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Weg vai investir R$ 32 milhões em

nova fábrica de motores elétricos
o Grupo Weg vai investir

este ano RS 32 milhões em

diferentes projetos, Conclui a

nova fábrica de transforma
dores, em Blumenau, e inicia,
em maio, a construção da
terceira unidade fabricante
de motores monofásicos para
máquinas de lavar roupa, em

Jaraguá do Sul.

O grupo deve investir forte
no mercado internacional.

apostando na qualidade dos

produtos,
A nova unidade vai

produzir cinco mil motores/
elo. gerando 172 empregos
diretos, Totalmente automati
zada, a fábrica terá ca

pacidade para produzir dez
mil motores elétricos por die.

Na última segunda-feira
(15), a empresa repassou aos

funcionários a segunda par
cela de RS 13,35 milhões re

ferentes ao lucro obtido no

ano passado, Página 5

Edson Junkes/CP

Amvali debate criação
de pólo regional

Prefeltos das cidades que
integram a Amvali reuniram
se, na noite de terça-feira (16),
na Prefeitura de Guaramirim,
com representantes do gover
no estadual para discutir a cri

ação do pólo regional de de-
senvolvimento,

.

O diretor de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimen
to Regional da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
e Integração ao Mercosul,
Jaime Boing, disse que o obje
tivo maior da reunião foi apre
sentar aos prefeitos as propos
tas da secretaria e do Fórum
Catarinense de Desenvolvi
mento,

O fórum quer estimular as

regiões para que se organizem
num projeto-regional de de
senvolvimento, oportunizando
a canalização de recursos,

Anúncio: Décio da Silva (E) revela projetosde investimentos Página 4
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a 7ª Fecarroz
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ARO 13" A PARTIR DE R$�
ARO 14" A PARTIR DE) R$�

Breithaupt/FME enfrenta Tuper/Planor pelo estadual

A equipe Breithaupt/FME enfrenta, hoje à noite, no Giná
sio Arthur Müller, o Tuper/Planor, de São Bento do Sul. pelo
Campeonato Estadual de Futsal Divisão Especial.

A partida foi antecipada pela Federação Catarinense
de Futebol de Salão a pedido da comissão técnica jara
guaense,

O técnico Maneca tem dúvidas para escalar o time,
que deve iniciar a partida com Ninho, Ciço (Júnior), Mar
cel Márcio e Dão (André),

Página 15
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Política arroz com feijão
Apesar de faltar mais de um ano para as eleições

municipais, partidos e as lideranças políticas começam
a traçar estratégias e costurar as futuras alianças. Em
se tratando de nomes nenhuma novidade. São os

mesmos que vêm disputando seguidamente os mais
variados cargos, Entretanto, o PFL prepara uma sur-

presa, Pretende lançar Martin

Werninghaus, filho do ex

prefeito Geraldo Werning
haus, para compor a chapa
com o atual presidente da

Córnoro. AlCides Povcnello.

Surpresa maior prornete os

dissidentes do PPB, Eles .ortl
culam a crloçöo do PP� em

_

'

Jaraguá do Sul. Parece con

traditório, mas é fato. Aliás, o

novo partido já nasceria com

três vereadores. Especula-se
que Moacir Bertoldi (PPB), Gil
mar Menel E? Gilda Alves, es

ses dois sem partido, se filiari
am à legenda. O candidato

seria Bertoldi, que nunca escondeu o desejo em dis

putar a Prefeitura, O arranjo segue a rota traçada no

Estado, onde nove deputados estaduais planejam cri
ar urn novo partido de centro-esquerda, liderado pelo
ex-governador do Ceará, Ciro Gomes.

No rnols. os nomes mais cotados para disputar as

eleições municipais do próximo ano são os mesmos,

No PMDB, despontam o deputodo estaduallvo Konell
e a esposa, Cedia Konell. Mesmo que outros postulem
a vaga, será difícil a indicação. A única opção do PT
é o sempre candidato Dionei da Silva, que.obteve uma

votação surpreendente para deputada estadual. Fora
<, disso, o partido não tem nenhuma chance.

Os tucanos, apesar das desavenças internas, con

cordam em lançar candidato próprio. O prefeito Irineu
Pasold já manifestou o desejo em disputar a reeleição,
Entretanto, uma parcela de filiados deseja a candi
datura do deputado federal Vicente Caropreso, que
não descarta a posslbllldcde. Mas afirma categórico:
"Pretendo cumprir o mandato de deputado, Mas se

. for preciso, assumo a missão", A dificuldade será man

ter a coligação com o PFL, já que ambos pretendem
lançar candidato a prefeito.

Os demais partidos seguirão como coadjuvantes,
mesmo tendo nomes de peso político, como é o caso

do PTB, PL e PPB. O ex-prefeito Durval Vasel continua
sendo a estrela do PTB, e tem revelado interesse em

disputar a ele'ição. Entretanto, sofre resistência até
mesmo dentro da própria legenda, onde líderes cos

turam aliança com PFL ou PSDB ou com os dois. Vasel
articula candidatar-se em Piçarras. No PL, as coisas
são parecidas e a tendência é acompanhar o PFL e o

PSDB, para desgosto de parte da executiva. O PPB

esbarra na falta de nomes com chances. O ex-depu
tado estadual Udo Wagner é o candidato natural, mas
afirma que não quer.

As primeiras definições devem aparecer no início
do segundo semestre. quando os reflexos da política
nacional forem sentidas mais claramente e os parti
dos tomarem posição. Até lá, as articulações toma
rão conta do cenário, com muitos boatos e, como de

praxe, tapas e beijos.

* Marcelo Lamas

uma mureta no meio da

pista, onde não há se

quer uma pintura lumi

nosa ou placa indicati

va de pista dupla e di

visão com guard-rail,
Trafe-ganßo-se no

sentido contrário, en

contra-se o ponto mais

delicado (perigoso) de

insegurança, pois há

um afunilamento acen

tuado da pista dupla,
logo após a Weg, numa

rotatória que deixa a

pista com a metade.de

sua largura,
Somente quem faz o

trajeto diariamente, e

mesmo assim com mui

ta cautela, poderá diri

gir com alguma se

gurança, ainda assim

correndo o risco de ser

envolvido num aci

d erife com terceiros
que não conhec,em "es

segredos" da rodovia,

CORREIO DO POVO

Carta do Leitor

Inségurança no trânsito

Dirigir sob chuva ou

neblina é uma verda

deira loteria,

No final de semana

atrasada, mais um ccl

dente aconteceu, Desta

vez, um estudante de

nosso núcleo, traba

lhador e pai de tornílto.

sofreu sério acidente

neste local da Rua Joln

ville. Além de esperar
mos que sua recupe

ração seja rápida, espe
ramos também que as

autoridades tomem as

devidas providências
para atenuar os perigos,
A obra que tinha o obje
tivo de facilitar a vida

dos motoristas, está ser

vindo como ameaça à

sua e as nossas,

* Presidente do Núcleo

dos Estudantes. de

Engenharia Elétrica de

Jaraguá do Sul

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. 180, As cartas

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

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

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00,105,755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua WalterMarquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal.

\ .

É de conhecimento

de todos que o poder
público é o responsá
vel por obras de aber

tura, pavimentação,
manutenção e dupli
cação de estradas,

Mas, por vezes, es

quecemos que, sinalizar

os trechos em obras e

inacabados, também é

de responsabilidade de

quem as executa.

As obras de dupli
cação na auto-estrada

de acesso a Jaraguá
do Sul serão indiscu

tivelmente de grande
utilidade para escoar o

tráfego de veículos que
entram e saem da ci

dade. Mas a situação
atual das obras é críti":
co. Quem trafega no

sentido 'Guaramirim
Jaraguá do Sul, após o

trevo de Schroeder, de

repente, depara com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os textos para esta

coluna, com críticas,
sugestões e

reivindicações, devem
conter no máximo dez

linhas.
Os textos com mais de dez I

�

linhas serão sintetizados
pelo jornal, observando a

,. .

essencla.

