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Eduardo Horn e Richard Hermann
são empossados na Acijs eApevi
o superlntendente da

Metalúrgica Menegotti;
Eduardo Horn, e o em

presário Richard Her
mann foram empossa
dos, repectivamente,·
presidentes da Acijs (As
sociação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do

Sul) e da Apevi (Asso
ciação das Pequenas
Ernpresos do Vale do

Itapocu). ..
A cerimônia de posse

aconteceu no início da
tarde da último terça-fei
ra (9), no Restaurante da
Almalwee, e reuniu lide

ranças empresariais e

políticas da região, além
de contar com a pre
sença do vice-governa
dor Paulo Bauer, que
apresentou a polestro
"Santa Catarina, novas

fronteiras" .

Na oportunidade, o

prefeito Irineu Pasold
(PSDB) e o presidente da
Acijs entregaram ao

. vice-governador dosslê
com as reivindicações
do Município. No docu-·
menta, os dirigentes co

bram do governo do Es
tado os repasses de con
vênios firmados e verbas

para projetos. Pági�a 5

," , '.' .

CAUSAS:
- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumidor
- Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, 303
.

Fone: (047)372-1846

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

I tlt�lIS SABOR PARA SUA VIDA

lDaasRoclasIQClustrial

Edson Junkes/CP

Mostro de instrumentos medievo� de torturo

Crueldade: condenado morria por hemorragia

Todo o horror dos casti

gos praticados na Idade
Média poderá ser visto,
até o dia 25, na Mostra de
instrumentos medievais de
tortura, no Seminário Sa

.

grado Coração de Jesus,
em Corupá. A exposição
itinerante revela instru
mentos que serviam à I

greja e aos imperadores
na punição de hereges.

A mostra, no seu último
ano no Brasil, percorre o

mundo revelando as for
mas de punição utilizadas

pela inquisição e pelos tri
bunais da Idade Média. A
maior parte dos instrumen
tos foi encontrada em

castelos europeus, onde
serviam a autoridade de

papas e imperadores.
A exposição surgiu do

trabalho de pesquisa, reo
lizado pelo professor e his
toriador italiano Franco
Gentil!, em países da Euro

.

pa, como França, Espa
nha e Inglaterra. A mostra
itinerante será vista ainda
na Argentina, Paraguai e
Japão. Página 7

ARO 13" A PARTIR DE'R$�
ARO 14" A PARTIR DE R$'�

Filmes - Variedade$" Esportes
Desenhos - Seriados - ßocumentários

.. só pra quem tem NE"rJV A CABO.

4

nas rnelhores lojas
Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799/371-0747
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'o jogo do poder
A Câmara de Vereadores de Jorcquó do Sul assinou

seu ates.tado de inépcia quando aprovou, por 11 votos

oquotro. as contas do ex-prefeitoDurval Vasel, referentes
ao ano de 1995, O Tribunal de Contas recomendou a

rejeição e apontou mols de 50 irregularidades
oornlnlstrotlvos. que trouxeram

prejuízos de milhões' de reais
, aos cofres públicos, Ao ignorar
o parecer do Tribunal, os 11

vereadores jogaram no lixo os

conceitos mais elementares

que norteiam a função parla
mentar.

Ao Legislativo cabe fiscalizar
a si mesmo, os atos do Exe

cutivo, apontar e denunciar as
irregularidades na administra-'
ção e contribuir para o desen- ,

volvimento do Município,
certo? Errado! Pelo menos é
esse o exemplo dado nesse

episódio, O perecerdo Tribunal
de Contas sequer foi discutido,

Entrou em votação e foi aprovado vergonhosamente,
<'

O TCE apontou oito restrições de ordem constitucional.
16 de ordem legal. oito de ordem regulamentar e' outros
três de ordem formal. todas desprezadas,
,·0 relatório do Tribunal de. Contas está recheado de

, ir"regularidades cometidas no governo Vasel. Despesàs
sem licitação, valor da nota fiscal diferente do valor

cobrado, ausência de empenho e burla -co estágio de

liquidação de despesa, milhares de reais doados a

entidade privada sem caráter púbhco. outros tantos:
gastos em publicidade sem comprovante e em despesas

, sem documentos comprobatórios, cerca de RS 150 r:nH
vinculados à receita inconstitucionalmente e muito mais

desmandos,

Tudo isso foi vorrldo para debaixo do tapete pelos
representantes do povo Eleitos para defendê-lo, ,É por
essas e outras que a população está cada vez mais

descrente na classe política, Falta aos políticos o

conhecimento da existência de um diploma legal
superlor. com obrigações, restrições'€f direitos de

governantes e governados, Talvez isso evítosse que
governantes e legisladores transformassem o exercício
das funções em um jogo do podet onde os perdedores
são os contribuintes,

Já que o povo não pode estar reunido sempre para

expressar sua vontade, a identidade do poder
constituinte como soberania 'só pode ser feita via

representantes, Fora dela estöo o crime e a sonegação'
de direitos, Infelizmente, estamos muito mal repre
sentados - com raríssimas e honrosas exceções, A nossa

vontade não é ouvida e, pior, somos tratados como
Cidadãos de segunda classe, que insistimos em participar,
dando opiniões absurdas aos "trabalhos" dos res

ponsáveis pelos destinos do País,
As maracutaias e as trompas que envolvem o caso

precisam ser investigadas. A população exige que os

responsáveis pelas improbidades administrativos sejam
. , denunciados, Só a dignidade do Parlamento e da Justiça
pode, com a sociedade civil mobilizada, resgatar a
dívida, Credibilidade se perde rapidamente e se

recupera lentamente. É preciso, portanto, impor a força
normativa da Constitúição como limitação jurídlco e

política aos -desrnondos e corrupções.Acordo Brasil.

Carta 'do Leitor

O hornerne O trabalho
* Tânia Brandão

Desde o início da sua tra- gerando índices crescentes

jetória, um dos maiores de desemprego, criando
desejos do 'homem foi o de uma nova relação de capi
ser o protagonista de sua tal x trabalho, A evolução é
história. Muitas teorias foram por si só. uma característica
desenvolvidas, mos sempre -, humana, ou seja, sucessos
esbarraram nas dificuldades antigos não garantem o

do homem em enfrentar o sucesso presente. E, num fu
seu próprio meio - a so- turo próximo, o trabalho,
ciedode em que vive, tão não importa qual seja, as

permeada' de pr.econ- sumirá posição de status so
ceitas, -clol. substituindo o status

Dentro dessa visão, eh- atribuído à posse e osten
contra-se a pessoa porta- tação de bens materiais.
dora GJe deficiência, Nesse Nesse contexto, cheio
cenário oesoficdot buscan- de expectativas pessoais e
do superar todos 9S cami- profissionais, está a pessoa
nhos que impedem a sua portadora de déficiência
caminhada. despreparada, rodeada

Tornar-se senhor do seu de mitos e preconceitos.
destino é desafio que impõe ainda segregada da so

novas formas de pensar, en- ciedade e tentando ingres
volvendo atitudes diferen- sar no mundo do trabalhq
ciadas daquelas que esta- em busça de autonomia
mos habituados. É uma para cumprir o seu papel
filosofia de vida que pres- social. Para isso, se faz

supõe mudanças de para- necessária a observação
, digmas. de fatores como: estar fisi-

O momento caminha comente bem, ter objeti
para uma nova estrutura de vos definidos, de terrnl

pensamento, exigindo re· nação, para alcançá-los,
flexão e mudanças radicais ter au.to-estima forte"
de atitude. O trabalho se acreditando ser. capaz de
situa dentro desse estrutura, vencer os desafios. Asso
As conquistas obtidas ao Ciados a essas qualidades
longo do tempo estreitaram estão o conhecimento, o

o vínculo do homem com os perfil prqfissional e a cora

ambientes automatizados, gem que não pode faltar

em qualquer processo de

criação.
Esses atributos estão den

tro de cada um de nós e

também das pessoas perto
dores de deficiêncfa, conn
buindo em corocterístlce
indispensáveis à evolução
do ser humano. Delxó-le
.üulr revela-se um grande de
sotto. e lutar contra a�

próprias limitações é o

primeiro passo para vencei
as barreiras sociais.
Quebrar esse mito e

transformar essa realidade
é o desafio das instituições,
da família e da sociedade
para o próximo milênio,

Acreditando nas possibi·
lidades dos indivíduos, cer,
tamente eles passarão do

"condição de pedinte poro
o çJe contribuinte, respeitan'
do sua diversidade, dando
crédito às suas possibili'
dades, tornando-os aptos
poro direcionar a própria
vida. E ossím. todos estar€'

.

mos' portlclpondo de umo
sociedade paro todos, umo
sociedade inclusiva.

...

* Terapeuta ocupacional,
coordenadora técnica do

Programa de Treinamento
para o trabalho na Apae de

Salvador (BA)

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. 180. As cartaS
devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o

direito de sintetizar o texto e f.azer as correções ortográficas e gramaticais necessárias .
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"Infelizmente, não são poucos os pessoas que nos confundem
como sexo frágil. O termo não combino com o mulher. seja elo
dono de coso, industriária, comerciário, doméstico, político ou

empresário.
Seja qual for suo atividade ou ramo de atuação, é preciso ser .'.
forte e ter muito jogo de cinturo paro deixar todos os coisas no I
seu devido lugar. :
Existe algo que nos diferencio dos homens e que torno nosso !;
presença algo imprescindível. A condição de gerar uma novo I
vida, o intuição e o emoção, fazem o diferenço. !
É preciso unir esforços, acreditar em nós mesmos, investir no i
conhecimento e nos preparar paro participar de um mundo!
melhor."

.

Elisabeth Mattedi - Vereadora em Jaraguá do Sul pelo PFL

"Recentemente eu e alguns amigos estávamos num I
determinado bar no início do Bairro Jaraguá Esquerdo jogando í,
bilhar, quando chegou um carreteiro com o fisionomia aflito ;.
perguntando como faria paro sair do cidade, pois não viu!
nenhuma placa sinalizando o cominho. Indiquei o trajeto mais I
fácil e o carreteiro, muito gentilmente, retribuiu pagando uma I
cerveja. Após mais alguns minutos, mais dois motoristas, oriundos I
de outros cidades, -tornbérn chegaram ali com o mesmo !'
problema: falto de placas de sinalização de trãnsito indicando!
a saído do cidade. :
Fico um alerto paro os comandantes do nosso belo Jaraguá !
doSul."
Caio Júnior - Jaraguá do Sul

As colaborações devem ser enviadas para a Rua Walter
Marquardt, 1. 180, Bairro Rio Molha, 89,259-700, Caixa Postal

19 ou pelo tele-fax (047) 370-7919

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 Juizo 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 Henrique Walter Schramm, em desfavor de Denise Bettoni e outro. Assim, fica
o mesmo INTIMADO do teordo 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 titulos de créditos que restaram não pagos, bem assim
ante ao fundado receio de que os requeridos ODAIR BETTONI, que é o avalista dos
titulos de crédito, aliene o veiculo VW/Fusca, ano 1986, cor cinza, placas MAS-
0156, chassis 9BWZZZ11ZGP037845, que está em nome da esposa do mesmo e

constitui-se. no único bem passivei de garantir o pagamento da divida, 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 crediticios, 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 veiculo 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 rí° 036.99.000405-
3, caso odecisun seja favorável ao requerente, e não se vislumbrando na publicação
de editais qualquer empecilho à realização de negócios licitos pelos requeridos,
relativamente ao veiculo 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
� 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.

Paulo Bauer revela projetos
para o desenvolvimento de SC
----------------=----------_ ...__ ... _--

Vice-governador esteve no Município para participar da solenidade
de posse dos presidentes da Acijs e Apevi

Jaraguá do Sul - O vice
governador Paulo Bauer (PFL)
revefou, durante palestra a

empresários, realizada no iní
cio da tarde da última terça
feira (9), no Restaurante da
Armalwee, o projeto do go
verno para o desenvolvimen
to do Estado. O Projeto
"Ousadia" pretende constru
ir um porto em São Francisco
do Sul, uma siderúrgica, um

teleporto, construir usinas
elétricas, investir no turismo e

na agricultura, com ênfase
no reftorestamento.

Bauer disse que o gover
no estuda a possibilidade em
construir um porto no Baía da
Babitonga - idéia da Fiesc

(Federação das Indústrias do
Estado de Santa Cotcrlnc) -

para ser pólo exportador do
Estado. "São Francisco do Sul
é o caminho mais curto en

tre o Atlãntico e o Pacífico. A
idéia é aproveitar a linha fér-

rea para escoar

a produção",
argumentou, in
formando que a

siderúrgica de
verá produzir
um milhão de
toneladas/ano.

Comrelação
ao refloresta
mento, Bauer
explicou que a

intenção é recu
perar a mata
atlãntica,
através de pro
jeto coordena
do pelo gover
no. "O agricultor
que optar pelo
reflorestamento
terá linha de, "

crédito espe-
Ousadia: Bauer revela projeto de governo

ciol". disse, afirmando que o watt) para garantir energia
reftorestomento é "indispen- ao Estado.
sóvei". As usinas elétricas de- O projeto visa criar 65 mil
veröo gerar 500 MW (mega- postos de trabalho ao ano.

PT vai lançar candidato a prefeito

Caropreso presidirá comissão provisória

possível coligação.
O presidente da legenda,

Luiz Cezar Schörner, afirmou
que o partido vai analisar as

propostas de aliança e levá
las à plenária do diretório. Ele
fez questão de frisar que os

militantes, presentes à re

união ampliada, que acon

teceu no dia 1, foram unãni
mes em declarar que 0 PT

tem uma proposto de gover
no, "conhecida por todos".

- Em princípio, não somos

contra ninguém. Apenas a

favor de Jaraguá do Sul - dis
cursou, lembrando que o

projeto do partido é voltado
ao social, com projetos e in
vestimentos definidos com a

comunidade, dentro do

orçamento participativo.

Jaraguá do Sul- O diretório
do PT informou que a legen
da terá candidato próprio
nas eleições do próximo ano.
O nome rnols cotado é do

advogado e professor Dionei
da Silva, que concorreu à
Assembléia Legislativa no ano
passado. O partido informou
ainda que não se posicionou
com relação a qualquer

Brasma - O deputado fe
deral Vicente Caropreso
(PSDB) vai presidir a comissão
provisória do partido em San
ta Catarina. A decisão saiu
durante reunião da executi
va nacional, quando o pre
sidente estadual da legenda,
Francisco Küster, relatou as

desavenças internas e solici-

tou a criação da comissão
provisória.

A convenção do partido,
marcada poro o próximo do

mingo (14), foi suspensa. Caro
preso fica no comando até
outubro, quando acontece a

eleição do novo diretório. A
partir de agora, todos os atos
da comissão serão submetidos

à executiva nacional, uma es

pécie de intervenção branca.
No início das desavenças

internas, o deputado já havia
demonstrado interesse em as

sumir a direção do partido. Em
entrevista,Caropreso disse que
não pretendia o cargo, mas
"as circunstãncias estavamme

levando poro o sacrifício".

CENTRO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Check-up
VIP�if+
Sua empresa

em ótima formaDEIMAGEM

Hospital Jaraguá

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).
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Zimmermann contesta relatório
do TCE sobre superfaturamento
---------------------------------

Prefeito, que encaminhou recursos ao Departamento Jurídico do Tribuna/,
a/ego que análise tiào levou em conta os trabalhos executados

Guaramirim - o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann
(PMDB) contestou o relatório
do TCE (Tribunal de Contas
do Estado) que apontou su

perfafuramento nos proces
sos licitatórios de 1997, Ele
informou que já entrou com
recurso junto ao Deporta
menta Jurídico do órgão,
comprovando legalidades
nas licitações, Zimmermann
afirmou que os documentos
enviados ao Tribunal estão
baseados no relatório da
auditoria realizada na Pre
feitura, no ano passado,
para apurar os denúncias
de irregularidades,

O relatório do TCE che

gou ao Município na sema

na passada, O Tribunal
aponta irregularidades em

quatro processos licitatórios,
cujos valores foram consi
derados superfaturados, O
prefeito foi multado em RS
28,158,30, pela diferença
entre o valor de mercado e

o preço contratado, "Com
relação à despesa com a

iluminação, o Tribunal não
levou em consideração,
primeiro, que foi da ilumi
nação natalina, segundo,
que o contrato previa colo

cação, manutenção e reti
rada", defendeu-se,

O prefeito lembrou ainda

Arquivo/CP

que um

temporal
destruiu

parte da ilu

minação
que preci
sou ser refei
ta, "Contes
tamos o jul
gamento
de superfa
turamento",
r e fo r

ç o u.

acrescen

tando que
em licita

ção é preci
so se estar
atento à
quotldode Zimmermann: "Nôo existiu nenhum ato ilícito"do serviço
prestado, além do preço,

O TCE aplicou seis muI
tas de RS 50,00 00 prefeito
pela, inexistência de con

trole de consumo de com

bustíveis; por contrata

ções com pessoas jurídicas
que não apresentaram
prova de regularidade re

lativa à Seguridade Social;
pela ausência de justifi
cação administrativa for
malizada, quando do não
atendimento de, no míni
mo três interessados aos

convites; pelo tratamento
não-isonõmico dispensado
às empresas participantes

Fidélis

de licitação; por irregulari
dades nos processos e fa
ce à ausência de datas no

protocolo de entrega de
convites e pela falta de as

sinatura em parecer jurídico,
Com relação às denún

cias de falsificação de as

sinaturas, Zimmermann afir
mou que foi aberto inquéri
to na Polícia Civil. "O Cen
tro de Promotoria deverá
apurar as denúncias, Se al
gum documento foi forja
do, isso não aconteceu
dentro da Prefeitura", ga
rantiu, afirmando que quer
ver tudo apurado,

Convenção do PFL elege executivas municipais
schrosder - No último sá

bado (6), os diretórios mu

nicipais do PFL realizaram
convenções paro a escolha
dos novos membros da exe

cutivo, Em todos os municí
pios houve somente uma

chapa concorrendo e as

executivas foram eleitas por
aclamação,

Segundo o coordena-

dor regional da legenda,
Hilmar Hertel. eleito presi
dente do legenda no Mu

nicípio, as executivas as

sumem com planos de "re

oxigenar" internamente os

diretórios, "O PFL quer que
os filiados tenham maior

participação nas ativi
dades partidárias, A in

tenção é fazer com que as

decisões tomadas sejam
efetivamente autênticas e

vindas das bases", afirmou,
Hertel disse ainda que a

forma de escolho e as cha

pas únicas demonstram que
o partido está unido, "A uni
ão fortalece o partido, que
já começa a vislumbrar as

eleições municipais do pró
ximo ano", revelou,

Voltou à tono o processo contra o deputado estadual Ivo
Konell (PMDB), referente ao período em que governou

Jaraguá do Sul - 1989/92,
Nenhuma novidade no front o Superior Tribunal Federal

apenas confirmou a decisão da Câmara,
Entretanto, os adversários tentam tirar proveito do

situação,
Durante a sessão da Câmara Municipal. na semana

passada, o vereador Ademar Possamai (PFL) ocupou a

tribuna poro. literalmente, ler parte do processo, A certa
altura disse que estava cumprindo o papel parlamentar de
fiscalizar e denunciar irregularidades na administração,

No embalo
A vereadora Lorita Karsten
(PMDB) também soltou suas

farpas para cima de
Possamai.

- As irregularidades nas

contas do ex-prefeito Vasel
eram muito mais graves, O
Tribunal de Contas apontou
várias restrições, inclusive
recomendou a rejeição do
empenho feito por um

funcionário, hoje vereador.
que gastou RS 6 mil em

combustível. em apenas um

mês, Mesmo assim, o senhor
votou a favor das contas,
ignorando o parecer do

Tribunal - disparou,
Em tempo: o vereador
mencionado é Carione

Pavanello (PFL)

Puxão de orelhas
O vereador Pedro Garcia
pediu aparte e disparou:

- O senhor usa de dois
,. pesos e duas medidas,
','

Os mesmos critérios usados
para analisar a

administração Konell,
não foram usados para
analisar o governo do
ex-prefeito Durval Vase!.
Há pouco ternpo. essa
Casa aprovou, por 11
votos contra quatro,
as contas desse,
contrariando as

recomendações do
Tribunal de Contas,
Está lendo direitinho
o que escreveram

poro o senhor -

criticou,

Desculpa
Possamai defendeu-se afirmando que a intenção era

resguardar a imagem da Câmara, acusada de ter agido
ilegalmente na tramitação do processo, "A decisão do

Tribunal encerra isso", resumiu,
Sobre o voto a favor das contas do ex-prefeito Durval Vasel
(PTB), Possamai disse: "Não tenho vergonha nenhuma em

dizer que votei a favor das contas do ex-prefeito Durval
vosel". desdenhou,

Bicadas
Os tucanos da cidade têm ss

bicado nos últimos meses, Há
boatos de toda a natureza,
inclusive, sobre possíveis

desfiliações de caciques, A
Rádio Peão divulgou que,
numa reunião realizada na

segunda-feira (8), os ânimos
estiveram exaltados,

O prefeito Irineu Pasold negou.
Ele disse que os tucanos estão
no ninho e que a discussão foi

possvo. "Não existem
divergências", completou,

Aliás
Pasold deverá viajar a Brasnia nos próximos meses, Ele,

acompanhado do vice-governador Paulo Bauer (PFL), deve
se encontrar com o ministro dos Transportes, Eliseu Podilho. A
audiência está sendo agendada pelo deputado federal

Vicente Caropreso (PSDB), �

Na pauta, a doação do prédio da estação ferrovlórlo.
Oministério ofereceu o prédio à Prefeitura,que não revelou o valor,

O prédio é tombado pelo Patrimônio Histórico,

Ato falho
No final da sessão da

Câmara, na quinta-feira (4),
o presidente, Alcides

Pavanello (PFL), agradeceu
a presença do ex-secretário

Valdir Raulino,
Quem estava assistindo à
sessão era o ex-secretário
de Cultura, Esporte e Lazer,
ßolduino Raulino, Valdir, a
quem Pavanello se referiu,
talvez seja o secretário de
Desenvolvimento Urbano,

mas é Valdir Bordin.

ijADD/Maklef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na. área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
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Presidentes da Acijs e da Apevi
tomam posse para outro.mandato

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

DIRETORIAS SÄO EMPOSSADAS, VICE-GOVERNADOR FAZ PALESTRA
A ASsociação Comercial e Industrial e a Prefeitura de Jaraguá

do Sul entregaram, na terça-feira (9), ao vice-governador Paulo
Roberto Bauer, durante a solenidade de posse das diretorias do
Acijs,Apevi e núcleos setoriais, um dossiê contendo as reivindicações
do Município, Na verdade são pendências sobre convênios e

projetos levados anteriormente ao governo, muitos dos quais com,
convênios assinados, mas não honrados, As necessidades estão na
área social, de segurança, saúde, educação, viário e de infra
estruturo energêtica, O evento, ocorrido no Restaurante Armalwee,
marcou também a homenagem da comunidade ao vice
governador, que é da região e ocupa o segundo posto na hierarquia
do Executivo cotorlnense.

Pronur.!.ciaram-se o presidente da Acijs, Eduardo Ferreiro Horn, e
o prefeito.lmeu Pasold, reforçando a necessidade de participação
do Estado na execução dos projetos de infra-estrutura que a cidàde
necessita, dando um retorno ao que Jaraguá do Sul contribui. Paulo
Roberto Bauer reconheceu que o Estado tem dívidas com a região
e revelou as enormes dificuldades encontradas, com RS 1 bilhão
240 milhões de dívidas a pagar, fora as três folhas de pagamento
atrasaçJas e' que precisam ser resgatadas com os servidores do
Estado,

Bauer palestrou sobre "Santa Catarina, novas fronteiras"
mostrando números da grandeza barriga-verde, onde, com uma

área de apenas 1,1% do território brasileiro, é responsável por mais
de 4% da produção nacional e por 6% da produção de grãos, Ele
disse que Santa Catarina precisa de muitos investimentos, para

'

manter a qualidade e a produtividade, Lembrou também que nos
, últimos dois anos o governo aplicou apenas dois por cento da sua

arrecadação em investimentos e que existem novas fronteiras para
serem abertas, onde a participação da iniciativa privada, como
parceira e investidora, são fundamentais,

A importância da região de Jaraguá do Sul no contexto sócio
econômico e político - reconheceu - necessita de uma maior

presença do Estado, "porque aqui, sabemos, se trabalha muito, se
produz, e a crise é enfrentada com muita garra e determinaçâo",

ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS, EXPÕE SUAS DIFICULDADES NA ACIJS'
As dificuldades financeiras para a manutenção da escolá

especidl da AMA (Associação dos Amigos do Autista) de Jaraguá
do Sul, a deficiente infra-estrutura de pessoal, pedagógica e física,
sensibilizaram os empresários diante da exposição feita na

Associação Comercial e Industrial, pela presidente Inês Gorges da
Silva, no início da semana: A AMA existe há sete anos em Jaràguá
do Sul, atende a ·13 portadores da síndrome do autismo,mas existem
outras 11 já diagnosticadas a espera de vagas na escola, Isto,
rnomentoneornente. é impossível porque a entidade funciona
numa pequena residência, .no Av. Mal. Deodoro da Fonseca

(fundos), tem uma receita mensal em torno de RS 2,5 mil, para uma

despesa fixa de rnois de RS 4,5 mil.
Praticamente as mães dos autistas sustentam a AMA A

preskíente Inês da Silva disse que existe a necessidade de um espaço
físico maior, da contratação de profissionais como fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, psicólogos, mas isto não é possível pela
falta de um fluxo de caixa contínuo que permita a cobertura dos

gastos, Ela revelou também que um grupo, de pessoas voluntárias
da comunidade está se formando para respaldar o trabalho da
diretoria, A AMA foi na Acijs buscar apoio, e diversas propostas e

sugestões surgiram.
A entidade programou para o dia 31 de março, no Baependi,

um café beneficente para auferir receita financeira à cobertura
das despesas que tem, Funciono na Marechal Deodoro, fundos da

Agência do Senac, e o telefone é 376-0047,

COMEÇAM AS OBRAS DA NOVA CRECHE EM TRÊS RIOS DO N�RTE
O sistema Sesi/Fiesc iniciou, no dià 8 de março, a construçao da

quarta unidade do centro de educação infantil em Jaraguá do
Sul, conveniada com a Prefeitura, que cede o terreno e assume os

encargos para o funcionamento, Esta neo em Três Rios do Norte, O
convênio global prevê a construção de seis creches,O novo espaço
contará com 580 m2 de área, para abrigar cerca de 300 crianças
até seis anos, em dos turnos,

As obras devem terminar em julho, por ocasião do aniversário
da cidade, para funcionar no mêsseguinte, É mais uma conquista
da COmunidade, onde a união da iniciativa privada e o poder
público resulta no beneficio social e na qualidade de vida,

Edson junkeslCP

-------------------�-------------

Cerimônia reuniU políticos é empresários da regiÇ10 e o vice-governador
Paulo Bauer que apresentou a palestra "Santo Cotorinc. nova fronteira"

, ,

c" ���j�i��governador r�ç�6e dossíê com r§,t�!Qdícações
, ê)"(/iSEl:gsyérnador Paulo Bauerfec8Qeu dossiê com asrEiiyindiêäçôes dO,Município Q\
oo classe 13!;;Q9resariaI.No docur:nen�p o,RrefE!l!o Irin(3u Pasold eSif;?,resigente daÄçij?, EduardO.;
Horn. ae'stOQóm as "pendências:;,dO,governo estádLial para c

.

