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tf1AI$SABOR PARA SUA V1D4 Limite de velocidade retém trânsito

Edson Junkes/CP

A falta de hierar-

quização (divisão das vias públicas de
acordo com a característica e ca

pacidade de fluxo) das ruas em Jara

guá do Sul retém o fluxo 'de veículos.O
sistema viário da cidade é mal sinaliza
do e impõe limites de velocidade em

vias arteriais e estruturais onde o trânsi
to deveria fluir mais rápido,

Segundo o coordenador do Plano
Diretor, Osmar Günther, nessas vias os

veículos têm prioridades e o limite de
velocidade-deveria ser de 80 quilõ-

Avesso: limite de velocidade na Rua Joinville éontraria normas do Contran metros por horo: Página 7
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Rua Domingos da Nova, 303
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Quem sabe anunciar

vende mais rápido
Classificados CP 370-7919
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Posto Pérola do Vale
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Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, s/no
Centro � Jaraguä do Sul - SC

Fone: 372-1097
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Muito além da razão
Qual o limite do desespero? Até onde a fome, a

insegurança, o medo e o preconceito interferem na

estrutura emocional do ser humano, tronsforrnondo-o. à
primeira visto. em um "monstro"? Precisamos de muito mais
do que simples argumentos para nos aproximar de uma

verdade ou compreender o que leva uma mulher a
abandonar o filho recém-
nascido, sob o risco de vida, na
rua de acesso 'ao Hospital e
Maternidade Jaraguá - rnotérlo
que o Jornal CORREIO DO POVO traz
à página 14.

O assunto nos convida a uma

reflexão mais aprofundada dos
infinitos casos em todo o mundo.
O milagre da vida nos impulsiona
a repelir qualquer tentativa de

explicação. Entretanto, as con

dições impostas pela estrutura
sócio-econômica exige um

amplo debate. Isso esbarra talvez
nas tentativas, todas fracassadas,
de realizar grandes estudos de
caráter nacional, onde po
deríamos resgatar a dignidade

humana e traçar metas para evitar a irracionalidade.
A geração de filhos é perenidade e imortalidade. O

homem procura, na medida do p'ossível, perpetuar-se e

tornar-se imortal. A geração permite a imortalidade, já que
deixa uma nova vida, jovem, no lugar da antiga. Partindo
desse princípio, constantemente reforçado pelas religiões
cristãs, não admitimos nenhuma reação contrária, nem que
seloum ato de desespero ou a única soluçõo encontrada.
Não obstante, é mister condenar os crimes, as concepções
não desejadas e a irresponsabilidade.

A razão pode tomar conhecimento da dualidade que
dilacera a vida humanà até em suas manifestações rnols
íntimas, mas não pode fazer nada para superá-Ia. Sem um

mínimo de sensatez e de solidariedade continuaremos

jogando com o contraste, como se fosse necessário rebaixar
a mãe pobre, preta ou branca parideira para ressaltar as
bem-nascidas e amparadas. A questão transcende o

entendimento do homem comum, cheio de temores, de
desejos, de ansiedade e lutando desesperadamente pela
sobrevivência.

A crise reduz as chances de uma vida digna e limita as

expectativas de futuro. Sem trabalho, "o homem não tem
honra, e sem a suo honra se morre, se mata". Atormenta
se ao perder algo que lhe é fonte de alegria, afadiga-se
para conseguir o que não tem, encolerizo-se quando
ofendido, e procura vingar-se da sociedade com atos de
brutalidade que, muitas vezes, tendem a chamar a

atenção às condições subumanas a que é submetido.
Atormentado pela ambição, pela inveja e por uma
infinidade de paixões, animaliza-se.

Infelizmente a miopia fidalga não permite reconstituir essa
matriz do País, essa nóo-torníllo. essa ontltornâlo. que é a

mãe pobre, preta ou branca parideira, que gerou e criou
esse Brasil-massa. Sem o fundamento rnorol. qualquer bem,
mesmo o da civilização, não passa de aparência. É difícil
notar quando há progresso no plano moral, uma vez que
a vida moral pertence a conceitos, de ocasião, definidos
segundo conveniências.

'

Carta do Leitor
Estamos prontos a contribuir, e cobrar

O secretário estadual da

Justiça e Cidadania, . Jaime
Duarte, demonstrou conside

ração e respeito pela causa

dos Direitos Humanos, ao soli
citar audiência com a direto
ria do CDH/JS, no dia 25. Nos
sentimos privilegiados. Nesses
quase dois anos de trabalho,
a visita de um secretário - mais
relevante por ser do nosso

campo de atuação - foi um
fato inédito. Duarte nos propôs
uma parceria que garanta o

acesso da população à

Justiça, especialmente a do
sistema carcerário. Ele tem
conhecimento da luta vo

luntária travada pelos diversos
Centros dos Direitos Humanos.

Duarte esteve acompa
nhado do diretor de Adminis

tração Penal, coronel Vander
lei Souza, e do diretor do Presí
dio Municipal, Ivo Ronchi. O
secretário não enumerou pro-

* Sérgio Luiz Homrich dos Santos

jetos. A única proposta men

cionada fol a criação da Por
ta da Cidadania - oportunizan
do 00 cidadão críticas ao Es
tado quando o serviço não é
prestado adequadamente.

O secretário disse que pre
tende coletar sugestões junto
ao Movimento Popular e Co
munitários para que possa ad
ministrar a Justiça e garantir a
cidadania.Acreditamos que a
luta em defesa da causa pas
sa pelo redirecionamento da

política econômica vigente,
responsável direta, pelo au

mento do desemprego, da
miséria, da fome, seguidos da
violência incontrolável, do trá
fico, contra a vida.

O secretário a1irma que a

concretização das propostas
virá com a parceria entre ini
ciativa privada e poder públi
co. Propõe çonvênios com as

secretarias de Educaçõo e de

Assistência Social, na tentativa
de reeducar o preso ao con

vívio com a sociedade, além
da possível construção de um

Centro de Recuperação para
Menores Infratores, em Joro

guá do Sul.
Enquanto entidade não

governamental, o CDH/JS bus
ca o reconhecimento da co

munidade cada dia maior de
cidadãos excluídos, que diari
amente são vítimas de vio

lações em seus direitos funda
mentais.

Estamos prontos a contribuir
e cobrar soluções que aten
dam aos interesses da so

ciedade, desde que embasa
dos no compromisso com a

garantia dos direitos funda
mentais do homem.

* Coordenador do Centro
dos Direitos Humanos, de
Jaraguá do Sul

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. 1BO. 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.

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 - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornaL

CORREIO DO POVO

(Fernando Pessoa)

o amor éque é Importante, o sexo,
um acidente: pode ser igual, pode ser.

diferente"8 de março de 1999

Dia Internacional da Mulher

LEMBRANÇA DO DEPARTAMENTO FEMININO DO STIVESTUÁRIO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o art. 25 do Estatuto Sociat, ficam oonvocados os senhores associados, em pleno gozo de seus
direitos, para a Assembléia Geral Ordinária, a serrealizada no dia 13 de março de 1999, no Salão São João, sito
à Rua Manoel Francisco da Costa, s/n°, Jaraguá do Sul- SC. Em prlmeira convocação, com no minima 213

(dois terços) de seus associados as 07:00 horas, em segunda convocação, com no minima da metade mais
um de seus associados às 08:00'horas, em terceira e última convocação, com a presença de no minima 10

(dez) associados, as 09:00 horas: na qual havendo número legal, será discutida a seguinte:
.

ORDEM DO DIA

1 . Preslação de contas dos Conselhos de AdmiMistração e Fiscal, pelo relatório da Diretoria, Parecer do
Conselho Fiscal, Balanço Geral com Demonstração das Sobras e Perdas;
2· Destinar o resultado do exercício;
3· Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4· Fixação do Pró-Labore e Cédula de Presença as reuniões;
5· Autorizarünanctamentc de EGF ou outlos para financiar a safra 98/99, inclusive sementes produzidas;
6· Autorizar a operar com terceiros:
7· Autorizar a aplicar parcela do FATES;
8 • Assuntos Gerais;
AVISO: Para efeito de cálculode "Ouorum" a Cooperativa é composta por 151 associados. Outrossim, avisamos
aos associados, que os documentos relativos ao exercicio de 1998, referidos no art. 5°, do ttem I, letra "F" do
Estatuto Social, encontrem-se a disposição na Seda da Cooperativa.

Jaraguá do Sul, 3 de março de 1999.

Alceu Gilmar Moretti • Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da Cooperativa Agricola Mista Itajara LIda., no uso das atribuições que lhe confere o
art. 26 do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para a Assembléia Geral Extraordinária,
no'Salão da Sociedade Tiro ao Alvo de Massaranduba, localizada na Rua 11 de Novembro, 649,
na cidade de Massaranduba . SC, no próximo dia 20 de março de 1999, às 9h30min, em
primeira convocação, coma presença minima de 2J3 (dois terços) de associados. Caso não seja
atingido este quorum, a Assembléia será realizada na mesma data e local, às 10h30min, em
segunda convocação, com no mínimo metade mais um do número dosassociados. Persistindo
a falta de quorum será realizada em terceira e última convocação, às 11 h30min, com a presença
de dez associados com direito a voto, a fim de ser discutida a seguinte

ORDEM DO DIA
1 . Apresentação do relatório elaborado pela Comissão Mista, visando a incorporação de nossa

Cooperativa, pela Cooperativa Agrícola Mista Juriti LIda.
2 • 'Conclusão do Processo de Incorporação de nossa Cooperativa, pela Cooperativa Agrícola
Mista Juriti LIda.
08S: Para efeito de cálculo de "Quorum" a Cooperativa conta, nesta data, com 151 associados'
com direito a voto.

Jaraguá do Sul, 3 de março de 1999,
Alceu Gilmar Moretti - Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul- 2! Vara

EDITAL DE PROTESTO

PRAZO DO EDITAL: 20 dias
O(A) Doutor(a) Elleston Lissandro Canali, Juiz(a) de Direito,

'FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa e ao público em geral, que, neste Juízo de Direito, situado à Rua
Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul

(SC)., tramita a Ação Outros - Juizado Especial, sob n° 036.99.000726-5, aforada
por HenriqueWalter Schramm, em desfavor de Denise Bettoni e outro. Assim, fica
o mesmo INTIMADO do teor do protesto a seguir apresentado. SíNTESE DA INICIAL:
Que tramita neste Juizado Especial a ação de Cobrança n° 036,99,000405-3, na
qual o autor pleiteia a cobrança dos requeridos da importância de R$ 3.302,50,
proveniente da emissão de títulos de créditos que restaram não pagos, bem assim
ante ao fundado receio de que os requeridos ODAIR BEnONI, que é o avalista dos
títulos de crédito, aliene o veiculo VW/Fusca, ano 1986, cor cinza, placas MAS-
0156, chassis 9BWZZZllZGP037845, que está em nome da esposa do mesmo e

Constitui-se no único bem passível de garantir o pagamento da dívida, reduzindo-o
à insolvência civil, o autor pleiteou através da presente ação Cautelar incidental de
Protesto contra alienação de Bens, que fosse efetivado o protesto contra a alienação
de bens, visando prover a conservação e ressalva de seus direitos creditícios, bem
assim que tal protesto fosse publicado em edital para conhecimento do público em
geral.. DESPACHO: R.h. Vistos, etc ... Havendo fundado receio de que o requerido'
Odair Bettoni venda o veículo registrado em nome de sua esposa Adriana Cristina
Lidner Bettoni, único bem de propriedade do casal capaz de garantir a execução da
futura sentença a ser proferida nos autos da ação de Cobrança n° 036.99.000405-
3, caso odecisun seja favorável ao requerente, e não se vislumbrando na publicação
de editais qualquer empecilho-à realização de negócios lícitos pelos requeridos,
relativamente ao veículo mencionado, mas apenas a intenção do requerente de dar

conhecimento do protesto ao público 'em geral, nada obsta a 'que se defira o

requerimento de fls. 17/19. Assim sendo, com base no art. 870, L. CPC, determino
a intimação do protesto também por edital, a ser publicado nos jornais de circulação
nesta cidade e Comarca, arcando o requerente com os custos da publicação. i

se.J.S.,01 /03/99. ass. Elleston Lissandro Canali - Juiz Substituto. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Sérgio Alberto Martins, o digitei,
e eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.

.'

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 4 de Março de 1999.

Caropreso discute projeto com
representantes jurídicos de JS
--�------------------------------

Deputado federal apresentou proposta governamental que pretende
regulamentar as entidades filantrópicàs e colher subsídios

Jaraguá do Sul - o depu
tado federal Vicente Caro

preso (PSDB) se reuniu com

representantes jurídiCOS de

'ossoclcçõesce classe, onde
apresentou o projeto gover
namental que pretende re

gulamentar a qualificação
de entidades filantrópicas,
De acordo com o deputa
do, o encontro, que ccon

teceu na sexta-feira (26), no
auditório da Acijs (Asso
ciação Comercial e Industri
al de Jorcçuó do Sul), teve
como objetivo apresentar o
projeto e colher subsídios
que possam ser apresenta
dos numa possível emenda,

Na opinião de Caro

preso, o projeto, em trâmite
na Câmara dos Deputados,
vai definir as funções das en
tidades filantrópicas e en

quadrá-Ias dentro dos princí
pios de Organizações do
Sociedaçje Civil de Caráter
Público, "A intenção é evi
tar que as entidades filan
trópicas sejam apenas be
neficiárias da lei", explicou,
As escolas mantidas por en
tidades religiosas devem

,reservar 20% das vagas para
alunos carentes,

Para efeito da lel. consl-

Caropreso: "Projeto acaba com privilégios"

dera-se sem fins
lucrativos a

pessoa jurídica
de direito priva
do que não dis
trlbul. entre se

us sócios ou as

sociados, con
selheiros, dire
tores, empre
gados ou doa
dores, eventu-

. ais excedentes
operacionais,
brutos ou líqui-

'

dos. dividen
dos, bonifica
ções, partici
pações ou par
celas do seu

patrimõnio, au
ferido median
te o exercício
de suas ativi
dades, e que os aplica inte

gralmente na consecução
do respectivo objeto social.

O projeto exige que as or

ganizações qualificadas
como entidades filantrópi
'cos sejam regidas por esta
tutos, observando os princí
pios de legalidade, impes
soalidade, moralidade, pu
blicidade, economicidade
e eficiência, Perde a quoll-

�

acatou o parecer do TeE
(Tribunal de Contas do Es
tado), que recomendou Q

aprovação,
Thomaz lembrou que as

denúncias sobre irregulari
dades nos processos llci
tatórios foram levantadas

pelo ex-presidente da Câ
mara, Ivaldo Kuczkowski
(PFL), Na época; Thomaz
registrou queixa na Dele

gacia de Polícia alegando
que sua assinatura havia

ttcoçóo a organização
que não cumprir os dispo
sitivos da lei a pedido ou

mediante decisão proferi-·
da em processo adminis
trativo ou ludlclol. de inicia
tiva popular ou do Minis
tério Público. "As instituições
vão ter que se ajustarem à
lei para fazerem jus à

condição de filantropia", \

concluiu, .

sido falsificada em docu
mento durante carta-con
vite para participar de lici

tação,
Aguiar negou que a Câ

mara de Vereadores tenha
se omitido no julgamento
das contas de 1997, "O TCE
não considerou alguns pro-

.

cessos de representação;
por não terem decisão fi
not. Desta forma, não tí
nhamos razão para repro
vor as contas", informou,

CENTRO

Vereador contesta críticas do PT
Guaramirim - o presi

dente da Cãmara de Vere
adores, Altair José Aguiar
'(PPB), contestou a nota di

vulgada pelo secretário do
PT no Município, José Tho
maz Barbara Filho, critican
do o Legislativo por ter

aprovado as contas de
1997 da Prefeitura, após
constatadas irregulari
dades nos processos lici
totórlos, Aguiar defende-se
afirmando que a Câmara

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Check-up
VIP�v'-+
Sua empresa

.

em 'ótima forma,DE IMAGEM
Hospital Jaragüá

RUA JORGE CZERNIEWICZ, S/W (HOSPITAL JARAGUÁ)
OBS.: EM BREVE ESTAREMOS ATENDENDO TAMBÉM NA RUA JOÃO PICCOLI, 216

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sindicato dos Servidores quer
audiência com Irineu Posold
--------�------�-----------------

Prefeito não descarta a pO'$sibilidade em receber os sindicalistas, mas

impõe como condição o "não antagonismo à administração"
.

Jaraguá do Sul - A dire

ção do Sinsep (Sindicato
dos Servidores Públicos Mu

nicipais) enviou, na semana
passada, ofício ao prefeito,
Irineu Pösold (PSD�), solici
tando audiência, A en

tidade afirma que' a in

tenção é reabrir as nego
ciações com a Prefeitura
visando debater reivindi

cações da categoria, Pa
sold. por sua vez, disse que
encaminhou as sugestões
aos órgãos competentes da
administração municipal
para 'que fossem feitas aná
lises dos pedidos. A partir
daí. vai decidir se recebe ou

não os sindicalistas.
- Estou aguardando as

análises das secretarias.Mui
tas reivindicações ferem a

ConstituiçãoFederet outras
não temos intenção de
mudá-Ias e alguns pontos
são inegociáveis - colontou
Pasold, acrescentando que,
se houver a necessidade
em receber os sindicalistas
em audiência, o fará, mas

impõs como condição o

não antagonismo. "Até que
se prove o contrário, eles (os
sindicalistas) são adversários
de qualquer administra
çöo". justificou.

Entre as reivindicações,
relacionadas no ofício, o Sin

sep pretende uma rerorrnu
lação no Estatuto dos Servi
dores e do Magistério, soli-

.

citando a liberação dos di

rigentes sindicais: valoriza
ção dos profissionais, princi-

Arouivo/Cf"

Fiàélis
BEBIDAS DE TODAS

AS MARCAS

Pasold: "Que não venham com antagonismo"
372-0620

palmente da Educação, de
nível superior. A entidade

quer também discutir alte

rações no estatuto do Issem

(Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal).

- O sindicato quer ainda'
discutir com o chefe do Exe
cutivo as recentes demis
sões, por justa causa de
servidores aposentados. A
Prefeitura tinha o direito em

.

rescindir os contratos, mas
consideramos injusto o argu-

menta utilizado - declarou o

presidente do Slnsep. Luiz
Cezar Schörner, acres

centando que o sindicato'
espera, caso seja recebido,
a'''abertura de espírito com
possibilidade de mudanças
de ambos os lados". "Nego
ciar significa estar aberto à

mudanças de opinião. Se
for receber apenas para
confirmar as decisões ante
riores, é melhor que seja
feito por ofício", completou.

PFL quer mais cargos no governo Esperidião Amin
schroeder - Em reunião

realizada na semana passa
da, no plenarinho da Assem- '

bléio Legislativa, em Flori

anópolis, o PFL decidiu "exi

gir mais atenção" do gover
nador. Esperidião Amin

(PPB), com, relação aos car

gos destinados ao partido.
Segundo o coordenadOr da
legenda na re'gião da Am
vali (Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu),
Hilmar Hertel, ex-prefeito do
Município; o PFL está se

sentindo desprestlqiodo por
não ter sido atendido nas

indicações.
O vice-governador; Pau-.

lo Bauer (PFL), não com

pareceu ao encontro, que
reuniu lideranças estoduols.

coordenadores regionais e

deputados. Hertel lembrou
que o PFL não conseguiu ser

atendido nas indicações do
. ex-candidato à Assembléia

Legislativa, Luiz de Freitas
Melro Neto, para a diretoria
administrativa da Celesc
.(Centrais Elétricas de Santa
Catarina) e o ex-v.ereador
em Massaranduba, Paulo

Miguel Schutz. para uma

função técnica na Secreta
ria Estadual de Agricultura.
.: O Luiz voltou a gerenciar

a agência em Jaraguá do
Sul e a indicação do Paulo
não foi aceita. O governo
também ignorou o docu
menta assinado pelos·repre
sentantes do PFL, PPB e

PSDB, no ano passado, em

Massaranduba, que garan
tia o preenchimento dos
cargos nas escolas estaduais
de acordo' com as indi

cações - reclamou, infor
mando que o PFL não pre
tende romper a coligação.

FUTURO - O PFL faz con- I
venção em todo o País .,

amanhã, quando seröo re- I---:---�������������----
novodos os diretórios. Hertel (r(ADDlMakler®J�não esconde a intençãoem�, �presidir O legenda no Municí-
pio e disputar a convenção ÉMAISSEGURO

para ser o candidato a Conheça todos os lWSSOS serviços na área de

prefejto no próximo ano. Ele Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
fez questão de frisar que nöo Saiba que trabalhamos sempre pensando na

pretende disputar a con-
sua segurança e tranqüilidade.

.

venção com o atual prefeito,
Gregório Tietz. "Se ele deci
dir disputar a reeleição, vou
opoló-lo". declarou.

Com o fim da tOlerância de 20% sobre o limite de
velocidade, determinado pelo novo Código Brasileiro de
Trânsito, o motorista que for flagrado com velocidade até
20% além da velocidade permitida recebe pena grave,.

acima disso é considerado pena gravíssima .

. A limitação de velocidade abaixo do limite recomendado
em vias arteriais e estruturais em Jaraguá do Sul vai

contribuir decisivamente para que muitos motoristas sejam
multados por excesso de velocidade e percam pontos na

carteira.
_

Senão mudarem as r.egras; dlnheíro vem, mas carteiras vão.

Uma 'no cravo ...
.

O presidente da Fecam,
Antonio Carlos

Zimmermann, prefeito de
Guaramirim pelo PMDB;

.

empolgado durante
discurso criticando a política
económico do governo
federet declarou: "O

governo estadual também
deve aos municípios. Em
1998, foram RS 20 milhões
. retidos dos municípios".
Ué! No ano passado, o
governo estoduol ero.do .

mesmo partido do prefeito,
por que não cobrou a

dívida?

Aliás
O TCE julgou irregular os
processos licitatórios, de
1997, da Prefeitura de
Guaramirim. Os preços
foram considerados

, superfaturados.·
O Tribunal condenou

Zimmermann a devolver RS
28.158,30 aos cofres públicos
pela diferença de preços,
além de multá-lo em RS

300,00 .

O Ministério Público, que
receberá cópia do relatório,
vai analisar as denúncias

de falsificação de
documentos.

Dose dupla.
O presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.

Alcides Pavanello (PFL), vai presidir também o Diretório
.

Municipal.
i O secretário de Desenvolvimento Urbano, Valdir Bordin.

desistiu do cargo na semana passada.
Na convenção de amanhã, o PFL vai eleger também

Martin Werninghaus, filho do ex-prefeito Geraldo

Werninghaus, vice-presidente: José Alberto Klitzke,
secretário: e Teca Jansen, tesoureiro.

Fim dos privilégios
Aprovado o projeto do
governo federdl que

regulamenta as entidades

filantrópicas, muitas
pseudos-entidades terão
trabalho em ajustar 0_

: caixa,

1- Tomarq Deus que seja o fim
..

da pllorrtroplo no País, que
tem enriquecido muita

gente.

Socorro
Procura-se um plano de

saúde capaz de cobrir, sem
carência, doenças

causadas por um certo
vendedor de plano de

saúde.
A insistência e as chatices
são tantas que os possíveis
clientes visitados estão
ficando doentes.

...
. Especu,lações .'

I Apesar dos boatos, o PT de Guaramirim ainda não definiu °
'.'

nome do candidato a prefeito.
A legenda pretende lançar Moacir José Mafra

..
, Segundo o secretário local, José Thomaz Barbara Filho, o
; partido trabalha para eleger um vereador,

- O PSDB deve se coligar corri o PMDB, dificultando aliança
com o PT. A tendência é coligar com o PDT, mas isso seró

decidido pela convenção � disse.

�0'\10 O
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�\)f,Rf,Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Duas Rodas aposta 'em mudanças
para vencer Os descflos atuais

WERN INGHAUS. RECEBE HOMENAGEM DOS EMPRESÁRIOS
Uma reunião especial da Associação Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul prestou homenagem póstuma ao prefeito,
Geraldo Werninghaus, no dia 1 de março, com a presença de

'

familiares, lideranças ernpresorlols e políticas, no auditório do

Cejas. O presidente da Cámara Municipal, Alcides João
Pavanello, e o prefeito, Irineu Pasold, lembraram' as virtudes do

homenageado, que imprimiu uma dinámica diferente no estilo
de governar a cidade e cuja morte prematura deixou uma

lacuna e um vazio muito grande. Pasold reafirmou que os projetos
assumidos serão continuados até o final do mandato, e disse

que o seu antecessor mostrou que é possível realizar no serviço
público o que se aplica na iniciativa privada, 'poro o bem
coletivo. "Em dois anos de convívio diário, aprendi muito com o

Geraldo", registrou.
O presidente da Aclls, Eduardo Ferreira Horn, enfatizou que a

homenagem é um reconhecimento à parceria nos grandes
. projetos viabilizados através de Geraldo Werninghaus e pelo seu

arrojo administrativo como gerente de Jaraguá do Sul. A Acijs
concedeu o título de Sócio-Benemérito" in memoriam ': sua maior

distinção, entregue à sra. Lilian Werninghaus, através do

presidente mais antigo da entidade, sr. Eggon João da Silva.
A sra. Lilian, no discurso de agradecimento, afirmou que a

maior homenagem prestada ao seu marido, é a continuidade
de sua obra como empresário e como homem público.

----------�---�------------------.

Empresa reuniu cerca 90 profissionais de venda de todo o País ooio
debater as oportunidades que surgirão e gorantir suporte ao cliente

Jaraguá do Sul - A Duas
Rodas Industrial realizou, du
rante a semana passada, no
Clube Atlético Baependi, a l?
Reunião Nacional de Vendas,
reunindo 86 profissionais de
todo o País. O objetivo foi apre
sentar os resultados da empre
sa em 1998 e o Projeto Duas
Rodas 2002 e definir metas

para este ano .

A palavra de ordem da re

união foi mudança, onde- o
foco principal foi mostrar aos
representantes comercidis as
novas te,ndências do merca

'do. "O representante comer

ciai precisa' ser parceiro dos
.

clientes". resumiu o diretor
comercial da empresa, Le
onardo Zipf, lembrando que o

momento é de reflexão e que
novas oportunidades surgirão,
"porém, é necessário aproxi
mar-se para dar suporte ao cli
ente", aconselhou.

A empresa desenvolve o

Projeto Duas Rodas 2002, que
pretende ser mais arrojado
que o "70 em 4",' concluído

Metas: Eloy (em pé) apresenta os resultados de 1998

com êxito. "O desafio que o

representante enfrentará para
continuar seu papel é a maior
concorrência, bem como a

permanência dos importados
e a mudança do perfil do con-

o surnldor". completou o diretor
comercial.

As palestras da 1 a Reunião
Nacional de Vendas envolve
ram ainda temas voltados ao
Projeto ISO 9001, legislação e

normas, além da prática de

trabalhos em grupo e a apre
sentação do consultor empre
sarial Renato Pereira, que. en
focou a necessidade do bom
humor nas negociações. Nos
.dernols dlos. os gerentes das
divisões de SONetes, Frigorífi
cos/Condimentos/Aditivos,
Soluções integradas e Aromas
mantiveram reuniões com re

presentantes, apresentando os

resultados de 1998 e as metas

para este ano.

POSSE DAS DIRETORIAS CONTARÁ COM A I;lRESENÇA DE PAULO BAUER

A Acijs e a Apevi programaram, para o dia 9 de março, a

solenldcde de posse das diretorias reeleitas e dos presidentes
deis núcleos setoriais para a gestão 1999/2000, durante almoço
festivo, no Restaurante Arrnolwee. Será uma posse simbólica,
na qual estará presente o vice-governador, Paulo Roberto Bauer,
que será homenageado por ser um jaraguaense que ocupa a

segunda maior função dentro do governo. Paulo também

profere palestra sobre "Santa Catarina, novas Fronteiras". O

almoço será por adesão, no valor de RS 15,00 por pessoa.
Inscrições e informações com Neusa, pelo telefone 371-1044.

Programa Integrar reinicia as aulasPALESTRA SOBRE "CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA"
O Núcleo das Instaladoras Elétricas realiza no dia 8 de março,

a partir das 19h30, no Cejas, palestra sobre "Correção de fator
de potência", com o engenheiro eletricista Juarez Miranda

Kissmann, da Weg. O objetivo busca a conscientização para a

necessidade da correção do fator de poténcia, sob o aspecto
da conservação e qualidade da energia elétrica. O evento é

voltado poro' os profissionais que atuam no setor, dlríçentes de
empresas e outras pessoos interessadas no assunto.Será gratuita.

Jaraguá do Sul - O Progra
ma Integrar. projeto da Con

federação Nacional dos Me-
'

talúrgiCos da CUT (Central Úni-
.. ca dos Trabalhadores) que
pretende capacitar traba
lhadores com cursos e pa
lestras, iniCiou as aulas deste
semestre, na semana posso
da. Neste ano, os 200 alunos
matriculados terão, além das
aulas de informática, curso so

bre cidadania.
De acordo com a Assesso

ria de Cornunlooçóo da Fe

deração Estadual dos Metalúr

gicos, a idéià.é promover po
lestrg nos três meses de du

ração do curso de Informática.
No primeiro dia de oulo. na
noite de segunda-feira (22), os
alunos conheceram a propos
ta do programa. O segundo
debate, como tema cidada
nia, vai apresentar a história do
trabalho, com destaque para

a globalização e o desem-

prego.
'

- Na última atividade, os

alunos do curso vão poder
debater o movimento dos tra
balhadores com o.s diretores
sindicais - avisou o presidente
doSindicato dosMetalúrgicos,
Jolr Mussinato.

O curso de Informática vai
ministrarWindows95,Ward e Ex
cel duas vezes por semana,
num total de 50 horas/aula. No

ano passado, o Programa In

tegrar formou mais de 300
alunos no Estado. O projeto é
desenvolvido em nove esta
dos, em parceria com os sindi
catos dos Metalúrgicos filiados
à CUT. com recursos do FAT (Fun
do deAmparo aoTrabalhador),
que são repassados ao progra
ma estadual através da Secre
taria de Desenvolvimento Social
e da Familia e Sine (Serviço Na
cional de Emprego).