O jornal se reserva o

direito de fazer as

correções ortográficas e

gramaticais necessárias.
As cartas devem ser

assinadas e com o nome

completo do outot
endereço ou telefone

para contato. Os textos
sem essas informações
não serão publicados.

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

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

Ex-partido comunista promete arregimentar políticos descontentes de
outros partidos e quer convencer vereadores o se fílíorem à legenda

Jaraguá do Sul - Dissiden
tesdo PPB estão negociando vai nascer
a criação do PPS. A infor- com gente
mação ainda é extra-oficial, nova", acredi
mas fontes do grupo de orti- ta. O suplente
culaçõogarantemqueopro- de vereador,
cesso já está em tose final, Antônio Berns
aguardando apenas os (PFL), que de
trâmites legais para a criação safiou a lide
da Comissão Provisória. Se- rança do ex

gundo essas mesmas fontes, prefeito Geral
o partido vai abrigar políticos cb Werning
descontentes de várias le- haus na vo

gendas como PMDB, PTB, PL, tação do pro
PFL do próprio PPB e até do jeto que. criou
� oca�odea�

Especula-se que os vereo- sessor de Co-
r

dores Gildo Alves, ex-PMDB, municação da
Gilmar MeneL ex-PPB - ambos Prefeitura, des
sem partido - e Moacir Bertol- cortou a possi
di (PPB) se filiariam à legen- bilidade em se

da do ex-governador cea- filiar à nova

rense, Ciro Gomes. BertoldL legenda.
cotado para ser o candidato O Jornal CORREIO DO POVO
do PPS à sucessão do prefeito não conseguiu ouvir o verea

Irineu Pasold, negou a in- dor Gildo Alves. Ele estó no

tenção em deixar, o PPB. Rio de Janeiro e deve voltar
"Não tenho motivos pára somente na próxima semana.
deixar o partido", resumiu, O vereador Afonso Pia
confirmando a disposição zero Neto (PTB) disse des
em disputar a indicaçâo para . conhecer qualquer desfili
ser o candidato a prefeito ação da legenda para in
pelo PPB. gresso no novo partido. "Por

Na opinião de MeneL o enquanto, são só boatos.
PPS trará nova ideologia Nós nem discutimos o assun

partidária ao Município. Ele to internamente",-afirmou,
admitiu estar propenso a se negando inclusive desfilia
filiar ao novo partido, mas mento coletivo do PTB. O
disse que ainda não se defi- vereador Pedro Garcia

niu. "O partido

(PMDB) também não soube
informar sobre possíveis des

filiações. "Não conheço
nenhum descontente a pon
to de deixar o partido", de
clarou.

Da mesma forma, o pre
sidente do Diretório do PL
Heins Raeder, desconhece a

informação. Ele afirmou que
oficialmente nenhum pedi
do de desfiliação foi feito.
"Já ouvi falar na criação do
PPS, é para onde vão os des
contentes dos partidos. Já vi
esse filme", desdenhou.

Fecam elege novo presidente dia 30
Guaramirim - A Fecam

(Federação Catarinense das

Associações de Municípios)
realiza, no dia 30, eleição
para a escolha do próximo

! presidente. Cinco dias antes,
!

.

o Gonselho Deliberativo da
entidade se reúne para esta
belecer as regras da eleição.
Segundo o presidente Anto
nio Carlos. Zimmermann,
prefeito do Município pelo
PMDB, a federação "vai bus-

car o consenso em torno das
chopes para manter a uni
dade".

Zimmermann descartou a

possibilidade em disputar a

reeleição, informando que,
por enquanto, vários prefeitos
já mostraram interesse em

presidir a Fecam. No dia 29,
a federação promove as

sembléia dos prefeitos, no au

ditório do Besc, em Florianó
polis, quando serão apresen-

todas as palestras sobre co

operação técnica Brasil/Ale
manha e administração rnu

nlclpol. além de debate com

o governador Esperidião
Amin (PPB).

- Teremos as presenças de
um representante da Fun
dação Konrad Adenauer, da
Alemanha, e outro do Institu
to de Direito Administrativo
Municipal - revelou Zimmer
mann.

CENTRO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAF/A
ANG/OGRAFIA D/G/TAL

RAIOX

Check-up
VIP�\ß

I

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).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Reeleição (I)
Em reunião do PSDB, no

sábado (13), Pasold
confirmou a disposição em

disputar a reeleição no

próximo ano. Ele tem
declarado que pretende

manter a collqcçöo PSDB/PFL.
- Não adianta sair sozinho, é

preciso coligação - declarou
dias atrás.

Entretanto, a Rádio Peão

divulgou que o PFL tem
outros planos. O partido

prepara Pavanello para ser o

candidato. A surpresa - ou

não - é o nome de Martin

Werninghaus para compor a

chapa. Embora esse negue
categoricamente.

Amvali avalia projeto de

criação de pólo regional
---------------------------------

Prefeitos da microrregião estiveram reunidos com representantes do
Fórum Catarinense de Desenvolvimento

'

Guaramirim - Prefeitos
das cidades que integram a

Amvali (Associação dos Mu
nicípios do Vale do Itapocu)
estiveram reunidos, na noite
da última terça-feira (16), na

Prefeitura, com represen
tantes do governo estadual

para debater a criação do

pólo regional de desenvolvi
mento. O presidente da Am
vali, prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),
disse que a proposta con

templa as metas traçadas
pela entidade, que pre
tende desenvolver projetos
integrados.

O diretor de Planejamen
to Estratégico e Desenvolvi
mento Regional da Secreta
ria de Desenvolvimento Eco
nómico e Integração ao

Mercosul. Jaime Boing, disse

que o objetivo maior da re

união foi apresentar aos

prefeitos as propostas da
secretaria e do Fórum Cata
rinense de Desenvolvimento.
"Nosso trabalho é estimular
as regiões para que se orga
nizem num projeto regional
de desenvolvimento", de
clarou, acrescentando que
a criação de fóruns regio
nais facilita a canalização
de recursos.

Na opinião dele, a base
de qualquer planejamento é
a sociedade. "Entretanto, a

sociedade precisa' participar
ativamente e se comprome
ter com as ações a serem

Reunião: prefeitos discutem criação de pólo regional
desenvolvidas", ensinou, lem
brohdo que muitas das ne

cessidades regionais podem
ser atendidas pela parceria
entre as prefeituras e as en

tidades de classe, sindicatos,
técnicos e instituições, além
da universidade local. "O
fórum regional busca otimizar
a implantação dos recursos

disponíveis", completou.
Boing fez questão de lem

brar aos prefeitos que o

Fórum Catarinense de De
senvolvimento tem uma

visão inversa. �egundo ele,
primeiro as regiões desen
volvem os projetos e depois
buscam o dinheiro, onde
existe. "Se for na área de
meio ambiente, os recursos

podem ser do Banco Mundi
al", informou, acrescentan
do que, se a região já tem o

projeto, esse está tramitan-

do no governo, com maiores
chances de obter recursos.

Tamanini reforçou a idéia.
em desenvolver projetos in

tegrados na região da Am
vali. Ele prometeu encami
nhar as propostas apresenta
das na reunião para de
bates, objetivando a cri

ação do pólo de desenvolvi
mento regional. "A própria
Amvali já trabalha buscando
a integração da região. A

proposta do fórum vem ao

encontro das metas traça
das", afirmou, lembrando

que a prioridade é a cons

trução do aterro sanitário re

gional.
A técnica do BRDE (Ban

co Regional de Desenvolvi
mento do Extremo Sul), Mar
lene Aparecida Kerber, tam
bém esteve presente à re

união.

