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30 Multifeira abre oficialmente hoje com
prevlsõo de receber mais de 80 mil pessoas
A 3° Multifeira será

aberta oficialmente
hoje, às 19h30, com

previsão de levar
cerca 80 mil pessoas
ao Parque Munici

pal de Eventos. A'

programação de
verá se estender até
o dia 12 de julho,
tendo como princi- .

pais eventos a Feira
da Pronta Entrega, a
Feira Industrial da

Pequena Empresa e

o Leilão de Má

quinas e Equipa
mentos Usados. Ha�
verá também shows
musicais e muitas

atrações para o

público. No dia 11
de julho haverá
show do Grupo
Gera Samba.
O ingresso terá

preço único de RS
1,00 e dará direito à
assistir aos shows e

participar do sorteio
de um Fiat Uno zero

quilômetro. A Multi
telrc é considerada
o segundo principal
evento da cidade.
O primeiro é a

Schützenfest em

outubro. Página 10
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Popularidade: Fernando Henrique Cardoso numa das várias aproximações com o público

FHC faz visita de
duas horas à cidade

GUINDASTES "

·JARAGUA
Fone: 376-3645

o presidente Fernan
do Henrique Cardoso vi
sitou a cidade sábado

(27), durante duas horas.
Ele foi recebido por
aproximadamente três
mil pessoas, conheceu a

obra do Centro Cultural
e encontrou-se com em

presários no Clube Atléti
co BOependi.

o presidente foi agra
ciado com os títulos de

I

Cidadão Honorário de

Jaraguá do Sul e de Só
cio Benemérito da Asso

ciação Comercial e In
dustrial e, no discurso,
garantiu a aprovação
do projeto de instalação
do Centro Politécnico.

Páginas 3, 4 e Editorial

CENTRODr. Vitório A. Lazzaris
OAB-se 2563
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A vlsíto de FHC
A visita do presidente Fernando Henrique Cardoso,

a prlrpelro de um presidente da República na história
de Joroouó do Sul, transcorreu dentro do esperado.
FHC qonfirmou a popularidade, numa recepção con

corrida'. Na curta passagem pela cidade, emprestou
singular prestígio às comemorações do 60° aniversário

da Associação Cornerclol e
lndustrlol. prometeu apoio ao

projeto do Centro Politécnico,
recebeu homenagens e

parece ter levado na baga
I gem - e isso é o que realmente
importa - razões suficientes

para não esquecer da cidade,
tão rapidamente.

Resta esperar q-ue da visita
possam resultar algumas con

quistas. Afinal, há carências
evidentes no Município, como
a situação dos hospitais "eter
namente" endividados, a ne

cessidade de investimentos
em infra-estrutura e habitação
e tantas outras, citando ape

nas algumas situações locais.
Poderiam ser'mencionados os anseios de grande

parte dos municípios catarinenses que não tem a mes

ma força econômica de Jaraguá do Sul, e que, de
frontando-se com receitas minguados, estão em situ
ação falimentar. Seria o caso de facilitar-lhes a com

pra de máquinas e equipamentos rodoviários.
A visita de FHC parece ter tido efeito imediato poro

Jaraguá do Sul. Ainda antes de concretizada, na
véspera, noticiava-se que o DNER havia finalmente li
berado a obra da duplicação do trecho urbano da
BR-280. Não se sabendo exatamenté se por influência
ou não da visita presidencial.

Ao contrário do que se poderia supor, o tom da vi
sita de FHC não foi só de política. E num dos momen
tos em que a imprensa puxou o assunto, questionan
do o presidente sobre o apoio do PMDB nas eleições
presidenciais, Fernando Henrique evitou falar direta-
mente do tema. I

Em menos de quatro anos, FHC consolidou uma frente
enorme de aliados e simpatizantes. Mas é inegável que
grande parte desse prestígio fundamenta-se no Plano
Real, que eliminou o espectro da inflação. As marcas

deixadas pela inflação foram tão fortes que, aparente
mente, só a estabilidade da moeda parece interessar
aos brasileiros. Uma visão simplista demais. Pois, o País con
tinua com imensas chagas sociais, com bolsões de mi
seráveis e precisando de mais investimentos na saúde,
habitação e muitas outras áreas.

De qualquer forma, yaleu o esforço das lideranças,
culminando com a visita de FHC à cidade. Visita mere

cida pelo que o Município representa. Acreditamos
que o caminho para as reivindicações municipais foi
aberto. É hora de utilizá-lo. Fole-se em aumentar a re

presentatividade política de Jaraguá do Sul. A pre
sença de FHC mostrou que a cidade tem essa força.
Mas precisa saber usá-Ia.

Carta do Leitor

O caminho da credlbllldode
* Carlos Alberto Ribeiro

Há 79 anos, nascia um jor
nal. E com ele uma nova im

pressão. Com o objetivo de

preencher toda necessidade
de lnforrnoções. cultura e

lazer dos leitores, de uma

ma'neira moderna, firme,
corajosa e transparente, Esse
jornal é o Correio do POVO\
De lá para cá, o Correio do
Povo mudou tanto quanto
mudou o mundo, e cresceu

os seus leitores.
Da linotipia à impressão em

off-set. Do preto e branco à
cores. Da máquina. de escre

ver ao computador, De meia
dúzio de informações impor
tantes até a maior e melhor
cobertura jornalística da im

prense escrita de Jaraguá do
Sul, além da melhor qualidade
de impressão, comparáveis
aos melhores do País.

Um dos segredos desse su

Cesso está na seriedade que
sempre marcou o jornalismo

do Correio do Povo. Lá, os
redatores não vendem es

paço, os publicitários não re

digem e os anunciantes man
dam nos espaços que com

pram. Nas páginas editoriais,
quem manda é a equlpe de

redação.
Aparentemente, seria mais

produtivo - e até mais correto
- conciliar jornalismo com

eventuais pressões do anun

ciante. Afinal, as modernas
teorias de administração não
se cansam de apregoar a ne

cessidade de integração en

tre a produção e o marketing,
na busca da satisfação do cli
ente. O que custaria evitar as
suntos "delicados" ou publi
car, sob encomenda, releases
capazes de aplainar o cami
nho para futuras nego
ciações?

Além de pouco ética, essa
seria uma estratégia míope
para um jornal. O veículo que

mistura anúncio com assuntos
editoriais acaba perdendo a

credibilidade do próprio anun

ciante.
Acontece que, em última

instância, o cliente é o leitor.
E quem lê não está em bus

ca de propaganda travesti
da de reportagem, mas sim
de informações honestas. Por
isso, o único critério para
definjr o que publicar ou não
é o interesse do leitor, e se isso

beneficia ou prejudica al

gum cliente, é mera colr
cidéncia. Em resumo, a

maior parte dos anunciantes
não está â caça de privilé
gios ou "colher de chó". mas
sim de credibilidade, circu

lação e bons índices de lei
tura. Há muito, anunciar dei
xou de ser um favor para se

transformar em investimento
de retorno à altura.

* Microempresário

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas

devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o

direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001:50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944
Os textos eco/unas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Os textos poro esta coluna com

críticas, sugestões e

reivindicações, devem conter no
máximo dez linhas.

Os textos com mais de dez linhas
serão sintetizados pelo jornal,
observando a essência. O jornal
se reserva o direito de fazer as

correções ortográficas e

gramaticais necessárias.
As cartas devem ser assinadas e

com o nome completo do autor,
endereço ou telefone para
contato. Os textos sem essas

informações não serão

publicados.

As colaborações devem ser

enviadas para: Rua Walter,
Marquardt, 1. 180, Barra do Rio

Molha, 89.259-700. Caixa Postal 19
ou pelo tele-fax (047) 371-1919.

CORREIO
DOPOVO

371�1919
372<�363
371w1944

Homenagens, quebra de protocolo
e apoio a projeto na visita de FHC
--------------�------------------

Cerca de três mil pessoas compareceram no Clube Atlético Baependi
para recepcionar Fernando Henrique Cardoso

'Homenagem: presidente recebe o ft1ulo de Cidadão Honorário de Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - Cerca
de três mil pessoas com

pareceramao Estádio Max
Wilhelm, do Clube Atlético

BaependL no sábado (27)
pela manhã, para partici
par da recepção ao presi
dente Fernando Henrique
Cardoso, O presidente,
tendo Esperidião Amin

(PPB) e Jorge Bornhausen

(PFL) entre outras persona
lidades políticas na comiti
va, chegou no horário pre
visto, utilizando dois he

licópteros da Força Aérea
Brasileira,

Na visita à cidade,
Femando Henrique rece�

beu dois títulos: o de Ci
dadão Honorário de Jara

guá do Sul, que lhe foi
concedido pela Câmara
de Vereadores, logo na

chegada, e o de Sócio
Benemérito da Acijs (Asso
ciação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do

Sul), que ele recebeu uma

horomais tarde, durante
encontro com aproxima
damente 450 empresári
os, no clube,

Na recepção, Fernando
Henrique foi saudado pelo
prefeito Geraldo Werning
haus (PFL) e ouviu o Hino de
Jaraguá do Sul e a canção
"Amigo seja bem-vindo",
interpretados por cantores
dos corais Evangélico e da
Scar (Sociedade Cultura
Artística), No pronuncia
mento, Werninghaus
destacou os investimentos
do Município no setor edu
cacional, dizendo que só
na rede municipal de ensi-

no são atendidas 16 mil cri

anças,
Já o presidente enfati

zou os investimentos feitos
pelo governo federal no
campo da Educação, Se
gundo ele, hoje, mais de 30
milhões de crianças
brasileiras freqüentam es

colas públicas, E mais de
90% das crianças em idade
escolar estão efetiva
me'nte matriculadas, Ele
anunciou a entrega de 130
milhões de livros escolares'
até fevereiro ou março do
ano que vem,

Por várias vezes, Fernan
do Henrique quebrou o

protocolo para aproximar
se do público e trocar a
pertos de mãos, Como es

tava previsto, ele fez visita

rápida à obra do Centro
Cultural, no Bairro Czerni
ewlcz. e completou o

roteiro encontrando-se
com empresários no Salão
Social do Clube Atlético
Baependi. Nesse encontro,
prometeu apoio ao proje
to de lnstoloçöo do Centro
Politécnico,

Essa unidade deverá ser

instalada ao lado da Ferj
(Fundação Educacional
Regional Jaraguaense) e

está orçada em RS 2 mi
lhões, Trata-se de uma es

cola de ensino em nível de
2° Grau, que oferecerá oito
opções de cursos técnicos,
A carta-consulta tramita no
MEC,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fernando Henrique ataca burocracia
no encontro com empresários em JS
----------------�----------------

Presidente disse que esse tipo de mentalidade entorpece as decisões

políticas e atrapalha o avanço do Brasil

Jaraguá do Sul - O

presidente Fernando
Henrique Cardoso res

ponsabilizou a menta
lidade burocrática de ol
guns segmentos da so

ciedade pela falta de
eficácia de algumas de
cisões governamentais.
"Não bastam as decisões
em Brasília, é preciso um

conjunto de esforços
para que a nação tenha
uma dinâmica maior e

desburocratizada", disse.
O desabafo foi feito du
rante reunião com em

presários no Clube Atléti
co Baependi.

'�A burocracia, hoje,
entorpece as decisões
políticas e atrapalha o

avanço do Brasil. Nós te
mos que ser duros na luta
pela reforma administrati
va e dizer que nós não po
demos estar limitando o

crescimento do País, pelas
mentalidades burocráti
cas que se encastelaram
até mesmo nas grandes
organizações financeiras",
criticou.

Fernando Henrique afir
mou que existem obras
federais contemplando
Santa Catarina, citando,

Marco: descerramento de placa alusiva ao aniversário da Acijs

além da duplicação da
BR- 10 1, os investimentos na
construçöo de usinas hi
drelétricas como Itá e

Machadinho, e anunciou
a chegada à região, em
breve, do gasoduto Brasil
Bolívia. "Energia e trans

portes são as marcas do
Brasil do futuro", sentenci
ou.

O presidente destacou
a ênfase que o governo
está dando à formação
técnica dos trabalhadores
brasileiros, dizendo que, só
em Santa Catarina, já fo
ram treinados cerca de
400 mil trabalhadores,
com recursos do FAT (Fun
do de Apoio ao Traba

lhador).

I:.:::::: --_

- --_ 1 ---,
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Visita: FHC conhece a maquete da obra do Centro Cultural

BORDADOS JARAGUÁ
Arfes novas a cada coleção

Fone/Fax: (047) 376-3471
Rua Wolfgang Weege, 748

Barra do Rio Cerro

Cflorículfurtl
Cflorisa

Mudas de árvores frutiferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695

371-8146
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Ele também admitiu as

dificuldades que atingem
a agropecuária brasileira,
destacando que o gover
no tem procurado con

trapor a situação, ofere
cendo recursos a juros
baixos. Neste ano, foram
colocados mais de RS 12
bilhões à disposição de

pequenos produtores, a
juros de 5,75% ao ano,

através do Pronaf e de
outros RS 10,3 bilhões para
o financiamento da safra
dos médios produtores a

juros de 8,75%.
"O que falta, portanto,

é que chegue lá. Que o

agricultor receba o di
nheiro e que a burocra
cia não' peça papéis,
papéis e papéis, que im

peçam que os recursos

cheguem lá", diz. "A luta

hoje não é mais a luta da
falta de vontade política
em Brasília, é a dé mudar
a mentalidade da cade
ia que leva ao pequeno",
acrescentou. Fernando
Henrique acredita que
esta fase da vida nacio
nal não depende mais só
da vontade do presi
dente da República, mas
do empenho da popu
lação.

•• •••• ••• ••••••••

A Câmara de Vereadores de Joroçuó do Sul estará em recesso
até o final de julho. Um dos últimos atós do Legislativo, antes do

. intervalo, foi a aprovaçâo da outorga do título de Cidadão
Honorário ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Sabe-se
que a homenagem encontrou algumas resistências, superadas
por força do empenho do presidente da Casa, Afonso Piazera

Neto.
Na retomada dos trabalhos, após o recesso, o vereador Lia Tironi
(PTB) deverá reassumir a presidência dos trabalhos. Pelo menos

por enquanto, não há informação sobre alguma matéria de

urgência que motive a convocação extraordinária dos verea
dores no período.

Coisas de política I
O suplente de vereador pelo

PFL de Jaraguá do Sul,
Antõnio Berns, lamentou o

fato do colega e correligio
nário Ademar Possamai o ter
acusado de perseguição.
Segundo Berns, logo após a
explanação do secretário de
Cultura, Esporte e Lazer, Sílvio
Celeste Board, na Câmara,
na semana passada, Possa
mai se dirigiu a ele com

agressões verbais.

Coisas de política II

Berns, autor das denúncias de
irregularidades na Fundação
Municipal de Esportes, fato
que levou o secretário Board
ao Legislativo, disse que os

colegas de partido o acusam

de tentar prejudicar a adminis
tração municipal.

Durante entrevista numa rádio
local Berns teceu comentários
pouco elogiosos ao colega,
insinuando comprometimento

dele com o governo.

�
.�.· .. tlll.'

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Coisas de política III
Na sessão seguinte ãs declarações de Berns, Possamai ocupou

a tribuna da Casa e devolveu os insultos ao colega,
Possamai afirmou que Berns assumiu o cargo no Legislativo por
consenso entre os colegas, mas que não mais se licenciaria do

cargo, o que estava previsto para acontecer no início do mês,

Rua Joinvílle, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Su

Coisas de política IV

Irritado, Berns revelou que
durante a votação do

projeto governamental que
criou o cargo de Assessor de

Comunicação na Prefeitura,
ocupado pela radialista

Sérgio Peron, Possamai lhe
ofereceu mais 30 dias de

vereança em troca do voto
a favor do projeto.

Segundo Berns, ele só não a

aceitou como votou contra
o projeto.

Coisas de polítlcc V
ü' vereador Ademar Possamai
negou todas as declarações
de Berns. Ele, inclusive, tem
uma versão completamente
diferente para a discussão,
De acordo com ele, Berns o

agrediu verbalmente cha
mando-o de ignorante,

Sobre a rotatividade no cargo.
Possamai informou que ovlsou

Serns que os 30 dias de

licença colocara ã disposição
do partido.

Nó da questão
É por essas e outras que a

população está decepciono
da com a política e com os

políticos, demonstrando o

descontentamento nas

eleições.

Voltando
O ex-vereador
Heins Raeder

deverá concor

rer ã Assem
bléia Legislativa

pelo PL.

Horário eleitoral
O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão terá início no

dia 18 de agosto. A propaganda dos candidatos ã presidência
da República será tronsrnitldo ãs terças-feiras, quintas-feiras e

sábados. Sérão veiculados 50 minutos de propaganda, divididoS
em dois blocos de 25. Na televisão a veiculação ocorrerá no

início da tarde e ã noite (horário nobre), e no rádio, pela manhó
e logo opós o meio-dia.

�ADD/Maklef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�o\lO o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
f,�\)fJ�f.,Ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���!:�.�� .��. �.��:.� .�� �.���� .I?�.�??� '1";QB�IQI:iD,QilliUQ,ij\Qi\ � .. �.?�í!���. �.�

Cinco candidatos deverão disputar
as eleições ao governo do Estado

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ENCONTRO CATARINENSEDA MULHER EMPRESÁRIA TEMGRANDE
PROCURA POR INSCRIÇÕES

o Núcleo des Mulheres Empresárias da Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul é anfitrião do 5° Encontro Catarinense da
Mulher Empresária. que acontece nos dias 10 e 11 de julho. Despertar
o espírito empreendedor e a criatividade da mulher para ocupar a
fatia de mercàdo que lhe cabe, por competência, é' o eixo do
encontro, aliado ao intercâmbio de informações e troca de

experiências para o aperfeiçoamento profissional. como ressalta a

presidente do núcleo, Karla Graciola.
A abertura será no dia lade julho, às 19 horas, no Clube Atlético

BaependL seguida da palestra com o conferencista nacional e
internacional Ômar SoukL sobre "Inteligência emocional na empresa"
e jantar às 21h30·, ao som de violinos. Esta parte da programação é
aberta e as adesões devem, ser feitas com a consultora do núcleo,
Neusa Kalfeld, na Acijs. No dia 11, as atividades serão desenvolvidas
no Parque Malwee, com duas palestras pela manhã: "Os desafios que
o mundo nos reserva", com o diretor-presidente da Marisol. Vicente
Donini. e "Os caminhos para atingir o sucesso", com a prefeita de

Florianópolis, Ângela Amin.

Após o almoço, na parte cultural. a encenação da peça Triângulo
Escaleno, pelo Grupo de Teatro da Scar e, desfile de modas. A

terapeuta ortomolecular Isabel Figueiró encerra as palestras
enfocando "A mulher do ano 2000". Há uma grande procura pelas
inscrições, devendo atingir a meta de 450 participantes para as

atividades no sábado, e em torno de 600 pessoas na abertura, no dia
10.

---------------------------------

Paulo Bauer será o vice de Esperidião Amin; período de homologações
de candidaturas está encerrado

Fotos: Edson Junkes/CP

Florianópolis - Com o

encerramento do prazo das

convenções partidárias em

junho. está definido o

quadro para as eleições no

Estado. As convenções do
PPB. PFL e PSDB. confirma
ram na terça-feira (30) a

coligação "Mais Santa
Catarina". tendo o nome

do senador Esperidião
Amin (PPB) como candida
to ao governo do Estado.
e o deputado federal Pau
lo Bauer (PFL) para vice.
Bauer disputou a indi-

cação do partido com o

correligionário Pedro Bit
tencourt Neto. vencendo
por 149 votos contra 142.

Os outros candidatos ao

governo são o atual gover
nador Paulo Afonso Vieira

(PMOB). que tentará a

reeleição.Milton Mendes de
Oliveira. pelo PT. Rogério Por
tanova. do PV e Joaninha
de Oliveira. do PSTU.

Além de Esperidião Amin
e Paulo Bauer; a coligação
"Mais Santa Catarina" con
firmou ainda o nome de

Jorge Bornhausen (PFL) ao
Senado. Farão parte tam
bém dessa coligação o PL.
PTB. PSL, PSI PRN. PSDC.
PRTB. PAN. PRP e PT do B.

Apesar do suposto favoritis
mo de Esperidião Amin para
a disputa do governo. o
candidato a vice Paulo Bau
er mostrou-se cauteloso ao

falar do assunto, evitando
qualquer excesso de confi

ança antecipada. "Não há

eleição ganha. Vamos ter

que trabalhar muito. Vamos
fazer uma campanha arti
culada. muito próxima do
eleitor". analisou.

Encerrado o período das

Senador Esperidião Amin

NÚCLEO DE PANIFICAÇÃO PREPARA O 4° CAFÉ COLONIAL
O Núcleo de Panificação e Confeitaria da ACI de Jaraguá do Sul

vai realizar no dia 25 de julho, o 4° Café Colonial, na Arweg, para um

público limitado a 500 pessoas. O objetivo é homenagear os

profissionais da área, além de divulgar os produtos das empresas
associadas ao núcleo e que, efetivamente, irão oferecer as delícias
para degustação e que são: Angeloni. Bavária, PGO eVinho, Pão Brasil.
Delizia di Pane, Brot Pão, Navepã, keno's. Breithaupt e Scherer Pan.

Os patrocinadores do evento são a Uniplast Alimentícios Sasse,
Duas Rodas Industrial. ADV-Aurora, Incregel e Moinho Catarinense. A
consultora do núcleo, Déborah de Amorim, informa que o custo do

ingresso é RS 3,00, o mesmo vàlor do ano passado, e podem ser

encontrados nas panificadoras e confeitarias associadas ou com a

própria, na Acijs, das 13 às 21 horas.
O acompanhamento musical será de Teddy Show.

ASSOCIADOS DA ACIJS/APEVI TÊMACESSOAO SPC
ACâmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul conveniou com

aAssociaçãoComercial e Industrial e com aAssociação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu, garantindo a todos os sócios dessas
entidades o acesso às consultas ao Serviço Central de Proteção ao
Crédito (SCPC), de pessoas físicas. O convênio é um passo importante
na consolidação da parceria empresarial existente em Jaraguá do
Sul. e ao mesmo tempo, uma oportunidade que se abre para os

associados da Acijs e da Apevi de terem acesso ao SCPC, para
consultas no ato de efetuar suas vendas ou outras operações de
crédito.

homologações. os partidos
terão prazo até este dornln

go (5) para registrar as can
didaturdS no Tribunal Re

gional Eleitoral. A partir de
então os partidos poderão
iniciar legalmente as cam

panhas. O presidente esta
dual do PSDB. Francisco
Küster. desistiu de ser candi
dato ao governo do Estado.
Desde o início da semana

ele está na coordenação
da campanha do presi
dente Fernando Henrique
Cardoso à presidência da

República.Deputado Paulo Bauer

Vice-prefeito faz avaliação positiva da visita de FHC
Jaraguá do Sul - o vice

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
fez avaliação positiva da visi
ta do presidente Fernando
Henrique Cardoso à cidade.
no último sábado (27). Ele
acredita que o conhecimen
to que o presidente teve da
cidade e da posição que o

Município ostenta no setor
econômico. contribuirão para
que, de agora em diante, os
pleitos da comunidade ga
nhem maior ressonância jun
to ao governo federal.

Uma dessas reivindicações,
destacou o vice-prefeito, é o

pedido de financiamento que
tramita junto ao Banco Cen
trol. de valor superior a RS 12
milhões. destinados à exe-

cução da primeira etapa das
obras do sistema de esgoto
sanitário da cidade.