.;'
idade: '. F' "

.

',: ';'{ <-\:.;. ::;;"�':;:<:::: '\', _' ," -
.. ;:,'? -;"'" -::'�":"-:'��:;:-"'" "

-

_ 'fu,., .:,"::"iV
'

•.. ::�, '>:" " ::,,;: :,:. "::\.

;Na· ár�qi;ygq;!ç:I, cobram,;o,s conyêr)ic;?!pr,mpdps entrE! q"çf
..

,f)pge!eAssoda�CJ
Rais E!,Ai'Digös qos'Excepcionais)/np:x?lor de RS 90 mU;.ç� .

. çqo,SociaL no valor"d
, RS 240 mil.Çobraram ain(ja o repasse.,oàCorpo d!?,BOmbeirÓ9V8J�ntárros,

.

.a

'

O documentopede o repasse ge RS 326,28 mil para a conshu,çqo de ginéÍsi6's esportlvos.s
além de verbas pàra q educação, 'enfQcC;mdo os mais de RS.4 J;l}11�õe9 poro a Ferj (Fundaçãq*

, Educacional Regional Joroçuoense). párQ a saúde, transparte'� 9Qras,_destacando repasse

<pcro a pqvimentação asfáltico do anel.viário" ..••.

,'."

b': O dosSiêi?olicita o.curnprlrnento dq;8onvênio no valór de R$
popular:rP�'Iºoçgtenção à segurqnça, e?a constroção da linha �
JarSJJ�IHfl;S·���y,!·i:;\.;z, ":. ,% Êl;);:"" ....

b"

.

Jaraguá do Sul - O dire

tor-superintendente da Me

talúrgica Menegotti, Eduardo
Ferreira Horn, e o empresário
Richard Peter Hermann (Car
roçarias Argi) foram' empos
sados, respectivamenté, na
presidência da Acijs (Asso
ciação Cömercial e Industri
al de Jaraguá do Sul) e da

Apevi (Associação das Pe�
quenas Empresas do Vale do

Itapocu).Os dois foram re�le
itos e presidem as entidades
até fevereiro do próximo ano,

A cerimônia de posse
aconteceu no início da tar
de de terça-feira (9), no Res
taurante da Armalwee, e
contou com a presença de

empresários e políticos da

região. Na oportunidade, o
vice-governador Paulo Bau
er (PFL) ministrou a palestra '

"Santa Catarina, novas

fronteiras", onde revelou al

guns projetos do governo para
o desenvolvimento do Estado

(ver matéria na página 3),
Horn destacou o poder

de decisão do vice-gover
ncdor nas políticas e no di
recionamento econômico
do Estado, "Isso nos dá tran

qüilidade, Às vezes, o em

presário elabora projetos de
longo prazo, investe no negó
cio e vê seus planos não se

concretizarem, porque o

governo deixou de fazer sua
parte ou mudou a regra do

Posse: Hermann. Bauer e Horn, discursos e promessas

jogo durante o desenrolar
dos acontecimentos", re
clamou, especificando a .cri
se para justificar o que o go
verno deixou de fazer.

Na opinião dele, se o

governo fosse'uma empresa
privada estaria falido há muito
ternpo. "Pelos dados do atual

governo, o Estado gasta 7Cf'lo
da arrecadação com a folha
de pagamento, 23% com

aposentados e pensionistas,
sobrando apenas 7% poro
investimentos, Isso inviabiliza o
gerenciamento de qualquer
empresa", criticou acrescen

tando que o governo deve

propiciar condições de de
senvolvimento para a iniciativa
privada,

- O governo moderno. não
tem que se preocupar com
a geraçãó de empregos.

Tem que se preocupar sim
em investir em infra-estrutura,
possibilitando que as ernpre
sos possam se desenvolver e

gerar empregos - afirmou,
'CONDOMíNIO INDUSTRI

AL - Já o presidente da Ape
vi destacou a lmportóncío
da implantação do con

domínio industrial.
.: O condomínio industrial
irá abrigar cerca de dez em�

presas 0.0 Município, de to
dos os setores, que hoje pa
gam aluguel ou a serem cri-

. odes. O condomínio per
mitirá que as empresas se

instalem por dois anos com

direito o mais um, O objeti-
. vo é dar incentivos às pe
quenas empresas para que
possam,' durante esse tem

po. comprarem um prédio
-poro se instalarem,

nhöo boro habitação
rgia elétrica Blorneriou/ :

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Kohlbach Condutores conquisto
da ABNT o certificado ISO 9002
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Unidade, que ainda usa o nome de tantcsia. não pertence ao Grupo
Kohlbach desde 7997, quando foi adquirido por empresários paranaenses

Schroeder - A Kohlbach
Condutores recebeu o Cer
tificado ISO 9002. A premi
ação, certificada pela ABNT

(Associação Brasileira de
Normas Técnicas), é o re

conhecimento dos investi
mentos feitos pela empresa

.

para melhorar as relações
humanas no trabalho. Até

atingir o certificado, a Kohl
baçh Condutores desen
volveu intenso processo in
terno, iniciado em maio de I

1997 com a contratação de
uma equipe de assessoria
de relações hurnonos. com
treinamento motivacional,
buscando maior integração
no trabalho.

Em dezembro do mesmo
ano, foi contratada a em- I

presa. Bugmahn & Zacarias
Associados para desenvol
ver assessoriq específica do
processo na conquista do
Certificado ISO 9002. "Para

olconçcr os objetivos, foi

implantado o Programa
Kohlbach Conscientização,
Educação e Limpeza, a

licerce para o caminho
rumo à certificação", lem
brou a diretora-presidente,
Denise Volpi, informando
que, no mesmo período, a
empresa investiu cerca de
RS 500 mil em treinamento,
.equipamentos de informáti
ca e na contratação de

profissionais da área de
meio ambiente .

r
'
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�
-

�
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--,
IDA dívida total de Santo Catarina é de R$ 1,24 bilhão, não incluindo os valores'
, devidos aos funcionários relctlvos aos salários de outubro, novembro e dezem- ,
, bro,

.

,
'o 6 Estodo participa com 4,2% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional e c�m I', 6% da produção de grãos, .

.

: o Nos últimos sete anos o balanço Comercial do Estado apresentou superávit:
, de US$ 11 bilhões, Os dados foram apresentados pelo vice-governador Paulo,
l!auer (PFL),�.urant�palestra� empresários,�m Jaraguá_d..::_ Sul.:...._ _j

IMOBILIARIA

MENEGOTII

Imobiliária

CRECI W 550-J

LOCA ÃO

- Os investimentos na

área de meio ambiente re

sultaram no recebimento do
Troféu Fritz Müller de Ecolo

gia, concedido pela Fatma
- lembrou o gerente de pro
dução

.

Carlos Schwartz.
Na opinião dele, a van

tagem em se obter o Certifi
cadö ISO 9002 é o reconhe
cimento do conceito da re

lação funcionários/clientes,
permitindo identificar com
maior precisão custo/bene
fíéio. Schwartz informou que
a empresa vai adquirir ou
tra trefiloesmaltadeira (má
quíno'usooo para a confec
ção de condutores elétricos
esmaltados) para aumentar
a capacidade de produ-:

Inspeção: Schwarfz e Denise acompanham produção

casa - TERRENO: 997,00rn2 - DEPEND.: 2 quartos, sala, coz.,bwc (cada
casa) - VALOR: 22.000,00

.

CASA EM AlVENARIA
LOCAL: R. Frederico Bartei, 200 - Ceniro - ÁREA: 500,00rn2
DEP: 1 suíte,:3 quartos, 1 bwc, sala visita, lavabo, s. jantar, s. Iv, copa, cozinha
- TERRENO: 90,00rn2 - VALOR: 350.000,00

.

CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Rudolgo Sansan, 250 - Jlha da Figueira - ÁREA: 120,00rn2-
DEP: 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderiaTERRENO: 441 ,00rn2
(13,00 x 31 ,50) - VALOR: 30.000,00

CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Benjamim Stein, 901 - São Luis- DEP.: 4 quartos, 2 salas,
cozinha, bwc, lavanderia, gmagem - VALOR: R$ 65.000,00

VENDE

ção em 15 toneladas/mês.
A empresa produz 270

toneladas por mês de fios
de cobre e alumínio, que
sôo comercializados no

mercado interno. 50% da

produção vai para São Pou
lo, Rio Grande do Sul com

pro o equivalente a 10%, o

restante é negociado para
os estados do Norte e Nor·
deste. "Iniciamos os conto
tos poro exportarmos para

.

os países do Mercosul", re·

velou Schwartz.
A direção da Kohlbach

Condutores já estuda as

'normas exigidas e os investi·
mentos necessários para
conquistar o Certificado ISO
'14.000

Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1-

TERRENOS
.

LOCAL: R. OLIVIO DOMINGOS BRUGNAGO (VILA NOVA)
ÁREA: 4.176,00rn2_(51,45 x 94,00) - VALOR: R$ 400.000,00
LOCAL: R. JOÃo DOUBRAWA (CZERNIEWICZ)
ÁREA: 622,00rn2-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)
ÁR,.EA: 389,Q0rn2 - VALOR; R$16.000,00
LOCAL: LOTE 67 RES. HELENA (VILA RAU)
ÁREA:30Q,00rn2(12,00x25,OO),VALOR:R$5.900,OQ+35xR$257,38
CORREÇAO POUPANÇA (14/1 O)
LOCAL: R. BERTHAWEEGE
ÁREA: 60.490,00rn2 (FR. 8,00 + 36,50 + 64,50 FU. 891 ,00 LO. 10,00 +
435,00 LE. 155,00.) - VALOR: R$ 200.000,00
LOCAL: RESIDENCIAL VERSALHES III LOTE 121
ÁREA: 450,00[112 (15,00 X 30,00) - VALOR: R$15.000,00
LOCAL: LAGOA EM CHICO DE PAULA
ÁREA: 40.000,00rn2 -VALOR: R$110.000,00

CASAS

CASA EM ALVENARIA (Para Comércio)
LOCAL: R. RobertoZiemann, 51 - AREA: 207,OOm2

.

TERRENO: 759,00rn2- VALOR: 80.000,00
CASAMSITA
LOCAL: Lote 3 Res. Mirante (Estrada Nova) - ÁREA: 98,00rn2
TERRENO: 504,00rn2(18,00 x 28,00) - VALOR: 15.000,00
2 CASAS EM MADEIRA
LOCAL: R. lrrnãot.eandro 1177 (Vilatenzi) - ÁREA: + - 50,00rn2cada

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

Dep: 1 qto, -sla, cozinha, bwc, lavanderia, estacionamento coberto Aluguel:
1'1$230,00
C: 021: R. Eleonora SatJer Pradi sin° Kit. 3 - Jaraguá Esquerdo
Dep: 1 qto, sala, cozinha, bwCl1avanderia - Aluguel: R$130,00

, CASAS
C: 007: R. Olívio Domingos Brugnago, 555 - Vila Nova - Dep: 2 qtos,
sala, cozinha, bwc, dispensa - Aluguel: R$ 350,00
C: 054: R. Lourenço Kanzler, 616 -Vila Lenzi - Dep: 4 qtos, sala, sala
IV, copa, cozinha, 2 bwc, lavanderia, dispensa, rancho, quintal grande
- Aluguel: R$ 590,00 - Seguro R$ 23,37
C: 067: R. Mathias Ruizan, 304 -Ilha da_Figueira - Dep: 4 qtos, sala,
copa, cozinha, bwc, lavanderia, garagem clchurrasqueira, quintal
Aluguel: R$ 300,00
C: 094: R. Exped. Guilherme Humberto Emmendoerfer, 85 - Vila Rau
- Dep: 1 suíte + 2 qtos, sala, copa, cozinha, bwc, lavanderia, dep.
empregada, garagem - Aluguel: R$ 470,00

C: 022: SalaTérrea com 90,00[112, emesanino - Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 1.020 sala 2 - Centro - Aluguel: R$ 500,00
.

C: 091: Sala Térrea C; .11 0,00m2 - R. José Emmendoerfer, 506 -

Nova Brasüia- Aluguel: R$ 350,00
C: 093: Sala Térrea - R. Exp. Cabo Harry Hadlich, 783'- Centro

-

Aluguel: R$250,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Exposição traz aCorupó instrumentos
de tortura utilizados na Idade Média
---_ ...._---------------------------

Mostra itinerante revela instrumentos que serviam à Igreja e aos

imperadores na punição de hereges

Corupó - Impor sofrimen
to através de penas e

punições cruéis, Essa era a

utilidade dos instrumentos
de tortura que estão em ex

posição no Seminário Sagra
do Coração de Jesus, A

"Mostra de instrumentos me
dievais de tortura", no seu

último ano no Brasil, per
corre o mundo revelando as

formas de punição utiliza
das pela inquisição e pelos
tribunais da Idade Média,

A exposição surgiu de um
trabalho de pesquisa, rea
lizado pelo professor e histo
riador italiano Franco Gen
tili. em países da Europa,
como França, Espanha e In

glaterra, Ele recebeu pa
trocínio para fazer da pes
quisa uma mostra itinerante

que, para completar a vol
ta ao mundo, deve passar
ainda pela Argentina, Para
guai e Japão, Os instrumen
tos estão em exposição no

Brasil há dois anos e meio e

já foram vistos por mais de
dois milhões de pessoas,

O coordenador da mos

tra, Jaison Andrade, expli
ca que algumas peças do

material em exposição não
são originais, "Algumas
peças precisam de restau

ração, então substituímos
por réplicas e encaminha
mos o material à Itália,
onde são feitos os reparos",
comenta, A maior parte
dos instrumentos foi encon
trada em castelos eu

ropeus, onde serviam a

autoridade de papas e im
peradores para punição
de hereges,

"As pessoas que utiliza
vam estes instrumentos ti
nham um conhecimento
muito grande de anato
mia", revela Andrade, Ele
esclarece que as peças
erorn confeccionadas de
forma a prolongar o sofri
mento, não atingindo
órgãos vitais do corpo hu
mano, "Geralmente a pes
soa morria por hemorragia,
a única forma rápida de
morte e pouco dolorida oro
a guilhotina", Havia ainda
alguns tipos de punições

Guilhotina: forma rápida de morte

, mais leves ou humilhações,
para os casos de roubo ou

crimes classificados como

injúria e difamação,
A crueldade dos instru

mentos de tortura utilizados
na Idade Média, no entan
to, surpreende menos que
a constatação de que eles

ainda são utilizados em

muitos países e das formas

mais variadas, Um abaixo

assinado, que acompanha,
a exposição, recolhe assi

naturas que serão encami
nhadas à ONU (Organiza-

ção das Nações Unidas)
no final da mostra, para
que a entidade tome

providências com relação
aos 188 países que ainda

praticam formas de tortu

ra, crime condenado na

declaração dos direitos
humanos, O documento já
arrecadou mais de quatro
milhões de assinaturas,

A mostra fica no semi

nário em Corupá até o dia

25 de março, O ingresso
custa RS 1,50 (crianças) e RS
2,50 (adultos),

Escritório de

ADVOCACIA
Julio Max Manske - OAB/SC 13.088

Advogado Criminalista

Rua Joinville, 1532 Jaraguá do sul/se

Fone: (047) 372-1185

-tOPORTUNIDADE
Aprenda a plantar COGUMELOS tendo bons

lucros com baixo investimento em um

pequeno espaço a partir de 20m2, com a

primeira colheita em 25 dias.

CURSO TEÓRICO,
PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO.

Ensinamos a escolher o local do plantio e

desidratar Tipo Exportação.
COMERCIALIZAMOS A SUA � .

PRODUÇÃO A R$ 130,00 O.QUILO. .:
"

'. I
•

Maiores informações: Rua: Itapocu Hansa, 3.411
Fone: (047) 975-2247- Bairro Três Rios do Norte
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Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá doSul- SC

Qavelli, a loja
que ve�te o

homem de
,bom 8o�to.

i Calçadão, 364 • cl estacionamento anexo - não fechamos para almoço

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

.FIE!'Ii-:S,
Móveis e Eletrodomésticos

Calçadãoda
Marechal, nº 180

(antiga Loja Fruet)

Filmagens & Fotoqrafias
Fone: 370-1703

CELSO

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC

MANIA DE VENDER BARATO

Fone: (047) 371-5800

I<IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(próx. Duas Rodas Ind!.)

FONE: (047) 371-2111

O 8" encontro da familia Marcatto foi realizado em nos

cidade nos dias 6 e 7 de março. O encontro bienal reúne

descendentes de Giusepe Marcatto, cuja descendência so

242 [amiliares, O conclave visa a convivência,
conhecimento mútuo e integração entre familiares.
encontros também são realizados em São Paulo e no R

Grande do Sul

-!' II II II II II II II II II II II II.

A loira Isabel Leuholà
está classificada para a

grande final do Garoto

RBS, que acontece nes

final de semana, em
Balneário Camboriú.

Isabel, com o

cabeleireiro Moia, Gilo
Mathes e o troféu
conquistado na

eliminatória de Larogt
do Sul
II II II II II II II II II II II II.

-� �

Romano Orlandi (lavei)" José Alberto Klitzke (secretó
municipal de Administração) e Renato John (lar
saboreando as delícias do Burg Garten

Edson Junkes

II II •• II II II II.

Casal Luiz Carlm
e Vanessa

Mendonça nos

salões do Clube
Atlético Baepew
II II II • II II •• ,I

I
No almoço de posse

da Acijs e Apevi,
no Restaurante I

da Armalwee,
empresáriosAlidor

Lueders, Walter'

Lansen, Décio da Silva

e Bruno Breithaupt "'" ../'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dia. Internacional da Mulher
-

em JS
, '

Para comemorar o Dia
\

Internacional da Mulher
� 8 de março - o Departa
'mento Feminino do
Sindicato dos Traba-

.
lhadores nas Indústrias
do Vestuário promoveu,

. na sexta-feira (5), no au

ditório da Ferj (Fundação

Educacional Regional
Jaraguaense), o debate
"O papel da mulher na

. sociedade".

Participaram do even
to a delegada de Pro�eção
à Mulher, à Criança e ao

Adolescente, Fedra Ko

nell, .a vereadora Niura

dos Santos (PSDB)e a

deputada estadual Ideli
Salvatti (PT). O espaço
não foi suficiente para
abrigar o número de pes
soas que foi assistir ao

debate. A organização
decidiu, então, realizar
duas sessões.

Edson Junkestep

Concentração: mulheres de todo o Estado lotam o auditôrio do Sindicato do Vestuário
.

.

Na tarde do dia seguin
te, no auditório do- sindi-

.

cato, mais de 600 mu

lheresde todo o Estadoou
viram palestras de líderes

sindicais e assistiram à

peça de teatro "Redesco

brir", encenada pelaCom
panhia Teatral Karikatus,

da cidade de Btusque.
A peça ressalta as di

versas fases da vida da

mulher, da infância à a-

, dolescência, até os dias

atuais, quando surge o

drama da aids e as mais

variadas discriminações
sofridas pelas mulheres.

Fabricamos tambémmóveis em aço sobmedida como:
corrimãos, mesas de centro e cento, esçadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nós!'

TELEVENDAS: 371�3466
Rua Rodo/fo Hufenüss/er, ,104 - Centro - Jaraguá do Su/- SC

_IIII�, Estofados. ..

(f;( .� .. KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Há68anos
.

Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão. de Itapocu

Há 72anos
- Em 1927, uma nota em alemão dizia que estavam à venda um quase novo
automóvel (Ford) e uma serraria a vapor. Pormenores com Bérnardo Karsten.
- O superintendente municipal de Joinville, dr. Ulysses Costa, dirigia aos

secretários de Finanças e de Educação, no sentido de que os alugueres de
casas onde existissem escolas estaduais e os pagamentos de impostos, em
atraso, pudessem ser feitos nas coletorias de Jaraguá, Bananal e Hansa, com
isso evitando longas e custosas viagens a Joinville,
- Na sessão doTribunal Correcionalde semanas atrás, eram condenados, por
ferimentos leves, os acusados Carl Ramthum e Otto Kesseke, 3 meses e ] 5
dias de prisão e pagamento das custas processuais. Os outros envolvidos na

briga foram absolvidos por falta de provas.
I

Há 71 anos
- Em 1928, o dr. Victor Konder, ministro da Viação, passava' por Jaraguá,
para seguir a São Francisco, onde tomaria o avião "Bartholomeu deGusmão",
que o levaria ao Rio de Janeiro. Nomesmo avião viajavam o dr. Amo Konder,

.

Hermes Fontes e Abelardo Mello, be� como o ceI. Garlos Hoepcke, chefe
, da firma Hoepcke & Cia., em Florianópolis.

'

- Os srs. dr. Leonel Costa e Fritz Vogel abriam escritório de advocacia, já
tendo alugado o antigo salão onde funcionava o "Cine Jaraguá", àRuaAbdon
'Baptista (atual Mal. Floriano, onde está o Bradesco), então propriedade da
firma Alois Stueber.

.

- Cruz e Sousa, em longo artigo de João da Ilha, aliás, João Baptista Crespo,
lembrava o poeta negro de SantaCatarina, lembrando os versos daquele que,
em 1998, está sendo lembrado pelo centenário cte nascimento.

Há 70imos
,

, ,

- Em 1929, a concessão da exploração pela AEG rendia muitos comentários
e pronunciamentos. O Conselho Municipal (a Câmara de Vereadores de

hoje) era composto de nove membros - três eram acionistas da Empresa
Joinvillense de Eletricidade, 'dos quais amicíssimos do prefeito, aliás,

. superintendente (dizia-se que dormiam namesa dos despachos daPrefeitura),
um era inimigo e mais um que não se compreendia bemo que é um dever

'püblico.baldeou-se para a oposição - POR AMIZADE." não se ficou sabendo
.. .

a quem. A EmpresaJoinvillensede Eletricidade, tendo perdido a concessão
119Conselho'Municipal, recorreu à justiça, propondo à anulação do contrato,
alegando ter o superintendente feito alterações -; que foi o de que a AEG, ter
cedido em benefício do público, como iluminação grátis de praças, etc.. A

municipalidade constituiu seus advogados; os drs; Marinho Lobo, Nereu ,

Ramos e Leonel Costa.

- Em 1931, o dentista Roberto Marquardt era intendente provisório do 2°
Distrito de Jaraguá, que publicava edital - Prefeitura Municipal de Joinville
- Intendência Di-strital de Jaraguá � EDITAL - De ordem do sr. dr. Plácido

Olyrnpio de Oliveira, prefeito provisório doMunicípio, faço público a quem
interessar possa, que estando se procedendo ao inventário dos b�ns
pertencentes àPrefeitura eintendências, tais como ferramentas.móveis, etc.,
intimo aosque têm esses materiais em seu poder, a entregá-los nesta

intendência até o dia 31 do corrente mês,
sob pena de ser feita a apreensão por outros
meios. Intendência distrital de Jaraguá, aos
15 de janeiro de 1931, RobertoMarquardt,Qualidade

Marista de
intendente provisório",Educação

- As requisições da Revolução de 1930,
segundo levantamento do desembargador
dr. José Boiteux, já tinha reunido

requisições, quemontavam amais de 1.000 ,

contos de réis.S,�lÉGIO MARISTA;S. ao LUI

tive ocasião de ler alguns, em Curitiba. Viera
ao Brasil por causa de um parente que já estava

10 anos no País e falava verdadeiras maravi

lhas, e ele confessa que também queria viajar
para o que classificou de "terra da promissão",
que o capitão Nilton Matheus, recentemente
usou para o lançamento de um novo livro, aqui
em Jaraguá do-Sul, em começo de novembro/
98. Chegava em 189 I a JoinvilIe, onde se es

palhou que "poderia" comprar lote e uma casa

e choveram oferecimentos. Mas' um senhor de
idade lhe falou que por ora não devia comprar
nada, pois, poderia arrepender-se comprando
propriedade que não lhe servia e ele 'seguiu o

seu conselho. Fala Kraemer de que "há alguns
anos um engenheiro (que devia ser Emílio Car
los Jourdan) acompanhado de seu sogro (que
seria Charles Caffier, 'sogro de Jourdan) que
estudou agricultura (1880). Queriam importar

,
modernas máquinas para serrar madeira e

preparar extensas áreas de terras na mata vir

gem e cultivá-Ias", Dei-lhe a entender que esta

vam errados. Ofenderam-se, mais ainda a se-
.

.

nhora do engenheiro. Na realidade dos fatos, o
engenheiro havia consumado sua empresa.Ins
talou, à margem do Rio Itapocu, em terras de
um- grande engenho de serra movido a força tér

mica, que teve pouca duração (devia ser no lo

caI "máquina", próximo da barra do mar, que
passou a ser conhecida por Barra Velha), pois
faíscas elétricas o incendiaram por completo,
Kraemer, em suas suposições acertara, pois a dita.
serraria havia sido parcialmente atingida por um

violento tufão que lançara enormes galhos de ár

vores junto ao. engenho, posteriormente transfor
mado em cinzas.( 1882). "Jámorava havia dois anos
em JoinvÍile" - comenta Paulo Kraemer - "quando
soube que além do Rio ltapocu, a uns 50 km de

Joinville, junto aos rios do Jaraguä, do Cerro e da
Luz se comprariam boas terras .

,Fritz von Jaraguá - 3/99

REMINISCÊNCIAS
.. ' , .

RIO DO SERRO E SUA HISTORIA (153) - APONTAMENTOS

Seguindo a seqüência do registro de Emílio
da Silva: em seu 2° Livro de Jaraguá - Um

capítulo da povoação do Vale do Itapocu, item
(8) quando Adauto vai dar o golpe � "Aí lnácia

(tio do sr. Emílio da Silva), a mulher de Rosen
berg, lança-se em cima do sanguinário degoia
dor que não a fizesse viúva, a ficar só em com

panhia de seu filhinho. órfão, o Emílio. A sal

vação de Rosenberg foi ter ele uma esposa jo
vem e bonita, Largando a vítima, deu-lhe vi
olento pontapé "levanta gringo desgraçado; Mal
de ti se tua mulher não fosse brasileira e filha

\ de brasileiro. Teu filho brasileiro, também".
(11) A tropa,' sob o comando do 'general

Gumercindo Saraiva, ultrapassava a casa dos
300. Acampara no rancho grande do "Engenho
Jaraguä'', de Jourdan.

, (12) A caminhada de Kraemer, ao lado do

mensageiro do general Torquato, da de três
. .quilôrnetros e vadeava três ribeirões: do Stin

ghen, do Girolla e a das Pedras Brancas.

(13) Kraemer, após a retirada das tropas fe
deralistas, prosseguia fabricando medicamen
tos tornando-se afamado entre os colonos de
sua época,

.