APEVI TRAZ CONSULTOR SOBRE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

A Apevi programou para quarta-feira, lade março, às 19

horas, no auditório do Ceios. palestra sobre"Exporta.ção - Rotinas,

procedimentos e formação de preços", com o assessor e

consultor de empresas na área financeira, Hélio Rengel.O público
alvo são os profissionais que atuam ou desejam atuar na área
de exportação. Os associados da Acijs/Apevi pagam RS 5,00, e
não ossoclodos. RS 10,00. Inscrições na Apevi. com Daniele, ou

pelo telefone 371-1044.
Escritório de

ADVOCACIA,.

NÚCLEO INICIACICLO DE PALESTRAS COM VICENTE DONINI

"Prontidão às mudanças - Ação e reação", é o nome da

palestra que abre o ciclo de palestras da Câmara das Mulheres

Empresárias da Acijs, no dia 11 de março, às 20 horas, no Cejas.
Vicente Donini será o palestrante. O tema é voltado para
diretores, gerentes, chefes, profissionais, líderes e estudantes. O

investimento para participação é RS 10,00. Inscrições com Neusa,

telefone 371" 1044, na Acijs.
'

Julio Max Manske - OAB/SC 13,.088

Advogado Criminalista
,

Rua .Joinville, 1532 Jaraguá do sul/se
Fone: (047) 372-1185

"Ot�..aodlatrlbuldolcorionnJo••rnemo. CaaB no valor de RS 26.000,00. Grétie porBOf'tfMonaaoompt8l acima de R$ 10,00. Cert. da Autortzaçlo I MJ nO 011061168198 .L

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ministério Público arquiva
processo sobre Schützenfest
--------------------11!1111------------

Justiça inocenta o ex-sectetono de Cultura, Esporte e Lazer, Balduino
Raulino, das acusações feitas pela Câmara de Vereadores

Jaraguá do Sul - O Cor
selho Superior do Ministério
Público determinou o arqui
vamento do processo sobre
o reqlstro da marca Schüt

zenfest, no nome do ex-
.

secretário de Cultura, Esporte
e Lazer, Bolduino Raulino, O
Conselho não constatou

prejuízos aos cofres públicos,
afirmando inexistir elementos
suficientes e capazes de in
dicar improbidade ou imo
ralidade odrrmstrotivo. gera�
dora de Ação Civil Pública,

Com o arquivamento,
encerra-se um dos mais

polêmicos processos admi- I

nistrativos do Município, que
exigiu a abertura de CEI

(Comissão Especial de In

quérito), na Córnoro deVere
adores, em setembro de
1995. Na época, a comissão
concluiu os trabalhos, apon-

iMOBlllARIA

MENEGOTII'

VENDE

tondo sete irregularidades
na aquisição da marca

Schützenfest pelo então
. secretário.

- F.ui vítima de perseguição
política. Movidos pelo ódio,
patrocinaram um 'linchamen
to' público, me condenando
antesmesmo da Justiça ter se

.

pronunciado - desabafou

Raulin<?, diante dos documen
tos que o inocentou.

As sete acusações feitas

pela CEI - 1) não foi precedi
do de outortzoçöo do Legis
lativo: 2) não foi precedido
de processo de-dispensa de

lic�ação; 3) não contou com
a aprovação ou recomen

dação do Conselho Curo-,
dor da Fundação de Cultu
ra; 4) a transação realizou-se
entre familiares; 5) ausência
de critérios objetivos na fixa

ção do valor da transação;

I ;:��' ------�--·-----�--�-l
I ° A Fundcçöo Getúlio \(argas projeta inflação entre 4 e 4,5% para março. I
I o' Cálculos da .Fiesp (Federação das Indústrias do Estado dé São Paulo) apontam queda dei
I 4,5% no PIB do País este ano. O governo previa recuo de 4%. I
IDA inadimplência no, comércio de Jaraguá do Sul registrou, em fevereiro, aumento de 7,4% I

.

I
em relação ao mês anterior, passando de 868 inclusões. em janeiro, para 930, este mês.

O. O Sebrae (Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) promove, de 15 à 18 deste mês, I
I. no auditório da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), o curso dei
I Administração de pequenos negócios, destinado a diretores, gerentes, contadores, economistasl
I e funcionários da área administrativa.' I
LMaiores informaçõe�elo�elefon�371-34���-784':_ J

6) ausência de discussão
.

acerca de conveniência e

oportunidade da aquisição
da marca em classe estranha
aos objetivos sociais da

Fundação Cultural; 7) a

Fundação Cultural dispensou
recursos para registro e ma

nutenção da marca em

classe, em nome de terceiros
- já haviam sido rejeitadas an
teriormente em duas outras.
instâncias.

Imobiliária Menegotti Ltda.
)t
CRECI W 550-1

CASAS

CASA EM ALVENARIA (Para Comércio)
LOCAL: R. Roberto Ziemann, 51 - ÁREA: 207,00m2
TERRENO: 759,00m2 - VALOR: 80.000,00

FONE: (047) 371-'0031
..

,

2 CASA EM SCHROEDER (SEMI-ACABADAS)
LOCAL: R. Carlos Eggert, 682 - ÁREA: 70,00m2 em alvenaria
DEPENO.: 3 quartos, copa/coz., sala, lavand. - ÁREA: 56,00m2
mista • DEPENO.: 2 quartos, sala, copa/coz., bwc - VALOR:

26.000,00

CASAMSITA
LOCAL: Lote 3 Res. Mirante (Estrada Nova) - ÁREA: 98,00m2
TERRENO: 504,00m2 (18,00 x 28,00) - VALOR: 15.000;00

2 CASAS EM MADEIRA
LOCAL: R. Irmão Leandro 1177 (Vila Lenzi) - ÁREA: + -,50,oom2
cada casa - TERRENO: 997,00m2 - DEPENO.: 2 quartos,.sala,
coz., bwc (cada casa) - VALOR: 22.000,00
CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Frederico Bartei, 200 - Centro - ÁREA: 500,00m2
DEP: 1 suíte, 3 quartos, 1 bwc, sala visita, lavabo, s. jantar, s: tv,
copa, cozinha- TERRENO: 90,00m2 - VALÖR: 350.000,00

CASA EM ALVENARIA

LOCAL: R. Rudolgo Sanson, 250' - Ilha da Figueira - ÁREA:
120,00m2 - DEP: 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia
TERRENO: 441,OOm2 (13,00 x 31,50) - VALOR: 30.000,00

.

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

C: 073: R. Alfredo Carlos Meier, 45 apto 88 - Centenário

Dep: 1 qto, sla, cozinha, bwc,-Iavanderia, estacionamento

coberto Aiuguel: A$ 230,00

C: 021: R. Eleonora Salier Pradi s/n° Kit. 3 - Jaraguá Esquerdo
-Dep: 1 qto, sala, cozinha, bwcllavanderia - Aluguel: R$ 130,00

CASAS I

C: 007: R. Olívio Domingos Brugnago, 555 - Vila Nova - Dep:
2 qtos, sala, cozinha, bwc, dispensa c Aluguel: R$ 350,00
C: 054: R. Lourenço Kanzler, 616 - Vila Lenzi - Dep: 4 qtos,
sala, sala tv, copa, cozinha, 2 bwc, lavanderia, dispensa, rancho,

quintal grande � Aluguel: R$ 590,00 - Seguro R$ 23,37
C: 067: R. MathiasRuizan, 304· Ilha da Figueira � Dep: 4 qtos,
sala, copa, cozinha, bwc, lavanderia, garagem clchurrasqueira,
quintal - Aluguel: R$ 300,00
C: 094: R. Exped. Guilherme Homberto Emmendoerfer, 85 -

Vila Rau - Dep: 1 suíte + 2 qtos, sala, copa, cozinha, bwc,

lavanderia, dep. empregada, garagem - Aluguel: R$ 470,00

SALAS

C: 022: SalaTérrea com 90,00m2, e mesanino - Av. Mal.

Deodoro da Fonseca, 1.020 sala 2 - Centro - Aluguel: R$ 500,ao
C: 091: Sala Térrea C; 110,00m2 - R. José Emmendoerfer,

506 - Nova Brasília - Aluguel: R$ 350,00
•

r
C: 093: Sala Térrea - R. Exp. Cabo Harry Hadlich, 783 - Centro
• AluguE;l1: R$ 250,OQ

TERRENOS
LOCAL: R. oLíVIO DOMINGOS BRUGNAGO (VILA NOVA)

.

ÁREA: 4.176,OOm2 (51,45 x 94,00) - VALOR: R$ 400.000,00
lOCAL.: R. JOÃO DOUBRAWA (CZERNIEWICZ)
ÁREA: 622,OOm2 - VALOR: R$ 27.000,00
LOCAL: R. JORGE CZERNIEWICZ (CZERNIEWICZ)
ÁREA: 3.048,00m2 (FT 25,70 + 29,50) - VALOR: R$ 90.000,00
lOCAL: R. 928 (VILA LALAU)
ÁREA: 389,00m2 - VALOR: R$ 16.000,00
�OCAl: LOTE 67 RES. HELENA (VILA RAU)
AREA: 3oo,00m2 (12,00 x 25,00) - VALOR: R$ 5.900,00 + 35
x R$-257,38 CORREÇÃO POUPANÇA (14/10)
lOCAL: R. BERTHA WEEGE

.

ÁREA: 60.490,00m2 (FR. 8,00 + 36,50 + 64,50 FU. 891,00
LO. 10,00 + 435,00 LE. 155,00) - VALOR: R$ 200.000,00
LOCAL: RESIDENCIAL VERSALHES III LOTE 121
ÁREA: 450,,00m2 (15,00 X 30,00) - VALOR: R$ 15.000,00

LOCAL: LAGOA EM CHICO DE PAULA
ÁREA: 40.000,00m2 - VALOR: R$ 11 o.oco.oo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trânsito de Jaraguá do Sul não
obedece hierarquização de vias

", . .

I Dia Internacional da Mulher
Os sindicdtos de trabalhadores da região promovem hoje, a
partir das 19 horas, no auditório da Ferj (Fundoçöo Educacional
Regional Jaraguaense), debate sobre "O papel da mulher na
sociedade" .

Foram convidadas para participar do evento a vereadora Niura
dos Santos (PSDB), à delegada de Proteção à Mulher e ao
Adolescente, Fedra Konell, e a deputada estadualldeli Salvatti
(PT).

'

----------��-----------�---------

Sistema viário é mal sinalizado, além de impor limites de velocidade em
ruas arteriais e estruturais, onde deveria ter tráfego mais rápido.

Jaraguó do
Sul - As constan
tes reclamações
no trânsito do Mu
nicípio têm cau

sas bastantes co
nhecidas. Mas'
uma fundamen
tal é ignorada até
.pelos responsá
veis pelo planeja-

, mento urbano, a
falta de hierar

quização (divisão
das vias públicas
de acordo com a

característica e
capacidade de Duvidoso: ilha de pedestre na Rua Procópio Gomés de Oliveira...
fluxo), determi-
nando assim a velocidade

permitida.O sistema viário da
cidade, além de mal sinali
zado, impõe limites, de ve

locidade em vias orterloís e

estruturais onde o trânsito
. deveria fluir mais rápido.

De acordo com defini

ções técnicas, vias arteriais
são aquelas que possibilitam
o acesso à cidade, interligan
do-as, podendo contorná
las ou nelas entrar ou ainda

quando ligam dois pólos de
uma área conurbana. "Nes
sas vias, a prioridade são os

corredores de tráfego, onde
deve haver uma maior fluên
cia do trânsito. Nelas, os

veículos têm prioridades e o

limite de velocidade re

comendado deveria ser de
80 quilômetros por horo". ex
plicou o coordenador do Pia
no Diretor, Osmar Günther.

As explicações de Gün
ther reforçam as críticas com

relação à falta de hierar

quização das vias públicas. A
Puo Joinville, por exemplo, é
uma via arterial, mas o limite
de velocidade' é de 60

quilômetros por horo. ehe
gando, em alguns trechos, a
40. O arquiteto e urbanista
Lincoln Cunha disse que a li

mitação da velocidade em

vias arteriais e estruturais
abaixo do permitido acaba
"comprimindo" o tráfego e

prejudicando o fluxo. "Pela

função, o Ideal é que se dê
vazão ao fluxo. A limitação é

contra-senso, tornando-se
um excelente arrecadador
de muitas", completou.

Vias estruturais são as res

ponsáveis pelomaior fluxo de
tráfego, canalizando-o de
um ponto a outro, Interligan-

Teatro
O Departamento Feminino do Sindicato doVestuário apresenta
amanhã, às 15 horas, no auditório do entidade, a peça teatral
"Redescobrir" .

A peço, encenado pela Companhia Teatral Karikatus, de
Brusque, pretende fazer uma reflexão sobre a justiça de gênero
em nosso País e no mundo.
O evento deverá reunir mais de 200 sindicalistas do Estado.

Mata ciliar
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Jaraguá do
Sul pretende desenvolver proçrorno de recuperaçõo da mata
ciliar. ,

Está previsto o plantio de 30 mil mudas de árvores nativas.
No ano passado, foram plantadas duos mil mudas.

Agricultura
,,'

,

'A Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e'de Extensão
Rural de Santa Catarina) iniciou esta semana as reuniões com
agricultores de Jaraguá do Sul.
O objetivo é discutir o calendário do ano, definindo prlorldqdes
quanto à realização de cursos e prestação de assistência
�cn�a.

' '

Os agricultores já receberam curso de panificação,
industrialização artesanal de frutas, hortaliças e pescados,
treinomento em horta escolar, além de seminários sobre
agroecologia, piscicultura, arroz irrigado e plantio protegido.

Aerofotogrametria
A Agritec concluiu o primeira etapa do trobalho
aerofotogramétrico de Jaraguá do Sul.
A empresa paranaense, contratada pela Prefeitura no ano

passado, vai rnontor o mapa digital do Município, onde
poderão ser vistos, com alto grau de definição, aspectos como
relevo, vegetação e hídrografia.
A conclusão de todo o trabalho, que será usado pelo Secretaria
de Planejamento para as obras de infra-estrutura e na definição
de valores referentes ao IPTU, está prevista para agosto.

Festival da canção '

As inscrições para o 7° Festival Sesiano da Canção estarão
abertas até o dia 4 de abril, no Centro de Atividades do Sesi,
em Jaraguá do Sul, ou na Prefeitura de Massarandubà.

'

Pela primeiro vez, o festival será realizado corijuntamente com
a Fecarroz (Feira Catarinense do Arroz), em Mossaranduba.
O festival acontece nos dias 19, 20 e 22 de abril. Maiores
informações pelo telefone 370-7899.

lBV
A �egião da Boa Vontade está lançando a campanha "LBV

�á sorte e educação para o Brasil", que pretende reduzir o
Indice de evasão escolar por crianças sem material didático.
A campanha consiste em vender, por RS 15,00, cupom com

direito a concorrer, pela Loteria Federal, no dia 3 de abril. a um

Fiat Pálio, uma motocicleta, um computador, uma filmadora e

um televisor de 29 polegadas.
"

' "

Hoje, no País, existem cerca de cinco milhões de crianças em
idade escolar fora da escola. Grand\Õ) parte das que estão
estudando não tem como custear os gastos com transporte,
uniforme, material escolar, entre outros itens.

Vacinação' ,"
.

A partir da última segunda-feira (1), a sala de vacinação d9Unidade Sanitária Central. da Secretaria de Saúde de Jaragua
do Sul. funcionará das 7h30 às 17 horos, ,

A alteração é devida a campanha de vacinação contra a

hepatite B nas escolas do Município.
'

íO horário normal será restabeleçido na segunda quinzena de !
abril. .' '-

!
!

Citologia -

'

, !
O H&E - Instituto de Patologia e a Rede Feminina de Combate I
a<;> Cöncer de Jaraguá do Sul promovem, a partir do dia 16, o I
Primeiro curso teórico (3 prático de citologia. ,!O curso pretende transmitir noções básicas sobre celulas,

'

teCidos e câncer com ênfase ao câncer do colo uterino.
Maiores informações pelo telefone 371-1281 .

...e limite de 60 quilômetros por hora na Rua Joinville

frente às escolas deveriam sedo centro a bairro, boírro a

bairro e vias coletoras à arte
rlol. São os casos das ruas

Relncildo Rau, Epitóclo Pes
soa, Antônio Carlos Ferreira,
Marechal Deodoro, Procópio
Gomes, entre outras. Segun
do Günther, o tronsporte co

letivo deve transitar por essas
.

vias, com velocidade re

comendada de 60 quilô
metros. No caso dos vias co
letoras, os que distribuem
o tráfego nas vias locais, o li
rníte de velocldode é de 40

.

quilômetros por hora.

SEGURANÇA - Pavimen
tação ostóltico. sinalização
de qualidade e iluminação
adequada são fundamen
tais para garantir a se

gurança, tanto do pedestre
quanto dos motoristas. Com

relação às escolas, Günther
defende, tratamento único.
Para ele, a ilha de pedestre
em frente à Escola Ganguru
não pode servir de padrão,
senão invloblllzo Q trânsito.

- A padronização é deter
minada pelo Contran e tem
como objetivo evitar con
fusão e Insegurança. Ern

criar corredores exclusivos,
limitados por cones, com o

, tráfego passando ao lado.
Isso somente na entrada e

saída dos alunos, com moni
teres para garantir a traves
sia, como é feito em Curitiba '

- exemplificou.
Günther lembrou ainda o

necessidade em implantar si
nalização vertical e horizon
tal no ponto, sem intervir na
via, como levontó-lo ou es

treitá-Ia. "Porque a escola

pode sair do local e o investi
mento se perde", justificou.

SUGESTÃO - Para evitar o
rush, Günther sugere o de
fasamento nos horários de
saída do serviço público,
comércio e escolas'. Ele
acredita que a diferença de
dez minutos entre as saídas
poderia atenuar os cons

tantes congestionamentos,
principalmente nas ruas do
Centro.

- Há reclamações de toda
ordem. Mas as tradiCionais fi
las duplas na saída das esco
las continuam Irritando o

maioria - declarou.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003

Jaraguá do Sul - SC

T». 9lcyr 91ídekí :Rodrigues da ui/Da
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE,COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1

Fone:(047)371-6511-JàraguádoSul-SC

Qavelli, a loja
que vcstc o

homem de
"-

born 8o�lo.
Calçadão, 364 - cl estacionamento snexo » não tecnemos para almoço

Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501 '

MANIA DE VENDER BARATO

Calçadãoda
Marechal, nº180

(antiga Loja Fruet),

Fone: (047) 371-5800

Clínica Especializada em Ortodontia

J.J. Carlon

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

L

Atende-se por Convênio ou Particular
- Tratamento Orto-Cirúrgico
- Tratamento Corretivo para Adultos e Crianças
- Tratamento Preventivo e Interseptivo
- Tratamento Ortopédico Facial

,

/

Dr. J.J. Carlon - ORO 717

Dr. M. Marcello earlon - eRO,4190
Dr. Márcio A. Carlon - eRO 4546

Centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege, 50
3° andar - Jaragúá do Sul - SC, Tel: 371-0421 e 372-1279

--CORREIO DO POVO'----CELSO

I<IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversórios,

festas em geral

371-7575

Casal Willy e

IIi/da
Wackerhagen
comemora B
de Diamante,
amanhã (6).
60 anos de fel'
matrimônio
serão festejad
no Salão

Botafogo, com

familiares e

convidados

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(pr6x. Duas Rodas Indl.)

•••••••••••

Ado/ar
Strelow

aniversaria

hoje'(5).
Parabéns dos

familiares e

amigos

Iara Schuh recebe

cumprimentos, pela
troca de idade (3/3),
dos amigos do setor de
confecção (linha I), '

da Marisol matriz

� ' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



destacar pela
,

qualidade de equipamentos e acústica
. Divulgação

Centro Cultural

Com certeza o Centro Cultu

ral de Jaraguä do Sul será um dos

mais modernos do País. A obra é

mantida por empresários da ci

dade, através da Lei Rouanet de

incentivo à cultura.

Ainda em fase de construção,
o centro abrigou, no dia 20 de

dezembro, o Concerto de Natal,
com apresentações da Banda Mu

sical do Colégio Jaraguá, Coral
Infanto-Juvenil do Colégio Roland
Dornbusch, alunos e Coral Infan

to-Juvenil da Scar (SociedadeCul
tura Artística), Orquestra de Cor

da e Camerata de Jaraguá do Sul,
Coral da Univille e alunos e ato

res da Oficina de Teatro da Scar.

A grande surpresa da platéia,
estimada em 1,2 mil pessoas, foi

a qualidade acústica. A boa res

posta acústica do ambiente de

pende da perfeita harmonia entre.

o volume da sala e seu desenho de

planta, teto e parede e do máximo

isolamento acústico em relação
aos agentes externos, com:::ní,veis
de ruído mínimo.

Pensando em conseguir o me

lhor, a comissão responsável pela
obra convidou o arquiteto Carlos

Eugênio Rime, especialista em

•

Val se

Inspeção: HÜlle e comitiva

acústi�a, para visitar o centro.

Rime foi indicado por técnicos da

Funarte (Fundação Nacional da

Arte) para assessoria sobre as es

pecificações técnicas, cqmo ilumi
nação, vestimenta do palco, som
e demais pontos relevantes.

Rime, os arquitetos Ruth Borg-

mann e Valério dos Santos e o

engenheiro Mikio Homma inspe
cionaram-as obras.do Centro Cul

tural desde a manhã do dia 5 de

fevereiro até a tarde do dia 8.

No quinto pavimento, a

atenção maior, além da acústica,
foi dada à localização dos canhões

de luz. A cabine de luz e som, no ..

quarto pavimento, mereceu estu

do especial. O segundo pavimen
to, que abriga o pequeno teatro,

deve receber forro isolante e forro

acústico. Na avaliação geral, Rime
mostrou-se satisfeito com o pro
jeto do Centro Cultural.

De 7 a 11 de abril, será
realizada, em São Paulo, na
Expo Center Norte, a 6a

FEIPESCA (Feira
Internacional da Caça e

Pesca). A JARAGUÁ AM e

o CORREIO DO POVO vão

acompanhar o evento e

você também poderá fazer

parte desta equipe.
Participar é fácil! Escreva
para a JARAGUÁ AM ou

para o CORREIO DO POVO
e responda: "O que você
faria para melhorar a sua

cidade"? As sugestões serão

encaminhadas à prefeitura
do município onde você

mora e, entre os

participantes, dois serão

sorteados para irem
conosco a' São Paulo, com
tudo pago. Participe e

contribua com sua sugestão
para melhorar a sua cidade.

Realização JARAGUÁ AM

e Jornal CORREIO DO
POVO: parceiros na

qualidade da informação.

_IIII�( Estofados
.

m w. KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Fabric_amos também móveis em aço sobmedida como:
corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104. - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2==-C=O=R=R=E=IO=D=O=P=O=VO='==========Mem"Örfag 1=� "P.-. S<k':::tfeira, 5 de março de 1991 .

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.
Barão de Itapocu Há 72 anos

- Em 1927, o chefe de polícia exonerava do cargo de sub-delegado de

Jaraguá o sr. João Emmendoerfer, e era nomeado para substituí-lo o sr.

Augusto Mielke. Os 1 ° e 20 suplentes eram os srs. João Baptista Rudolf
e Walter Breithaupt
- O dr. Bachrnann; da Higiene.do Município, adotava providências que
lhe estavam afetas. Assim, os óbitos deveriam ser atestados por médicos

e, de acordo com o boletim, a ser feito o enterramento.

- Comunicava-se que o dr. FritzWeiss estava vacinando contra a varíola,
diariamente.
- Continuavam de pé as reclamações a respeito da extinção do Posto

Fiscal que o Estado mantinha junto à estação ferroviária (a antiga,atual
museu), Os negociantes daqui e de Blumenau, cujos despachos de

mercadorias transitavam pela estação de Jaraguá, continuavam lutando

com as mesmas dificuldades. O Estado prometia enviar do Tesouro do

Estado a vinda de um guarda diarista para atender os despachos,
\

Há 71 anos
- Em 1928, os srs. João Alves Pereira, Fritz Stratmann, Erwin Kassner, Tufi
Mahfud e Bemardo Stein, estabelecidos com barbearia, divulgavam nota pelo
jornal informando que não abriam mais aos domingos e que o corte de cabelo, aos
sábados, para cavalheiros e senhoras, tinha um acréscimo de 50%, a partir de 6121
28,
- O governadorAdolpho Konder viajava pelo avião "SantosDumont",do Kondor
Syndikat, deFlorianópolis para Itajaí, onde inspecionava, de cima, os trabalhos da
barra do Rio ltajaí. Depois visitava a mãe e retomava de automóvel.
- A ponte sobre o Rio Jaraguá eramotivo de festa, em 12 de fevereiro, no local, na
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, com churrasco, bebidas, tiro ao alvo e

leilão, para o que convidava a comissão organizadora.
- O dr. Paulo Rodrigues, acompanhado do ten. JoãoMarinho, ajudante de ordens
do governador e do capitão Alcebíades Brasil, o presidente da Assembléia

Legislativa do Ceará, visitava o intendente ArthurMüller e João Baptista Crespo,
visitando a fábrica de venezianas de José Emmendoerfere a fábrica de artefatos de
madeira de Leopoldo Janssen.

Há 70 anos
- Em 1929, a Força e Luz se transfoimava em processo contra a Prefeitura e a

AEG, fazendo jús ao ditado, segundo o qual, em tempo de guerra, mentira como
terra. Andava muito agitado o Município de Joinville, com a concessão da

exploração de força e luz, que o prefeito dr. Ulysses Costa dava àAGE, através da
Companhia Sul-Americana de Eletricidade, O prefeito já havia aprovado no

conselho, por5 a I, estando ao lado do superintendente, os conselheiros dr. Marinho
Lobo, Gustavo Richlin, Sérgio Vieira, Eduardo Schwartz e Ricardo Karmann.

Há 68 anos
- Em 1931, o gen. Plínio Tourinho dizia à "Gazeta do Povo" que o governo

provisório iria assinar decreto de encampação da ferrovia São Paulo-Rio Grande.
Os ramais do Rio do Peixe e Barra Bonita teriam seus trabalhos prosseguidos, o
que era uma bela vitória. O Banco do Brasil adiantava ao governo a quantia de 5
mi I contos de réis. O coronel Carlos Eiras era nomeado paradiretor da São Paulo
Rio Grande.
- O sr. GeorgWeinzierl adicionava à sua fabricação de salsicharia e defumados,

uma fábrica de gelo.
- Frederico Engelmann era fiscal de obras e

viação da intendência distrital de Jaraguá e

publicava edital sobre habilitação para dirigir
veículos automotores, caminhões de carga e

transporte de passageiros.
- O Telégrafo Nacional, principal meio de

comunicação com o exterior, instalada no

tempo do ministro da Viação - dr. Victor

Konder-, em 1930, passava 1.058Jelegramas
com 16.013 palavras.

Qualidade
Marista de

Educação

9'7

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (152) - APONTAMENTO

Do livro de Emílio da Silva, "20 Livro de

Jaraguá - Um capítulo da povoação do Vale

do Itapocu" - (2) "Lote n° 117/783, pago em

17/9/1893, distante cerca de nove lotes (um
mil e novecentos metros) do rancho de Men

dez, que deu este acréscimo à crônica de

Kraemer, lote das Bebidas Max Wilhelm S,A.
"o da feijoada".

(3) Habitação e terreno vendidos em 1903

a João Zapella; uma parte do terreno, na mar

gem do Rio Jaraguá foi comprado para o cur

tume em 1916, por Amoldo Leonardo

Schmitt, hoje o "Curtume Jaraguá".
(4) Aquela tropa sob o comando do gene

ral Jaques Ouriques (que foi até a Barra do

Rio Cerro), para ali fôra destacada pelo gene
ral Gumercindo, para aguardar a retirada das

tropas aquarteladas em Joinville, com o pla
no de penetrar pelo picadão, através do Mor

ro da Luz, único que oferecia passagem a pé
e a cavalo, e atingir Blumenau. Da parte dos

republicanos, governistas, fortes contingentes
sob as ordens de Heinrich Marquardt, Fritz
von Ockel, Phillip Dorckel, Baumgarten e

outros guarneciam o "Morro Bismarck".

(5) O prisioneiro Frederico Negherbon foi

degolado a 16 de dezembro, pelas 10 horas.

Amarrado de pés e mãos e passado laço por
entre o queixo. O crime, era ser legalista. O
executor, o gigantesco negro Adauto.

"Maneco, Manoel Alves de Siqueira, 4° fi
lho de Salvador Alves Siqueira (o fiel traba

lhador de Jourdan), era casado com Ida Stol

zer, tia de Emílio da Silva. Foi proprietário
do lote 850/1 1 1 , cujo títu lo era de 16/7/1891,
situado na atual Rua Roberto Ziemann. Ade

riu à revolução quando esta chegou ao seu

quarteirão policial. Denunciou Frederico

Negherbon, por surpreendê-lo falando a seus

patrícios tiroleses, dizendo que os revolu

cionários não eram de nada, com armamento

obsoleto, homens maltrapilhos e descalços.

Se guerreassem com as tropas do governo não

agüentariam. Estes dispunham de armas mo.

dernas. Negherbon andava 'embriagado, es-
j

tado em que a língua se destrambelha fácil.

mente. Resultado: "Está preso em nome da
lei." Enviado ao capitão das tropas e Jaques:
Ouriques, ali permaneceu preso e judiado até

a execução sumária. Com a derrota dos fede- I

ralistas, no cerco da lendária Lapa (PR), a 9

de fevereiro de �894, os habitantes de Jara- I

guá encheram-se de ufano cívico. Nessa hora,
parentes de Negherbon e grupos desafetos do

inspetor de quarteirão o quiseram linchar.