,

Pasold comentou também
a liberação da obra de dupli
cação do trecho urbano da
BR-280, uma das atuais princi-

pais realizações da adminis

traçãomunicipal. destacando
que a conclusão deverá ocor
rer dentro de 90 dies. Pasold
não antecipou se existe algu
ma viagem a Brasflia já previs
ta.

ENTIDADES IRÃO CONSTRUIRNOVO CENTRO EMPRESARIAL
Dentro das comemorações dos 60 anos da Acijs , o prefeito de

Jaraguá do Sul. Geraldo Werninghaus, assinou um protocolo de

intenção à cessão de uma área de terras de 2.000 m2, ao lado do
Centro Cultural. para que a Acijs, ApevL CDL e Sindicatos Patronais
construám o novo Centro Empresarial. com área física de 2,000 m2,
em dois pavimentos. As instalações atuais do Cejas, de 800 m2,
tornaram-se pequenas pela quantidade de serviços, cursos e outros
eventos programados pelas entidades que integram o condomínio.

AC/JS FARÁ REUNIÃO DO DIA 6 NO SESI
O empresário Fernando Marcondes de Mattos, diretor-presidente

do Resort Costão do Santinho. de Florianópolis, palestra no dia 6 de
julho, segunda-feira, sobre "Marketing Público". Será durante a reunião
da Acijs, ós 18 horas. Essa reunião semanal acontecerá no auditório
do Centro de Atividades do Sesl. na Rua Walter Marquardt.
Posteriormente, os empresários se deslocarão ao Parque de Eventos
poro visitação aos estandes da 3° Multifeira.
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A MELHOR cERVFJA DO DRASo..

Pela 3'" vez consecutiva considerada a melhor
distribuidora âe bebidas da região

Fones: 371-9954 - 371-1271 - Fax: 371-9011
Rua: Reinoldo Rau. 414 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Posto Leodato
Ribeiro

Aberto 24 horas com loja de conveniências

Abasteça acima de 20 litros de gasolina ou álcool e ganhe uma
lavação de aparência.

Rua .Joinville - 1281 - Fone: 372-0359

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

* Curso de manequim e modelo
* Bronzeamento
* Depilação
* Massagem
* Limpeza de pele

Fone: (047) 371-7431
Rua: Procópio Gomes de Oliveira, 290

.Jaraguá do Sul - SC

CZJr. 9lcgr 9lideki CJtodrigues da ui/va
Ortopedia e Traumatologia

.

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazureehen, 55 � Apto. 1
Fone: (047) 371-6511- Jaraguá do Sul- SC.

Eles concorrem ao

"Garoto Marisol/98".
Gilberto (Malharia! .

Matriz), Vildinei (Filial
Massaranduba), Neilor

(Filial Schroeder),
Marcos (Corte/Matriz),

Yuri (Expedição/
Matriz), Evandro (RH/

Matriz), Ricardo
(Estamparia/Matriz),

.

Nei (Estamparia!
Matriz), Gilmar

. (Manutenção/Matriz) e
Nelson

(Beneficiamento/
Matriz)

Denise Langer
representará a Escola
Municipal Vitor

Meirelles no concurso
"Rainha dos

Estudantes/98", dia 18,
no Baependi

Estas são as gatas que
concorrem amanhã (4), ao
"Garota Marisol/98", na
Sociedade Vieirense. Giseil
(Schroeder), Márcia (Cort
Matriz), Bárbara
(Confecção/Matriz), Ios!
(Confecção/Matriz),
Valquíria (Dobração/
Matriz), Flávia (Dobração!
Matriz), Kátia (Dobração!
Matriz), Maísa (Filial

.......-------,,,......... Corupá), Iosiane (Filial
Corupá), Luciane (Filial
Schroeder) e Eliane (Fi/iIIl
Massaranduba)

NEW STAR - agradeço a amável
missiva que recebi de Arlene

Dellatorre, diretora do Auto Cine New

Star, de Balneário Camboriú. O Centro
de Eventos New Star oferece cinema

ao ar livre, salão social para festas,
formaturas e convenções, espaço para
shows e estacionamento para 500
carros. Localiza-se na Avenida do

Estado, 4.770. e o telefone para
detalhes e informações é o 366-2191.

PALESTRAS - foi iniciado ontem o

ciclo de palestras no auditório MarIo

Sousa, do Centro Empresarial Market
Place (Rua Reinoldo Rau). Até dia 17"
sempre a partir das 19h30; serão'
enfocados diversos assuntos de

vivência atual, como Marketing Meio

Ambiente, saúde da mulher e do

homem, política, economia, farrulia e

outros temas importantes. As palestras
terão entrada franca.

ORTODONTIA - doutora Talge
Monteiro Celuppi Gonçalves, estará
neste final de semana fazendo curso

tio Rio de Janeiro com o professor
Willian Prosit. renomado professor da
Universidade de Carolina do Norte

(EUA) que após 16 anos retorna ao'

Brasil.

A Escola Básica Profe$Sor
Giardini Lenzi será

representada pela aluna
lliandra Cardozo no

concurso "Rainha dos

Estudantes/98", no próximo
dia 18, no Baependi
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Coral Evangélico laraguá comemora 50 anos
o Coral Evangélico

Jaraguá foi fundado em 29

de junho de 1948 pelo
pastor Herrmann Waidner.

e por ele regido por vários

anos. Também foram

regentes do coral: professor
Heinrich Geffert, Ricardo
Bornschein, CarlosMüller,
Margarete Gehring, pastor
Hans Spring, pastor Egbert
Schwanz e pastor Gustavo
Krieger. De 1960 a 1970

(com breve interrupção em

1964, quando estagiou na

Alemanha), e de 1976 até

hoje, está à frente do coro o

regenteRicardo Feldens (no
início com apenas 17 anos.

o mais novo do coral) que
também é arranj adoro
compositor, maestro ,

professor e violoncelista.
Lembramos dos nomes

de vários cantores, que hoje não vivem
mais. Entretanto, ainda integram o coral

poucas cantoras/fundadoras, que são

Ruth Braun, Camila Schweinle eHilda
Baumann.,

Foram ainda fundadoras, que
cantaram por pouco tempo:
Brunhilde Mahnke Schmöckel, llka
Bürger Hesse, Tusnelda Bürger e Ilse
Mey Duarte (residente atualmente

emJoinville).
O Coral Evangélico Jaraguá,

'misto, atualmente conta com 54
cantores. É integrante da
Comunidade Evangél ica Luterana de

Jaraguá do Sul e, dadas as suas origem
e afiliação religiosa, canta

regularmente nos cultos, em

casamentos e bodas, participando
ativamente dos ideais luteranos,
difundindo a mensagem bíblica: "Ide
e Evangelizai". Toma parte, também,
de encontros de corais, concertos e

solenidades cívicas.
Desde 1987, com a participação da

Scar e da Camerata, além de mú�icos
convidados, o Coral Evangélico Jaraguá
vem promovendo - na época do
Advento - o Concerto de Natal, que
sempre conta com grande afluência de

à Argentina, Uruguai e

Chile, cumprindo
extenso programa de
duas semanas em

território chileno.
De 21 de maio a IS

de j unho de 1997 o Coral

Evangélico Jaraguá.
viajou para a Alemanha
com 43 cantores e o

regente, passando por
Madri (Espanha) e

Zu ri que (Su íça), rea

lizando seu primeiro
concerto em solo alemão
em Neuenburg, o qual
foi reprisado (com
pequenas adaptações)
em rnais dez cidades,
entre elas Solingen,
Langenhagen, "cidade
irmã" de Joinville e

Grimma. Do roteiro
constaram também

visitas às cidades de Köln, Leipzig
e Hannover, além de Fisenach e

Giessen, um dos pontos altos da

excursão, pois nessa cidade vive o

nonagenário casal Waidner.
A viagem, que integrou as

festividades dos 90 anos da
Comunidade Evangélica Luterana
em Jaraguá do Sul (em Giessen os

integrantes homenagearam o

primeiro regente do coral, pastor
Herrmann Waidner), serviu também

para preparar as comemorações do
cinqüentenário do Coral Evangélico
Jaraguá.

público.
Em setembro de 1991 gravou um

LP com 12 músicas, marco na história
do canto coral jaraguaense, Já em agosto
de 1997, em conjunto com os corais

Italiano, da Marisol e da Scar, gravou
um CD promovido pela Marisol S.A.
Indústria do Vestuário, a ser lançado
oportunamente.

Realizou inúmeras excursões,
participando de concertos no Rio
Grande do Sul, Paraná e Rio de

Janeiro, bem como no interior do
Estado de Santa Catarina. Viajou por
duas vezes a Assunção (Paraguai) e

DIVISÓRIAS
FORROS
PAPEL DE PAREDE

TOLDOS

Orçamentos sem

compromisso.
Consulte-nos!

�'7�:
Rua Barão do Rio Branco, 465

Jaraguá do Sul - SC
E-mail: diviflex@netuno.com.br

TElEVENDAS: 371-3466
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Bario ele llapocu HÁ8ANOS
- Em 1990, as empresas Menegotti comemoravam o cinqüentenário - a

Metalúrgica Erwino Menegotti e outras sete do grupo -, coordenado por
Eduardo F. Horn e equipe. SigolfSchünke descerrava aplaca alusiva. Durante
a solenidade festiva, o diretor-administrativo daMenegotti Veículos S.A.,
Mauro Koch, abordava a evolução doGrupoMenegotti e a situação atual,
com entrega de troféus de reconhecimento por serviços prestados a 36

colaboradores, com 5,10, 15,20 e 25 anos de serviço, durante o transcorrer
de um churrasco, acompanhados das esposas, seguido de show e baile com

a orquestra "Os Versáteis", e sorteio de 80 prêmios. Realizava-se, também,
aOlimpíada daMenegotti, que era vencidapela equipeMenegotti Veículos '

I. A olimpíada interna dos 50 anos premiou a campeã - Administração da

MetalúrgicaErwinoMenegotti -, sendo a segunda colocada, aUsinagem, e
o terceiro lugar cabia à Fundição de Schroeder,

HÁ 6ANOS
- Em 1992, Jaraguá do Sul passava pelamaior enchente dos últimos 40
anos. Dias consecutivos de chuvas fortes e intermitentes causavam

alagamentos em vários bairros: VilaLenzi, ilha daFigueira, Nereu Ramos,
VilaBaependi, VilaLalau e JaraguáEsquerdo, osmais atingidos. Centenas
de pessoas procuravam au�í1io na Secretaria de Bem-Estar, que fornecia,
entre outros, 4.781 quilos de alimentos, 1.578 unidades de material de

limpeza, 200 colchões, 300 cobertorês e 2,5 mil quilos de roupas e

calçados. O CerealistaRudibert Schmelzer, beneficiadora do Arroz Ita,
doou 2,5 mil quilos de arroz aos desabrigados. A Prefeitura estimava
gastos aproximados a Cr$ 100 milhões somente na restauração de

estiadas e recuperação de danos ao patrimônio público.

HÁ 4{\NOS
- Em 1994, a ruiva de pele branca, olhos castanhos esverdeados, 1,77
metro, 55 quilos, 90 de busto, 62decintura e 92 de quadril, além de uma

semelhança acentuada com a atriz Julia Roberts, assim era classificada
amodelo jaraguaense RosaneWinter que, em sua própria cidade nunca
teve qualquer chance na entãojá vitoriosa carreira. Depois de um ano

em São Paulo, Rosane estava indo. para Roma, contratada pelaWhyn
not, onde cumpria temporada de desfiles emMilão. Aos 16 anos, iniciou
seu t�abalho em Jaraguá, dó Sul; de onde saía para ter seu talento
reconhecido. Completava, então, nove anos de trabalho em posição

. invejável: iamostrar suabeleza em uma das grandes vitrines internácionais
da moda. É verdadeiro o adágio: "Santo de casa não faz milagres".

HÁ 2,ANOS
- Em 1996, abisnetadeEmílioCarlosJourdan, fundadordeJarilguádoSul,Maria
EdithJourdan deLucena. receberiao títulodeCidadãHonorária, que seriadeferida
no dia 25 de julho, quando da comemoração do 120" ano de Jaraguá do Sul. O
general Aquira Obara e o coronel Adhemar da Costa Machado Filho, do 62°
Batalhão de Infantaria, confirmavam a visita de Maria Edith. Na ocasião, a
Secretariade Cultura eTurismo inaugurariaasededoMuseu doExpedicionário,
localizado no antigo terminalRodoviário,junto àPraçadoExpedicionário, no
centrodacidade. OgeneralAquiraObarainformava, também, que670 soldados
de Santa Catarina embarcariam em agosto paraAngola, onde a Força de paz
permaneceria em operaçãonoContinente Africano até fevereiro de 1997. Este
erao terceiroéontingentebrasileiroqueviajavaàAngola "Estão incorporadosna
Força de Paz apenas militares profissionais com mais de um ano de serviço
militar", revelavaocoronelMachadoFilho, acrescentandoque amissãono país
angolano éde açãocomunitária

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (119) - APONTAMENTOS

/

Esta foto é de 4-8-96, quando do aniversário de Wigando Siewerdt, no Javali II, em Rio Cerro /[;

quando os filhos fizeram ao pai uma baita surpresa, dando a ele um reluzente vw. No capítulo
são lembrados os tempos da "Colônia do Rio do Serro OI, do começo deste século, quando começ»
a ocupação mais acentuada da região. Mas como diz o ditado - "Nem só de pão vive o homem"
- a colônia também procurou e encontrou tempo para a distração, criando as muitas sociedade!
de tiro e bolão, de que se vai falar ao longo de algumas semanas

Entre antigas edições do CORREIO DO

POVO, datando de 1949, encontramos valiosos
subsídios para o resgate da memória do agora
conhecido Bairro do Rio Cerro, evitando que
se percam tão ricas informações nessas

páginas de jornal, mas que levadas às páginas
- ainda - do CORREIO DO POVO, perpetuam
fatos ocorridos que, reavivados, ampliam
subsídios para uma futura história, dentro da
memória jaraguaense.

Feita a ressalva, que interrompe dados

cronológicos até aqui, vamos ao encontro do

ano de 1949.
Conhecendo como conheço a região do

Rio Cerro, honrado por um mandato de

vereador e outro de primeiro vice-prefeito
deste Município, pode-se avaliar agora (1998),
49 anos depois, o quanto eram ativos os seus

habitantes, que não só se dedicavam a

atividades ligadas a lavouras e criações, como
anexavam e exercitavam atividades de-ferraria,
mecânica e todas as ocupações de que carecia .

a antiga "Colônia Rio do Serro", ein Rio do
Serro II, terras vendidas com direito de

propriedade, "na conformidade do Decreto n°

129, de 29 de outubro de 1900", tornando-se,
sob certos aspectos, auto-suficientes porque
poderiam esperar nas suas cercanias.

Em 1949, datado de 1 de janeiro, um grupo
de rio-cerrenses se reunia para fundar uma

sociedade conhecida pelo título de Sociedade
Recreativa"Aurora", que tinha por finalidade
recrear os seus associados, no lugar
denominado de Rio do Cerro, Município de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
através de partidas dançantes, tiro ao alvo e

outros próprios desse gênero de associação,
Os sócios, para ingressarem na sociedade,

deviam ter pelo menos 18 anos e gozar de boa

fama, não deixar a mensalidade atrasar por
mai s de três meses e demais direitos e

obrigações previstos no estatuto e nos

regulamentos aprovados pela sociedade. A
entidade tinha duração por prazo
indeterminado, dissolvendo-se quando o

número de sócios chegasse a menos de sete

membros.
Se os sócios tinham direitos dentro da

sociedade, tinha, também, obrigações que eram

nominadas dentro do corpo do estatuto, dentre
elas o de ser condenado por crime e/ou

proceder contra os interesses da sociedade.

Após a assembléia geral de fundação, foi
elaborado o estatuto com 12 artigos dispondo
sobre a sede e fins da sociedade, da diretoria,
dos sócios, da duração da sociedade, das

assembléias, da dissolução, das disposições
gerais e das disposições transitórias.

Assinavam o documento constitucional de
sociedade pelo presidente, o senhor Arthur

Gumz, brasileiro, industrial; vice-presidente
Hardwig Volkmann, brasileiro, industrial;
secretário Ricardo Gumz, brasileiro, industrial;
e tesoureiro, Erwino Schulz, brasileiro, lavrador,
todos residentes e domiciliados em Rio do

Cerro, sendo as firmas reconhecidas como

verdadeiras pelo escrevente juramentado no

impedimento do tabelião Mário Tavares da

Cunha Mello, da Comarca de Jaraguá do Sul.

Na forma da legislação então vigente, a

íntegra do estatuto era publicado no semanário
CORREIO DO POVO, edição n° 1.525, de 23 de

janeiro de 1949, tendo no frontispício, como

diretor-gerente, o senhor pàulino Pedri.

Finalmente, satisfeitas todas as

formalidades legais, eram levados os atos

constitutivos ao registro e arquivamento ao

Oficial de Registro de Títulos e Documentos.

Além dessa sociedade, existiam outras com

as mesmas finalidades, que com o tempo foram

se transformando adotando outros nomes,

quando não se extiguiam pelo atingimento de

suas finalidades.

Fritz von Jaraguá - 7/98

I
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por Egon Iagnow

s únicos que se estabeleceram em solo

jaraguaense, por ocasião de sua

colonização, como um grupo de

imigrantes, foram os húngaros em Alto

Garibaldi, Garibaldi, Jaraguazinho, Jaraguá Alto,
Jaraguá 84, Jaraguá 99 e outras localidades

daquela região. Vieram por Blumenau-Rio dos

Cedros, na última década do século passado.
Também foi no Alto Garibaldi que havia o único

barracão de imigrantes em solo jaraguaense do

qual se tem notícia. Apesar das dificuldades -

falta de estradas, perigo de ataques de índios,
. falta de médico e hospital, etc. - a colônia

húngara prosperou. Em 1922, construíram a

igreja, um esmero de arquitetura para a época e as

condições de que dispunham. Em homenagem ao

santo nacional da Hungria, denominaram-na de

Igreja Santo Estevão.

Estamos necessitando de fotografias da Rua Pad�e Pedro Francken, imediações da antiga rodoviária,
das décadas de 1920 e 1930. Quem puder colaborar, favor ligar para Egon (fon�: 372-1300).

PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

•
cozinhas

Berlim
Rua Athanásio Rosa, 1475·Fax: (047) 373·0267
Fones: (047) 373·0467 • 373·0377 • 373·0297

Guaramirim • SC
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La nona Tecla Beber
Certa vez o escritor

Humberto de Campos tentou
explicar o que é a

longevidade: "A velhice é

um dos mais altos e nobres

atributos da glória. Aquela é
o complemento desta. Uma
velhice gloriosa é omais belo

prêmio da vida".
Este pensamento parece

se adaptar à nona Tecla

Beber, filha de Luiz e

Angelina Bonezzi, que viu a

luz do dia em 4-7-1918, em
Diamante, no Município de

Rodeio, fazendo a companhia
dos irmãos Celeste, Sílvio,
Leonida, Ana, Maria, Inês, Mário,
Rosália e Cecília. Lá mesmo, no

Diamante, cumpriu o quarto ano do

primário e participou dos trabalhos

que a família tinha, dividindo o

tempo entre ajudar amãe, a criação
e a lavoura, serviço rude, mas que
temperou a sua mocidade para
enfrentar a vida.

Um dia conheceu João Beber e

aconteceu o casamento, em 13-11-

1937, perante o juiz de Paz Alfredo
Dalfovo, com as testemunhas João
Leite de Andrade e João Adami, no
civil, e o religiosoaconteceu na

Igreja São Francisco de Assis, em
Rodeio.

Entre o trabalho durante o dia,
na lavoura e criações, à noite ainda

aproveitava a luz de uma lamparina,
para costurar as roupas aos filhos

(nove) - Alcides, Vilma, Geni,
Lucides, Arno, Terezinha, Antonio,

Inês e Anelise. Invariavelmente,
após o jantar, fazia uma interrupção
para rezar o terço, no que era

acompanhada por todos.
Dos nove filhos, seis vieram à

luz com a parteira Ana Guza, e três
nasceram no hospital.E como amor

de mãe vence todas as barreiras,
com seu marido, sempre foram

prestativos com os filhos e, mesmo

já vencidos pelo cansaço, pelo
trabalho na roça, ainda
encontravam tempo para
acompanhar os deveres de casa dos
filhos, tomar conhecimento e ver os
cadernos das crianças.

Tr'}"balhou a nona Tecla, no

cumprimento dos deveres de
mulher e mãe, durante 50 anos,

mudando-se depois paraRio do Sul.
Hoje, ela possui 22 netos e 15

bisnetos, três noras e seis genros,
formando uma família sempre unida

e recebe seguidas visitas dos
filhos, na casa do filho

Antonio, com quem vive.

Hoje, lembra-se da dureza
dos trabalhos, das
dificuldades que enfrentava,
sabendo que no outro dia,
teria que repetir a mesma

longa jornada de trabalho,
com o trato às vacas e outras

criações, co'sturando as

roupas e fazendo polenta
para saciar a fome da
numerosa fanulia.

Se a dureza da vida deixou

algumas marcas em seu

rosto, ela encontra na sua já
longa vida momentos para se

reconhecer uma mulher vaidosa,
pois, gosta de pintar os cabelos e

fazer as unhas.
De tudo que foi dito de sua

valiosa vida, ela lembra de certa

forma o que a professora do

Departamento de História da

Universidade Regional de
Blumenau - senhora Maria Luiza
Renaux - deixou registrado em seu

livro "O outro lado da história - O

papel da mulher no Vale do Itajaí
1850 - 1950", mostrando o

importante papel da mulher no

processo de colonização, que não

teria sido possível com a ausência ;

da mulher e de numerosa prole,
superando as canseiras e a

dedicação para vencer na vida.

Que Deus a conserve ainda

durante muitos anos de sua

preciosa vida! (EVS)

BANDATORRE DE BABEL
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer apresenta neste domingo, 5 de julho, no Parque Municipal de

Eventos, a partir das 19 horas, a Banda Torre de Babel.
A banda é formada por Luiz (vocal), Joel (vocal/sax), Edinho (bateria), Salézio (baixo), Edgar (teclados/

'vocal) e Guilherme (guitarra).
.

Formada em abril de 1996, a banda vem conquistando espaço a cada dia, com repertório variado.

Todos os componentes atuaram em outros grupos antes desta formação, que segundo o vocalista Luiz
"
...é a formação definitiva, porque é um grupomuito especial. Somos uma família".
No repertório estão desde os grandes sucessos dos anos 60 até as mais tocadas nos dias de hoje.

Sexta-feira, 3 dejulho de 1998

DIE DEUTSCHE SPRACHE - Em edições anteriores, salientamos que, no

idioma alemão, os substantivos se caracterizam em três gêneros (masculino,
feminino e neutro), identificados pelos artigos definidos "der - die - das" (no
singular) e "die" (no plural, igual para os três gêneros). Salientamos também que
o citado artigo se modifica de acordo com a função ocupada na frase pelo
substantivo a que se refere. Tal modificação denomina-se de "declinaçãolflexão
do artigo", conforme quadro publicado na edição de 12 de junho. Exernplificando:
l°) O irmão trabalha em casa. = Der Bruder arbeiter zu Hause.

2°) A fanu1ia do irmão é pequena. = Der Familie des Bruders

(ou: Bruders Familie) ist klein.
3°) Eú agradeço ao irmão. = Ich danke dem Bruder.

4°) Eu vejo o irmão. = Ich sehe den Bruder.