Este P�lo Kraemer também esteve em cena

naRevolução Federalista, especialmente no que
toca à coluna que se deslocou de Joinville para
as margens do Rio Itapocuzinho, e quase se deu
mal. Nascera na Alemanha, em 1856, em Storp,

. Pomerânia, filho de médico. Estudou farmaco- .

logia em Berlim e tinha avançados conhecimen
to de botânica. Saiu de Jaraguä no ano de 1905,
depois de vivenciar a revolução federalista, mo
rando onde depois se construiu o Curtume

Schrnitt. Em Porto Alegre estabeleceu-se com

a empresa Laboratório Kraemer Ltda...
Editava a empresa o IZA KALENDER, que

continha publicidade sobre a variedade farma

eológica e, também; registrava as memórias do

que passou às margens do Rio Jaraguá, que eu

o conjunto era a "Banda Concórdia ", que se-formara na Barra do Rio Cerro, que foi produto
de treinamento do vigário da Igreja Matriz de São Sebastião, padre Alberto Iaçobs.fazendo ele

mesmo, à noite, de bicicleta, os seis quilômetros do Centro até a Barra, para ensinar e treinar OS

interessados, que serviam e tocavam emfestas da região. Nestafoto, eles estavam em Schroeder.
Na entrevista com Álvaro Severiano Piazera, ainda entre nós, foi um de seus integrantes
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por Egon Iagnow

--------'----

Vista panorâmica do hospital
---_.-_-----------

Na semana passada falamos do dr. Fritz Weiss, que eventos e doações. A inauguração ocorreu em 22 de

construiu uma casa de saúde em Jaraguá. Hospital, porém, novembro de 1936, e o Jornal/Jaraguá, em sua edição de
, '

ainda não havia. 27.11.36, assim o descrevia: "Uma construção moderna e

Por isso, 'em 22 de agosto de 1926, os chauffe rs apropriada para o uso. ( ... ) a capacidade de internação é
,

(motoristas) daqui fundaram a Sociedade de Chauffers de de 35 a 40 leitos,' ou melhor, pacientes. ( ... ) 'o hospital 'é

Jaraguá com a finalidade principal de construírem um dirigido pelo próprio médico-chefe, dr. Richter, vindo para

hospital. Arrecadaram fundos através de promoções, tal de Blumenau, e atendido por caridosas irmãs".

o hospital
era denominado

,São José
(não há

relação, ,

com o atual

, Hospital
e Maternidade

São José)
e, em 1942,
era dirigido
pelo
dr. Renato

Câmara
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRIMEIRA MISSA

Sexta-feira, 12 de março de 1999

Vocação sacerdotal dos Bortoliní
Ainda ecoam em Jaraguá do

Sul, especialmente no Bairro de

Itapocuzinho, as cerimôniasreligio
sas que ocorreram em 31 de janei
ro de 1999, às 10 horas, na Igreja
São João Batista.

Familiares do saudoso casal
Emílio e Anna Franzói Bortolini,
naquela ocasião, convidavam

parentes, amigos e admiradores

para a celebração histórica dos 40
anos de vida sacerdotal de seu filho
Alvino, juntamente com a cele

bração da primeira missa dq neto

Emílio, do que nos é grato a toma

da de um flash no instante em que
Emílio neto dirigia-se aos fiéis,
aparecendo, sentado, Alvino, o ter

ceiro da direita.
Os convidados eram recepcio

nados com almoço, às 12 horas, no
salão de festas da comunidade.

No convite que tivemos a hon-

ra de receber, lemos um pensamen
to de D.G.W.:

"A Vocação Sacerdotal é uma

planta rara e de difícil cultivo, cus
ta muito acertar a 'temperatura'

tanto para o florescimento quanto
para o desenvolvimento".

Cumprimentos à tradicional
família Bortolini radicada entre

nós.

EXEMPLO DE AMOR À AGROPECUÁRIA

As quatro gerações dos Raduenz
.Jaraguá do Sul- Em municí

pio fortemente industrializado,
dizer que quatro gerações gostam
de trabalhar a terra e criação de

animais, parece brincadeira.
Mas' não é. É a seriedade com

que levam a vida, ganhando o sus

tento de suas famílias através do
amanho da terra e o gosto de ver

gado vacum e cavalar nos pastos.
A foto ao lado mostra o patri

arca (D) ArturRaduenz (89 anos),
Amo Raduenz (60 anos), Nilton
Raduenz (38) e Fabian (12 anos).

A sra. Anelore Lenz, que co
nhece toda aquela gente boa e tra

balhadeira, acrescenta à informação
de queArtur, do alto de seus 89 anos,
morando com seu filho mais novo,

gosta de puxar o bandônion de esti

maçãopara animar aniversários, que
possui uma filha, AlziraV. Raduenz,
que mora em Curitiba e é leitora do

CORREIODOPOVO, ressaltando que
as quatro gerações são muito liga
das à agricultura, plantando milho e '

outros cultivares e adoram mexer

com gado e cavalos.
CORREIO DO POVO parabeni-

za as quatro gerações, por que
quem se dedica ao cuidado da ter

rajamais 'sofrerá fome, que é quem

dispensa a fome e a miséria dos

grandes centros, porque seguem
os mandamentos de Deus.

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

. Tio Eugênio
PAUL NEITZEL - ULRICH

"Era assim - diz Gerda - que a maioria chamava o meu pai. Era o meu pai e os outros o chamavam de tio

Paulo, que na verdade era Paulo João Gustavo Neitzel que, se ainda vivesse (em 1992), completaria, em 18 de

fevereiro, 99 anos. '

Filho de imigrantes alemães que vieram com seus pais, ainda crianças, em veleiros até Itajaí e daí, porum barco
menor, para Blumenau. As famílias Neitzel e Ulrich vieram em embarcações diferentes. Os que vieram no veleiro
como qual veio a mãe de Paulo, tiveram que enfrentar grandes tempestades, com ventos em sentido contrário,
atrasando a chegada, os passageiros começaram a adoecer e, assim, faleceram duas filhas da família Ulrich,

Os pais de Paulo, Friedrich Neitzel, nasceu em 24-12-1855, na Alemanha, e Ulricka Ulrich, nasceu em 16-
12-] 861, na Porrierância, província da Alemanha, próximo da cidade de Stettin.

Casaram-se e foram morar em Indaial, num lugar muito bonito perto de um grande rio de nome Itajaí ou
Rio Palmeira dos Cedros. Eles faziam parte ativa do Coral da Igreja Evangélica Luterana daquele lugar.

Do casamento tiveram seis filhos, quatro rapazes e duas filhas, inclusive um casal de gêmeos: o Germano,
Arnanda, falecida aos 18 anos, daí o Paulo, os gêmeos Rudolfo e Olga, e o caçula, Fritz.

Mais tarde compraram terras aqui em Jaraguá, na Estrada Nova, do lado direito do Rio Itapocu. Eram duas

(ganze) inteiras' colônias, ou seja, 200 morgos que equivale a 500.000 metros quadrados, e o valor da compra
foi de Rs. 2:000$000 (dois contos de réis) i. é: 2.000 x 1 mil réis.

As terras começavam desde a margem direita do Rio Itapocu, entreo lugar onde ficava a Fábrica de
Móveis de Vime, da família Funke".

Votaremos. Até a próxima.

VIDA ROTÁRIA

41° ano do R.C.

Florianópolis-Estreito
Florianópolis .: Reali

zou-se, no último 1/3/1999,
a comemoração do 410 ano

de fundação do Rotary Club
Florianópolis-Estreito, do
Distrito 4651, localizado no
lado continental da capital
catarinense. A reunião fes
tiva foi, transferida para o

salão de festas da Churras
caria Rio-sulense, na Rua
Fúlvio Aducci, coma com

parência de companheiros

de outros clubes do distrito
e do Distrito 4650.

Na foto, amesa principal,
o companheiro Hélio Freitas

.: governador 1993-1994; o
presidente Vicente Pacheco;
a presidente Ivonete, da Casa
da Amizade, com o esposo
Adilson Dias, companheiro

I

do clube, no momento em

que falava a sra. Edith, esposa
do companheiroMichel D�a
mantopoulos.

,

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO

NOSSA MENSAGEM

Jesus e a cegueira da humanidade
Lembramos o memorial daquele que se fez último e servo de

todos, e com' sua morte e ressurreição iluminou os olhos da nossa'
fé, livrando-se da alienação que causa amorte do povo. Na Palavra
de Deus a ser proclamada descobrimos que Deus escolheu os

últimos, não deixando enganar pela aparência. E a resposta que
damos a ele é a fé que nos leva a reconhecer em Jesus a plenitude
do humano, o profeta enviado pelo Pai, o Filho do Homem e o

Senhor de nossas vidas. Aprendemos a ter fé em meio aos conflitos,
assumindo os riscos que ela comporta e denunciando tudo o que é

obra estéril das "trevas"; a maldade, injustiça, mentira e alienação
(Jo 9,1-41).

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

19hOO - São Benedito

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

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

Fones: (047) 371·1910 e 372-3125

. , ,

CASA DAS TINTAS

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

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
FiIi�1 - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquar9t, 110
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1 - Faça um

inventário de suas

alegrias '

2 - Que tal se nós
deixássemos para
nossos filhos uma

herança espiritual
fazendo parte do
nosso inventário?
Ficando assim a

herança física mais

equilibrada?
Então comece a

fazer um inventário
de suas alegrias,
vivências,
experiências,
soluções,
mensagens que você
foi adquirindo com a

vida e seria um grande

continuação, é a

gente se

perpetuando
através deles. Se
deixarmos só seres

físicos, estaremos
apenas passando a

eles a metade das
coisas. E com

certeza eles

.

também passarão
para seus filhos só
o que aprenderam
e, com isto, vão se

desequilibrando.
Recebendo os dois
lados que
precisamos para

podermos evoluir, sair
do lugar e cada geração
se fortificará.

desperdício deixá-las

guardadas.
Nossos filhos são nossa

Quanto'mais se muda a natureza, mais

severa é a punição 'da mãe natureza

É ignorância pensar que
o homem interfere na na

tureza e que isto não vaiter

umareação.
Esta lei já é muito antiga,

tem como autor o estudioso
Isaac Newton:' a toda ação
corresponde uma reação
igual e em sentido contrário.

É tão visível isto;e como
é que as pessoas não se dão
Conta? Aí escuta-se todo
mundo indignado com o

tempo. Uma hora muito

qUente, outra frio, chuvas'
fortes ou muito tempo sem

chover.
É besteirapensar que pin

tamos e bordamos com a

natureza e isto não vai ter
uma reação!

O filme "RAPANUI" da
. .

. .,

ilha de Páscoa, nos mostra

muito bem isto, como a civi-

Aprendendo a meditar
Ministrante: M. Laura Packer

Este curso se propõe a tratar de componentes
básicos como forma de prevenir o etress e de
nos preparar melhorpara enfrentarmos/o dia
a-dia com maior percepção, tranqüilidade e

equilíbrio.

.TÓPICOS:'
* Técnicas de respiração e relaxamento
* Teoria e prática de meditação
* Técnicas de concentração e meditação
* Aprendendo a lidar com as distrações da
mente,
*Meditação como método de acalmar a mente,
serenizar o estado de ânimo e de prevenir o
stress.

Dia: lOde abril (sábado).
Horário: das 8:00 às 18:00hs.

Para maiores informações entrar em contato

pelo telefone 372-1141. •

ZYS

"Grupo de Meditação"
,

. As quartas-feiras, das
18 às 18h30

GRATUITO,

Advocacia
MARCATTO'I
Drs� Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

lização de lá foi
desrnatando até

ficarem com uma

única árvore e, é

claro, acabou-se
tudo, hoje só e

xistem pedras lá.
Questiono:

será que precisa
mos mesmo de

tudo isto para ser

mos felizes?

Alguma vez

esses nossos

desejos egoístas'
às custas da natureza nos

trouxeram a felicidade eter

na que nos prometia?
Já dizia o grande filósofo

Montaigne:
"Procuramos fazer pa

ra que a velhice não nos sur

preenda commais rugas na

alma que no corpo".

9lulas de cyogtl
, com relaxamento e meditação

HORARIOS:

Terça-feira: 16 horas às 17h30
Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 8 horas às9h30
Quarta-feira: ·19 horas às 20h30
Quinta-feira: 7h30 às 9 horas

'

.Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

Rua E!1lílio Stein, 300·u, - Centro
(Rua do Edifício Carvalho) - 372-1141

K� Kastrup &
.

� Junqueira Ltda.
Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo'

Rua Pe. Pedro Francken, 167
Centro
Fone (047) 372-1224

.

Jaraguá do Sul - SC
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6 • CORREIO DO POVO � Jaraguá do Sul, 12 de março de 1999
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Sempre que a agendapermite, essa turma se reúnepara curtir omelhor da'noitejaraguaense.
Da esquerda: Giuliano Donini, .Iuliana Gonçalves Emmendõrfer, Sergio Kuchenbecker

Ir. (Nino), Giselle R. Kuchenbecker e Paulo Boss Demo

DOMINGO NA

PRAÇA
,� A. Secretaria de Cultura.

Esporte e Laze r.rat ravé s da

Fundação Cultural. reinicia
neste domingo (14). a partir
das 14 horas. na Praça
Ângelo Piazera. o Projeto
Brincando na Praça. é'om·
dernonstraçöes de Ski/fe .•

Roller. brincadeiras
diversas. perf'ormance do

Sombra. apresentações de

st reet dance, com o

consagrado Grupo de Dança
Juvenil da Academia Galpão
Saúde: dos alunes de
teclado da Escola de Música

Arte Maior: e do Grupo
Folclórico Bumba Meu Boi.

Haverá também uma

interessante exposição
fotográfica e de

equipamentos utilizados na

difícil escalada do monte

Aconcágua (localizado na

fronteira entre o Chile e a

Argentina. COIll 7.040
metros de altitude).
realizada pelo casal Rafael

Orzechowski e Débora C.

Horn. O domingo será

também de Projeto Música
na Praça. A partir das

• 16h30 o palco será de

Valdir Augustinho . de

Florianópolis. e. a partir �as
19 horas. será a vez da

banda Nosso Jeito de Ser.
de Jaraguä do Sul. animar a

moçada.

TAPECENTER"�
TAPEÇARIA AUTOMOTIVf:-.
Serviços de Barulho Interno, Entrada de Água e PÓ,

Manutenção de Fechaduras de Portas, Máquinas de Vidro e

Travas Elétricas, Troca de Pára-brisas Colado Ou com

Guarnição, Polimentos em Veículos de Passeio e Pick-ups
, "

FONE: (047) 372-3938
Rua: EMinoMenegotti, 30 - 89.254-000 - Jaraguá do Sul- SC

CENTERRSOM

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

e

'QUICK
DOG

NOTRE
� A excelente banda Gi/jsy.

. Dreums, de Curitiba. retorna
ao palco da Notre. rieste
sábado ( 13). para mostrar

porque é considerado um dos

melhores grupos musicais que

já pintaram por aqui. Os
ingressos estão sendo
vendidos por apenas R$ 5.00
na Choperia da Praça. Hobby
Vídeó Locadora e na loja O
Boticário (Calçadão). Um a

boa opção para quem curte

um som de qualidade.

SCAR
� Jonas dos Santos, dinâmico
diretor do Departamento de
Artes Cênicas da Scar,
comunica que já estão abertas,
na secretaria da entidade. as

matrículas para a Oficina de

Iniciação Teatral. que será
ministrada pela professora
Sandra Baron. As aulas
acontecerão todas as quintas
feiras, das 15h30 às 17h30 e

das 18h30 às 20h30. Maiores
,

informações poderão ser

obtidas. pelos telefones 372-
2477 ou 973-8781.

.

fESTA MUITO
LOUC.A NO

,

CAFE
� O Café Confusão promove,
neste sábado (13). a primeira
festa puramente rave, a

"Xtreeme - All night long", "A
proposta ,é fazer uma noite muito
louca", afirma Ressele

Gianesini, uma das proprietárias
do point, Shooters
(performances malucos) estarão
circulando pelos quadrantes do
Café distribuindo bebidas pra lá
de exóticas. A pista. que contará
com esquema de iluminação em
sky e walkers. será embalada
pelas mixagens do D}Wesley
(expert ein som techno), do Bali

. Hai deGuaratuba (PR). Na área
externa. o som estará a cargo da
banda Ladainha. de Jaraguá do
Sul. Por volta das cinco horas da

matina. quando a disposição
física estará capengando. será
servido um cate da manhã para

que as energias sejam repostas.
Os ingressos para a noite "muito
louca" estão disponíveis a R$
10.00. no Som Mendonça.

GAROTA
-

VERAO
� Acostumada a receber
anualmente beldades de várias
cidades brasileiras e de países
vizinhos. Balneário Camboriü
sedia neste final de semana a

finalíssima de um dos mais

importantes concursos de
beleza do Brasil. o Garota
Verão. promoção de grande
sucesso da 'RBS TV. que
também acontece no Rio ,

Grande do Sul. há quase duas
décadas .•Torcidas organizadas
das 50 candidatas prometem
fazer uma bonita festa. com
apresentação de faixas e gritos
de incentivo. As garotas estão
sendo avaliadas desde ontem

, (II)·nos quesitos postura.
etiqueta, simpatia. performance
em vídeo. entre outros. O desfile
de passarela acontece neste

domingo ( 14), a partir das
14h30. nas areias do famoso

DISQUE·LANCHE
371-5309

MEIN"BIER

balneário. em frente à Praça
Almirante Tarnandaré, O evene
terá transmissão ao vivo para
todo o Estado. pela RBS TV.

BAILE DOS
CALOUROS
� O DCE da Furb realiza
nesta sexta-feira (12). na
Rivage Danceteria. em
Blumenau. o já tradicional e

sempre prestigiado Baile dos
Calouros. Na expectativa de
receber rnais de quatro mil

pessoas. a promoção ocupará
. tanto a parte interna como a

parte externa da Rivage. A
Blilldel S/A é quem estará
animando a grande festa
acadêmica. Valor do ingresso:
R$ 8.00.

� Bierfesta. Este é o nome da
noitada que a Cervejaria Mein
Bier. de Balneári6 Camboriú,

preparou para esta sexta-feira
( 12). Como o forte calor ainda
está presente. cerca de 500
litros de cerveja artesanal serí
distrihufdos pra galera. No
palco. show com a banda Tor
de Babel e. na boate. D}
Cezinha, conhecido do públic
jaraguaense, já que comandou
a agitação da pista das

primeiras festas 0-800. Já no

sábado ( 13). a sensual idade da

modelo Joana Prado. a
escultural Feiticeira do

programa H. da Bandeirantes.
será a grande atração da Festa
da Hora H. principalmente pa
os marmanjos, evidenternente
A banda Kalucuê, de Curitiba
estará detonando grandes
sucessos do pop/rock, Valores

.

dos ingressos (consumação);
R$ 5,00 (feminino) e R$ lO.aI
(masculino). I,

ns« kELLER,
EM BLUMENAV
� Neste sábado ( 13), a partir
das 21 horas, na saJa do Cine I.

do Shopping Neumarkt. de
Blumenau, estará acontecendo
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Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 12 DE'MARÇO DE 1,999

'CRECI 1583-J

\B'ODS
CASAS

101 • ßairro Czerniewicz, num terreno de 900m2· R$ 69.000,00
102· Alvenaria c/270m2 no alto, no centro- 1 suite + 3 quartos + 1 BWC
social + lavabo + sala jantar/estarcom lareira + churrasqueira e qaraqern- R$
210.000,00· aceita apto. em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
103 • Barra Velha com 3 quartos- alvenaria- R$ 20.000,00
104· Tomaz Fco. de Goes, em alvenaria c/3 quartos + dependência de

empregada.
106· Alv. c/4 quartos + 1 banheiro . Entrada Rio da Luz- R$ 50.000,00
107· Casa em alvenaria, c/232m2, num terreno c/618m2· Vila Lenzi· R$
70.000,00
108 • Guaramirim c/ +Otl- 400m2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv.. R$
130.000,00· Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá • ideal pl clínica ou
restaurante
109· Geminadas naTifa Blaezer, em alvenariaR$18.000,00en!. +21 x R$
195,00
110· Alv. c/ piscina no Czerniewicz . R$ 68.000,00

112· Madeira na Rua Tomaz Francisco deGoes· R$ 28.000,00
115· Alvenaria na Rua CampoAlegre na Ilha da Figueira c/220m2•R$100.000,00
116 • Alvenaria próx. Duas Rodas c/268m2, Terreno ç/1.202m2 • R$ 250.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A MAQUETE 00

"RESIDENCIAL GEHRING"
. 201 . Apto. em construção no "Residencial Bartei" • próx. Terminal RÔdoviário·
Ent. R$13.500,00 + 5 anos de financiamento.
202 ·lnstalaçõesChoperia da Praça com todos os móveis e utensílios necessários

para funcionamento· R$ 60.000,00
203· "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" . R$ 9.000,00 de entrada mais
financiamento

'

204· c/2 quartos noAmizade· R$17.000,00 de entrada mais financiamento
205 • c/3 quatos no Amizade· R$ 15.000,00 en!. + financiamento na CEF
209 • APTO., ED. VIRGíNIA com 1 quarto- centro- Ent. R$ 20.000,00 + financ.·
214· Sala comercial conjugada no Ed, "Domingos Chiodini" com 83m2
215· Apto. c/1 suíte + 2 quartos no "Edifícic;>.Argos" • R$ 46.000,00 de entrada +
financiamento, aceita apto, pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 • Rua VictorMeirelles, noMolha c/600m2· próx. Pref. Municipàl. . R$ 25.000,00
303· Área de 440.oo0m2 em Santa Luzia- R$ 90,000,00
304· Av. Marechal Deodoro c/l.930,18m2• R$ 380.000,00· parcelado.
306 . Rio Cerro c/75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nanvas - R$ 70.000,00
307 • De esquina no Lot. Sto. Antónro- Nereu Ramos· R$ 8.000,00
308 • Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra· R$ 19.000,QO
309· Lot. "Camposampiero" • R$ 17.000,00
310· p'raia de ltaquaçu- S. Francisco do Sul com 726m2• Beira Mar- R$
60.000,00
311 • No Três Rios do Sul, próx. recreativa da CEF, cl 2,600m2 • R$
25.000,00
312· Comercial Walter MarquareU com 660m2, c/22m de frente pi asfalto· R$
30.000,00
314· Área de 165.000,oom2 nalocaldade de Ribeirão Alma· R$ 70.000,00
315·2 terrenos C/453,60m2 cada, no Jguá Esquerdo R$15.000,00 cadaJote.
316· Área de i066m2, sem benfeitorias, Vila Lenzi • R$ 40.000,00
318· Esquina na Rua Aloisio Boeing na Barra com 546,60m2de área- R$ 30.000,00
319 . BR·280 JguálCorupá C/9,627m2 • R$ 16.000,00

.

321 . Rua Jose Teodoro Ribeiro· c/510m2. R$ 25.000,00

•••••••••••••••••••••

: Compra-se casa :
: área central,paga-se :
: R$ 45.000,00 ':
: Contato 975-2394 :
•........�..__......•

AEDgetec
,

estáde
CaSa·.DOVa!

Novo endereço
Rua Pe. Pedro Franken, 253

ENGETEC CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA

CRECI 934-J

Fones: 370-0919

C::::OIVIPR� - VENDE -

�LUG� - �DIVI.N.S-'-R�

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Ref. 1409 - Casa alvo cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dorm., I bwc, demais dep. - R$ 23.000,00 +

Financ. 360,00 pl mês - CEF
· Ref. 1410 - Casa madeirá - Centro- Próx. Estofados Krause - .erreno cl 789,90m2 - R$ 35.000,00
Ref. 1467 - Casa alv. cl 140m2 -' 3 dorm. - João Pessoa - R$ 56.000,00
Ref. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - Lto. Divinópolis - R$ 12.000,00
Ref. 2191- Terreno ct IO.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
Ref.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.QOO,00
Ref. 2193 - Terreno na Barra cl 825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee Malhas -

R$ 22.000,00
.

Ref. 2213 - Terreno cl 450,001112 - Schroeder - R$ 5.000,00
Ref. 2214 - Terreno cl 562,50m2 - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
Ref. 2217 - Terreno com 395,00m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
Ref. 4112 - Apto. no Ed. Verona - apto. térreo - cl garagem - el2 dorm. - Czerniewicz - cl 74, 15m2 - R$
25.000,00 quitado.
Ref. 4079 - Apto, central, cl 240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwc, sob,
medida, cl hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - cl I suíte + 2 dorm. - R$ 55.000,00
+ 35x de R$ 2.000,00 + CUB .

Ref. 1411- Casa alv. Czerniewicz - Próx. Colégio Alberto Bauér - I suíte + 2 dorm. salão de festas, demais
dep. - terreno cl 373, 10m2 - R$ 78.000,00
Ref. 1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projeto moderno - R$ 137.000,00
Ref. 2195 - Terreno cl 560m2 ,- Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas

· Ref, 4093 - Apto cl 54,22m2 - Ed. Tereza da Praia - BarraVelha - R$ 22.000,00 (mobiliado)
·

Ref. 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 - semi-mobiliado - 5° andar - R$ 110.000,00
Ref. 4111- Ed. Talimar - Barra - c/75m� - 2 dorm. - R$13.000,00 + Financ. 230,00 pl mês

323· cl441 m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues" . Vila Rau· R$ 7.500,00
324 • c/448m2• Jaragu'á Esquerdo - Entr. R$ 5.000,00 + parcelas de R$
SOO,Od/mês
325 � no Lot Dona Juliana na Barra com 599,88m"· R$ 21.000,00
326 . c/846m", edificado c/2 casas no Ribeirão Molha· R$ 28.000,00
327 . na Rua Guilherme Hass- Jguá Esquerdo· R$ 14.000,00
328· no .corn 88Om"de área, com 670m" de área construída, Rua Emilio
Stein- Centro •

329'· Lote prox. do ChampagnatC/615,35m2 • R$ 25.000,00
330 . em Guaramirim c/1.1 01 m2 de esquina- no centro

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE·NOS!

401 . SALA COMERCIAL c/SOm" • Rua Venâncio da Silva Porto· próx.
Weg I

.

402 . Sala Comercial Av. Getúlio Varqas- 12 andar- centro- R$ 250,00
403· Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva· R$ 290,00
404· Sala comercial com 130m2• Barâo do Rio Branco esq/Leopoldo
Malheiro .

405 . Sala comI. c/45m2• Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel. Centro
,406· Sala c/150m2, próx. Hdspital Jaragu� na Rua Jorge Czemiewicz
407, Apto. c/,3 quartos+ dep. de empregada- No Calçadão
409 . SALA COMERCIAL c/30m2 na Av. Barão do Rio Branco- R$170,OO
411 . Casa em alvenaria próx. CTG c/4 quartos e 2 bwc . R$ 335,00
414 . Apto. c/3 dormitórios + dep. de empregada próx. Weg I
418· Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula c/500m2 (novo)· R$
800,00 .

.

419· Apto. com 3 dorm. + dep. de enipreg .. na Rua Felipe Schmidt -centro
• R$390,00

.

,

421 • Salas comerciais com '120m" e ,150m" na Rua José Emmimdoerfer·
pröx. Weg I
423 . Casa de madeira c/ 3 q/tos próx, Homago na Ilha da Figueira· R$
230,00
424 . Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini . Centro· c/ mobilia·
Ótima para consultório ou escritório.
425 . Galpão lndl. c/ 120m2• Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt • R$'
400,00
426· Galpão Industrial c/2SOm2• Bem localizado, c/ Trltàsíco- R$ 400,00

.

,

RuaPadrePed'o Francken,65-Centro
'. F'oneIFax: (047)372-3412-Creci 1749-...1

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS O�ÇÕES

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INfERIMÓVEIS
Interrnediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro
Fone: (047)371-2117
Rua.IoãoPicolli, 104
JaraguádoSul- SC

h«p://www.imoveis.neifmter

*Apartamento el2 quaJ1OS, sala, cozinha, lavanderia;
banheiro, sacada f! garagem.
Ed. Jacó Emmendoerfer
Preço: R$ 46.000,00

+Casa de inadeiracom 109m� terrenocomSiâ.éõm'.