Maneco fugiu. Ali, bem perto, no Morro Vie

ira (entrada para João Pessoa), permaneceu

quase dois anos. Para maior desgraça, uma

terrível e enorme jararacuçu o picou. Em seu

esconderijo teve que ser medicado pela mãe.

(6) Maneco, assim que tev� conhecimen

to da anistia, saiu do esconderijo. Não ficou

em Jaraguá. Partiu para Rio Negro (PR). A

esposa e os filhos, que eram três, todos pe

quenos, ficaram com o sogro e avô, Salvador
Alves Siqueira.

(8) Gumercindo Saraiva havia proibido
o fornecimento de bebidas alcoólicas aos

soldados, na venda de Johann Gottlieb

Stein, no Itapocuzinho, no boteco de José

da Silva Porto e no negócio de Victor

Rosenberg comprado depois por Georg
Czerniewicz. Neste, o famigerado degola
dor quis obrigar Rosenberg a lhe fornecer

a cachaça, que aumentava suas audácias.

"Não posso! A proibição é do seu chefe, o

general Gumercindo". - "Então.tu vais mor

rer!" Pega Rosenberg pelo pescoço, puxa
o por cima do balcão e carrega-o carnbale

ando até à frente de sua venda. O negrão,
manopla no pescoço de Rosenberg, desern
bainha uma espadona e vai dar o golpe" .

segue no n° 153.

Fritz von Jaraguá - 3/99
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o início de fevereiro, recebemos uma

orrespondência pedindo dados sobre o dr. Fritz
"

,

I� Weiss, médico formado pela Universidade de

s Praga, que clinicou em Jaraguá do Sul entre os
u

.

. anos de 1926 a 1931. Provavelmente; foi

:. o primeiro médico r�sidente nestasparagens e o

I� 'responsável pela construção da primeira casa,

r, de saúde da então vila do Jaraguá, denominada ,

"U de "Luisenheim", cujo prédio ainda hoje existe na

?: esquina das ruas' Preso Epitácio Pessoa e Arthur

e: Müller. Como dispunhamos de poucas informações,
DU recorremos ao prestimoso amigo Eugênio Schmöckel,

e· diretor deste jornal, que cedeu-nos informações·
valiosíssimas por ele pesquisadas no

Bo

os CORREIO DO POVO daqueles anos.

?� Descobrimos que o dr. Weiss era muito benquisto
r por, alguns, principalmente pelas pessoas

I g
a- humildes do interior, às quais atendia

:r graciosamente quando não podiam pagar.

r� Mas também era combatido ferrenhamente por

:: outros, principalmente por alguns farmacêuticos,

,o,

11-

..�... -p§� �

Prédio da "Casa de Saüde Luisenhetm ", primeira à esquerda, vendo-se o prédio apenas parcialmente

.

��======C=OR=RE=I=O==D=O=PO=V=O=.3
porEgon Iagnow

, • i

,

O dr. Fritz Weiss com a esposa Luise (joto enviadapela neta, sra. Luise,
de São Paulo)

,

que nele viam um
'

'concorrente'

tirando-lhes

, clientes. É que

muitos deles

faziam também

(ilegalmente) o

trabalho de médico

e, é lógico,
cobravam por

ISSO.
,.

E mais uma

história interessante

que descobrimos

e que; pela sua

importância,
merece ser

\ �

melhor pesquisada.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NO EXERCER DA VIDA

Encontro da família Eggert
Jaraguá do Sul - Realizou-se, no

últirnodia 21 de fevereiro de 1999, um
interessante encontro da família Eg
gert, que teve lugar no salão da Comu
nidade Evangélica Luterana, da

Paróquia Apóstolo João, filial da Rua

Joinville,segundo se vê na foto abaixo.
De há muito conia a idéia de re

unir num só local a grande família Eg
gerr, e os descendentes de EnÍil Eggert
(1891'-1974) até que enfim con

seguiram a façanha, aliás, muito

agradável, de reunir as diferentes ge
rações, para lembrar o passado, (re)
conhecer o presente e apostar no fu
turo.

, Aniversariavam os dois filhos vivos
do patriarca Emil Guilherme Eggert e
esposa Emma Fridemann Eggert - AJitor

Eggert (75) e Gerhard Eggert (70).
Vale lembrarque Emil foi aprimei-

ra geração de brasileiros de uma farrulia
que, em t866, deixou, a região da

, Pomerânia Oriental, mais especifica
mente a região de Köslin, para se ins
talar na Estrada da Ilha, então a inci

piente Joinville.
Karl Friedrich Ferdinand não se

agradou com os terrenos adquiridos, e,
certamente ouviu falar de outras terras

que existiam mais para dentro da sel

va, mais elevadas e mais saudáveis.
Resolveu migrar, então, para essas

terras ao redor de 1892 e adquiria lotes

que formam hoje a atual Rua Joinville,
onde um dos descendentes (Alidor Eg
gert) vi ve até hoje.

A confraternização teve um progra
ma que incluiu a recepção, visita à ex

posição de fotos e pôsteres com o

histórico da família, apresentação' das
famílias, dinâmicas de entrosamento,

.rneditação espiritual, e almoço,
No período da tarde, Gerhard e'

Alitor contaram para as gerações
mais novas o cotidiano da vida' no

passado. Filhos, netos e sobrinhos
formulavam inúmeras perguntas aos

experientes aniversariantes, que pro
porcionaram aos mais jovens uma

verdadeira- aula magna, recheada de
sabedoria e amor. A segunda geração
deixou como mensagem às gerações
futuras: "Poupar em 'tempos de
abundância para não faltar em tem

pos difíceis".
O pastor Ingo Piske e a esposa Alba

abrilhantaram este interessante encon

tro, que foi concluído com uma sessão
de fofos e café da tarde, com promes
sas de um novo encontro.

CORREIO DO PQVOcumprimenta a

grande família Eggert.

SOCIAIS

'Iracema Waidner
Jaraguá do Sul - Transcorreu, no último dia

3 de março, mais um aniversário da

senhora Iracema Waidner, residente no Bairro

João Pessoa. Na ocasião foi cumprimentada pelo

esposo e filhos e pelo seu largo círculo de

amizade no seio da sociedade jaraguaense.
CORREio DO POVO sente-sé honrado em

cumprimentá-Ia com os votos de que continue

a colher novas flores no jardim de sua existência.

Parabéns!

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

Tio Eugênio
.

Alfonso Buhr vacila, se era antes ou depois - e devia ser antes - de estarem no local da futura Coletoria Federal, onde
estavarno coletor Altino Pereira e o escrivão Schwartz, ao lado do Posto de Hermann Enke.

,

Lembra, também, do "Jazz Funke" e das serenatas que Alfonso Buhr fazia com seus amigos Joaquim Piazera, Romeu
Bastos e Heinrich Kopmann. Desse grupo ele se recorda de um 'alemão conhecido pelo sobrenome Itzíg, que era guarda
livros de Reinoldo Rau, e ele dava aulas de contabilidade no "Salão Pau-do-meio", Boa Esperança, antes pertencendo a

Hermann Enke, hoje a sede da Recreativa Kohlbach, nasmargens do Rio Itapocu, onde entre outros participavam o próprio
Enke, Heinrich Kopmann e Alfonso Buhr. ",

Falando da casa baixa que ficava ao lado do Hotel Brasil, na Rua Emílio Carlos Jourdan. onde um certo tempo a firrna
Arthur Müller & Cia. tinha papelaria, livraria e editava o CORREIO DO POVO, numa saleta daquela edificação ficava a

intendência distrital, no tempo de Arthur Müller, que foi de maio de 1924 até 1925, depois passou o cargo de intendente "

para seu sogro, João Doubrawa, até 1926, voltando novamente para Arthur Müller, até 1929. Não lembra bem o Alfonso

Buhr, mas um tempo o secretário da intendência era Bela Fischer' e, antes ou depois, Eugênio Fischer.
Werner Ballock (Ballog). filho de João Ballock, era agrimensor.

.

Um dia a sra. Gerda Augusta Neitzel Gruetzmacher. apresenta uma crônica sobre Paulo João Gustavo Neitzel, o que resultou
numa reminiscência, publicada no CP, edição de 4/4/92, página 2, com o título "Saudades do 'Tio' Paulo". Mas a nota extrapolou
'o espaço que, agora, representam o que faltou para contar ... Voltaremos. Até a próxima.

CARTA DA TERRA

Uma espécie de código
,de ética planetário

A humanidade será obrigada
a desacelerar o crescimento
econômico mundial, reduzir a

competitividade (contendo o con

sumo e domesticando a produção) e
reformular o atual conceito de PIB

(Produto Interno Bruto) para evitar
o esgotamento dos recursos naturais
e o colapsoda civilização. Essa idéia
predominou em várias das ex

posições' da Conferência Continen
tal das Américas, realizada recente-
mente em São Paulo. ,

, O encontro elaborou as pro
postas latino-americanas e norte

americanas para a Carta da Ter
ra, uma espécie de código de éti
ca planetário a ser promulgado em
2002 pela ONU (Organização das

Nações Unidas). A carta, será o

equivalente à Declaração Univer
sal dos Direitos Humanos, no que
concerne a sustentabilidade,
eqüidade e Justiça, e dá especial
ênfase às questões econômicas,
devido a crise que vem colocan
do em risco a estabilidade de vári
os países, com graves reflexos na

situação social das populações.
A necessidade de desacelerar

o crescimento econômico fOI de
fendida, entre outros, por Leonar
do Boff, ideológico da Teologia
da Libertação, Aspásia Camargo,
assessora do Ministério das

Relações Exteriores do Brasil. Ela
lembrou que a história da hu-

manidade, desde a antiguidade, é
a história da destruição de muitas
civilizações que sucumbiram pelo,
esgotamento dos recursos naturais
que as sustentavam.

Estamos enfrentando um pro
blema de civilização não apenas
ambiental porque as bases que im

pulsionam nossa economia são
letais para o futuro de nossa so

ciedade. O planeta ficará inviá
vel se o.número de automóveis per
capitados países mais desenvolvi
dos sé estender ao resto do mun-

do.
É um desafio a se enfrentar.

Conter o consumo e domesticar a

produção, é claro que reduzir o .

crescimento, porém, temos que evi
tar a estagnação pórque a escassez

provocaria o acirramento das dispu
tas pelos escassos recursos.

O aumento exagerado da com
petitividade, na opinião da Aspa
sia Camargo, está provocando a

destruição acelerada de dois tipos
de capitais, Além da natureza, o

atual modelo de desenvolvimen
to está destruindo capital social,
com grande ônus para o Estado,
que hoje tem que arcar com tarefas
antes assumidas pela solidariedade
social. Os velhos e as crianças se

riam os grandes exemplos.
'

(Transcrito da "Tribuna de São
José" (dos Pinhais - PR), edição
no,3.270, página 2)

SETOR MATRIZ
DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

IOhOO - São Cristóvão - Festa

NOSSA MENSAGEM

A estrutura do preconceito
,

"

Todos' nós trazemos no coração um desejo insaciável de

vida, de felicidade ... E, às vezes, sentimos também uma

sensação'de vazio, de que falta alguma coisa. É que nós fomos

feitos' na medida de Deus e só ele pode satisfazer-nos com

sua plenitude de vida. A imagem bíblica da água expressa
essa vida plena que só Deus pode dar, para responder aos

anseios mais profundos da alma humana. Como a mulher

samaritana, abramos nosso, coraçãoao Dom de Deus e

busquemos a água da vida nova que Deus quer nos dar pela
Páscoa de Jesus. (Ja 4�5-15)

SÁBADO
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

,
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Perpétuo, Socorro

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

a
CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (041) 371-7311
Rua Walter lÍIIarquardt, 110

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125
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Posturas invertidas de rejuvenescimento

Tanto Viparita-Karani
(estágio inicial de prática)
quanto Sarvangasana (es
tágio mais avançado) têm
o poder de recuperar a vi
talidade física e psíquica
em apenas seis meses de

prática diária. Ao per

manecermos na postura
invertida, a força da

gravidade exerce efeito

contrário sobre nós. Os

órgãos que na vida normal

se encontram na parte su

perior do corpo e, por

conseguinte, recebem o

fluxo menor de sangue,

agora estão embaixo rece
bendo uma farta irrigação
de sangue, sem o menor

esforço do coração. Em
razão disto, estas postu
ras vitalizam as células

cerebrais, tonificam a

glândula hipófise e a- pi
neal, melhorando intensa-

'mente todo o sistema

glandular e ativando a

mento precoce).
Devido a posição ver

tical e invertida dasper
nas e do tronco, o sangue
venoso corre facilmente

para o coração, o que ali

via qualquer congéstão
venosa das pernas, alivia

o trabalho normal do

coração, beneficiando
com- um re laxarnento

, muito benéfico no múscu

lo do coração.
Estimula notavelmente

a atividade das, glândulas
tireóide, paratireóide e o

funcionamento das glându
las de secreção interna, per
turbando em conseqüência
da inadequada atividade da
tireóide, voltando ao nor

mal e o organismo recobra
novas energias.

Exerce um efeito pro
fundo sobre o sistema ner

voso, acalmando-o. A

memória se torna vigoro
sa, as faculdades mentais,

melatonina (hormônio, compreensão e raciocínio

que combate o envelheci- 'desenvolvem e a vontade

se torná serena e podero- ,

sa.

A visão melhora, fa

zendo diminuir a miopia,
o astigmatismo. O olfato

e a audição se aper

feiçoam. Os canais respi
ratórios são desobstruí

dos; a pele e os músculos

da face rejuvenescem, fa
zenda dtJsaparecer, ou
atenuando as rugas.
Combate dispepsia, a

queda do estômago e da

bexiga, o deslocamento

dos rins, as var-izes, hér

nias, prisão de ventre, i

nércia, intestinal e hepáti
ca. Na zona genital pro
duz intensos benefícios"
combatendo a frigidez
sexual, impotência, or

gasmo precoce.

Tem o poder de curar

hemorróidas e as infla

mações da região pélvica
e abdominal. É a mais

perfeita postura para reju
venescer e relaxar os ner

vos.

A' água queflui se
renova e,alimenta a

vida no 'seu interior;
a água parada se

'

,

deteriora.

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente MarcaHo -e

Rafael Jonatan Marcatto

,
R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
,

3104-3616

Centro - São Paulo - SP
CEP 1020-901

5llu/tlS de cyogtl
com relaxamento e meditação

O Inti-Liceu da Vida informa que as matrículas para as Aulas de Yoga
e História da Arte Já estão abertas. Não esqueça que se fizer a reserva

até o' dia 21 de fevereiro, estará isento da taxa dematrfcula das aulas

que iniciarão no dia 3 de março.

Rua Emílio Stein, 300eur - Centro - (Rua do Edifício Carvalho)

HORÁRIOS:,
Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas

'Quarta-feira: 19 horas às 20h30

Ouinta-teira: 8 horas às 9h30

Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

\

Kr.. Kastrup&,� Junqueira Ltda.

'Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetioo

Rua Pe. 'Pedro Francken, 167 í
Centro '

Fone (047) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC
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Foto: ARS

Jaraguá
371-3022

A bandajaraguaense ln Natura, uma das grandes revelaçõesmusicais da região
no ano passado, será uma das atrações do Ioinville Rock Festival

BAILE
,

GAUCHO
� Bombachas e vestidos

de prenda de diversas

cores es tarão des fi I ando

pelo salão da Sociedade

Amizade, neste sábado

(6), a partir das 23 horas,
em mais um fandango
dos bons Com o Grupo
Galpão'. Os guris e as

gurias poderão adquirir
os ingressos
antecipadamente, a R$
5,00, no Smurf's
Lanches.

NOTRE
� Rock-emd-roll, dance,
axe e pagode é o som que
.irá rolar na Notre, neste
sábado (6), a partir das
23 horas. As mixagens
ficam por conta do Dj

• londrinense, Marcelo
Luís. Ingressos
antecipados podem ser

adquiridos na Choperia

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

da Praça, Smurf's
Lanches, Hobby Vídeo
Locadora e Boticário

(Calçadão).

RIVAGE
� Considerada uma das
melhores e mais seguras
casas noturnas do Sul do

Brasil, a Rivage
Danceteria, de Blumenau,
promove, nesta sexta

feira (5), a partir das 23

horas, a Festa do

Esquenta, LIma prévia
para a grande noitada do

próxímo dia 12, quando
'será realizado o tão.

esperado Baile dos

Calouros, uma promoção
anual do DCE da Furb.

NOITES
JARAGUAENSES

,

� No último sábado (27),
duas casas noturnas de

grande sucesso em nossa

cidade, aNotre e o Café

Confusão, puderam
comemorar a presença de

um bom público local e
de algumas cidades
vizinhas. Seria ainda

melhor se muitos

daqueles que só ficam em

casa vendo TV, e
insistem em reclamar que
a cidade nada tem a

oferecer, fossem
prestigiar as noites

jaraguaenses, que cada
r

vez estão melhores, sim
senhor,

e.

QUICK
DOG

animação da banda.
Estatura Mediana, de
Brusque. No sábado (6),
será a vez da banda

joinvilense NücleoSul
agitar o point da Aveni
Atlântica.

VELOCIDADE·
� Agora é pra valer!
Amanhã (6) e domingo
(7), o Autódromo Rio

BAN A INRepreso, de São Bento do
- D

Sul, estará recebendo as

-

NATURA
� A Banda In Natura,
Jaraguá do Sul, participa
na próxima terça-feira,
dia 9, no Centreventos
Cau Hansen, do Joinvil

, Rock Festival. Será um

das quatro atraç?es do

evento, ao lado dos Titãs

Pato Fu, Núcleo Sul e d

Serginho & Moretti. Os
shows iniciam às 16
horas e os ingressos já

LADIES NIGHT podem ser adquiridos no
I
McDonald's do Shoppin
Mueller e da Avenida
Beira Rio.

feras do automobilismo,
na realização da 1 a

etapa
do Campeonato

'

Catarinense de

Velocidade, com
disputas acirradas' nas
categorias Marcas e

Stock Caro O local tem
urna boa estrutura para
camping, Vale a pena
conferir!

� As mulheres terão

regalias na
"

.Microcervejaria Mein
Bier (Balneário
Camboriú), nesta sexta
feira (5). Durante toda a

noite elas não pagarão
ingresso e receberão um

drink cortesia. É a Festa'
Ladies Night, que terá

DISQUE·LANCHE
'371-5309

I

CURIOSIDADE
� Alvará de 3 de março
de 1741, vigenteem São

Paulo, determinava que
escravo que tentasse a

primeira.fuga seria

.......
'

...

Diogo e

Janaina
sintonizado
na mesma

estação
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Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ D(J SUL E. REGIÃO SEXTA-FEIRA, 5 DE MA8ÇO DE 1999

n HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CREel 1583 J

\BICAS
CASAS

101 - Bairro Czerniewicz, num terreno de 900m2 - RS 69.000,00
102 - Alvenaria c/ 270m2 no ano, no Centro - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social
+ lavabo + sala jantarlestar com lareira + churrasqueira e garagem - RS 210.000,00 •

- acerta apto. em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
103 - Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - Tomaz Fco. de Goes, em alvenaria cl 3 quartos + dependência de

empregada.
105 - Estrada Nova" em alvenaria, c/ linha telefônica - RS 1'7.500,�
106 - Alv. c/ 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - RS 50.000,00
107 - Figueirinha, em alvenaria, c/ 214m2, terreno c/ 1.364m2 - RS 55.000,00
108 - Guaramirim c/ +ou- 4ODm2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv. - RS
130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal pl clínica ou

restaurante

109 - Geminadas na Tita Blaezer, em alvenaria RS 18.000,00 ent. + 21 x RS
195,00 .

110 - Alv. c/\piscina no Czerniéwicz - RS 75.000,00

.

112 - MaçJeira na Rua Tomaz FranciSco de Goes - RS 28.000,00
115 - Alvenaria na Rua Campo Alegre na Ilha da Figueira c/ 220m2 - RS 100.000,00
116 - Alvenaria próx. Duas Rodas c/ 268m2, Terreno c/ 1.202m2 - RS 250.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RESIDENCIALGEHRING"
201 - Apto. em construção no • Residencial Bartei' - próx. Terminal Rodoviário - Ent. RS

13.�OO,OO + 5 anos de financiamento.
202, Instalações Choperia da Praça com todos osmóveis e utensílios necessários para

'

funcionamento - RS 60.000,00
.

203 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada mais financiamento
204 • c/ 2 quartos no Amizade - RS 17.000,00 de entrada mais financiamento
205 - c/ 3 quatos no Amizade - RS15.000,OO ent. + financiamento na CEF
209 - APTO. I!D. VIRGíNIA' com 1 quarto - Centro - Ent. RS 20.000,00 + financ.
214 - Sala: comercial conjugada no Ed. "Domingos Cl:liodini" com 83m2 , ,

215 - Apto. c/ 1 suíte + 2 quartos no "Edifício Argos" - RS 46.000,00 de entrada +.
financiamento, acerta apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TE;RRENOS
301 - Rua Victor Meirelles, no Molha c/ 600m2' - próx. Prel. Municipal. - RS 25.000,00
303 - Área de 440.0ODm2 em Santa Luzia - RS 90.000,00

.

304 - Av. Marechal Deodoro c/ 1.930,18m2 - RS 380.000,00 - parcelado .

305 - 420m2 no Água Verde - RS 15.000,00
306 - Rio Cerro CI 75 margas, c/ água, palmrtos e árvores nativas - RS 70.'000,00
3Q7 - De esquina no Lot, Sto. Antônio - Nereu Ramos - RS 8.000,00
308 - Lote no �oteamento JlJliana Papp na Barra - RS 19.000,00
3Ó9 - Lot. "Camposampiero" - RS 17.000,00
310 - Praia de ltaquaçu - S. Francisco do Sul com 726m2'- Beira' Mar - RS
60.000,00
311 - No Três R'ios do Sul, próx. recreativa da CEF, cl 2.600m2 - RS 25.ÔOO,OO
312 - Comercial WaHer Marquardt com 680m2, c/ 22m de frente pi asfalto - RS 30.000,00
314 - Área de i6S.0D0,D0m2 na localidade de Ribeirão Alma - RS 70.000,00
315 - 2 terrenos cl 4S3,60m2 cada, no Jguá lösquerdo RS15.000,OO cada lote.
316 - Área de 7.066m", sem benfeitorias, Vila Lenzi - RS 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.00Qm2 -.c/e:asas, lagoas, gado, f11inhocário - RS
350.000,00
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na Barra com 546,60m" de área - RS 30.000,00
319 - BR-280 JguálCorupá c/9.627m" - RS16.000,OO •

320- CI 1 .840m" no alto da Henrique Marquardt - RS 12.000,00

IICASAL PROCURAII
Associação! Recr.eativa ou Restaurante

para administrar

Experiência há 12 anos em 'cozinha internacional,
carnes, comidas típicas e frutos do mar, organização

de festas, almoço de neçácice, etc..
Tratar fone: 372-319à falar com Andrade

2ª F. à 2ª F. 8:00 às 20:00 horas

AEngetec
estáde ...

casanova!
A partir do dia 18/2 na

Rua Pe. Pedro Franken, 253

ENGETEC CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA

CRECI 934-J

Fones: 370-0919

COIVIPRA. - VENDE -

.ALUGA. - .A.DIVIINISTRA.

REPRESENTAÇQES IMOBILIÁRIAS LTDA,

ReC. 1409 - Casa alv. �I 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dorm., 1 bwc, demais dep. - R$ 23.000,00 +

Financ. 360,00 pl mês - CEF

ReC. 1410 - Casa madeira - Centro - Próx. Estofados Krause - terreno cl 789,90m2 - R$ 35.000,00
ReC. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - Lto. Divinóoolis - R$ 12.000,00
ReC. 2191- Terreno cl 10.080m2 - Centro - ao lado Récreativa Marisol - R$ 380.000,00
ReC.2192 - Terreno plano cl 4.658m2 - Ótimo pl Indústrias - frente para asfalto - à 950 metros da Rua

Joinville - R. Manoel Francisco da Costa - R$ '95.000,00
ReC. 2193 - Terreno na Barra cl 825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee Malhas
R$ 22.000,00
ReC. 2194 � Terreno plano cl 408, 15r1J2 - Rua Anna Tecila Ferreira - cl asfalto - Lot. Dona Inês - Jardim São

.
,

, Luis - R$ 11.000,00
.

ReC. 2213 - Terreno cl 450,OOm2 - Schroeder - R$ 5.000,00
ReC. 2U4 - Terreno cl 562,50m2 - Ilha dá Figueira - R$ 9.000,00
ReC. 2217 - Terreno com 395,OOm2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00

/ t
ReC. 4112 - Apto. no Ed. Verona - apto. térreo - cl garagem - cl 2 dorm. - Czerniewicz - c174, 15m2 - R$
25.000,00 quitado, ,

ReC. 4079 - Apto. central, cl 240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwe, sob
medida, cl hidromassageme acabamento em granito, totalmente cortinado - eil suíte + 2 dorrn. - R$ 55.000,00
+ 35x de R$ 2.000,00 + CUB
ReC.1411- Casa alv. Czerniewicz- Próx. Colégio Alberto Bauer - 1 suíte + 2 dorrn. salão de festas, demais
dep, - terreno cl 373,1Om2 - R$ 78.000,00
ReC. 1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em constru'ção, projeto moderno - R$ 137.000,00
ReC. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. CampoSampiero > R$ 17.500,00:t- 21 parcelas
ReC. 4093 - Apto el 54,22m2 - Ed. Tereza da Praia - Barra Velha - R$ 22.000,00 (mobiliado):
ReC. 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 - semi-mobiliado - 5° andar -,R$110.000,00
ReC. 4117 - Ed. Talimar - Barra - cl 75m2 - 2 dorm. - R$ 13.000,00 + Financ. 230,00 pl mês

321 - Rua José Teodoro Ribeiro - c/ 51 Om" -. RS 25.000,00
323 - c/ 441m" no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - RS 7.500,00
324 - eI 448m2 - Jaraguá Esquerdo - Entr. RS 5.000,00 + oarcelas de RS 500,00/
mês
325 - no Lot. Dona Juliana na Barra com 599,88m" - RS 21.000,00
326 - cl 846m", edfficado c/ 2 casas no Ribeirão Molha - RS 28.000,00
327 - na Rua Guilherme Hass - Jguá Esquerdo - RS14.ooo,OO
328- no com 88Om"de área, com 670m" de área construída, Rua Emílio Stein -

Centro.
329 - Lote prox. do Champagna1 cl 615,3Sm" - RS 25.000,00
330 - em Guaramirim c/ 1.101m2 de esquina - no centro

ALUGUÉIS
A IMOBiLIÁRIA HABITAT 'ESTÁ fi: DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMOVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

,

401 - Salas comerciais com 50m2 - Rua Venãncio' da Silva Porto - próx. Weg I

402 - Sala comerçial Av. Getúlio Vargas - 19 andar - Centro - RS 250,00
403 - Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva - RS 290,00
404 - Sala comercial com 130m" - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro
405 - Sala comI. c/ 45m2 - Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel, Centro
406 - Sala c/ 150m", próx. Hospital Jaraguá ria Rua Jo'rge Czerniewicz
407 - Apto. c/ 3 quartos + dep. de empregada - No Calçadão
408 - Casa em alvenaria, na Eprtácio Pessoa - R$ 300,00
409 - Apto. "Imigrantes' - próx. faculdade - RS 300,00
411 - Casa em alvenaria próx. CTG cl 4 quartos e 2 bwc - RS 335,00
413 - Casa de madeira c/ 3 quartos - Jguá Esquerdo - RS 230,00
414 - Apto. c/:3 dormitórios + dep. de empregada próx. Weg I'

416 - Casana Rua Preso Epitácio Pessoa - Ótimo ponto comercial- RS 350,00
418 - Galpão Industrial na Rua Franciscode Paula c/ 500m" (novo) - RS800,OO
419 - Apto. com 3 darm. + dep. de e·"';preg. na Rua Felipe Schmidt - centro - RS

390,00
420 - Apto. com 2 dorm. em cim!,! Calçados Beber - Centro - R� 370,00
421 - Salas comerciais com 120m" e 150m" na Rua José Emmendoerfer - próx.
Weg I

423 - Casa de madeira cl 3 qitos próx, Homago na Ilha da Figueira - RS 230,00
424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - c/ mobilia - ótima
para consuHório ou escritório.
425 - Galpão Indl. c/ 120m" - Na Ep . .Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt , RS 400,00
426 - Galpão lndustrial c/ 250m" - Bem localizado - c/ Trifásico - RS 400,00

RuaPadrePeäó Francken,65:..Centro
FoneIFax: (047)372-3412-Q:eci1749-J
CONSULTE-NOS SOBRE

OUTRAS OPÇÕES

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro"
Fone: (047)371-2117
RuaJoãóPicolli, 104
.IaraguádoSul-SC

http://wwwJ''loveis.netJ"mter

* Vende-se terreno
1300m2 (25x52) na rua

WalterMarquardt
(Barrá R ia Ce rro)

R$ 55.000,00 - Tratar

372-1594 - Adauto

* Vende�se terreno
.

1. 080m2 próximo Marisol
- R$ 40.000 - Tratar 372-

1502 - Adauto

* Casa de alvenaria toda
.

murada, garagem para 2

carros. - 150m2 cl 1 suíte e

mais dependências - Vila
. Amizade - R$ 26.000,00 -'

Acçisa carro no negócio e
contraproposta. Contato

975-3191
* Vende-se Viedogame

Nintendo 64 cl 2 controles
e transformador - R$

280,00 - Fone 371-6238

* Doa-se 3 filhotes de
cachorro -

Tratar 371-6238
,

* Vende-se bicicleta. Caloi
cruizer em ótimo estado -

R$ 50,00 - Tratar 372-2634

.