TeE acata denúncia sobre projeto da Prefeitura
Jaraguá do Sul - O TCE (Tri

bunal de Contas do Estado)
acatou a denúncia encami
nhada pelo Sindicato dos
Servidores Municipais refe
rente ao Projeto "Jornal nas,
escolas", aprovado na Câ
mara de Vereadores, em

maio passado. O sindicato

alega que os dirigentes das
APP's (Associações de Pais e

Professores) não foram consul
tados, participando do proje
to cpenos na assinatura dos
cheques que são repassados
aos lornels. No total. o projeto
destina RS 129.482,00 anuais
às APP's.

A entidade sindical afir
mou que os jornais contrata
dos pela Prefeitura foram es

colhidos em razão de serviços
publicitários gratuitos. O Tribu
nol. por sua vez, declarou que

o simples fato da concessão
da gratuidade não caracteri
za irregularidade, mas "o que
se vê, pelas páginas dos jor
nais, é que as matérias pu
blicitárias, apesar de se trata
rem de divulgações institucio
nais, as mesmas comportam
o slogan da odrninistroçôo
'Valorizando o cidadão', que
é claramente execrado pe
las constituições federal e es

tadual". O TCE conclui afir
mando que estão satisfeitos
os requisitos necessários para
acolhimento da denúncia.

O CASO - Em maio passa
do, o Jornal CORREIO DO POVO,
excluído do projeto, criticou
as normas adotadas para a

"escolha" dos jornais que de
veriam circular nas 37 escolas
municipais. A secretária de

l:ducação, Isaura Silveira, sem

discutir os critérios de ex

clusão, desenvolveu o proje
to e o enviou à Secretaria de

Planejamento, alegando "in
centivo à leitura".

O secretário de Planejamen
to na época, Irineu Pasold. hoje
prefeito do Município, esquivou
se afirmando que não procurou
nenhum jornal para propor o

contrato.
Durante a votação do pro

jeto, a vereadora Lorita
Karsten (PMDB) afirmou que
visitara cinco escolas, onde os

jornais já estavam circulando,
e que nenhum presidente de
APP fõra consultado. A
denúncia de Lorita pode ser

confirmada pelas declara

ções dos presidentes das
APP' s. que preferem manter
se no anonimato, temendo

represálias.

Para gastar RS 6 mil por mês em combustível. calculando o

preço da gasolina a RS 1,00 e que o carro faz dez

quilõmetros por litro, rodando os 60 mil quilõmetros a uma

velocidade constante de 80 quilõmetros por horo. serão

precisos 750 horas ininterruptas.
Dividindo 750 por 24 (um dia), o resultado é 31,25, ou seja,

31 dias mais seis horas.
O motorista desse carro teria que iniciar o'vícçern à zero

hora do dia primeiro, e pará-lo às seis horas do dia primeiro
do mês seguinte.

É matemática pura.

Reeleição (II)
O prefeito de Schroeder, Gregório Tietz (PFL), admitiu que

pretende concorrer à reeleição. O dilema é a postulaçâo do

amigo Hilmar Hertel presidente do diretório e ex-prefeito.
Hertel não esconde o desejo em voltar à Prefeitura, mas não

quer disputar a indicação do partido com Tietz, que vacila.
- A gente núnca deve dizer que não é candidato -

aconselhou Tietz.

O vereador Carione Pavanello (PFL) é o novo líder do

partido na Câmara de Vereadores.

Gostinho
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) viaja para a Europa
no início de abril.

Vai conhecer empresas
que 'fabricam teleféricos

para resgatar a idéia
de implantar um até o

Morro Boa Vista e

reavaliar a aquisição
de uma usina

incineradora de lixo.
Com o prefeito ausente,

o presidente da
Câmara de Vereadores,
Alcides Pavanello (PFL),

assume a

administraçâo municipal.
É a volta do PFL

ao poder.

Culinária
A proposta do governo em

criar o Serviço Municipal
delnspeçãolndu�riale
Sanitária de Produtos de

Origem Animal e Vegetal
rendeu profunda discussão

na Câmara Municipal.'
A vereadora Lorita Karsten

(PMDB)' interrompeu as

explicações do colega
Ademar Possamai (PFL)

para ensinar como cultivar

legumes, com ênfase para

oaipim.
É impressionante!

Constatação
Não aceitando as

justificativas dos vereadores

governistas, o vereador
Pedro Garcia (PMDB)

disparou: "Se for levado ao

pé da letra as instruções
da Vigilância Sanitária,
nenhum abatedouro

ficará aberto".
Ele sugeriu que o diretor da

Vigilância Sanitária, Sérgio
Lukarsewski, fosse até à

Câmara, antes da segunda
votação, para explicar o

projeto.

Líder

�ADDlMaklef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o"Oço

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�{)ß\tß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Grupo Weg vai investir R$ 32 mi
na construção de nova fábrica

, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
'

: INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL
PROGRAMA PREVINE USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

Os alunos das quartas séries de todas as redes de ensino de
Jaraguá do Sul vão participar do Proerd (Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à Violência), baseado no Dare (Drug
Abuse Resistance Education), dos Estados Unidos, com o objetivo
de atuar na prevenção do uso de drogas por crianças e

adolescentes, a partir da educação das crianças no seu hábitat
a escola, com ouxílio de policiais fardados e protessores. Da 30
Companhia de Polícia Militar. o sargento Colásio e o cabo Rocha,
foram habilitados para atuar como instrutores, iniciando o

trabalho na segunçja-feira, 22 de março. Neste ano, serão
trabalhadas 64 turmas de quartas séries, nos dois semestres.

O Proerd compõe-se de 17 lições, uma vez por semana, com

auxnio de uma cartilha. Cada lição tratará de assunto específico,
sempre enfatizando e incutindo na mente da criança o "não"
às drogas e à violência. A finalidade é a prevenção. A faixa
etária dos 9 aos 12 anos, na pré-adolescência, foi a escolhida
por representar o período do despertar da curiosidade. O Proerd
quer educar a criança para que resista, com orientações e muita
informação, para jamais usar qualquer tipo de drogas.

As lições objetivam o desenvolvimento da auto-estima, o

cultivo da felicidade, o controle das tensões, a civilidade, além
de ensinar técnicas de autocontrole e resistência a pressões dos
companheiros e às formas de oferecimento de drogas por
pessoas estranhas ao convívio de crianças e adolescentes. Todo
o programa foi explicado na Acijs pelo sargento Colásio e pelo
capitão Amarildo de Assis Alves.

A PM está buscando apoio das empresas para impressão
das cartilhas e brindes que serão entregues às crianças, como.
forma de incentivo e motivação durante as lições. No contexto,
a fcrnãlo também será chamada a participar de forma efetiva
na prevenção, coroando a parceria escola, ooncto e famOia.

NÚCLEOS SETORIAIS REALIZAM MISSÕES TÉCNICAS
O Núcleo dos Automecãnicos da Acijs realiza, no dia 26 de

março, missão técnica para a Automec - 40 Feira Internacional
de Autopeças, Equipamentos e Serviços, que acontece de 23 a

27 de março, no Anhembi, em São Paulo. A saída será à meia
noite, defronte à Acíls. com retorno previsto para o dia 27, depois
da visitação. Também o Núcleo da Construção Civil planejou
missão técnica à Feicon (70 Feira Internacional da Construção
Civil), de 27 de abril a 1 de maio, em São Paulo. A saída de

Jaraguá do Sul está prevista para as 21 horos do dia 29 de abril,
com retorno no dia 1, após o evento. Para participar dessas
missões técnicas, os contatos devem ser mantidos com o

consultor Luiz Antõnio, pelo telefone 371-1044.

CURSO SOBRE CERIMONIAL E PROTOCOLO NA ACIJS
A Acijs realiza nos dias 6, 7 e 8 de abril, com um total de 20

horas, o curso "Cerimonial, protocolo & organização de eventos",
poro profissionais de empresas públicas e privadas, envolvidos
com atividades de cerimoniais e protocolo, seja como

participante de eventos, seja como organizador destes. O

objetivo é propiciar a necessária reciclagem à organização,
coordenação e participação em eventos sociais, políticos e

empresariais, através de exercícios práticos e conceituais,
evitando assim os desacertos, custos adicionais e desgastes
pessoais. Informações sobre o curso com Neusa, na Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul.