Tratam-se de quatro frases, nas quais "o irmão = der Bruder" desempenha
funções distintas: sujeito, complemento nominal, objeto indireto e objeto direto,
respectivamente.

Quando alguém afirma: "Ich habe der Freund Besucht.", é evidente que ele

está se comunicando e que sua comunicação é compreensível. No entanto,
formalmente a construção está incorreta. A afirmativa correta é: "Ich habe den

Freund besucht". Se entendermos que o idioma alemão se baseia principalmente
em três grandes blocos estruturais, ou seja, conhecimento vocabular, declinação/
flexão e conjugação de verbos, cada um com suas .peculiaridades, então podemos
perceber quão importante é este assunto relativo à declinaçãolflexão. O pouco
conhecimento desta temática ou mesmo a falta do mesmo, contudo, não deve

ser obstáculo, que nos induz a não praticar o idioma. Quanto mais praticarmos,
melhor será e, com o tempo, procurar meios que possam contribuir para a

correção de nossas falhas. A prática e a teoria não devem ser dois mundos

dicotômicos, mas devem, isto sim, complementar-se.
Deshalb, falls Sie irgendeine Gelegenheit haben, Deutsch zu sprechen, dann

benutzen Sie- diesse, bitte. Und nebenbei versuchen Sie, Zeitschriften, Bücher,
usw., zu lesen und die Grammatik zu studieren. Und so werden sich Ihre

Sprachkenntnisse allmählich verbessern und vergrößern. Und Sie selbst werden

es merken, wie angebracht das sein kann.

DEUTSCHER HUMOR:

a) Ein Mann betritt ein Restaurant und vergißt, di Tür hinter sich zu schließen.

"Tur zu!" brüllt ein Gast. "Das ist doch kein Stall hier!" Der Mann schließt

gehorsam die Tür, setzt sich an einen Tisch und fängt an, bitterlich zu weinen.

"Ich wollte Sie nicht kränken!" erklärt der Grobe versöhnlich. "Sie haben mich

wirklich nicht gekränkt", erwidert der Mann, "aber ich komme aus einem kleinem

Dorf und immer, wenn ich Ochsen brüllen höre, bekomme ich Heimweh".

b) Fritzchen: "Mutti, um wieviel Uhr bin ich geboren?" Mutter: "Genau um

.
11 Uhr abends". Fritzchen: "So spät! Hoffentlich habe ich dich da nicht geweckt!"

Informações, como sempre, na sede social (Rua Coronel Procópio Gomes

de Oliveira, 630 (ao lado da Pizzaria Caneri). ou pelos telefones 372-9035

(Berhe), 372-1300 (Egon) e 372-3992 (Mer1i/Germano)

([entro b-c ([ultura J\l.emii
b-c 3)araguá b-o �Ul\
BOLETIM INFORMATIVO

Msineo
CORREIODOPOVO

R$ 30,00 -

assinatura semestral

R$ 50,00 -

assinatura anual

(047) 372-3363
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Yoga eo envelhecimento
Cientistas têm procurado a bus

ca de explicações para o processo
de envelhecimento, entropia. Diver
sas hipóteses já foram propostas.

A entropia é precipitada por:
* aumento da intoxicação; acu

mulada por alimentos artificiais,
fumo, álcool, medicamentos e ou

tros poluentes do meio interno;
* imunodepressão; redução em

nossa capacidade defensiva. É
quando nossas defesas ficam frá

geis e nós adoecemos;
* perda da homeostase: perda da

capacidade do organismo se man

ter estável, estando dentro de um

ambiente instável, agressivo e

estressante; é quando nosso meio
interno facilmente se desestabiliza

perante as inevitáveis mudanças do
meio externo;

* oxidação celular; quando
maus hábitos alimentares e outros

fatores produzem excesso de radi

.cais livres destruidores das células;
* redução na produção de certos

hormônios; por exemplo, o Dhea

(descoberto pelo doutor Etienne
Emile Baulieau) e hormônios sexuais;

* débil captação da energia�tal
(Prana e sua circulação problemáti
ca);

* inadequações na vida psíquica
e no desempenho social, ético e esté

tico;
* vida ociosa, estagnada, sem exer-

cicio, sem esporte, sem ginástica.
* ortostática; dificuldades de cor

rentes de nossa postura vertical em
luta contra a gravidade, que nos atrai

para o chão, enquanto empobrece a

irrigação sangüínea do cérebro, sen
do esta sua conseqüência mais dra
mática.

"O que nos envelhece é uma

conspiração de todos esses fatores

juntos, uns reforçando os outros e

vice-versa, constituindo uma destrui
dora Sinergia: que quer dizer um sis
tema de energias que interagem, que
cooperam entre si".

Se as doenças degener,ativas
fossem produzidas somente, diga
mos, pelo déficit de um item destes

somente, por exemplo; da falta de
um determinado hormônio; basta
ria adininistrar doses do mesmo, e o

idoso remoçaria. Aos resultados de
uma terapia assim, produzem algum
fruto, mas não basta. Todas as tera

pias tratadas em particular só são

eficientes até certo ponto. Quanto
maior o número de frentes de atua

ção que o método utilizar, maior seu
poder e alcance. É como atacar um

inimigo simultaneamente por várias
frentes.

Perante todas essas informa

ções, desconhece-se outra forma de

terapia que não seja o Yoga, que

empregue simultaneamente, várias
frentes de atuação.

A eficiência será muito maior, se
ao mesmo tempo, conseguirmos, pra
ticando a yogaterapia:

* resgatar a eficiência

imunológica;
* manter a estabilidade do meio

interno a despeito da instabilidade
do meio externo estressante em que
vivemos;

* aprimorar a conduta ética;
* administrar inteligentemente a

vida psicológica;
* combater a oxidação celular pela

nutrição inteligente e outros meios;
* incorporar através de

pranayamas, uma cota maior da

bioenergia e otimizar a distribuição
por todo o corpo;

* praticar ásanas especiais da
Hatha-Yoga, de forma a irrigar mais
profundamente o cérebro e se con

trapor à ação da gravidade;

* praticar meditação; oração e ou

tras técnicas �e interiorização e rela

xamento, as quais, controlando o

estresse, impeça que ele vire em

distresse '(doença ou .outras formas
de sofrimento);

* retificar o método de vida (es
tudaremos proposta baseada na

positividade) ;
* reeducar-nos ética e estetica

mente.

Todos estes itens é um sistema
de energias que irão interagir, coope
rando juntos e formando o objetivo
do método de treinamento

yogaterápico que será proposto nes

te treinamento.
"Não podemos acrescentar anos

à vida, mas podemos acrescentar

vida aos anos" (prof. Niehaus)
Aulas de Yoga - Inti-Liceú da Vida

- 372-1141

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros que merecem ser lidos:
Título: Mulheres que sabem solucionar problemas - Autor: Pat Hudson, PH.D.
"Levar as crianças à escola, planejar o jantar, agendar os compromissos profissi
onais, cuidar da aparência e da saúde e ainda ter tempo para repensar a vida a dois,
Estes são, com certeza, alguns dos muitos assuntos que preenchem o dia-a-dia da
maioria das mulheres que conhecemos".

Título: Meditando com Brian Weiss - Autor: Brian Weiss
'Toma-se cada vez mais difícil nos voltarmos para dentro de nós mesmos, tentando
iluminar nosso íntimo e visualizar a causa de nossas angústias através da meditação,
vivenciamos uma beleza interior que nos faz repensar tudo o que nos rodeia e a nós
mesmos. Que nos faz confiar na capacidade - que de fato possuímos - de utilizar e

direcionar nossas energias para a purificação dos nossos corpos e mentes",

Aulas de
YOGA

com relaxamento e

meditação

1a AULA
DEMONSTRATIVA ®

lttti

2a-feira-
3a-feira�

19h30 às 21 horas
16h30 às 18 horas
18h30 às 20 horas
19 horas às 20h30
8h30 às 9h30
19h30 às 21 horas

Rua Emílio Stein,

Jod"r - Centro (Rua
do Edifício
Carvalho)

Comunica<_iäo e MGl1"kei:ing
RuaWalter Janssen, 96
Fone/Fax: 372-3365

�''j Kastrup '"
lI't.. Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo.

Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone (047) 372-1224

4a-feira -'

5a-feira -

GRARPEL
LIVRARIA E PAPELARIA

Venha descobrir as
fontes verdes da vida

Fones: (047) 391-3876
323-6185

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fones: (047) 372-0972 - 372-0137

Terapias e Produtos Naturais

t Ervas Medicinais
t Complemento Alimentar
t Iridologia
t Aparelho Magnético pl Água
Fone 372 - 0083
Praça Ângelo Piazera, 37

Jaraguá do Sul - SC
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MULTIFEIRA
<:ir Começa nesta sexta-feira
(3), no Parque Municipal de
Eventos de Jaraguá do Sul, a

38 Multifeira. Além da Feira
da Malha e da Exposição e

Leilão de Máquinas e

Equipamentos, os visitantes
poderão conferir as seguintes
atrações: hoje (3), às 22 h::
baile/shaw com o Grupo. Os
Nativos. Amanhã (4), às
18h30: show musical anos 60
com o Centro de Educação
Musical Arte Maior; 20h30:
Grupo Inova Som; 22 h:

Dupla Junio e Julio.
Domingo (5), às 17 h:

apresentação da Dupla
Betinho e Denise; 19 h: show
com a Banda Torre de Babel.

Terça-feira (7), às 21 h:

Dupla Sandro Luiz e Clóvis.
Quarta-feira (8), às 18 h:
Be tj nh o e Denise; 21 h:
Renan e Ray. Quinta-feira (9),
às 19 h: Grupo Jeito de Ser. Na

próxima edição, estaremos

divulgando as demais atrações
musicais que estarão se

apresentando no segundo final de
semana da Multifeira, que
termina dia 12, domingo. Os

organizadores aguardam a

visita de 80 mil pessoas.

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2847

CANDIDATAS AO TÍTULO
RAINHA DOS ESTUDANTES

PRA CONFERIR
<:ir Na programação de shows
deste primeiro final de semana da
38 Multifeira, destaque para as

apresentações do G.rupo Os

Nativos, de São Miguel do Oeste,
com grande número de fãs em

nossa cidade, e da Banda Torre
de B'àbel, formada por Luiz (vo
cal), Joel (vocal/sax), Edinho
(bateria), Salézio (baixo), Edgar
(teclados/vocal) e Guilherme

(guitarra). A primeira atração é
dedicada aos apreciadores das

tradições gaúchas - o fandango é
realmente de primeira -, já a

segunda, traz um repertório que vai
dos anos 60 até os sucessos dos
dias de hoje.

GAROTA HOMAGO
<:ir A Boate Notre Dame estará

recebendo, neste sábado (4), a

partir das 23 horas, um excelente

público. As atenções estarão
voltadas para a passarela, onde 12
candidatas estarão concorrendo ao

título Garota Homago 98. No
intervalo do desfile, a mais nova

grife jaraguaense, Alfa & Cia,
estará apresentando os seus

modelitos. Os ingressos
antecipados estão disponíveis na

Choperia da Praça, Hobby Video,
Escolas Sid e com os alunos do

QUICK
DOG

Terceirão do Colégio Holando
Marcelino Gonçalves, promotores
doevento.

GAROTO E
GAROTA MARISOL
<:ir Outro concurso que estará
acontecendo neste sábado (4) será
a escolha do Garoto e da Garota

Marisol, a partir das 21 h30, na

Sociedade Vieirense. Estarão
desfilando 10 garotos e 12 garotas.
Logo após a divulgação dos

vencedores, a excelente Volare's
Band subirá ao palco para animar
a noitada. Os ingressos
antecipados estão sendo vendidos,
a R$ 6,00, na recreativa e na sede
da empresa Marisol.

_ DAKOTA ELITE
MODEL LOOK

<:ir Atenção bonitinhas. O Han

gar 21 e a Agência de Modelos
Cekat estarão promovendo, no dia
17 dejulho, a etapa Jaraguá do Sul
do Dakota EliteModel Look 98,
conhecido concurso de seleção
internacional de modelos, criado
em 1983 por John Casablancas,
presidente do Grupo Elite. As
interessadas deverão se dirigir à
Cekat (Reinoldo Rau, 366 - fone:

371-7647) até o próximo dia 15,

para obtenção de maiores

informações e realização das

inscrições.

RAINHA DOS
ESTUDANTES

<:ir Elemar Dierschnabel e Amo

Henschel, respectivamente
presidente e diretor social do Clube
Atlético Baependi, convidando
para o coquetel de apresentação
das belas candidatas ao Rainha
dos Estudantes 98, que será
realizado em 18 de julho, com
animação da Banda Ego
Mecanóide, de Caxias do Sul

(RS). O pré-desfile das meninas
será apresentado aos jurados,
imprensa e demais convidados,
nesta segunda-feira (6), a partir
das 20h30, nas dependências ,do
próprio Clube.

DANÇA
<:ir O 16° Festival de Dança de

Joinville, que será realizado de 17
a 29 de julho, no recém-inaugurado
Centreventos Cau Hansen, contará
com apresentações de estrelas e

companhias de dança de renome
nacional e internacional e de 170

grupos brasileiros, da Argentina e

do Paraguai, que participam da
mostra competitiva, num total de

,

DISQUE·LANCHE
371-5309

6.500 bailarinos participantes
cursistas. Para a pré-estréia
abertura do evento, brilharão
estrelas da companhia franc
Ballet da Ópera de Paris, q
apresenta os seus primeir
solistas e "prirnas ballering
além de 20 bailarinos doBallet
Capitole de Toulouse, em

solistas e intergrantes do corpo
baile. A Compaiiia de Dan
Andaluza, da Espanha, fará
encerramento desta edição.
melhor notícia para o público
Festival é que, neste ano, os pr
dos ingressos fon
popularizados. Para

arquibancadas, o preço é de

2,00, com direito a uma aImofa

para assistir com mais comodid
aos espetáculos. Mas que

.

adquirir o pacote para as 13 noil

paga apenas R$ 18,00. Estudan
que apresentarem acarteirinha

órgãos estudantis oficiais pag
meia entrada para
arquibancadas. Há preç
diferenciados para os três níveis
cadeiras: para as poltronas, o p
é de R$ 10,00, as cadeir
estofadas custam R$ 7,00 e

cadeiras com almofadas, na pa
de trás, custam R$ 5,00. Esl
valores serão praticados em too
as noites, inclusive na estréiae
encerramento do Festival. Ave
de ingressos está sendo realiza
em vários postos de Joinvill
Florianópolis e Curitiba, desde
última quarta-feira (I). Maio

informações sobre o 16° Festi
de Dança de Joinville podem
obtidas na home page do evenl

www.festivaldedança.com.br

TEATRO

Carlos Gomes, inicia nesta ser

feira (3), às 20 horas, cO

apresentação do Gru

Universidade de Maringá, o 1

Festival de Teatro Universitá'
de Blumenau. Até apróxima se

feira, dia 10, estarão passando
lá artistas de instituições de ensi
das cidades de João Pessoa, S·

Paulo, Maceió, Porto Alegr
Piracicaba, entre outras. Valores
ingressos: R$ 4,00 (geral) e R$ 2,

(estudantes e sócios do TCG).

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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Por fora,
robusto, no

melhor estilo
dos jipões
americanos.

Por dentro, se

encontra todo
o requinte dos
demais carros

da marca. É o

ML 320

.......................

CI)
"'C

O
c:
a..
CI)
"C
O
U

Um sonho para poucos: é o ML 320
CLASSIFICADOS Jaraguá do Sul, 3 de julho de J 998

Se você quiser ver o novo

ML 320, assista o filme "O
mundo perdido", continuação
de [uressic Park. No filme, o
valentão Mercedes salva os

mocinhos que estão a ponto de
cair com um treiler de um

enorme penhasco. Na vida
real ele não chega a tanto, mas
mesmo assim, mostra valentia
e robustez, como um

verdadeiro fora-de-estrada,
mas com o mesmo conforto
dos carros de passeio da marca
alemã.
O conforto, faz com que as

ruas esburacadas pareçam
puro asfalto.
O ML 320 tem sistema de

tração eletrônica que funciona

junto com câmbio automático
e freios. O que acontece é que
num piso escorregadio,
quando as rodas começam a

girar em falso, o sistema
transfere toda à potência para
a roda que, naquele momento,
tenha mais tração. E ao descer
uma ladeira enlameada, o

americanos, o motor do ML
320 é fraco, mas mesmo assim

chega a boa velocidade final

um computador de bordo. No 'g,

veículo, há espaço para cinco \

passageiros e mais um bom

porta-malas,
Outro fator que

;:x

chama a atenção é o
nível de ruído, tão
baixo quanto as ",

mais luxuosas pe-
'"

ruas.

Agora, todo esse �\

sonho vira pesadelo m
S
quando se fala o

"

valor do carro: US$ ,;,

(ii;
90 mil. Fica muito H

acima de con- Ci

�m

çorrentes que não w

chegam à ser menos f,i

@
atraentes ou con- w

fortáveis. A Path- il

:w

finder, custa US$ w

61.330; Pajero, US$ 62.500; :
Grand Cherokee; US$ 66.500; fi

m
e Discovery US$ 63.470. Então, M

na hora de se avaliar o custo/ %

benefício, deve-se pensar %

muito bem. "

sistema reduz a marcha,
enquanto que o ABS vai

prendendo ou liberando as

rodas aos poucos, para que o

veículo não se descontrole.
Se for comparado aos jipões

de 182 km/h.
O Mercedes traz todos os

acessórios de luxo/segurança
disponíveis, inclusive piloto
automático, mas num veículo
desse porte, sente-se a falta de

NOVIDADES
Lupo, O mini da Volkswagen

. Montado sobre a mesma plataforma do Seat Arosa,
nasce o subcompacto da Volkswagen. O Lupa tem

design moderno, com faróis redondos e traseira reta.

Existe a possibilidade do Lupa ser fabricado no Brasil,
dependendo da aceitação desses minicarros por aqui, a
exemplo do Ford Ka e do futuro minicarro que a GM

fabricará no Rio Grande do Sul.

Versão esportiva do VW Lupo

Fone: 371-5564 - Rua Barão do Rio Branco - Centro

PNEUS * RODAS * AMORTECEDORES * ISCAPAMENTOS
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371-9822 - 973-5158

CARROS
Palio
Saveiro
Uno Mille EP 4 portas
Quantum GLi completa
Escort Hobby completo
Tipo completo
0-20 Turbo

Suprema GLS completa
Peugeot 306 XSi completo
Tempra 16V completo
Uno ELX 4p.
Vectra GLS completo
Omega GLS completo
Logus CL cl trio elétrico
Chevette Júnior
Versailles
Versales
GoI CL

Pampa 1.8

Opala Diplomata completo
Belina

Opala 6 cilindros
Saveiro

Opala diplomata completo
Del Rey
Chevy
Chevette
Monza completo
Fusca
Escort
M O TOS
Titan Ok - o melhorpreço
Saara o melhorpreço
Saara omelhorpreço
Titan
Titan
CB 450 Tr

cinza

bege met.
azul

bordô
bordô
bordô
azul
cinza
branco
cinza
azul
verde

bordô
azul
cinza
azul

bordô
branco

preta
bordô

prata
azul
brabca
azul
marron

cinza

vermelho
dourado
branco
azul

verde

vermelha
cinza
azul
eazul

97
96
96
95
95
95
94
94
94
94
94
94
93
93
92
92
92
92
92
92
89
88
88
88
87
86
86
86
85
84

96
96
97
95
87

Rua J<»i ...._ille ....º 3573
F<» .... e (047) 37 .. -9822

JARAGUA DO SUL - SC

CASA DOAUTOMÓVEL
.. AUTOPEÇAS

.. CORREIAS

Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro

.. ROLAMENTOS

Rua: Barão do Rio Branc�, 72
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

Plantão

24-
horas

d{! auro '�{!ça�
975-214-2

"Com cartão de
RuaReinoldoRau, 562

estacionamento grátis.

FI AT

Vende-se Tipo/95 completo +

teto, único dono cor cinza.
R$ 11.000,00.

Contato 973-8955.

Vende-se UnoMille, 2º dono,
ano 93. Tratar 372-3379.

Vende-se Uno ano 86/87, por
R$ 4.800,00. Tratar no Posto

Marcolla com Jaime.

Vende-se Uno EP, ano 96 por
R$ 7.500,00. Tratar 975-0129

com OzairGadotti.

Vende-se Tempra ano 95 por
R$ 18.500,00 e vende-se Escort
lona 93 por R$ 8.200,00.

Tratar 372-2965.

Vende-se Uno Mille ano 91,
por R$ 5.800,00.
Tratar 975-1702.

Vende-se Fiat Uno ano 92,
por R$ 5.500,00.
Tratar 975-4200.

CHEVROLET

Vende-se Chevette ano 93 a

gasolina, rodas esportivas, por
R$ 6.500,00 ou troco. Tratar

371-5024.

Vende-se Chevy ano 92 por R$
6.000,00. Tratar 371-5954.

Vende-seMonza ano 88, por
R$ 5.500,00.

Tratar 973-9445.

Vende-se Opala Comodoro, ano
85, trio-elétrico e direção

hidráulica, por R$ 5.000,00 e

Chevette ano 77 por
R$ 1 .500,00. Tratar Rua Emílio

Schultz, 171 com Marcos.

Vende-seMonza SlE, ano 87,
motor 2.0, 4 portas, verde
metálico por R$ 5.500,00 -

financio. Tratar 973-9641.

Melhores negócios, com atendimento personalizado

Fone/fax (047) 371-1743

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

,.Jií' GLASS-SHOP
,� PÁRA-BRISAS
+ Pára-brisas novos (nacionais/importados)
.. Recuperação de pára-brisas
.. Calafetação/polimentos
'·....pel'iali.fada cm para-IIdsa ... l·olado ... .vom �aralltia de H'd.uJIO.

Rua: Joinville, 2.222 à lOOmts. do Lider Club

Fone: (047) 975-2980

DIVERSOS

Vende-se Mercedes 608 ano 77
em ótimo estado.
Tratar 975-3063.

Vende-se Peugeot ano 95, 4
portas, a gasolina, ou troco por

carro menor valor. Tratar
375-1416 com Geraldo.

Compramos carro acima do
ano 90 para revenda. Tratar
435-1723 ou 964-7663 com

Acassio.

Vende-se Micro Trator Tobatta,
14HP, ano 86, com todos

implementas,
estado de novo.

Tratar telefone 371-7298.

Vende-se Jet sky Suzuki 30HP
com carretinha. Valor R$

1.500,00. Tratar 371-5954
com Jaison.

Vende-se Pick-upWillis ano 76,
4 marchas. Tratar 973-3334.

II

Vende-se consórcio contemplado
R$ 7.500,00 + 25x de R$ 215,00.

Contato 973-8955

Vende-se uma Pick-up, D-1 O à

diesel, com baú, ono 78. Valor
R$ 6.500,00. Tratar fone 372·

2870.

Vende-se uma carretinha para
motos. Valor R$ 300,00. Tratar

fone 372-2870.

Vende-se consórcio de moto

Titan contemplada e emplacada.
Contato com Paulo. 973�3337.

Vende-se consórcio contempla·
do R$ 7.500,00 + 25 x R$
215,00. Contato 973-8955

·lIGUE
371·1919
E ANUNCIE

Rua Reinoldo Rau - sala 02
Jaraguá do Sul - SC

al,OMQ'OS
PEÇas EACEsseRlas

ESPECIALIZADA EM HONDA E YAMAHA

•\
•

'I
•

�
..

Fone (047) 372 - 2791

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

'1 HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nº 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J.