Rua GermanoMarquardt (Próx. Marisoli
Preço; R$ 18.000,00

Vende-se Del Rey, ano 83, Torro terreno lia Vila Lenzi Vende-se módulo 600watts Procura-Se serviços de Aluga-se casa em alvenaria
cor cinza metálico ou cl 570m2 toda murada cl Kenwood - Falar com diarista para o período da Rua: Alvino Stein, 853 -

troca-se por material de duas casas simples - próx. Joélcio - Fone: 374-1821 - tarde - Contato: 376-0334 próx. supermercado Fronza-
construção, valor R$ campinho de areia. \!alor- Valora combinar clMarliza cl referências Jguá Esquerdo - Contato:

1.800,00. Endereço: Rua �, R$ 16.500,00 371-7931
Pastor Alberto Schneider - Rua dos Escoteiros n°, 114 Vende-se casa de alvenària Vende-se terreno próx.
292 .; Barra em frente ao - fundos Posto Marcolla na praia de Itajuba 100 mts Malwee, Tifa da Mosca cl 'Vendo ótimo terreno

Posto de Saúde ou fone: do mar. Ótima localização. 420m2parte [inane. - localizado no Bairro Vila Rau

975-1962 Vende-se móveis coloniais '4 qtos, churrasqueira e pronto para construir e com área de 312,(X)m2 -

Contato 372-2153 demais dependências - legalizado - Fone: 371- apenasR$ 6.000,00 à vista -

'

Tratar 371-8242 8700 ou 975-2116 Contatofone 973-3623

CC>IVIPRA. - VENDE - ALU<::;'.A

VENDA RÁP/D/r E SEGURA 'CREC18240

• 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 cl 700m2. Valor'R$ 150 mil

negoc. aceita imóvel.
.

,

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

.

• .Casa ótima localização Rua 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, valor 150.000,00 -

negociáveis. Aceita imóveis' .'
• Casa cr40m2 - Terreno cl 375m2 - loteamento Juventus R$ 15.000,00
• Casa boa de madei.ra com 110m2 - terreno cl 370m2 - Rua José Emmendoerfer -

próximo. APAE - Valor R$ 40.000,00 .'
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$

.,

58.000,00
• Vende-se excelente ponto comercial no centro ao lado do Corpo de Bombeiros

• Apto. Corid, Amizade cl :3 .quartos R$ 12.000,00 + financiamento - aceito automóvel
• Apto. central com 1 suíte rnais 2 quartos, área de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima
localização.

• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita.carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00 � I

• 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 Malwée 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$ 80miL .

• Ótimo Terreno: terreno lateral 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 Jolnville cl garagem - R$ 230,00
• Sala comercial - Rua Joinville - R$ 450,00
• Casa alvenaria - Vila 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 
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VENDE - CASAS
101 • Alvenaria com 80m', 3 quartos e demais dependências' Vila Lenii : próx. Colégio Giardini Lenzi· R$ 37.000,00.
103· Sobrado çom 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 "65.000,00.
105· Alvenaria càm 210m', I suíte, 3 quartos - Rua José Rasá - Ban'a - R$ 90.000,00.
lOS· Alvenaria com 210m', I suíte, 3 quartos - Figueira - Rua AngetoBeneta- R$ 69.000,00.
110· Alvenaria com 106m' - Terreno 6oom' - Figueira - próx. Holando Gonçalves - R$,55.ooo,00
112· Casa-mista de 150m' e/terreno de 6OOm'lmeral25 dejulho em frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$ 43.000,00
113 • Alvenaria com 70m', 3 quartos - Água Verde - Próx. Wiest - R$ 30.000,00
114· Alvenaria com 120m', 3 quartos - Rua José Panstein c/ asfalto - Figueira. R$ 50.000,00 aceita troca por chácara.
115· Alvenaria com 148m'· I suíte, 2 quartos . em fase de acabamento· Rua Floriani Stheln • Jaraguá Esquerdo, R$
56.000,00
116· Alvenaria com 130m'· Rua João Stein- Pró". Juventus . R$ 42.500,00· Aceita imóvel em Joinville.
IIS • Mista com 90m' + 70m' em alvenaria- Rua Domingos Rosa- R$ 32.000,00.
119· Alvenaria com 112m'· Terreno c/ 540m' . Rua José Rosà . Barra- R$ 39.500,00.
121 . Alvenaria com 140m' - 3 quartos- Baependi - R'$ 58.000,00
122· Alvenaria c/220m', I suíte, 3 quartos, piscina em fase acabamento· Barra- R$ 50.000,00
123· Alvenaria c/132,80m', 3 quartos: Vila Lalau· R$ 58.000,00

TERRENOS
202 . Comercial 2.220m' . Rua João Planinscheck . R$ 70.000,00
203 - 3.540m' . 'lateral João Planinscheck .' R$ 55.000,00 .

. 204· Comercial 1.250m'· Rua Walter Marquardr- em frente Posto Cidade· R$ 90.000,00.
206 - 5.ooom'· BR·280· próx. Faculdade· R$ 55.000,00.
209 ',02 e/420m' cada· Rnu- próx. Campo· R$ 12:500;00 cada.
211 . 350m'· Vila Lenzi • próx. 'Colégio Albano Kansler· R$ 25.000.00.
ns . 450m'· Figueira- próx. Colégio Holanda Gonçalves· R$ 20.000,00.

,

216· 350m'· Rua 25'de Julho· servidão· Próx. Gatos & Atos- R$ 14.900,00
2IS·· 740m'. c/2 casas de madeíra- Rua Eugenio Nicollini, em frente edifício lsabela- R$ 80.000,00
221 . 338m' . Rua Constância Feder Ronchi . Próx. Gatos & Atos c R$ 21.000,00
222 - 420m' . Rua Clara Hanernann • Próx. Malhas Ag�à . R$ 13.000,00

,
223· 27.ooom' . Barra- Em frente Tritex . c/37m pra o asfalto- R$ 65.000,00
224 . 480m'· Rua Irmão Geraldine . Vila Latau- R$ 26.000,00
225 . 399m' . com casa de madeirá - Rua 'Marina Frutuoso . Próx. CPL· R$ 55.000,00
226· 350m'· Rua Felipe Sehmidt, esquina c/ Felip Fronzer . R$ 55.000,00
22S . 1.857m'· c/.34,75, de frente para rua . ótimo terreno· R$ 48.000,00
229 . 1.039m'· Baependi . próximo da ponte· R$ 85.000,00
230· 58 Im' . Lote n? 55 . Renasença - R$ 15.500.00
131 - 695m' - Lote nO 96 - Loteamento Girola - R$ 15.500,00
232 - Chácara em Schroeder c/ 67.440m' c/ casa alvenaria> 36m' + ranchos + árvores frutíferas • Rua Ricardo Göel . R$
38:000,00 ,

233 . Terreno c/ 312.50111' . Praia Barra do Sul, distunte 360m do mal' próx. Restaurante do Chico· R$ 3.500,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Walter Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.1CarlosVasel

JaraguádoSul-SC
FONE (047) 372-0153 - 370-7238'

CELULAR 973-5097
CRECI 1762·J

VEND,E

Ref. 011 • Casa alv.: 200m2, 2 quartos + dep. Vila Lalau- R$ 85.000,00
Ref, 015· Casa alv.: 105m2, 1 suíte, 3 quartos, + dep. Centenárío - R$ 35,'000,00
Ref.031 • Casa alv.: 127,5m2, 4 quartos, + dep. Vila l.enzi- R$ 35.000,00
Ref. 032 -Casaalv.: 80m2, 2 quartos, +dep. Ana Paula III· R$ 25,000,00
Ref. 045 -Casa alv.: 134m2, 3 quartos, + dep.llha da Figueira· R$ 47.000,00 •

Ref. 053-Sobra<;Jo:310m2, 1 suítedhidro,2quartO$, -ríep. Czemiewicz· R$110.000,OO
Ref, 057 - Casa alv.: 180m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep. Arnlzada- R$ 60.000,00
Ref. 070· TERRENO: 17,82m de frente pl asfalto. Total 529m? • Barra do Rio Cerro -

R$16.000,00
Ref.,079 - Casa alv.: 256m2, 1 suíte + 3 quartos, sala, sala tv, copa, cozinha, 2 bwc,
escritório: dep.empregada, 3 garagens, churrasqueira, portão eletrônico, piscina
TERRENO: 14x28 '" 392m2, próx. Prefeitura· R$ 110.000,00
Ref. 081 - Casa alvenaria: 70m2: 3 quartos, bwc, sala, cozinha, garagem.·TE�RENO:
14x25 '" 350m2· Vila Lalau- R$ 35.000,00
Ref. 084· Sobrado: 150m2, 3 quartos.bwc, sala, sacada, Térreo: Bwc, sala, copa,
cozinha, dispensa, garagem, churrasqueira. TERRENO: 15x30 = 450m2· Amizade -

R$53.000,00
Ret. 099 ·TERRENO: 14x25 = 350m2· Vila Lalau- R$ 20.000,00

• Ref, 136· Casarnista: 80m2, 2 quartos, 2 salas, cozinha, bwc, área de serviço, abrigo
• TERRENO: 637m2• Jguá Esquerdo- R$ 16.500,00 -Neqociáveis
Ret. 137 -Casamista: 100m2,3q\.lartos, +dep.Jguá Esquerdo- R$21.500,00
Ret.13S • Casa Mista: 100m2, 3quartos, Ilhada Figueira· R$25.000,00
Ref. 141·Casa Mista: 100m2, 4quartos, Vila Lenzi· R$35.000,00
Ret. 142· Casa Mista: 3 quartos, + dep. Vila Baependi· R$ 30.000,00
Ret. 149 - Casa Mista: 144m2, 3 quartos, + dep, Vila Nova: R$ 38.000,00
Ret. 111 - TERRENO: 19x29,40 = 558m2.· Lot. Rozá - Barra- R$ 15.000,00
Ret. 130 - TERRENO: 25x14,50 = 362m2· Vila Nova- R$ 13.000,00
Ret. 139 - TERRENO: 14,70x43 = 602,70ni"· Vila l.alau- R$ 27.000,00
Ret, 145 - TERRENO: 14,50x38 = 551 m2. Amizade- R$ 32.000,00
Ret, 175·TERRENO: 13x26 = 338m2· Lot. Marquardt· Barra- R$9.500,00
Ret·. H9· TERRENO: l3x26 = 338m2· Lot. Marquardt- Barra- R$ 9.500,00

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

CRECI612-J

VENDE

APARTAMENTOS

� Ed. Mathedi - Rua João Planinscheck, com 3

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

� Ed. Virgina 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 churrasqueira,
salão de festa, play qround, 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 ltda.
CREC/1667-JI] iiii! aii •

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - SCFone: (047) 371·0124 - Fax: 37�-0266

Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl 2 carros,
•

churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI

3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandr� Haake, 698 - BaiITO Champagnat. \,

Casa de alvenariac/Dümê, mais uma casa de madeira ti 30m2 - Rua Carlos Fritz Woguel,
138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43.000,00

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 603,00m2 - RuaCarlos Oechsler - esquina cl Rua 895 - lot. Heineck IT - Bairro

ilha da Figueira - R$ 13.000,00

Terreno cl 350,00m2 - 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

VENDE E TROCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Scénic: um Renault brasileiro
Bonito. Moderno. Inovador.
Estes sôo alguns dos
adjetivos deste Renault
lançado em '1996, na
Europa, e que já começou
a ser fabricado em duas
versões (RT e RXE) na
unidade de São José dos
Pinhais (PR). Além do
Scénic, a fábrica brasileira
deverá começar a produzir,
ainda neste ano, o novo

Clio.
'

Bcseodo nas linhas e

utilizando a mesma

plataforma do Mégane,
esta minivon torno-sé

pioneira no Brasil de um

segmento que ainda é

pouco explorado, mas que
já chama a atenção das
demais montadoras. A
Fiat, por exemplo, tem
plonos.de trazer a recém

lançada Multipla,
enquanto a Chevrolet
planeja a vinda da van

lafira, derivada da linha
Astro.
O Scénic, como é um

monovolurne, apresenta
ótimo espaço interno, 'não
oferecendo restrições

'

mesmo aos mais àltos,
que desfrutam das
medidas deste Renault,
mais alto e largo que um

carro comum.
,

Apesar do porta-malas ser

o banco do meio traseiro,
pode ser dobrado e virar
uma prático mesinha: Na
versão RXE (mais luxuosa)
existem ainda as mesinhas,
atrás do banco do
motorista, dotadas de
porta-copos.
Noversõo RT (a mais

simples), muitos itens de
luxo são de série, tendo
como opclonOls ar

condicionado, rádio toca

fitas e air-bog duplo. Já na

,versão mais luxuosa (RXE),
, apenas CD p/ayer e freios
ABS, são opcionais. Os
demais itens de conforto e

conveniência, inclusive
belas rodas em liga-leve,

'

são de série.

Apesar do tamanho, o
motor 2.0 consegue ótimos
resultados, levando-o a

velocidade máxima de
185 km/h, com consumo

médio de 13,1 km/I
(rodando a 90 km/h).
O preço inicial é oté bem
acessível, partindo de R$
25.190, a R$ 33.090,
com todos os opcionais.
Mais informações sobre o

Scénic ou outros veículos
Renault, podem ser

conseguidas na Dicave
Automóveis (322-8800),
revendedor Renault para
Blumenau e região.

Boni+o ,'
moderno
e

inovodor ,
'vem para
cenquistar
e público
e está
sende
produz ido
em Sãe
José do
Pinhais
(PR)

pequeno (apenas 220

litros), há ainda opção de
,

mais espaço sob uma

espécie de "fundo falso",
sob o assoalho do banco
traseiro, o�de cabem mais
73 litros. Ds bancos podem
ser escamoteados ou

removidos, dispondo de 97
diferentes conjugações
internas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FORD

Vende-se Escort GL,
1.6, gasolina, ano ?3,

R$ 8.000,00.
Tratar: 975-1753.

Vende-se Escort, ano 93,
cor branca.

Tratar: 370-2022.

FIAT

Vende-se Uno Mille
completo, ar

condicionodo, 2 portas,
ELX, ano 96 grafite,

gasolina.
Tratar: 372-3711·.

Vende-se Tempra 4 portas
completo, ario 92, cor
czul. Tratar: 370-2022.

Vende-se Uno Mille, ano
92, cor vermelha, valor
R$ 5.800,00, gasolina.

Tratar: 372-3711 .

VOLKSWAGEN

Vende�se Saveiro CL,
1.6, ga�olina, cno 90,
único dono. Valor ..

R$ 5.500,00.
Fone: (047) 975-1753.

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

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

Vende-se Gol 16v, cor
branca,.4 portas, ano 99.

Tratar: 370·2022;

CHEVROLET

Vende-se Corsa wind com

rodas de liga leve, ano
94," branco.

.
Tratar: 370-2022 ..

Vende-se Ipanema 4
portas, com rodas de liga
leve, ano 93, cor cinza.

Tratar: 370-2022.

Vende-se OmeqoCß
completíssimo, ano 93,

cor azul.
Tratar: 370-2022.

Atendemos linha geral:

..,�CJ lIomo
'.

I
1J����'.
-Telefone: (047) 376-0251·

Rua AngeloRubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

GP ·Automóvei·s
Sua casa de bons negócios

VENHA NRA 14 ,.E
E SINTA-SE. EM
CASA, TOME .

AQUELE ..� ...
CAFEZINHO. \.�)
CARROS NOVOS E USADOS

Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do RioMolha'- Fone: 370-8484 - Fax:370-7166

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: Vende-seOPALA COMO:DORO, .:
ano 91, verde, completo, 4
cilindros, valor R$ 6.860,00.
Tratar: 370-0522 com Cesar,

•

•

•

•

•

•

•

•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

Vendo MAVERICK GY V8,
ano 75.ÓTIM.O ESTADO.

..Aceito carro ou moto de .

menor valor.
Tratar: 370-0224

Modelo Ano Cor RS Combo
Corsa Wind Okm branco 11.900, gas ..
Fiesta 4 portas + opcionais 98 verde gas.
UnoSX 98 verm. perolizado gas.
Mondeo 97 azul 27.000, gas.
Uno Mille completo, ar, 2 portas ELX 9Q grafite gas.
Goi 1000 cl rodas esportivas 96 verde metálico gas.
Goi CL 94 brnaco gas.
Uno Mille 92 vermelho 5.800, gas.
Kadett cl rodas esportivas 91 azul 7.500, gas.
Gol GL 1.8 91 prata gas.

> Apolo GL 91 prata 6.500, gas.
Pick-up LX completa 91 azul met. 6.500, gas .

.

Opala Diplomata completo 90 bordô 6.500, gas.
Go11.6 90 branco
PampaS 90 5.300, gas.
Voyage GLS 87 prata gas.
MonzaSLE 87 grafite gas.
Passat 83 azull 2.600, gas.
Parati 84 branca 2.800, gas.
Fusca 74

-

branco gas.
Moto
XLR 125 97 branca, 2.700,
Os preços acima citados são para vendas sem trocas.

COMPRA - VENDE . TROCA - FINANCIA W.M." 372 3711CARROS NOVOS E USADOS -
-

RuCl_ �ernardo__

Dornbusch, nº 33_9 _-_ Vila _ê_aependi

[f{?(Jl)[J[jßim:
.Veículos 370-2022

•

Fiesta dass Okm cinza
Gol 16v 4portas 99 branco
Palio ED 98 branco
Palio ED 98 vermelho
Goi Plus 97 branco
Blazer DLX completa 97 grafite

. Vectra GL _ com rodas de liga-leve
- 97 . verde

Ipanema GL completa 97 bordô

Ranger STX 96 azul
Goi Plus 96 prata
Gol 1.6 CL rodas 95 branco
Pampa L 1.6 95 Branca
Corsa 1.0 Wind 94 preto
Logus ÇiLS completo 94 verde
Corsa wind 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
Uno 4 portas 93 prata
Fiesta 1.3. 93 verde
Uno S 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
Upa S 90 branco

Voyage GL gasolina 88 marrou

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 CL 800 95 bordo
XR 200 (pronta para trilha) Okm . branca
XT 600 94 azul

•

•

•

•

•

•

•

Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTILO

-.I Design arrojado com frente baixa e traseira alta, vidros
rente à carroceria.

-.I Baixo coeficiente aerodinâmico (CX = 0,29): menor
resistência ao ar

. -.I Teto' solar de vidro deslizante e basculante com

acionamento elétrico (opção)

CONFORTO
� Mostrador digital com funções adicionais: freqüência

de rádio, calendário, ternperatura externa, computador
de bordo (opção)

..; Ar-condicionado integrado, frio e quente: sistema
moderno com filtro de micropoeira e gás livre de CFC

� Direção eletrohidráutica: acionada por motor elétrico

integrado a bomba hidráulica I

" ,..,. /

A SUA DISPOSIÇAO NAS PROXIMAS SEMANAS
NA SUA 'OONCESSIONÁRIA CHEVROLET.

SEGURANÇA
V Sistema de freio antiblocante ABS de quinta geração

V Pedais desarmáveis em caso de colisão: os pedais'
se soltam evitando lesões aos pés do motorista

V Air-bag e pré-tensionador do cinto de segurança
para motorista e passageiro dianteiro (air-bag com

gás híbrido) I

,

'MOTOR'

� Astra Sedan GL motor Chevrolet powertech 1.8 MPFI,
110cv, a 5.400 RPM e torque de 15.8 MKGF a 4.800 RPM

� Astra Sedan GLS motor Chevrolet powertech 2.0 MPFI,
112cv, a 5.200RPM e torque de 17.3 MKGF a 2.400 RPM

� Astra Sedan GLS motor Chevrolet powertech 2.0 16v, SFI
128cv, a 5.200 RPM e torque 19.2 MKGF a 4.000 RPM

.�.
�JlJlEh'fJóllFEII

EMMENOÖRFER Com. de Veículos
Av. Môl. -Deodoro da Fonseco , 557

Foné: (047) 371-3655

Jaraguá do Sul - sc

I :
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Com visual extremamente jovem
e funcional, o Jimny se destaca
pelo desenho moderno dei frente,
com a habitual grade com grandes
entradas de ar, típica de jipe. Os "

aros em liga-leve realçam o estilo
e o deixa mais "fofinho".
Agrande área envidraçada ajuda

na visibilidade. Por dentro, espaço
restrito, principalmente para os

ocupantes do banco traseiro.
Dotado de motor 1.3, chega a

4 - VEíCULOS' ,
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NOVIDADES
�----'---------------

Fora de estrada-cheio de classe

Famosa por fabricar carros além de seguros,
muito luxuosos, a sueca Volvo (que agora é da

Ford), já preparou' seu veículo todo-terreno,
com lançamento previsto para 2002. O novo

veículo alia beleza, elegância, luxo e

principalmente,muita robustez. O estilo segue.

,'\

as linhas do sedan 580, assim como 'o conjunto
motor-câmbio, que também foram emprestados
do sedan. O principal mercado deste Volvo
certamente será os Estados Unidos, o maior

consumidor deste tipo de veículo.

Lançamento previsto para 2002

o 'motocão' daSuzuki

o estilo é mais voltado ao americano do que
ao japonês, mas, afinal de contas, esse é o

mercado que mais aprecia estas enormes

motos. Com qu,,!-se 1.500 cm" de cilindrada, a
Suzuki Intruder será comercializada, este ano,

para as pessoas que não dispensam um

passeio ao ar livre .corn muito conforto e

liberdade.

.Suzuki Intruder, já à venda

-

�Um pequeno robusto
.

,
,

!fi

: Mais moderno e atraente que o antigo Sam.urai, destocc-se pelas linhas 9gressivas
•

: Com apenas 3,62 metros (igual
• a um KaI, o substituto do jipinho
: Samurai vem cheio de pique e

% cumpre corretamente o que, o
· '. -

"

• projeto propoe.
• A Suzuki já é famosa por
: fabricar o Vitara, um jipede porte
," médio que conquistou o mundo e
M

ffi também o Brasil, graças a seu uso

i\! ágil e ao carisma que cativou
: principalmente os jovens e as

• mulheres.
:t1

.

velocidade máxima de 140 km/h
que não é de empolgar,. mas
adequada ao tamanho do veículo.
No trânsito pesado, mostra-se

muito ágiJ graças ao câmbio
curto, porém, na estrada, é um

pouco lente nas ultrapassagens.
Tendo como rnoior concorreníe

o Daihatsu Terios, este Suzuki sei
por uss 21.999, um pOUC0
solqodo. na hora de fazer a

conversão.

M

"
t� ...-------..,....-----------------_----------,

�
..

JÓI notou que

An,une e

370

...

so é ternoroco

visrov...

e
NESTE MOMENTO vÁRIAs PESSOAS,

PROCURAM PELO SEU PRODUTO

., .

.a-__� �

-, 7919

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

371-5600

Jar�guá do Sul - sc

M A'ROFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

GUINCHO 24 NORA
372-3210 I 975-0109

I.N G A,
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PUBLICIDADE ------------------�-----_,

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DE SANTA CATARINA

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - JUIZO DE DIREITO DA 2' VARA CrVEL
EDITAL DE INTERDIÇÃO

A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JUrZA DE DIREITO DII 2' VARA DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de interdição virem ou·dele conhecimento
tiverem e interessar possa, com prazo de 15 (quinze) dias, que Por parte do Ministério Publico de
Santa Catarina através do Promotor de Justiça, Dr. Arteteu Xenofontes Lanzi, lhe foi dirigida a

petição do seguinte teor: • "Excelentfssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara da Comarca de

Jaraguâ do Sul - SC. O Ministério Público do Estado de Sanla Catarina, através do Promotor d�
Justiça firmatário, vem, perante Vossa excelência, legitimado pela Lei Orgânica Estadual do
Ministério Público (artigos 32, item IX, leI ra "d", nll 2. e artigo 53, XIII) fundamentado nos artigos
448, item 1/ do Código Civil e artigo 1.177, item III. do Código de Processo Civil requerer a

INTERDIÇAo de MARLETE PEREIRA, brasileira, 'solteira, maior, do lar, nascida em data de 16/

01/61, filha de Licínio Cândido Jose Pereira e Gercina Soares Pereira, residente e domiciliada na

rua Irmão Leandro. nO 1.352, Vila Lenzi. nesta cidade, diante dos seguintes fatos e fundamentos.
MARLETE PEREIRA, acima qualificada, sofre de epilepsia de diticil controle. desde os 06 (seis)
meses de idade e precisa de auxilio de outros pare sua sobrevivência, conforme ateslado pelo
conceituado medico psiquiatra Dr. Vicente Augusto Caropreso. Marlete Pereira não é aHabetizada:
A curatela já foi inclusive submetida a uma perícia pelo INSS. tendo a junla medica concluido

que ela é pessoa inválida, conforme documento anexo. Em razão do quadro acima narrado,
Marlete Pereira e absolutamente incapaz de gerir sua pessoa. Segundo se conclui das respeitadas
opiniões médicas, expressas nos atestados inclusos, Marlete Pereira necessita de Curatela.