FUNDO INVESTE EM EMPRESAS EMERGENTES
O gerente regional da região Sul do Banco Fator. Mário Sérgio

da Silva, e o superintendente do .Instituto Euvaldo Lodi, Carlos
Ramos da Fonseca, explicaram, na Acijs, sobre o Fundo de
Investimentos em Empresas Emergentes de Santa Catarina par<?
capitalização de empresas que tenham faturado, em 199�, .ate
RS 60 milhões. A Fiesc é uma das parceiras do fundo. O rnoxirno

de participação chega a RS 3,7 milhões e a permanência do
Banco Fator na empresa limita-se a sete anos.

REUNIÃO REGIONAL DA FACISC EM JARAGUÁ DO SUL
A Regional Norte da Facisc realiza reunião regional em

Jaraguá do Sul, no auditório do Centro Empresarial, a partir das

19h30, do dia 18 de março. Nesse encontro s�rão discutidas .as
proposições e assuntos de interesse da regiao, para postertot
deliberação pela diretoria-executiva da Facisc, na 1070 Reunião
Plenária, nos dias 9 e lOde abril, em Itajaí.

Edson Junkes/CP

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

Empresa distribuiu R$ 13,35 milhões do lucro entre os cerca de oito mil
funcionários e quer expandir os negócios no mercado internacional

Jaraguá do Sul - o Grupo
Weg vai investir este ano RS
32 milhões em diferentes pro
jetos. Conclui a nova fábrica
de transformadores, em Blu
menau, e inicia, em maio, a

construção da terceira uni
dade fabricante de motores
monofásicos para máquinas
de lavar roupa, no Município.
O presidente-executivo do

grupo, Décio da Silva, infor
mou que a empresa pre
tende expandir os negócios
no mercado internacional,
apostando na qualidade dos
produtos.

Na primeira fase de im

plantação da nova unidade,
a ser construída no parque
fabril da Weg II, a empresa vai
investir entre RS 17 a RS 18

, milhões. A previsão de con

clusão da unidade é janeiro
do próximo ano, quando
produzirá cinco mil motores/
die. gerando 172 empregos
diretos. "A nova fábrica será
totalmente automatizada e

terá capacidade para pro
duzir dez mil motores elétricos
por die". informou Silva, lem
brando que o objetivo é bus
car o mercado internacional,
e que este ano o crescimen
to se dará com as expor
tações.

Com relação à desvalori

zação do Real frente ao

Dólar, Silva disse que a empre
sa sentiu os reflexos nos

primeiros 60 dlos. mas em

nenhum momento reavaliou
os projetos de investimentos.

Produção: mais cinco mil motores por dia

"A questão
cambial trouxe
alguns con

tratempos nos

primeiros 60
dias, mas a

empresa se

guirá as metas
traçadas", avi
sou, acrescen

tando que a

criação de
blocos econõ
micos não tem
prejudicado as

exportações.
"O mercado
externo exige
qualidade e

tecnologia. E
quem tem,
vende", definiu.

As exporta
ções da Weg
iniciaram em 1970, vendendo
para o mercado uruguaio e

logo em seguida poro a Ale
manha. Entre os anos de
1979/80, quando inaugurou
seu próprio canal de distri
buíçöo no exterior, a empre
sa registrou crescimento no

setor exportador. "Inicial
mente, a previsão era cresci
mento de 17% este ano, mas

estamos revendo nossas me

tas em função das condições
favoráveis que foram criadas
a partir da desvalorização do
Real", revelou, informando
que o grupo deverá crescer

com as exportações mais do
que no mercado interno.

Segundo o presidente-exe-

cutivo, a estratégia do grupo
para este ano é fortalecer os

investimentos nas fábricas e no

mercado internacional. Silva
negou que o grupo esteja ne

gociando a compra de outras
empresas, como foi o caso da
Embraco, anunciado no ano

passado. Ele, no entanto, ad
mitiu que' a empresa está a

berta a novos negócios. "des
de que atenda as estratégias
definidas". O grupo deverá
instalar uma planta industrial
no exterior para fabricar mo

tores elétricos. Silva não re

velou o país onde deve ser

instalada a unidade, mas

deixou transparecer que será
nos Estados Unidos.

R$ 10,00 = 1 cupom. Casa no valor de R$ 25.000,00. Fotos lIustraUvas. Cert de autorização: MJ/01f05f156/98. ·os automöveís serão dlstrlbuldos conforme regulamento.
�----------------------------------- Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bretzke Alimentos se lança na

conquista do mercado nacional
-------_ ..._-----------------------

Empresa, que completa 35 anos de fundação em maio, registrou
crescimento de 30% em 7998, com faturamento de R$ 45 milhões

Jaraguá do Sul - A Bretz
ke Alimentos está desenvol
vendo campanha "agressi
va" para tornar a marca

mais conhecida no País, O

objetivo é abocanhar 5% do
mercado nacional de ali
mentos, Para tanto, a em

presa está investindo cerca

de RS 1 milhão na reforma
e ampliação de 20% do

parque fabril e em novos·

equipamentos, além de
mais RS 1 milhão em marke

ting, Nesta semana, a Bretz-

ke lançou a mistura para
bolo em nova embalagem
econômica, que reduz de
25 a 30% o preço final ao

consumidor,
No ano passado, a em

presa produziu 19 mil tonela
das de alimentos, faturando
RS 45 milhôes e registrando
crescimento de 30%, Do vo

lume produzido, 2,5 mil
toneladas foram de massas

para bolo, "Fabricamos cer

ca de 200 toneladas de
massa para bolo ao mês,

Nossa meta para 1999 é
dobrar a produção", re

velou o assessor de Marke

ting, Dijalmir da Rocha, infor
mando que o mercado na

cional de massa para bolo
tem potencial de consumo

em torno de 35 mil tonela
das/ano,

- Precisamos fortalecer a

marca, Ou nós nos adequa
mos ao mercado ou fi
camos ã deriva, Há um ano,

lançamos a massa para
bolo em caixa de 450 gra-

I �------------------I
lONa próxima segunda-feira (22), a partir das 19h30, a Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de I
I Guaramirim) promove palestras com o tema "Emissor de cupom fiscal",
o objetivo é esclarecer sobre as exigências da lei que criou o cupom fiscal. .

I O O Núcleo dos Automecânicos daAcijs (A"ssociaçâo Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) visita, na próxima I
I semana, a 4° Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, que acontece no AnhembL em São IPaulo.
IDAs indústrias têxteis Marisol e Malwee Malhas receberam o Prêmio Mérito Lojista 1999. O prêmio é resultado de I
I pesquisa realizada pela Confederação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. I
I

o_. A Interbrasil/Star, empresa coligada à TransbrasiL está operando no trecho Joinville/Uberlândia, no Triângulo IMineiro.

I O vôo,em aeronaves EMB-120,para 30 passageiros,sai às 7h35 de Joinville,com chegada prevista para às 11 h20, I
L:m Uberlândia. No reto� sai às 20h05, chegando �oinvi�às 23h5� _j

Edson Junkes/CP

mas. Agora,
estamos lan

çando
.

o pro
duto em em

balagem e

conômica,
com 400 gra
mas - infor
mou Rocha,

A empre
sa, que co

meçou pro
duzindo açú
car de bauni
lha, em 1964,
hoje tem 75

produtos ali
mentícios em

350 itens, Em
1982, lançou
o achocola
todo Muki,
que represen- Metas: Rocha apresenta os resultados de 1998
ta 50% do fa-
turamento, carro-chefe das

exportações e terceira mar

ca nacional. A Bretzke pro
jeta crescimento de 10% nas

exportações este ano e en

tre 25 a 30% nos próximos
três anos. Atualmente, a em

presa exporta 100 toneladas/
mês de produtos para os

países do Leste europeu,
Mercosul, Japão, Alemanha,
Austrália e Estados Unidos,

Segundo Rocha, o pla
nejamento estratégico de

longo prazo da empresa
estima crescimento em tor
no de 15% anual. "Apesar
do cresclrnento de 1998 fi
car 'obotxo da expectativà,
os resultados foram anima
dores, A meta traçada para
este ano é crescimento de
20%, com foco para as ex

portações ", afirmou, acres

centando que o objetivo é
transformar a empresa em

grande produtora mundial
de alimentos,

BALANÇO SOCIAL

VALORES AGREGADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Edson Junkes/CP

JARAGUÁ D9 SUL, 19 DE MARÇO DE 1999 ",CORnc�:IO",na<wnO�lO,< .' GERAL'-7
. . . . . . . . . . . . . .. .