IMOBILIÁRIA
CRECI1583 J

VENDAS
CASAS

101 - Casa em alvenaria - centro, numa lateral da Procópio Gomes
102 - Casa c/270m' em alvenaria, terreno grande, no alto - 1 suíte + 3 quartos
+ bwc social + lavabo + sala jantar/estar com lareira
103 - Casa c/200m', 1 suíte + 4 quartos, na Rua José Emrnendoerter.
104 - Casa com 580m', num terreno de 2.698m' - Ilha da Figueira
105 - Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde - R$ 42.000,00
106 - Casa de alvenaria - 4 quartos + 1 banheiro - R$ 45.000,00 - Entrada
Rio da Luz
107 - Casa em alvenaria c/1 suíte + 2 quartos na Rua José Emmendoerter
108 - Casa em Guaramirim c/ -ou- 400m' + 1 galpão + 1 escritório troca por
apto. com 3 quartos em Jaraguá.
109 - Casa em alvenaria próximo Colégio Giardini Lenzi - R$ 80.000,00.
110 - Casa em alvenaria c/220m' - na Rua Campo Alegre - R$ 60.000,00
111 - Casa em alvenaria c/ 41 Om' - próx. Clube Atlético Baependi
112 - Casa de madeira num terreno de 450m' Estrada Nova - R$ 13.000,00
113 - Casa de alvenaria com 300m', num terreno de 700m' - Centro
114 - Casa de alvenaria na Av. Barão do Rio Branco servindo como ponto
comercial

SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 1998

115 - Casa em alvenaria com 260m', 5 dorm. num terreno de 1.541 m' em Schroeder,
116 - Casa em construção na Estrada Itapocuzinho - R$ 10.000,00 de entrada + 14x

de R$ 130,00
117 - Sobrado em Curitiba - PR - vende/troca por imóvel em Jaraguá do Sul

118 - Casa semi-pronta na Rua João Franzner - R$ 35.000,00
APARTAMENTOS

201 - Sobrado comt, em construção Vila Lalau - R$ 75.000,00 - Aceita troca
202 - Apto. Balneário Camboriú com 195m' - tipo duplex - semi-mobiliado.
203 - Apto. no 'Amizade' c/2 quartos - entr, R$ 17.000,00 + prestações de R$ 320,00/
mês
204 - Apto. 'Isabella' , com 2 elevadores, piscina, duas vagas de garagem
205 - Apto. Ed. Vila Nova - R$ 16.000,00. entrada + finaciamento
206 - Apto. Cond, Amizade, 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207- Apto. Cond. Amizade - 3 dorrn. Entrada R$ 18.000,00 + financiamento

208 - Apto. Cond. Amizade - 2 quartos - R$ 12.000,00 + financiamento
209 - Apto. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro

210 - Residencial Jade - LANÇAMENTO!!! - na Rua Jorge Lacerda - Centro

Apto. 1 suíte + 2 quartos = 60X R$ 790,00
Apto. 2 quartos = 60X R$ 591,60

211 - Sala Comercial no Centro Empresarial Market Place - Rua Reinoldo Rau
212 - Apartamento com 4 dormitórios "Ed. Santa Terezinha'
213 - Cobertura no Edifício 'Argos' na Rua Jorge Lacerda - Centro
214 - Sala comercial conjugada no Ed. 'Domingos Chiodini' com 83m'

TERRENOS

301 - Terreno no Loteamento Papp com 518,95m', de esquina
302 - Área em torno de 1.000m', Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537,06m', esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/1.930, 18m'
305 - Terreno em Guaramirim - c/1.350m' - fundos supermercado Breithaupt
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 morgos, c/ água, palmltos e árvores nativas

307 - Lotes no Loteamento Recanto Verde - Próximo da Malwee - R$ 8.000,00
308 - Área com 1.963m' na Rua Preso Epitácio Pessoa - Centro c/ um sobrado antigo
309 - Terreno no l.ot. 'Camposampiero' - R$14.000,00 entr.+12x de R$350,00
310 - Chácara no Morro Jaraguá - com 11.500m' - R$ 10.000,00
311 - Lotes c/538m', próx. Faculdade - R$8.500,00 ou R$4.000,00 ent, +36x de

R$250,00
312 - Terreno no Loleamento Jardim Guilherme - R$ 10.500,00 - negociável
313 - Chácara em Schroeder, ótimo local para uma recreativa

314- Terreno c/688m'. BR-280 - na frente das Malhas Fruet - Guaramirim
315 - Chácara no início do Rio Molha com casas, pastagens, quadra de esporte, etc.
316 - Área de 7.066m', sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.000m' - c/casa, lagoa, gado, minhocário, etc.
318 - Lote no Loteamento Divinópolis - R$ 11.000,00 - negociável
319 - Terreno na BR-280 Jguá/Corupá c/9.627m' - R$ 16.000,00
320- Terreno com 10.000m' na Rua Wolfgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx.
Fleischann

stilho

ImóveisCORRETOR o E

Crecl-8054

-+ Casa alvenaria com 197m2 - 1 suíte, 2 quartos - terreno 346m2
- Rua Manoel Luís da Silva - Vila Nova - próx. Fórum - R$ 75.000,00
-+ Casa alvenaria em fase de acabamento com 142m2 - I suíte, 2

quartos, terreno 360m2 - Rua Edmundo Georg - Ilha da Figueira -

R$ 40.000,00
-+ Casa alvenaria em fase de cabamento - Estrutura para sobrado

com 87m2, 2 quartos, terreno com 557m2 - Rua Manoel dos Santos -

Ilha da Figueira - pröx. Salão Vitória - R$ 30.000,00
-+ Casa alvenaria com 56m2 - 2 quartos, sala, cozinha, lav., bwc,
terreno 390m2 - Rua Benjamim Steinn, n" 304 - Jaraguá Esquerdo -

R$ 22.000,00
-+ Casa alvenaria com 120m2 - 3 quartos, cozinha, sala, lav. bwc,

garagem, terreno 491lm2 - Três Rios do Norte - R$ 21.000,00
-+ 2 terrenos com 355m2 cada - lateral Rua 25 de Julho - Vila

Nova - próx. Gatos & Atos - R$ 18.000,00 cada.

-+ 4 terrenos com 364m2 cada 14x26 - Rua Germano Kritzmacher
- Bairro Czerniewicz - próx. Hospital do Morro - R$ 16.000,00 cada

-+ Terreno com 619m2 - Rua João Nunes - Bairro Czerniewicz -

pröx. Hospital do Morro - R$ 33,000,00 - de esquina - Rua Calçada,
-+ Terreno com 450m2 15x30 - Rua Adão Norosky - Vila lenzi -

pröx. Mat. Const. Pirmann - Rua Calçada - R$ 15.000,00
-+ Terreno com 390m2 - 13x30 - Loteamento César Piccol i - próx.
Fundição Vitória - R$ 9.500,00
-+ Terreno com 3.630m2 - Três Rios do Norte - R$ 18.000,00
-+ Sala comercial com estrutura para dois pisos cl 232m2 área

construída' - terreno 700m2 - Rua Valdemar Rau, 600 - Vila Rau -

pröx. Campo de Areia - R$ 55.000,00

COIVIPRA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.

321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m' - R$25.000,00
322 - Terreno c/767m', na Francisco de Paula, esq. c/Ricardo Grimm -

. R$30.000,00
325 - Lote no Condomínio Azaléias com 721 ,57m' R$ 16.000,00 ent. + 11 x

R$ 480,00
326 - Chácara no Três Rios do Norte com 61 morgos, 9 lagoas, 2 casas de

madeira
327 - Terreno na BR-280 com 8. 150m' edificado com um sobrado de alvenaria

328- Terreno com 880m', com 67011]' de área construída, Rua Emílio Stein.

329 - Lote com 539,35m' no Loteamento Versalhes - Rua 13 de Maio.

330 - Terreno em Guaramirim c/ 1.101m' de esquina - no centro

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 - Galpão com 220m' - Rua Felipe Schmidt - Centro.
402 - Salas comerciais Rua Getúlio Vargas - l' andar - Centro - R$ 250,00
403 - Galpão Industrial com 250m' - Próximo Marisol
404 - Ouitinetes, toda murada, Rua Prefeito José Bauer - Próximo a Faculdade.
- R$ 145,00
405 - Sala cornl. cl 45m2 - Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel, Centro,
406 - Sala cornl. cl 100m2, próx, Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Sala cornl. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
408 - Sala comercial com 80m', no Ed. Florença, Av. Mal. Deodoro da Fonseca

409 - Aptos. com 2 dorm, - R: Venãncio da Silva Porto - Próximo da Weg I

410 - Sala comercial com 45m' Ed. Picolli - Av. Mal. Deodoro da Fonseca - R$
170,00
411 - Apartamento com 2 dorm., com garagem - Ed. Caetano Chiodini. Entrada

Hospital São José - R$ 335,00
412 - Sala cornl. com 45m' - Centro Médico e Odontológico.
413 - Apartamento no Ed. Carvalho com suíte, 2 dorm., lavabo, dependência de

empregada, com garagem, - Centro.
414 - Apartamento Ed. Isabella, com 1 suite + 2 dorrn., com garagem, prédio com
piscina, sala de ginástica, 2 elevadores - Rua Procópio Gomes
415 - Galpão industrial com 530m' - Rua Bernardo Dornbusch

416 - Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa - R$ 400,00
417 - Casa em alvenaria com 2 dormitórios - Arweg - R$ 280,00
418 - Casa de madeira cl 4 quartos - Vila Lenzi
419 - Apto. com 3 dorm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$ 400,00
420 - Apto. com 2 dorrn. em cima Calçados Beber
421 - Apto. com 3 dorrn. na Rua Joinville - R$ 350,00
422 - Apto. com 2 dorm. no Ed. Jaraguá
423 - Ouitinete Rua Francisco Medeiros - R$ 180,00
424 - Apto. com 2 quartos no Amizade - R$ 300,00
425 - Casa em alvenaria próxima da Ferj - R$ 335,00

ITAIV.
Rua Padre Pedro Francken, 65 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-3412 - Creci 1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Ref. 2106 - Terreno cl 300m2 - Água Verde - R$ 14.000,00
Ref. 2122 - Terreno cl 591 ,50m2 - Vila Rau - R$ 13.000,00
Ref. 2131 - Terreno cl 617 ,82m2 - Lto. Camposampiero - R$ 21.000,00
Ref. 2132 - Terreno cl 605m2 - Lto. Versalhes - R$ 18.000,00
Ref. 2135 - Terreno cl 694m2 - Cond. Azaléias - R$ 25.000,00'
ReL 2138 - Terreno cl 350m2 - Centro - R, Felipe Schmitz - R$ 75,000,00
Ref. 2140 - Terreno cl 429,75m2 - esquina - Barra do Rio Cerro - R$ 18,000,00
Ref. 2142 - Terreno cl 435m2 - Rua asfaltada - Vila Lenzi - R$ 13,000,00

Ref. 2147 - Terreno cl 7,805m2 - R, Preso Epitácio Pessoa - Centro - Lugar alto - R$ 195,000,00
Ref. 2149 - Terreno cl 3l8,50m2 - Lot. São Cristovão - R$ 11.000,00
Ref. 2150 - 2 terrenos cl 450m2 - R, Roberto Ziemann - R$ 15.UOO,00
Ref. 2151 - Terreno ct. 729m2 - R. Joinville, 12 - R$ 25.000,00
Ref. 2155 - Terreno cl 618,30m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 9,000,00 (R$ 4.000,00 + parcelas)
Ref. 2160 - Terreno cl 7000m2 - Santa Luzia - Perto da Frigumz - R$ 33.000,00 esquina
Ref. 2161 - Terreno cl 1.575m2 - Ilha da Figueira - R$ 120,000,00 parcelá
Ref. 2162 - Terreno cl 585m2 - esquina - Lot, Champagnat - R$ 38.000,00
Ref. 2168 - Terreno cl 766m2 - Czerniewicz - R$ 13.000,00

�eC2169 - Terreno cl I ,375m2 - Nereu Ramos - R$ 20.000,00
Ref. 2'171 - 3 terrenos cl 7.889m2 - R. Max, Wilhelm, 740 - Vila Bapendi - R$ 230,000,00
Ref. 2173 - Terreno cl 729m2 - Cond. das Azaléias, lote 27 - Jguá Esquerdo - R$ 35.000,00
Ref. 2174 - Terreno cl 515,52m2 - Lot. Champagnat - lote n" 116 - R$ 35,000,00
Ref. 2175 - Terreno cl 378m2 - Lot. Champagnat - R$ 27.000,00
Ref. 2176 - Terreno de frente para a BR-280 cl 35.000,00m2 - R$ 6.000,00 entrada + 8x R$ 750,00 fixo

A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO COM O
HSBC BAMERINDUS PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTACÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1550 • Galeria Lourem > sala 3

Jaraguá do Sul - Centro, SC • Cep 89259-200

Fone/Fax: (047)371-3724 - Celular (047) 975-0330

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INfERIMÓVEIS
CRECI0914-J

Fone: (047) 371-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - sc

Classificados de Imóveis
Ligue-nos para um representante lhe fazer uma visita!

ORÇAMENTOS SEM
COMPROMISSO

371-1919 - 372-3363 - 371-1944

'folla
IMÓVEI� LTDA.

CRECI 001367 . J

Comunicamos aos nossos

clientes e amigos, que para
melhor atendê-los, estaremos

a partir de 13/7/98,·
em novo endereço:

Rua Domingos
da Nova, 449

(Defronte Oficina Mecânica Maestri)

,* Terreno
com lO.263m2,
sendo 53 metros

de frente para
Rua Walter

Marquardt.
(Em frente Sesi)

••••••••••••••••••••••
I CRECI NQ 1589 J I

: � � Bar�a !!ul:
: ::::tJ Imovels :
I I
I FONE: (047) 372-2734 I
I VEN�E I

I
I
I

14 - Terrenoc/401,45m"- RuaWaldemarDoubrawa, Agua Verde - R$17.000,OO I
5 - Terreno C/455,60m2, Rua Victor Satler, na Barra - R$ 20.000,00

16 - Terrenos no LotOuro Verde, após a Malwee Malhas- 20% entrada e saldo em 30x - TotalR$I
110.000,00 I
17

- Terreno d 620,76m2 - Rua 924 do Loteamento Camposampiero - R$ 25.000,00 I
18

- Terrenod450,OOm", Rua Horácio Rubini, próximoMalwee, Aceitacarroaté R$ 6.000,00, Total
IR$ 11.000,00

ISíllOS . I
11

- Sitiod 8O.000,oom", edificado com casa de madeira d 150,oom", em bom estado, galpão de Ialvenaria d 120,OOm"d instalações pl gado leiteiro, porcos, antena parabólica, telefone celular

I rural, 2 vacas, trituradores, roçadeíra, galinheiro, pulverizador, água natural, 3 lagoas, árvores I
Ifrutíferas, bananal, pastagem, palmito, Rio da Luz, 6 km da Barra - R$ 55.000,00. I

CASAS
11 - Casa dealvenaria d 192,OOm", 3 BWC, terreno com 777,OOm", na Barra - R$ 70.000,00 •
12 -Casa de alvenaria c/70,OOm2 e mais 70,OOm" referente garagem, churrasqueira,lavanderia,.
12 banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem pl 2 carros; Rua 25 de Julho, 884, Vila Nova.

- R$ 60.000,00 - Aceita troca por apto. em Carnboríú.
•lLOCAÇÃO

.

11 - Sala comercial d 5O,OOm" - Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00 I
12

- Sala comercial c/72,OOm2 - Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 250,00 I3 - Sala comercial d 36,OOm" - Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
14 - Sala comercial C/30,oom" - Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00 I
15 - Sala comercial d 1OO,OOm" - Rua Angelo Rubini, 1053, próximo a lanchonete Pingüim - R$.
I�m •6 - Galpão em alvenaria cl 450,OOm2 + 75,OOm2 de escritório, na Barra - R$

11.200,00 •
17

- Galpão em alvenaria C/110,oom", Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00 •
18

- Apartamento d 2 quartos, garagem - Rua Angelo Rubini, próximo ao posto Km 7, na Barra-.R$270,OO

19 - Apartamento c/2 quartos, garagem - Rua Camilo Andrella, na Barra - R$ 255,00 •
110

- Apartamento d 2 quartos, garagem - Rua-Angelo Rubini, 1197 - R$ 250,00 •
11 -Apartamentod3quartos, garagem edemaisdepandências, RioCerro, perto NaneteMalhas.I-R$250,OO

112 - Apartamentodlquartos,garagem edemais dependências - RioCerro, pertoNaneteMalhas.
-R$150,OO •113 - Apartamentod2 quartosedemaisdependências, Rua PastorAlbertSchneider, 759 (fundos)

I-R$150,OO I
114

- Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$ 230,00 •
115

- Apartamento d 3 quartos, 2 BWC, garagem pl 2 carros, Rua João Picolli, 165, Centro -

R$.400,00

116 - Casade alvenaria d4quartos, 2 BWC, RioCerro II - R$ 200;00 •
1.17

- Casa de alvenaria d 3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da Figueira - R$I
200,00

I119 - Ca� de alvenariad2 quartos, garagem, toda murada, Rua Clara Hanemann, na Barra - R$

1245,00
' I

20 - Casa de alvenaria d 2 quartos, garagem - Rua Abramo Pradi - R$ 200,00 I121 -Casadealvenariad3quartos, garagem edemaisdependências, Rua PastorAlbertSchneider
II-R$�25,oo

122 - Oasa de madeira d 2 quartos e demais dependências, Rio da Luz - R$135,OO I

';i;;i7Ä!i:j�ji1j;i,tijIEt"1

ITERRENOS
11

- Terreno 3.480m", loteamento San Joseppe,Vila Nova - R$ 45.000,00
2 - Terreno com 343,OOm" (12x28,7), defronte a Ciluma, na Bar�a - 6 x de R$ 3.000,00

13 - Terreno d 40.000,OOm2Tifa Klein, distante 3km da Malwee Malhas - R$100.000,OO
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�CJ PROCASA
u IMOBILIÁRIA

CASAS
ReC. 103· Casa alv. cl 220m2• Jguá Esquerdo ; R$ 90.000,00
ReC. 109· Casa alv. cl 210m2• Centro· R$ 90.000,00
ReC. 112 • Casa mista cl 95m2• Ilha da Figueira· R$ 35.000,00

TERRENOS
ReC. 201 • Terreno cl 632m2• Vila Lalau· R$ 25.000,00
ReC. 208 . Terreno cl 726m2• Ilha da Figueira· R$ 34.000,00
ReC. 211 • Terreno c/308m2• Vila Lenzi . R$ 6.200,00
ReC. 219 • Terreno el 360m2• Nereu Raimos . R$ 4.50(),00

APARTAMENTOS
ReC. 305 • Ed. Sehioehet cl 155m2 • Entr. R$ 25.000,00 + Finane.
ReC. 308 • Ed. Maria Tereilia cl 167m2 • Piçarras· (Ótimo preço)

ATENÇÃO
O SEU IMÓVEl., ESTÁ AQUI, NÃO PERCA TEMPO,

VENHA FAZER SUA PRPOSTAI

Rua: Barão do Rio Branco, 296 - Fone: 372-0605

VENDAS
- Casa de alvenaria cl 70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria cl 100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios
doNorte
- Sala comerr:ial térrea cl 77,5m2 na Rua Reinaldo Rau, Centro, aceita
se casa ou terreno

- Terreno na Rua Carlos Ferreira cl 540m2
- Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
- Terreno no Lot. Divinópolis ilha da Figueira cl 397m2
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider cl 3080m2, aceita-se troca

- Terrenos financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 margas cl casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte cl 23 margas, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 margas, água e luz
- I Chacara no Rio Molha com 30.aOOm2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomíno Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

Jornal

CORREIO DO POVO

Assinatura semestral: R$ 30,00

Assinatura anual: R$ 50,00

Assinatura 2000 (2 anos): R.$ 70,00

371-1919
372-3363

_'.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edifício Amaryllis - Rua ÂngeloTorinelli - Vila Nova
- Apto. c/ suíte + 2 quartos EI demais dep., sacada c/Churrasqueira - Entrada + assumirprestaçães de condomínio de 2,348Cub's (R$ 1.008,74) - término
previsto em 9 meses.

Apto c/suíte + 1 quarto e demais dep., sacada c/Churrasqueira - Entrada de R$ 30.500,00 + assumirparcelas de condomínio de 1 ,980Cub's (R$ 850,64)
- término previsto em 9 meses.

.

Residencial Amaranlhus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponíveis apartamentos n2 301, 302, 501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,6'5 Cubs (R$
1.568,11) por mês
Edifícip Tower Cenler - Rua João Marcatto, esquina com Cle'menle Baratto
- Apto 702 com suíte + 2 quartos e demais dep, - Entrada de R$ 21.309,15 + assumir parcela de condomínio de 2,480 cub's

(R$ 1.065,45)
- Salas comerciais executivas em diversos tamanhos. com preços a partir de entrada R$ 8.974,60 e parcelas a partir de R$
448,73.

.

CASAS�PARTAMENTOS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Casa mista cl 91 ,00m2 + HO,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 60.000,00
- Sobrado em alv. com 180,00m2 com 01 suíte + 2 quartos, dep. empregada e demais dep. - Rua Arthur Guenther 134 - R$
120.000,00
- Casa alvenaria "I 162,26m2 - Rua Miguel Salai 65 - Centro - R$ 65.000,00
- Casa de alvenaria com 70m2 + uma casa de madeira de 80m2, terreno com 400m2 - Rua Uruguai, 134 - R$ 47.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 350 m2 - Rua LaI. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas
de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.00:/,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00

.

- Terreno cl 364 m2 - Rua Erich Sprug ; Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 +

parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina cl 51O,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1020,00m2 - R$ 53.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- Terreno com 300m2 - Rua 758 - Água Verde - Próx. Igreja São Judas - R$ 15.000,00

LOCAÇÃOJ'APTOSJ'CASASJ'SALAS
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais

,- Galpão Industrial cl 660m2 - Rua João Januário Ayroso - Jaraguá Esquerdo
- Casa madeira cl 04 quartos e demais dep. - R. Miguel Salai - próximo Verdureira Raquel
- Casa em alvenaria c/4 quartos e demais dep. - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa
- Apto. com 2 quartos e demais dep. - Rua 25 de Julho, 170 - Ed. Marangoni
- Apto. com 2 quartos e demais dep. - Rua Guilherme Herlnq, 70 - Ed. Érica
- Apto. et : quarto e demais dep. - R. Jorge Lacerda - Ed. Denis
- Apto. c/2 quartos e demais dep. Rua Egydio V. de Souza
- Casa madeira com 4 quartos e demais dependências - R. José Emmendoerfer.