Compareceu a esta Promotoria de Justiça sua irmã, a Sra. Elisabete Rosa, brasileira. casada, do
lar. residente e domiciliada na rua Irmão Leandro. n" 1.352, Vita Lenzi. nesta cidade, alegando
que cuida de sua irmã Marlete Pereira desde que sua mãe'taleceu. em data de 18/05/95, pois
seu pai era doente, vindo a falecer em data de 13/07/97, conforme certidões anexas. Elisabete
Rosa pretende pleitear beneficio previdenciário em lavor da INTERDITANDA, já tendo
encaminhado a documentação junto ao INSS. Tendo em vista que Marlete Pereira, ora interditanda.
conforme demostresé. é absolutamente incapaz para reger sua pessoa e administrar seus bens,
e a fim de regularizar a' situação de falo existente, é promovida a presente açô. requerendo-Se,
R. e A.: 1. Seja a interditanda citada para interrogatório. nos lermos do artigo 1.181, do CPC; 2.
A nomeação de curador à hde para mesma; 3, A produção de todos os meios de prova em direito

admitidas, especialmente pertele médica, juntada de documentos e, se necessário. ouvida das
testemunhas abaixo arroladas; 4. A procedência do pedido, com a interdição de Marlete Pereira,
nomeando-se curadora à mesma na pessoa de Elisabete Rosa, sua irmã, promovendo-se a

inscrição da sentença no Registro Civil Competente, bem como sua regular publicação; 5. Face
ao caráter eminentemente social da presente medida, se requer seja a curadora nomeada

dispensada da especialização da hipoteca legal. Dá-se à cause, para fins fiscais, o vetor de

quinhentos reais, deixando-se de recolher a GRJ face isenção legal. Pelo Deferimento. Jaraguá
do Sul, 25 de novembro de 1997. Alexandre Schmitt dos Santos. Promotor de Justiça." SENTENÇA:
"vistos. etc ... O Ministério Público do .Estado de Santa Catarina .. através do Promotor de Justiça.
requereu a INTERD!çAO de MARLETE PEREIRA, devidamenfe qualificada nos autos, alegando
os fatos narrados às IIs. 02104 que, por brevidade, ficam fazendo parte integrante desta. Com a

inicial juntou os documentos de fls. 05/15. Recebida a inicial e nomeada provisoriamente e

liminarmente Curadora da interdita, a Sra. Elisebete'Rosa (fls.16), desiqnendo-se posteriormente,
audiência pare interrogatório, onde na data aprazada foi interrogada a interditanda (fis, 20/21) e,
decorrido o prazo legal, sem manifestação. foi lhe nomeada curadora especial. Após, dado vis
tas â Curadora da Interdita e ao Dr. Promotor de Justiça, os mesmo requereram a procedência
do pedido (fls. 24 e 26/27). É o breve relatório. DECIDO: Trata-se de Ação de Interdição, requerida
pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, através do Promotor de Justiça, em favor
de MARLETE PEREIRA, com amparo na legislação em vigor. Da prova coletada nos aulas evidente,
atrvés do interrogatório de fls. 21, assim como do laudo de exame médico pericial, restou que a

interditanda tem epilepsia de difícil controle, necessitando do auxílio de. outras pessoas para
sobrevivência, estando, pois, incapacitada definitivamente que pera administrar seus bens e

atos da vida civil, sem possibilidade de cura. POT outrolado, a interditanda foi ouvida em JuIzo e

verificou-se pessoalmente que a mesma não tem capacidade para gerir a sua pessoa e administrar
os seus bens, uma vez que é analfabeta. desconhece a moeda nacional usada e sequer soube
informar onde reside, quando inquirido (fls. 21). Procede, sem dúvida, o pedido. Considerando,
ainda. o parecer favorável da Ora. Curadora e do representante do Ministério Público, DECRETO

.

a INTERDIÇAO de MARLETE PEREIRA. brasileira, solteira. 'nascida em 1/1961, filha de Licínio
Cândido José Pereira e Gersina Soares Pereira e residente/domiciliada na Rua Irmão Leandro,
n" 1.352, Vila Lenzi, nesta cidade, sem condições de exercer qualquer tipo de trabalho, o que
faço com fulcro no art. 446 e incisos do Código Civil c/c o art. 1.178 e seguintes do Código de
Processo Civil. DECLARANDO-A ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE EXERCER OS ATOS DA VIDA
CIVIL. Nomeio CURADORA a Sra. EliSABETE ROSA, que, intimada, prestará o compromisso
legal, sem que haja imposição nos limites da curatela. uma vez que trate-se de moléstia permanente
e incurável. Dispenso a Curadora de promover a especialização da hi,ioteca legal, face ao caráter
eminentemente social da presente medida. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil.
para registro desta sentença. que deverá, ainda, ser publicada pela imprensa focal e pelo Diário
da Jutiça, observando-se os requisistos lega�s contantes do art. 1.184, do CPC. Fixo os honorários
daDra. Curadora em 7,5 URH·s. Sem custas. P.R.1. Jarguá do Sul, 07 de agosto de 1998. Ass.
Hildemar M�neguzzi de Carvalho - Juiza de Direito. ECERRAMENTO: E, para que chegue ao

conhecimento de todos tnteressados incertos e nõ sabidos, foi expedido o presente edital, que
será publicado na forma da lei. e afixado às portas do Fórum. Dado e passado nesta cidade de

Jaraguá do Sul, aos doze dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e noventa e nove.

Eu, (Cláudia Jenichen Janssen), Escrivã Judicial, o subscrevi.
.

Hlldemar Meneguzzl de Carvalho
Juiza de Direito

371-7931Girassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CREC11741.J

COMPRA· VENDE· ADMINISTU

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

localização: Pr6x. Hospital Jaraguá

501 DA OBRA CONCLllIDA·
Administramos obras com
tolo/ assessoria.Temos muilos
outras oferlas disponíveís.
Consulfe-nosl

OPORTUNIDADE!
I ,

TERRENO BR-280 PROXIMO O
POSTOMARCOLLA - ÁREA DE 6.270M2

� A

• Um apto. na Rua Reinoldo Rau, (em cima da Disapel), contendo a área de 125m2• Útil, com I suíte, 2
banheiro, 2 quartos, 2 salas, cozinha, área de serviço, sacadas, garagem - R$ 80.000,00 - aceita-se casa

• Apto. Edifício Hass, situada na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, centro, com hall de entrada, sala de rv,
sala de estar, 2 'terraços, 4 quartos, 2 bwc, copa, cozinha, lavanderia, garagem - R$ 60.000,00 - Negociável.
• Apto. 103 - Bloco 06, condomínio Amizade, 2 quartos, sala, cozinha; copa, lavanderia, garagem- Ent.
R$ 20,000,00 + 1 14 parcelas de R$ 340,00 - Negociável.
• 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 - 3quartos, 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.
• Lançamento do Edifício Por do Sol, Vila Nova - entrega pra 18 meses - entrada mais financiamento -

Consulte-nos
• Casa na Rua Jacob Gessner - próximo ao Champagnat com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha,
copa, garagem, com asfalto na frente - R$ 55.000,00 - Negociável.
• 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
festa - 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 nos fundos do supermercado Pradi Jaraguá Esquerdo, com 105m2 serni-nova conl sótão, 2
quartos, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, etc. Entrada de R$ 18.000,00 + parcelas junto a

C.E.F,
• Casa na Rua 15, Rudolfo Hufenuessler, semi-nova, I suíte, 2 quartos, I lavabo, I banheiro, sala tv,
copa. cozinha, churrasqueira, toda murada, excelente imóvel - R$ 120.000,00 - Negociável.
• Casa na Rua Argentina lateral da Rua 15, com salão de festas com churrasqueira, garagem para 2 carros,
J 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,
lavanderia' R$ 18.000,00 + parcelas de R$ 245,00 junto a C.E.F. - Negociável.
• Casa na lateral da Bernardo Schrnitt, com 5 quartos, 4 banheiros, 3 salas, varanda, salão de festas,
piscina com' 100mii litros de água, toda murada, terreno 40 X 40 - R$ 90.000,00 - aceita-se carro
• Casana Vila Lalau, com 3 quartos, I banheiro, cozinha, copa, lavanderia, garagem, de esquina - R$
30.000,00 - Negociável.
• Casa no Rio Cerro próximo a Metalurgica Lombardi, Nova, com 2 quartos, I banheiro, sala, cozinha,
garagem e lavanderia - R$ 25.000,00 - Negociável. .

.

Precisamos de Imóveis para alugar.
TERRENOS

• Terreno na Rua Arthur Herrmann, (Rio da Luz) Loteamento Marquardt - R$ 12.000,00
.TelTeno no Lot. Divinópolis de esquina (Ilha da Figueira), com 486,33m' - R$ 18.000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua.919 sI nome (Rio Molha) com2.469,00m' - R$ 25.000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua João Franzner, com 14,00 x 25,00 = 366,00m2 - R$ 16.000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua Oscar Mohr, com. 421.00m' - 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$ 5.006,00 - Neg. aceita-se parcelas
• Loteamento Alzira Hardt, BR Pornerode, próx. ao Posto, com lotes R$ 7.000,00 - Neg.
• Loteamentoâiewert, a 1.000metros da Malwee, lotes a pm1ir de R$ 12.000,00 - Neg. aceita-se parcelas

-- --------------,
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CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1004 • R. ANTÔNIO TOBIAS· 235m' . Suite + 2 quartos· R$ 70.000,00
Cód. 1007· R. HELEODORO BORGES· 300m'· Suite +' 2 quartos· R$ 140.000,00
Cód. 1013· R. VERDI F. LENZI • 325m'· 3 suites· R$ 230.000,00
Céd. 1018· R. ANTÔNIO CARLOS FERR�IRA· 386m'· Suite + 3 qtos· R$ 265.000,00
Cód. 1019 • R.ÂNGELO SCHIOCHET . 300m' • Terreno c/1.500m' • Suite +'2 quartos.
Cód. 1021 • R. LEOPOLDO MANKE· 140m'· Suite + 2 quartos· R$ 55.000,00
Cód, 1022· R. ERICH MIELKE . alv. c/150m' c/4 qtos, 2 bwc· R$ 90.000,00
Cód, 1023 . R. Leopoldo Janssen. suite c/ closet + 3 quartos. churrasqueira, piscina e

garagem para 3 carros- R$ 200Jioo.00
Cód. 1091 . BAEPENDJ . 420m' • 2 suites + 3 quartos· R$ 200.000,00
Cód. 1019· BARRA .'220m" suite + 2 quartos· R$ 130.000,00
Cód. 1196· FIGUEIRA· 92m'· 3 qtos· R$ 10.000,00 + financ.
Cód. 1198 . FIGUEIRA,. • Casa c/ 150,33.m' • suite + 2 quartos.
Celd. 121'1 . JGUÁ ESQUERDO· 91m'· 3 qtos· R$ 44.500,00

et
' Cód. 1212· JGUÁ ESQUERDO· 130m'· 3 qtos· R$ 39.000,00

Cód. 1214· R.' JOSÉ EMMENDOERFER· 230m'· Suite + 2 qtos· R$ 85.000.00
Cód, 1251 • R. JOÃO PLANINSCHECK • 300m'· Suite + 2 qtos· R$ 180.000,00
Cód. 1314· VILA LENZI· 125m'· 3 qtos· R$ 42.000,00
Cód. 1355· 'VILA NOVA· 180m'· Terreno c/1628m'. R$ 155.000,.00

CASAS MISTAS
cód. 1014· R. BARÃO Do RIO BRANCO· 200m'· R$ 70.GOO,OO
Cód. 1020· PRÓX. BEIRA RIO· 3 qtos • R$ 39.000,00
Cód. 1253· R. JOSÉ' EMMENDOERFER • 98m'· 2 quartos· R$ 39.000,00

TERRENOS
Cód. 2005 • R. PROCÓPIO GOME'S • 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
CM 2009· R. PROC. GOMES 1262m'· R$ 210.000,00
Cód. 2097· BAEPENDI· 1018m'· R$130.000.00
Cód. 2113 . SARRA . 364m' • R$ 10.000.00
Cód. 2114 . RES. PAPP· 430m'· R$ 18.500,00
Cód. 2176· CZERNIEWICZ· 375m" R$ 14.000.00
Cód. 2191· FIGUEIRÄ· 307m'· R$ 7.000.00
Cód. 2212· JGUÁ ESQUERDO· 434m'· R$ 11.000.00
Cód. 2213· AZALÉIA· 721 m'· R$ 17.000,00 .. parcelas
Cód. 2271· VILA MABA· 496m'· R$ 15.000,00 .'

Cód. 2291 • VILA LALAU • 600m'· R$ 35.000,00
Cód. 2351 • VILA NOVA· 646m'· 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 . m�IRIM. Laleral28 de'ÄgosIO, 420m'· R$ 13.000,00
Cód. 2982 . SC 413 . 59.872.00 m'· R$ 40.000,00

I SALAS COMERCIAIS
cód. 4002 • ED. FLOj=1ENÇA· 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 MÉD. ODONT.· 49m'·· R$ 32.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3001 . Ed. Athenas . suite c/ closed + 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Cód. 3004 . ED. CARLOS SPÉZIA • 3qtos • R$ 53.000,00
Cód. 3009· ED. CAETANO CHIODINI ·2 qtos • R$ 30.000,00
Cód. 3016· ED. CRISTIANE MONIQUE • Suite + 2 qtos . R$ 60.000.00
Cód. 3021 • ED. ISABELA· Suite + 2 qtos • R$ 75.000,00
Cód. 3023 • ED. NOVO MILÊNIO -. Centro (em construção) • Suite + 2 qtos 96 CUSs

(parcelados) + acabamento final
Cód. 3093· RES. SARcEL· Suite + 2 qtos - R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3211 • ED. FRAGATA· 2 quartos c/ garagém . 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 • suite, 2 quartos no Ed, Schiochet
Cód. 621 . Casà de alv. c/ surte, 2 quartos, dep. empregada· Jardim Centenário· 'R$ 350,00
Cód, 642 • Apto c/ suite, 2 qua rtos, dep. empregada· R$ 380,00
Cód. 662 . Sala comercial c/150m'· Rua Reinaldo Rau- R$ 1'.400,00

I TERRENO de esqu��!�9��2 sito à Rua João J'I'.

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 no Rio Molha com 80.0oo,oom2 - ao lado

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
TERRENO com 350m2, na Rua Expedicionário

I ���if�:;;�; ;;��;;t�:::��;;�oc:��� I
CASAS

.1
::e�� ��E�O�� �r:t��:��t;�a������áo����:��d� '1R$ 29.000,00
CASA DE ALV. em construção de 98,oom2 - mais
casa de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158
- R$ J 8.000,00
CASA ALV. com 70m2 - mais casa de madeira de

150,Oüm,.
0'R" Ln" Bortolini, 435· R$35.000,OO

I.

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SÀMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

I
RESIDENCIAL FALBOYANT

BREVE OLANÇAMENTO DO
LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

Vende-se
Título do Baependi

R$ 400,00
-

Telefone: 371-7853 cl Léia
,

. -� Vende-se
Terreno no Residencial Satler
- Barra do Rio Cerro - Tratar

II'

pelo Fone 975-2894
II

. .

Vende-se ou troca-se

por automóvel ótimo terreno
na Barra do Rio Cerro

"Resid. Setier" -

Tratar pelo Fone 975-2894

Vende-se

Apto. 3 dormitórios +

garagem - Condomínio
Amizade

II
R$ 13.000 + iinenciemento
Tratar pelo fone: 372-1347

Vende-se
Casa de alvenaria com 192m2

terreno com 430m2

t Rua Jaime Gadotti -

.

Vila
Lenzi - R$ 75. DOO,00
Tratar 371-2357

·,Aluga.,se
Apartamento cl 3 quartos,

garagem e demais

dependências, Rio Cerro ;
II próximo Nenete Malhas -

II R$ 230,00II

Tratar no 372-2734

Vende-se

Apertememo Ed. Klein - Rua
Barão do Rio Branco - com .1
.. suíte, 2 dormitórios, sacada
com churrasqueira, salão de

festa, play qround, garagem -

últimas unidades - R$
..

75;000,00-

Fone: 372-1594

lrnobiliária Jardim Jara.guá Ltda.
CRECI W 572-J

(� . CENTRO· SOßRADO DE ALVENAlUA c/120m'. 'quallos. 2 hWC.1crrcno c/ 16x 16m
. R$ ;0.000.00
O; ·CZERNIEWICZ·CASA DEALVENARIA ANTIGA.lelTenoCl2500m'· R$ 100.(I()().00
- Negociáveis "

06· CHAMPAGNA1'. CASA DE ALVENARIA· 2 PAVIMENTOS c/249m'· TERRENO
J;kml1 - R$ 90.0nO.oo + FINANCIAMENTO - (Aceita apertamcmo. carro no ncgöcio)

��.;,(�.� DA PlGUEIRA· CASA DE ALVENARIA cl I;(lm'. CI suíte + 2 quartos . R�

(IX • JARAGUÁ ESQUERDO· CASA DE ALVENARIA cl 209m'. ; quartos, 2 hwcs.
TI "mENO e/44;m'· R$ 70.iMI0.OO .

m . JARAGUÁ ["�QUERDO . CASA DE ALVENARIA c/ 70m' + CASA MADEIRA'
TI'RRENO 151' 4;· R$ 2;.iXMI.IMI
10 .' .IARAGUA ESQUERIX). SOßRADO DE ALVENARIA c/ ,(Mim'. cl.1 quartos. I bwc.
2 garagens. pvm térreo, 2 apanarncmos ct � quartos cada. no pVIO. supcrtor - R$ q5.(l(K).OO
II - CENTRO- Apanam�llloclll.:im2.d 2 quartox+ garagem - R$ 50.0()(I.()()
!2 - AMIZADE - Apartamento d 100m'. cl J quartos. I hwc. ct garagem - Entrada dc R$
I Cl.n()(}.OO + Financiamento (6 anos) - aceita carro no negócio.
1.1- CENTRO - Apartamento cl 147m1• cl J quartos, 2 bwcs - R$ 5:i.OCXI,OO
1-'- VILA NOVA- Apanarrcmo cl 145m2• clsuílC+ 2 qUlU'IOS C cl churrasqueira na sacada - R$
ÓX.\I{I(I.IJIJ
15- CENTRO - Apartamento c/I qll<1I10. sala. cozinha. c garagem - R$ 27JKJ().()I)
ló ·CI'NTRO· Tell�nllcomL c/1.2(Mlm'· 1($ 45.lKMI.IMI· TROCA POR APARTAMENTO
CENTRAL

.

17- VERSAILHES· Telrenod4"1I1ll" R$ I.1.lXI(lW
IR· TI"<RE,,!O ·I'róx. M",�ollü' 14x2X· R. Cal,ada· R$ .,.(m.m
J9·GIARDINILENZI· Tell�nlldnXIll" R$ I 5.Ul.IIJ.lX I (I',"ccladll)
20 - VILA I.ALAU - Terreno COlllcn.:ial cl .1XOm2 - I Jx27 - R$ 3ft.oo!).!)C)
21 - BARRA - TelTCI10 c/345m2 - 15x23 - R$ 9.000.00 - EntrJda R$ 4.000.00 + P,m.:elmm:nto

22· CHAMPAGNAT· Terreno I "x30 ·I{$ 17JXKI.OO· (l'ARCELADO)
23· CENTRO· TERRENO c/260m'.' R$ IJO.()(K).OO

.

24· CENTRO· TI3RRENO e/580m'· R$ 112.1XIO.OO

ALUGA .,

OI· - VILA LALAU - Casa dc alvenaria cl suíte +.1 quartos - R . .loinvillc - frente a Weg 11- R$
4,,0.(K)
02· ßARRA DO RIO MOLHA· C.L�I de madcira «: quartos- R.: Anna Kursion. 198. pröx.
Curtume Schmidt - R$ 200.00

.

ln -ILHA I)A FIGUEIRA - Casa dc madcira nova -c/.1 qUi1Il0S - R. Mal1�ió.sln° - pröx. ponto
dc Taxi· f{$ 2:;0.00
(� • CENTRO· AI'ARTN.:lENTO cl 3 quartos. R.: Angelo Schiochct. GI. Vaira • Próx,
wívard Idiomas • R$ 400.00 '. .

05 -ILHA DA FIGUEIRA - AplU"lamclllocl2quilrtos.clgaragem- RcJosé Tbcodoro Ribeiro
. E.",. R Luiz Alves· R$ 2:;0.00
06 - CENTRO - Apanamcmo c/3 quartos. 2 bwc, cl garagem- R. 13 dc maio. 155 - Ern cima
da Jancc . f{$ 3:;OJX)
07 - CENTRO - Apanamcmod 2 quartos, tI garagem - R. Rcinoldn Rau - Em cima da Color
Tintas- R$ 350.00
OR , ßARRA DO RIO CERRO· Apartamento c/2 quartos. si gamgem • R. Angelo Ruoini-
em cima da Conf. Lux· R$ 250.fX)

,

09·CENnW· ApiUtamento c/I suf", + 2 guanos.cl g'dmgcl11 , Etl. Juliana· Pr6x. CEI'· R$
��

.

I (I • ÁGUA VERDE· ApiUtaJllellto cl .1 quartos. cl garagem· R. ßR 280.· Próx. da Fmj • R$
3.10.1�1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MARIMAR IMóveis LTDA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

Jaraguä do Sul, SC - CRECI - 1989-J
PLANTÃO: 973-3341

marimartâ netuno.com.br

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

CASA
• BAIRRO:'NOVA BRASíLIA - Rua João Planinscheck - TERRENO: 1.036m'. Casa de alvenaria de 2
PISOS: Térreo: Sala comercial de 90m', garagem para 2 carros, banheiro e churrasqueira. 2" PISO:
Apartamento com 146m', :3 quartos, 2 banheiros, dep. 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 refeitório,
garagem e churrasqúeira - R$ 250.000,00 (negociável e aceita imóveis como parte do pagamento).
• CENTRO - Rua Jorge Lacerda - Casa de alvenaria de 291m' (inacabada) - 1" piso: garagem para 2
automóveis, sala ampla, churrasqueira, BWC e dispensa - 2" piso: 1 suite, 3 quartos, sala ampla,
BWC - R$ 110.000,00 (negooiável, aceita imóvel de menor valor e automóvel) - Terreno 402m'.'
• BARRA DO RIO CERRO - Rua Bertha Weage (próximo MALWEE) - Casa de alvenaria de 188m' - 4

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

SíTIOS
NEREU RÀMOS - com 22.500m' (sem edificações) - R$ 9.'000,00 (negociável com lote e/ou parcela)
RIO DA LUZ - Terreno com 543.0oom' (próximo a CEVAL), com muita água, próprio para pastagem,
com energia elétrica e galpão de madeira - R$ 180.000,00 (financiáve')

LOCAÇÃO
SALA COMERCIAL - com 140m' na Rua João Planincheck - R$ 550,00

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos .aprovados -

prontos para construir,..
Venha morar no que é seu

com pequena parcela de entrada e o saldo em até 36 vezes

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

tl-PIAZERA
VENDE:

Larlmóveis

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 no Lot. Divinópolis, 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, rro

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, água e

luz
Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e luz

Chácara em Rio Molha cI30.000m2, aceitá-se carro no negócio
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE � ALUGA - ADMINISTRA

Residencial Don t.orenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. cr1 suite + 2 quartos ou 1 suue + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 12.342,36 + parcelas a partir
de R$ 727,7.3 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adoifo Sacari - La'eral da Rua Amazonas (SCAR) /

- Apto c/306m', temos disponíveis apartamentos n' 301, 302, 501 -,Entrada .. parcelas de concornrmo de 3,65 Cub's (R$ 'j .5�9,17) por mês
Edifício Tower Center- Rua João Marcalto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. c/ suite + 2 quartos e demais dep., 2· vagas de garagem: ,

n' 1001 c/241 ,20m' - Enfrada de R$ 35.730,00 + assumir parcelas de eondominio de 2.520 Cub's (R$ 1.104,09)
- Apto. c/ suite + 1 quarto e demais'dep .. 1 vaga de garagem:
ne 1104 cl 157,30m' - Entrada de R$ 24.060,00 + assumir parcelas de eondomfnio de 1,661 Cub's (R$ 727;73)
- Salas comerciais executivas. ern diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 17.390,00 e parcelas de R$ 529,26.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Sçhiochet, pröx. ao Beira Rio
- 1 Sala comercial e/111,14m' de área total (1 08,57m' de área útil). Entrada de R$ 38.093,00 + assumir parcelas de condominio de construção de 2,258 cua's (R$
989,29)

APTOS EM CONSTRUÇÃO

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. c/2 quartos, 2 banhetros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Apto c/ aquartos e demais cep. - R. José Emmerndoerfer 1549 - Ed. Hortêncla - R$ 48.000,00
- Casa em alvenaria c/ aprox. 260,OOm' - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria e/250,OOm', ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m' c/2 lagoas. Rio Molha, próximo a gruta - R$ 210.000,00
- Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro - Ediffeio Florença - R$' 53.00,0,00
- Casa com 192,OOm' - suite .. 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.uOO,OO
,- Casa de alvenaria c/ aprox. 150,OOm' - Rua Max Wilhelm - R$ 75.000,00 . Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.

- Casa semi-acabada de alvenaria c/125,OOm', num terreno de 945,OOm' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca por casa-mais central
- Ed. Dianthus - R�a Mariná Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 c/225m' - suite + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep. empregada,
2'garagens, salão de festas, pisclna. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$125.000,OO
- Casa em alvenaria e/200,OOm' - 1 suite + 2 quartos, dep. de empregada e demais dep. - Rua Heinrich August Lessmann, 230 - R$ 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 infra-estrutura - R$ 245.000,00 •

- Casa c/70,OO,m' num terreno c/750,OOm' - Rua Jorge Buhr 249 ,(Fundos), Bairro Água Verde - Próximo a FERJ.

TER.RENOS
- Terreno c/ 350 m' - Rua tat. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 '" 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2terrenosna Rua Guilherme H. Emmendöerfer, préx. ao Colégio Julius.Karsten - R$15.000,OO cada
- Terreno c/ 420,00 m' - Rua Dorraldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo' R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno e/86.000.00 m' - (20.000.,OOm' planos) - Barra do Ria Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/364 m' - HuaErtch Sprug - Vila Rau - R$15.000,OO
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo
salário rnrrumo

.

- Lote de esquina e/510,OO'm' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.00'0,00
- Laie c/ 362,,18m2. Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00,
- Lote n" 09�e/442,OOm', JTO 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 n'01, c/688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no.loteamento fechado" Oondorrunlo das Azaléias" - R$ 25'.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SA.,.AS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ângelo Sehiochet a partir do mês de novembro, c/ suite + 2 quartos, dep. empregada
'e demals dep .. (sacada c/ churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.' .