* Aluga-se 2 telefones,
prefixo 371 e 372, tratar

pelo fone 370-] 058 c/ José.
- Valor a combinar·

CC>IVIPRA _. VENDE - ALUG-A

VENDA RA"DA· E SEGURA CRECI8240

Precisamos de ,imó�êl�.paF"<,
garanti�

.

de
...
p()ntuali,fla,��.n(),ª ugr :', .. ::,:::;:;::" -Ó: ,",'; :�':::::::::::;:'''':2·�,:,,<::;::::�::�.;:::;,:;::�:::t.::;{\:'::::i:.�,.;:::::;

• Sobrado partesuperior'apto cr4 s�íte.s�;,de�ai���p�
inferior - sala comercial 220rp*j�<alugada p9.[';;4 8,n

.,

Ilha da Figueira r terreno de. esq,uina.•� 8$1,7,0;000,

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e 'terreno com

724m2. R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno CI 700m2. Valor R$ 150
mil negoc. aceita imóvel.'.

•

• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima
localização, Valör R$ 55.000,00 negociável (especial). .

• Casa ótima localização Flua Equador,cl 170m2 - terreno !500m2• central. Valor
R$ 100.000;00 aceita apto. e carro no .negócio
• Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2! valer 150.000,00
- negociáveis. Aceita imóveis

.

,

.,

• Casa cl 40m2 - Terreno cl 375m2 - loteamento Juventus R$ 15.000,00
• Casa boa de madeira com 110m2 - terreno cl 370m2 - Rua José Emmendoerfer
- próximo APAE - Valor R$40.000,00. '.

• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG (jaWeg - Valor
R$ 58.000,00
• Vende-se excelente ponto comercial no centro ao lado do Corpo de Bombeiros

., Apto. Cond. Amizade cl 3 quartos R$ 12.000,00 + financiamento - aceito
automóvel

. ,. '.

• Apto, central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m2., R$ 65.000,00 quitado
ótima localização. .

,

• Apto. cone. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, .ótirno local - R$
55.000,00 aceita carro (negociável)

J' CONDOMÍNIO LEUTPRECHT
* Apartamentos c/ 1 suíte + 2 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro social,
sacada com churrasqueira e garagem .

* Apartamentos cl2 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro social, sacada e

garagem

COM PIANOS DE

PAGAMENTOS FACIliTADO.
RESERVE JÁ O SEU.

* Alv. R. Adélia Fischer,
298 - Centro - 300,OOm2 - 1

suíte + 2 darm. -

160.000,00 - Tratar no

371-1500 '

"Compra-se CD 's de

jogos de sega saturno
- Tratar Rua João
Carlos Stein, n" 80,

comAndré

* Troco monstruário de

semijáia (plaquê) porfreezer
ou. máquina de lavar roupa.
Fone: 376-1527

.

. VENDE" ,

* Vende-se uma Joguei 99/ I
99 - Marca Peugeot - Kni I
1.500 - cor branca/vermelha
- nova - R$ 3.200,00 - aceita

se parcelamento e carro de

maior valor,. paga-se

diferença - 973-9089

• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
_ ..

• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$
65.000,00

. .

.

• Apto. em Meia praia Itapema - ótimo apto - excelente acabamento mobiliado
- R$ 70.000,00 .'

. .

.

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,
negociáveis.

..

• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização.
Valor R$ 80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno latera! Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$
29 mil

'.. .

• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1000m2 rua calçada plano. R$ 30.000,00
• Terreno cl' 440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00

• Apto. Ed. Jaraguá, 2 dormitórios - R$ 280,00
• Apto cl 1 dormitório - Rua Joinville cl garagem - R$ 230,00
.• Sala comercial - Rua Joinville - R$ 450,00

.

• Casa alvenaria - vilà Baependi - 3 dormitórios - R$ 350,00

Rua Epitácio Pessoa, nº 60 - Centro ao lado do Corpo de
Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: (047) 372-1347 PLANTÃO: 975-0662
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio Boeíng, 383 - Barra do Rio Cerro

.Fone: (047) 376-1537 - CEP 89260-200

Jaraguä do Sul - SC - CRECI - 1989-J
PLANT.ÃO: 973-3341

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Bairro: São Luis - Terreno com 1.080m' - Rua Valdir Mantrini, editicado com uma casa.da madeira
com 5 quartos, sala, cozinha, banheiro e garágem ': R$ 26.500,00 (negociável e parcela)
• Terreno com 11.000m' - Rua Bertha Wéege - R$ 70.000,00 (negociável- aceita proposta)
• LOTES: Lot. MARQUARDT de R$ 9.000,00 a R$ 10.500,OO(negociáveis e aceita propostas.)

CASA
• BAIRRO: NOVA.BRASíUA - Rua João Planinschek - TERRENO: 1.036m'. Casa de alvenaria de 2
PISOS: Térreo: Sala comercial de 90m', garagem oara z carros, banheiro e Churrasqueira. 2° PISO:'
Apartamento com 146m'. 3 quartos, 2 banheiros, deo. para empregada, copa, cozinha, dispensa' e
lavanderia com 2 sacadas: Anexo: construção de alvenaria de 140m' com 1 sala de 80m', 1 sala de
30m', 3 banheiros e 2 salas (escritório) - Anexo 2 - construção de alvenaria de 70m' com reteitório,
garagem e churrasqueira - R$ 250.000,00 (negociável e aceita imóveis como parte do pagamento).
• CENTRO - Rua �orge Lacerda - Casa de alvenaria de 291m' (inacabada) - 1· piso: garagem para 2
automóveis, sala ampla, Churrasqueira. BWC e dispensa - 2° piso: 1. suíte, 3, quartos, sala ampla,
BWC - R$ 110.000.00 (negociável, acena imóvel de menor valor e automövsü- Terrerio 402m'.
• BARRA DO RIO CERRO - Rua Bertha Weege (próximo MALWEE)' Casa de alvenaria de 188m' - 4

quartos,sala. cozinha, 2 banheiros,.escritório, dispensa e garagem - R$ 120.000,00: Terreno: 2.200m'

SiTIOS
NEREU.RAMOS -com 22.500m' (sem edificações) - R$ 9.000,00 (negociável com lote e/ou parcela)
AIO DA LUZ - Terreno com 543.000m' (próximo a CEVAL), com muita água, próprio,para pastagem,
com energia elétrica e galpão 'de madeira - R$ 1,80.000.00 (tinanciável)

Lindos lotes residenciais - em värlcspcntos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
'

Venhamorar no que é seu
com pequena parcela de entrada e o ,saldo em até 36 vezes

PROCURA-SE GALPÃO de aproximadamente 200m'. (Rua Joinville elou Bernardo
Dornbusch) para Locação.

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

�PlAZERAI!li

��l')Â "Lar Imóveis
<� Av. Mal�' Deodoro, 583 � sala 1

!

.

\
_

" "f

VENDAS - LOCAÇOES - LOTEAMENTOS

, .,FONE_, �72-20:1 O
'Casa de alvenaria cl 243m2 na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada
mais parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, <Centro cl 540m2
Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
Terreno noLot. Divinöpolis, Ilha da Figueira cl 397m2

, Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3.080m2, aceita-se troca
Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no
Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antonio

· Apartamento condomínio Amizade entrada mais financiamento.
Apartamento Edifício Catarina Ersching, centro próximo pizzaria
Caneri entrada mais financiamento,

,

Chácara em Três Rios do Norte 'cl 23 morgos, 2 casas, agua e

luz
Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e luz
Chácara em Rio Molha cl 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone' celular com linha.de Curitiba, ·transferível

EMPREENDIMENTOS

IMoa,LlÁRIOS LTDA_

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
• Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. «sernr-novo - R$ 50.000,00
- Apto c/1 quarto, cozinha, sala, bwc: área de serviço e garagem. Prédio o/portão e portaria eletrônica - Rua José Emmerndoerfer 1549, Ed. Horteneta R$ 26,000.00
- Apto c/3 quartos e demais dep. ', R. José Emmerndoerfer 1549 - Ed. Hortência - R$ 48.000,00

.

- Casa em alvenaria c/ aprox. 260,OOm' - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenariac/250,OOm', ótimo acabamento. Terreno c/5.000,OOm' c/2 lagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 21.0.000.00
- Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro· Edifício Florenç<j- �$ 53.000,00
.- casa com t9.,2,OOm' - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.000,00
- Casa de aívenartac/ aprox. 150,OOm' - Rua Max Wilhelm - R$ 75.000,00· Troca-se por terreno central de at� R$ 30.000,00 ou outra casa.

-Casa semi-acabada de alvenaria c/125,OOm', num terreno de 945.00m'· Rua Águas Claras. Ilha da Figueira - R$ 29,000.00 ou troca por casa mais central
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ängelo Schiochet, apto. 702 c/225m' - suite + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep. empregada,
2 garagens, salão de testas, píscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado'- R$ 125.000,00
- Casa em alvenaria c/ 200,OOm' - 1 suíte + 2 quartos, dep, de empregada e demais dep. - Rua Heinrich August Lessmann, 230 - R$ 58.000.00
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno c/450,OOm' - R. Ferdinando Krueger s/n', lote 132 : R$ 26.000.00
- Chácara, no Rio Molha c/84.000m' de terreno, 2 casas, piscina, lagoas, com toda intra-estrutura - R$ 245.000,00
- Casa c/70,OOm' num terreno c/ 750.,OOm' - Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Água Verde - Próximo a FERJ.

TERRENOS
- Terreno c/ 350 m' - Rua Lat. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000.00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendóerfer, pröx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno c/420,OO 111' - Rua bonaldo Gehring - ao lado Cosmos Turtsmo - R$ 45.000,00 - Iroca-se por casa ou apto.
- TerrEl_no e/86.000,OO m'· (20.0@O,OOm' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta- R$ 40.000,00
- Terreno c/ 364 m' - R�a Erich Sprug - Vila Rau· R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 mettos da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00. corrigidas pelo
satärío mínimo
- t.oteoe esquina c/51 O,OOm' - Loteamento Renascença· R. Preleito José Bauer· Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote c/ 362,18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000.00
- Lote n' 09 c/ 442,OOm', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San' Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,OOm' • R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,OOm' na Rua Martin Sthal, pröx. Fórum· R$ 42.000,00
- 02 terrenos - Rua Centenário '(esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Lote n201, c/688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado." Condomfnio das Azaléias" - R$ 25.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo- Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. c/I suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 9.422,00 .. parcelas a pamr
de R$ 724,77 corrigidas pelá Cub.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari -Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m'. temos dísponivets apartamentos n' 301,302,501 - Entrada + parcelas de conoornrmo de 3;65 Cub's (R$ 1.592,67) por mês
Edifício Tower center - Rua João Marcallo, esquina com Clemenle !la.auo

.

- Apto .. c/ suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n' 1001 c/241 ,20m' -"Entrada de R$ 34.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.099,60)
- Apto. c/ suíte + 1 quarto e demals dep., 1 vaga de garagem:

.

n' 1104 c/157.30m' - Entrada de R$ 23.250,00 + assumir parcelas de condomínio de '1',661 Cub's (R$ 724,77)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 15.815,00 e parcelas de R$ 527,11.
EdificioTulipa' - Rua Ângelo Schiochet, piõx. ao BeiraRio.'

,

- 1 Sala comercial c/111,14m' de área total (1 08,57m' de área útil). Entrada de R$ 35.975,00 + assumir parcelas de condomínio oe construção de 2,221 Cubs (R$
969,13) \

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
• Apartamentos no.êd. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, c/ suíte + 2 quartos, dep. empregada
e demais dep. (sacada c/ cnurrasq., 2 garagens), prédio com salão de testas e plsctna.
- Apto é/1 quarto e demais dep .• rua José Emmendoerfer 1549 - Ed. Hortência
• Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banhetro • Schroeder, em frente à Nekl Confecções.
• Apto cl3 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro· scnroeoer. em trente à Neki Confecções.
_. Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua Antônio Carlos Ferreira, 950
• Apto c/ sufte + 2 quartos e' demais dep .• Rua PrQcópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto c/3 quartos e demais dep. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamenndus.
- Apto c/2 quartos e demals dep. - Rua Guilherme Hering, 70 - Ed. Erica.
- Apto c/ 2 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Malheiro • Ed. Gardênia.
- Casa nova c/ 3 quartos e demais dep. - Próxima a Ferj.
- .seia com mesanino Av. Marechal Deodoro, Ediffcio Florença.
- Salas comerciais em diversos locais.

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: '371-8814
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE - CASAS

101 - Alvenaria com 8001', 3 quartos e demais dependências - Vila Lenzi - próx. Colégio Giardini Lenzi - R$ 37.000,00.
102 - Alvenaria com 220m' em fase'de acabamento c/ piscina, I suíte e 3 quartos - R$ 50.000,00 - Rua-José Rasá - Barra
103 - Sobrado com 220m', I suíte, 2 quartos - novo - Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi - R$ 85.000,00.
104 - Alvenaria com 206m'. I suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - 6�.ooo,oo .

.

lOS - Alvenaria com 210m'. I suíte, 3 quartos - Rua JOJ;é Rasá - Barra - R$ 75.000,00.
106-- Alvenaria com 156m'. 3 quartos - Centro - Rua Procópio Gomes - R$ 90.000,00
107 - Alvenaria com 260m', 4 quartos + lanchonete - Rau - R$ 50.000.00
108 - Alvenaria com 210m'. I suíte. 3 quartos - Figueira - Rua Angelo Beneta - R$ 69.000,00.
109 - Alvenaria com IQ8m' -Rua Urbano Rosa - Vila Lenzi - R$ 60.00ó,00. <

110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 6oom' - Figueira - próx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000.00
III - Casa boa de madeirá com I 10m' - Terreno c/370m' - Rua José Emmendoerfer - próximo APAE - R$ 40.000.00
112 - Casa mista de I SOm' cl terreno de 6OOm' lateral25 dejulho em frerueCondornínio Jardim das Mercedes. R$ 43.000,00
113' - Casa no Água Verde próx. M�t. Wiest com 7001'.,3 quartos e demais dependências - R$ 32.000,00
114 - Casa alvenaria c/ 120m'. 3 quartos - Rua José Pans'ten c/nsfalto - Figueira - R$ 55.000.00 aceita chácara.
115 - Excelente casa de alvenaria - JrdirnCentenário próximo DG da Weg, R$ 58.000.00
116, Vende-se excelente ponto comercial no centro ao lado do Corpo de BOmbeiros

TERRENOS
201 ,Comercial com 1.13401' - contendo casa e galpão - Rua 25 de Julho - Vila Nova - 100.000,00.
202 - Comercial 2.22001' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000.00
203 - 3.540m' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000.00.
204 - Comercial 1.25001" Rua Walter Marquardr- em tr�nte Posto Cidade - R$ 90.000.00.
205 - 770m' - Rua Francisco Hruschka - próx. Arroz Urbano - R$ 22.000.00.
206 - 5.ooom' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000.00.
207 - 42001" Barra, próx. Mercado Fritske - R$ 12.900,00.
208 -·6 I 901' - Czerniewicz - R$ 34.000,00.
209 - 02 c/ 42001' cada - Rau, próx. Campo - R$ 12.500.00 cada.
2 I O - 41601' - Amizade, R$ 10.700.00.'
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kans1f!r - R$ 25.000,00.
2 I 2 - 315m' - Czerniewicz - próx. SUS - R$ 21.000.00
213' 2.750m' - Vila Lalau, Iundos da Marisol ,ótimo terreno - R$ 48.000,00
214 - 390m', Água Verde, próx. Fundição Vitória - R$ 9.500.00 - Parcela.
2 I 5 - 450m' - Figueira ' próx. Colégio Holanda Gonçalves, R$ 20.000.00.

21!) - 355m' - Rua 25 de Julho - servidão próximo gatos & atos, R$ 14.900,00
217 - 4.90001" em Schroeder - Rua Teodoro Weiss c/140m frente p/ ma ótimo p/ lotear, R$ 25.000.00
218 - 740m' , c/ 2 casas de madeirá - Rua Eugenio Nicollini. em frente edifício Isabela - Centro, R$ 80.000.00
219 - Comercial 4oom' próximo Indumak - Figueira - R$ 33.000.00
220 - 27.ooom'- Barra em frente a Tritex c/37m para o asfalto - R$ 65.000.00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.! CarlosVasel

,

JaraguádoSul-SC
FONE 1047) 372-0153 - 370-7238

CELULAR'973-5097
GREGI 1762-J

VENDE

Ret. 011 - Casa alv.: 200m2, 2 quartos + dep. Vila Lalau - R$ 85.qOO,00
Ret. 015 - Casa alv.: 105rrr2, 1 suíte, 3 quartos, + dep. Centenário - R$
35.000,00
Ret. 031 - Casa alv.: 127,5m2, 4 quartos, + dep, Vila Lenzi- R$ 35.000,00
Ref. 032 - Casa alv.: 80m2, 2 quartos, + dep. Ana Paula III - R$ 25.000,00
Ref. 045 -Casaalv.: 134m2, 3 quartos, + dep. Ilha da Figueira - R$ 47.000,00
Ref. 053 - Sobrado: 310m2, 1 suíte cl hidro, 2 quartos, + dep, Czemiewicz
- R$ 110.000,00

.

Ref. 057 - Casa alv.: 180m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep. Amizade - R$
60.000,00
Ref. 079 - Casa alv.: 256m2, suíte + 3 quartos, 3 salas, sala tv, copa,
cozinha, 3 bwc, escritório, dep.empregada, 3 garagens, churrasqueira,
portão eletrônico, piscina - TERRENO: 14x28';' 392rrr2 , próx, Prefeitura -

R$ 110.000,00
'

.

Ref_ 081 - Casa alvenaria; 70m2, 3 quartos, bwc, sala, cozinha, garagem
- TERRENa: 14x25 = 350m2 - Vila Lalau - R$ 35.000,00
Ref. 136 - C�sa mista: 80m2, 2 quartos, 2 salas, cozinha, bwc, área de

serviço, abrigo - TERRENO: 637m2 - Jguá Esquerdo - R$ 16.500,00 -

Negociáveis
Ret. 137 - Casa mista: 100m2, 3 quartos, + dep. Jguá Esquerdo - R$
21.500,00

.

Ref. 138 - Casa Mista: 100rrr2, 3 quartos, Ilha da. Figueira - R$ 25.000,00
Ret. 141 - Casa Mista: 100m2, 4,quartos, Vila Lenzi - R$ 35.000,00
Ref. 142 - Casa Mista: 3 quartos, + dep. Vila Baependi - R$ 30.000,00
Ref. 149 - Casa Mista: 144rrr2, 3 quartos, + dep. Vila Nova - R$ 38.000,00
Ref. 111.TERRENO: 19x29,40:::;558m2- Lot. Hozá- Barra- R$15.000,00
Ret. 130 - TERRENO: 25x14,50 = 362rrr2 - Vila Nova - R$ 13.000,00
Ref. 139 - TERRENO: 14,70x43 = 602,70m2 - Vila Lalau - R$ 27.000,00
Ref. 145 - TERRENO: 14,50x38 = 551m2 -Arnizade - R$ 32.000,00
Ref. 175 - TERRENO: 13x26 = 338rrr2 - Lot. Marquardt - Barra - R$ 9.500,00
·Ref.179- TERRENO: 13x26=338m2- Lot. Marquardt-Bàrra- R$9.500,00

ALUGA:
Casa mad. - 2 quartos, bwc, + dep, � Vila Nova - R$ 200,00

,.�.I_081L.IÁRIA·
.

.."ave
CRECI' 612-J

VENDE
.

APARTAMENTOS

-+ Ed. Mathedi - Rua João Planinscheck, com 3

quartos, demais dep., garagem - R$ 38.000,00

-+ Ed. Virginà próx. Stúdio FM com 2 quartos,
demais dep., sacada, garagem - R$ 43.000,00

-+ Ed. Klein - Rua Barão do Rio Branco - com 1

suíte, 2 dormitórios, sacada com churrasquetra,
salão de festa, play ground, garagem - últimas
unidades venda - R$ 75�000,00

Rua Barão do Rio Branco, 221
Fone: (047) 372-1502 - 372-1594

Fone/Fax: (047) 372-1666
..Jaraguá do Sul - SC

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltdá.
CREO/1667-J

Fone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266

Casas:
.

Casa de alvenaria', semi nova (2 ANOS)., ótimo padrão, c/3i5m2, 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$ 43.000,00

I

Terrenos:
Terreno cl 1.700m2 aproximadamente, Rua. particular (prolongamento da Rua 223 Max

Doering,
Bairro Czemiewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE - Valor R$

.;

55,000,00

Terreno cl 3.240m2, Rua.Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília +. Perto da APAB

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

,

Terreno cl 603,OOm2 - Rua Carlos Oechsler - esquina cl Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro

Ilha da Figueira - R$ 13.000,00.

Terreno cl 350,OOm2 - Rua 895 -lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
.

Terreno cl 935,OOm2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 -lot. Heineck - Bairro Ilha

da Figueira - R$ 22.000,00

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul- se

VENDE E TROCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO

;��ßllba quaís os
. P�9qißd.ini'entos a

.

l��.reIIl. tomados,
a, p'á.gJna, 4

Jaraguá do Sul, 5 de março dé 1999 •

omais novoHonda nacional
Em 1998, a Honda
começou a fabricar o
Civic no Brasil, que, aliás,
obteve ótimas vendas,
chegando a registrar
1.977 unidades
comercializadas num
único mês, com isso

alcançando a segunda
posição no mercado dos
médios. Agora, para
diversificar a linha e

aumentar a participação
no mercado nacional, o
próximo 'bote' da
montadora está na linha
de utilitários esportivos: O
eR-V, que é montado
sobre a mesma plataforma
do Civic, deverá ser

equipado com motor 2.0

Depois do
sucesso

alcançado
com o

Civic, no

mercado
dos médios.
à Honda
ataca com

o utilitário
esportivo
CR-V

16V. visuallevemente no desenho do volante. liga-leve, eirbagduplo,
O estilo é musculoso.porém, sem O desenho do painel, das além do famoso trio
ummisto exageros. Os grandes portas e dos bancos, elétrico. Um dos
de picape arcos dos pára-lamas e o porém, é próprio. Oferece concorrentes mais diretos

. ,

com carro estepe colocado na tampa ótimo espaço para será o Toyota RAV-4,
depasseio, .faz lembrar que se trata ocupantes e bagagens, e porém, chegando como
e de frente, de um jipe. As lanternas conta, ainda, com uma importado.
chega a colocadas junto à coluna práticamesinha Aqui na região, por
.Tembrar o dão certa personalidade escamoteável entre os , enquanto, ainda não há

Civic. Pára- ao modelo. bancos dianteiros. revenda Honda, mas já
choques No interior, ponto a Outroponto a favor está confirmada a

encorpados favor: muito conforto, perante os rivais são os abertura de uma

epneus com certa semelhança equipamentos de série, concessionária em

grandes com o Civic, nos entre eles freios ABS, ar Joinville. Informações, na
I tornamo mostradores do painel e condicionado, rodas de Koentopp Veículos.

No·lapão, uma nova opção
,

,
'

Ronda HR-V é um

fora de estrada em

escala menor. Com

tração nas quatro
rodas, este moderno

jipinho é equipado
com motor 1.6 e

dotado,
opcionalmente, de
sistema de câmbio

de variação
contínua, que passa,
automaticamente
da tração dianteira

para a total ao

menor sinal de

perda de aderência.

TI:MB RÃS

,'JitVille, 2 1,?6 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se Santana Gl, ano
94, completo ou troca-se

por 2 carros de menor

valor. Tratar: 371-9687.

de menor valor. Treter:
371 0769 com Pedro ou

Romiro ..

VOLKSWAGEN

Vende-se Goll 000, ano
94, por R$ 6.200,00.
Tratar:' 371-7236

com Airton.
Vende-se Gol Cl, ano

90, motor 1.6,
gasolina,· por
R$ 5.500,00.

Tratar: 973-5663.

Vende-se Santana, ano
89, gasolina,' impécável,

valor R$ 7.000,00.
Tratar: 371-6238.

Vende-se Gol 1000, cor
bordô, com rodas-e

som, ano 96.
Contato no 975-3217. Vende-se Fusca, ano 75,

R$ 1.400,00.
Tratar: 371 c2928. '

Vende-se' Gol 16v, 4
portas, branco, ano 99.

Tratar:370-2022.Vende-se Gol, ano 92,
gasolina, Cl, motor 1.6,

por R$ 6.000,00.
Tratar: 371-3447. -

,

'Telefone: (047) 376-0251
. Vende-se Voyage, ano 86,
gas'olina, por R$ 1.300,00

.

t 9x de R$ 188,00.
Tratar: 376-0643.

Vende-se Gol Cl, cor
champagnhe, com rodas
de liga leve, ano 91.
Tratar: 370-2022.

.
,

Rua Angelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Vende-se Gol Cl, ano 89,
álcool, por R$ 4.500,00.

Tratar: 979-0159. Vende-se Santana CD,
cor bordô, 'álcool, ano
86, trio elétrico, e

direção hidrálica, por
R$ 4.500,00'.

Tratar: 371-0769.

Vende-se Gol, 1.6, Cl,
ano 95, com rodas,

.

branco.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Gol Cl, motor
1.6, gasolina, ano 92,

por R$ 5.80Ó,OO. Tratar:
371-7993. Vende-se Gol Cl, ano 92,

prata, completo.
Tratar: 370-2022.Vende-se Voyage, ano

85, por R$ 3.600,00 e

vendo Brasília, ano 75,
por R$ 1.100;00. Tratar:

. 371-9928.

Vende-se Santana Cli,
a�o 93, 'cor azul,
gasolina, direção

hidráulica e ar, por R$
9.500,00. Aceita-se carro

Modelo. Ano Cor
Corsa Wind . Okm branco
Fiesta 4 portas + opcionais' 98 verde
Uno SX 98 vermo perolizado
Mondeo 97 . azul
Uno Mille completo, ár, 2 portas ELX 96 grafite
Escort hobby 95' prata
Uno Mille 94 prata
Uno Mille 92 vermelho

. Kadett cl rodas esportivas 91 azul

Apolo GL 91 prata
Pick-up LX completa 91 azul met.

Opala Diplomata completo 90 bordô
Gol.1.6 90 branco

PampaS 90

Voyage 88

Voyage GLS 87
Passat 83
Parati 84

.

gas.
gas.
gas.

27.000, gas.
gas.

6.500, gas.
gas.

5.800, gas.
7.500, gas.
6.500, gas.
6.500, gas.
6.500, gas.

s.soo. gas. ,

gas.
2.600, gas.
2.800, gas.

. 2.700,

Vende-se Kombi, ano 87,
branca, gasolina.
Tratar: '370-2022.

Não fique
sonhando
acordado ...

marrommet.

prata
. azul
branca

Moto
XLR 125 97 branca
Os preços acima citados são para vendas sern' trocas.

COMPRA, VENDE'" TROCA - FINANCIA �M" 372-3711CARROS NOVOS E USADOS -

Rua Bernardo Dornbusch, nQ 330 - Vila Baependi

Aproveite as oportunidades
qu� o CORREIO DO POVO
está dando para você.

. Confira as melhores
ofertas da semana.' ..

II

Vendo MAVERICK
.

:: GT V8, ano '75.
ÓTIMO ESTADO •

Aceito carro O'U moto
de menor valor.

Tratar: 370-0224

f
I
I

I

I

LEIA - LIGUE - ANUNCIE � Fone/Fax: (047) 370-7919/370-8654/370-8649 - 370-7944

N G'A·MA R·I.0 'F I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

NAC I
Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

371-5600
I

GUINCHO 24 HORAS
372-3210 I 975-0109

Jaraguá do Sul - SC
,

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Chevette SL,
motor 1.6, ano 88,
verde, álcool,

por R$ 4.000,00, ou
troca-se por carro
de maior valor.

Tratar: 370-8532.

[RJ[jJ)[Jf}lbLr({f}
Veículos 370-2022'

Fiesta class Okm cinza
Gol 16v 4portas 99 branco
PalioED 98 branco
Blazer DLX completa 97 grafite
Vectra GL - com rodas de liga-leve 97 verde
PalioEDX 98 vermelho
Ipanema GL completa 97 bordô
Ranger STX, 96 azul
Gol 1.6 CL rodas 95 branco
Pampa L 1.6 95 branca
Corsa 1.0 Wind 94 preto
Logus GLS completo 94 verde
Fiat ELX 4 portas 94 bordô
Corsa com rodas de liga leve 94 branco
Escort 93 branco
Ipanema 4 portas com rodas de liga leve 93 cinza
.omega CD completíssimo 93 azul
Fiesta 1.3 93 verde
UnoS 93 vermelho
Goi CL 1.8 92 prata
Tempra 4 portas completo . 92 azul
Gol CL completo 92 prata
Kadett GS completo 91 branco
Gol CL com rodas de liga leve 91 champagnhe
UnoS 90 branco
Voyage CL 1.6 90 verde
Voyage GL gasolina 88 marron

Goi CL 88 branco
Escort GL 88 azul
Escort L 86 cinza
Chevette gas. '88 prata
Kombi 87 bege
Kombi gas. 87 branca
Goi gas. 85 prata
Monza SL 4 portas 84 prata
Suzuki Intruder GL 800 95 bordo
XR200 (pronta para trilha) Okm \ branca
XT600 94 azul

Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - SC

FORD MOTOS

Vende-se Escort GL, ano
92, cor vermelho, por

R$ 6,500,00.
Tratar: 973-5158.

Vende-se moto Strada,
ano 98.

Contato 372-3711.

Vende-se moto Titan,
ano 97, cor azul, por'
R$ 2.400,00. Tratar:

376-0728.

Vende-se Fiesta, ono 97,
completo, 4 portas, por

R$ 9.000,00. Tratar: 370-
8130.

Vende-se GS 125

Yusung, ano 97,
. por R$ 2.800,00.
T roca-se por moto,

.

de trilha'
375-1515.

Vende-se Fiesta, ano 98,
cor bordô, 4 portas, por
R$ 3.000,00 + 20x de

.

R$ 545,00. Tratar: 371-
5082.

"

Vende-se
OPALA COMODORO,

ano 91 , verde,
\ comp.leto, 4 cilindros,

valor R$ 6.800,00.
Tratar: 370-0522 com Cesar.

CHEVROLET

Vende-se Monza, ano
86, rnotor 1.8, álcool,
por R$ 4.000,00.
Tratar: 975-3857.