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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CRECI1762-J

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n21594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475

VENDE:

APARTAMENTO:
REF. 003 cl 3 quartos + dep. ED. VILA NOVA R$ 16.000,00 + fino

CASA MISTA:
REF. 143 cl 2 quartos + dep. FIGUEIRA R$ 20.000,00

CASA ALVENARIA:
REF. 083 cl 4 quartos + dep. 2 pisos NOVA BRASíLIA R$ 85.000,00
REF. 087 cl 3 quartos + dep. ILHA DA FIGUEIRA R$ 70.000,00
REF. 093 cl 3 quartos + dep. PRÓX. SÃO JUDAS TADEU R$ 60.000,00
REF. 026 cl 3 quartos + dep. ILHA DA FIGIJEIRA R$ 37.000,00
REF. 043 cl 2 quartos + dep. ILHA DA FIGUEIRA R$ 25.000,00
REF. 059 c/3 quartos + dep. BAIRRO SÃO uns R$ 23.000,00
REF. 075 c/4 quartos + dep. JARAGUÁ ESQUERDO R$ 37.000,00

TERRENOS:
REF. 073 cl 392,00m2 VILA LALAU R$ 15.000,00
REF. 081 cl 733,00m2 BARRA R$ 8.000,00
REF. 101 cl 546,00m2 FIGUEIRA R$ 8.500,00
REF. 102 cl 2.900,00m2 NOVA BRASíLIA R$ 42.000,00
REF. 113 cl 600,00m2 FIGUEIRA R$ 7.000,00
REF. 133 cl 390,00m2 BARRA R$ 9.500,00
REF. 130 cl 382,50m2 VILA NOVA R$ 16.000,00
REF. 149 cl 651 ,00m2 BARRA R$ 43.000,00 cl edícula - Lot. Papp

VENDA DE CASAS

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

Fone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266 Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - se

Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl 2 carros, churrasqueira,
energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI 3 RUAS), medindo
888m2• Rua Alexandre Haake,.698 - Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz Woguel, 138 -

Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 50.000,00

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 - Bairro Ilha da Figueira - R$ 60.000,00 - Aceita
carro.

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da praia, no Balneário de Ubatuba

(REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00 - aceita carro.

Terreno cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃONOBRE). R$ 15.000,00
ou troca por terreno cl casa.

,I.

VENDE E TROCA
Casas:

Casa de alvenaria cl 120m2 - Rua 664, Bairro João Pessoa

R$ 30.000,00 - Aceitaapartamento.

N° VALORR$ 1----------------------C-As-AS----------------------4
t-- ____:'-LU�AR�T�O�Sf!__ I TIPO ENDEREÇO N° QUARTOS

rri MAO. Rua Frederico Barg, 286 - próx. Rodoviária 3

II MAO. Rua Werner Stange, III - próx. Ofic. Becker
jí MIS. Rua Julio P. Cunha Mello, 27 - lat. Proc. Gomes

�l:;;� :�: �o:����o;��:�e���� ��;���r:�itura
I �� �::�:,::���:::-;��:t�:�:::

- comercial

..!.;.'.•I.�,.,: ALALyY.. Rua Adolfo Tribess, 409 - próx. Rei dos Botões
'co Rua Julio da Cunha Mello, 107 - lat. Procó io Gomes 3

I ENDEREÇO

•

APART::':'�OS
�I R. Preso Epitácio Pessoa, 111 apto. 31 Centro

�j R. Waldemiro Mazurechen, 55 apto. 4 Centro

1� Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583 apto. I Centro

II R. Reinaldo Rau, 400 apto. 22 Centro

;jf R. Reinoldo Rau, 171 apto.202 \ Centro

ri Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 28 apto. 20 I Centro

I Av. Getúlio Vargas, 49 apto. 202 Centro

& SALAS

• ENDEREÇO BAIRRO

r------------------------------- IW R. Mal. Deodoro da Fonseca, 405 Centro

BAIRRO N° VALOR R$ 11 R. Pref. José Bauer, 75 Vila Rau

UARTOS li R. Domingos da Nova, 154 Centro

'";R:-u-a-;:;B-ar-::-ão---;-do-;Ri;::-·;-o-;:B;-ran-co-,-=7,.".60::-::C::-e-nt-ro------l;s;s�u:.:.íte=+:::'2':::d:'::orm:__.��9-5-.000--,00---- ii R. Angelo Schiochet, 311 Centro

Rua Emil Burow, 30 Centro 1 suíte + 2 dorm. 80.000,00 I R. Adélia Fischer s/n° - frente AABB (diversas)
Rua David Campigotto, 308 Guaramirim 1 suíte + 2 derm. 8.800,00 + finane. mi R. Leopoldo Malheiro, 651 O próximo Barão I

Terrenos:
Terreno cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

BAIRRO ÁREA

ALV R. 554 Lot. Hanemann BARRA 40,OOm2 01 14.000,00
ALV. R. 614 N° 1.007 ITAPOCUZ. 108,OOm2 04 25.000,00
ALV. R. Carlos May, 327 BAEPENDI 72,OOm2 02 32.000,00
ALV. R. Carlos Sbardelatti, 35 VILANOVA 144,OOm2 02 70.000,00
ALV. R. Conrado Riegel, 90 CENTRO 400,OOm2 02 suíte 95.000,00
ALV. R. Euzébio Oapoy, 125 VILANOVA 400,OOm2 05 chur. pise. 100.000,00
ALV. R. José Emmendoerfer, 1309 N.BRASÍLIA 300,OOm2 04 suíte 190.000,00
ALV. R. Paulo Hafemann, 170 I. FIGUEIRA 145,OOm2 03 70.000,00
MAO. R. Dr. Agnaldo 1. Sza, 169 C.PAULA 102,OOm2 03 18.000,00
MIS. R. Alberto KIitzke, 167 V.RAU 102,OOm2 03 21.500,00
SOBR. R. Fritz Bartei, s/n° BAEPENDI 150,OOm2 03 80,000,00

VENDA DETERRENOS

ENDERE O BAIRRO ÁREA VALOR
R. 28 de Agosto GUARAMIRIM 1.633,50m2 70.000,00
R.620 ITAPOCUZINHO 499,86m2 15.000,00 .

R. Alb. KIitzke, 1874 VILARAU 420,OOm2 10.600,00
R. Leopoldo Mancke CENTRO 516,OOm2 65.000,00
R. Otto Meyer VL. LENZI 333,50m2 18.800,00
R. Walter Marquardti VL.NOVA 800,OOm2 43.000,00
R. Conrad Riegel CENTRO 687,OOm2 42·900,00
R. Germano Horst VILALALAU 589,73m2 28.000,00

VENDA ;OE APARTAMENTOS

TIPO ENDEREÇO

ENDEREÇO

2

2
3
2

3

3
2

N° QUARTOS
3 (1 suíte)
3 (l suíte)
2
2

2
2

2

AREA

55,OOm2
60,00m2
40,00
50,00

40,00

VÁLORR$
225,00
150,00
200,00
350,00
280,00
450,00
450,00
600,00
350,00
560,00

VALORR$
450,00
335,00
450,00
350,00
400,00
300,00
350,00

VALOR$
400,00
240,00
400,00
335,00

300,00 à 350,00
360,00
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Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

" CRECI1741-J
IMOrEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Imóvel Area m tos Sui Gar Bairro Endere olPonto Ref. Pre o R Informa ões Gerais
Sobrado 303 2 1 2 Guaramirim R. Pedro Graf. Lote 88 95.000 Aceita parcelar / carro
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71

'

45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 1 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m2 - negocia
Casa Alven. 152 2 1 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Alven. 115 3 1 Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 1 Schroeder Vila Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 147 4 1 Rau Rua Eugênio Bertoldi, 116 60.000 Troca por apartamento
Casa Alven. 85 3 1 Vila Rau Rua Carla Orasse, lote 79 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 122 3 1 Três Rios Rua Domingo A. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000,00
Galpão 144 Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - l° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida
Apto. Pronto 82 2 I Amizade Res. Amizade - 1° andar 15.000 Assumir Caixa Econômica

Apto. Pronto 151 3 Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45.000 Quitado
Apto. Pronto 110 2 Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/rnês (74X)
Apto. Pronto 147 3 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troe a por c asa
Apto. Constr. 85 2 Centro Ed. Mathedi - Em construção 38.000 Financiado em 36 parcelas
Apto. Constr. 110 2 Baependi .Res. Bartel - Ern construção 13.000 + 1,06 cub p/rnês (85X)

Lote 480 15,0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis 1 Parcelado
Lote 371 14,5 x 25,8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$ 250,00
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá. Esquerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$ 313,00
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 401 15,0 x 27,5 Lenzi Rua 423 próx. Colégio Giardini 7.500 Negociáveis / Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol -55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Pr6x. ao Breithaupt (Mat, Constr.) 200.00 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51,0 x 74,7 Lenzi Próx. Cal. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50,0 x 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61,0 x 131,0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira Residencial Piazera 1 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 385 14,0 x 27,5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14,0 x 34,5 Sta. Luzia Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês
Loteamento 442 13,0 x 34,0 Vila Lenzi Residencial Piermann I 16.000 Negociáveis
Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler Diversos 30% entrada - Saldo 36 x

Chácara 2827 22 x 130,0 Corupá Rua João Tosini - 140 I 30.000 Casa antiga próximo centro

Chácara 12600 63 x 200,0 Santa Luzia Rua Hermínio Nicolini - 760 25.000 Centro Sta. Luzia (parcela)

VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO I!!

* Chácara na Rua - Estrada Garibaldi, com aprox. 1.000m2,
casa de alvo c/ 70,00m2 + alguns ranchos - R$ 20.000,00 - nego
- troca por casa + central.
• Chácara em Luiz Alves (2° Braço), com 139.467,llm2, água
- R$ 25.000,00
• Mini chácara no Jaraguá 84 - Garibaldi, com 23.671,SOm2,
ter. plano com galpão de madeira - R$ 35.000,00 - nego

CASAS
• 2 casas mistas (novas) no Residencial Miranda, com 2 e 3 quartos,
'sala, coz., lavanderia, garagem, bwc - R$ 16.000,00 - vendas também

pelo financiamento da CEF.
• Casa de alv. na Rua dos Bandeirantes - Bairro Glória - Joinville, I

suíte, 2 qtos., sala, coz., lavanderia, bwc, garagem, murada, com telefone
e parabólica - R$ 51.000,00 nego
• Sobrado na Rua Luiz A. de Freitas, ao lado da Demicar, com parte
térrea contendo instalações, divisórias, 2 bwc, luminárias, pronta para

u.sq e parte superior, com apto. de 3 qtos., sala, copa, coz., bwc,
lavanderia, garagem - R$ 80.000,00 - nego aceita carro ou terreno no

valor de 30% do total.
* Casa de alv. com 2 pisos, com I suíte, 3 qtos., sala de visita, sala de

tv, lavanderia + I qto., 2 áreas, garagem p/4 carros, casa com 320,00m;
- R$ 90.000,00 - nego aceita imóvel de menor valor, sala comercial,
carro.
* Casa de 2 pisos, com parte térrea, sala, sala com. c/ 10S,00m2 e

garagem, parte superior, com I suíte, 2 qtos., sala, copa, coz., lavanderia,
bwc, qto, churrasqueira aberta, total de área 190,SOm2 - R$ 90.000,00
- nego (Rua João Franzner)

TERRENOS
• Terreno na Rua Guilherme Boeur - Schroeder, com 15/33,33
= SOl ,60m2 - R$ 4.000,00 entro + 27 parcelas de I salário' e ii

meio p/ mês.
• Terreno na Rua Lilia A. Oeschsler, com 15x30 = 4S0,00m2,
próx. Igreja N. Senhora Aparecida - R$ 12.000,00 - nego
• 3 lotes no Lot. Renascência, defronte a Rua Pref. José A.

Bauer, sendo 2 de esquina - A - 19,5x25 = 487,50m2 - R$
25.000,00 (de esquina) - B - ISx2S = 375,00m2 - R$ 15.000,00
- nego - C - 15x30 450,00m2 - R$ 20.000,00 - nego (de esquina).
'. Terreno Rua Oscar Mohr, com 421 ,04m2 - R$ 30.000,00 - nego
• 2 terrenos no Lot. Champagnat, com 378,00m2 - R$ 30.000,00
- cada - nego

.

* Terreno na Rua José Emmendoerfer, com 3S6,00m2 :: R$
35.000,00 nego
* Terreno na Rua José Krause com 650,00m2 - R$ 40.000,00 -

nego
• Terreno na R'ua Argentina, com 675,00m2, com casa de
madeira - R$ 45.000,00 - nego
* Terreno na Rua da faculdade - R$ 65.000,00 - nego
* Terreno na Rua Walter Marquardt, com 658,13m2 - R$
70.000,00 - nego
* Terreno na Rua Max Wilhelm, próx. a Rádio Jaraguá, com
aprox. 5.000,00m2 - R$ 200.000,00 - nego

GALPÃO
* Galpão na Rua Pastor A. Schneider, com 2S0,00m2, terreno com

308,00rn2 - R$ 50.000,00 - nego
* Galpão na Rua Bernardo Dornbusch, ao lado da elétriéa Globo, com
500,00m2 - R$ 80.000,00 - nego

CHÁCARA
* Chácara no Ribeirão Cacilda, com 36,000,00m2 : R$ 15.000,00 -

nego - troca por casa em Jaraguá.
* Casa de alv. na Rua EstradaGarilbadi, com 3 qtos., 2 salas, coz., lavanderia,
copa, bwc, garagem, terreno com 900,OOm2 - R$ 18.0ó0,00 - nego

A Deja Imóveis oferece financiamento bancário para você adquirir seu próprio imóvel, mesmo que você já possua outro

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

* Terreno com 600m2 localizado no bairro

Tomazeli, em Schroeder - R$ 5.000,00

* Terreno com 600m2 no Loteamento

Girolla, na Barra R$ 17.000,00

* Casa em alvenaria na praia de Piçarras
com 133m2, terreno com 340m2 todo

murado R$ 60.000,00

* Apartamentos a R$ 200,00
por mês, informe-se

APARTAMENTOS

I
APTO. com 166m', garagem. móveis irnbutidos. duas sacadas hidromassagem - Edillcio

I
Carvalho.• R$ 100,000,00 ,

CASAS

CASA DE ALV. com 75m2 Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carla de Crédito - R$

32.000.00
CASA DE ALY. com 95m' Loteamento Frcdolino Martins- Lote n"043 (22x R$ 155.00)
+ R$ 22.000.00
CASA DE ALV. com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes de Olivetra . R$ 180.000.00

I'CASA
DE ALV. com 98m2 com casa dc madeira com 88m2 - Rua Goiás - Vila Lenzi

-I
R$ 60,000.00
CASA MISTAcom 100m'· Rua Francisco Hruscka - São Luis . R$ 2l.000.00
CASA DE ALV. com .com 180m2 - Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - R$
80.000.00
CASA MISTA com 65m' Loteamento Ouro Verde· LOTE N" 86 (26x de R$ 195.00)
+ R$ 12.000.00 .

CASA DE ALV. com 140m' Loteamento Givani Manfrini (financiamento CEF - R$ 9

mil) + R$ 23.000.00

I
TERRENO com 80 mil ao lado da Ig�;!���,��enhora

dO,
Rosário 30% Plano o resto

Ié acidentado - R$ 60.000.00
TERRENO

TERRENO deesquina com 960m2 - Edificado com casa de alvenaria + 90m' Rua João
J. Ayroso - R$ 110.000.00
TERRENO com 1.540m'· Rua Amazonas- Centro - Próximo a Scar- r$ 100.000.00
TERRENO com 5.184m'· Rua 199 - lateral da 25 de julho - R$ 90.000.00
TERRENO com 560m' -lote n" 8 LoteamentoCamposampíero assumir (41x R$'335.00)
+ R$ 7.000.00

I
TERRENO (2) com 450m' cada - Rua Blumenau atrás do Posto de Saúde de Schroeder

I
- R$ 17.000.00
TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000.00
TERRENO comTERRENO com 323m' - Lote 142 . Loteamento Cirilo Zanghelini
assumir (39 parcelas de R$ 188.00) . R$3.000.00
TERRENO com 600m' na rua IrmãoGeraldino . próximo Galpão Saúde. = R$ 25.000.00
TERRENO com 22.0a�m' na Rua loinville - Vila Lalau- R$ 350.000.00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em 50x) - R$
19.000.00

I
TERRENO com 336m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 50x) .'

R$I
10,000.00

TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x) - R$ 10.000.00
TERRENO com 800m' Loteamento Flarnboyat (entra,da e saldo em 50x) . R$ 30.000.00
TERRENO com 651m' - Lote n" 091 do Loteamento Ana Paula - R$ 12.000.00
TERRENO com 426m2 - Lote n° 2 - Loteamento Camposampiero (assumir 37 par. de
R$ 314.00) - R$ 7.000.00

'

Lote n" 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x de R$
160.00 + R$ 5.600.00

I Te,
rreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$

180,00,1
+ saldo de R$ 3.500.00
Terreno Lote n" 176 do LoteamentoOuro Verde assumir saldo de 40x de R$ 170.00 + 7.500.00
Terreno n° 33 Loteamento Piazera II - RS 8.000.00
Lote n" 115 do LoteamentoCirilo Zanghelini (assumir 44 pare. de R$ 180.(0) - R$ 2.500.00
Lote n" 034 do LoteamentoCirilo Zangbelíni (assumir 40 pare. de 180.(0) . R$ 3.500.06
Lote n" 098 - Loteamento Liodoro Rodrigues (assumir Financiamento) + R$ 11.000.00
Terreno de 14.000.00 com casa mista de 120m'· Vila Nova R$ 45.000.00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



alvenaria p roxtmn

Salão União por R$
16.800,00. Rua dos
Escoteiros, 114,

Vende-se uma gaita
"Yeroneza" 80 baixos .:

Valor R$ 400,00.
Tratar fone 372-2870.

Vende-se Filmadora

Panasonie compacta.
Valor R$ 470,00.
Tratar fone: 372-2870.

Vende-se carretinha

para motos. Valor R$
300,00. Tratar fone:
372-2870.

Vende-se casa na Ilha
da Figueira alvenaria

cl 252m2, terreno com

1200m2• Contatos 372-

2219.

Vende-se

supermercado com

açougue, benefícios:
faturamento
garantido, ótimos

clientes, excelente

ponto, todos

equipamentos para

info rmati r.ar a loja.
Informações 372-

3647.

Vende-se aparelho fax

completo. Valor R$
400,00 semi-novo, 2
meses de uso. Tratar

392-3141 com Celso.

Leier vende casa de
alvenaria com 3

dormitórios, sala,
cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem,
situada na Ilha da

Figueira. Valor R$
33.000,00

.(semi-acabada), 2

dormitórios, sala,
cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem,
murada, situada no

Jaraguá Esquerdo. R$
50.000,00

Vende-se ar-

condicionado de
11.000BTU's po rR'S
200,00. Tratar 975-
0133.

Troca-se casa em

Joinville por outra em

Jaraguá. Tratar 371-

0931 ou Rua José

Emmendoerfer, 185.

Vende-se computador
Pentium com

tmp re s s o ra e kit

multimídia, programas
instalados por R$
1.200,00. Tratar 373-

0656 ou 372-1167.

Leier vende casa de

alvenaria nova com 3

dormitórios, sala,
'cozinha, banheiro,
Lavanderia, salão de

festas, situada no

jaraguá Esquerdo.
Valor R$ 57.000,00

Vende-se ar- Vende-se apartamento
c o n d i c i o n a d o em Florianópolis em

7.000BTU's por R$ frnte a Ufsc, ideal para
180,00 e um de 11.000 estudante por R$
BTU's quente efrio por 32.000,00. Tratar 376-
R$ 250,00. Tratar 372- 3037.

,0209.

Leier vende casa de

alvenaria com 4

dormitórios, sala,
"

cozinha, bwc,
lavanderia, garagem

para 2 carros, telefone
convencional, ar

condicionado, situada
na Vila Amizade. Valor
R$ 40.000,00

Vende-se casa de

100m2 no Rio Molha de

alvenaria, terreno de

1.300m2 por R$
8.500,00. Tratar 975-

2899.

Vende-se casa na

Figueira, 10Qm2, após
Pedreira do Marcatto

por R$ 150.000,00,
mnarca Panasonic Leier vende casa de aceito proposta. Tratar
modelo KXF-750 alvenaria com suíte 372-2719.

'Sobrado alvenaria com 1 sala
comercial + 3 partamentos com

2 e 3 dormitórios, situado na

Rua José Emmendorfer, 1674 -

R$ 150.000,00

CRECI 1462·1

Imóvel comercial central com sala
comercial com 114,00m2 + casa de

alvo com 4 dormitórios, sala, cozinha,
bwc, lavanderia, garagem, situada na

Rua Cabo Harry Hadlich, 120 -

terreno com 390,00m2• R$ 235.000,00

Rua Reinoldo Rau, 144 - Centro - Fone: 371-9165 -'.Jaraguá do Sul - SC.

Vende-se casa de
alvenaria próximo
Salão União por R$
16.800,00. Rua dos

Escoteiros, 114

próximo
Marcolla.

Posto

Vende-se casa no

Loteamento Ouro

Verde (mista), terreno

de esquina. Tratar

372-0407 comMaicon.

Vende-se casa de

madeira nova, 60m2,
loteamento Ouro

Verde, por R$ 4.000,00
+ prestações. Tratar

973-5367.

Vende-se casa mista

em Três Rios do Norte

de 7x9" por R$
12.000,00. Tratar371-
2553.

Vende-se terreno

3.986,36m2 com casa

de alvenaria e rancho

grande. Rua Walter

Marquardt, 3.000 com

senhor Paulo Müller.

Vende-se casa de

p r áximo

Marcolla.
Posto

Vende-se 3 casas,
terreno 486m2, em

Schroeder I, Vila
Amizade por R$
17.000,00 aceito

proposta. Rua Silveira

no bar do Osmar com

senhor Gentil.

Vende-se filmadora
Panasonic, modelo M-

1000, profissional por
R$ 500,00. Tratar 422-
1048 ou 971-1499 com

Caroni ou Léia.

Vende-se terreno de

300m2 na Praia de

Itajuba por R$
1.500,00 com Marcos.

Rua Carlos Schultz;
152, de manhã,

próximo
Doering.

antigo

.

Vende-se 2 casas no

Estrada Nova, após
oficina Brim Star,
aceito carro no

negócio. Tratar na

Oficina Brim Star com

Sebastião.

Vende-se casa de 70m2
de alvenaria, terreno

364m2, no bairro

Hawai Rua

Ferdznando

Campignoto Primo,

135. Tratar 373-0896
com Jair.

Vende-se casa em São
Bento do Sul. AceitO
troca com casa em

Jaraguá do Sul oU

carro. Tratar 1957
com Laura.
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EMPRESÁRIO!
VOCÊ JÁ SE

FILIOU AO DISK

INFORMAÇÕES?
900-3000

Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar
mais. O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria
com a Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando necessita
de seus produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de retomo garantido. A
publicidade recomendada para os tempos de hoje.

VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES
• Serviços de utilidade pública, único no Estado com estas características.
• Atendimento personalizado e ao vivo. .

• Atendimento diário das 7h30 às 22 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
• As ligações têm custo de R$ 0,15 por minuto.
• 30.000 ligações mensais.
• Contrato com preços fixos.
• Opção de relatório quadrimestral.
• Público atingível no Estado de Santa Catarina 5.100.000 pessoas.

IMPORTANTE

Empresas filiadas figuram no banco de dados com sua razão social, nome fantasia,
endereço, número de telefones comerciais e todos os seus produtos e serviços.

Informações adicionais pelo fone 975-4646 - 900-3000 ou no 371-7057

Desenhista Técnico (têxtil)

Supervisor de Produção (3º Grau)

Técnico de Laboratório Químico

Procurando a

melhor oferta?
Está

procurando no

lugar certo.
Classificados do

Jornal
CORREIO
DOPOVO
O mais lido
da região.

Vendo

produtos
Natura e

lingerie,
atendo em

domicílio.
Contatos com

Regina 973-.3725

Talhadeira

Engenheiro de Alimentos

Modelista

Gerente de Marketing com 3º grauRepresentante Comercial (Mal. de
Construção p/ Guaramirim,
Massaranduba e Luiz Alves)

Representante Comercial de Jóias

Caldeireiro

Mecânico de Automóveis (Linha
Chevrolet)

Compradora de Modas

Frezador Ferramenteiro

Carpinteiro/Marceneiro

IND. E COM.
DE MÓVEIS
LTDA.