- Apto e/1 quarto e demais dep. -. rua José Emmendoerfe'r 1549 - Ed. Hortêneia
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, éozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto c/3 quartos, saia/cepa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua Antönio Carlos Ferreira, 950
" Apto c/ surte .. 2 quartos e demais dep. - Rua Procépio G, Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto c/3 quartos e demais dep. - Av. Mal. Deedoro da Fonseca, prédio Banco Barnerlndus.
- Apto c/ 2 quartos e demais dep. - Aua Guilherme Hering, 70 - Ed. Erlea.
- Apto c/ 2 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Malheiro - Ed. Gardênia.
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodero, Edifício 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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PUBLICIDADE

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE JARAGUÁ DO.
SUL - Juízo DE DIREITO DA 2ª VARA CíVEL

EDITAL DE INTERDiÇÃO
A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JUíZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JAÀAGUÁ
DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de tnteroíçäo virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, com prazo de .15
(quinze) dias, que porparte da Requerente FREDERICA NILSEN, através de sua Procuradora, Ora. Tânia tnesíta Maul, lhe foi dirigida a petição
do seguinte teor: - "Exqelentíssimo SenhorDoutor Juiz de Direito da Vara da Comarca de Jaraguá do Sul - SC. FREDERICA NILSEN,
brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada na Rua Oscar Schneider, nesta cidade, vem mui respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, por lntermécäo de sua procuradora, que esta subscreve, requerer a interdição e nomeação de curadora.para seu marido FRANCISCO
NILSEN, pelos motivos que adiante passa a expor: 1 - Oue a requerente é casada com FRANCISCO NILSEN, desde a data de 4 de março de
1970, e, ambos residem nesta cidade, no endereço da requerente, estando o interditando sob os cuidados da mesma. 2 - Oue FRANCISCO
NILSEN é portador de seqüela de derrame cerebral (AVC - 434.0/0), eis que, não enxerga com as 2 metades direitas dos campos visuais e tem
déficit de-tala, conforme atestado médico em aríexo, sendo que sua doença é irreversível. 3 - Oue em virtude desta doença, o interditando não
pode responder ou se responsibilizar pelos seus atos, ou seja, não se acha em condições de exercer os atos da vida civil por si só. 4 - Oue o
interditando recebe um benefício do INSS, benefício de n° 49.209.475/6, no entanto, toma-sé praticamente impossivel receber tais proventos,
devido ao estágio da sua doença 'necessitando que outra pessoa represente seus interesses. 5 - Além disso, ingressou com uma Ação Judicial
(Reclamatória Trabalhista), e, necessita de alguém que o represente no referido processo. Diante do exposto, com fundamento no artigo 446,
do Código Civil Brasileiro, requer a Vossa Excetência, a interdição de FRANCISCO NILSEN, e a nomeação da requerente como CURADORA
do mesmo, ouvido oMinistério Público, e,.citando-se o interditado para comparecer a esse respeitável Juízo para a verificação pessoal do seu
estado e contestar o pedido, procedendo-se, posteriormente, se necessário, ao exame pericial, designando para isso a pericia médica. Requer
provar o alegado por todos osmeios de prova em direito admitidas, como a testemunhal, pericial, e outras que se fizerem necessárias. Requer
finalmente lhe seja concedido o benefício da Justiça Gratuita, .por não ter condições econõmicas de custear o feito sem prejuizo de seu

sustento. Dáà causa o valorde R$ 100,00 (cem reais), para efeitos meramente fiscais. Nestes termos Pede deferimento. Jaraguá do Sul, 29
de março de 1995. Ass. Tânia Inesita Maul. "SENTENÇA: "Vistos, etc ... FREDERICA NILSEN, devidamente qualificada nos autos, através de

,

Procuradora constituída, requereu a INTERDiÇÃO E NOMEAÇÃO pE CURADÇ)RA, em tavor de seu marido, FRANCISCO NILSEN, também
qualificado nos autos, alegando os tatos narrados às fls. 02/03, que', por brevidade, ficamfazendo parte integrante desta. Com a inicial juntou
os documentos de fls. 04/10. Recebida a inicial, registrada à autuada, foi designada data para ínterroqatörio do interditando, onde na data
'aprazada, o mesmo foi intérrogado (fls. 14/15). Em atendimento a manifestação do Dr. Promotor de Justiça (fls. 16) foi nomeada curadora do
interditando e Perito Judicial, .facultando, ainda às partes prazo pára apresentação de quesitos. Após, os quesitós apresentados foram respondidos
pelo Dr. Perito às fls. 28. Com vista dos autos, o-Dr. Promotor de Justiça, assim como a defensora nomeada, requereram seja o interditando
colocado sob curatela (fls. 31/32), vindo-me, após, conclusos os autos.E o breve relatório. DECIDO: Tratar-sé de Ação de Interdição, requerida
por FREDERICA NILSEN, através de Procuradora constituída, em favor de seu marido,FRANCISCO NILSEN, com amparo na legislação em

.vigor. Da prova coletada nos autos. fundamentalmente do laudo médico apresentaoo'peloDr. Perito, constatou-se que o interditando é portador
de seqüela decorrente de derrame cerebral sofrido em 10/02194; encontrando "dificuldade com os dois campos visuais do lado direito (hemianopsia
direita homônima, diminuição moderada da força do lado direito do corpo (hemiparesia direita) e dificuldade na compreensão e expressão das
palavras (afasia mista)"-(fls. 28), o que lhe impossibilita definitivamente para o trabalho, pois, segundo o próprio Perito, "não há possibilidade de
cura" haja vista que" ... as células do Sistema Nervoso Central não se regeneram", sendo necessária sua interdição permanente. Por outro lado,
o interditando Joi ouvido em Juízo, onde veríficou-se pessoalmente que o mesmo não tem capacidade para gerir a sua pessoa eadrninistrar os
seus bens. Procede, sem púvida, q pedido. Considerando, ainda; o parecer favorável da Curadora nomeada e do representante do Ministério
Público, DECRETO a INTERDIÇAO de FRANCISCO NILSEN, brasileiro, casado, nascido em 09/09/1951, filho de Adolfo Nilsen e Anna
Ferreira, residente e domiciliada na Rua Oscar Schneider, nesta cidade, sem condiçõés de exercer qualquer tipo de trabalho, o que faço com
fulcro no art. 446 e incisos do Código Civil cle o art. 1.tf78 e seguintes do Código de pràcesso Civil, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ DE EXERCER OS ATOS DA VIDACIVIL. Nomeio CURADORAa Sra. FREDERICA NILSEN, que, intimada, prestará o compromisso
legal, sem que haja imposição rios limites da curatela, uma vez que trata-sé de moléstia permanente e incurável. Dispenso a Curadora de
promover a especialização da hipoteca legal, face ao caráter eminentemente soctal-da presente medida. Expeça-se mandado ao Cartório de
Registro Civil, para. registro desta sentença, que deverá, ainda, ser publicada pela imprensa local e pelo Diário da Justiça, observando-se os

requisitos legais constantes do art. 1.184, do CPC. Fixo os honorários da Ora. Procuradora e da Ora. Curadora do interditando, individualmente,
em 7,5 URH·s. Expeçam-se certidões. Sem custas, face a assistência judiciária gratuita, P.R.1. Jaraguá do Sul, 01 de setembro de 1998. Ass.

Hiidernar Meneguzzi de Carvalho - Juiza de Direito. ENCERRAMENTO: E, para que chegue ao conhecimento de todos interessados incertos
e não sabidos, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado às portas do Fórum. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e noventa e nove. Eu Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã
Judicial, o subscrevi.

'.
Hildemar Meneguzzi de Carvalho

Juíza de Direito

VILSON
,CORRETOR DE IMÓVEIS
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CRECI4936

VENDE \

• Casa Vila Nova mista com 100m2, galpão com 180m2, terreno com 1.113m2, na rua 25 de
Julho. R$.11 0.000,00
• Casa de alvenaria cl 192m2 - terreno cl 420m2, 3 quartos, 2 bwc, churrasqueira, garagem para
3 carros, etc... - R$ 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 Km7 - R$
17.000,00
• Terreno com 1.070m2 na ruà Ernesto Emílio Horst, próximo à Marisol- R$ 45.000,00 parcelado

,
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Comu-

nicamos

OS novos

números'

de telefone

da

Gráfica,

Editora e

Jomal

CORREIO·

II 00
II

POVO

370-8654

370-8649

370-7919

370-7944

Informativo Imobítiário AIJS

- ,

REUNIOES ORDINARIAS DA

DIRETORIA DAAIJS PARA
OANODE 1999

Ficou deliberado na últimareunião da Diretoria da AllS o

calendário das reuniões ordinárias para o ano de 1999.
23.02.99-17.03.99-21.04.99-19.05.99-16.06.9921.07.99
- 18.08.99 - 15.09.99 - 20,LO.99 - 17.1'1.99

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.

••••••••••••••••••••••
I CRECI Nº 1589 J I

: � � Ba�.a S.ul:
l ::»J ImóveiS :
I I
I FONE: (047) 372-2734 I
I I
I VENDE I
I TERRENOS I
.1 1 - Terrenocl 1.044,50m"(28,00x37,30)- Rua Angelo Rubini, esquina Rua 7SO, na Barra - I

(defronteCiluma) II, 2 - Terreno cl 448,00m2; Loteamento Papp - Rua 541 - R$ 18.000,00

I 3 - Dois lotes cl área total de 968, 12fn2 - Lot. Heriberto Henke, Barra - R$ 21.000,00 I
4 - Terreno cl 800,20m" - Lot. Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00

I 5 - Terreno cl673,58m2-Rua BerthaWeege, defronteAdagha, na Barra - R$ 19'.000,00 - 50% I
I entrada - saldo parcelaco - acéita carro até valor do terreno.

, I6 - Terreno cl 329,00m2 (14x23,50) - R. Ernesto tessmann- Vila Lalau - R$ 13.S00,00 aceita

I carro até R$ 8.000,00 I
I 7 - Terreno cl 455,60m" - Rua Victor Satter. na Barra - R$ 15.000,00 I8 - Terreno noResidenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10

I x- Total R$11.000,00 .

.

,

I
I

9 - Terreno cl 408,,lOm2, Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00 I
I SíTIOS I

1 - Sitio cl 62.5oo,00m", sende 16.000 de área plana, cl rancho de 1 00,00m2, churrasqueira,
I 15 cocheiras; raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - H$ I
I 75.000,00 I
I

CASAS
.1,1 - Casa de alvenaria cl 6O,00m2 - Terreno cl 718,00m2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$

I 42.000,00, I
2 - Casaem alvenaria' cl 157m2 mobiliada e mais uma cl 60,OOm2 semi-acabada, terreno cl

I 2.013,28m2, localizada à Rua PastorAlbertSchneider, s/n? Aceita outro imóvel comoparte em I
I pagamentos nos Baifros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 1SO.0oo,00 - I
I

Negociável
ILOCAÇÃO

I 1 - Sala' comercial cl 25,00m2, Rua Barão do Rio 'Branco - R$ 2oo,QO I
I

2 - Salacomercial c/aproxrnadarnentatöü.Oôrrs, RioCerro, SC -416, Km 14 - R$1SO,00
I3 - Sala comercial cl 33,00m2, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 200,00

I 4 - Sala comercial cl50,00m", RuaAngelo Rubini 1256 -ao ladoda Igreja da Barra - R$ 270,00 I
5 - Sala comercial cl 36,OOm2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

I 6 - Sala comercial cl 34,62m", Rua Reinoldo Rau, esquina GuilhermeWeege - R$ 220,00 I
. I 7 - Sala comercial cl 1oo,OOm2, Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 430,00 I

8 - Sala comercial cl 100,00rn2, RuaAngelo Rubini, 1053 - R$ 600,00 ,

I ' 9-Salacomercialclaproximadamente, 3O,00m", Rioda Luz I, próx. NaneteMalhas-R$120,00 I
I 10 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua S08, s/n° - Barra - R$ I230,00

I,1' 11 - Apartamento cl 2 quartos, gara@em, Rua Joaquim A. Girolla, 210, Lot. Papp, na Barrá-
�m� II 12 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, RioCerro, próximo Nanete

I Malhas - 8$ 230,00
' .

I
13 - Apartamento cl 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00 II 14 - Casa de alvenaria cl3 quartos, churrasqueira, garagem, RuaJoséRosá, na Barra: R$

I 330,00
'

I
I

15 - Casa de alvenaria c/4 quartos, garagem e demais dependências, Rua Afredo Behnke,
I420, São Luis - R$ 200,00

'

I 16 - casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Lot. Hallemann - R$ I
180,00

II 17 -Casa demadeira cl3quartos, garagem edemais dependências, RuaAngéloRubini, 1 008,

I Barra - R$ 360,00 I
. 18 - Ca$8 de madeira cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua 634, Tifa Martins

I' -R$160,00
. I

I
19 -Casamistacl70,00f112, 3quartosedemaisdependências, RuaMáriij Nagel, 202,São Luis I,-R$2oo,00

.
.

.

. I 20: Galpão em alvenaria cl 260,00m", Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 600,00 I
2� - Galpão em alvenaria GI 340,00(11", Rua 851,Tifa Matias I, Rio Cerro 1- Á$ SOO,OO

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. uma apresentação especial com
omúsico americano Jeff Keller,
um dos integrantes do rnusical O

1II1tClSI1111 da ôpera. produção da
Broadway de enorme sucesso há

vários anos em todo o mundo.

TEEN lOVER
CONFISSÕES
MASCULINAS
� Este é o título da comédia
o diretor Francis Mayer, com
s atores da Rede Globo,
uka Ribeiro. Sérgio
Hondjak'off. Letícia Medella

Ida novela Meu bem querer)
David Cardoso Jr. (da

novela Zazá). O espetáculo
'ovem. que provoca uma

identificação imediata com o

público. discute a sexualidade
masculina adolescente. que
foi concebida a partir do
depoimento de quase 200

jovens. A apresentação
acontece no Teatro da Scar,
na segunda-feira. dia 15 de

março, às 20 horas. Os

ingressos custam R$ 10.00
antecipados e R$ 12.00 na

hora,

N I,V E R
I Darion D. Anacleto (12/3).

I
Vivian Schrnöckel

.

I B�e�er (13/3).
I Gluliano Donini (1413).
I Fáhio Müller (1513).
I Fáhio J. Rosa ( 1513).
I Sandra Viero ( 1713).
I Adriana Klein (1713).
I Magali M. Papp .

I Karner ( 18/3) e
.

1\Sandra K. Ristow (18/3).
....._:"_---'--_/
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e-mail: ars.expressao@zip�ail:���.b�·
.

�

Jaraguá
371-3022

Ator Dino More,no, do elenco da primeira fase da novela

Ch iquititas, do SBT, dando seu alô para as meninas de

.laraguá do Sul

p � \ �, .

.
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•

••••• C , �l
• JOINVILLE

•
•
•
•
• Horários: 15h. 17h.

• A Vida é Bela.

•
Horários: i 9h. 21 h 15.
C.N.e. Cinr Murllrr 3: Soldado do Futuro.

• Horários: 15h.�O. 17h.�O. 19hJO. 21 hJO.

• BLUMENAU

•
•
•
•
• C:N.e. Cillt' Neumarkt 3: A Vida é Bela..

• Horários: 141145. 17h10. 19hJO. 22h,

C.N.e. Cinr Neumarkt 4: Pânico 2.
• Horários: 14h15. 161145. 19h15. 21h50.

• C.N.e. eint' Neumarkt 5: Central do Brasil.
, • Horários: 14hJO. 19hJO.

. • Mensagem para Você.

•
Horários: 17h. 211145,
C.N.e. Cinr Neumarkt ó: Vidas em Jogo.

• Horários: 14h. 16hJO. 19h. 2IhJO.

• Programação válidá para o período de 12 a 18tJ. •
•••••••••••••••••••••••

C.N:e Cinr MIlt'I/", I: Eu Ainda· Sei o que. Vocês Fizeram no Verâo •
Passado. •
Horários: 10th. lóh. IRh. 22h (sexta a domingo) c 15h15. 17h15. 19h15

.•21 h 15 (segunda à quintá).
C.N.e eint' MIlt'I/t'r 2: Máfia. •

•
•
•
•
•

c.N.e Cine Neumarkt I: Além da Linha Vermelha. •
Horários: lothJO. IRh. 21hl5, •
c.N.e eint' Neumarkt 2: Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão

Passado.
.

•
Horários: 14h,'16h. 18h. 20h. 22h. •

•
•
•
•
•
•
••
•

(,":fim
CORRETORA DE SEGUAOS

cadafracesso como;'

princípio de trlmÍfo, .

'se!Rpre quê d� êXt�·
..

ó elemento q� Ihe ...•. >

\����:�p:i:r:J >

\ çriad(}T··.dâ. y?�(}.�oii�t . I

371-3633
Procópio Gomes, 481

A Sony Music acaba de lançar sua própria loja virtual de CDs,
eSonyMusic Store. A loja está instalada nosi1e da gravadora
www.sonymusic.com.br - e pode ser consultada 24 horas por
dia, sete dias por semana. Trata-se do primeiro empreendimento

.

do gênero mantido por uma empresa fonográfica no· Brasil.

Através da Sony Music Store. o consumidor pode adquirir todos
os títulos da Sony em catálogo e até mesmo algumas raridades.
a preços bastante acessíveis. O acesso pode ser feito pelo nome
do artista. título do disco, da música ou ainda pela visualização
de todos os intérpretes que têm títulos disponíveis. No caso de

música clássica. há um sistema de busca específico, que
possibilita procurar CD desejado pelo nome do compositor,
orquestra. regente. solista ou obra. (ShoppingMusic)

Infonnativo Center Som: Títulos mais vendidos: Axé Bahia

99. Caetano Veloso (Prenda Minha), Offspting (Americana) e
Planeta Atlântida Hits 99. Principal lançamento: Vanilla Ice

(Extrernely Live).

EP-J �'N'fON'4
c:ê""Confinnado! A ex-vocalista da Banda Em. a baiana
Ivete Sangale. agora em carreira solo, estará soltando sua

poderosa voz no próximo dia 20. sábado, no Centreventos
Cau Hansen, em Joinville. Os ingressos já foram colocados à

venda na loja da Levi's do Shopping Mueller, Show pra

ninguém ficar parado!

Clínica Especializada em Ortodontia

J�J. Carlon{
1
/

":':;'. .:

ORTOPLAN
Plano para tratamentc ortodôntico

.

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

Dr. .).J. earlon - eRO 717
Dr. M. Marcello earlon - eRO 4190
Dr. Márcio A. earlon - eRO 4546

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

ARTIGOS E SUGESTÕES PARA ESTE ESPAÇO
DEVEM SER ENVIADOS PARA:

COLUNA EXPRESSÃO
Rua João Picolli. 246 - Centro - Jaraguá do Sul (SC)

Cep: 89251-590;
Fax: (047) 370-7919 ou 370-8654
e-mail: ars.expressao@zipmail.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CORREIO DO POVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

"Uma palavra amiga"
Num hotel, trabalhava uma

senhora que mantinha constan

temente uma aparência abor
recida. Não sorria para ninguém
e, por isso, não conseguia con

quistar a simpatia das pessoas.
Certo dia, um hóspede a

elogiou dizendo: "Que beleza, a

senhora deixa tudo muito lim

pinho. Também é muito ágil".
A senhora, depois de muito

tempo, abriu um sorriso, dizen
do: "Não é sempre que alguém
me fala assim". Esta senhora

precisava de um elogio.
Durante muitas semanas"

estas palavras serviràm de
incentivo pára que trabalhasse
com mais ânimo e para que seu

semblante transpassasse mais

simpatia. A Bíblia nos diz em

Provérbios 16,24: "Palavras

agradáveis são como favo de

mel; doces para a alma e

medicina para o corpo".
A Palavra de Deus menciona

'que a linguagem é uma arma

muito perigosa, pois com ela'

podemos construir e destruir,

A EDUCAÇÃO COMPLETA

bendizer ou maldizer.
Facilmente enxergamos os

pontos negativos dos outros. Nós
precisamos ver os lados posi
tivos das pessoas, porque na

verdade todos têm lados bons.
Seria muito born se sempre

nossas palavras fossem como

tijolos: que edificam a vida.
Fica aqui uma pergunta para

todos nós: quando foi 'a última
vez que elogiei alguém?

Um abraço,
Aiba Pis'ke

ção.

A Paróquia Evangélica Luterana da Barra do Rio Cerro, nos
dias 25/2 a 1/3, recebeu a visita da senhoraElisabethRosenbauer

e o filho Paul Gerhard, da Alemanha. Dona Elisabeth é esposa

do pastor Richard Rosenbauer, que atuou nesta paróquia nos

anos de 1959 a 65. Hoje ele está aposentado e por motivos de

saúde não pôde estar entre nós ..

Sem dúvida, a presença desta visita foram momentos
-

de

record�çã9,
comunhão,

gratidão e re

novação dos

laços de ami

zade.

A Comu

nidade Cristo

Salvador/Bar

ra do Rio Cer-
.

ro proporcio-

nou um culto

festivo e um

almoço de

confratemiza-

.rculo·_ ..

.'

" ,Ital1aI1o
de Jaraguá doSul

Champagne (Final)

Ainda segundo os médicos franceses,. drs. Tran Ky e François Drouard, o

champagne aj�da na solução de problemas como:

Digestão: basicamente, ao chegar ao estômago, desencadeia a liberação da

secreção gástrica pela ação dos seus ácidos orgânicos, estimulando o apetite e

favorecendo o trabalho do estômago.
,

' ,

Artérias. em doses moderadas, ajuda a prevenir os males como a arteriosclerose,
que leva à obstrução das veias e ao infarto do miocárdio.

Bem, se os doutores estão certos ou não, podemos discutirpormuito tempo. Porém,
que é uma delícia, não temos dúvida.
Salute!

Devanir Danna
Presidente' do Círculo
Italiano de

Iaraguá do Sul
Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

RorARYCLUB
.DE GUARAMIRIM

,Sexta-feira, 12 demarço de 1999 '

Apoio:

RÖTARY X FESTIVA - Nesta quinta-feira, dia 11, nosso clube recebe
em visita oficial o governador 98/99, Orélio Carnilotti. Na ocasião serão

entregues dois títulos "Paul Harris" aos companheiros fundadores do Ro

tary Club de Guaramirim, dr. Nelson José Pereira e dr. José Constâncio de
Albuquerque. Também serão admitidos oficialmente três novos

companheiros, Cleber Saade, Rogério Wank e Lauro Eidt. Com a presença
da autoridade rotária, Orélio Camilotti, certamente através de sua

mensagem, teremos uma aula rotária que será benéfica a todos e fortalecerá
ainda mais o nosso clube em conhecimerito e testemunho no ideal de
"Servir" tornando real seu sonho de Rotary.

. ROTARY X FOME - No relatório enviado pela Ação Social de
Guaramirim é preocupante o número de famílias com falta de alimentos,
No mês de fevereiro, compareceram 107 famílias com falta de alimentos,
onde 60 foram atendidas e 47 deixaram de ser atendidas por falta de
alimentos. É necessária uma campanha urgente e mais intensg junto à nossa

comunidade de "doação de alimentos", na campanha do quilo. Sabe-se
que todos têm dificuldades, mas dificuldade maior é a "fome" de famílias.

,

Com esforço e união de todos, com certeza aliviaremos a situação dessas
famílias. Como participar, telefone para 373-0748 e fale com Catarina, na

Ação Social. O trabalho realizado pela Ação Social, é bom que se saiba, é
um trabalho sério e de muita importância para nossa comunidade 'e poderá
ser verificado in loco, basta apenas fazer uma visitaà "sede social" no

Centro de Assistência Social Isolda Stoinski e conferir o relatório de

atividades que é mensalmente analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal,
companheiros José Constâncio de Aibuquerque, Lourival Stoinski e Osnildo
Bartel.

'

ROTARY X COMUNiDADE - O Rotary Club deve, preferivelmente,
cooperar com as organizações já existentes, mas quando for necessário,
poderá criar novas organizações, caso os recursos daquelas já existentes

sejam. insuficientes para a realização de seus objetivos. É mais aconselhável

para um Rotary Club ampliar uma organização existente do que criar uma
nova para as mesmas atividades. Rotary Club trabalha melhor- e alcança
maior sucesso em todas as suas atividades agindo como divulgador. Ao
notar uma determinada carência pela qual toda a comunidade deve

responsabilizar-se, o clube não deve procurar remediar a situação sozinho,

devendo, ao invés disso, despertar a atenção, dos demais membros da
comunidade para o problema. Embora o Rotary possa iniciar ou dirigir os

trabalhos, deve também requisitar a cooperação de todas as outras

,organizações relevantes e dar-lhes todo o 'critério merecido, mesmo que,
isso minimize o crédito a que o próprio clube tem direito (extraído do

Manual de Procedimento Item 6 - Serviços à Comunidade).

ROTARY X ASSOCIAÇÕES - Sociólogo francês vê as pequenas
organizações sociais como ilhas impenetráveis e plenas de potência. Afirma
Michel Maffesoli que: "Se os grupos econômicos transformam os políticos
em pequenas marionetes, esse poder não suplanta a potência viva das

organizações sociais". A grande tendência é a organização da base, da

potência. O poder é importante na estrutura do estado, ainda que seja ele
transformado em jogo de marionetes. Mas, a base é mais importante, daí a
importância das associações de moradores, pois é aí que a verdadeira vida

acontece. Estamos vivendo momentos de grandes transformações e funda
mental é a vida na cidade ser tornada pelas associações e darmos um basta.
à' "éstrutura piramidal do estado"

.

ROTARY � DIA INTERNACIONAL DA MULHER - Dia 8 de março é

o Dia Internacional da Mulher. Rotary parabeniza todas as mulheres

companheiras e as demais. De um modo especial às nossas companheiras
Orjana, nossa secretária, e Gladis, presidente da Comissão de Serviços
Internos. Guararnirim e Jaraguá do Sul possuem mulheres ocupando car

gas importantes como o da dra. Sônia, juíza de Direito da Comarca de

Guaramirim, dra. Jurema, Delegada de Guaramirim. Em Jaraguá do Sul, a
.

dra, Hildemar M. Carvalho, juíza de Direito, e Fedra Konell, delegada de

Polícia. Guaramirim ainda tem a presidente do Diana, sra. Valei Caglioni.
Pelo que se vê, a mulher está bem representada em nossa região. Parabéns
a todas.

Rua 28 de Agosto, n° 1598
.

Centro - Guaramirim - SC
Telefone

(047) 373-0187

ADVOCACIA
Marcos Roberto Hasse

OAB/se 10.623.
Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

'Rua Reinaldo'Rau, 61 - sala 2
Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 34072393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Palestra na Ferj reúne lideranças
femininas de Santa Catarina

Cerca de 500 pessoas

participaram, na última sexta

feira, da palestra "A mulher na

sociedade", que reuniu no

auditório da Ferj (Fundação
Educacionàl Regional Jara
guaense) a deputada estadual
Ideli Salvatti, a vereadora
Niura Sandra Demarchi dos
Santos e. a delegada ·de

Proteção à Mulher, à Criança _

e ao Adolescente, Fedra
Luciana Konell. Fizeram parte
do encontro acadêmicos,
alunos do Programa Integrar,
membros da comunidade e

representantes de entidades
classistas. A palestra foi
oferecida pela Ferj em

comemoração ao Dia In
ternacional da Mulher.

A delegada Fedra KoneII

explanou sobre o papel da
mulher na família e os casos

de violência e abusos co

metidos contra ela que, se

gundo a delegada, são de
correntes dös fatores alcoolis
mo e desemprego. A mulher,
no ponto de vista de Fedra,
teve que adotar uma nova

postura diante do atual modelo
de vida brasileiro.

A vereadora Niura Santos,
.

por sua vez, citou alguns
exemplos do desenvolvimento
da mulher jaraguaense na

sociedade salientando a

/

importância da busca contínua

por novos espaços, tanto no

mercado de trabalho quanto
em atividades comunitárias.

A deputada estadual Ideli
Salvatti concluiu, com urna

explanação de 20 minutos, a

respeito do papel que a mulher
exerce na política. Segundo a

deputada, o número de
mulheres que faz parte das
assembléias legislati vas nos

estados e na Câmara dos

Deputados, em Brasília, vem
aumentando embora seja

'

. preocupante o caso das

deputadas que ainda não se

libertaram do conserva

dorismo político.

Paiestra reuniu centenas de pessoas 110 auditório da Ferj

Laboratóríode Infonnáticaauxilianaspesquisas
Com 13 .computadores, todos

ligados a Internet, o Laboratório
de Informática doCESJS (Centro
deEnsino Superior de Jaraguá do
Sul) tem por objetivo principal
auxiliar os acadêmicos no

desenvolvimento de atividades
relativas aos cursos ministrados.

o laboratório funciona de

segunda a sexta-feira, das 8 às 11

horas e das 14 às 22 horas. Aos

sábados o laboratório está aberto

entre 8 e llh30.
Os acadêmicos, funcioná

rios e professores que dese

jarem -util izar o laboratório,

Laboratório de lnformâtica auxilia alunos

deverão saber trabalhar com
hardware e softwares existen
tes na instituição, sem o auxílio
de outras pessoas. Aqueles .que
precisarem utilizar disquetes,
deverão entregá-los ao respon
sável pelo laboratório para

verificação de seu conteúdo

(vírus, cópias ilegais, etc.).
O número máximo de

usuários no laboratório éde 48

alunos, quando em aula, e 13
em horas individuais. As

turmas de cursos administrados
.

pelo CESJS podem agendar
horários para que lhes sejam
fornecidas noções de utilização
de algum software específico
(editor de textos, planilha
eletrônica, entre outros). Os

professores que desejarem
desenvolver sua aula no

laboratório deverão agendá-Ia
com sete diasde antecedência.

.

Acadêmicos da Ferj fazem
trote comunitário

Neste início de primeiro
.

semestre letivo de 1999, no
CESJS (Centro de Ensino Supe
rior de Jaraguá do Sul), o DCE
(Diretório.CentrtI dos Estu

dantes), em parceria com os

representantes de turma dos
diversos cursos de graduação,
criaram o "Trote Cidadão".