� .........•.................... ':$,,�W-� , ,:� J.wB"Jtl.E:;.;,;W1i,l�\27�··········'···································· o' ••••••••••••••

IM CP
:�

: ···"······1 . Mais uma casa cadastrada pelo
!IU".�!i;!.� "'''' ''' a ... � patrimônio hlstôríco é demolida

�

NossaHistória . � -- ....---------- ...--------�----------

Hoje, a partir das 16 horas, no auditório do Sesi (Serviço I
Social da Indústria) de Jaraguá do Sul, o prefeito Irineu iPasold (PSDB),juntame'nte com a secretár-ia de Educação, i
Isaura Silveira, e do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, !

, Silvio Celeste Board, entrega a 1,35 mil alunos da rede I' Jaraguá do Sul- Contra

municipal de ensino a edição atualizada do livro I riando lei municipal do
"Crescendo corri a nossa História", dos professores Egon i Comphaan (Conselho Mu
Jagnow, Alcioni Macedo Canuto e Elisa Ressek I nicipal do Patrimônio Históri-
Diefenthaler, í
Cedo escola da rede' municipal receberá 35 exernplores I co Artístico, Arqueolóqlcoe
do livro. 1 Natural), proprietários da

.

I casa na Rua Germano

Educação i Wagner, no Bairro Cen-
A secretária Isaura Silveira representou a Undime/SC I tenário, dernolirom o prédio.
(União Nacional de Dirigentes Municipai� de Educação) I Apesar de terem sido notifi
nó sernlnórlo de lançamento do Projeto de Formação I: cedes- pela Prefeitura queProfissional e Educação Municipal, que terminou segunda- I
feira, em Brasnia. ! não poderiam derrubo-lo

Na oportunídode. foi feita a avaliação do Fundef (Fundo ] . sem o parecer e alvará de Ii- .

"de Desenvolvlrnento do Ensino Fundamental) que .vern I cença, na calada da noite,
sendo executado no País desde o ano passado. i demoliram a casa construí-

. �

; da, parte em estilo enxaimel, "

Terceira idade (I) ., j em 1910, parte em olvenorí-
Na próxima terça-feira' (23), no CPL (Centro Integrado de I
Profissionais Liberais), em Jaraguá do Sul, acontece o 280 I Q, em 1928.

Encontro Regional da Terceira Idade. ! O imóvel havia sido co

O evento reunirá idosos que trabalham no gerenciamento I dastrado no lphan (Instituto
de 'políticas e serviços voltados à terceira idade, I do Potrlrnõnlo Arqueolóqlco
profissionais de serviços sociais, dirigentes governamentais �i Nacional) e estava incluído
e não-governamentais da Amvali (Assocloçöo dos i

, Municípios do Vale oo Itapocu) e Amunesc (Associação I
dos Municípios do Norte e Nordeste de Santa Catarina). !

.

ä

Terceira idade (II). I
Pela manhã, a psicóloga Lúcia Maria Nannetti Bernardini, !

.

especialista em terapia de forníllo. apresenta a palestra I
"Mitos e verdades do idoso na forníllo". j,
Na parte da tarde, será feita a apresentação do Projeto f
do Centro de Convivência da Terceira Idade.

Proprietórios do prédio haviam sido notificados pela Prefeitura que não

poderiam derrubá-lo sem parecer do Cotnpncat:
'

\

."
sos meio ambiente I
Ambientalistas. da microrregião, reunidos no último sábado !
na sede do Centro de Direitos Humanos, em Jaraguá do !
Sul, criaram o Núcleo da Açöo Ecológica no Município. I
A Organização Não-Governamental Ação Ecológica I
�xiste há nove anos, com sede em Joinville. A ONG otuo]
na região desenvolvendo trabalhos de conscientização I
e respeito ao meio ambiente,' e mais recentemente i
também nas denúncias contra a poluição no lixão da I
cidade. l

Prêmio Porco/98 , I
, Anualmente, a Ação Ecológica encaminha à Federação I

das Entidades Ecológicas Catarinenses dossiês relatando !
as condições àmbientais da região, denunciando o I
descaso, governamental e as agressões ao meio!

. ambiente, além da falta de respeito às leis. I
A entidade ainda sugere pessoas e instituições que devam 'I
receber os prêmios "Porco/vê" e "Qualidade de vida". I
No ano passado, a Prefeitura de Jaraguá do Sul recebeu I
o "Prêmio Porco". Os ambientalistas consideraram!
ineficiente o tratamento dado ao meio ambiente local. I

�
Mulher
O governador Esperidião Amin (PPB) enviou à Assembléia I

, Legislativa o projeto de criação do Conselho Estadual dos ]
Direitos da Mulher. �
� governo pretende criar mecanismos que assegurem a I
19ualdade de oportunidades entre homens e mulheres nas!
areos· educacional, econômica, política e cultural. ' !
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e I

. Estatística), 41 % da populoçöo ativa do Estado söo j
mulheres, mas apenas 50% têm registro profissional j
regularizado. !

no roteiro nacional de imi

gração. Uma lei municipal
proíbe a demolição de co

sos com mais de 40 anos

sem o alvará de demolição ..

O alvará está tramitando na

Escombró: casa do início do século, demo/ida sem autorização.

Prefeitura. Os proprietários
haviam feito contatos com

Jagnbw, lamentou a derru

bada da casa. Na opinião
dele, não adianta forçar as

pessoas a manterem o pa
trimônio histórico. "É preciso
conscientizá-Ias da impor
tância das obras arquitetô
nicos para a cidade", de-'
clorou acrescentando que o

órgão estará fiscalizando os

demais imóveis cadastrados.
'

os órgãos responsáveis pela
liberação do alvará, na ten

tativa de agilizá-lo.
_

O Código de Obras do

Município prevê qUE? nenhu
ma obra pode ser demolida
sem ter o alvará. O chefe do

Patrimônio Artístico e Cultu

ral de Jaraguá do Sul, Egon

FECARRÖZ - Festa Catarinense do Arroz

4ª Exposição Feira Estadual da Banana

1 ª Festa Catarinense do Peixe D'água Doce

3ª Schützen Und Volks Fest - Festa da Tiro

2° Rodeio Country - Peão Boideiro de Mossarandubd

Administração Municipa'l
Gestão - 1997,:"2000

·CONVITE·
MASSARANDUBAs

A 'CAPITAL CATARINENSE DO '

ARROZ,

CONVIDA PARA A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A Malwee Malhas é a primeira empresa no Município a utilizar

energia de gás natural. Nesta semana, a Malwee 'assinou contrato

com a empresa SCGás para aquisição do produto.
.

,

A empresa demonstrá mais uma vez a sua preocupação com o

meio ambiente e sai na frente. Parabéns pela iniciativa. Casal Gilberto e Cé'

CJ)r, 9lcyr 91ídekí CJ<odrigues da uí/va

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CO!'JSULTAS SOMENTE COM HQRA MARCADA

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

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom gosto -,

Calçadão, 364 • cl estacionamento anexo • não fechamos para almoçd
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

. Filmagens & Fotografias

Fone: 370-1703

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
es em

371-7575 t.nlTe�am, .

dom1,tlhO
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(prix. Duas Rodas Indl.)