Vende-se Kadett, ano
93, por R$ 6.200�00 +

3x de R$ 290,00.
Tratar: 372-0597.

Vende-se ou troca-se

Kodett, ano 95, valor a

combinar. Tratar:
372-1982 com André.

Vende-se Chevette, ano
89, cor preta, álcool,
por R$ 3.600,00.

Aceito moto CG ou CB '

Strada.
Tratar: 372-3147.

Vende-se Caravan, ano
, 85, por 5.500,00.
Tratar: 370-7422.

FIAT

,

Vende-se Uno, ano 91,
gasolina, R$ 5.200,00.
Contato: 975-31 91 .

Vende-se Uno SX, ano
97/98, vermelho, 2

portas, completo, menos

, ar-condicionado, com

20 parcelas pagas de
R$ 210,00 (a pagar).
Aceito R$ 7 mil ou

carro de menor volor.
Tratar: 975-3440.

Vende-se Uno S, motor
1.3, ano 90, em ótimo

estado, por R$ 4.700,00.
Tratar pelo telefone:

371-2754. ,

Vende-se Uno ie, ano 95,
motor 1.5, por

'

R$ 6.000,00.
Tratar: 974-0797.

,

Vende-se Tempre, ano
93, completo, por
R$ 12.000;00.

, Tratar pelo telefone:
376-1207.

Modelo Ano Cor Combo

Gol ML 16v 4pts 99/99 prata gas.
Courier 97/98 prata ' gas.
EscortGL 16v 97/97 prata gas.
Ka 97/97 cinza gas.
RangerXL , 96/96 preta gas.
Fiesta 1.0 96/96 vermelha gas.
Pick-up CorsaGL 95/96 branca gas.
Pick-up Fiorino 95/95 branca gas.
D-20 custon S 93/94 vermelha die.

Royalle-1.8iGL 93/94 azul gas.
EscortL 90/90 azul gas.
BelinaIIL 83/83 azul ale.

,

Fiat 147 racing 82/82 cinza gas.
CorcelII 78/7s' . marrom gas.
Corcelluxo

'

76/76 amarelo gas.

&CARROS NOVOS E USADOS

, Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166

UM NOVO CONCEI1O EM VEÍCULOS USADOS!

Vende-se Monza, ano
93, motor 2.0, gasolina,

4 portas, por
R$ 7.500,00.

Tratar: 3'72-2268.

Vende-se Corsa, ano 96,
,

cor branca, porI •

R$ 7.800,00 + 8x de
R$ 390,00. Tratar: 371-
3157 com Alexandre.

Vende�se Kadett SL, ano
92, cor preta, por

R$ 8.000,00.
Tratar: 376-0244.

Vende-se Kadett, ano 90,
SLE, por R$ 6.200,00 ou

troca-se por Fiorino.
Tratar: 370-1074.

Vende-se 'Marajó, ano
82, gasolina, em bom

estado, por
R$ 1.500,00.

Tratar: 376-1053

Vende-se Corsa, ano
95/96, GL, motor 1.4,
por R$ 6.500,00.

Tratar na lanchonete Rio
da Luz, ao lado do Posto

Dalçoquio, com Sr.
Vitor. Tratar: 376-1044.

Vende-se Chevette SL,
ano 80, em perfeito

-

estcdo.por R$
1.500,00. Aceita-se
moto no negócio.

Tratar: Cohab Vila Rau .

Rua João da Cruz e

Souza nº 1 05 com

Gilson.

Vende-se Monza, ano
83/84, gasolina, rnotor
novo, por R$ 3.800,00
e vendo Monza hath,

ano 83 por
R$ 3.000,00. Tratar:

375-1656.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVIDADES\

Yamaha YZF-Rl

�, 'Carros zero maís baratos:
.rulm para mercado de usados· ,

'

II ,
• o mercado de carros usados segmento dos "populares".
: atravessou '1998 aos trancas e Juros mais baixos, prazos
: barrancos.sendo um dos piores .e.sticado s e f'aci l i dades
!li anos para o setor, tanto, que ofertadas pelas montadoras
•

III muitas das pequ�nas garagens são alguns dos ingredientes que
: .de automóveis não resistiu e, o mercado de usados não

: sucumbiu às vantagens da possui. Com aproximadamente
ii) compra de um carro zero- R$ 3 mil e prestaçõ:es que

, : quilômetro, principalmente do variamentre R$ 400, pode-se
!lI�__ � �_�������������__���_� �

De O a 100 km/h, em apenas 2,� segundos
m

Faça a comparação: um modelo popular (1.0) tem g

no máximo 69,3 cv. Este novo "avião" da Yamaha m

��,

tem 150cv, o que significa que, com oseu peso de u

��

apenas 177 quilos, o. desempenho é de 'Ui'

tirar o fôlego: 277 km/h. Chega ao �:
Brasil custando cerca defU5$ 21 mil. m

Volvo e70, com o melhor som do mundo

Carro do Ano na Europa
o Ford Pocus, substituto do Escort na Europa, •

ganhou o título de Car 'o/ the Year 1999 no mercado %

�1:

europeu. Julgado por sete das maiores revistas ©

automobilísticas européias, ficou
m

na frente, do Astra (2°), Peugeot 206 (3°), m

�;

Audi TT (4°) e Volvo 580 (5°).' M

m

!II

II

;Il)

!li

m

II.

III
iii

%
m

II.

III!

•

"*

II!

Ford Focus nein bem chegou e jé orrebctou prêmio

,
I

Em caso de acidente, o que fazer?
Acompanhe, a seguir, alguns procedimentos a serem tomados enquanto os socorristas não

chegam. E lembre-se: amaior falta de respeito pela vítima, éa aglomeração em tomo dos
bombeiros. Portanto, se não for ajudar, mantenha-se afastado, não atrapalhe.

adquirir um carro novo, como'
Ka ou Mille (R$ 10 mil),
atualmente os mais baratos do
Brasil.

Este ano, começou ainda

mais tumultuado para o setor,
e ao que tudo indica, a'

, desval,orização dos usades será
ainda maior.
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New Holland cresceu 21,5%
$

,. A New Holland Latino

: Americana fechou 1998 com .

: crescimento de 21,5% nas

: vendas demáquinas agrícolas
o no Brasil, com total de,5.06l
m '

o unidades.
,.

m A empresa é líder no

: segmento de colheitadeiras,
%

.
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com 38',8% do mercado
nacional. Houve Crescimento
também no setor de tratores

agtícolas, com participação
de 22% ness'� mercado.

Esse resultado veio em

grande parte pela estabi

lização dos preços das com-

modities agrícolas, que
ajudou o agricultor a renovar
a frota.
O revendedor da região, G.

Maiochi & Cia. Ltda.,
comercializou; em 1998, 19

equipamentos, cerca de 19%,
a mais do que em 1997.
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PESSOAS PROCURAM

Já

,

quen1 e

Som sem comparação
50� tridimensional e realista espalhado de 400
watts em 14 alto-falantes distribuídos no interior

do carro. O carro é um Volvo C70, sendo ü

m

considerado o mais bem sonorizado, do mercado 11
.

.1 %
mundial. O projeto acústico é responsabi lidade da M Lell'antedevagllrocorpodavítima

Dynaud io, emp resa da Dinamarca, em parceria :."',.'.'.
aços atéq�eela�9uesentada,Cuidad�

m __ � _J?�La!l�d�íx.tja cairpttr�osJ.adós
com a Dolby,5urround ProLogic. � equipado com .�-���----------���-------���-������

rádio toca-fitas e CD da marca Alpine. :
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Girassol
fAlÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI 1741·J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

.

localização: Pr6x. Hospital Jaragu6

Residencial GRACE KELLY
• Um apto. por andar
• Duas vaqas de garagem
• Três quartos (1 suíte)
• Sala em L (estar e jantar)
• Churrasqueira na sacada
• Ótima insolação'
• Região residencial
• Vista privilegiada
• Área total = 137m2
• Entreqa ::= Agosto/99

OPORTUNIDADE!
TERRENO BR-280 PRÓXIMO O

POSTO MARCOLLA - ÁREA DE 6.27OM2

V" Administramos obras com ,"I
total assessotia. Temos muitas
outras oferias disponíveis.

. ��;;;;;;;;;;o;;;;Ciiiii°i;;;;;;niiiiiSiiiiiUiiiii'fe;;;;;;;;;;o;;;;-niiiiioiiiiis='�A

Este é o novo telefone
comercial da Gráfica,

Editora e Jornal

CORREIO DO POVO

3.70·8649

Precisamos de Imóveis para alugar.
TERRENOS

• Terreno na Rua Arthur Hertmann, (Rio da Luz) Loreamerso Marquardt - R$ 12.000.00
.Terreno no Lot. Divinópolis de esquina (Ilha da Figueira), com 486,33m2 - R$ 18.000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua 919 sI nome (Rio Molha) com 2,469,00m2 - R$ 25.000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua João Franzner, com 14.00 x 25,00 = 366,oom2 - R$ 16.000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua OSCM Mohr, com 421 ,OOm2 - R$ 30.000,00 - Negociável.

LOTEAMENTOS
• Loteamento Miranda, próx. ao 25 de Julho (salão), com,lotes a partir de R$ 7.000,00 - Neg.
• Loteamento Veno Volkmann, próx. a Ceval, com lotes a partir de R$ 5.000.00 - Neg. aceita-se parcelas
• Loteamento Alzira Hardt, BR Pomerode, pröx. ao Posto, com lotes R$ 7.000,00 - Neg.
• LoteamentoSiewert, a I.OOOmetros da Malwee, lotes a partir de R$ 12.000,00 - Neg. aceita-se parcelas

cl
• Um apto. na Rua Reinoldo Rau, (em cima da Disapel), contendo a área de '125m2 Útil. com I suíte. 21
banheiro. 2 quartos; 2 salas, cozinha, área de serviço, sacadas. garagem - R$ 80.000,00 - aceita-se casa m
• Apto. Edifício Hass, situada na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, centro. com hall de entrada, sala de rv. W
sala de estar, 2 terraços, 4 quartos, 2 bwc. copa, cozinha, lavanderia, garagem - R$ 60.000.00 -'NegOCiável.l• Apto. 103 - Bloco 06, condomínio Amizade, 2 quartos, sala, cozinha. copa. lavanderia, garagem - Ent. ;
R$ 20.000,00 + 114 parcelas de R$ 340,00 - Negociável.· .

.

t

• Apto. no Edifício Fragata - Semi-Novo - 2 quartos, sala.sacada com churrasqueira. lavanderia, cozinha, .

garagem, copa - R$ 20.000.00 + parcelas de R$ 253,00 pela C.E.F. , �
• Apto. Edifício Vila Nova - 3 quartos. I banheiro, sala, copa, cozinha. lavanderia. garagem, térreo - R$ %
12.000,00 + parcelas de R$ 469,00 �
• Apto. Edifício da SPL - Vila Nova, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, I banheiro - �
semi-novo - R$ 35.000;00 - Negociável.

. ... I
• Lançamento do Edifício Por do Sol, Vila Nova - entrega pra 18 meses - entrada mars financiamento - íl
Consulte-nos

.

t

• Casa na Rua Jacob Gessner - próximo ao Champagnat com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, jj
copa, garagem, com asfalto na frente - R$ 55.000:00 - Negociável.' V
• Casa na Rua Julio Pedri - Vila Nova, com 4 quartos, 2 salas, copas;cozinha, garagem, lavanderia, '.
2 banheiros, etc - R$ 35.000,00 - Alvenaria . ;
• Casa na Rua José Pavanello, 225 - Figueira - I suíte, 3 quartos, sala de estar, jantar, tv, cozinha, salão de :
fesra- banheiro social, garagem toda murada - R$ 90,000,00 - negociável - aceita-se apartamento
• Casa (mini-chácara), Ilha da Figueira - terreno com 5.000m2 - 3 quartos, sala de jantar, estar, sala'
de tv, cozinha, 2 bwc, piscina - R$ 75.000;00.

,

• Casa rios fundos' do' supermercado Pradi Jaraguá Esquerdo, com 105m' serni-nova com .sörão. 2
'

quartos, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, etc. Entrada de R$ 18.000,00 + parcelas junto a I
C.E.F. 1;
• Casa na Rua 15, Rudolfo Hufenuessler, semi-nova, I suíte, 2 quartos, I lavabo, I banheiro. sala tv, tl
copa, cozinha, churrasqueira, toda murada, excelente imóvel - R$ 120.000,00 - Negociável.

.

1
• Casa na Rua Argentina lateral da Rua 15, com salão de festas com churrasqueira, garagem para :2 carros, H
3 salas, 3 quartos, 3 banheiros, ampla cozinha, toda murada, etc. - R$ 125.000,00 - Negociável. ":
• Casa na Rua Bernardo Schmitt - lateral, com 3 quartos, I banheiro, copa, sala, cozinha. garagem, li
lavanderia - R$ 18.000,00 + parcelas de R$ 245,00 junto a C.E.E - Negociável. ii
• Casa na lateral da Bernardo Schmitt, com 5 quartos, 4 banheiros, 3 salas, varanda, salão de festas, '

piscina com IOOmil litros de água, toda murada, terreno 40 x 40 - R$ 90.000,00 - aceita-se carro
• Casa na Vila Lalau, com 3 quartos, I banheiro, cozinha, copa, lavanderia, garagem, de esquina -' R$ I,
30.000,00 - Negociável.

.

j �
• Casa no Rio Cerro próximo a Metalurgica Lombardi, Nova, com 2 quartos, I banheiro, sala, cozinha, 1;
garagem e lavanderia - R$ 25.000,00 - Negociável.

.
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CASASDE ALVENARIA
Cód, 1004,- R·. ANTÔNIO'TOBIAS - 235m' - Suíte + 2 quartos - R$ 70.000,00
Cód. 1007.- R. HELEODORO BORGES - 300m' - Suíte + 2 quartos - R$ 140.000,00
Cód. 10.13 - R. V'ERDI F. LENZI - 325m' - 3 suítes - R$ 230.000,00
Cód. 1018 - R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA - 386m' - Suíte + 3 qtos - R$ 265.000,00
Cód. 1019·- R.ÂNGELO SCHIOCHET - 300m' - Terreno e/l.500m' - Suíte + 2 quartos.
Ç;ód. 1021 - R, LEOPOLDO MANKE - 140m' - Suíte + 2 quartos - R$ 55.000,00'
Cód. 1022 - R. ERICH MIELKE - aiv, c/150m' e/4 qtos, 2 bwe - R$ 90.000,00
Cód. 1023 - R. Leopoldo Janssen, suíte c/ closet + 3 quartos, churrasqueira, piscina e

garagem para 3 carros - R$ 200.000,00
.
Cód. 1091 - BAEPENDI. - 420m' - 2 suítes + 3 quartos - R$ 200:000,00
Cód. 1019 - BARRA· 220m'· suíte + 2 quartos - R$ 130.000,00
Cód. 1196 - FIGUEIRA· 92m' - 3 qt�s. R$ 1'0.000,00 + finane.
Cód. 1198 - FIGUEIRA ··Casa e/150,33m2. suíte + 2 quartos.'
Cód. 1211'· JGUÁ ESQUERDO· 91m'· 3 qtos· R$ 44.500,00
Cód. 1'212 - JGUÁ ESQUERDO· 130m'· 3 qtos - R$ 39.000,00
Cód, 1214 - R. JDSE EMMENDOERFER - 230m'· Suíte + 2 qtos· R$ 85,000,00
Cód. 1251· R. JOÂO PLANINSêHECK - 300m'· Suíte .. 2 qtos· R$180000,OO
Cód. 1314 '; VILA LENZI • 125m' • 3 q(os - R$ 42.000,00
Cód. 1355 - VILANOVA - 180m'· Terreno e/'1628m' - R$ 155.000,00

CASASMISTAS
Cód. 1014· R. BARÂO DO RIO BRANCO - 200m'· R$ 70.000,00
Cód. 1020· PRÓX. BEIRA RIO - 3 qtos· R$ 39.000,00

-

Cód. 1253 - R. JiJSE EMMENOOERFER· 98m' - 2 quartos· R$ 39.000,00'

TERRENOS
Cód. 2005 . R. PRocópio GOMES - 780m' • R$ 90.000,00
Cód. 2006 - R. CENTENÁRIO· Centro- 525m' - R$ 33.000,00
Cód. 2007 - R. MARINA FRUTUOSO -1020m' • R$ 60.000,00 ,

Cód. 2009· R. PROC. GOMES 1262m'· R$ 210.000,00
Có.>! 2097· BAEPENDI - 1018m' - R$ 130.000,00
Cód. 2113 - BARRA - 364m'· R$ 10.000,00
Cód. 2114· RES. pApp· 430m' ··R$ 18.500,00
Cód. 2176· CZERNIEWICZ - 375m'· R$ 14.000,00
Cód. 2191 --FIGUEIRA· 307m'· R$ 7.000,00
Cód. 2212 - JGuÁ ESQUERDO· 434m'· R$11.000,OO
Cód. 2213· AZALEIA· 721m'· R$ 17.000,00 + parcelas
Cód. 2271 • VILA MABA - 496m' - R$ 15.000,00
Cód. '2291 • VILA LALAU - 600m'· R$ 35.000,00
Çód. 2351 - VILA NOVA· 646m2• R

.: Waldemar Rebello.
Cód. 2373· VILA RAU.· 360m'· R$ 13.000,00
Cód. 2980· GMIRIM - R. 28 de Agosto 455m'· R$ 27.000,00
Cód. 2981 - GMIRIM - Lateral· 28 de Agosto - 420m' - R$ 13.000,00
Cód. 2982 . SC 413 • 59.872,00 m'· R$ 40.000,00

.

SALAS COMERCIAIS
,
Cód. 4002 • ED. FLORENÇA· 80m' - R$ 65.000,00
Cód. 4004 • MARKET PLACE .- 44m' - R$ 46.000',00
Cód. 4007· AV. MARECHAL· 78m' • R$ 65.000,00
Cód. 4010 • CENTRO MED. ODONT .• 49m'· R$ 32.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3001 . Ed. Amenas • suíte c/ elosed + 2 qtos. 2 vagas de garagem.
Cód. 3004 . ED. CARLOS SPEZIA - 3qt�s - R$ 53.000,00
CM. 3009· ED. CAETANO CHIODINI - 2 qtos· R$ 30.000,00
Çód. 3016· ED. CRISTIANE MONIQUE· Suíte + 2.qtos· R$ 60.000,-00
Cód. 3021 • ED. ISABELA - Suíte + 2 qtos • R$ 75.000,00
Cód. 3023 - ED. NOVO MILÊNIO· Centro (em construção) • ,Suíte.+ 2 qtos 96 CUSs

(parcelados) + aeàbamento final
Cód. 3093 - RES. BARTEL . Suíte + 2 qtos· R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3211 . ED. FRAGATA· 2 quartos c/ garagem - R$ 20.000,00 + financiamento
Cód. 3252 • ED. HORTÊNCIA • 3 qtos • R$ 50.000,00

LOCAÇÃO
Cód, 602 • CASA alvenaria 400m' na Vila Lenzi
Cód. 635 - QUITINETES - Ed. Marquardt
CÓd. 626· APTO· suíte, 2 quartos no Ed. Sehioehet
Cód. 621 - Casa de alv. c/ suíte, 2 quartos, dep. empregada· Jardim Centenário· R$'350,OO
Cód. 642 - Apto c/ suíte,'2 quartos, dep. empregada· R$ '380,00

..

Cód. 662 - Sala comercial c/150m' • Rua Reinoldo Rau - R$ 1.400,00 '"

DISPOMOS:OE FINANCIAMENTO BANCÁ.RIÔÚU�T,Q:AO:HSB
BAMERINDUS PARA AQUISIÇÃ�DQSElJ IMÓVEL. CO!"SlJ.b:r�c.!"0S

I
TERRENO

ITERRENO de esquina com 960m2 sito à Rua João J.

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$
110.000,00
TERRENO com 1.540m2 sito à' Rua Amazonas -

Próximo a Scar - R$ 100.000,00 .

I
TERRENO 00 R;oMolho com 80.000,Oüm' - 'o 1000

Ida Igreja Nossa Senhora do Rosário - R$ 55.000,00
TERRENO com 5.380m2 frente para BR 280 e Rua
dos Imigrantes - R$ 60.000,00
DOIs terrenos na Rua Alfredo Schumann um de .

esquina com 480,OOm2 e o outro com 420m2

I
TERRENO com 350m2, na Rua Expedicionário

I
Fidelis Stinghen - Loteamento São Francisco - R$
14.000,00
Dois Terrenos no Loteamento.São Cristóvão - Bairro
Amizade - Valor de cada lote R$9.000,00

CASAS

I
CASA DE ALV. com 85m2 sito na Rua Horácio Pradi

I
- Pertci da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo-
R$ 29.000,00
CASA DE;: ALV. em construção de' 98,OOm2 - mais

casa de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV -lote 158
- R$ 18.000,00

I

II
-

Compra-se um micro-

computador, em bom estado,
semi-novo, 4.86 ou pentium-
Tratar 371-5664, com Eder

II

Procuro emprego de

doméstica, tenho experiência
- mensalista.

Fone para recado para Oda
371-7491

Vendo terreno na Tifa da
Mosca cl 420m2, próximo à

Malwee, pronto para
construir, com parte
financiadà e saldo a

combinar.
Fone: 371-8700 com Gastão

ou Carmem

Vende-se uma micro-

empresa de congelados com.
ótima clientela formada há 5

anos e toda equipada -

Fone: 371-6629
/

Vende-se terreno de 323m2
pronto pere construir no Rio
Cerro I ou troca-se por carro -

• li
R$ 5.000,00 - Tratar 371-2169

Vende-se terreno de 420m2

.

na Tifa da Mosca, próximo à.

Malwee, pronto para construir
- Tratar 371-8700. Financiado

Vende-se casa no

Loteamento Dona Benta, no
- Bairro João Pessoa, por R$

8.500,00 + prestações -

Tratar 370-0288

Vende-se casa em Barra
Velha - mobiliada- por R$

8.500,00+ 44 x de 2 salários_
-

- Aceito carro 975-0133

, CASA ALV. com 70m2 - mais casa de madeira de

150,00m2
-.na Rúa Luis Bortolini, 435 - R$35.000,00

ILOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPOSAMPIERO'

OURQVERDE
SÃO CRIS1'ÓVÃO II

I
RESIDENCIALFALBOYANT

BREVE O LANÇAMENTO DO.
LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

S UERDO

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

qUaJ10S cada, no pvto. superior - R$ 65.000.00
II - CENTRO· Apartamento c/11511", c/2 quartos + garagem- R$ 50.000.00'

.

12· AMIZADE- Apartamento c/100m'. c/3 qUaJ1OS, I bwc, c/ garagem' Entradade R$ 16.000,00 .. Financiamento (6 anos)- aceita
carro no negócio.
13· VILA RAU· Apartamento c/147m', c/3 qUaJ10S. 2 bwes . R$ 55.000,00 ,

14· VILA NOVA - Apartamento e/145rn', c/ suíte + 2 quartos e c/ churrasqueira nà sacada - R$ 58,000,,00
15· CENTRO· Apartamento c/I quarto, sala, cozinha. e garagem- R$ 27.000,00
16· CENTRO· Terreno coml. cl l.2oom' - R$ 45.000,00· Troca por apartamento central
17· VERSAIL,HES - Tellenoe/450m' - R$ 13.000,00
18· TERRENO - Próx. Marcolla- 14x28 - R. Calçada - R$ 15.000,00
19- GIAROINI LENZI- Terreno c1788m' - R$ 15.000.00 (Parcelado)
20· VILA LALAU - Terreno-Comercial c/38o.n'- 13x27 - R$ 35.000.00
21 - BARRA -'Tellenoe/345m" 15x23· R$ 9.000,00
22 - CHAMPAGNAT - Terreno 15x30· R$ 17.000,00 - (Parcelado)

ALUGA

OI . ILHA DA FIGUEIRA· Casa de
.

alvenaria c/IIO,," - R'Calçada. 3 quartos.
bwc. garagem, terreno c/ 15xJO - R$
23.000.00
02 - CENTRO,· CASA DE ALVENARIA
cl 280m2, suíte! c/ dosei + 2 quartos.hidro
'massage,m. bwc. dep. de empregada +

escritório- R$ 220,000,00 em até 50meses.
03 - PRÓX. A PREFEITURA· Casa de
alveriaria cl 100m2 com 3 quartos - terreno

18x22m· R$ 45.000.00
04 • CENTRO . SOBRADO DE

o I - Casa de alvenaria c/ suíte.+ 3 quartos - R: Joinville frente a Weg IT . R$ 450,00
02 - Casade madeira e/3 quartos - R: Anna Karsten, 198. pröxCurtume Schmidr- R$ 200.00
03 - Casa mista e/3 quartos, c/ garagem - R Carlos Flitz Vogel, 63 - Próx. Conf Mônica- R$ 230.00
04 - Apartamento e/3 quartos. R.: Angelo Sehiochet - Ed. Vaira - Próx, Wizard Idiomas- R$ 400,00
05 • Apartamento cl 2 quartos - R: Joinville, próx. ao Líder Club- R$ 250,00
06 - Apartamento e/2 quartos - R.: José Theodoro Ribeiro - Esq. R Luiz Alves - R$ 250,00
07 • Sala corni. c/ 75m' . R.: João Picolli - R$ 300.00
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973-5405

CASA DEALVENARIA
Rua: Maximiliano Hindelmeyer, 71

.

Terreno: 709,60m2
Const: 130,60m2 .

3 dorm. + sala + copa + cozo + dep. emp. +
área de serviço + � bwc + garagem

Valor R$ 66.000,00

;;"iAPART1ME/tfra\",l"'�difici� Dia�thus ";,,,
Rua: Mariaa Friuuoso esq. c/Ange/oi

,

Schiocheth.y '.,
'.

.

Área .. 214,(JZm2
1 suíte + 2dornt; w.sala eS!llr+ salafantàr.
+ bwcs�cial�.coz.+dep;:�mpe : 4r:ea de

'.

,-, _',::' ci
• i'(': -':

".�. ,?:'. .-;,,:{:, .

:-'�':

::\:__

," serv;{f;o .

'* gal;agft.m :fi'
,

VatonR$I19.000;00'-';. -- .•.
- �

LOCAÇÃO DE CASAS�VENDAS
CASAS

.Alv. - Rua Ferdinando Schlünzen, 62 - Centro - 2dorm. + 1 suíte -

400,00
o •Alv. - Rua João J. Ayroso, 1855 - Jguá Esquerdo - 5 dorm. - 800,ÇlO
.Alv. - Rua Jorge M. Oliveira, 20 - Guaramirim - 2 dorm, + I suíte-

450,00
•Alv. - Rua João Planinschek, 1808 - Jguá Esquerdo - 3 dorrn.

350,00
•Alv. - RuaMarina Frutuoso, II ° - Centro - 4 dorm, - 560;00
•Alv. - RuaMaria D. Naguel, 65 - Jguá Esquerdo - 3 dorm. - 400,00
.Alv. - Rua ThomazF. de Goes, 325 - Nova Brasília- 3 dorm, + I suíte
- 670,{)O
•Alv. - Rua Frederico K. Vasel, 546 - B. doR, Molha - 3 dorm. - 250,00
.Alv. - Rua João Picolli, 313 - Centro - 3 dorm, - 300,00
• Alv. R. Pedro Gonzaga, "ido n? 205 - Vila Nova - I suíte + 2 dorm.
- R$ 600,00 -

• Alv. R. Alberto A. A. Zieman n" 440 - Czerniewicz - j dorm -R$
500,00

�Alv. H. Adélia Fischer, 298 -

Centro - 300,00m2 - 1 suíte + 2

dorm. - 160:000,00

• /W. R. Thomas Francisco
o

de

Góes, 325 - Nova Brasília -

196,38m2. 1 suíte + 2 dorm. -

85.000,00

• Alv. R. Ernesto Rudolfo Fritz

Sohn, 340 - Czerniewicz -

226,00m2 - 1 suíte + 2 dorrn-

81.000,00

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS.Alv. R Francisco Hruska,
1690 - Ana Paula I - 400,OOm2
(inacabada) - 03 dorrn .

.-

64.000,00 .

• Av. Marechal Deodoro, 364 - apto. 303 - Centro - 2 dorm. - 4,00,QO
• Av. Getúlio Vargas, 49 - apto. 203 - Centro - 3 dorm. - 400,00
.• Av. Mal. Dêodoro, 28 - apto: 206 - Centro - 1 dorm, - 250,00
• R.: Emil 8urow, 30 - apto: 201 e 202 - Centro - 2 dorm. + 1 suíte-

500,00.
• .

,

R.: Expedicionário Gumercindo da Silva, 555 - Ed. Carvalho - 2

dorm, + 1 suíte - 600,00
• GuilhermeWackerhagen, 641 81: A apto: 404 - Vila Nova - 3 dorm.
- 3�0,00
• R.: Procópio Gomes de Oliveira, 717 - aptos: 23 e 33 - Centro -

'.
. .

'

2dorm.. + 1 suíte - 335,0.0
• R.: Reinoldo Rau, 400 - apto: 12 - Centro - 2 dorm, � 250,00
• R.: Jorge Czemiewicz -lado 877 - Czem'ewicz- 2 dorm- R$ 350,00
•

.

R.: Tufie Mafud, 86 - Centro- 2 dorm, -R$ 350,00

VENDAS
TERRENOS

• Condomínio Azaléias -

lote 23 - área: 1.039,58m2-
R$ 43.200,00

• Lot. Presidente Epitácio
.
Pessoapróx Viaduto - área:

930,OOm2 LO�CAÇÃO DE SALAS
• Av. Mal. Deodoro, 1594 sala 1 - Centro - 30,oorn2 - 450,00
• R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 798 _- Centro

- 59,00r:n2 - 320,00
,. R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 23 - Centro - 180,00rn2 - 1.000,00
• Av. Mal. Deodoro - Centro - 144,00rn2 - 2.700,00
• Rua: AngelO Schiechet, 311 - Centre - 50,00rn2 - 280,00
• Rua: Cabo Harry Hadlich, ,160 - Centro - 70,00rn2 - 800,00
• Rua: Domingos da Nova, 154 - Centro - 40joorn2 - 280,00
• Rua: João Marcatto, 13 - Centro - 50,oorn2 - 200,00
• Rua: Leopoldo Malheiro, 15-- Centrc-' so.oons - 360,00

/

, • R. HenrlchAugusto Less-
mann Centenário
392,00rn2 - 15;800,00

o. R. Aiberto Klitzke - Vila

Rau - 420�00ffi2 - 10.600,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Informativo Imobiliário AIJS

REUNIOES ORDINARIAS DA

DIRETORIA DA AIJS PAM,O
. .