A exemplo da Campanha do
Brinquedo, realizada por eles no
final do ano passado, que
arrecadou mais de 300 brin

quedos, distribuídos em duas
comunidades carentes da cidade,
o Trote Cidadão consiste na

arrecadação de alimentos
constituintes da cesta básica, para
serem distiibuídos às fanu1ias
carentes da comunidade,

Para isso, cada turma de
"calouros" fica responsável por
um dos itens dacesta que deverão
ser. arrecadados proporcional
mente ao número de alunos de.
cada turma, obedecendo à

seguinte di�tribuição:
Administração, noturno:

macarrão;
Administração, matutino:

leite em pó;
Ciências Contábeis: feijão;

Pedagogia: óleo;
Letras: arroz;

Arquitetura e Urbanismo:
farinha de trigo;

Tecnologia Mecânica:

açúcar;
O DCE e os representantes

de turma esperam arrecadar, no
mínimo, 50 cestas básicas.

A comunidade a ser con

·templada com as cestas ainda não
foi definida, mas os alunos estão

selecionando, entre as mais

carentes, as que têm recebido

apoio com menos freqüência, já
que algumas contam com a ajuda
constante de instituições/as
sociações sociais.

O Trote Cidadão objetiva
integrar os "calouros" e os

demais acadêmicos; sensibilizá
los da situação de exclusão e

pobreza de muitas farru1ias em

Jaraguá do Sul, incentivando-os
a agirem diante de tal realidade.

Esta é mais uma iniciativa
dos acadêmicos de Jaraguá do
Sul que buscam demonstrar o

comprometimento da atual

gestão do DCE com sua

proposta de realizações em prol
das causas sociais.

Estágios abrem oportunidades' de trabalho
.

vendas. Os interessados devem
termais de 21 anos, possuir carro
com seguro e facilidade no

relacionamento interpessoal.
A KJ precisa de trader com

formação superior, vivência em
comércio exterior, negociações
e viagens internacionais, além
desaber falar inglês e espanhol.
Outra vaga aberta pela empresa
está direcionada à supervisão de
vendas. A oportunidade é para
pessoas que possuam experi
ência em vendas, disponibi
lidade para viagens e conheci
mento da região Norte de Santa
Catarina.

Maiores Informações sobre
estes estágios podem ser obtidas
nos painéis afixados no Bloco

. A, do CESJS.

POSTO .,AfE 5

M,�
mime B 371 9964 f

!!.

Para muitos' acadêmicos o

estágio durante os estudos serve
como porta de entrada para o

mercado de trabalho. Mas para
todos, esta primeira experiência
profissional servirá para que o

estudante coloque em prática
todos os ensinamentos ad

quiridos em sala de aula.
Semanalmente a Coordenação
de Extensão recebe solicitações
de empresas e instituições de

Jaraguá do Sul e de municípios
vizinhos procurando estudantes
para completarem seu quadro
funcional.

Os estudantes, a partir da 53
fase dos cursos de Adrninis

tração e Ciências Contábeis,
encontram vagas de estágio nas

agências do Besc de Jaraguá do
Sul, Guaramirim, Massaranduba
e Schroeder. Em Massaranduba,
a agência também oferece vaga
para estudantes do curso de
Ciências da Computação.

O Senai, de Jaraguá do Sul,
precisa de estudantes do curso de
Letras, a partir da 63 fase, com
inglês técnico e básico. Já a.
CEPPSI (Clínica de Psicologia)
está com vagas abertas nos

setores de administração e

.RII:1 Presidente Ep/fOOlo Pàssoa, 1155
(I:x(x ao Kdl/bach) Ja0g.;6 cio �/- oc;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dia 12/3, as <�l'.��ême��. Sara, Clara e, Gabrieli
aniriho., O

'

R�l�;��rgi.q,
orgulhö!!aâ:' ", inliás;!;!êomê'fh
Atlético Baé )�ie�ij1:pa�ã>' os f��i!
Parabéns!

'Berçário'le II
Maternal I e II
Atendemos crianças até 4 anos

GIRASSOL

·

, Tel. (047) 371-8286
Matrículas Abertas

Aua Barão do Aio Branco, 611 - Centrd
89251-400 - Jaraguá do Sul - SC

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes, para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

,

futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.

Marcos A. Póvoas
Aua Willy Günther, 155 - Aio Cerro I - Jaraguá do Sul - SC -

'

Fones: 973-5732 - 376-1112

o 1°

íos de.;;
[Clube. ""

Nascímento s'.
•

•

•

•

,.

28/2/99 - Arisson Hornburg
28/2/99 - Elisa Müller
28/2/99 - Pedro Eneias Karvat

28/2/99 - Rodrigo Eduardo Canton

28/2/99 - Suzana Ferreira
1/3/99 - Brenda Kretschmer
1/3/99 - Jhonathan Oderdenge
1/3/99 - Leticia de Souza Santos
1/3/99 - Suelen de Sá
1/3/99 - Thiago Luís de Carvalho
2/3/99 - João Victor Berns
2/3/99 - Michelli Aparecida Lopes
2/3/99 - Thierry Jordy de Lima Barbosa
3/3/99 - Isaias de Souza
3/3/99 - Palorna Wulf '

3/3/99 - William Cesar Marquardt
4/3/99 - Thiago José de Souza
4/3/99 - Yohan Kaique dos Santos
5/3/99 - Sarah Laís Pradi
6/3/99 - Daniel Carvalho de Sales

,

l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dia'lL3.99:

rme

Ferréi;i Ramos,
filho, de Laert e

Magali;
qUé! ;d�sejam"
juntaménte

'

'tiOSt' q1,le'res,ta
datá's:eja
repleté!."de
alegria

Dia 14/3, completa 2 aninhas o garoto Arthur

Leo'póldo 'Z'ils, recebe Ô�t cumprimentos ;,.<ios
padrinhos Adolar, Cari ra:ê'f'e idos familiares.

·-·-:'\:;?::.. :,�ti

Dr. Herberto Meldau,
PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

�----, Convênios ----�
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

,
SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ricardo Raulino com o

pai Haraldo, em
Papanduva. A estrela
brilhou novamente no

Piquete Estância Peão

Farrapo que trouxe

para Jaraguá do Sul
dois títulos do rodeio

do eTG Tropeiro
Velho, da cidade de

Papanduva. Lio,
novamente, primeiro

lugar na prova de

gineteada, e Ricardo

Raulino, primeiro
lugar na prova de
rédeas. O Piquete

Estância Peão Farrapo
está colecionando

títulos nos rodeios pela
serra, pois em três rodeios conquistou quatro títulos. Parabéns!

Baile Gaúcho

27 de março -

Grupo Rodeio
CTG Laço

Jaraguaense

Professores Robson Marcolla e Lucimara com os alunas do curso de

Dança Gaúcha. A tradição gaúcha cresceu muito nos últimos 10 arios
e uma dasprincipais causasforam os cursos de dança gaúcha de salão.
Hoje, os bailes de nossa região causam admiração a-muitos gaúchos
da serra e a rio-grandenses, pois os bailes são animados, ·sempre sala
cheia e peões e prendas bem vestidos. Obrigado Robson e Lucimara,
obrigado eTG Laço Jaraguaense, e parabéns para todos nós

Rifa do MTG - Sorteio 30/janeiro/99
Resultado

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: Tchê classificados :
Vendo: Bagual, 5 anos, baio, crioulo puro, documentado.

Contatos: telefone 372 24 56 - Clênio
Vendo: Cavalo, 4 anos, Colorado, crioulo puro, documentado

Contatos: telefone 372 24 56 - Clênio

•

•

•

•

•

..
r Prêmio - 63.114 - Fiat Pálio

Ganhador: Rui Lima - Tubarão - 048-626 3434

2° Prêmio - 46.936 - 01 fêmea Eqüina % milha
Ganhador: Belmir e Marines Toniol - Pref. Mun. Água Doce

3° Prêmio - 27.320 - 01 computador Pentium
Ganhador: Osny Schulz - Itajaí - 047- 348 3050

4° Prêmio - 09.513 - 01 televisor 29 polegadas
Ganhador: bilhete não vendido

5" Prêmio - 17.057 - O 1 bicicleta 18 marchas
Ganhador.Ilva Mattos - Tubarão - 048 - 623 IOn

•

•

•

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Espora,.. instrumento de comunicação
A espora é um sofisticado instrumenio de comunicação entre cavalo e cavaleiro, e não um instrumenio de tortura

que a espora toca a sua pele, há
um reflexo de afastamento e o

animal se movimenta para frente,
então, para que machucá-lo.

Atualmente não se usam

rosetas pontiagudas, pois a função
da espora moderna é vigiar o

flanco do cavalo e quando ele

reaiiza um comando com menos

intensidade ou diminui a ve

locidade ela entra em ação com .

um toque sútil do calcanhar, ou
seja, para reforçar a ação das

pernas.
Colaboração: Wanderson Rau

conhecido como prêmio e castigo.
Com a evolução da neu

rociência, provocar dor é errado,
pois cada vez mais o cavaló

responde pelo seu sistema

sensorimotor, e com o uso errado '

da espora, provocando dor, ele

percebe que há algo errado ém seu

corpo que está atrapalhando seus

movimentos.
Hoje em dia as esporas são

mais usadas como reforço de

comando 'das pernas e não como

um acelerador do cavalo. Durante

o manuseio do animal, cada vez

Se tem conhecimento do uso

das esporas a 400 anos antes de

Cristo, mas somente no século 13
deixaram de ser pontiagudas, tipo
esporão de galo, e foram gradu
almente sendo substituídas por
rosetas. O uso inicial era para
provocar dor e medo no animal,

ESCOLINHA LAÇO �Df OURO
DO PROFESSOR BECO

Torneio de Laço
14 de março

Piquete Lenço Branco
Massaranduba

, �.

r--------,

: Gaúcho(a) de
.

I idade nova -

I Mirlei Planinscheck (11),

: Sandro Rogério Wille(12),
Gineci Rodrigeri (14),I Roberto Bento "Beto"(l7),

: Cristiane Hafermann (18),
Leani Maria Candida (24),

: Maria Salete Spézia

.L
Franzner (26). .J',-_._-----

Agenda gaúcha.
.

14 de março - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba

27 de março - Baile Gaúcho com o Grupo Rodeio - CTG Laço
Jaraguaense
20 a 25 de abril - Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
I e 2 de maio - CTG Tropeiros do Vale - 2' Festa Campeira - Hélio,

Hemmendoerfer
13 a 16 de maio - 18" Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense
14 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos de Ouro - CTG Laço
Jaraguaense
15 de maio - Baile do Rodeio com Fogo de Chão - CTG Laço
Jaraguaense .

Treinos: toda quinta-feira - 19h30 -, haverá treino de laço, aberto ao público,
com vaca mecânica no CTG laço Jaraguense. No local haverá serviço de

bar e cozinha com o suculento churrasco.

Ensino de equitação e treinamento

para provas de laço, tambor e baliza.
Idade mínima de 5 anos

Local: Rua Bertha Weeg'e, 3417
(3 quilômetros após a Malwee,
em frente ao salão 25 de Julho)

Contatos: 376-1066

DEMARCHICOM. DE CARNESEFRIOSLTDA.
\lar

CARNES

I�
Fone: (�41) 371-4547- Fax: (047) 372-0524

Rua João Planlncheck, 407
Jaraguá do Sul·-·se

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

Pacotes com guia desde
Jaraguá do Sul

-

,,,,
,,''___

(Po-rtõ-gall Espanha
15 dias 114 noites

. 5x'de US$ 450,

. Nordeste ESP�t;��lar
Visitando Maceió 1 Recife 1Natall

Fo,rtaleza
\

6x de R$ 22 .·.00.· .. ··

/

,

Búzios'

". "':..- o"

,? .�

Cancún
3x de R$ 493,00\ .

.. ,
....

, Fortaleza' .

,

'. 1'Oxde R$ 97,06
..

\
..
···

.... Aracaju,
R$ ?:65,OO,

.�
,

US$ 940,00
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mil rC�SOí.lS da Grã-ßrclanha. dc
Ilutro� puíscs europeus c do�
EUA.

11(047) 371-8146

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch. 2433
Vila Ioíou- Jaraguá do Sul- SC

A empresária
Inês Dalmann Müller

(sra. Edson Müller)
recebe as

flores deste

domingo (14),
pela

idade nova

•••••••••••••••••••••••••

[(KOERICH)]
Gente Nossa

� 372-0880·371.;(1866 .

Edson Junkes

Empresário Richard
Peter Hermann,
reeleito na

presidência da

Apevi (Associação
das Pequenas
Empresas do Vale
do ltapocu), com o

capitão Rogério
...........""""""'""_.... Kumlehn

Edsoo Junkes

Publicitária
Cristiane

Hufenuesller (CMC)
e o engenheiro

Eduardo Ferreira

Horn, que foi
reconduzido à

presidência da Acijs
(Associação

Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul)

Edson Junkes

Casal Antônio
e Ivone Spézia
em evento no

Clube Atlético
Baependi

••••••••••••

GONÇALVES
<XNTiIB...I::WE

Rua: Felipe Schmidt, 86
FonelFax: (047) 371-3751

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Centro de Odontologia Integrada.
Clécio Sidnei Gonçalves -

Especialista em periodontia e prótese
dentária.

Pós-graduando em implantodontia

: 9. � .�::9��
'

, ;�@RREI@.B@"iBi@iM;@; j.�.����.�.�� ���.L:. �? .C?�. �::-�y.? .C?�..l.�?�
�

Otima estética em .irnplantes dentários
.-/

Um dos fatores de maior preocupação em

implantodontia é o resultado fina! em
se tratando de estética.

É muito importante que exista uma

quantidade de osso e de tecidos moles,
como gengiva e mucosa, suficientes.

Ao contrário' do que o leigo imagina,
um grande fator limitante, em s,e tratando

de estética, é o fato de haver ocorrido

uma perda dentária antiga, como dois

ou mais anos, e nada ter sido feito para

preservar-se o osso que cercava este

� li s.E -= =.:: Clínica de Atendimento
=-... .#=: ="='= = ="'= M'd' I d-- - - _. - - - - e lCO ntegra o

Dr. Amaury do Amaral Teixeira - Dr. Paulo Veloso
CRM 7868 CRM 7528

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

p
Doenças do Inlestino g,"550,.

. reto e ânus, Colonoscopia,
/

:::::/:=:dorff
( Procfoclin ) cm - 7096

Fone 371-5117'" 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

.

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

.
.

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

dente que acaba sendo reabsorvido ou

"perdido".
Quando uma pessoa perde um dente, seja
por motivo de fratura ou alguma doença
que o tenha acometido, é extremamente

importante que se intervenha de

maneira a não permitir que ocorra perda
do volume de osso e dos tecidos que o

cercam. Para isto existem técnicas

regenerativas e mesmo de manutenção
óssea. O implante é um recurso muito

viável para manter a estética favorável

e, caso tenha sido realizado a tempo,
dispensa técnicas de enxertos ósseos.

Vários fatores devem ser levados em

consideração no planejamento de

implantes levando em consideração a

estética como: o perfil psicológico
e a expectativa em cada caso. Outros

fatores, como a linha de sorriso, ou seja,
sorrisos onde apareça muito a gengiva e

por fim materiais utilizados sobre os

implantes e suas caracterizações para
cada caso são fundamentais no resultado

estético final.

O bom senso e o planejamento criterioso é

relevante para o sucesso dos implantes
osteointegrados;

Talge Monteiro Celuppi Gonçalves -

Especialista em odontopediatria e

ortodontia.

Rua Joinville, 1570 - Fone (047) 371-
7209

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 -

1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

.Clfrrica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, 11 371-3426

, -

CLINICA SAO 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: 371-2218

Dr. lV1ar/o Sousa
Dr. /\/far/o Sousa Jr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vandalismo compromete obras
de reurbanização da Joinville
---------------------------------

Mais de 50 àrvores foram arrancadas pela raiz ou cortadas a facão
durante a madrugada, Polícia ainda não tem suspeitos

Jaraguá do Sul - Cin

qüenta e quatro órvores
destruídas e prejuízo de RS
1 mil aos cofres públicos.
Este foi o resultado do van

dalismo registrado no início
do semana por fiscais da

Secretaria do Meio Ambi- .

ente na Rua Joinville, princi
pal acesso do Município.
Árvores das espécies bahi
nia (pata de vaca) e tl

bouchina (quaresmeira) fo
ram cortadas o facão ou er-

, roncadas pela raiz. Um em

presário da cidade oferece

RS 1 mil de recompensa
para quem denunciar os

responsáveis pelo crime.

O chefe de serviço de

Jardinagem da secretaria,
Nelson Dirceu Ropelatto,
registrou queixa na polícia.
"Nõo há suspeitas", disse o
delegádo titular da Polícia
Civil, IIson José de Souza. Ao
ser informado sobre a forma

como as árvores foram des

truídas, o prefeito Irineu' Pa
sold (PSDB) ficou irritado.

"Algo inexplicável", resumiu.
O plantio de 54 árvores,

00 longo d� um trecho de

2,8 mil metros, realizado há
duos semanas, era a penúl
tima etapa de reurbaniza

ção do Rua Joinville. Entre
o trevo das ruas Bernardo
Dornbusch e Joinville, até o

trevo de acesso ao Municí
pio de Schroeder, 14 árvores
foram arrancadas .. Deste

ponto até a divisa dos mu

nicípios de Jaraguá do Sul
e Guaramirim, mais 35 ór
vores acabaram sendo cor

tadas a facão. "Foi preme-'
ditado", acredita Nelson

Ropelatto.
Desolado, o engenheiro

florestal da secretaria do

COMUNICADO
Solicitamos o compareci
mento de Miguel Eduar
do Rabeba, CTPS Nº

091293, Série: 00005 -

RS, à Rua Walter Mar

quardt, 835, Jaraguá do
Sul.

Divu'çacão

�
....

Av. Mal. Deodoro, 776· Centro

Crime: árvores foram cortadas durante madrugada

Meio Ambiente, Robin Pa

sold. revelou que as espé
cies donitlccdos são difíceis
de ser encontradas no Vale

do Itapocu. A destruição de

árvores é crime ambiental

previsto na Lei 9.605/98, e

prevêdetenção de trêsme

ses a um ano, mais multa

determinada pela Justiça,

PUBLICAÇÃO ---------------------,
ESTADODESANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DEJARAGUÁ DOSUL

rutzo os DIREITODA I'VARA

EDITAL DE PRAÇA

DOUTOR EDSON M�RCOS DE MENDáNÇA ·JUIZ DE D.IREITO DA I"VARA 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-ã no átrio 90 Edifício do

Fórum.A PRAÇA does) bem(ns) penhoradoís) nos autos da AçãoEXECUÇAO N" 18.824,
em que é Exeqüente NANET� TEXTIL LTDA. e Executado IARA KARIN SACHT

GaULARTe IVALDO SACHT JUNIOR, qual(is) seja(m):
Dois terços do terreno situado nos fundos da estrada itapocuzinho, 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 U11:1a casa de madeira, matriculado sob n° 4.936.

Avaliado em R$ 32.000,00 ,

A parte ideal pertencente a IVALDO SACHT JUNIOR, 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 fundos 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) mesmo(s) levado(s) a segundo(a)
PRAÇA pelo maior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 12104/99, às 14:15horas.

Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem como seu(s)

cônjuge(s) se casado(s) fonem), caso não seja(m) encontrado(s) peloOficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de Julgamento sobre o(s) bem(ns) acima

mencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado
e afi xado na forma da Lei.

Dado e passado nesta Cidade e Comarca, estado de Santa Catarina, aos II dias do mês
de Fevereiro de 1999. Eu, Bellladete Arenhart. que o digitei. Eu, Bemadete Arenhart. Escrivão
Judicial, o conferi .. MÁRCIO RENÊ ROCHA, Juiz de Direito.

MULH'ER
Mulher que te gerou .. ,

Mulher que te fez mulher

Mulher que brilha .

Que brilha no céu onde

Moram as estrelas

Estrelas que lá do alto

te vê brilhar aqui na terra

Terra por onde pisas forte
trilhando um caminho

Caminho novo, porém não desconhecido

És Mulher.. ,

Mulher que caminha firme e forte

em busca de si mesma

Mulher que seduz e é seduzldo
Mulher que produz e se produz

. /

Mulher que apaixona e se apaixona
Mulher que gera",

dá Luz a sua própria luz

e faz brilhar a luz de sua luz",

Mulher.. ,

És magnífica .. ,

És bela .. ,

Perfeita!

Tens até um olo .. ,

Um dia especial
Tão especial que é também internacional.

Mulher, de tão especial que és .. ,

O mundo aplaude e comemora

a sua existência,

Mulher",

.

Neste teu dia a Ajapsy te faz esta singela
Homenagem,

Parabéns Mulher]",

ODENITE C. DE MAGALHÃES - CRP-12/0336

Psicólogà Clínica

CEPPSI
O EndereçQ da Psicotogia

371-2224·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sesi vai construir creche em
. ,

.'

terrena doado pela Prefeitura
------------------�--------------

Prédio, com cinco salas de aula e dois berçários, será construído na
localidade de Vila Santo Antônio, no Bairro Três Rios do Norte

Jaraguá do Sul - 'Fornlllos
da localidade Vila Santo
Antônio, no Bairro Três Rios
do Norte, serão beneficia
das com a instalação da
Unidade de Desenvolvimen
to Infantil, voltada a cri

anças de até seis anos, O

projeto está incluído no POl

'(Programa de Desenvolvi-
.

menta Infantil); rnonlido
peJo sistema Sesi/Flesc. A
creche, quarta construída
no Município através da

parceria entre iniciativa pri-
. vada e Prefeitura, terá ca

pacidade para obrlqor 300
crianças em período pré-es
colar.

Segunda-feira passada
(8), o, coorden\)dor do Sesi
de Jaraguá do Sul, Leônidas
Nora, lançou oficialmente a

obro, anexo ao. Posto de
Soúde Dr, Agostinho L, Bian-,
chl. Acompanhado de téc
nicos, Nora apresentou o

, projeto no local onde será
construído o prédio educa
cional. "A necessidade de
construir no bairro deu-se
em razão do aumento po
pulacional que foi registrado
nos últimos três anos", frisou,
Atualmente, crianças

menores ce
: seis anos

freqüentam as salas de aula
da Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Vítor Mei-
.relles. De acordo com a

secretária de Educação,
Isaura do Luz Silveira, 150 cri
anças estão na fila de espe
ra para garantir vaga no.

pré-escola, "A creche vai

suprir O demanda", acredi
ta a secretária. O projeto
prevê a construção de cin
co salas de aula e dois

berçários, num investimento

perto de RS 250 mil, financia
do pelo sistema Sesi/Fiesc.
'O Programa de Desen-.

volvimento Infantil é expan
dido poro QS principais mu

nicípios catarinenses. Desde
quando foi implantado no

Vale do Itapocu, três prédios
, foram construídos - Ilha da

Edson Junkes/CP

Vistoria: Nora (E) visitou terreno da futura creche

Figueira, Vila Lalau e Estrada
Nova. Há previsão de mais
duas creches serem libera
das pelo acordo, que exige
da Prefeitura a doação do
'terreno. Os bairros Vila Nova

e Vila Rau seriam beneficia
dos com a, construção de

,

salas de aula à pré-escola.
"Já temos terrenos poro as

duas creches", garantiu o

prefeito Irineu Pasold (PSOB).

COMUNICADO
Comunicamos que no Edital do Cartório Ilton

Hoffmann, publicado em 05/03/99, constava
indevidamente o nome da empresaEstofados
Mannes Ltda, relativo a um título do fornecedor
Lectra Systems, retirado do cartório em 02/

03/99, haja vista o encaminhamento indevido

pelo cedente para cobrança no Banco do
Brasil 'de .Jaraquádo Sul.

'Banco do Brasil-S.A.
Ag. Jaragu.á do Sul

,

,

Nota de Esclarecimento. Proft'1 S/A, torna público o equivocado apontamento de
título de-crédito (n° 1474602), no valor de R$ 831,45, sacado contra Dono da Obra

"Agro Pastoril Vale Verde Ltda", em cartório de Protesto de Título da Comarca de Jaraguá
do Sul. A devedora efetiva do título era a construtora EME PRÉ-MOLDADOS, responsável

, pela construção que já liquidou o débito. Não houve protesto. Para evitar qualquer
efeito negativo ou prejuízo pela publicação é firmada a presente.