Gráfica e Editora

�. CORREIO DO POVO Ltda.
• CAIlTÓES DE VISITA - RECEITUÁRIO MtDICO
- LAUDAS PEIlSONALlZADAS - PASTAS
- FICHAS DE ESTOQUE - MANUAIS TtCNICOS
- BLOCOS DE IlASCUNHO - FOTOLITOS

PEIlSONALlZADOS .
- JORNAIS PERIÓDICOS

- COMPOSIÇAo A LASEIl - IMPREssAo EM OFF-SET
- LlVIlOS, REVISTAS, G181S, - BÇLETINS INF.! EMPRESAIlIAIS,

PANFLETOS PUBLICOS

Rua WaHer Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá dô Sul- SC - Telefone: 370-7919

Itamar da Silva

(Itaivan)
aniversariou

ontem (18), e o

filho Andréas

Rafael da Silva

aniversaria dià

29. Parabéns dos

familiares e

amigos

Guths comemorou

Bodas de Porcelana,
quarta-feira (17). A

comemoração dos 20
anos de vivência

conjugalfoi em

famüia

Formandas 00/
curso de

Pedagogia. da Ferj.
Culto e colação de

grau hoje (19), às
19 horas, na

Comunidade'

Evangélica
Luterana - Centro

e baile às 23 horas,
no Clube Atlético

Baependi

Casal dr. José Estãncio e

Verônica Elisabete Kinis de

Albuquerque. Ele redebeut

condecoração Paul Harris,
do, Rptary Club de
Guaramirim

. ,

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

Jaraguá do Sul - SC

[(KOERICH)]
Gente Nossa

372·0880·371·0866

Cleide Cirlene Gonçalves
de Castro aniversariou

quarta-feira (17). Ela é
.

coordenadora Regional de

Educação da 19" CRE

.- ,

.

FONE: (0471 371-2111
Velculos, peças e serviços

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Teen Lover expõe os dramas e inseguranças de adolescentes
Carinhas conhecidas em

situações familiares. A

comédia adolescente "Teen

Lover", que voltou a Santa
Catarina essa semana,
trouxe a Jaraguá do Sul, na

noite de segunda-feira (15),
os atores globais Sérgio
Hondkjakoff, Letícia Me
della e Luka Ribeiro (da
novela "Meu bem querer"),
e David Cardoso Jr. (da
novela Zazá), para delírio
das adolescentes. O públi
co de quase trezentas pes
soas lotou o teatro da Scar

(Sociedade Cultura Artísti

ca), mostrando quão ur

gente é a necessidade de um

teatro na cidade.
A peça, escrita por lIder

Miranda Costa e dirigida
por Franncis Mayer, fez a

segunda turnê pelo Estado

(a primeira foi em 1997),
com estréia em Jaraguá do

Sul, passando por São Ben
to do Sul e Canoinhas. Tem
como tema central da nar

rativa o universo adoles

cente, discutindo a sexua

lidade masculina e narran-

Sucesso: rostos conhecidos na telinha atraem adolescentes

do situações do cotidiano,
problemas e dificuldades de
relacionamento. É compos
ta de quadros independen
tes, em ritmo de show, to

dos em tons confessionais,
onde os meninos fazem uma

auto-revisão do machismo e

acabam por reconhecer-se

inseguros e frágeis. Este,
aliás, é o final da peça, a

constatação de que o sexo

forte não existe. Uma bela

lição, principalmente para
os adultos.

A platéia identificou-se de
imediato com o tema, re

cheado de situações que
meninos e meninas conhe

cem muito bem. Os próprios
atores reconhecem, entretan

to, que o que leva os adoles-

1li!ii1111�1 Estofados
.

li W� .KRA USE
-

Requinte o seu Bom Gosto

centes ao teatro são as suas

caras conhecidas pelas nove

las da Globo. "Nessa faixa

etária, eles querem ver os

ídolos, os caras que traba-
"Iham na TV, mas é a opor
tunidade de trazer os adoles
centes pro téatro e formar

público jovem", justifica
Luka Ribeiro (o Zulu da
novela "Meu bem querer").

O diretor Franncis Mayer
aposta na mesma fórmula.
"Atraídas pelo mito televisi

vo, as pessoas voltam para o

teatro", acredita, apostando
que a TV acaba por divulgar
e facilitar o trabalho no te

atro, mas reconhe-ce que este

último é indispensável para
a formação do ator. A ex

periência no interior parece
encantar a todos. "É uma

delícia, a receptividade é

maior em cidades pequenas",
conta Letícia Medella, que
marcou sua estréia na peça no

paleo da Scar.
. A apresentação em Jara

guá do Sul foi reduzida em

alguns quadros. Durante

aproximadamente 40 minu
tos adolescentes gritaram fre

neticamente, ouvindo confis
sões de seus ídolos ou ven

do-os tirar a camisa, o que
tornou o pequeno espaço ain
da mais quente. O papo "de
macho para macho" só agra
dou menos que a dedicação
dos globais para autógrafos
e fotos com as fãs, ao final
do espetáculo.

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104. - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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gostoso. Perguntei pela cama. Ele nos mostrou

um girau, feito de ripas de palmitos rachados, e

ali dormimos bem, graças ao cansaço. No dia

seguinte levantamos descansados e alegres.
Tomamos novamente mate e comemos farinha
misturada com açúcar. Pedimos a conta, sobre
a gentil pousada, roupa e comida. "Não vou

cobrar por tãopouco", diz Mendez - "O meu

rancho já tem servido de pouso a vários fo

rasteiros de passagem, a procura de terras para

coniprar". Prosseguimos a caminhada. Encon

tramos. alguns colonos morando nas margens
do caminho, mas algo de comestível não con

seguimos adquirir, mesmo a dinheiro. O desje
jum- mate e açúcar - provocou gastura em nos

sos estômagos. Eu olhava desanimado para meu

companheiro, e el� para mim. "Vai ficar boni
to!" A fome dói mesmo. Afinal chegamos a um

rancho recém construído. Pertenci a a um

brasileiro.José da Silva Porto (pai de Venâncio

que, em 1919 comprou um conjunto gráfico,
tremendamente primitivo e, no dia 10 de maio,
nascia o Jornal CORREIO DO POVO, hoje oi

tentão). Convidou-nos para almoçar. Com

enorme gula acompanhamos a panela de feijão
fumegante, trazida para a tosca mesa, Compos
to de farinha, que mais havia de querer nosso

estômago resmungão. E vi, ao me servir,' que
dentro dele boiavam pedacinhos de pelanca de

couro destituído do toucinho, parecia carne pica
da. Não preciso de mais nada. Meu compa
nheiro deu-me um cutucão - "Não vai, não des

ce, não consigo engolir. É tripa de porco cor

tadinha". Aconselhei: "Feche os olhos!" Termi
nada a refeição, perguntei qual era a nossa

obrigação: Rs.2$000 (dois mil réis), por pessoa!
"Meu companheiro desandou a xingar brava
mente: "Für solchen Frass Zwei Mil Réis! Ist

der Kerl verrückt?" (Par essa gororoba dois mil
réis! Esse cara não está maluco?). Ri-me. Paguei
os Rs.4$OOO e tocamos para a frente".

Fritz von Jaraguá - 3/99

2 - CORREIODOPOVO

Confira a História

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72anos
- Em 1927, desde o começo do ano, estava nomeado o primeiro arcebispo de
Santa Catarina, o então bispo dom Joaquim Domingues de Oliveira, para
grande alegria dos católicos catarinenses.