.

ANODE 1999

Ficou deliberado na última reunião da Diretoria
da AIJS o calendário das reuniões ordinárias para o

ano de 1999.
23.02.99 - 17.03.99 - 21.04.99 - 19.05.99 - 16.06,99
21.07.99-18.08.99-15.09.99-20,10.99-17.11.99

Será toda terceira quarta-feira de cada mês,
excluindo o mês de dezembro, no horário das 18h às

19h, na rua Barão do Rio Branco, 221 - 2° andar.

Compra-se casa na

área central,
paga-se .'

R$ 45.000,00
Contato
975-2394

I" Compra-se linha
telefônica 376 -

Contato
.so-

975-2394

Vende-se casa em alvenaria c/
270m2 nó alto, no centro - 1 suíte +

.3 quartos + 1 BWG social + lavabo +

sala jantar/estar com lareira +

churrasqueira e garagem - .

R$ 210.000,00 - aceita apto. em
Jaraguá do Sule Balneário

Gamboriú - Tratar no 371-8009

Apto. central, com 240m2 - semi-
novo - Ed. Itália - ótimo acabamento,
cozinha e bwc, sob medida, com
hidromassagem e acabamento em

granito, totalmente cortinado - c/ 1

suíte + 2 dorm. - R$ 55.000,00 + 35x
de R$ 2.000,00 + GUB
Tratar no 372-3412

Apartamentos cl 1 suíte + 2

quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro social,
sacada com churrasqueira e

garagem.
Tratar no 371-2117

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936
VENDE

• Casa Vila Nova mista COm 1 00m2, galp�o com 180m2, terreno com 1.113m2, na rua 25 de
Julho. R$ 110.000,00

.

• Casa de alvenaria cl 192m2 - terreno cl 420m2, 3 quartos, 2 bwc, churrasqueira, garagem para
3 carros, etc ...

- R$ 75'.000,00
• Apartamento semi-acabado cl 113m2, 1 quarto, mais uma suíte, churrasqueira, terraço, etc, No
edifício Monte Cario, centro - R$ 50.000,00

.

• Terreno industrial cl 1 02.000m210calizado na BR 280 Guaramirim, cl 197m2 de frente para o

asfalto 70% arrozera - R$ 250.000,00
• Terreno, ótimo padrão, com 709m2 no Loteamento Joaquim Girolla próx. Posto Km 7 . R$
17.000,00
• Terreno com 1.070m2 na rua Ernesto Emílio Horst, próximo à Marisol- R$ 45.000,00 parcelado

RUA CEL. 'PROCÓ'PIO GOMeS DE OLIVEIRA, 1201
JARAGUÁ DO SUL - SC - FONE: 371-2357'

Comu-

mcamos

os novos

números

de telefone

da

Gráfica,

Editora e

Jornal

CORREIO

00

POVO

.370-8654

370-8649

370-7919

370-7944

·Vende-se
Casa de alvenaria

na praia de ltajuba 100m
da praia, moblllada com
+/- 200m2 com 4 quartos,
2 bwc, churrasqueira,

,

+ dependência.
,

Otimo local -

'fratar 371-8246
I ,

.------------�-------.
I CRECI Nº 1589 J I

: � Barra Sul:
: Imóveis :.
I I
• I
I FONE: (047) 372-2134 I
I I
I VENDE •
• I
I' TERRENOS I
I

1 - Terrenocl 1.044,5Om'(2S,OOx37,3O)- Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra- (defronte Ciluma) I2 • Terreno cl 448,OOm', Loteamento Papp- Rua 541 - R$ IS.000,00

I 3· Dois lotes cl área total de 968, 12m'· Lot. Heriberto Henke, Barra- R$ 21.000,00 •
I 4.. Terreno cl SOO,20m' -Lot, Papp, na Barra, área nobre- R$ 16.000,00 .'

5· Terreno cl 673,58m' - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00·50% entrada-
. ,I saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno. •
I 6- Terrenocl 329,OOm'(14x23,50) - R. EmestoLessmann - Vila t.aíau- R$13:500,00aceita carroaté R$ I

8.000,00
II 7 - Terreno cl 455,60m' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00

I 8· Terrenono Resideociallmperador- R.João J. Ayroso- R$ 5.000pOentrada, saldo até 10 x· To\al R$ I I

I
11.000,00 I9 - Terreno cl 384,OOm' - Loteamento Francisco Hruschka - São Luiz· R$ 3.000,00 + 20 x R$ 400,00 •

I 10- Terreno'cl408,70m'- J,ardim Hruschka II· R$ ÜX)Q,OO +·30 x R$ 334,00 • 1I SíTIOS I. I·I 1 • Sítio cl 62.500,OOm', sendo 16.000 de área plana, cl rancho de l00,OOm', churrasqueira, 15 cocheiras,

I'
raia de 400,00 rnetros, Tifa klein, distante 3 quilômetros da Malwee • R$ 75.000,00 •

I CAsAs I·
I

1· Casa de alvenaria cl60,OOm' - Terreno cl 7j 8,OOm' - Rua Júlio Pedri - Vila Nova- R$ 42.000,00 I
2· Casa em alvena�ia cl 157m' mobiliada e mais uma cl60,OOm' semi-acabada, terreno cl2.013,28m',

'1 localizada à Rua PastorAlbert Schneider, sin°. Aceita outro imóvel como parte em pagamentosnos Bairros: I
I Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova- R$ 150.000,00 - Negociável ·1
I LOCAÇÃO •
I 1· Sala comercial cl 25,OQm', RuaBarão do Rio;Braco - R$ 200,00 •
I 2· Sala comercial cl aproximadamentel00,OQm', Rio Cerro, SC - 416, Km 14 - R$I50,OO .' I

3· Sala comercial cl 33,OOm', Rua Angekl Rubi�i, 1197 - R$ 200,00',
I 4· Sala comercial cl50,OOm', Rua Angelo Rubinim 1256 - ao lado da Igreja dá Barra - R$ 270,00 I
I 5 • Sala comercial cl 36,OOm', Rua Angelo Rubini, 972· R$ 270,00

.

I
I

6 - Sala comercial cl 34,62m', Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege· R$220,00
I7· Sala comercial cll00,OOm', Rua Pastor A. Schneider, S71 - R$'43O,OO

I 8 - Sala comercial cll00,OOm', Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00 I
I

9· Sala comercial cl aproximadamente, 3O,OOm', Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas· R$ 120,00
I10 - Apartamento cl2 quartos, garagem e demais dependências, Rua 508, sin° . Barra - R$ 230,00

I 11· Apartamento cl2 quartos: garagem, Rua Joaquim A. Giralla, 210, Lot. Papp, na Barrá - R$ 290,00 I
I

12 - Apartamento cl3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete Malhas, R$ I
230,00

I' 13· Apartamento cl3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra ·,R$ 230,00 I
•

14 - Casa de alvenaria cl3 quartos, churrasqueira, garagem, Rua José Rasá, na Bara - R$ 330,00 I
15· Casa de alvenaria cl2 quartos, garagem e demais dependências, Lot. Hanemann - R$I80,OO

I 16 - Casa de madeira cl3 quartos, demais dependências, Rua Arduíno Pradi, 729, Jguá Esquerda· R$ I
•. �OO I

17 - Casa de madeira cl3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, lOOB, Barra- R$ II 360,00

I 18 - Casa de madeira cl2 quartos, garagem e demais dependências, Rua 634, Tifa Martins· R$ 160,00 I
I

19· Casamista cl70,OQm', 3 quartos e demais dependências, RuaMaria Nagel, 202, São uns- R$200,OO I
20 - Galpão em-alvenaria cl 260,OQm',. Rua Luiz Satler, na Barra - RS 600,00

I 21 - Galpão em alvenaria cl 340,OOm', Rua 851, Tifa Matias I, Rio Cerro I • R$ 500,00 I

II

RUA ANGELO RUBIN I, 1224 - SALA 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



arcado na espádua com
letra F, feita com ferro

m brasa; a segunda
entativa de fuga-seria
unida com a

'decepação" de uma

relha; e a terceira

mplicaria na condenação
oescravo àmorte.. '

•••••••••••••••

pesa,r de ter deixado
a' terrinha para fixar

residência em

Tubarão; 110 Sul do

Estado, Maurício
Lemos continua

visitando os inúmeros

amigos jaraguaenses
e a namorada
Micheie Giese

.ÍII•••••�.IC
EU AINDA SEIO QUE VOCÊS
FIZERAM NO VERÃO PASSADO

.

.

Jaraguá do Sul, 5 de março de 1999 - CORREIO DO POVO - 7

'e�';'�il:' �;�.��pr���a·o·@�ip�a·iI:�o'�.b�
'.' .

· Direção: Danny Cannon.
· Elenco: Jennifer Love Hewitt, Freddie
Prinze Jr., Brandy, Mekhi Phifer, Matthew
Seuíe.,
· Gênero: Suspense'.

I 1'1 .E i'l\ Ja\ ..
•

G_Ne eine Mueller I: Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram.
no Verão Passado (censura 14 anos), •
Horários: '14h, 16h, 18h, 20h, 21h45, . I

C,Ne eine Mueller 2: Mensagem para Você (censura livre).•
,

Horários: 14h, 16h30, 19h, . . •
Pânico 2 (censura 14 anos), •
Horário: 21 h30,

•.

C.Ne Cine Mud/er 3: A Vida é Bela (censurá 12 anos),
Horários: 14h30, 161145, 19h, 21h15, •

•
C,Ne eine Neumarkt I: Além da Linha Vermelha. •

Horários: 14h30, 18h, 21 h 15. •
G_Ne eine Neumarkt 2: Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram.

no Verão Passado. •
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. •

C.Ne eine Neumarkt 3: A,�ida é Bela. •Horanos: 14h45, I7hIO, 19h30, 22h
.•C.Ne eine Neumarkt 4: Pânico 2. .

Horários: 14h15, 16h45, 19h15, 2ih50.•
•
•
•
•
•
•
•

........� _ _ _ .

Sinopse
Julie James (Hewitt) não é a mesma desde o
verão passado, ainda se sente culpada por
Ter participado na morte do pescador Bem
Willis (Watson). Suas notas estão horríveis
e seu relacionamento 'com o namorado de

escola, Ray Bronson (Prinze Jr.), não vai
nada bern.; Will Benson (SettIe), colega de

Julie, gostaria de aliviar sua dormas ela não

contia em mais ninguém,
Enquanto isso ... a melhor amiga de Julie,
Karla Wilson (Brandy), ganha uma viagem
para as Bahamas com direito a quatro
acompanhantes. No momento em que eles

chegam à maravilhosa ilha, o pior começa a

acontecer. A escapada romântica se

transforma numa temporada de assassinatos
e morte que leva os quatro adolescentes a

lUtarem desesperadamente pelas suas vidas.

. RuaMal. Deodoro da �EI. Fonseca, 1452 0Fonetfax: 372.3306 q:::

Jaraguá do Sul· SC �(ji)i
. Cl

JOINVILLE

BLUMENAU

C,Ne eine Neumarkt 5: Lado a Lado.

Horários: 14h30: 19h30.

Mensagem para Você.
Horários: 17h, 21 h45.

C.N.e eine Neumarkt 6: Vidas em Jogo.
.

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30,

Programação válida para o período de 5 a 11/3.

PARALAMAS DO SUCESSO
Depois de 16 anos tocando juntos, 12 discos gravados (nove

com material inédito), milhões de fãs conquistados e sucesso

internacional, osParalamas do Sucesso vão aposeritar guitarras,
baixos elétricos e baterias eletrônicas. Tudo porque ainda este

mês, a banda pretende reunir amigos, alguns convidados e fãs

para a gravação de seu. Acústico MTV, O especial, que dará

origem a um disco e um homevideo , ainda não tem data definida
de gravação nem de apresentação, mas seu repertório já está ém
fase de-finalização.

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone têm evitado
falar sobre o assunto,' "Ainda estamos trabalhando no

repertório e não vale a pena ficar adiantando muito as coisas",
diz Barone. Ao que tudo indica, a vontade é surpreender o
público com muitas novidades. Para tanto, atémesmo o set

acústico, que vinha sendo realizado nos shows, foi abolido.
Nessas oportunidades, foram apresentadas algumas músicas
que podem compor o repertório final, casos de "Pólvora",
"Me Liga" e "Uns Dias".

(Alexandre Scaglia).

,

Informativo Center Som

Títulos mais vendidos: Offspring (Americana), Axé
Bahia 99, Paradise (Vols, I e 2), Planeta Atlântida Hits

99 e Euro Momento Transasom (Vol.L), Principal
lançamento: Bad Boys Blue (Back).

/-----------�----7�--��
'1 l .. NIVER r
I � J I
I J Robert Donath Jr. (5/3), I
I Fabrício Beber (5/3), I .

I AchilIes Santos Silva Jr. (5/3), I
I Marcos J. Vailatti (7/3); .

I
I Rosseie Gianesini (8/3), �

I

�. '.. ..'. G�rgio �. Donini (8/3) e .

I

-, _ DIogo BIttencourt (10/3). )
---------------------

E�· �'NTON'4
r:Jfr A RBS TV e a Prefeitura de Balneário Camboriú
promovem, nos próximos dias II, 12 e 13, o concurso
Garota Verão, com participação de 50 candidatas. A
vencedora será conhecida na tarde de sábado (13), após

o desfile de passarela, que será realizado na Praça
Almirante Tamandaré, no centro de Balneário

Camboriú .

I-t-�:ffm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CORREIO DO POVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Canto da Mulher Latina
Autora Desconhecida' Descreve, sou moço Que eu também sei lutar

Porém não te esqueças de Que meu nome é mulher.
1- Descreve do jeito que acrescentar Descreve também a tristeza
bem entender Que eu também sei sonhar que sinto
Descreve, seu moço, Que eu também sei lutar Confesso e não minto que
Porém não te esqueças de Que meu nome é mulher. choro de dor
acrescentar Descreve a tristeza que eu

' Tristeza de ver humilhado

Que eu também sei amar tenho nos olhos o meu homem

- Que eu também sei sonhar Comente a malícia que Meus Filhos com fome,
Que meu nome é mulher. tenho FIO andar meu lar, sem arnor.
Descreve meus olhos, meu Nos teus preconceitos de Descreve, seu moço, a

corpo, meu porte mil frases feitas mulher descontente
Me diz que sou forte, que , Diz que sou perfeita na De ser objeto do macho e
sou como a, flor: hora de amar. senhor
Nos teus preconceitos de Descreve as angústias da Descreve este sonho que
mil frases feitas fome e do medo levo na mente

Diz que sou perfeita e sou Descreve o segredo que eu De ser companheira no
feita de amor. guardo pra mim arnor e na dor.
Descreve a beleza da pele Nos teus preconceitos de 4- Descreve do jeito que
morena mil frases feitas bem entender
Me chama de loira, Diz que sou perfeita, qual Descreve, seu moço
selvagem, serena puro jasmim. Porém não te esqueças de
Nos teus preconceitos de 3- Descreve do jeito que acrescentar

m i I frases fei tas bem entender Que eu também sei amar
Diz que sou perfeita e sou Descjeve, seu moço Que eu também sei lutar
feita de mel. Porém não te esqueças de Que meu nome é mulher
2- Descreve do jeito que acrescentar
bem entender Que eu também sei amar Marta Moura Streppel

Pelo presente Edital, de conformidade com o artigo 30 dos Estatutos,
convoco os associados votantes para a Assembléia Geral Ordinária
da Ajadefi (Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicos), que
será realizada aos 13 (treze dias de março de 1999) às 14h (quatorze
horas), no salão da Igreja Matriz, em primeira convocação, caso
não haja quorum, às 14h30min. (Quatorze e_trinta), com qualquer
número de associados, para tratarem do seguinte assunto:

1- Eleição da novadiretoria
,

Jaraguá do �ul, 18 de fevereiro de 1999.

r.){.')
�Z54nos
A EDUCAÇÃO COMPLETA

�rcul0 •

, Ita.liart�
de Jaraguá do Sul

Champagne (continuação)

Descobertas cientificas mais recentes, particularmente no campo da biologia molecular,
confirmam que o champagne defato possui propriedades medicinais, tanto preventivas quanto
curativas. ,

Por sua'riqueza em sais minerais, vitaminas e oligo-elementos, assim C01�0 pela presença de
compostos orgânicos formados durante a sua elaboração, o champagne é uma bebida viva
dotada de inegáveis propriedades dietéticas.
Assim, sem substituir as prescrições normais, ém doses razoáveis pode ser um excelente

complemento terapêutico.
_
'

Essas característicasforam compiladas e estudadas por dois médicosfranceses, os drs. Tran
Ky e FrançoisDrouard, que apresentaram suas conclusões no livroLes Vertus Therapeutiques
du Champagne, redigido em conjunto com o escritor François Banal e publicado pela Editora
Artulen, de Paris, em abril de 1990.

Nota: na próxima semana

falaremos sobre alguns campos
quepodem ser beneficiados.
Devanir Danna
Círculo Italiano de

Iaraguá do Sul Rua Antônio Carlos Ferreira i:J Henrique Piazera

Sexta-feira, 5 de março de 1999

RorARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X LEGADO- O maior filósofo que veio até nós - Jesus

deixou o maior e mais perfeito código de moral e de ética para os

homens, e que, quando estudado, entendido, assimilado e seguido,
levará, com certeza, o seguidor, ao encontro do Mundo Novo, das
boas ações, ações e obras, consubstanciadas no respeito, na integridade
e no amor. Quando disse que, "deveria ser dado a César o que era de

César e a Deus o que era de Deus", elucidava um conflito jurídico
social, passando para os homens a idéia, pura e Cristalina da boa

convivência" onde cada um deveria se contentar apenas com aquilo
que lhe pertencia, deixando de querer o que não lhe era de direito,

Ainda, quando afirmou que a melhor maneira de viver era "somente

fazer ao outro aquilo que gostaria que lhe fosse feito, conjugado com

outras afirmações, ilustrava, inclusive com os próprios exemplos,
que a única ,maneira de a sociedade crescer sobre base sólida era a

observação dos postulados morais/éticos onde; não havendo infratores,
não haveria lesados, e, por conseguinte, não haveria revoltas, lutas,
e, sim, a harmonia, o progresso das criaturas, podendo-se alcançar a'

verdadeira paz social.

ROTARY X SOLIDARIEDADE - Quando o furacão Mitch varreu

,

a América Central, em outubro do ano passado, os rotarianos foram
os primeiros a atender aos gritos de socorro das vítimas, arrastadas
pelas torrentes ou atingidas pela lama. Em Honduras, foram criadas
verdadeiras brigadas de rotarianos, que se aventuravam contra a

tempestade feroz, resgatando vítimas e levando-as para lugares
seguros, enquanto o vento forte uivava pelas ruas. Entre os que
arriscavam suas vidas para retirar pessoas aterrorizadas do meio da

lama, estava o governador do Distrito 4,250, Mário Valdés, "Mesmo

que nunca tivesse feito nada antes ou não fizesse nada depois, só o

fato de ter conseguido salvar tantas vidas já valeu a minha

governadoria" ele conta ter sido seu pensamento ao retirar uma criança
do meio dos destroços.

ROTARY X POLÍCIA INTERATIVA - Companheiro Rogério
Wonck de parabéns pela brilhante palestra que fez aos jovens ,

estudantes do Colégio Prefeito Lauro Zimmermann e líderes de

associação de moradores na comemoração dos 94 anos de Rotary
Internacional. Lamenta-se autoridades politicas e empresários
ausentes, principalmente porque é um projeto que a Polícia Militar

coloca em prática e que vem ao encontro de todos, ou seja, segurança
que tanto necessitamos já que, drogas, violência, seqüestros, assaltos
não estão acontecendo somente nos grandes centros. Parabenizamos

mais uma vez a Polícia Militar, através do companheiro Rogério
Wonck, pelo trabalho, e queremos também parabenizar a dra. Jurema
(delegada) que se propôs em apresentar à comunidade, num futuro
bem próximo, o trabalho 'da Polícia Judiciária que caminha junto e

integrada com a Polícia Militar. A integração entre a Polícia Militar,
comunidade e Polícia Judiciária certamente trará muitos benefícios

para a sociedade. Correta a afirmação do secretário de Segurança,
dr. Carvalho, 'quando diz: "Quando necessitamos da polícia não

chamamos por Polícia Militar ou Polfcra Judiciãria, mas sim, 'polfcia'".

,
ROTARY X VALORES - É muito importante que os Rotary Clubs
valorizem seus companheiros e concedam oportunidade de apresentar
à comunidade o trabalho que desempenham na área profissional. Com

,

isso estamos reconhecendo o valor da profissão do rotariano,
,utilizando os conhecimentos profissionais próprios para asolução
dos problemas e carências da sociedade e, ainda, oferecendo os

conhecimentos profissionais para propiciar oportunidades aos jovens,
atendendo as necessidades especiais de outros e assinar uma melhor

qualidade de vida em nossa comunidade.
'

Apoio:
�--------------------__'

ADVOCACIA
Marcos Roberto Hasse

OAB/se 10.623
Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12,520,

Posto de
Gasolina
Ma'iochi
Ltda.

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

,

Rua Reinoido Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194, - 982-071 O

Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Formaturas marcam o mês no CESJS
Três formaturas marcam o

mês de março no Centro. de
Ensino Superior de Jaraguá do
Sul. Os acadêmicos dos cursos

de Administração, Pedagogia
e 'Ciências Contábeis parti
ciparão de solenidades que
incluem cultos ecumênicos,
colação de grau e bailes.
A primeira turma a colar

grau será a do. curso de

,

Administração. A solenidade

acontece nesta sexta-feira, dia
5, no Clube Atlético Baepen
di, a partir das 19h30. No dia

seguinte, às 23 horas, acontece
o Baile de Formatura. No dia
12 de março, será a vez dos
formàndos do curso de
Ciências Contábeis. O culto
ecumênico começa às 19 horas

e, às 20 horas, acontece a

colação de grau, As duas
solenidades acontecem no

Baependi.
Na sexta-feira, dia 1'9, for

marn-se os acadêmicos do

curso de Pedagogia, O culto e

a colação de grau acontecem

às 19 horas, na Comunidade

Evangélica Luterana. O baile
será realizado, às 23 horas, no
Clube Atlético Baependi.

Professor Competente conclui mais uma etapa
Terminou mais uma nível dos professores no

etapa de Capacitação 00- Brasil e em Santa Catarina

cente, do Projeto Professor é, de modo geral, muito
Competente, uma iniciativa precário, em virtude de sua

da Ferj (Fundação Edu- baixa remuneração e a pou
cacional Regional Jaragua- ca qualificação das escolas
ense), que tem por objetivo de formação. "Sem satis
dar apoio aos professores fação profissional, sem a

de nível básico, no desen- devida valorização, os pro
volvimento de suas ativi- fessores não têm estímulo
dades em sala de aula. O para repassar seus conhe

projeto vem sendo desen- cimentos aos alunos. E, por
volvido nos municípios de isso, os estudantes não

Jaraguá do Sul, Pomerode aprendem sequer o sufi

e Corupá. A etapa encer-
.

ciente". Para Demo, exis
rada foi a de Propedêutica, tem muitas propostas ino

que procurou desenvolver, vadoras e viáveis, na área

com os professores, estí- da Educação, que vem sen

mulos para a elaboração, do desenvolvidas isolada

pesquisa e novas formas de mente. "Podemos citar o

aprendizado. Segundo o Projeto Professor Cornpe
idealizador do projeto, pro- tente, sendo desenvolvido

fessor dr. Pedro Demo, 0/ na Ferj, em convênio com

as prefeituras municipais da

região. Desenvolve-se,
também, no Colégio Bom

Jesus, em Joinville, e em

mais quatro instituições de

ensino de Curitiba, entre
outras. No setor público, o
ensino sofre bastante com a

volubilidade dos governos.
Não existe um trabalho de

continuidade". O Projeto
Professor Competente terá

mais três etapas de capa

citação (cursos), ainda em

1999. A Ferj sediará, em

julho, aetapa "Educar para
a pesquisa", destinada a'

professores da rede muni

cipal de Jaraguá do Sul.
Estão previstas, ainda,
etapas a serem desenvol

vidas em Pomerode e em

São Bento do Sul.

.

Projeto Professor Competente reuniu profissionais na Fer}

Curso deEspecialização em Língua Inglesa
Estão abertas as inscrições

para o curso de Pós-Graduação
- Especialização em Língua
Inglesa, iniciativa do Depar
tamento 'de Letras, do CESJS
(Centro de Ensino Superior de

Jaraguá do Sul).
Os interessados em obter

maiores informações sobre o

curso, com início previsto para
o mês de abril próximo, podem
dirigir-se à Coordenação de

Pós-Graduação ou ao De

partamento de Letras, através
de:
E-mail: deplet@ferLrct-sc.br
posgra@ferj.rct-sc.br
Fone/fax: (047) 371-0983

Rádio Comunitária Alternativa
Antidemocrático e in

constitucional o feeharnen-

tidades que compõem o

Conselho de Fundadores da

.
to e apreensão dos equipa- Rádio Comunitária Alter

mentos da Rádio Cornu-. nativa de Jaraguá do Sul,
n i tár i a Alternativa FM seguintes: Igreja Católica

107,1, de Jaraguá do Sul, Apostólica Romana; Igreja
fato este ocorrido no dia 30 Evangélica de Confissão

de setembro de 1998, além Luterana do Brasil; Igreja
de mais outras dez ernisso- Evangélica de Deus; Centro
ras comunitárias atuantes de Direitos Humanos; Cen
na região Norte do Estado. tro da Pastoral Operária;

Estas emissoras que vi- Ação Ecológica; Sindicato
nham, sem dúvida, prestan- . dos Servidores Públicos

do relevantes serviços de Municipais; Sindicato dos

radiodifusão, gratuitamen- Trabalhadores de Alimen

te, ao seu enorme leque de tação; Sindicato dos Tra

ouvintes, estavam ampara- balhadores no Comércio;
das - ex vi - artigo 5°, inci- Sindicato dos Trabalhado

sos IV e IX da Constituição res da Construção Civil e

Federal. Verbis: do Mobiliário; Sindicato
"É livr� a manifestação

de pensamento, sendo

vedado o anonimato."

"É livre a expressão da

atividade intelectual, artís- ,

tica, científica e de comu

nicação, independente
mente de censura ou I i

cença."
Estranhável ainda o fato

de que estas emissoras que
'sofreram a violência dos

órgãos governamentais
(Ministério das Cornuni

cações), além do amparo
- constitucional, estavam,

ainda, autorizadas a funci

onar na forma disciplinada
na Lei Ordinária n° 9.612,
de janeiro de 1998, e regu
lamentada pelo Ministério

das Comunicações, pelo
. Decreto n° 2.615, de 3 de

junho de 1998.

Ora, se desde logo, estas
emissoras estavam - ex jure
- autorizadas a funcionar,
injustificável pois, e ante

jurídico o - modus, operan
dis - desferido em frontal

desrespei to às li berdades
. democráticas conferidas no

direito constitucional

pátrio .

. Frente pois, a este sta

tus, indaga-se. Onde está o

direito à livre manifestação
de pensamento consagrado
na Carta Magna?

A resposta está contida
no manifesto de repulsa
"Carta de Esclarecimento" :
trazida a público pelas en-

dos Trabalhadores Metalúr

gicos; Sindicato dos Traba
lhadores Rurais; Sindicato

dos Trabalhadores do Ves

tuário; Fundação Regional
Jaraguaense; União Jara

guaense das Associações de

Moradores; Diretório Cen

trai de Estudantes da Ferj.
Aliando-nos a esta cole- '

tiva manifestação deflagra
da pelas classes mais re

presentativas da corl,u
nidade jaragua�nse, as

qu ai s por justiça, c o n

clamam a reabertura da Rá

dio Comunitária Alternati

va de Jaraguá do Sul, augu
ramos que, revisto o pro
cesso administrativo que a

retirou do ar, volte nova

mente a cumprir sua nobre
, finalidade como instrurnen
to valioso e útil de cornuni

cação social.

Clemenceu do Amaral

e Silva, ex-Chefe de Ga

binete da 3a• Secretaria da
Assembléia Legislativa .

SC.

POSTO AflME 5

"',�.
mime B 371 9964l

Ruo Presidente Epltóc!o Pessoa, 1155
(próx. aoKohlboch] Jaog.JÓ do Sul- SC
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Nasceu, no àia 11/2/99, a bela

Ana Paula Laura Ramos.

Ela é filha de José e

Maria Helena Ramos

Sábado (27/2), a Bárbara

Michelle N. S. Bertoldi reuniu

a família no sítio do tio,

Jarbas, 'em Curitiba, para
comemorar os seus 7. anos.

Beíjos mil, você merece!

Ela é filha de Moacir e

Nilda Bertoldi

Aos 12 minutos do dia

25/2/99, depois de 9

meses,'de ansiosa
.. espera, nasceu Elisa '

Müller .. Filha de Elias e

Márcia Z. S. Müller, ,

deixa os \papais, filhos
e avós cheios de

... orgulho com seus 3,100
...

kg, e 49 cm de altura,
•1 de doce beleza. A

todos, Parabéns! Ela é
realmente uma

gracinha!

<'

Washington Rafael dos Anjos
(5 anos) é filho de Eduardo e

'Simone dos Anjos

Completou I aninho no dia 21/2

a menina Maria Helena Sedrez

Paixer, filha de Ieda e F. Carlos
. Peixer

Com os pais Adauto José

Schollemberg e
.