MÓVEIS SOB MEDIDA

Na Dicc's Móveis você

compra todos os produtos.
inclusive móveis sob medida

...�... a preços a prazos imperdíveis

.
Móveis sob medida; Cozinhas e quartos planejados ao
seu gosto; Salas de jantar; Estantes e peças avulsas em

geral - Visite-nos e confira!

OICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
BR-280 - Km 58 ao lado viaduto

W (047) 373-0077 e 373-0131 - 89270-000 - Guaramirim - SC

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

SERViÇOS CONTíNUOS E TRANSPORTES
Rua Helodoro Borges, 52 - Centro

CEP: 89251 240 - Jaraguá do Sul - SC
Fone/Fax: (047) 372-3094 - Cei (047) 973-3391

�
HUMANA
AlSEaSDilIA EM RH

Em parceria com a FAUSEL & ASSOCIADOS, a
HUMANA ASSESSORIA EM RH firmou na noite

de 1 7/11 , em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

DO VALE DO liAPOCÚ, no sentido de elaborar,
executar ß controlar o PPRA - Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais, e o PCMSO - Programa de

Controle Médico da Saúde Ocupacional, às empresas
associadas desta Entidade,

A HUMANA está cadastrando, Não há nenhum
custo no cadastramento para emprego.

Recrutamento para empresas também, Aproveite!
INFORMAÇÕES PELO FONE: 371 -4311 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

Programador Clipper

Para atender de forma global e concatenada a nossos

clientes, Integraram-se os esforços técnicos da
FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA. e
HUMANA ASSESSORIA EM RH

M
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Agora você vai poder embarcar em

qualquer vôo doméstico da Varig com
. "

descontos de até 60%*. E o Programa
Tarifa Diferenciada Varig colocando à
sua .disposição diversas tarifas em todos

os 280 vôos nacionais. Mas atenção, isso
não é uma promoçãopor tempo limitado.
De agora em diante vai ser assim: você

vai voar com tarifas reduzidas sem abrir

mão do serviço Varig, além de acumular

milhas pelo Smiles.
"

E mais Brasilpormenos dinheiro.
* Válido para um número limitado de assentos por vôo

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto os

Títulos contra:

Agropec. Kruger Ltda. - Estrada Garibaldi, sin° - Nesta;
AN Com. de Veículos Ltda. - R. Joinville, 2050 - Nesta;
Asmilda Roweder Grossklas - R. Rio da Luz Segundo - Nesta;
Avelino Contabilidade Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;
Cerutti Com. Mat. Construção Ltda. - R. Lourenço Kanzler, 320 - Nesta;
Com. de Malhas e Tecidos Aymoré Ltda. - R. Joinville, 2220 - Nesta;
Comercial470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - B. do Rio Molha - Nesta;
Comercial Neidert Ltda. - R. 25 de Julho, 634 - Corupá - SC;
Confec. Luer Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;
Conservo de Música Icleia Della Giusti - R. Expedicionário Gumercindo da Silva -.Nesta;
Conservo de Música Icleia Della Giusti - R. Expedicionário Gumercindo da Silva - Nesta;
Dalton Guilherme Kelker - R. Francisco Mees, sin° - Corupá - SC;
Discosul Dist. Calçados Conf. Lt. - Rod. BR-280, sin°, Km 54 - Guaramirim - SC;
Esquadrias Pérola Ltda. - R. Roberto Seidel, sin° - Nesta;
Etima Etiquetas Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira - Nesta;
Fábrica de Esquadrias e Calhas Brayer - R. Clara Hermann - Corupá - SC;
Fonetec Telecom. e Informática Ltda. - R. Propópio Gomes, 297 - Nesta;
Fonetec Telecom. e Informática Ltda. - R. Procópio Gomes, 297 - Nesta;
Gilmar Luiz Faggiani - R. Barão do Rio Branco, próx. Móveis Rodeio, Rodeio - SC;
Gusnet Ind. Com. Conf. Ltda. - R. João Planinscheck, 27 - Nesta; .I

Jaraguá Ind. e Com. de Máqs. Ltda. - R. Pref. Engelbert Deschler, BR-280 - Nesta;
Latidder Ind. Com. Conf. Ltda. - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 1345 - Nesta;
Lindomar Cizeski - R. Darjan, 504 - Galeria Leopoldo - BR Km 60 - Nesta;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis - Estrada Itapocu Hansa, sin° - Corupá - SC;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda. - Estrada Itapocu Hansa, sin° - Corupá - SC;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda. - Estrada Itapocu Hansa, sin° - Corupá - SC;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda. - Estrada Itapocu Hansa, sin° - Corupá - SC;
Marcelino Atanasio da Costa - R. Reinoldo Rau, 1660 - Edif. Sta. Terezinha - Nesta;
Materiais de Construção Ltda. - R. João Planinscheck, 293 - Nesta;
Materiais de Construção Zonta Ltda. - R. João Planinscheck, 293 - Nesta;
Mega Têxtil Ind. e Com. Ltda. - R. Horácio Rubini, 223 - Schroeder - SC;
Mercado Tapis Ltda. - ME - R. Ermelindo T. Menel, sin° - Nesta;
Mercearia Marechal Ltda. - ME - Av. Mal. Castelo Branco, sin° - Schroeder - SC;
Mercearia Marechal Ltda. - ME - Av. Mal. Castelo Branco, sin° - Schroeder - SC;
Mercearia Marechal Ltda. - ME - Av. Mal. Castelo Branco, sin° - Schroeder - SC;
Neri Couto Rios - R. Urbano Rosa, 621 - Nesta;
Neri de Oliveira - R. Rio Cerro II - Nesta;
Odamir M. Moretti - R. Procópio G. de Oliveira, 100 - Nesta;
Oziel Serpa - R. Corticeira - Guaramirim - SC;
Pastelaria Café Expresso Ltda. - ME - R. João Zapela, sin° - Nesta;
Pré-Moldados Agha Ltda. - R. 907, sin° - Nesta;
Pront. Service Manut. Ind. Ltda. - Av. Mal. Castelo Branco, 4010 - Schroeder - SC;
Raquel Cristina Elizio Krisanski - R. Rio Molha, sin° - Nesta;

RelojoariaAvenida Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 9 - Nesta;

Relojoaria Avenida Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 9 - Nesta;
Renato Santos da Silva - R. José Theodoro Ribeiro, sin°, lado 985 - Nesta;
Reno Riegel - R. Pe. Aluizio Boeing, 520 - Nesta;
Santo Pereira - R. 316, n° 286 - Bairro Cohab - Nesta;
Sergio Pomering - R. José Krause, sin° - Nesta;
Transportadora Marquardt Ltda. - Estrada Rio da Luz I - Nesta;

Transportes Serelepe Ltda. - R. Pastor Schiper, 240 - Nesta;
Veneccia Malhas - José Carlos Vicente - R. 535 - Nesta;
Wavo Ind. e Comércio de Malhas Ltda. - R. Lourenço Kanzler, 625 - Nesta;
Wilson Gelbhardt - R. Três Rios do Norte, sin° - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presente Edital, pára que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, OU

então, dar razão por que não o faz, 'sob a pena de serem os referidos protestados na forma da

Lei, etc..
-

JD/Jaraguá do Sul, 1 de julho de 1998.
Ilton Hoffmann

Tabelião Designado

PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS
ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

A MAIS COMPLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010 - Jaraguá do Sul - SC
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MOTOS

Vende-se Honda Today ano 94
por R$ 2.000,00. Tratar 371-

3024.

Vende-se moto RD-125
Yamaha, ano 86 por R$
550,00. Rua Bernardo

Dornbusch, 1931 fundos, falar
com Moacir.

Vende-seHonda CG ano 86

por R$ 1.300,00. Tratar 975-
.

2466.

Vende-se Motoneta Brandy/Pisto
ano 96. ótimo estado de
conservação. Tratar com

Jackson pelo 975-2755. Valor
R$ 1.800,00 - a combinar.

FORD

Vende-se Escort ano 85, motor
1.6, a alcool, cor branca, por
R$ 2.800,00. TRatar 975-

0786.

Vende-se Escort l, ano 90, a
gasolina, por R$ 5.800,00.

Tratar 973-8901 .

\JIAÇÃO
C'ANARlfiito

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.

VOLKSWAGEN

Vende-se Santana GlS, ano
89, por R$ 7.800,00. Tratar

371-2865.

Vende-se Passat, ano 79, por
R$ 800,00 e moto Tutuna

por R$ 800,00. Rua 13 de
Maio, 1 s casa a esquerda.

Vende-se Gol ano 89, prata,
por R$ 5.200,00. Tratar

973-9641.

Vende-se Santana ano 86, a
alcool, em bom estado, troce

se por moto ou carro de
menor valor. Tratar Rua José

Picolli, 1 º lateral esquerda,
penúltima casa lado direito.

Vende-se Santana ano 89,
cor vinho, em ótimo estado,
4 portas, completo, por R$
7.000,00. Tratar 371-3432

com Toni.

Vende-se Brasília ano 81 em

ótimo estado por R$
1.800,00. Tratar 372-3827.

Vende-se moto Yamaha RD-135 ,

ano 90 por R$ 1.400,00. Vende-se Parati/86 em ótimo
Tratar 975-2340. estado. Valor R$ 4.500,00.

Tratar com Marcos 975-
2980.

SILENCAR
�NTOS

. ..
AMORTECEDORES

lI.nJ.lllf."IIIIII.�lll".flÁ

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Fone: 372-1307
Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - SC

Vende-se Gol, ano 92, por
R$ 3.500,00 + 19 x R$

376,00.
Tratar 371-9147.

Vende-se Gol 1000 plus,
ano 95 cl opcionais por

R$ 10.100,00.
TRatar 372-0317.

Vende-se Parati ano 88,
alcool, cor preta, por

R$ 5.000,00.
Tratar 372-0317.

Vende-se Kombi ano 94, a
gasolina por
R$ 8.000,00

e Corsa Super 97 por
R$ 11.000,00.

Rua Francisco Hruscka,
1164. Ana Paula.

Vende-se Gol GTS ano 89,
cor grafite, em ótimo estado,

por R$ 7.000,00.
Tratar 373-0239
ou 979-0196.

Vende-se Gol CL, motor 1.6,
ano 92, por R$ 6.700,00.

Tràtar 973-9406.

Vende-se Gol ano 83, por
R$ 2.500,00 e

Voyage ano 83 por
R$ 3.500,00.

Tratar 372-3509.

Fone(047) 372-1029

Rua Olívio Donúngos Brugnago, 642 - Vila Nova

Infrações
graves - 5 pontos

- Parte 11 -

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90

12 andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788
Email: garcia@netuno.com.br

CARROS NOVOS E USADOS

Veículo Ano Cor Com b.

Verona 93/94 vermelha gasolina
Gol 1000i 95/95 branca gasolina
Voyage GL 1.8 89/90 vermelha álcool
Escort GL 1.8 89/89 verde gasolina
Uno CS 89/89 bege álcool

Ranger STX 96/96 azul gasolina
Corcel II 80/81 azul álcool
Del Rey Ouro 84/84 bege ácool

BoJa pra frente
Brasil!

�-----------------�--�

C-100
R$ 65,03

Regata Moto.

,gua�dI()!V:JJ1l
* Serviços autorizados HONDA
* Peças originais
* Acessórios
* Consórcio de motos e automóveis
* Financiamentos

371·2999�
C·G Titan

R$ 74,89

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

PLANOS DE 50-36-30 MESES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Poderosos utilitários

,

OS
o Consórcio
Breitkopf tem
a menor taxa
do mercado,
e ainda com

desconto
de 25% na

primeira.
parcela. O
seu zero Km,
não importa
a marca.

,

rea IlamOS
,

CREDITO R$ PARCELA R$, DESCONTO R$11' PARCELA R$

Gol1000 Mi 13.450,00 263,73 67,00 196,73

Gol Mi 16V 14.297,00 280,33 71,00 209,33

Uno Mille SX2p 11.116,00 217,96 55,00 162,96 i

KA 1.0. 11.892,00 233,18 59,00 174,18

Corsa Wind 1.0 12.343,00 242,02 58,00 184,02

Opção para Usados 7.803,00 157,10 38,00 119,10

Moto CG 125 Titan 3.160,00 75,67. 15,00 60,67*

-

Consórcio

Breitkopt
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.085
Sala 2 - Jaraguá do Sul - SC
Fone (047) 372-2527
http:/www.breitkopf.com.br

... ft O'" 1I1U.
.

........••
-
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Agora você deixa seu carro em dia, com
toda a linha de amortecedores, pneus e

rodas esportivas
em até 6 x ou com

entrada somente em 60 dias!

Fone:

Continuando matéria da
última semana, exibimos aqui
mais dois utilitários para sua

avaliação.
FIAT -DUCATO - Visual.

bonito e boa capacidade de
carga são seus atraentes. Essa
van italiana não é tão
enfeitada comomuitas de suas

concorrentes, mas é prática,
pois mesmo com os dez
passageiros, ainda sobra um

bom porta-malas, que fica
maior se a última fileira de
bancos for rebatida, O painel
lembra bastante o do Uno, e o

que chama a atenção é a

alavanca de câmbio, que ao

contrário das demais vans,
fica junto ao painel, e não no

assoalho. O câmbio é um

pouco duro, mas por outro
lado a facilidade de manobrar

compensa.' A Ducata, para
passageiros, custa US$ 26.800,
e para cargas custa US$
22.850. A capacidade de carga
é de 1.670 quilos.
RENAULTTRAFIC -Iguala

versão chamada Space Van,
comercializada pela Chevrolet,
a Trafic vem da Argentina. São
disponíveis uma versão com

chassi longo e outra com chassi (
curto, e não chega a ter um I
desenho lá tão moderno como I

.

muitas rivais. O painel é só \.
agradável, e o interior tem bom

acabamento, mas sem nada de I
extraordinário. Por enquanto,
só existe a versão furgão, masa
Renault prepara uma versão

para 15 passageiros. Com

capacidade para levar três

passageiros (em bancos in

dividuais), e 1.510 quilos de

carga, a Trafic fica custando R$
19.900, com chassi curto e R$
23.300, com chassi longo. A.
versão da GM, Space Van,
vendeu em 1997, 1.535
unidades.

I
I
I
I
I
•

- 371-0747372-1799Av. GetúlioVargas, 712
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m�� :G.N.C. Cine Mue/ler 1: A Espada Mágica.

Horário: 14h30 (dublado). •
Perdidos no Espaço. •Horários: 16h30, 19h, 21h30 (Iegendado).

•Dr.DoIiHle.
.

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h (dublado).•temendo pela vida 90 pai "Interpretado" por Eddie G.N.C. Cine Mue/ler 3: Mulan.
•adoentado, Mulan resolve fugir Murphy, Mushu é o personagem Horários: 15h, 17h (dublado)

de casa para, disfarçada de mais divertido do filme.
e 18h45, 20h30 (Iegendado). •

homem, alistar-se no exército. Se Mesmo tocando em temas BLUMENAU •
•for descoberta, será punida com delicados como fanulia, tradição e G.N.C. Cine Neumarkt 1: Perdidos no Espaço.

a morte - além de causar a eterna honra, o roteiro de Rita Hsiao e
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. •

G.N.C. Cine Neumarkt 2: Mulan. •desonra de sua família. Apesar Chris Sanders é simples de seguir Horários: 14h15, 16h, 17h45 (dublado)
das dificuldades enfrentadas pela e 'bastante envolvente. Melhor e 19h30, 21h15 (Iegendado). •

. .

d d
G.N.C. Cine Neumarkt 3: A Espada Mágica. •menina para manter sua ain a: apesar e retratar com Horário: 15h.

pelos bárbaros hunos, identidadeemsegredoduranteo fidelidade a guerra entreChina e o Cidade dos Anjos. •
decididos a invadire destruir treinamento, Mulan não está exército de bárbaros, a produção Horários: 16h45, 19h15, 21h30. •

, G.N.C. Cine Neumarkt 4: Dr. DoliHle. •a nação, o imperador exige sozinha: ela conta com a ajuda nunca e violenta - a ação é Horários: 15h1S, 17h15, 19h, 21h (dublado).
que cada família envie um do dragão Mushu, um conduzidacomleveza,encantando G.N.C. Cine Neumarkt 5: Atirando em Peixes. •
representante para defender atrapalhado enviado dos a gurizada sem cansar os adultos. Horários: 15h30, 17h30, 19h30, 21h15. •

,
G.N.C. Cine Neumarkt 6: Cinzas no Paraíso.

•a patria. Sem ter irmãos, e ancestrais da menina. Roberto Sadovski (Set) Horários: 14h30, 17h, 20h.
i

- Programação válida para o período de 3 a sn. •
•••....•......................_ -
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r::ir A cidade de Blumenau será a capital brasileira da moda, durante a realização da
Bin Fashion - Salão da Moda Catarinense, de 15 a 18 de julho, nas dependências
do pavilhão C da Proeb. O evento contará com 2.200 metros quadrados, divididos
em 90 estandes. A promoção é da Latin Event.
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Rua João Picol/i, 246, Jaraguá do Sul (SC), I

10 ICep: 89251-590. Se preferir, para os fax: 371-1919 Isó \._�3!3�63, ':::...s�idados deste colunista.
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,a I MULAN
io I

- Direção: Barry Cook e Tony Bancroft.
m
I

- Vozes: Ming-NaWen, Eddie Murphy, B.D. Wong, Miguel Ferrer, ...
ês - Gênero: Desenho Animado.
n

ie
{$
{$
A

Sinopse
Baseado num antigo poema
chinês bastante popular em
seu país de origem, o filme
conta a história de Mulan,
uma adolescente de espírito
forte, que vive com seus pais
na China imperial. Quando
a Grande Muralha é atacada
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Rua Marina �
Frutuoso, 180 0Fone/Fax: 372.3306 �

JaragUá do Sul - se �(ADi

Iet:IJrtm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
, " -'(;

viSto-se por ir:l�intö
, ;',·Fone''372'0'29'io
:.-. ,\' :'-_"':,: {;\. ,�,'.
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"AliMÖI, !;)�àdOTO:dà'.F0nseCa; 301
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.

,JarqgUó.dQSiJI,:'Procópio Gomes, 481

Jaraguá do Sul, 3 de julho de 1998 - CORREIO DO POVO -7
....................................

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Leandro & Leonardo (Um Sonhador),
Backstreet Boys (Backstreet Back), Legião Urbana (Mais doMesmo)
e Jota Quest (De Volta ao Planeta). Principal lançamento: Leandro

,

& Leonardo (Um Sonhador).
'

Com o sucesso da versão restaurada do musical Grease,
relançado em março nos cinemas americanos, o nome deOlivia
Newton-John voltou à mídia com muita força. Ela acaba de ser

contratada pela MCA Nashville, braço country da Universal
Music, por onde lançou no mês de junho seu novo álbum, Back
With A Heart. O disco marca o retorno da cantora ao universo

country, do qual foi uma das rainhas no início dos anos 70,
apesar de ser australiana. O repertório, na sua maioria, é
formado por canções inéditas, e a regravação deI Honestly Love
You, um dos seus primeiros hits. A nova versão é produzida por
Kenneth "Babyface" Edmonds. Este é o segundo disco de Olivia

lançado depois que ela superou o câncer de mama que a

acometeu há seis anos. O trabalho anterior, Gaya, saiu apenas
na Austrália. (Shopping Musie)

N I V E R

Mariléia Zacko (5/7), Cleomar J.

Gabriele (6íl) e Fabiola Demarchi (7íl).

G.N.C. Cine Mue/ler 2:

CWIZARD
l'i o 10M AS)

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA'EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

Rua Ângelo Schiochet, 144
(Próximo ao Beira Rio)
Fone: (047) 371-3153

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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99º ANIVERSÁRIOMOMENTOS DE REFLEXÃO

Ida Schmidt SiewerdtVida é dom de Deus!
escúta dos jovens, na preservação da
natureza, na luta pela justiça e paz.

É necessário celebrar, pois a vida
corre perigo em nossos dias. Estranhas
idéias e atitudes ameaçam sua vocação
de plenitude e integridade. Exigências
de sacrifícios deturpam seu sentido:

sacrifício e abuso do corpo, da

afetividade, da solidariedade, da

liberdade, da ética, do poder de

indignação diante do sofrimento, da
violência, da injustiça ...

A vida é dom de presente, é

necessário celebrá-la em toda a sua

magnitude. Valorize a tua vida e toda a
vida que te cerca. "Eu vim para que
todos tenham vida e a tenham em

abundância" (João 10.10). Esta é a

promessa de Jesus. Critério para nossas

práticas diárias, motivo para nosso

celebrar.

A vida é um grande presente de
Deus. A vida é um dom de Deus que
precisa ser redescoberta a cada novo

dia.É graça. A vida é o centro do projeto
de Deus, sentido último de toda a sua

criação. E a vida tem uma vocação. Seu
alvo é a plenitude.

A vida é um dom que Deus dá a

cada um de nós. A vida, no entanto,
não é nossa propriedade. Nós é que
somos parte dela. Parte minúscula, é
verdade, mas única e insubstituível em
seu corpo, sua mente, seus sentidos:

cada mulher, cada homem, cada ser é
um mistério irredutível. Vida é

integridade. Vida é relação entre tudo
aquilo que Deus criou. Seja no céu, na
terra, na água ... Criou Deus todas as

criaturas e disse é bom. Quando criou o

ser humano disse que era muito bom,
conforme Gênesis capítulo 1.

.

Portanto, a vida é muito mais do

que o indivíduo. Tem a ver com o outro,
o estranho, a natureza, a sociedade, o
universo. Celebrar a vida implica
embarcar nesta dinâmica integradora,
universal, holista, não excludente.
Celebrar a vida implica respeitar a

pluralidade cultural, étnica, religiosa,
racial.

Celebração é comunidade

reunida, unida em torno da Palavra

de Deus partilhada. Louvor e oração.
É união. É abraço de Paz. É vontade
de construir um mundo de justiça e

amor. É como se a utopia da
fraternidade e solidariedade universal
se tornasse realidade entre nós. No

coração e no entendimento
amadurece o discernimento. E no

cotidiano a vida ganha espaço e

graça: na partilha do poder e trabalho
entre homem e mulher, no amor à

criança, no respeito aos idosos, na

tempestade e o outro barco

naufragou, colhendo o oceano

encapelado tripulantes e passageiros,
pais perdendo filhos e filhos

perdendo os pais, segundo narrativa
dos pais de Ida. Ida Schmidt casou
se com Gustavo Siewerdt, em 1920,
com quem teve seis filhos, cinco
ainda vivos, contando ainda 11 netos,
15 bisnetos e dois trinetos. Seu

esposo faleceu em 9 de janeiro de

1967, em Rio Cerro II.
A aniversariante, como dissemos

acima, continua forte e com saúdee

ainda faz questão de ajudar na

cozinha, quando não pega na enxada

a que ela estavá acostumada,
trabalhando na lavoura para prover
o sustento da família, cada ano um

filho nascendo e necessitando de

recursos para pagar empréstimos.
A aniversariante ainda tem muita

vontade de viver, freqüentando as

reuniões da Oase e comparecendo
aos encontros de idosos. Parabéns!