-,

- A sra. Cecília, viúva de João Butschardt, e filhos, e genros, em �8 de

janeiro, agradeciam a solidariedade pelo falecimento do esposo, ocorrido em

Rio Negrinho, causado por um desastre. Agradeciam aos srs. Roberto Lampe
e Bellarmino Correia e também ao padre Remaclo Foxius e sr. Prudente
Satter Corrêa, de Bananal.
- Leopoldo Janssen, presidente da Comunidade Evangélica Luterana de

Jaraguá, convidava os paroquianos para uma assembléia geral, ocasião em

que eram prestadas contas da gestão e se elegia a nova diretoria.
- O partido da mocidade, do Distrito Federal brasileiro, enviava aos

universitários de Washington, para que fizessem chegar a iodos os

universitários da América do Norte, um apelo no sentido de que
desautorisassem a medida imperialista do seu governo, intervindo à mão
armada na República da Nicarágua.

'

Há 71"anos
- Em 1928, o dr. Ulysses Costa, superintendente do Município deJoinville,
comunicava ao intendente Arthur Müller, que o Estado acabara de transferir

aEstação de MontaDr. Miguel Calmon, para Jaraguá, que ficavaem Joinville.
Ovintendente assumia o compromisso de conseguir um terreno adequado,
que deveria ficar na BaITa do Rio Cerro, segundo nota sobre a BARRA - em

Reminiscências de 8/92.
_lO Club Teutônia, sediado em Jaraguá, realizava em 25 de março, domingo,
uma importante reunião, convidando todos os sócios. Seus atos constitutivos
estão registrados nos livros do cartório competente.

Há 70 anos
- Em 1929, no recurso judicial que a Empresa Joinvillense de Eletricidade
movia, ela pedia a anulação do contrato, alegando ter o superintendente do

Município de Joinville, dr. Ulysses Costa, feito alterações, que foi o de que
a AGE ter cedido em benefício do público, isto é, fornecia iluminação grátis
à municipalidade da Praça Lauro Müller, da praça ao lado do Paço Munici

pal e a desse próprio município e mais do hospital e dois asilos. No exame da

proposta da empresajoinvilense, chegava-se à conclusão: "Em linguagem
clara isto quer' dizer que a empresa tinha dois bois para vender a 200$000
cada um. Davaum de presente à Prefeitura e veJ;lde-�he o outro por 400$000.
Jaraguá tinhaconstarrtes problemas com energia, até quando já emancipado.
O CORREIO DO POVO, na ed. 507, pág.J , de 2-2, dizia: "É, são esses homens,
que têm ideal, que se intitulam defensores do povo, quando não passam de
abusar de um mandato para defender interesses pessoais, seus, de seus pais e

seus filhos, como tiveram a coragem de dizer em pleno conselho munici

pal".

Há68anos
- Em 1931, apesar de toda a revolução vitoriosa, o Jornal CORREIO DO
POVO continuava a publicar seu noticiário alemão em duas páginas,
comentando os acontecimentos revolucionários e a não posse de Julio Prestes
como presidente da República, passado um ano da Revolução.
- Continuava rendendo no noticiário a demissão de operários (mais como

exploração de terceiros) - que chegava ao

ponto do interventor federal no Estado de
Santa Catarina, general Ptolomeu de Assis

Brasil, deslocar-se até Três Barras, e

reunia-se no vagão com .o dr. Nereu Ra

mos, Marcelino Nogueira, Lazaro Bastos.
O caso Southem Brazil Lumber & Coloni
zation Company, apesar da devastação
provocada naquelas matas, terminada esta,
acabaram criando problemas sociais, em

grande parte de elementos que vinham do

Paraná, para tumultuar os acontecimentos.

Qualidade
Marista de

Educação
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RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (154) - APONTAMENTOS
Paulo Kraemer, em suas memórias reco

nhece: "O governo encetava lá uma grande colo

nização. As terras eram de primeira, o clima

sadio e, pelo panorama, um paraíso. Até mais
ou menos a Barra do Rio Cerro, que entra no

Jaraguä, havia um picadão transitável, agora
transformado na Av. Mal. Deodoro (antes co

nhecida por caminho a Blurnenau, depois Ab
don Baptista - parte convertido em Calçadão '

da Marechal). Então aquela zona toda compu- :'
nha-se de mata virgem, pela qual havia uma pas
sagem, aberta aos transeuntes. Passamos pela
ponte sobre o Rio Itapocuzinho, penetramos
pelo picadãojá carroçável frondado pela flo-

. resta silenciosa. Antes, porém, deixamos os

cavalos rnais pertopossível dapassagem e reso

lutamente encetei, com meu companheiro, a

marcha pelo carreiro. Desabou falte temporal;
em pouco tempo estávamos molhados e escure

cia de verdade. Deparou-se um rancho próxi
mo de um riacho, onde se ouvia o ranger um

monjolo" .Emílio da Silva identifica o habitante
como o habitante que viera do planalto de Qua
tro Barras, onde, em criança, dona Ida Zettel

Schmöckel, Estanislau Solezki, se instalava nos

anos 30 deste século, com o objetivo de plantar
linho, a fibra do futuro e o óleo de linhaça, lem

brado no livro "Lembras-te, Mano?", editado

pela Gráfica e Editora CP Ltda., em 1996. Era o

Chico Mendez, já citado neste trabalho.
Continua Kraemer: "Realçamos com prazer

a amável acolhida que tivemos. Até de roupa nos

proveram, e tudo corria bem em tomo do alegre
fogo crepitando no meio da cabana, Mate foi
servido em xícaras de boa porcelana. Perguntei
se havia algo para comer. Nada. Aquela carne

de jaguatirica estendida .ern tenda sobre a fu
maceira também não apetecia.

Mandou seu filho Manuel a procura de ali

mento, e com parentes e amigos, conseguiu um

pouco de farinha numa cuia, Misturada com

açúcar, junto do apetite esforneador, até que foi

Esta é mais uma fotografia de Faustino Girolla. Ela é dos anos 1931 a 1933 e mostra uma vista

geralde Laraguâ (doSul, posteriormente), tirada do Morro do Carvão, vendo-se muito desmatamento
Aos fundos, vê-se a sede da Sociedade de Atiradores Iaraguâ; construído por Leopoldo Mahnke, tio
de Brunhilde e Eugênio Victor Schmõckel, na presidência do então empresário bem-sucedido,
Reinoldo Rau, que leva o seu nome a uma das principais ruas do Centro - a Rua 19
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por Egon Iagnow

I

Malwee Malhas Ltda., e

Comércio de João Manoel Coelho, localizado na esquina das ruas Chico de Paulo e Erwino Menegotti outras.

Comércio de Wilhelm Weege, na Barra do Rio Cerro

As vendas - as antigas casas

de comércio - tiveram papel
importante no

desenvolvimento das

colônias que, no final do

século passado e começo

deste, estavam sendo

implantadas. Estas vendiam

toda a espécie de secos e

molhados, desde a agulha até

as ferramentas agrícolas
necessárias, além de

alimentos. Os colonos

compravam a prazo,

debitando as dívidas nas

contas dos produtos agrícolas
que iriam entregar na venda.

Compravam de tudo

dos colonos - ovos,

manteiga, queijo, banha,

cereais, etc ..

Tanto as compras como as

vendas eram anotadas nas

"cadernetas" que cada

cliente possuía. Uma ou

duas vezes ao ano eram

feitos os acertos. Muitas

destas vendas se

transformaram em

"agroindústrias" (usando o

termo de hoje), sendo

precursoras de importantes
indústrias do nosso

Município, como é o caso

de Gumz Irmãos (hoje
Fleischmann & Royal) e
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4 - CORREIO DO POVO

FALECIMENTO

Sexta-feira, 19 de março de 1999

Ilonka Margit Fischer Bazzanella
Curitiba - PR - Através de um

telefonema de Leon Fischer, de
Porto Alegre, tomamos conheci
mento do falecimento da senhora
Ilonka Margit Fischer Bazzanel
Ia, ocorrido às 3 horas da madru

gada de 8 de março do corrente

ano, sendo dada à sepultura no

mesmo dia, na capital paranaense.
Nascida no mês de março, falta
vam poucos dias para alcançar os

87 anos. I1onka, assim nos ensi
nou escrever o "Chico", seu irmão,
quando o entrevistamos em 1990,
em nome do Jaraguá-Bote, o

MENSAGEIRO DE JARAGUÁ,
que saiu na edição n" 6, ano I, de

21-2-1990, veio a ser a última de
uma irmandade de oito.