Sônia Rsqína Sedrez,

f Ed,uarda Sedrez Schollemberg,
que nasceu no dia 25/2,

com 2,900kg e 49cm,
no Hospital e Maternidade

Jaraguá, às llh53

'

.
•

..
·Nascimento s
21/2/99 - CIeiton Luís Lepinsky
21/2/99 - Paula Rocha
22/2/99 - Karlos Alessandro Pereira
22/2/99 - Luís Henrique Alano de Souza
23/2/99 - Franciele Aparecida Marin
23/2/99 - Heloísa Schmitz
23/2/99 - Lucas Martins da Silveira

23/2/99 - Lyandra Sara do Rosario Krause
23/2/99 - Rafaela Largura
24/2/99 - Alison Iuri da Rocha

24/2/99 - Cássius Gustavus de Paiva

24/2/99 - Douglas Pinto Silverio
24/2/99 - Isabela Castilho Pellis
24/2/99 - Maurício Montanha Junior
25/2/99 - Bruno Henrique Leone

26/2/99 - Cátia Cristina Lindemann
26/2/99 - Kethlin Rostirolla

'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TRANSPORTES ESCOLAR TIO POVOAS

.c
"".

�,\
Jaqueline Alessandra de Gasper fará o lOanlnhb'
dia 6/3. A fe�tinha será domingo (7/3), em sua

restdêncla, para amiguinhos e familiares, ela é ,

filha de Aleixo e .

Roselí de Gasper, e os irmãos são Jackson. e
Alisson. Parabéns!

Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação - dança - catequese - reforço -

artes marciais - iqiomás - música - futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.

À q1,1erid�i,
,

Mayara' Carolin�;�
.. ,Marti,n·s�<�
felicidades pelqi;

seu 90";

Cumprimentos'!:
'dos pais;)

. Sérgio e Tânia"
e do irmã

D�eg

Arsanjo Júnior está nos

deixando mais felizes com

a alegria do 3° aninho,
que completou no dia 27/2.
Felicidades a você Jú....

. Papai, mamãe e toda' a
família te amam muito

.
Marcos A. Póvoas '\ •

Rua Willy·GÜnther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do Sul - SC -Fones: 973-573� - 376�1112

. Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

�----- Convênios --------

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG .. MALWEE,
SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Dr. Herberto Meldau
,PEDIATRA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CTG Chaparral
Rodeio dias 5, 6 e 7 de março

No último final de semana, lá

na cidade de Papanduva, eu tive a

grata oportunidade de conversar

com o Ciro e o Dudi e coloquei à

disposição destes nosso espaço

gauchesco, que foi prontamente
aceito.

O CTG Chaparral, da cidade de

Joinville, promoverá, neste final de

semana, o 23° Rodeio Crioulo

Interestadual. O CTG Chaparral é

um dos mais antigos, foi fundado
em 1974, e o patrão-geral, senhor
João Francisco Tito Harger, o

"Titão", juntamente com seus filhos

Sérgio, Ciro e Dudi, acompanharam
todo o crescimento da tradição
gaúcha no Estado de Santa Catarina,
participando ativamente da pro

moção dos eventos, organização e

manutenção das entidades regu
lamentadoras e nada menos que o

peso, a responsabilidade e o de

sembolso de 23 rodeios realizados.

Vinte e cinco anos de tra

dicionalismo, 25 anos trabalhando,
pensando em como atender melhor,
conseguir ajuda, muitas vezes

lamentando e amargando prejuízos
financeiros e saúde comprometida
pelos vários dias de sol, chuva e

sereno, mas nunca deixou de
colocar à disposição dos tra

dicionalistas gaúchos os eventos e

rodeios gaúchos. Para qualquer
empresa, clube e entidades de

maneira geral, existem momentos

em que devemos, profissional
mente, resgatar os registros dis

poníveis e refletir s.obre o que
aconteceu, o que continuar e o que
mudar para poder continuar.

O CTG Chaparral está propondo
mudanças na forma de realização
dos rodeios e, como toda mudança
gera resistência, esta entidade está

sendo criticada. Eu, como tradicio

nalista gaúcho, não tenho conhe-

cimento e experiência suficientes

para opinar sobre custos e difi

culdades para promover eventos,
mas conforme breve histórico que
apresentei nos parágrafos ante

riores, respeito esta família tradici
onalista gaúcha e a considero como

um "Esteio da Tradição Gaúcha".
Diante disso, concluo meus co

mentários com uma frase para
reflexão:

"Quem faz, às vezes comete

erros, quem não faz já errou".

Abaixo, voll transcrever as

palavras do CTG Chaparral:
"O CTG Chaparral entende que

os CTG's e piquetes que participam
do rodeio devem colaborar finan
ceiramente com a entidade pro
motora do rodeio. Uma das formas
de colaboração é realizar, durante
o rodeio, pelo menos uma prova
com inscrição paga. Durante 0 23°
rodeio serão realizadas, gratui
tamente, as provas de Laço Pai e

Filho, Individual de Laço, Laço
Patrão de CTG e piquete, Gine
teada, Rédeas, Laço Piá e Guri e

Vaca Parada, inclusive o baile com

entrada franca animado pelo con

junto Os Veteranos. Todas as

provas anteriores serão acompa
nhadas de troféus, além de R$
1.000,00 em dinheiro, distribuídos
entre os primeiros cinco colocados
na gineteada. Repito, todas com

inscrição gratuita.
Realizando as provas anteriores,

nós estamos cumprindo na íntegra
todo o regulamento do MTG-SC,
então a prova de Laço Duplas, que
será cobrado R$ 40,00 de inscrição,
será uma prova a parte e o prêmio
para a dupla vencedora será uma

moto de mais de R$ 3.000,00.
Entendemos que os CTG's,
principalmente os que não possuem
cancha e/ou não realizam rodeios,

devem prestigiar e colaborar com
o CTG promotor contribuindo com

esta taxa de inscrição, pois não

cobraremos entrada no parque,

acampamento e nem mesmo

entrada para o baile.

Estamos, como já é de costume,
colocando gado bom, comissão
julgadora do màis alto gabarito, e

para as duplas que fizerem cinco ou

seis armadas serão dadas mais duas
armadas. Estimamos que durante o

rodeio mais de três mil .armadas
serão realizadas e, para isto,
teremos que ter no mínimo 400 bois

disponíveis.
Hoje, não é mais possível rea

lizar rodeios sem que haja uma

contribuição financeira das enti
dades que vêm participar, pois o

custo é alto, todo ano temos que
manter o parque em condições de

uso, ampliá-lo para atender cada

vez melhor. Abaixo, citaremos

alguns custo da cancha:
.

400 bois para provas de laço
RS 5.200,00 (se fossem alugados)
.30'cavalos para gineteada

R$ 2.100,00
Comissão julgadora + narrado

res R$ 1.000,00
Premiação para gineteada

R$ 1.000,00
Premiação para laço dupla

R$ 3.400,00
Total somente na campeira

R$ 12.700,00
Como os senhores puderam

observar, somente este custo já
ultrapassou em muito uma possível
arrecadação de inscrições nas

duplas, isto sem falar no som da

cancha, o conjunto para o baile,
divulgação em rádios e jornais,
pessoal para trabalhar, etc .. Quem
não acreditar e achar que rodeio dá

lucro, então que faça pelo menos

um. Se alguém acreditar que rodeio
é um negócio lucrativo, deixo uma

pergunta para sua reflexão:
A 9· região possuiZS CTG's

filiados, mas por que somente

cinco promovem rodeios?"

...
CARNES

'--.
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Gaúcho(a) de :
idade nova I

I
I

. I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Charles Janesch (9), I
I Mirlei Planinscheck (11), I
I Sandro Rogério I
I Wille (12), I
I Gineci Rodrigeri (14), I

II Roberto Bento I
"Beto" (17), I

II Cristiane Hafermann I
. I

I (18). I
L. ..I

Carla Giane de Oliveira

Vargas (5),
Angelo Spézia (9),
Marlene Jahn
Franzner (9),

Torneio de Laço
14 de março

Piquete Lenço Branco
Massaranduba

Baile Gaúcho
27 de março
Grupo Rodeio

CTG Laço Jaraguaense

Baile Gaúcho
6 de março
Grupo Galpão

Sociedade Amizade

Agenda gaúcha
6 de março - Baile Gaúcho - Grupo Galpão - Sociedade Amizade
5 a 7 de março - Rodeio Crioulo - CTG Chaparral - loinville
14 de março - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco -

Massaranduba
27 de março - Baile Gaúcho com o Grupo Rodeio - CTG Laço
laraguaense

.

1 e 2 de maio - CTG Tropeiros do Vale - i Festa Campeira -

Hélio Hemmendoerfer
13 a 16 de maio - ISo Rodeio Crioulo - CTG Laço Jarazuaense
14 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos de Ouros - CTG

Laço laraguaense
15 de maio - Baile do Rodeio com o Fogo de Chão - CTG Laço
laraguaense .

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
"O PROFESSOR BECO

Ensino de equitação e treinamento

para provas de laço, tambor e baliza
Idade mínima de 5 anos

Local: Rua Bertha Weege, 3417
(3 quilômetros após a Malwee,
em frente ao salão 25 de Julho)

Contatos: 376-1066

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

DEMARCHICOM. DE CARNESEFRIOSLTDA.
,���
IlPECIONADO

$.LE.=077
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Portugal I ES,panha
, 15 dias /14 noites
5x de US$ 450,

Nordeste Espetacular·
Visitando Maceió!Recife! Natal! Fortaleza

6x de R$ 220,00

Programe suas férias e feriados com a Cosmos Turismo
Fazemos orçamento sem compromisso

Faça sua consulta ou reserva pelo e-mail cosmos@netuno.com.br NOVO te Iefone 370-0 1 O 1

Excursões Rodoviárias

Cidades Históricas
Minas Gerais

, 2x de R$ 210,00

Rio deJaneirolPetrópolis
e Angra dos Reis

2x de R$ 220,00
.

Pousada Rio Quente
2x de R$ 345,00

Poços de Caldas
2x de R$ 260,00

Gramado
2x de R$ 125,00

Excursões Aéreas
8 dias / 7 noites

Porto Seguro
10x de R$ 69,00

.Fortaleza
10x de R$ 97,Oa

Rio,de .Janelro I Búzios
R$ 780,00I

Aracaju
.'

R$ 765,00

Cancún
3x de R$ 493,00

>',

Nova York
US$ 940,00 ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mudas de árvoresfrutiferas
flores e plantas omamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lalou - Jaraguá do Sul - SC

CORREIO DO POVO
·
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Segunda-feira (8), comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Muitas mulheres em

várias panes do 110.'1.'10 planeta Aliiá têm milito o que comemorar. Que o sofrimento destas
lall las mulheres sirvam de reflexão pura lodos IU)S, homens e mulheres. que "iremos em

meio a democracia e liberdade de expressão. Onde o ser e terjá ,\"tio valorizados. Que
Iodos os homens reflitam e dispam-se de seu egoismo, ao menos neste dia. pura saudar

respeitosamente este sermaravilhoso chamado mulher. Purabéns!

[(KOERICH)]
Gente Nossa-

372·0880·371·0866

•••••••••••••••••••

Waldemar Behling (Foto
Loss), Sérgio Nagel (Bazar
Iaraguâ) e Alberto Pacheco
da Rosa (presidente da
CDL)na inauguração do
BancoReal

Luao Sassi

Jorge" Walter (Téco), Piran,
Roeder, Valério, Leca,

" Clausio, Macarrão, o
colunista, Cesar, Davi, Moa

Gonçalves, Beto, Moa
Garcia, Nelsinho, Tubarão,
Lucas e Leodo na festa de

confraternização da Equipe
Cowboys com a imprensa. Os
Cowboys, comemorando J J

anos, com relevante projeto,
, visando colaborar

mensalmente com a Apae

Casal Venilton e Mãriene N. do Silva.

Ela aniversaria amanhã (6) e comemora
com bonita festa, para familiares e

amigos, em sua residência

,

. \.wlJ

••••••••••••••••••

IYilza, Cristiane,
Betina, Israel e
Daniela em recente

evento no

Clube Atlético

Baependi

Film.agens & Fotografias

Fone: 370-1703

- SISTEMA DE AtU'UEL
"

, .

.�\)�

_973",alau
'. sc.' Fft (047)371·2464
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Avanços no tratamento do câncer
--------- ...---

ulmão

o medicamento Photo

frin, cujo uso foi, oprovcdo
recentemente nos EUA, promete
novo alento a pacientes nas fases
mais iniciais do, câncer, Ab ser

oörnlnlstrodo por injeção venosa,

essa droga atinge as células
turnorcls. Quando o +urnor é

alvejado por feixes de toset, o

Phototrln reage com a luz e mata

as células malignas, quase sem

'causar danos ao tecido cir

cundante,

Foram estudados 102 pacientes
em fases bem iniciais de câncer

pulmonar de tipos celulares'
diferentes dos de pequenas células,
sem indicação ou condições de

cirurgia ou radioterapia, Um único
ciclo de tratamento com a

. medicamento Photofrin eliminou

completamente o câncer em 79

pacientes e a sobrevida média sern

doença doi .de 5,7 anos,

Os pesquisadores esperam
\

conseguir, em algum momento, usar
a droga também no tratamento de

.

cânceres mais ovoncocos.

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

vário

Câncer do aparelho repro
dutor feminino raramente é

diagnosticado até estar bastante
adiantado, porque os sintomas -

constipaçãoe inchação, porexemplo
- não costumam causar okrme.

Mais: não existe um exame confiá
vel para se verificar o doença e,

_tipicamente,o prognóstico não é bom,
Menos dametade das pcclentescorn
câncer de ovório em estágio avan- .

çado fico livre da doença em 12 a 18.
'

.

meses depois de uma quimioterapia
padrão,
Entretanto, em prova clínica no

Instituto Nacional do Câncer dos
EUA, . 70% das pacientes com

diagnósticos recente de câncer E?m
estoco avançado, tratadas por
uma terapia inovadora, viram-se
livre do mal após 22 meses (o prova
não incluiu doentes previamente

. tratadas),
"Na quimioterapia-padrão, a paci

ente geralmente recebe dois me

dicamentos"., explica o dr, Eddie

.

Reed, chefe da Seção Médico de
Câncer Ovariano do instituto, "Com
o novo sistema, usamos três me

dicamentos em doses mais ele
vadas,"

Dr. Ruben M. de Braga Filho
lo ,

Laboratório Jaraguàense de Análises Clínicas

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

I

I .

i -

. CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-221'8

-
-

r A == =-:.: Clinicá de Atendimento
- - --- .--_ - . ._

'!I:;\!' &;:. � ..= .=. � "= Médico Integrado
Dr. Amaury do Amaral Teixeira - Dr. Paulo Veloso

CRM 7868 CRM 7528
.

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vfdeo-Laparoscópica
Cinirgia Vídeo-Histeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIS ALTA TECNOLOGIA.A SE�VIÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

ii
Doenças do Intestino grosso,
reto e ânus, Colonoscopia,

.

retossigmoidoscopia

Dr, Alexandre L. Sch/abendorff
( Procfoclin ) cm - 7096

Fone 371-5117'" 372-1553
Rua Guilherme Weege. 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC .

Centro Médico Odontológico

Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

. computadorizada
Médico�Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

- CRM 5457
.

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -

10 andar - Centro - Telefone: 372-0395

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, ir 371-3426

� O

•• ijac@netuno.com.br fone/fax J7 J .O�82 RuaA�'I:�d�:��s��U���hJ��é67
-

�LABORATÓRIOJARAGUAENSE 42 anos servindo com qualidade e

DE A-NÁLISES CLíNICAS.LTOA. alta tecnologia �. Jaraguä do Sul e' região
Dr. lVfarlo Sousa
Dr. lV1arlo .Scncscr _Ir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Critérios: regulamento explicando regras do cadastro foi afixado em ônibus escolares

Programa assist.encial garante
cuxíllo para universitários '

.

------------------------------�--

Associação dos Estudantes inicio cadastramento na próxima segunda
feira (8), Lista dos alunos selecionados será divulgada dia 77 de março'

Jaraguá do Sul - Pelo ter
ceiro ano consecutivo a

Secretaria de Educação
concede auxílio para uni
versitários de baixa renda.
De 8 a 12 de março, a Asso
ciação dos Estudantes da
Ferj (Fundação Educacional
Regional Jaraguaense),
Furb (Universidade Regional
de Blumenau) e Univille (Uni
versidade de Joinville) sele
ciona 210 alunos que, du
rante o ano letivo, rece
berão bolsas de estudos
com valores calculados em
UPM (Unidade Padrão do
Município) - hoje, uma UPM
vale RS 48,85. A relação dos
selecionados será divulga
da dia 17 de março.

Para receber o auxílio,
que varia de acordo com os

critérios'adotados por cada

csscclocóo' o universitário
oooe estudar na Univille e

�urb, mas deverá residir em

Jaraguá do Sul e comprome
ter�se a, pelo menos, Oito ho
ras semanais para atividades
promovidas pelas secretarias
municipais. "Não vamos re

quísttor o aluno diariamente,
mas os selecionados estarão
à disposição da Prefeitura
nesta carga/horária", explica
a professora Eliane Maria
Maluta Roberti, diretora-ad
ministrativa da Secretaria de
Educação.

Durante toda a semana,

preSidentes das associações
das universidades de Jara-

9uá 'do Sul, Blumeneu e Jo
Inville intensificaram a divul
gação do programa. Além
de percorrerem as salas de
aula divulgando a hsto de
documentos necessários
Para o cadastramento, afi
xaram cartazes nos ônibus
de transporte escolar ori-

entando os universitários so
bre o procedimento 'corre
'to para garantir o benefício.
Além de cópias da carteira
de identidade, certidão de
nascimento ou casamento,
resumo da matrícula na fa
culdade, comprovante de
residência e da declaração
do Imposto de Renda, o
estudante terá que apre
sentar cópia do compro
vante de rendimento indl
viduai e familiar.

Ano passado, foram libe
radas 350 UPM's para o pro-:
grama de ouxãlo universitário.
Segundo Eliane Maria, a se

cretaria manterá a mesma

quantia em 1999. Se a distri-

buição dos valores for idênti
ca a do exercício anterior, a
Ferj consumirá a maior fatia,
algo em torno de 170 UPM's,
divididas para os alunos sele
cionados pela associação
da fundação.A Furb recebe
ria 129 UPM's e a Univille 50
UPM's. "Estamos fazendo um

acordo entre as três asso

ciações para mobilizar os

alunos a requererem aumen

to no repasse", disse Marcos
Scorpotto. presidente da As

sociação dos Estudantes da
Furb, Os universitários que fo
ram beneficiados em 1998,
com a bolsa de estudos, per
dem o ouxílio e entram no

vamente na fila,

PUBLICAÇÃO ---------'-------------.,-,
ESTADO DESANTA CATARINA

PODER-JUDICIÁRIO
COMARCA DEJARAGUÁ DOSUL

Juízo DE DIREITO DA I" VARA

EDITAL DE PRAÇA

DOUTOR EDSON MA'RCOS I?E MENDONÇA - .JUIZ DE DIREITO DA I" VA·RA CíVEL

DA COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA, NA fORMA DA LEI, ETC. ..
. FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiver, ou ainda a quem

interessar possa, que no dia 29/3/99, às 14:15 horas, realizar-se-á no arrio 90 Edifício do

Fórum.A PRAÇA does) bem(ns) penhorado(s) nos mitos da AçãoEXECUÇAO N° 18,824,
em que é Exeqüente NANETE TÊXTIL LTDA, e Executado IARA KARIN SACHT

GOULART e IVALDO SACHT JUNIOR, qual(is) seja(m):
.

Dois terços do terreno situado nos fundos da estrada itapocuzluho, fazendo frente
com terras de Francisco Klebber e Rudolfo Sacht, travessão dos fundos com terras

deEdmundo Ziehldorff, extremando pelo lado direito, com terras de Victor Berwaldt

e do lado esquerdo com terras de Oswaldo Reck, Contém a área de 257.500,OOms',
edificado com uma casa de madeira, matriculado sob n" 4.936_

Avaliado em R$ 32.0ó0,00
A parte ideal pertencente a IVALDO SACHT JU�IOR, do imóvel situado no

lado par da Rua n° 01- sem nome-Bairro João Pessoa, com área de 26.100ms', sem

benfeitorias, fazendo frente com a Rua n° 01 - sem .nome, travessão dos fun�os com
terras de alivião a serem requeridas, pelo lado direito com terras de Paulo Sacht e do

lado esquerdo com terras da sociedade Esportiva João Pessoa e com terras de Victor

Bauer. Matriculado sob n° 3_842. Avaliado em R� 220_000,00. .

Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em)
lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesrnots) levado(s) a segundo(a)
PRAÇA pelomaior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 12/04/99, às 14:15horas.

Fica(m) o(s) executadots) intimado(s) das solenidades designadas, bem como seu(s)

cônjuge(s) se casadors) fortem), caso não seja(m) encontradots) pelo Oficial deJustiça.,
Não há ônus nem recursos pendentes de Julgamento sobre o(s) bem(ns) acima

mencionado(s), de conhecimento deste Juízo, E, para que chegueao conhecimento de todos
e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se expediro presente edital que será publicado
e afixado na forma da Lei.

Dado e passado nesta Cidade e Comarca, estado de SantaCatarina, aos II dias do mês

de Fevereiro de 1999. Eu, Bernadete Arenhart. que o digitei. Eu, Bellladete Arenhart, Escrivão
Judicial, o conferí .. MÁRCIO RENÊ ROCHA, Juiz de Direito.

ODENITE CARDEAL DE MAGALHÃES - CRP-12/1558 .

Psicóloga clínica
Membro Associado da Ajapsy

EDUCAÇÄO:.arte de negociar
.

Você se acha ou se sente uma pessoa educada?

Será que educação é algo que vem realmente doberço?"
ou será que é construída/conquistada no dia a dia da pessoa?
Ou ainda, qual a responsabilidade que a escola formal tem
sobre a sua educação?

.

É". são tantos os questionamentos, Dependendo do ponto
de vista. todas as respostas requerem um sim.

Muitos pais, educadores, pecam muito nesta maravilhosa
arte de educar e ser educado.'

Há tempos, os pais e projessorss eram heróis e modelos a

serem seguidos. E hoje? O que será que as crianças e

adolescentes têm como heróis/modelos?

Esta resposta passa a ser um pouco complicada paro ser

respondida e requer uma reflexão a respeito".
Encontra-se pais afetuosos .ou muito atenciosos/ansiosos,

As vezes pai e mãe não se entendem, provocam entre si uma
verdadeira guerra que não tem nada a ver com a criança ou

adolescente, outras vezes, há uma acusação direto e explícita.
A criança tem uma imaginação multo fértil, criativa e uma

perspicácia sem igual. Ela capta dos pais, não o que vê, mas
o que sente (através da expressão corporal).

O papel/função dos pais ê de fundamental importáncia
para as crianças até dois anos de idade. A partir dessa idade
a criança já tem um certo grau de autonomia e um "poder" .

de decisão que tira os pais do "sério", ou seja, a criança entra
num processo de birra e mimo, chora, esperneia até dar certo
seu objetivo. Pronto! Deu certo".

A criança, que até os dois anos de idade fazia "coisas" e

era aplaudida, agora ela faz e é repreendldo. agredida, ou
até mesmo maltratada (Porquê não - "rncl-educodc?").

6s pais, na maioria das vezes. não conseguem exercer um

papel firme, positivo erespeitável (amigável) junto aos fllhos.
Quando se sentem perdençJo 'a autoridade, acreditando que
só não perderá de vez porque ao invés de negociar com os

filhos partem logo para a grosseria. agressão e "violência",
exercendo então seu poder de autoritarismo.

Alguns pais não conseguem negociar com seus filhos e

cedem, cedem e cedem. ou punem, punem e punem, Que
tal, encontror aqui um meio termo?

.

Se os pais aprendessem a difícil/fácil arte de negociar. com
certeza seus filhos não teriam mqtivos para desrespeito,
desvalor e baixa estima. Seriam filhos muito mais auto
confiantes. Mais donos de si - felizes, verdadeiros.

Pena que alguns pcfs têm filhos poro si... Que bom que
muitos pois têm turios poro o mundo ... Pois, aprendam o

negociar com seus próprios filhos. Filhos, aprendam o negociar
com seus própriös pois. De uma formo ou de- outro, negociar
não quer dizer chantagem Negociar ê dizer SIM no hora do
SIM dizer NÃO no hora do NÃO. Cnantoqeor ê dizer SIM no

hora do NÃO e dizer NÃO no tioto do SIM.
, .

Pense nisso e sejam pais e professores modelos para seus

filhos/alunos.
.

.

Com certeza, vocês já são pais maravilhosos e especiais,
sejam hoje, um dia após o outro um pouco mais que
simplesmente especiais.

'

Felicidade é o que desejo a todos vocês.

CEPPSI
O Endereço da Pstcolocla

371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Impasse odrnlnlstrotlvo na Apae
atrapalha início do ano letivo

- - - - - - - - - -111111!11- - - - -.-- - - - ---- --- -----

Dttetotio exige transferência da atual sede para o prédio da antiga
Prefeitura. Aulas deveriam ter reiniciado em fevereiro

Guaramirim - O reinício
do ano letivo na Escola Es

pecial Ana Maria Maluta,
sede da' Apae (A�so
ciação de Pais e Amigos
dos Excepcionais), foi
transferido para o dia 15 de

março. As aulas estavam

programadas . para a

primeira quinzena de fe
vereiro, O motivo do.'
atraso, explica o presi
dente da Apae, Osnildo
Bortel é o impqsse entre ,a

.

çiiretoria da associação e

a Prefeitura,
A Apae reivindica um

espaço no prédio da ontl

ga Prefeitura para manter
a sede provisória, Existe o

projeto para Cl construçöc
da, sede própria da en

tidade, num terreno doa
do pelo governo munici

pal, no Bairro 'Avcí. O

prefelto. Antonio CarJos
Zimmermann (Pfv1DB), ain
da não deu parecer fa
vorável sobre a mudança
de enderéço temporária.
"Nossa estrutura é precária
e há riscos de incêndio e

desabamento", frisou Bar

tel.
Desde a fundação, há

13 anos, a Apae de
Guaramirim funciona no

galpão do salão paroqui
al; localizado ao lado da

Igreja Matriz, A fiação

elétrica nõo tem cc-

. pacidade para suportar a
carga utilizada na oficina
de produção mantida pe
los deficientes. Ali, são fa
bricados materiais de lim-

. peza e estopas, "As con

dições de higiene tam
bém s60 orecórlos.sollen
to a diretora da escola, Lu
cila Micheluzzi.

O projeto para a cons

trução da sede própria da

associação, revela o presi
dente, Osnildo Bortel. pre
vê a liberação de recursos

do governo federal, da or

dem de RS 50 mil; da
. Prefeitura: com orçamento
de RS 12,5 mil; e da própria
entidade, que aplicaria RS
25 mil na obra, O dinheiro
será destinado à primeira
etapa do projeto, que terá
300 metros quadrados de

construçöo.

PUBLICAÇÃO ---�---------------�

CENTRO DE CULTURA ALEMÃ.
. "DE JARAGUÁ DO SUL

.

Mencionamos a seguir a comissão 9ue assumiu para
_
mais um ano (1999 a 2000) o Centro de Cultura

.

Alemã de Jaraguá do Sul.

Presidente: Rodolfo Francisco Hufenüssler
Vice-Presidente: Alfredo Günther
10 Secretário: Egon Jagnow
2a Secretária: Irmgard Pinto Coelho
1 a Tesoureira: Denise Henn
z- Tesoureira: Merli Korndoerfer

Conselho Fiscal e Membros Efetivos: Dr. Fernando

Springmann, GermanoKorndoerfer, Hilmar Hertel, Adolar
Lueders, Norberto Knaesel.

Suplentes: Júlio César da Silva, �arl HeinsMüller, Antonio
Nicolino Campos Rossi, Dorotéa Pasold de Souza e Ane

Louri Meyer.
Rodolfo F. Hufenüssler

Presidente

ALUGUEL
DE TRAJES

I FONE: 371-3349

R�A EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184 ·

..

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial da Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber

que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:
EDITAL N° 22.074 de 26/02/1999

Cópia recebida do cartório de Rio Negro, Paraná
. ANTONIO CARLOS KÉRETCH E ADRIANA DE FÁTIMA DE SOUZA

Ele, brasíleiro, solteiro, vendedor, natural de Mafra, neste Estado, domiciliado e residente em Estrada Nova, nesta
cidade, filho de Terezinha Keretch.