No próximo dia 6 de julho do

corrente ano uma ainda robusta

senhora completará o seu 99° ano de -

existência.
Trata-se da veneranda senhora

Ida Schmidt Siewerdt, que reside em

companhia de seu filho Guenther e

da noraWaltraud, em Rio Cerro II,
lado pequeno, com uma propriedade
bem cuidada, muito verde, umjardim
e uma casa onde o capricho
predomina, consoante se pode ver da
foto que tivemos na oportunidade de
uma visita.

Ida nasceu em Itoupava Rega, em
Blumenau, hoje Pornerode, em 6-7-

1899, filhade Daniel e Alvina Radke
Schmidt. Seus pais vieram do

território russo, para onde os alemães

emigraram, tanto que costumava-se

chamar esses emigrados de

"Deutschrussen", em 1800, saindo o

grupo em dois barcos à vela, numa

longa viagem ao Brasil. Durante o

percurso enfrentaram uma grande

Pa. Claudete Beise Ulrich

.�:írculo
Ita.lia.r1C>
de Jaraguá do Sul

B"Notte Italiana
No Parque Municipal de Eventos - Pavilhão B - dia 18 de julho será realizada a grande
festa italiana da nossa comunidade. Terá início às 19h30 e muitas atrações, além da

saborosa comida e do bom vinho.

Compareça! Compre seu ingresso antecipado com os membros da diretoria e do coral, bem
como nos seguintes locais:

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (LXX)

Tio Eugênio

- Barão Vídeo Locadora
- O Boticário
- Floriani Equipamentos
- Plumas Agropecuária
(Corupá)

Viro Stähelin

Um dia ocorre um incêndio no canteiro de obras do novo

Supermercado Breithaupt. na Rua 7 (Walter Marquardt), quando
cruzo com Viro Stähelin, e no meio da fumaceira nos encontramos

para um papinha e, lá, em meio das atividades dos bombeiros,
nasce a idéia de uma entrevista e, pelo que me informa, pode me

revelar importantes dados que podem interessar à história de

Jaraguá do Sul.
Combinamos uma entrevistá e marcamos a data, subo uma colina

na Rua 25 de Julho, no Bairro Vila Nova, em meio de muito arvoredo

plantado pelo entrevistado, que se chama Viro Stähelin.
Arrisco-me a dar o título "Stähelin - Descendente da estirpe

suíça de 1520". Ele não faz objeção, mas facilita o desenvolvimento

das perguntas e respostas. Acho -fantástico o que ele me conta, um

homem aparentemente tranqüilo e anônimo que de repente despeja
informações qye me surpreendem pelo desembaraço e acuidade de

pessoa que freqüentou boa escola.

Ele nasceu em 8-5-1918, na localidade de Boa Parada, distrito de

São Pedro de Alcântara, Município de São José, filho de João

Alfredo Stähelin e Cecilia Schappo. Seu pai também já havia nascido
em São Pedro de Alcântara, em 10-11-18.87, e a mãe nasceu em

Betânia, Colônia Angelina, em 18-2-1894, de pais nascidos em

Luxemburgo. ,

Arriscamos a pergunta se a família tinha título de nobreza: "E

verdade. Na Suíça, as regiões eram divididas em Cantões e se

verificavam lutas de cunho religioso e receberam pela sua bravura
recompensas da realeza". E conclui: "Meu irmão, padre Agostinhv
em Barreiros, está pesquisando os antepassados e deve trazer

outros pormenores".
.

Tal viagem realmente aconteceu, percorrendo o agora monsenhor

Agostinho e padre Valdir em busca de parentes. Voltaremos. Até a

próxima.

Preços:
Baile ejantar - R$10,00
(com direito a um

belíssimo caneco)

Baile - R$ 5,00
(com início a partir
das 22h30)

"Fundos da sede do Círculo Italiano de Iaraguâ do Sul

o resultado da s:

Notte Italiana será

totalmente destinado à

construção da sede.
Novos e Usados· Fone 371 • 8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

Do maternal ao Térceirão,
educação com
responsab'lidatle.

O
butitutoEdtlalcional

-
A EDUCAÇÃO COMPLETAEpiIIidDP-a. 676 - FoM37J.()202.
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Ferj realiza
la Feira de Vendas

Professor Roberval Zen (ao centro), ladeado pela Comissão Organizadora (alunos da r Fase de Adm.)

Com a finalidade de

aproximar a vida acadêmica
da realidade cotidiana dos

profissionais de vendas, assim
como proporcionar aos

estudantes de Administração
a possibilidade de atuar como
um empreendedor, realizou
se nos dias 17 e 24 últimos a

1" Promoven - Feira de

Promoção de Vendas da Ferj.
Sob os temas "Casa &

Conforto" e "Diversão &

Lazer", o evento contou com
a apresentação dos
acadêmicos da 7" Fase do

curso de Administração da

Instituição, que a partir da
criação de empresas fictícias,

apresentaram novos produtos
tais como: motos, roupas
para dança, colchões,
estofados, alimentos light,
parapentes, vinhos e

chocolates.
Treze grupos de trabalho

apresentaram-se na primeira
edição do evento que,

segundo seu coordenado�
professor Roberval Zen, deve
ser editado semestralmente
com os alunos da cadeira de

Administração de Vendas.
Voltado inicialmente para

o âmbito interno da Ferj, o
evento surpreendeu pelo
profissionalismo e pelos
resultados obtidos pelos

grupos participantes. Zen

ressaltou ainda a importância
de desenvolver no futuro

administrador o espírito de
iniciativa e empreendimento,
cada vez mais necessários
numa economia globalizada.

Patrocinaram o evento:

Ferj, RH Brasil, Só Íntima,
Franzner Alimentos, Urbano

Agroindustrial,
Supermercado Benthien

Ltda., Arco-Íris Produtos

Alimentícios, Fleischmann &
Royal, Casa das Tintas
Mabba.
Comissão Organizadora:

INTERAÇÃO
PROMOÇÕES E EVENTOS

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
NíVEL: ESPECIALIZAÇÃO

ENCONTRAM-SE ABERTAS AS

INSCRiÇÕES ATÉ O DIA 10/7/98
PARA OS CURSOS DE PÓS
GRADUAÇÃO EM:

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECURSOSHUMANOS

lÍNGUA INGLESA
- Inscrição até 6/7/98

ENGENHARIA DO
PRODUTO E PROCESSO

- Inscrição até 8/8/98

EDUCAÇÃO BÁSl.CA
APRENDIZAGEM DOS PORTADORES
DE NECESSIDADES EDUCATIVAS
ESPECIAIS
- Inscrição até 17/7/98

I

OUTROS CURSOS OFERECIDOS:

- ,NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
- Inscrição até 13/7/98 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA

EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO
FUNDAMENTAL NUM ENFOQUE
INTERDISCIPLINAR
- Inscrição até 7/7/98

CONTABILIDADE GERENCIAL E
CONTROLADORIA
- Inscrição até 16/7/98

CORREIODOPOVO·9

EM FLAGRANTE

STIDORESDA
-

Dl\flNISTRAÇAO

RUA ERWINOMENEGOTTI, 1 Q
FONEIF:AX: (047) 372-3802

Ademar Kehrwald, dono da maior rede de cursos de
informática do País, a Data Contrai, recebeu a visita de
três agentes da Polícia Federal na quarta-feira, 18 de

março. O empresário foi preso sob acusação de sonegação
fiscal e evasão de divisas. A Receita Federal descobriu
um rombo de R$ 36,4 milhöes, escondidos em despesas
que aparentemente nunca aconteceram.IO dinheiro teria
sido usado para engordar o volumoso patrimônio pessoal
do empresário. A compra de uma fazenda no Uruguai, está
agora indisponível.

A empresa vem crescendo a um ritmo impressionante
desde a sua fundação em 1984, atualmente são 70
escolas.

O empresário abriu filiais nos Estados Unidos e no

Uruguai, mas fechou as duas assim que a Receita Federal

começou a apertar o cerco. Ele possui sete fazendas,
um apartamento em Porto Alegre avaliado em R$ 3

milhões, além de uma frota de carros de luxo das marcas

Audi, BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi e Mustang.
Em países como os Estados Unidos e México,

sonegadores endinheirados são presos regularmente para
efeito demonstrative, inibindo a ação dos soneqadores.

_

Se esse sistema funcionasse também no Brasil, '

centenas de empresários iriam parar na cadeia. Enquanto
eles sonegam o governo cria novos impostos para
compensar o que está sendo sonegado e quem paga essa

conta somos nós, o povo. Até quando a impunidade vai

imperar, em nosso País? Será que não temos pessoas
com coragem suficiente para dar um basta nessa

vergonha que se encontra espalhada em todos os lugares?
Existe muita coisa ruim? Existe, porém, acredito que

dentro de mais alguns anos olharemos o Brasil de um

modo diferente, um país onde a justiça será feita porque
as coisas não podem continuar assim como estão. Temos

que nos olhar no espelho e' se pudermos nos olhar nos
olhos. Poderemos encostar ß cabeça no travesseiro e

dormir tranqüilo, caso contrario, teremos noites e mais
noites de pesadelos. Deixar as coisas do jeito que estão
não podemos. Se cada um fizer a sua parte, com certeza
teremos uma vida melhor e mais transparente.

POSTO MIME 5

.,ii";:
mime· B 371 9964 i·

Fonte: "Revista Veja", 25
de março de 1998, pg. 34.

Elaborado por: Ermelinda
SchulIe, aluno da 3ª Fase

do curso de

Administração.

Coordenação: proíessora
Cláudia Regina Althoff.

Ruo Presidente Epitocío Pessoa, 1155

(próx. ao Kohibach) JarCJgJá do Sul- SC

�a�trr mran�glOÚm
Prêmio de Qualidade
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.21/6/98 - Jean Carlos de Moura
•

• 22/6/98 - Bárbara Flor da Silva
•

• 22/6/98 - Ariane Costa Albano
•

• 22/6/98 - Rafaela Balsanelli Monteiro
•

• 22/6/98 - Diego dos Santos

23/6/98 - Leonardo Luís Rausisse
i

24/6/98 - Gabriela Tainá Schmitz

24/6/98 - Mylena Larissa de Araújo
25/6/98 - Kamila Fiorelli Andrade

25/6/98 - Tamiris de Melo Gerônimo

25/6/98 - Letícia Duarte Vieira

26/6/98 - Bianca Nahs

26/6/98 - Jade Hohl de Medeiros

26/6/98 - Leonardo Langa
26/6/98 - Gabriel Matheus Tolardo

27/6/98 - Jonathan de Souza

27/6/98 - Eduarda Mereles Paim

28/6/98 - Jean Lescowicz

28/6/98 � Victor André Ribeiro

29/6/98 - Luana Wulf Fiedler s
---._ �-'
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o Jomal CORREIO DO POVO abre espaço para
os "baixinhos". Trata-se desta página es

pecial dedicada às crianças na faixa etária

entre zero a 12 anos.

O objetivo é divulgar a futura geração de

jaraguaenses, oportunizando aos

"corujões" uma homenagem aos

pimpolhos.
Os pais poderão utilizar o espaço para
fotos dos filhos em eventos especiais,

momentos descontraídos ou em

cerimônias, onde se destacaram, bem
como em aniversários.

As fotos com os dizeres deverão ser

enviadas ou entregues na redação do
Jomal CORREIODOPOVO, Rua Walter

Marquardt, 1.180, Barra do Rio Molha,
Jaraguá do Sul.

,

CLIl'tICA
INFMTIL

pediatra
crm 4645

372 - 3670
-- Rua Dr. WaldemiroMazurechen, 50 - sala 15 - jaraguá do sul - SC-
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DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS' LTDA.

oCTG Charrua de Joinville, do patrão OsmarDalmolin, promoverá no dia 11 de julho um megabaile
como Conjunto Tchê Garotos na sede social do Sesi, anexo a UniviIIe. Quero aqui convidar e
intimar a todos os amantes da música gaúcha que prestigiem esta promoção, pois o CTG Charrua
está presente em todos os bailes e rodeios da nossa região sempre em grande número, chegam cedo
e ficam para apagar as luzes. O conjunto é ótimo, o local é fácil de encontrar (anexo a Univille) e dia
11 todos já estarão com o "cascalho" no bolso. Vamos mostrar que Jaraguá do Sul é fandangueiro e

também sabe retribuir. Informações: 472 16 870u 472 1350

A-genda gaúcha
3 aS julho- SORodeiodeVacaparadaeCorrendo- PiqueteTrote aoGaJope
II dejulho - Baile COJlil "IcbêGarotos" - CTGChanua - Joinville

12 dejulho - Domingo noRodeio - CTGLaçoJaraguaense
1 deagosto - BailegaúchonoCTGLaçoJaraguaense
2deagosto-DomingonoRodeio-CTGLaçoJaraguaense
7deagosto-Sexta-feimdaTradiçãoGaúcha-CTGLaçoJaraguaense
8e9deagosto-RodeioCriouloVacaParada - PiqueteLaçodeOuro
14 a 16 de agosto - RodeioCrioulo - CTGGalpãoAmigo

o 1 Q na opinião
pública da Master

Pesquisas
Fone: 372-1654
Rua: Cel. Procópio Gomes

de Oliveira, 227

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Willian Jorge Murara, do CTG Laço Jaraguaense, muito conhecido entre
os tradicionalistas gaúchos pelo apelido de "Tata" , no dia 26 de junho foi .

nomeado oficialmente narrador credenciado doMTG-SC, sendo o segundo
da nona região e o décimo segundo do Estado. Sabiamente nosso narrador
fez uma colocação muito bonita durante a entrega: "Vou continuar com
minha humildade, procurando fazer o melhor". Tata! depois de suas

palavras só me resta dizer que sucesso e humildade formam uma boa

dupla. Parabéns Tata, Jaraguá do Sul orgulha-se com seu filho. Sucesso.

- 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE

Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC

1988
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VERÃO 98/99
NA COSTA BRASILEIRA

'JUM vOCÊ QUE QUER O MELHOR CRUZEIRO MARíT/MO COM 5

REFE/ÇÕES D/ÁR/AS, MU/TOS SHOWS E ENTRETEN/MENTO

MINI NAPOLI saída 6/12 - 5 dias visitando

Santos/Rio/�úziosNitória/Angra/Santos
Desde US$ 380

MINI ILHAS saída .14/12 - 3 dias visitando

San tos/Angra/llhabela/San tos
Desde US$ 230

NATAL saída 20/12 - 7 dias visitando

San tos/Rio/Salvador/llhéus/Angra/San tos
Desde US$ 790

,

REVEILLON saída 27/12 - 8 dias visitando

Santos/Rio/Angra/Búzios/Raranaguá/llhabela/Santos
Desde US$ 1.210

.

Athenas/Mikonos/Rhodes/Patmos/Kusadasi (Turquia)

ILHAS GREGAS 3 noites no navio TRITON com 5 refeições diárias
+ 4 noites em Athenas com city-tour

À vista: US$ 1.718 ou 1 + 6x US$ 245
PREÇO PARA SAíDAS ÉM AGOSTO CABINE INTERNA STANDARD CAT. 'F'

PARIS
\

.

.

Àvista:US$ 1.818
ou r + 6x US$ 260.

10 dias - 7 noites
PREÇO PARA SAíDAS EM AGOSTO

ROMA
,

À vista: US$ 1.778
OU1+6xUS$ 25410 dias - 7 noites

PREÇO PARA SAíDAS EM AGOSTO

MADRI À vista: US$ 1.308
OU1+6xUS$ 18710 dias - 7 noites

PREÇO PARA SAíDAS EM AGOSTO

LONDRES/PARIS
Viagem de Londres a Paris pelo
EUROTUNEL, sob o Canal da Mancha

11 dias - 8 noites

À vista: US$ 2.068 PREÇO PARA

1 6 US$ 295 SAíDASEMII-18
ou + X .

. AGOSTO

LON·DRES À vista: US$ 1.798
ou 1 + 6xUS$ 26010 dias - 7 noites

PREÇO PARA SAíDAS EM AGOSTO

enJail cosnJos@netuno.conJ.br

MINI CRUZEIRO saída 30/11 - 3 dias visitando

Rio/Santos/Búzios/Angra
Desde US$ 250

MINI ROMÂNTICO saída 14/12 - 4 dias visitando

Santos/Rio/Búzios/Angra dos Reis/Santos
Desde US$ 340

NATAL saída 19/12 - 9 dias visitando

Santos/Rio/Buenos Aires/Punta Del Este/llhabela/Santos/Rio
Desde US$ 1.100

,

REVEILLON saída 28/12 - 10 dias visitando

santos/Rio/Angra/Buenos Aires/Punta Del Este/
Porto Belo (SC)/Santos/Rio

Desde US$ 1.570

.' ,

" AMÉRICA 10 SUl. '.

,

BUENOS AIRES 3'noites

"A MAIS ROMÂNTICA E EUROPÉIA CAPITAL DA AMÉRICA DO SUL"

Incluso: Passagem aérea + Traslados + Hospedagem com café da manhã em hotel padrão
3 estrelas, próximo da Calle Florida + Passeios + Atendimento

US$ 422 ou 3 x'sem juros

BARILOCHE TOTAL
7 noltes » saídas aos sábados vôo especial Varig

Bariloche 4 noites + Buenos Aires 4 noites. Consulte

Vôo fretado Varig nos modemíssimos MD11 - 7 noites em Batilache em hotéis categorizados, passeia
ao Circuito Chico e Cerro _Catedral, café da manhã, Top-Card Sun e guia especialista a bordo.

à vista US$ 795 ou 7x sem jurosUS$ 113
Preço válido para o Hotel Mi/an (cei. turística), saída agosto/98. Consulte saídas aos sábados

LAGOS ANDINOS
BUENOS AIRES, BARILOCHE E SANTIAGO

Além de conhecer Bariloche e Buenos Aires conheça também os Andes chilenos

Saídas aos domingos - 2 noites em Buenos Aires com city-tour, 4 noites em Bari/oche com

tour ao Circuito Chico e Cerro Catedral, a magnífica travessia dos Andes, 1 noite em Puerta .

Montt com city-tour, 4 noites em Santiago com city-tour e visita a Valparaiso e Vitia dei Mar.
Café da maf'lhã incluído e meia-pensão e shows opcionais.

à vista US$ 1.375 ou 7 x sem juros US$ 196
Preço válido para saída em agosto/98. Consulte saídas aos sábados.

Faça iá sua reserva pelo tele'Fone 37.,-0520 ou pelo elnail coslTJos@netuno.coln.br
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GAROTA E GAROTO MARISOL - é
a grande promoção deste sáhado (4). na

Sociedade Vieirense, com animação do
Musical Volares Band. São II candidatas
e nove candidatos da matriz e filiais da

Marisol. A promoção promete casa cheia
e muita alegria.

IMPERIAL - a novidade na cidade é a

Joalheria e Ótica Imperial, que abriu suas

portas no Calçadão da Marechal. 173.
Sucesso aos empresários Valmor Zonta e

Agostinho Voltolim. e parabéns pelo bom

gosto.

ENCONTRO FOLCLÓRICO - o

Grupo Folclórico Sünnros Volks

tanzgruppe, do Colégio Evangélico
Jaraguã, promoverá nos dias II e 12 deste

mês. o "Erstes Kinder Volkstanztreffen"

(Encontro Infantil de Grupos
Folclóricos). Participarão crianças na

faixa etária de 7 a 14 anos, de Guaramirim.
São Bento do Sul. Blumenau. lbirama, Rio
do Sul. Curitiba e Jaraguá do Sul.
totalizando 400 pessoas. As apresentações
acontecerão no Parque Municipal de

Eventos. durante a Multifeira. e no

Colégio Evangélico Jaraguá. Vale receber
a todos com carinho.

Velculos. peça.. 8 &enrl�

CAFÉ BINGO - os alunos da 7'
fase de Pedagogia da Ferj promovem
amanhã (4) café bingo no salão de

festas da Igreja Matriz São
Sebastião. a partir das 14h30.
Cartela com café a razão de R$ 3.00.
e só a cartela para participar das

rodadas do bingo a R$ 1.50. Vale

participar.

MADRE PAUUNA - a comunidade
Madre Paulina, localizada no

entroncamento da Vila Lenzi com

a Tira dos Martins. promove dias
I I e 12. a tradicional Festa Anual.

Celebração de Santa Missa e festejos
populares os dois dias, com serviço
de bar e cozinha. e música ao vivo

com o Grupo 5 Estrelas.

NOVA CAIXA - segunda-feira (29),
a Caixa Econômica Federal de

Jaraguä do Sul inaugurou suas novas

e modernas instalações. com projeto
digno de elogios. O coquetel.
deliciosamente organizado pelas
senhoras Marlene Panstein e Vera

Zindars, estava recheado de finos

canapés, os melhores docinhos e

sofisticados salgadinhos. No happy
hour, com recepção à imprensa e.

convidados. foram servidos canapés
de caviar, salgadinhos de ervas finas

e badejas de queijo, regados com tino

scotn e vinhos. A gerenie Mansa e

sua equipe de trabalho, foram

anfitriões mais que perfeitas.

Os noivos

elegantes deste
sábado são Kelly

Cristiane e

Emerson.A
cerimônia

religiosa será às
19 horas, na

Igreja Evangélica
de Confissão

Luterana Centro.
Os convidados

serão

recepcionados no
Clube Atlético

Baependi. Kelly
Cristiane éfilha
de Rolfe Úrsula

Steilein

Brandenburg, e
Emerson éfilho
de Marinho e

Amolda Borinelli
Bortolini FONE: (047) 371-2111

Octaviano Pamplona (SPL Arquitetura) e Bruno
Breithaupt (Acijs), descerrando a fita inaugural
do Centro Comercial Market Place

Arquiteto Octaviano Pamplona com as filhas, feliz
com a entrega à comunidade jaraguaense, do
Centro Comercial Market Place

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
...Itlilo

372-0178 E.I'........

Rua Rudotfo Huffeniissler, 440
(pr6x. DuasRodas Ind.)
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Dr. Jean Beno Schreiner Lucht
Ginecologia e Obstetrícia - CRM 5457

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonografia
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 45 - l° Andar - Centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul- SC Tel. 372-0395

Fone/Fax: 371-6022

fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefito 3404·F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefito 5·20974·F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito· 20269·F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito· 10858·F'

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

.

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 1200729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional <,

Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcionai da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul- SC

Dr. Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617

�,� .........•......... d";,·�unlme ..

·

•. ·
·

Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

Como vai o seu
colesferol? '

Os níveis do colesterol HOL ("bom") e do
LDL ("mau") são melhores indicadores do
risco cardíaco do que do colesterol total,
Tanto para _ homens quanto para
mulheres, o HOL baixo é considerado

importante fator de risco mesmo se o

colesterol total estiver na faixa desejável
(abaixo de 200), O HOL baixo é aquele
menor do que 35, Para as mulheres os

níveis de HOL devem ser considerados
baixos por volta dos 45, segundo a

doutora Debora R, Judelson, do Grupo de
Medicina Cardiovascular, na Califórnia

(EUA), "0 HOL médio da mulher na

menopausa é cerca de dez pontos rnols
elevado do que o do homem", explica
ela,

.