São Bento do Sul, 5.3.99,

Ilton Hoffmann
Tabelião Designado

EDI,TAL
lLTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc,
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato
para protesto de Títulos contra:

'

+-;

Arnarrldo Tomazelli _ ME - R, 03 de Outubro, s/n" _ Schroeder

Amarildo Tomazelli _ ME - R. 03 de Outubro, s/n° _ Schroeder

Aroldo João de Souza _ R. Barão do Rio Branco, 124 _ Centro _ Nesta;
Botoarte Produtos Têxteis Ltda. - R. Joinville, 2222 _ Y. Lalau - Nesta;
Butzke S< Rodrigues - R. Joinville - Portal Jaraguá do Sul _ Nesta;
Cesario Luiz Fernandes _ R. Eugenio Piaz, Lateral casa 251 _ Y. Nova,

Nesta; ,

Cesario Luiz Fernandes _ R. Eugenio Piaz, Lateral casa 251 c Y. Nova,

Nesta;
Cintia A. da Silva 7 R. Antonio B. Schmidt, s/n" _ Nesta;
Coepar Construções Civis LIda. - R. Ernesto Emilio Horst, 34 - Vila Lalau

Coepar:Construções Ci�is Ltda. - R. Ernesto Emilio Horst, 34 � Vila Lalau

Coepar.Consttuções Civis Ltda, : R, Ernesto Emilio Horst, 34.: Vila Lalau
Conf. Noppen Ins. Com: Ltda. _ R. Leopoldo Janssen, 100 - Nesta;
D Mavi Confecções Ltda. _ Av, Mal. DeodoroFonseca, 1605 _ Nesta;
Daterra Ind. Com, Ltda, _ Schroeder _ R. Jde Outubro, 3405 _ C. Postal 02 _ Nesta;
Dorilda Keller Ferrari _ R. Erich Kaufmann, 16 _ Jguá Esquerdo _ Nesta;
Fator Grupo de Informática Integrada Ltda. � Av. Mal-Castelo Branco, 64 _

Schroeder

Grashop Com, Rec, de Par. Ltda _ R. Joinville, 2222 _ Nesta;
Joakes Calçados Ltda. e/ ou Pezão Calçados _ Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
429 _ Nesta

José Carlos da Silva _ R. A Lote 05, P2 - Ana Paula UI, s/n° _ Px Sup - Nesta;
José de Alencar Lemos Vieira - R. Adão Moroschy, 250 _ Nesta;
José Ernesto Farias _ 'R. Ernesto Piaz, 172 - Vila Nova _ Nesta;
José Ernesto Farias _ R. Ernesto Piaz, 172 _ Vila Nova _ Nesta;
Luis Claudio Kuklinschi _ R. Goiás, 221 _ Vila Lenzi _ Nesta;
Manaa Administradora e Part. L " R, Guilherme Gunz, 477 - Nesta;
Marcellus Und, Com, de Malhas Lt, _ R. 602, n° 151 - Bairro João Pessoa _ Nesta;

Marcos Paulo de Lima -R. Joinville, 1389 _ Nesta;
Marileia de Simas Pauli _ R. Jarivatura, 1267 _ Nesta;
Mario Sergio Dias Dedeco - R. Friedreich Wilhelrn Sonnenhohl. 672 _ Nesta;
Mauri Oneides Rech _ R. Pedro Avelino Fagundes, s/n° _ Nesta;
Nazario Com. de Colchões Ltda. _ R. Joinville, 3145 _ Centro _ Nesta;

"

Nazario Com. de Colchões Ltda__ R. Joinville, 3145: Centro _ Nesta;
Nelio Krueger ', R, Wàldemar Lessmann, s/n" _ Nesta;
OridesMotins _ R, Adão Moroski Loisa _ Nesta;
Posto deMedes, Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro
_ Nesta;
Posto de Medes, Rio da Luz Ltda, _ Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro
_ Nesta;

,

Protetores Jaraguá Ind. e Com. Ltda. _ R Erwino Menegotti, 944 _ Chico de

Paulo _ Nesta;

Refrigeração Frigomaq Ltda. ME - R. Pomerode, s/n° cxp 17 � Nesta;

Refrigeração Frigomaq Ltda. ME _ R, Pomerode, s/n'<cxp 17 _ Nesta;
Renova Inds. de Bebidas Ltda. - R, Leodatc Ribeiro, 81 _ Schroeder
Renova Indústria de Bebidas Lt-da, _ R. Leodato Ribeiro, 81 _ Schroeder

Roberto Correia dos Santos" R, Leopoldo Gorges, 60 _ Vila Lenzi - Nesta;

Rosane Petry/Catia M, C,Faria _ R, Eleon�ra Satler Pradi, 307, ap, 201-

Nesta;
Sérgio A, Motta Pomponet - Exp. Gumercindo da Silva, 4 - Nesta;

Sérgio A. Motta Pomponet - Exp. Gumercindo da Silva, 4 - Nesta;

Sérgio A Motta Pomportet - Exp, Gumercindo da Silva, 4 - Nesta;
Tropicana Exportação e importação Ltda. _ ,R, Padre Gabriel' Lux, 101 -

Corupá - SC

Tropicana Exportação e Jmportação Ltda. _ R.' Padre Gabriel Lux, 101 -

Corupá _ SC

Tropicana Exportação e Importação Ltda. _ R. Padre Gabriel Lux,,,l O I -

Corupá _ SC
,"

V. G. Madeiras LIda, - ME _ R. Estrada Itapocu _ Km 7 -'Corupi
Walfrido Schmauch _ R, Erwino Menegotti, 636 _ Água Verde _ Nesta;

•

E, como os dites 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: Artbur Müller,
n" 78, no prazo da L�i, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar

razão por que não o faz, sob a pena de se�em os referidos protestados na

forma da Lei, etc,

Jaraguá do Sul, 10 de Março de 1999.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" Policiais coordenam programa de
combate às drogas em colégios
-------�-------------------------

Cartilha será o manual de instrução nas aulas ministradas por um cabo e

um sargento a alunos de 4Q série das escolas públicas e privadas

Jaraguá do Sul - Alunos
da 4° série de escolas públi
cas e privadas do Município
recebem, a partir do mês de
abril, aulas paralelas sobre
a prevenção e os riscos do
consumo de drogas, Os ins
trutores, dois policiais mili
tares da 3° Companhia de
Polícia Militar, coordenam a

didática dentro das salas de
aula. O projeto faz parte do
Proerd (Programa Educa
cional de Resistência às Dro
gas e à Violência), que utili
zou os mesmos critérios
adotados no Dare (Drug
Abuse Resistance Educa

tion), criado em 1983, pelo
Distrito Escolar e Departa
mento de Polícia de Los An

geles (EUA), no controle ao

consumo de drogas nas es

colas do estado americano.
Instituído apenas em Lo

ges e Chapecó, o Proerd
será direcionado às cri

anças que freqüentam o úl
timo ano do primário. As

quatro escolas particulares,
16 municipais e 12 da rede
estadual de ensino do Mu

nicípio terão inseridas no

currículo escolar aulas de

prevenção a tóxicos. O pro
grama prevê 17 semanas de
curso, onde os instrutores, 6
sargento Gilmar Colaso e o

cabo João Soares da
Rocha Filho, apresentam,
através de uma cartilha,
lições básicas de como evi
tar contato com traficantes
de drogas até a recupe
ração de menores que já
enfrentaram ou convivem
com o fantasma das dro

gas. "Queremos o compro
metimento da sociedade

para adotarmos uma nova

doutrina na questão das

drogas", ressaltou o capitão
Amarildo Alves.

Quarta-feira passada, du
rante a reunião do Conselho

Municipal da Educação,
Alves coordenou o debate
envolvendo professores e

diretores de escolas, quando
discutiu-se o programa e as

metas previstas ao final do
curso. "Jaraguá doSul não é
mais uma cidade provinci
ana. Precisamos saber con
viver com a violência e en

contrar formas de reduzi-lo
ao menor grau possível", afir
mou o presidente do Conse
lho, professor João Arnaldo
Gascho.

A coordenadora da 19°
CRE (Coordenadoria Re

gional de E'ducação),
Cleidy Gonçalves de Cas
tro, define nos próximos dias
as 12 escolas da rede esta
dual que participam da

primeira etapa do progra
ma. A indicação será feita
também na rede municipal.
A secretária Isaura da Luz
Silveira aponta as 16 esco

las beneficiadas com o pro
grama, além das quatro es

colas particulares, totalizan
do 64 turmas e cerca de 2,8
mil estudantes.

Encontro reúne quadrinhistas em Joinville
Jaraguá do Sul - Cinco

alunos do curso de História
em Quadrinhos, da Oficina
de Arte da Fundação Cul
tural, participam, amanhã
e domingo, na Casa da
Cultura, em Joinville, do en
contro de quadrinhistas
"Gibi - A festa dos quadri
nhos", promovido pelo
artista e professet Humber
to Soares. Durante a ex

posição, estudantes dis
cutem a importãncia do
gibi na literatura brasileira
e avaliam a qualidade das

produções amadoras
catarinenses.

A primeira turma do cur

so da Oficina de Arte, que
freqüentou aulas no último
trimestre de 1998, expõe
histórias em quadrinhos. Os
gibis foram desenvolvidos
por' crianças carentes e o

resultado poderá ser con

ferido neste final de sema

na, na Casa da Cultura.
Até o dia 14 de abril, con
tinuam em exposição, na
Oficina de Arte de Jaraguá
do Sul, as obras de Donilo
Paiva, um dos maiores
quadrinhistas do Estado:

STA dos
,RINHOS

r?cP .'� .

\b�[g)�[g)��
Guaramirim

O presidente da Apae (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), Osnildo Bortel. se reuniu, segunda-feira (1)
com o prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB). Na
pauta do encontro, o pedido de urgência para a

transferência à sede provisória, no prédio da antiga
Prefeitura, e a análise, aprovação e tomada de preços
para a construção da sede própria. O projeto prevê um

prédio para abrigar 50 crianças especiais, localizado no

Bairro Avaí.
'

Massaranduba

O Sesi de Jaraguá do Sul promove, nos dias 19 e 20 de

março, no Pavilhão da Fecarroz, em Massaranduba, a
fase classificatória do Festival Sesiano da Canção. As

inscrições estão abertas, e menores de 14 anos não

pagam a taxa. Os candidatos concorrem a premiação
em dinheiro nas categorias de música pop_ular e sertanejo.
Dia 22, durante a realização da Festa Cotorlnense do

Arroz, no pavilhão, haverá a final envolvendo os

classificados nas etapas municipais.

Corupô

As fortes chuvas que caíram no Vale do Itapocu, no início
da semana, voltaram a castigar o Município. Agora, a

região mais afetada foi o Centro. Uma casa na Rua Vidal
Ramos ficou alagada. A Prefeitura atribui as inundações
na área urbana da cidade a problemas na rede de

esgoto. Segundo assessores do prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), projeto para a recuperação dos tubos
está sendo elaborado, Não há previsão para o começo
das obras.

Balneário Camboriú (I)

Relafório da Secretaria de Turismo confirma que a

temporada de verão deste ano está superando os

números de 1998. Na primeira semana de março, foram

registradas a entrada de 51 õnibus de turistas no Município.
Destes, 49 eram de países da América do Sul. Apenas dois
trouxeram turistas nacionais. O secretário de Turismo,
Osmar Nunes Filho, acredita que o fluxo de visitantes no

balneário mais agitado de Santa Catarina deverá

permanecer até a Páscoa, em abril.

Balneário Camboriú (II)

O balanço sobre o número de turistas que passaram a

temporada no Município teve saldo positivo também em

fevereiro. A Secretaria de Turismo constatou aumento de
23,6% em relação a 1999, no índice de entrada de ônibus
de excursão no balneário. Os argentinos predominaram,
conforme dados do relatório, somando 30%, seguido dos

paulistas, 20%, e gaúchos, 18%. A rede hoteleira ganhou
uma injeção de ãnimo em meio a crise, acolhendo 64%
dos turistas que visitaram as praias de Balneário Camboriú.

Blumenau

O empresário Wandér Weege, proprietário da Malwee
Malhas, define nos próximos dias o projeto para o prédiO
que abrigou durante uma década a Lojas Moellmann,
em Blumenau. Localizada em área nobre, na Rua XV de
Novembro, o costelinha, que associa-sua orqulteturo com
os laços germânicos da comunidade, poderá se

transformar num centro comercial ou em uma loio
exclusiva de produtos Malwee.A Justiça decretou falência
da Moellmann por dívidas com fornecedores.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dois âssaltos à mão armada
rendem R$ 22 mil a ladrões
---------------------------------

Ação da quadrilha assustou funcionários da empresa Max Mohr, e
demonstrou falha no transporte de malotes do Grupo Breithaupt

Joroquó do Sul - A polí
cia investigo uma quadrilha
que praticou dois assaltos à
mão armado, simultãneos,
no Município. O primeiro
ocorreu no empresa Max
Mohr, localizado no Ruo Jo
inville. Dois homens arma

dos e encapuzados rende
ram funcionários e exigiram
que o gerente retirasse o

dinheiro do cofre. Foram le
vados RS 8 mil. No outro, os
assaltantes ameaçaram o

motorista do Grupo Breitha-

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DO TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

upt. no pátio do Super 5, no
Ruo Walter Morqucrdt.
roubaram o veículo do em

presa e levaram um malote
com RS 14 mil.

O delegado Vonderlei
José Alves do Silvo descar
tou que os assaltos tenham
sido praticados pelos mes

mos pessoas. "É difícil iden
tificar cada um deles por
que agiram encapuzados
e o horário do ação nos

dois casos teve uma dife

rença de cinco minutos",

justificou. O malote que es

tava no interior do veículo
do Breithaupt foi coletado
horas antes do assalto, no
loja 6, no Bairro Barro do
Rio Cerro. Quando dois
funcionários do empresa
estacionaram no pátio do

Super 5, o duplo de assal
tantes ameaçou atirar
coso reagissem. Há menos

de cinco' meses, assalto
idêntico envolveu outros
funcionários do rede de lo

jas e supermercados.

Recém-nascido entregue para
tamOio substituta do Município
Jorcquó do Sul - O pro

motor do Infôncia e do Ju

ventude, Alexandre Schmitt

dos Santos, entregou o

recém-nascido, encontra
do há 11 dias dentro de so

cos de lixo, o uma tornílío do

Município. O processo, em

caráter temporário, é o

primeiro passo paro o

adoção do menino.

A Justiça mantém em si

gilo o nome do tornillo que
aceitou a guarda provisória
da criança. Oitenta e seis

casais estão cadastrados

no Fórum poro a adoção
definitiva. "Vamos analisar

vários aspectos antes de

entregar qualquer criança",
afirmou o promotor.

O menino, que recebeu

das funcionárias do Hospital

Jaraguá o nome de Dou

glas Mateus, permaneceu
por uma semana na mater

nidade. Exames consta

taram que a criança posso
bem.

Duas semanas depois de
encontrar o recém-nascido

abandonado num matagal
às margens da rampa de

acesso ao Hospital Jaraguá,
a polícia ainda não tem pis-

_ tas da mãe. Cerca de 30
mulheres que registraram
passagem nas materni

dades da região foram in

vestigadas. "Nenhuma a

pontou indícios de aban

dono de filho", frisou a de

legada Fedra Luciano Ko

nell. titular da Delegacia de

Proteção à Mulher, Criança
e ao Adolescente.'Ules'J�

· /2!rJ.
Manutenção e venda de co,:,putadores,"

U Impressoras e acessonos.

Rua Alfredo Benke, 212 Jaraguá Esquerdo
Fone: 376-0283

NOVAMENTEEM1°LUGAR
. """',

NA OPINIAO PUBLICA

. .

'. [�J
'" '. OFICINA DE LATOARIA E .PINTURA

Hua: Major Julio Ferreira, 244 - Vila Lalau
Fone/Fax: 371-5057 - daraquá do Sul - SC

CERTIFICADO,
Qualidade Empresarial e Profissional

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada
....

...
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corinthians Paulista é o próximo,
desafio da equipe Breithaupt/FME

'

-------------------------�----�--

Amistoso deste sábado encerra a pré-temporada do time do técnico
Manoel Oalpasquale. Expectativa é que 1,3 mil torcedores lotem o r;Jinásio

Jaraguá do Sul- A equipe
Breithaupt/FME realiza orno
nhö. às 20h30, o último
amistoso antes do início do

Campeonato Cotorlnense
da Divisão EspecioL marca
do para o dia 20 de março,
O adversário é o Corinthians,
atual vice-campeão poulls
to. A' diretoria da Associa

ção des Amigos do Esporte
Amador espera 1,3 mil torce
dores no Ginásio Arthur

I' Müller.
O técnico Manoel Dal

pasquaie, o Maneca, tem
dúvidas para escalar a equi
pe, O bom desempenho do
pivô André no primeiro
tempo da partida contra o

Poronó Clube, sábado

passado (6), é mais uma

opçöo do treinador para a

posição, No Jogo onde o

Breithaupt/FME goleou os

paranaenses por 13 a 3,
Júnior foi o destaque, mar
cando três gols. "Vamos
definir a equipe que entra'
em quadra no treino de
amanhã (hoje)", afirmou
Mcneco. Garra: Júnior foi o destaque no jogo diante do Paraná

O Corinthians vem refor

çado de dois jogadores que
defenderam a seleçöo bra
sileira na Copa América oo
ano passado: o ala Barata
e o pivô Fobinho. Convo
cado para a seleção pau
üsto.o ala Ricardinho é outro
promessa de gol, "Vamos
encontrar uma equipe tão
ou mais forte do que a,

Chevrolet/GM", destacou o

técnico joroouoense.
Os ingressos, a RS 3,00,

estão sendo vendidos

antecipados no Shopping
Brelthoupt e na .Studlo FM,
Também haverá vendo de

ingressos na bilheteria do

ginásio, Crianças até 10

anos terão que levar um

.

JeepClub '

* Recebemos convite dos Jipes Clubes de Joaçaba e Criciúma
convidando para Jeep Raid. nos dias 12 e 13, Sendo que o de
Criciúma será válido para o CampeonatoCatarinense,
• Neste sábado. 13/3. com saída às 8 horas do Posto Mime da Walter

Marquardt. estaremos nos deslocando a Rio dos Cedros. através
da trilha "o gordo". com direito a lama. aventura, almoço na trilha e

acampamento, Será divertido,
• O nosso amigo Cleber Schulz obteve o primeiro lugar na etapa
endurO (moto) realizada no último final de sernonc. em Joinville,
Parabéns!
•

O aniversário da semana é do nosso arQigo Nora (Sesi), dia 11/3,
Parabéns e obrigado pela cerveja, "

.

•

Na última reunião, o amigo Nora prestou uma homenagem aos

companheiros Cláudio e Jorge, pela participação no concurso de
operário pddrão nos emas de 94 e 86, respectivamente, '

'

* O ,.churrasco da nossa reunião esteve a cargo do amigo Dieter

Duwe, que preparou uma gostosa carne de javali. Obr,igado, .

•

Os companheiros Claudio e Alexandre estiveram bem ocupados
·no final de serrona que passou, Eles foram solicitados para realizar
o resgate de 'alguns jipeiros estreantes que estavam perdidos.em
Uma' trilha da nosso região,"

.

•

A constante preocupação com a natureza faz parte da vida do
verdadeiro jipeiro.Nós, do Jeep Club de Jóroçuó do Sul, através
das nossasaventuras pela região, temos a certeza que as atividades
que desenvolvemos não agridem o meio ambiente, mas, sim,
ajudam a conhecer e preservar a nossa maior riqueza,

qUilo de alimento não

perecível em troca da
entrada gratUito, A o'rre
cadação será destinada à

Apae (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais)
do Município,

Super Sena (sábado/quarta)"
concurso: 275

1@faixa:
08· ·26 - 29 - 44·47

;,,:'�,:: 2�;,fajxa:'
104'-15 - 18 - 36·41 --43
,/' t ,c'", concurso: 276
.., .. :.. :_ ':.:'''( ·���:·1!! faixa: ,=';<

'°''/06�'09', 17',- 21 - 40 - 45
2�Jaixa:

�<

01-02·11-33·35-37

Quina (quinta/sábado/terça) ,

concurso: 522
01,,02-03-27-65

concurso: 523
09,'52·59·62 - 80

'

concurso: 524 ,t
03' 05" 16·32 - 38

Loteria,Federal,
(sábado/quarta)

co"c.3343 con6,3344
·1'·27.091 1··53,713'
2"',45.636 2'-49,618
3"·02.377 3',53.516,

,4�,·41,04à 4·,:46.160
5' - '24.857 5'· ,33,047
:;;).,

".

, % rr�vo da Sorte" cone. 0012
48-05· 42' 09 ·13- 2€L· 12,41 -17,45', 33
'15.40 - 28· 21 - 23 - 19· 43; 37'08'34 - 27'
O?- 01 - 94 '1f20 - �8 ',14 -,25,35. 30·10

CORREIO DOPOVO

Bicicross vence'
em São Paulo

Chuva atrapalha
final do infanto

Jaraguá do Sul- A equipe
Malwee de. Bicicross con

quistou quatro troféus de

primeiro lugar na 1 a e 20 eta

pas do Campeonato Brasi
leiro da modalidade, reali
zadas domingo (7), em

Sorocaba, interior paulista,
Com os resultados, os bikers
jar-aguaenses mantêm a.

liderança da competição
nas categorias Cruizer femi
nino (17/18 anos) e rnoscu
lino (15 onos. 25/29 anos, e

acima dos 45 anos), O

destaque foi Marcelo Ludu
civiak, que estreiou no circui
to nacional faturando as

duas provas,
O próximo desafio da

equipe será em abril, no

Campeonato Regional Sul
de Bleicross. que acontece
em Campo Bom, no Rio
Grande do Sul. A/Confßde
ração Brasileira de Bicicross
confirmou Jaraguá do Sul
como 'cidade-sede da últi
mo etapa do Brasileiro, em

novembro,
I

Jcroquó do Sul - A chuva

atrapalhou a final, catego
ria até 21 anos, da la etapa
do Campeonato Catari
nense Infanto-Juvenil de
Tênis,realizado no Bela Vista

Country Club, em Blume
nau, A, partida entre o jara
guaense Paulo Silva Neto e

Matheus Moser. de Blume

nau, estava no segundo set.
com a vitória parcial de
Moser por um set a zero (6/
2), quando foi interrompida
em razão do temporal que
atingiu o Município, O térmi
no do jogo "está' previsto
para amanhã,

Neto vencia o segundo
set por 5 a 4 e sacava para
tentar empatar a partida e

levar a decísöo para o tie
break. Outros jaraguaenses
que disputaram a primeira
etapa não tiveram boa

atuação, Tony da Silva

perdeu na semifinal poro
Matheus Moser e Arthur Son
nenhohl ficou nas quartos
de-final, categoria. 14 anos,

PUBLICIDADE-----------�-------

Sociedade Esporte Clube Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os associados desta sociedade para a Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se às 9h30min ..do dia 28 de março
de 1999, na sua sede, sito à.Rua Hocardo Luiz Floriani - Nereú
Ramos

ORDEM DO DIA

I - Discussão e alteração da Razão Social
II - Aprovação do novo estatuto

NOTA: Não havendo na 1 ª convocação 50% dos associados,
haverá a 2ª convocação às 10 horas com qualquer número de '

associados presentes.

Jaraguá do Sul, 12 de Fevereiro de 1999

Diretoria

PUBLICIDADE-------'----------------

INFORME JURíDICO

Reforma da Previdência - Novas Regras
Para os professores que ainda não podem se aposentar
LlMITEDE IDADE

'

Será exigido 48 anos de idade das mulheres e 53 dos homens. Nó
caso dos professores ligados ao INSS, a opção de se aposentar
pelas regras novas, sern id_§lde mínima, pode ser mais vantajosa.
TEMPO DE CONTRIBUIÇAO

'

Os homens terão de completar 35 anos de serviço e as mulheres
30 anos, além de um tempo extra. Quem tem atividade exclusiva
de magistério poderá contar o tempo de serviço atual com acréscimo
de 17% (homens) ou 20% (mulheres).
Observação: os atuais professores de 1 s e 2º Graus que contribuem
"para o� INSS poderão optar por se aposentar pelas regras novas,
com cinco anos a menos ,de contnbuição e também sem limite de
idade. Os professores de universidades particulares têm duas

opções: aposentar-se com o mesmo tempo de contribuição dos
demais trabalhadores e sem limite de. idade ou se enquadrar nas
regras de transição, que permitem' contar o tempo atual de

magistério com acréscimo, mas exigem idade mínima

Vitório A. Lazzaris
'OAB/SC - 2563

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vasco contrata atleta do

Atletismo de Jpraguá do Sul
---------------------------------

Jaqueline Jacob, de 16 anos, aceitou a proposta do clube carioca e

defende a equipe cruzmaltina no Estadual do Rio de Janeiro, em maio

Jaraguá do Sul - A atleta
Jaqueline Jacob, de 16 anos,
é o mais novo reforço da

'

equipe de Atletismo do Vasco
da Gama, do Rio de Janeiro,
Ela assinou contrato de um

ano com o clube carioca. O
primeiro desafio será o Cam
peonato Estadual, categoria
Adulto, marca€lo para maio,
no complexo do Maracanã.
Ontem, o treinador Ivanildo de
Souza Pinto, .articulador da
transferência de Jaqueline
poro o Vasco, recebeu a ficha
de inscrição da Federação

'

Carioca de Atletismo,

Especialista nas provas de
100 metros com barreiras e

'

salto triplo, Jaqueline detém as

melhores marcas em Santa
Catarina nas duas modali
dades, categoria até 17 anos
- 15s44 e 11 m62, respectiva
mente-Atuolrnente. aparece
em quarto lugar no ranking
brasileiro dos 100 metros com
barreiras e em quinto no salto

triplo, com os mesmos índices.
"Este foi um dos motivos que
levou os dirigentes vascaínos a
apostarem na atleta", afirma
Souza Pinto.

Das passarelas às pistas de ,

Atletismo, o início da carreira'
de Jaqueline Jacob, uma
adolescente de famHia germâ
nica e desportista - o pai foi
jogador de futebol, a mãe
disputou provas de Atletismo,

,

o irmão mais velho está no

departamento de futebol, do
Paraná Clube e o caçula tem
traços semelhantes =, foi
fulminante. Largou roupas,
maiõs e o sonho de se tornar
modelo para suqr o uniforme
sob temperaturas acima dos
35°C e enfrentar a falência do
esporte amador catarinense.

Estreiou nos Jasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina)
em 1997, no Município de
Concórdia. O resultado não
entusiasmou - terminou na

sexta
.

COlocação =, mas

Jaqueline estava decidida a

'entrar no seleto grupo de
atletas medalhistas. Ano

passado, nos Jasc de Joaça
ba, veiO a medalha de bronze
e o recorde na prova dos 100
metros com barreiras. Outras
bocs colocações desta jara
guaense do Bairro João Pes
soa foi no Campeonato
Brosllelro e nos Jogos da
Juventude, ambos categoria

Edson Junkes/CP

Explosão: Jaqueline aposta no rendimento físico

até 17 anos, onde obteve o

quinto lugar nas duas com

petições.
Agora; inscrita pela Fede-

,
ração Carioca de Atletismo,
Jaqueline Jacob estará à
disposição do Vasco para as

provas nacionais. Além do
salário, há promessp de boni

ficaçôesem casode vitóriasou

recordes atingidos. "Modelo,
nem pensar", diz elo. A única
exigência do treinador Ivanildo
de Souza Pinto é a de que
Jaqueline represente Jardguá
do Sul nos Joguinh9s Abertos
e Jogos Abertos de Santa
Catarina. "Quero trazer o ouro

.poro o Município", promete a

atleta.

PETERSON lzidono
••••••••• •••••••••

Primeira linha

Sérgio Silva, que já presidiu o Grêmio Esportivo Juventus,
foi nomeado presidente da Associação dos Amigos do
Esporte Amador. A entidade vai controlar, indiretamente,
as modalidades mantidas pela Fundação Municipal de
Esportes. Carione Pavanello, Martin Werninghaus, Walter
Janssen Neto, Sérgio Kuchenbecker e cio. integram o

Conselho Deli�erativo e a diretoria da' associação.

Chave de ouro

Jaraguá do Sui classificou quatro enxadristas para o

,
Campeonato Brasileiro até 14, anos, que acontece em

Bento Gonçalves (RS), entre os dias 7 e 11 de abril. Na
eliminatória estadual, realizada em Florianópolis, semana
passada, Ricardo Schmitt (14 anos), Alexander Fier (12
arios), Karina Kanzler (12 anos) e Josiane Assing (10 anos)

, conquistaram o primeiro lugar e garantiram vaga na

equipe catarinense. Só não classificou em duas

categorias.

Recíproca verdadeira

SemanáriOs do Município foram pegos de surpresa com
o anúncio da coletiva, sexta-feira passada, às 11 horas,
para a apresentação do pré-projeto dos 12°5 Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. Todos, sem excessão, haviam
.fechado suas edições. Resultado: apenas uma rádio e

um jornal regional diário noticiaram o tato no dia

seguinte.

Rumo certo

Mesmo com a saída do treinador Rogério Müller e a

perda do patrocínio da empresa Kohlbach, o ciclismo

jaraguaense continua figurcindo como, uma das
melhores equipes de Santa Catarina. Na segunda etapa
do Estadual, realizada domingo possodo (7), em Joinville,
Douglas Müller ficou em terceiro na ccteqorío Elite, e'
Marcelo Steinert foi vice na Junior.

Rápidas-----------------
* Maurício Berti, da Fundação Municipal de Esportes de
Jaraguá do Sul, assumiu a presidência da Federação
Catarinense de Xadrez, até 2001.
* Funcionários da FME se apressaram em retirar o vidro
de umá das. cabines de rádio e TV do Ginásio Arthur
Müller. Atrapalhava o trabalho dos cinegrafistas.
* SociedadeAcaraí promove, neste domingo (14), torneio
de natação entre pais e, filhos. associados. Provas nas

categorias feminino e masculino.
'

* Ângelo Margutte armou o maior barraco no Beira Rio

Clube de Campo. Usou de seu cargo, diretor do
departamento de futebol suíço, para ocupar a vaga
de um sócio, que havia garantido o lugar ,com
antecedência, nas peladas de terça-feira. '

A maior variedade decarnes selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

,

' ir .,(047) 372-0528
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