Ela, brasileira, solteira, auxiliarde escritório, natural de Lapa, Paraná, do'miciliada e residente na Rua José Mairink,
469, Bairro Bom Jesus, Rio Negro, Paraná, filha de Leomil Antonio de Souza e Alice Walter de Souza.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela imprensa' e
em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

I'

EDITAL
IL:rON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca deJaraguádoSul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc,
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para
protesto de Títulos contra:

Acilso Rodrigues - R. Germano Mahnke, 439 - Corupá
Alexandre Estevão - R. Estrada Nova, 128- Nesta;
Amauri Schug - R. 546, n° 58 - Nesta;
Antonio Norrnario Bona - R. Marina Frutuoso, 909 - ap., 102 - Nesta;
Antonio Ressoli Lourenço Nunes - R. Nereu Ramos, 232 - Corupá;
Antonio Salino Neto - R. José Picolli, 115 - Nesta;
Bauhaus Jaraguá Mtl. Constr. Ltda. - R. Joinville, 4885 - Nesta;
Beatrice Ribeiro - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 620 - cxp 20 - Nova Brasília
- Nesta;
Butzke & Biernazki Ltda. ME - R. Bertha Weege, 2214 - Nesta;
Cami Com. de Veículos Ltda, - R. Adélia Fischer, 164 - Nesta;
Cerealista Zanghelini Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Charles Correa - R. Vitor Yitkoscki, 245 - Nesta;

, Claudete Grossl - R. Reinoldo Rau, 116 - Nesta;
Com. MalhasTecidos Aimore Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Comércio e Lanchonete Vivian Cris LTO. - Av. Mal. Castelo Branco, 7955 -

Schroeder
'

Comércio e Lanchonete Vivian Cris LTO. - Av. Mal. Castelo Branco, 7955 "

Schroeder
Confec. Noppen lnd. eCom, Ltda. - R. Leopoldo Janssen, 100 - Nesta;
Confecções Rhana Ltda. - R. José Emmendoerfer, 173 - Centro - Nesta;
Cristiane Alegri - R. Francisco de Paula, s/n° - Chico de P.'- Nesta;
Damaceno Adalberto Petry - R. José Rumhf, sin° - Jguá Esquerdo - Nesta;
Distribuidora Matias Ltda. ME - Estrada Rio Cerro 1, s/n° - Nesta;
Edinei Nres - R. Luis Balicier, s(n° - Guaramirim
Eno Krisanski- R. Tifa União - Nesta;
Estofados Mannes Ltda. - Rodovia.BR-28� - Km 58 - Nesta;
Euroline Cozinhas Ltda. - R. Ernesto Pizeta, 138 - Guaramirim
Euroline Cozinhas Ltda. - R. Ernesto Pizeta, 138 - Guaramirim
Euroline Cozinhas Ltda. - R. Ernesto Pizeta, 138 - Guaramirim

Expresso, Ungido Ltda. - R. Joinville, 5126 - Centenário - Nesta;
Expresso Ungido Ltda. - R. Joinville, 5126 - Centenário - Nesta;
Farmácia Farmasal Ltda. - R. 28 de Agosto, 1399 - 'Guaramirim
Fulvio Millnitz - Barão do Rio Branco, s/n° - Schroeder

Grashop Com. Rec. de Par. Ltda. - R. Joinville, 2222 - Nesta;
Heins Edgar Reeder - R. Amazonas - Nesta;

.
.

,

Herald Hass - R. Rodovia SC-416 - Km. 16, s/n° - Rio. Cerro - Nesta;
Ind. Com. Estofados Otijan - R. Adolfo Ant. Emmendoerfer, 93 - Rio Molha

Nesta;
,

Ind. Com; Estofados Otijan - R. Adolfo Ant. Emmendoerfer, 93 - RioMolha
Nesta;
Jair Morais da Silva - R. João Planinscheck, 387 - N. Brasília - Nesta;
Jair Roberto Meura - R: Frederico Ranto, 410 - Santa Luzia - Nesta;
Jaraguá'Fabril S/A - R. Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;

,

José Oscar Santos - R. Bertha Weege, s/n° - Nesta;
Judite Milbratz - R. 255, Espedicio M. A V. , sin° - Jguá Esquerdo - Nesta;
Leomira Claudete da Veiga - R. Ângelo Rubini, 1197 - sI. 3 - Nesfa;
Luiz Martins - R. Exp, António Carlos Ferreira, 850 - Nesta;
Lusinete Henrique Soares Sias - R. Vera Fischer, 219 - Nesta;
Marcelino da Costa - R. Reinaldo Rau, 166 - Ed. Sta. Terezinha - Nesta;
Marcos Paulo de Lima - R. Joinville, 1389 - Nesta;
Maria Aparecida Flor da Silva - R. Augusto Dernarchi, s/n° - Nesta;
Marmilena Refeições Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 1663 - Vila Lalau - Nesta;
Nazário Com. de Colchões Ltda. - R. Joinville, 3145 - Centro - Nesta;
Nelio Kruger - R. Valdemar Lessrnann, s/n° - Nesta;
Pescados Marechal Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1650 - Nesta;
R. Mar Indústria e Comércio Ltda, ME - R. Walter Marquardt, 131 - sl, 3 "

Nesta;
Rifibra Com. de Fio Ltda. � Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
RKR Com. e Confec. Ltda. ME ', R. Fundos Sup. Franzass, s/n" - Nesta;
Roque Carvalho - R. Ermelia Trenti Menel, s/n° - Nesta;
Silvio Bellegante - R. Joinville, 359 - Nesta;
Tipograf Impressos Gráficos Ltda. - R. Pedro Hang, s/no - Schroeder
Waldenar Borchardt - R, Pastor Alberto Schneider, 1288 - Nesta;
Waldomiro Hacuk Com. Exportação Ltda, - R. FranciscoMess, 320 - Nesta;

II

II

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

devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmoS

compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, 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 .

Jaraguá do Sul, 3 de Março de 1999. II
IIton Hoffmann

Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pre,eitura:analisa, proposta poro
criação do centro de reabilitação
----------------------�----------

Instituição será para a recuperação de menores infratores. Secretário de

Justiça e Cidadania, Jaime Duarte, anunciou o projeto semana passada

Jaraguá do Sul - o pre-
I

feito, Irineu Pasold (PSOB),
acenou fc:ivorável 00 prole
to de construção do centro
de internação poro meno

res íntrotores do Município,
Conforme o projeto, sugeri�
do pelo 'Promotoria do In

fância e do Juventude, o

Prefeitura doaria o terreno e

o Estado, através da Secre
tario de Justíço e Cidadania,
pagaria o obro, orçado em

RS 180 mil.
O diretor do Presídio Mu

nicipal, Ivo Guida Ronchi,
apontou um terreno próxi
mo 00 complexo de segu-

ranço, nó Bair'ro Joroquó 84,
poro obrigar o prédio.A pro
prie,dade pertence à Prefei
tura, .Ronchi acompanhou
Jaime Duarte durante visito
o Jaraguá do Sul, quinto-fei
ra possödo (25), No encon

tro com o promotor Alexan
dre Schmidt dos Santos, o
secretário admitiu que, de
acordo com o número de

processos envolvendo me

nores no Vale do Itapocu, o
região comporto o centro
de internação. "Estamos
com o nosso quadro car

cerário de menores infrato
res superlotodo". revelou Ou-

arte.

Segundo o promotor A
lexandre Schmitt dos Santos,
oito garotos, que comete
ram delitos em Jaraguá do
Sul, . foram recambiados

paro Horíonópctls e Cha

pecó, onde existem cosas

de detenção de menores, O

projeto prevê 50 vogas no

prédio. "Haverá programas
de ouxüío paro menores que
cometerem atos infraciona
is, Somente casos gravíssi

.

mos, o exemplo de estupro
ou homicídio, ou aqueles
reincidentes, serõo puni
dos", saliento Santos,

.

_��J
Acordo: Jaime Duarte foi favorável à proposta ao Promotoria da Infância e da Juventude

Bertoldi crietto comitiva ao tribunal
Jaraguá do Sul'- o pre- No terço-feiro (2), Ber-

sidente do 23° Subseção toldi esteve reunido com

do OAB (Ordem des Ad- o prefeito, lrtneu Pasold

Vogados do Brasil), Juran- (PSDB), quando o convi

dyr Hllór!o Bertoldf. vai dou para participar do
chefiar o comitiva de em- comitiva que viajo sema

Presários, lideranças e no que vem à capital
Políticos jaraguaenses ao' gaúcha, "A intenção é

Tribunal Regional do 4° unir esforço para que o

. Região, em Porto Alegre, cidade seja contemplado
O grupo fará lobby junto com a instalação da Vara
ao presidente do Tribunal, Federal", justificou Bertol

desembargador Manoel di. Pasold demonstrou in

VOlkimen de Castilho re- toresse em fazer parte da

:orçando o pedidopa'ra a comitiva,

Instalação da Vara Fede- A "batalha" para que
rol no Município. Joroçuó do Sul sedie uma

dos 50 varas federais

definidos pelo STJ (Superi
or Tribunal de Justiça)
paro o Sul do País, é des

de setembro do ano pas
sado, Na época, Bertoldí
visitou a Acijs (Assocloçöo
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), onde 50-
.

licitou apoio da classe

empresarial. "A instalação
da Vara Federal em Joro

guá do Sul vai desafogar o
fórum local, que tem mais

de dois mil processos da

alçada fedéral paro serem
analisados", informou

_.-_._ .. _.....-. .-

Guaramirirri (I)

O rigor do novo Código de Trânsito Brasileiro parece ter

conscientizado os motoristas do Município, Relatório do
Polícia Militar aponto redução de 25,5% no número de

notificações expedidos durante 1998, em relação 00 ano

anterior, A quedo também foi registrado no atendimento
à comunidade, Foram 843 ocorrências em 98,7% abaixo
do que o período de janeiro o dezembro de 1997,

Guaramirim (II)

Policiais do 5° Pelotão do Polícia Militar estão vendendo

ii cartelas do bingo beneficente que será realizado no Salão

i Paroquial do Igreja Motriz, dia 14 de março, A promoção
i pretende arrecadar recursos paro o pagamento do'

I tratamento médico do poncloí miljtarWanderlei Soores, que
! quase perdeu o braço direito durante uma- perseguição
lo ladrões, em dezembro de 1998, Cada cartela custo RS

13,00, Os prêmios são duos TV's em cores '14 polegadas
ii (doação do Supermercado Vitória), duas bicicletas 18

j marchas (doações Weg Químico e Posto Maiochi) e um

! aparelho de som microsystem (doação F. Doubrawa &
;: Cio.),

Guaramirim (III)

Policiais militares e civis do Município, e um grupo do

i destacamento de Schroeder, participam, entre os dias 26

! de março e 10 de 'obrll em .Atlonto. Estodos Unidos, do

ii cutso sobre técnicos de abordagem, táticos e

i. policiamento ostensivo,ministrado por profissionais do Swat.

I organização que controlo o crlrnlnclidode nos estados

!: americanos, A viagem terá patrocíniO de empresas do'
;,

reqlöo.
Massoranduba

,
A Prefeitura começou o distribuição dos cerco de 1-,9 mil,

i; carr:ês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e dos

i mil Alvaras de Licença paro localização e permanência,
:' Os contribuintes que quitarem os roxos em parcelo único,
com vencirnerrto dia lOde março, terão desconto de 10%,

.

'

Quem optar pelo parcelamento, poderá pagOr o IPTU em

. quatro vezes (março, abril, maio e junho), O aumento do

imposto foi de 8%,

Corupó

j Prefeito, 'Luiz Carlos Tamanini (PMOB), espero o interferê�cia
I direto do vice-governador, Paulo Bauer (PP'B), na ajudo
I solicitado pelO Município 00 Estado paro o recuperação
;, dos estragos ceuscdos por enxurrados nos últimos 10 dias.

,; Tamanini decretou "Estado de' emergência" rios

Ilocalidades Pedro .de Amolar Alto e FaxinaI. Os prejuízos.
i de acordo com o prefeito, chegam o RS 100 mil. A base

I eleitoral de Paulo Bauer no cidade é tortísslmo.

Rio Negrinho

I Um acordo entre o seccional do Assoclcçöo Brasileiro de

! Preservação Ferrovlórto e o diretoria do RFFSA (Rede
i Ferroviário Federal Sociedade Anônimo) do Paraná,

I viabilizou o transferência do modelo Cooper-Bessner.
Ilocomotiva típo Mario-fumaça, paro o pátio da estação
i do Municíplo, A raridade poderá ser visitado por turistas e,

: segundo funcionários da unidade do associação do

"cidade, também será utilizado paro a exploração do

I turismo no Planalto Norte e Vale do ítcpocu.

I Notas para a coluna pelo fax (047) 370-7919. Cartas: RuaWalter
I Marquardt, 180, Barra do Rio Molha, ou Caixa Postal 19. CEP

.

; 89259-700
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POlícia procura mãe de recém-nascido abandonado
"

.

\

---�--------------------------------------------------�--

Investigadores percorreram casas de mulheres que ganharam bebê nos últimos dez aias. Suspeita é que autora do crime
tenha dado nome falso quando entrou na maternidade. Criança passa bem e entra no processo de adoção

Jaraguá do Sul - A pri-
, melro tentativa da polícia
em encontrar a mãe do

. bebê que foi abandonado
no rampa do Hospital e
Maternidade Joroquó. se
gunda-feira (1), acabou
frustrada. Uma equipe de

investigadores percorreu,
nos últimos. três dies. en

dereços de mulheres que.
.reotlzororn parto no pró
prio Jaraguá e na Mater
nidade do Hospital São
José, a fim de identificar a
autora do crime. A titula'r
da Delegacia da Criança,
Adolescente e Proteção à
Mulher, Fedra Luciano

Konell, não descarta a

hipótese de a mãe ter da
da nome falso quando fez
o cadastro de entrada na

maternidade do hospital. ,

Q bebê, um menino de
3,4 quilos, saudável e com
apenas dois hematomas
na por te dlrelto da ca

beça, foi encontrado pela
funcionária da cozinha do

Hospital Jaraguá, Estela
Pscho. Ela localizou o saco

onde estava o recém
nascido, ao lado de uma'
trilha utilizada por funci
onários do hospitol. que dá
acesso à Rua Jorge Czer
niewicz. O choro chamou
a atenção da copeira,
que retornou ao prédio e

comunicou o episódiO
para mais duas colegas; a
parteira Ivete Peron e a

auxiliar de farmácia Edite
Prades da Silva. "Quando
abrimos o saco', ficamos
chocadas", ressaltou Ivete.
A criança tinha uma saco

la de supermercado em

volta da cabeça, carac
terizando, conforme a de

legada Fedra Konell. tenta
tiva de homicfdlo.. ,

EXTRAVIO-DE DOCUMENTOS FISCAIS:

DENOMINAÇÃO: Ilha Campos Malhas Ltda. SEDE: Rua

Campo Alegre, 349, Ilha da Figueira, Jaraguá do Sul, SC,
constituída em 01.08.94. Registrada na JUCESC, sob n°

442.01865594.1 em 28.07.94.
FINALIDADE: Facção e Confecções de Artigos do Vestuário.
Inscrita no CGC/MF n° 00.123.534/0001-05, e inscriçãO
Estadual n° 252.911' .075.

DISSOLUÇÃO: Extravio de blocos de notas fiscais, série única
números 000001 a 000125 (utilizados, estavam vazios), os da

série única números 000001 a 000043 (blocos vazios), e 000044
a 000125 (blocos cheios), conforme Registro de Perda de

, Documentos n° 3266, em 16.09.98, às 15:33, na Delegacia de

Polícia da Comarca de Jaraquá do Sul, SC,
RESPONSABILIDADE: Sócia Gerente, Maria Auxi!iadora
Batista e a Sócia Quotista, Silvane Sandra Strelow Batista.

Jaraguá do Sul, 01 de março de 1999.

Edson Junkes/CP

Esperança: menino foi encontrado por copeira do Hospital Jaraguá

beu das enfermeiras o

nome de Douglas Mateus,
foi' encaminhado às pres
sas 00 Pronto-Socorro do

Hospital Jaraguá. Ficou

constatac:jo problemas
respiratórios, em conse

qüência .do tempo em
.

que o bebê permaneceu
dentro do saco de lixo. O·
boletim também revelou

que a criança havia
nascido há três dias. "Foi

ali. Éramos as 'últimas a

passar pelo local naque
le horário", disse Esteio I

Pscha. "Inicialmente', fi
camos sem saber como

agir", completa Edite. Se
for localizada, afirma o

promotor da Infância e

da Juventude, Alexondre
Schmitt dos Santos, a mãe

perderá a guarda natural

da criança e responderá
processo por tentativa de
homicídio.O menino, que rece-, um milagre encontrá-lo

AUTO-ESCOL.A
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DO TRÂNSITO

.

,

, -�----- ... -

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

ATENÇÃO GAUCHADA,
Convidamos o 'público em geral para grandioso

Baile Geúcbo na Sociedade,Botetoqo
Data: 13/03
Início: 22:30

.

Animação: Os Costeiros - Nonoai - RS
I'

Não Percam!!!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Breithaupt/FME estréia no Estadual
diante da Tuper, no Arthur Müller
.--------------------------------

Federação Catarinense de Futebol de Salão decidiu regionalizar as
partidas da primeiro rodada. São Paulo joga em Jaraguá do Sul, dia 13

Jaraguá do Sul - A FCFS

(Federação Catarinense de
futebol de Salão) divulgou
rs cinco primeiras rodadas
da tabela de jogos do Cam
peonato Catarinense de
Futsal - Divisão Especial. O
destaque na 'abertura do
Estadual. rnorccdo para o

dia 20 de março, será o con
fronto entre a Tuper/Planor,
de São Bento do Sul. atual
campeã. e a renovada

.

equipe de Jaraguá do Sul,
agora sob o patrocínio do

Grupo Breithaupt, A partida
está programada poro o

Ginásio Arthur Müller.
A FCFS decidiu regiona

lizar os jogos da primeira
rodada. apostando em

ginásios lotados logo na es

tréia da temporada/99 de
futscl. "Não vai existir jogo
difícil ou fácil a partir de ago
ra, As equipes catarinenses
estõo equilibradas", disse o

técnico Manoel Dalpas
quole. o Mcneco. Durante
toda a semana, o treinador

exigiu dos jogadores melhor
Posicionamento na mar

cação. Segundo Maneca,
a equipe falhou em. pelo
menos. dois gols no amistoso
contra a GM/Chevrolet, há
duas semanas.
AMISTOSOS - O supervi

sor-técnico, Beethoven Mar
tins Rodrigues. confirmou
mais dois amistosos para a

equipe Breithaupt/FME an

tes do início do Estadual. O
primeiro será neste sábado
(6), no Ginásio Arthur Müller,
Contra o Paraná Clube, de
Curitiba. O time da Vila Ca

�anema é o atual campe
ao metropolitano do Pa-,

Tática: técnico exigiu dos jogadores melhor marcação

raná. Para a partida, Mane
ca tem apenas uma dúvida
na escalação do time titu
lar. Os pivôsAndré e Dão dis

putam a vaga, No gol. Pau
lo está confirmado, enquan
to o fixo Júnior e os alas A
dolfo e Márcio também têm

lugar assegurado na equipe
que entra em quadra.

Encerrando a pré-tempo
rada, a Breithaput/FME joga
contra a forte equipe do
São Paulo, que chega a

Santa Catarina para dois
amistosos. Sexta-feira (12).
enfrenta a AABB, de Join

viIIe, e sábado (13), vem a

Jeep Club
•A pescaria realizada no último final de semana, na Vila da
Glória, em São Francisco do Sul, foi um sucesso. Os
vencedores foram: Maior peixe, Luis C. Rodrigues, e maior

quantidade, Silvino Lessmann. Parabéns!
•

Estão sendo realizadas algumas obras em nosso sede, pcro,
manutenção e conservação. '

•

Para o bom funcionamento do nosso bar e cozinha, será
I utilizado o sistema de rodízio entre os sócios, ou seja, cada

semana haverá um responsável, de acordo com uma

escala.
•

O companheiro Fábio da Silva aniversariou no dia 4/2,
mas somente .apareceu na última reunião. Parabéns!
•

Há jipeiros que preferem andar alguns quilômetros a mais
Para não precisarem transportar-se de balsa. Em um ponto

_estão certos, jipe foi fabricado para andar sobre a terra.

Jaraguá do Sul. O tricolor,
campeão paulista de 1998,
tem quatro jogadores que já
atuaramnaseleção brasilei
ra, e conta com o ala Dani
lo, um dos destaques do Bra
sil na conquista do penta
campeonato mundial.

Lotérica

MEGA$ORTE
Av. Mal. Deodoro. 697

,

Fone: 371-9999

RESULTADOS

Mega Sena (sábadoj.,
concurso: 156

'

17 . 23 . 42 • 49 • 52 • 55

Super Sena (sábado/quarta)
.

concurso: 273
1ª faixa:

02·06·25·26·37·47
2ª faixa:

09·15·21 ·24 - 47 - 48
concurso: 274
'1" faixa: ..

07 - 08 ·19:· 32· 37: 47
2�:faixa' 'o'·

05 -15 -'19 - 25' '.;36 ·'44

Quina (quinta/s;jbado/terça)
conc.urso: 519

.

03 • 36 -.40;': 52" . .76
(concur.so:-'520

04 - 12 - 28 - 30- 43
concurso: 521

26 - 52 • 72 . 74 - 79

Loteria Federal
(sábado/quarta)

conc.3343 conc,3344
1'- 05.419 l' - 17.035�
2" - 59.390 2' - 46.418
3' - 17.715 3' - 46.833
4' - 42.029 4' - 34.707
5' - 13.960 5' - 62.715

Trinca (quinta/sábado/
terça)

concurso: 185
A-21 B-20 C-15
concurso: 186
A·18 B·11 C·19
concurso: 187
A-02 B-15 C-17

Trevo da Sorte - cone. 0011
32 - 38 . 46 - 26 , 16 • 25 � 15 - 10 - 36 • 23 - 47
14- 07 - 43- 05- 35 -18 -37·09·45 -12 ·39

�·M M-29�33·34
',o;

CORREIODOPOVO

Lenzi viaja para a Flórido
e testa novo equipamento
Jaraguá do Sul - O piloto,

de jet ski Alessander Giardi
ni Lenzi está em West Polrn
Beach, Flórido, Estados Uni
dos, testando quatro equi-'
pamentos desenvolvidos

pela equipeWamilton's Cus
toms para esta temporada.
Lenzi embarcou quarta-fei
ra (3) e permanece no es

tado americano até o dia
12 de março, quando entre-.

gará relatório completo a

técnicos da equipe sobre o

desempenho dos jet ski du
rante as baterias de mano

bras.
Atual vice-campeão

mundial de Free Style, cate
goria profissional, o jara
guaense intensifica os trei
nos poro as provas do Cam

peonato Aberto dos EUA,
que inicia dia 16 de maio,
na Flórido. Serão oito etapas
até o mês de agosto, quan-

do termina a temporada
americana e os pilotos con
centram-se para o Mundial.
A Federação Mundial de

Esportes Aquáticos estuda a
transferência do local da

competição, que nos últi
mos dois anos foi disputado
no Arizona. Cogita-se as

praias de San Diego, Califór
ruo, como palco das provas
da competição.

Lenzi prepara-se poro
conquistar o título inédito
em sua carreira, "Tornou-se
obsessão levantar o troféu
de campeão mundial",
disse o piloto. Aos 25 anos,
Alessander Lenzi detém os

principais títulos do Free Style
de jet skl. do Brasil: bi

campeão paulista, atual
campeão brasileiro, cam
peão mundial na categoria
amador e campeão cata
rinense.

Tenista de Jaraguá do Sul
estréia no circuito nacional

PUBLICIDADE------------------

INFORME JURíDICO
Juiz de Brasília concede liminar contra da contribuição

previdenciária os dos servidores inativos.
O magistrado considerou que o ato de aposentadoria é um ato

jurídico perfeito, protegido, constitucionalmente, contra as violações
do legislador ordinário. No Julgado, o Juiz afirma que "a aposentadoria
deve ser usufruída como um direito, conquistado pelo trabalhador, e
não como uma pena a ser cumprida, até a morte, pelo infeliz que,
durante quase toda a sua vida, serviu ao povo, na oficialidade do
Estado.

Como imposto disfarçado e confiscatório, a contribuição dos

inativos, ora, instituída pela natimorta Lei n° 9.783/99, estrangula,
ainda, a limitação constitucional dos arts. 195, § 4° e 154, I, da Lei

Maior, desprezando, no ponto, a exigência formal de lei

complementar, no que se afigura, também, sob esse aspecto,
flagrantemente incostitucional.

Vitório A. Lazzaris
OAB/se - 2563

Jaraguá do Sul - O

jaraguaense Marcílio Silva,
48 anos, disputa, de 8 a 13

d� março, a 1 a Copa Itajaí
de Tênis. válida pelo Circuito
Nacional de Veteranos

(tenistas acima dos 45 anos).
Silva. atual líder do ranking
catarinense da categoria,
será cabeça-de-chave do
torneio. evitando os con

frontos do qualifity. As par
tidas acontecem no Itamirim
Clube de Campo, em Itajaí.
"O equilíbrio marcará as

partidas", acredita.
Professor da Escola de

Tênis do Clube Atlético Bae-

pendi. Mardio Silva estreou
na temporada conquistan
do medalha de ouro na

primeira etapa do estadual,
realizada na semana passa
da, nas quadras do Esporte
Clube Concórdia, em Rio do
Sul. Outro tenista do Municí
pio. Adolar WischraL ficou
em segundo lugar na cate

goria 40/45 anos. Amanhã
está prevista a abertura do

regional Infanto-Juvenil, no
Bela Vista Country Club. em
Blumeneu. Dez tenistas que
treinam na escola co

ordenada por Silva foram
inscritos na competição.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Expe�tativa: Douglas Boço apresenta novo carro e tenta título inédito na carreira

São Benfo do Sul será palco
para a abertura do Estadual
-----�--------------------------�

Município mantém tradição e promove primeira etapa do Campeonato
< Catarinense de Automobilismo. Douglas Bogo é promessa de vitória

Jaraguá do Sul - A aber
tura do Campeonato Cata
rinense de Automobilismo
seróneste final de semana,
em São Bento do Sul. A
Fauesc (Federação de Au
tomobilismo do Estado de
Santa Catarina) manteve a

tradição de cinco anos e

escolheu o Município serra

no para ser o palco dai a
bertura do temporada/99.
Amanhã, haverá duas ba
terias para o tomada de

tempo que definem o grid
de largada. Domingo (7), a
partir das 10 horas, iniciam
as provas nos categorias
Marcas N (novatos), Marcas
A (profissional), Sénior (aci
ma dos 40 anos) e Stock Caro

Apontado como piloto
revelação do ano passado,
Douglas Bogo, da equipe
Bogo Racing Team (Breitko
pf/Uniplast/Emplac/Brubel/
Rac/Petry Bogo Pneus/Box
Car), de Jaraguá do Sul.
aparece entre os favoritos

paro a conquista do título.
Depois de estrear no circui
to catarinense de automo- ,

bilismo, em 1998, Bogo ga
rante que está melhor

preparado poro disputar o
campeonato. "Ganhei ex

perlànclo e a equipe traba
lhou bem no ajuste do car

ro", disse o piloto.
Pelo regulamento da

Fauesc, os seis primeiros
colocados da categoria

Novatos garantem, auto
maticamente, vaga paro a

categoria Profissional. no
ano seguine. "Por uma

opção da equipe, preferi
mos ficar mais um ano cor

rendo na Marcas N", ressal
tou Bogo. Durante o

período de treinos, o piloto
da Bogo Racing Team 'par
ticipou das 500 milhos de
l.ondrtno (PR), que reuniu

grandes nomes do automo
bilismo nacional no Au
tódram Airton Senna.
"Serviu para acertar a sus

pensão", afirmou.
Para figurar como uma

das equipes mais estrutura
das da competição, a Bogo
Racing Team investiu RS 16
mil no carro que será utiliza-

do por Douglas Bogo nas

dez provas do Estadual. A

mudança foi radical em

relação ao campeonato de
1998. Do Gol modelo antigo,
a outro, recém lançado
pela Volkswagen, Bogo es

tréia o carro com novos pa
trocinadores. A parceria
com a Breitkopf de Joinville,
revendedora Audi paro o

região, garantiu boa parte
dos recursos aplicados até

agora no manutenção do

equipe. "Quero buscar este
título para a cidade", desta
cou Douglas Bogo. Jaraguá
do Sul tem dois campeões
na categoria Marcas N nes

ta década: Ivan Sacht, em
1996, e Ivo Konell Júnior, em
1997.

. A maior variedade de carnes selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

ir (047) 372-0528

PETERSON lzidono

Breithaupt/FME
Confirmado. Equipe de futsal Breithaupt/FME realiza mais
dois amistosos antes do Estadual. O primeiro é contra o

Paraná Clube, neste sábado (6). O time daVila Capanema
traz a base que conquistou o título metropolitano de
Curitiba. O outro, é pedreira. O São Paulo chega a Santa
Catarina para dois jogos. Sexta-feira (12), em Joinville, !

diante da AABB/FME, e sábado (13) pega o time do
técnico Maneca. O tricolar traz' quatro jogadores que já
atuaram na seleção brasileira, entre eles o ala Danilo. As I
partidas começam às 20 horas. I

Ingresso x alimento

A coluna anunciou, na semana passada, que crianças
até 12 anos não pagariam entrada nos jogos da

Breithaupt/FME no Ginásio Arthur Müller em troca de um

quilo de alimento não perecível. Equívoco. A idade limite

para ficar isento do ingresso de RS 3,00 é até 10 anos. O
critério da troca do alimento pelo ingresso continua
valendo. A arrecadação será destinada a instituições de
caridade.

Handebol em alta

A FME de Jaraguá do Sul acertou a contratação do
técnico Marcelo Millani Dias, que coordenará a

modalidade de Handebol na temporada/99. Dias foi
treinador da seleção catarinense feminina que disputou
os Jogos da Juventude, em 1996.

Vice-versa

Zagueiro Bandoch, que caiu na graça do torcedor do

Botafogo e entrou pela porta da frente na fechadíssima

imprensa corloco. jó desfilou no Ernestão da grande a

pequena área. No juvenil do Joinville foi centroavante,

meio-campista e subiu para o profissional atuando na

zaga. Posição certa para a pessoa certa.

Futebol suíço
Diretório do PT (Partido dosTrabalhadores),de Guaramirim.

promove, neste domingo (7), Torneio de Futebol Suíço. Os
jogos acontecem na Vila Recanto Feliz, próximo à Gráfica

Diego. Inscrições poderão ser feitas no local. a portlr das 8

horas, ao preço de RS 30,00 por equipe.

Convidado de honra

Roberto Dinamite, -urn dos maiores jogadores da história
do vosco.e da seleção brasileira, será a principal atração
na abertura do Campeonato Catarinense, domingo (7).
Bob Dinamite, como é chamado no Bairro de São
Cristóvão, reduto cruzmaltino no Rio de Janeiro, daró o

pontapé inicial da partida entre Alto Vale e Lages, no

Estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul.

Sugestões para a coluna pelo telefone/fax 370-7919.
Cartas: Rua Walter Marquardt, 180, Barra do Rio Molha

ou Caixa Postal 19. CEP 89259-700

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