O nível desejável de LDL para homens
e mulheres é abaixo de 130, Se o LDL
estiver acima disso, são necessários
exercícios e dieta para abaixá-lo, Se

\

estiver acima de 160 e a pessoa
apresentar dois ou mais fatores de risco

(como hipertensão ou diabete), ou se

estiver acima de 190 sem fatores de risco,
então será necessária a terapêutica por
medicamentos,

Apesar disso, apenas um em cada dez

pacientes com diagnósticos de

problemas cardíacos recebe terapêutica
que reduza o colesterol LDL a padrão
seguro,

Dr. Ruben M. de Braga Filho
Laboratório Jaraguaense de

Análises Clínicas

E

T l Gi

ORA. TAlGE Crluppi GONÇAlVES
ESPEciAliSTA EM OdONTOPEdiATRiA
PÓS ...GRAduANdA EM ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
pós ...GRAduANdo EM ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidrsri GONÇAlvES
DR. AlvANiR LEiTE

EspEciAlisTAS EM IMplANTES DENTÁRios

E PRÓTESES DENTÁRiAS
\

RUA JO,iNViUE, 1 �70

TELEfONE: (047) }71�7209

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

LaboratórioJaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do ItapocU.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. Maria Sousa
Dr. Marlo Sousa r.
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CEF reforma a agência local e

amplia prestação de serviços
---------------------------------

Instituição firmou convênio com o comércio que facilitará ao consumidor a

compra de materiais de construção

Jaraguá do Sul - A CEF (Caixa
Econômica Federal) inaugurou na
segunda-feira (29) asmelhorias fei
tas na agência local. A unidade
foi completamente reformada e

reequipada para prestar serviços
mais ágeis e de melhor qualidade.
O investimento foi da ordem de RS
200 mil e faz parte do programa
nacional de melhoria das princi
pais agências da Caixa. A agên
cia passou a contar com área ex

terna de auto-atendimento e tem

previsão de até outubro ativar o
Banco 24 Horas. Na segunda-fei
ra, também foi assinado convênio
estabelecendo novo tipo de finan
ciamento na compra de materiais
de construção.

"A agência reabre as portas
com o que há de mais moder
no em tecnologia, prestoção de
serviços, ambientação e tunet
onamento bancário", diz a ge
rente Marisa Lucia Demarch.Se

gundo ela, os serviços passarão
a ser prestados em "estações
de atendimento", 'de acordo
com as necessidades do cli
ente, nas áreas comercial.
gerência de contas, hobltocöo
e atendimento aos traba
lhadores. Neste último, por e

xemplo, foram colocadas 30 ca
deiras à disposição das pessoas
que procuram a agência para
tratar do PIS, FGTS e Seguro
desemprego.

O auto-atendimento, pelo
qual o cliente pode obter extra
tos bancários, saldos do FGTS,
sacar dinheiro e fazer transferên-

. cios de valores, com o uso de
cartão magnético, funcionará
em horário ampliado, das 8h30
até 19 horas.

Inovando: assinatura do convênio entre a Caixa e a Amaco

A principal novidade é o con
vênio firmado pela instituição,
também na segunda-feira, in
troduzindo um novo sistema de fi
nanciamento na compra de ma
teriais de construção. O convênio
firmado com a Arncco (Asso
ciação dos Materiais de Cons

trução de Jaraguá do Sul e

Região) desburocratiza e inova
a comercialização de materiais
de construção.

Pelo convênio, o cliente

poderá adquirir materiais no valor
de até R$ 7 mil. através de finan
ciamento da CEF com prazo de 12
a 60 meses e juros de 6% ao ano.A

experiência com o Credimat é a

primeiro operação da Caixa no

setor da habitação sem a exigên
cia de garantia hipotecária. O cli
ente preenche na hora da com

pra o formulário requerendo o fi
nanciamento e encaminha para
a CEF.

As exigências para liberar o

dinheiro são de que o cliente te
nha condições de comprometer
até 30% da renda e apresente vis
to da Prefeitura, sinalizando se q
obra para a qual o material se
destina não está irregular. O ge
rente de Hobttoçóo da CEF. Ro
berto Silvestre Luza, acredita que
o novo sistema fomentará o

comércio, além de facilitar o a

cesso aosmateriais de construção
ao pessoal de menor renda.

COMPRA·VENDE·TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul - SC

-----�-----�-------�
I Cl A Weg planeja instalar fábrica na América do Norte, dentro da proposta de III internacionalização dos negócios. A instalação dessa unidade, que poderá ser nos
I Estados Unidos ou no México, é resultado da importância progressiva que as exportações I
I estão assumindo na empresa.
r
I Cl Um detalhe que não deve escapar do contribuinte, em relação às declarações do

I

I Imposto de Renda: as pessoas que este ano ficaram isentas de entregar declarações, :
I
mas possuem um imóvel, veículo, conta corrente no banco ou algum outro motivo

I
I
coro manter o CPF (Cadastro de Pessoa Física), deverão fazer a Declaração de Isentos,

I
até novembro. I

,

. I
I Cl A empresa italiana Romitália, fabricant� de sorvetes, está se instalando em Jaraguá I
I do Sul. A fábrica vai funcionar no Bairro Agua Verde, com geração imediata de 15 I
I empregos diretos e investimentos que dentro de três anos deverão chegar a US$ 3 I
Lmilhões. A empresa pretende explorar o mercado emergente do Mercosul.

_j-------------------------------

SUPERMERCADOS

� etJM (J'dáItü,

--------� �--------
Compras acima

de R$ 60,00 cheque
para 10/8/98

LUDOTERAPIA E o ADOLESCENTE
Púbere, 11 anos, 51 série do 1 ° grau, não aceita regras

emburra, é oposicionista, dificuldade em fazer amigos,
apresenta baixo rendimento escolar...

Púbere, 12 anos, 7" série do 1° grau, introvertido, não gosta da escola,
fraco aproveitamento acadêmico, já fugiu de casa, desistiu de praticar esportes,
responde ao ambiente com agressividade verbal e comportamentaL

Adolescente, 15 anos, I" série do 2° grau, dificuldade de adaptação, "ouve
vozes", fanático por religião, onipotente, mil atividades, extremamente
fechado".

Adolescente, 14 anos, sa série do 10grau, crises de mau humor,
oposicionista, ciumento, mimado, apega-se as coisas e pessoas, agressivo
verbal, adora dramatizar...

São pessoas que passam pela famosa fase da adolescência com suas naturais

crises, porém acrescido de muita dificuldade para a busca de sua identidade,
pois lidam mal com suas frustrações porque possuem pouca habilidade de

julgamento prático da vida diária. Sentem-se desorientados e perdidos.
Como ajudá-los a vencer suas dificuldades?
A ludoterapia é um método que em muito poderá ajudá-los nesta fase de

transição do mundo infantil para a vida adulta.
A ludoterapia utiliza os jogos como meio de estabelecer contato e vínculo

com o adolescente, funcionando como certas formas de terapia para adultos,
onde os indivíduos resolvem suas dificuldades falando.

-

Através dos jogos, motiva-se a relação interpessoal (socialização), pois
estes têm regras a serem seguidas e poucos são individuais.

No momento do jogo, aparecem os sentimentos de alegria, frustração,
raiva, inveja, tristeza, competição e respeito. O jogo contribui também para o

desenvolvimento da atenção, percepção, lateralidade, orientação espaço-tempo,
além de estimular o raciocínio e memória. Desta somatória resulta em melhor

desempenho acadêmico.
A postura do terapeuta neste contato é o de aceitação do jovem,

inde-pendentemente do que ele diga ou faça, o que acaba por reforçar o seu

sentimento de insegurança, elevar sua auto-estima, porque na realidade o
,

jovem está buscando sua maturidade, sua independência e o direito de ser ele

mesmo, o que tornará capaz de fazer suas próprias escolhas, resolver seus

próprios problemas, assumir responsabilidades e experiências amorosas, os
,

quais substituirão os jogos.
A brincadeira, o jogo e o bom-humor também geram conhecimento e".

reconhecimento! Jogar é estar na frente". é a busca da vitória. Significa vencer

- e isto é a nossa vida!

Jeanete Miriam Piske - CRP-12.00937 • Psicóloga e Ludoterapeuta
Membro associado da Ajapsy

Ethel T. B. Taborda Ribas
Psicóloga - CRP-12100938

_ Crianças e Adolescentes

Psicoterapia e Orientação Vocacional
Rua Guilherme Weege, 50

7° andar - sala 704
Centro Médico Odontológico

Fone: (047) 975-1014
Jaraguá do Sul- SC

Marisa Sandra Lorenceti
Psicóloga - CRP-12/02032

Horário: de2ª à 6ª -17h30 às21h30- Noturno
Sábados - 8 às 12 horas - Matutino
Rua Guilherme Weege, 50

7° andar - sala 704
Centro Médico Odontológico

Fone: (047) 979-6879
Jaraguá do SuÍ - SC

* Consultório com salas específicas de

ludoterapia e jogos
* Dois anos e meio de formação em

ludoterapia e cinco anos de experiência

Rua João Picolli, 337 - Fone 372-3552

Jeanete Miriam Piske
Psicóloga e Ludoterapeuta

CRP 12.00937

,Rua 'Padre Alberto
.'Jácol:)'

','

;;-;[.enzi
Entrega

gratuitaem
Jaraguá
doSuie

....

reg1ao
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·3a Multifeira será aberta hoje
no Parque Municipal de Eventos·
-----�-------�-------------------

Programação terá dez dias de duração e deverá mobilizar público
superior a 80 mil pessoas

Jaraguá do Sul - Com
previsão de receber cerca
de 80 mil pessoas, será a

berta hoje, às 19h30, no
Parque Municipal de Even
tos, 03° Multifeira, Durante
os dez dias de progra
mação, a Multifeira deverá
dinamizar o comércio
através de três promoções
específicas: Feira Industrial·
da Pequeno Empresa, Fei
ra da Pronta Entrega e

Leilão de Máquinas e Equi
pamentos Usados, A pro
gramação incluirá a

trações poro o público
como shows musicais, des
files de modas e serviços de
alimentação,

As primeiras atrações
estarão sendo oferecidas
já na noite de hoje, com
queima de fogos de artifí
cio na solenidade de a

bertura, e show com o gru
po "Os Nativos", às 22 ho
ras, Todas as noites haverá
shows no Pavilhão "C" com

apresentações, principal
mente, de artistas da
região, Para o dia 11 de ju
lho, está previsto show do

grupo Gera Samba,
Os ingrE?ssos terão preço

único de R$ 1,00, dando
direito de acesso aos shows
e de participação no

sorteio de um Fiat Uno zero
quilômetro, Crianças
menores de dez anos terão
entrada gratuita, A Praça
de Alimentação oferecerá
os serviçosde restaurante,
pizzaria e choperia, além
de lanchonetes,

Este ano, a Apevi (Asso
ciação das Pequenas Em

presas doVale do Itapocu),
entidade promotora da
Multifeira, contratou uma

empresa particular para or

ganizar a feira, Com a ter

ceirização, a associação
quer não só garantir o su-

INGI.ÊS

WISDOM®
CONVERSAÇAo

OJEITO
INTELIGENTE DE
FALAR INGLÊS

Otimismo: Hermann preside a realização da terceira edição
cesso da iniciativa, mas Máquinas e Equipamen
também facilitar à diretoria tos Usados será realizado
a organização anual desse na próxima sexta-feira, às
evento que exige muitos 13h30, e será feito por lei-

preparativos, loeiro de Jolnville.

Segundo os organiza- CONDOMíNIO INDUSTRI-
dores, todos os estandes AL - Está prevista para a

(120 no total) colocados à noite de hoje a assinatura

disposição dos exposl- de convênio entre a

tores foram vendidos, A Prefeitura e a Apevi, pelo
tradicional Feira da Malha qual a entidade estará re

foi convertida em Feira da cebendo um terreno de 15
Pronta Entrega, visando a mil metros quadrados, na
diversificação de produ- localidade de Rio da Luz,
tos e o fornecimento de para a instalação do pro
novas opções ao consu- jeto do Condomínio Indus
rnldor. Serão oferecidos trial. O convênio prevê a

desde produtos têxteis e cedência da área em co

calçados a artigos de modato pelo prazo de 20

decoração, O Leilão de anos,

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz
08hOO - São Cristóvão

17h30 - São Luiz 09h30 - São Benedito
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM

A messe é grande, mas os

trabalhadores são poucos
Jesus não nos chama e nos escolhe para ficar somente em volta dele,

A tarefa de evangelizar traz consigo algumas conseqüências: a gente vai
como cordeiro no meio dos lobos. O conteúdo do anúncio é a Paz. O

evangelizador anuncia e concretiza o tempo da felicidade completa, da
realização da humanidade. Jesus pede-nos que rezemos para que muitos
se disponham a repartir o Dom da fé e o Evangelho com tantos e tantos

que ainda não o vivenciam. Somos chamados para levar a paz e para
.

fazer Deus reinar em todos os povos.

Comunicado
Solange Piazera Hessmann comunica

que teve a bolsa furtada, conforme
Boletim de Ocorrência n" 002290/1998. I

Dentro dela, havia documentos

pess�ais, talão de cheques de conta

corrente da Caixa Econômica

Federal, agência de Jaraguá do Sul,
com o respectivo cartão magnético, e

objetos pessoais,
A declarante solicita a quem localizar,
que faça contato através do telefone
372-0330.

CORREIO DO POVO
, Assinatura anual: R$ 50,00

Assinatura semestral: R$ 30,00
Assinatura 2000 (até-o ano 2000): R$ 70,00

Ligue para 372-3363

(período diurno) ganharão um desconto

de 1 0% na mensalidade durante um semestre.

Rua Ângelo Schiochet, 118 (continuação da Reinoldo Rau)

Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-7665Oferecemos aula DEMONSTRATIVA GRATIS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cl A Copa Norte deVoleibol Mirim masculino e femini
no disputada no último final de, semana nos ginásios
des colégiosSão Luís e Divina Providência, apresentou
os seguintes resultodos: masculino - 1 ° lugar - Colégio
Evangélico Jaraguá; 20 lugar - Colégio Santos Anjos (Jo
inville) e 30 lugar - Rodolpho Dornbusch, Feminino - la

lugar - Colégio Evangélico Jaraguá; 20 - Colégio Divina
Provid�ncia e 30 lugar - Colégio Estadual José Duarte

Magalhães, /

Cl As equipes masculina e feminina de Tênis de Mesa
de Jarqguõ do Sul garantiram as presenças na fase es

tadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina, prevista
para o final deste mês, em Gaspar. As classificações
foram asseguradas durante a etapa regional dos jo
gos, de 18 a 24 de junho, em Tijucas.

Cl A equipe da escoünho de Ciclismo da Fundação
Municipal de Esportes fez estréia em competições fora
de Jaraguá do Sul, participando de circuito de rua na

Alameda Rio Branco, em Blumenau, no último final de
semana. A representação jaraguaense contou corno
participação de oito atletas, com idades entre 13 e 17

I

anos.

Na categoria Juvenil (até 14 anos), os três primeiros
colocados foram atletas de Jaraguá do Sul, com Daniel
Boeder em la, Diégo Fuzzi em 20, e Rafael Michalak em
30. Na categoria Cadetes (até 17 onos). Edvino Franz fi
cou em la, Cristiano Tomazzi em 20, e Ivan Lennert em 30,

JUÍZO DE DIREITO DA r VARA DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo 30 dias.

O DoutorMárcio Renê Rocha.Juiz de Direito da 1 a Vara Cível,
Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que nestaVara tramitam os autos deAção
Anulatória de Título Extrajudicial de n° 19.209, em que são

requerentes Relíquia Indústria de Malhas e Meias Ltda. e

Rosinha Malhas e Meias Ltda. e requerida Iara Karin Sacht

Goulart, cujo objetivo do presente edital é a CITAÇÃO de

TERCEIROS INTERESSADOS para que, querendo, no prazo
de quinze (15) dias conteste a presente ação, sob pena de não o

fazendo presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos

articulados pelos requerentes. E para que chegue ao

conhecimento de todos, mandou oMM. Juiz que se expedisse o

presente edital que será publicado na forma da lei e afixado no

átrio do Fórum. Dado e passado nestà cidade e Comarca de

Jaraguá do Sul, aos treze c13) dias do mês de março do ano de
mil novecentos e noventa e oito (1998). Eu, Escrivão Judicial o
subscrevi.

Márcio Renê Rocha

Juiz de Direito da 13 Vara

Jogos escolares iniciaram ontem
õnolte no Ginásio Arthur Müller
-------�-------------------------

Evento promovido pela Fundação Municipàl de Esportes terá a
participação de mais de 800 alunos

Jaraguá do Sul - A Fun- contou com a participação coordenador de eventos esporti-
dação Municipal de Esportes das delegações das escolas, vos da Fundação Municipal de
deu início ontem à noite a re- autoridades e convidados. Esportes,ReinaldoCamposJúnior,
alização dos Jogos Escolares Logo após foram iniciadas as disse que "o objetivo dos Jogos
de Inverno, com solenidade re- competições, com os jogos de Escolares de Inverno é promover
alizada no Ginásio de Esportes futsal masculino entre os colé- atividades físicas e de lazer aos
Arthur Müller. A competição é gios Evc:mgélico Jaraguá e São alunos de segundo grau".
uma das principais ati- Luís, e em seguida Divina A idade mínima dos partici-
vidades do calendário onu- Providência e Heleodoro Bor- pontes é de 15 anos, basta
01 de eventos da fundação ges, ambos pela chave A. apenas estar cursando o 2°
e contará com a partici- Apremiaçãoaosvencedores Grau. Estarãosendodisputadas
poção de mais de 800 atle- será concedido logo após o as modalidades de Basquete-
tas, de 17 escolas das redes encerramento dos jogos em bol. Bolão, Ciclismo, Futebol de
municipal. estadual e parti- cada modalidade, com entrega Salão, Handebol, Voleibol, Xa-
cular de ensino. Oito moda- de medalhas aos primeiros, se- drez e Tênis de Mesa. A parti- '

lidodes esportivas estarão gundos eterceiros colocados, nos cipação feminina se faz pre-
em disputa durante cinco categorias masculina e feminina. sente na maioria das moda-
dias de competições. A escola campeã na classifi- lidodes, ficando de fora ape-

A solenidade de abertura cação geral receberá troféu. O nas do Bolão e Ciclismo.

ADJ São Luís/Dalcelis lidera o Campeonato Estadual de Basquetebol
Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - As equipes
masculinas infantil e íntonto-ju-,
venil da ADJ São Luís/Dalcelis
vêm liderando a chave B do

Campeonato Estadual de

Basquetebol, na categoria Ju
venil a equipe está em segun
do lugar, atrás apenas do lpl
ranga, de Blumenau.

Nesta quarta-feira, o juvenil
da ADJ São Luís/Dalcelis enfren
tou a Gasparense, de Gaspar,
obtendo vitória com o placar
de 94 a 60. Ontem, as equipes
infantil e infanto-juvenil foram a

Brusque jogar contra a
I

So
ciedade Esportiva Bandei
rantes.

As finais do infanto-juvenil
acontecerão de 5 a 8 de a

gosto em Blumenau. Já as finais
do juvenil, marcada para os

'dias 15 a 18 de julho, e do in

fantil, de 16, a 19 de setembro,
ainda não estão com os locais
definidos, pois as equipes que
estiverem em primeiro lugar na
competição terão o privilégio
de jogarem em casa.

Neste' sábado, o juvenil da
ADJ São Luís/Dalcelis vai a Blu
menau jogar com a equipe do
Ipiranga. Talento: basquetebol jàraguaense acumula bons resultados

NOTA DE FALECIMENTO
OS familiares enlutados de Artur Correia de Negreiro, ainda profundamente consternados pelo seu

falecimento ocorrido no último dia 2/7/98, agradecem a equipe do Hospital São José, em especial ao
Doutor Cássio, e a todos que prestaram manifestações de carinho e solidariedade. Aproveitam para convidar
a todos para a Missa de 7° Dia que será celebrada dia 10/7/98, na Igreja Matriz São Sebastião - Centro.

Agradece a famüia enlr:_tada

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

1- Rua São Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais de 40 empresas pcrticiporn
da 17a Olimpíada Sesiana de JS
--------------------�------------

Jogos serão realizados a partir da próxima sexta-feira
em,cinco locais diferentes de competição

Jaraguá do Sul-Inicia no
dia 10 de julho a 17° OliseJa
(Olimpíada seslono de

Jaraguá do Sul). Estê ano,
42 empresas participarão
da competição, 12 a mais
do que no ano passado. A
exemplo do que ocorreu

em 1997, as empresas es

tarão divididas em duas

categorias: as que pos
suem até 200 funcionários
e as com mais de 200. Os
jogos envolverão mais de
400 equipes, que dispu
tarão 32 modalidades es

portivas. A olimpíada de
verá durar aproximada
mente dois meses e não
tem data prevista para o

encerramento.
O cerimonial de abertu

ra acontecerá no ginásio
do Sesi (Serviço Social da

Indústria) às 19 horas e terá
desfile das delegações,
entrada das bandeiras e

do fogo simbólico e jura
mento dos atletas. Haverá
também apresentação da

equipe de ginástica rítmica
de Joinville, tricampeã dos

Jogos Abertos de Santa
Catarina, e em seguida
acontecerá a escolha da
rainha da Oliseja, finalizan
do com show de pagode.

Os três primeiros coloca
dos de cada modalidade
receberão troféus e me

dalhas, e somente as em

presas com até 200 funcio
nários estarão concorren

do ao troféu da classifi

ccçöo geral. Está prevista
também premiação poro
a equipe que fizer a me

lhor apresentação no des
file de abertura da Oliseja.

A maioria das com

petições será realizada no

Centro de Atividades do
Sesi. Haverá disputas tam
bém no Clube Atlético
Baependi (Atletismo),
Parque Municipal de Even
tos enIo ao Alvo), Recreati
va Duas Rodas (Bocha e

Voleibol feminino), Recre
ativa da Marisol (Voleibol

masculino). O Xadrez

poderá ficar fora da

olimpíada porque está re

cebendo poucas ins

crições.
Os primeiros colocados

de cada modalidade na

fase municipal da Olimpía
da Sesiana garantirão a

classificação para partici
par, posteriormente, da
etapa regional que acon

tecerá em Joinville. A fase
estadual será realizada em
Blumenau.

"O objetivo da Oliseja é
oportunizar aos traba
lhadores o lazer e promo
ver a integração dos mes

mos através do esporte.
Com este propósito, es
taremos realizando du
rante os dois meses de du

ração do evento outras
atividades recreativas para
motivar os atletas", infor
mou o professor Miguel
Eduardo Rabeba, respon
sável pela área de lazer do
Sesi de Jaraguá do Sul.

� CP···················································· .
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JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL

Reunião normal na última térça-feira.
Neste sábado vamos trilhar na parte da tarde,

com saída às 14 horas na Praça Ângelo Piazera,
e finalizando no Rodeio que estará
acontecendo neste dia 4/7 /98 no Piquete Trote
ao Galope, do companheiro Cilo.

Nos dias 10 e 11 de julho acontecerá mais um

grande Jeep Raid Cidade de Corupá, trilha
Morro do Boi, será o sexto a ser realizado, '

contando inclusive com o Jeep Cross.
O Passeio Jipeiro já está com data definida.

será no dia 1/8/98 e o destino será pela região
de Rio dos Cedros e Palmeiras.

Nosso amigo Rufino Schulz aniversariou dia 29/
6/98, experiente jipeiro, que está sempre Q
disposição do clube, nossos parabéns e Um)

grande abraço dos seus amigos.
Sábado passado r.ealizamos nossa tradicional

Festa .Junina, mais um, grande sucesso,

agradecemos aos que participaram.
Mais uma vez salientamos que uma sociedade

engrandece com a participação dos sócios.

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

Arte e Conforto em Estofados

Conforto e prAtiei.tA.te resumem-se
. DOS estofA.tOS J6ell'cZlrte 'lue
A.tAptAm-se em 'luAI'luer espAço

. trA�eo.to eleeÂoeiA AO Ambiéote.
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