Era filha de Fischer Ferencz,
nascido em 14-9-]878, em Ajka
Rendek, Komitat Vestprem, na

Hungria, filho de Martin e Kata
lin Schwanz. Com o falecimento
de Martin, voltou a casar com o

cidadão Lescowicz. Em compa
nhia deles veio ao Brasil, aos 13

anos, com a leva de imigrantes,
patrocinado pelo governo de San-

.�" ta Catarina. Embarcados em Bre

men, em dezembro de 1891, de

pois de passar por Viena, no na-

vio Bremen

Leipzig, com

destino ao

Brasil, via

Lisboa, Portu

gal, chegando
ao Rio de Ja

neiro, em fe
vereiro de

1892, onde fi
caram de qua
rentena, se

guindo depois
pelo cargueiro Hoepcke, do Dester
ro a Itajaí e pelo vaporzinho Pro

gresso, rio acima chegaram a Blu

menau, hospedando-se no Hotel
Holetz. De lá, pelo picadão até Ro
deio e Rio Ada, em direção à terra

prometida, acompanhado pelo eng?
Deeke. Lá estava demarcada uma

colônia Cl00 morgos - cada morgo 50
x 50 = 250.000 m2) de mato fechado,
comprado a prazo e preço bem bara
to. Vieram por causa da grande pro
paganda, da vida fácil e boa. Não era

nada disso - passaram mal.

Ilonka era filha de Fischer Fe
rencz e Frederike Hermine Rauch

bach, casada com Bazzanella, com

quem teve dois filhos, Aidil e Ader

bai, além de netos e bisnetos.

o Rotary Club

Leitora constante do CORREIO
DO POVO, estabeleceu-se um elo
de ligação, quando nos mandou

algumas fotos de sua mocidade.
Uma delas mostra umflash da fes
ta de São Sebastião, em' 20-1-

1931, onde se vê um grupo for
mado saudando o fotógrafo, em

que se vêem, dos que pudemos
identificar, a I1onka, a primeira
em pé nos fundos,junto com Ellen
Andersen. Identificados ainda Ro
dolfo Guilherme (Rudy) Emrnen

doerfer, Maria Moser Grubba,
Gerda Singendong, Augusta Em

mendoerfer, Leonida Emmendo
erfer e Cecilia Hardt.

Condolências às famílias en

lutadas.

Jaraguá do Sul

PRESIDENTE

Primeiro:

o OBJETIVO DE ROTARY: O objetivo deRotary é estimular e fomentar o ideal de servir, como base de todo empreendimentodigno,
promovendo e apoiando:

Terceiro:

o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a

difusão das normas da ética profissional;
A aproximação dos profissionais de Iodo mundo,
visando a consolidação das boas relações, da

cooperação e da paz entre as nações.

Memória Jaraguaense .

. O que faltou para contar... (Cllt)
.

,

Tio Eugênio
PAUL NEITZEL

Gerda Augusta Neitzel Gruetzmacher explica melhor a localização: "Os limites do terreno ia da propriedade da

família Funke até a Casa Comercial do sr. José Modestino Junkes (antigamente do sr. Max Metz), no sentido da largura
e o comprimento ia da margem do rio até onde hoje fica o Jaraguá Esquerdo. O final das terras nunca foram percorridos
pela família, pois era tudo mato virgem.

Paulo João Gustavo Neitzel, meu pai, era um homem muito habilidoso. Foi aprender o ofício de ferreiro, que naquela
época era considerada uma boa profissão. Profissão dura, uma das mais duras para conquistar. Os aprendizes tinham que
trabalhar durante três anos, ganhando apenas a comida e hospedagem, nenhum dinheiro. Como fosse pessoa inteligente,
conseguiu aprender tudo o que seu patrão sabia, em bem menos tempo, e começou ele mesmo a sua própria ferraria em

terras herdadas de seus pais. Esta oficina ficava exatamente no lugar onde hoje começa a Rua 40 (Victor Rosenberg), no

Bairro Vila Lenzi, ao lado do viaduto, saindo da Rua 17 (Venâncio da Silva Porto).
Em 12-3-1921 casou com Dora Lessrnann, batizada como Sophia Carolina Dorothea Lessmann, filha de Alfred

Ludwig Lessmann e de Sophia Oppermann. Dora nasceu em 9-8-1891, em Hannover/Alemanha. Tiveram quatro filhos,
sendo o Guilherme, Ericka, falecida com I ano e 4 meses, Gerda Augusta e Helmuth Ernesto Germano. Afilhados teve

tantos que perdeu a conta. Muito talentoso em sua profissão de ferreiro e ferramenteiro, celta vez, durante a 2" .Guerra

Mundial, o seu cunhado, Guilherme Schrnidt, precisava urgentemente de uma máquina para balas Rocks na hora da

fabricação. Havia um prospecto e foto dessa máquina, da Alemanha, mas ele não conseguia importá-Ia devido a guerra".
Voltaremos. Até a próxima.

brasileiras e latino-americanas

para as platéias alemãs, que
não pouparam aplausos e in

centivos ao grupo que mostrou

o outro lado do Brasil tradicio
nal que apenas lembra o Norte
e Centro do nosso País, e abrin
do espaço para, o Sul brasileiro
com suas características re

gionais que foi muito aprecia
do pela platéia cultural da

quelas cidades européias.
A foto mostra o instante da

alegre e descontraída confrater

nização. Parabéns ao maestro Ri

cardo Feldens e à educada e bem

-cornportadajuventude que, ago
ra, abre mais um espaço para a

cultura artística de Jaraguá do

Sul.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

O retorno da Camerata da Alemanha

A Camerata de Jaraguá do

Sul, que recentemente retornou

da Europa, depois de apresentar
se com sucesso nas cidades de

Britzingen, Solingen, Mönchen

gladbach, Hannover e Berlim,
reuniu-se nas dependências da

Associação Atlética Baependi,
em almoço de confraternização,
que contou com a presença de e

lementos da Scar (Sociedade
Cultura Artística), que lhe deu

apoio, com recursos oriundos de

apresentações em empresas e

venda de souvenirs, que lhes as

segurou o pacote.
Sob a regência do maestro

Ricardo Feldens, os 29 compo
nentes - jovens entre 14 a 20

anos - interpretaram músicas

NOSSA MENSAGEM

Jesus e a morte da humanidade
o Brasil é um grande túmulo que devora as esperanças da maioria

dos habitantes. Muita gente tem razão de se queixar: "Nossos ossos

estão secos, nossa esperança está desfeita. Para nós tudo está acabado".

Nosso país está cheio de Lázaros, Martas e Marias, e o consolo que eles

recebem são pêsames e amarras sempre mais consistentes (Jo 11, 1-

45). Isso porque uma minoria optou por viver segundo seus instintos

egoístas, gerando a cada dia uma sociedade sempre mais desigual e

injusta. A Campanha da Fraternidade nos questiona: "Sem emprego ...

Por quê?" Há pessoas sofrendo por não ter emprego. Jesus é solidário
com elas e convida à solidariedade.

A esperança vem da palavra de Deus. Ele nos tira dos túmulos e por
seu espírito nos faz reviver.

® liaTAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS

Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380

Avenida Marechal Deodoro - 371-3969

da Fonseca, 429 - Sala 105 Rua Cabo Harry Hadlich, 47

Ed. Florença - 1° andar Filial - Fone: (047) 371-7311

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125 Rua Walter Marquardt, 110

SÁBADO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Perpétuo Socorro

Tem o prazer de dirigir seu agradecimento a

...................................... çj�CJd��(fl�,
pela sua contribuição para viabilizar o 45° Natal das Crianças,

realizado em 12 de dezembro de 1998.

Jaraguá do Sul, 25 de Janeiro de 1999.

o desenvolvimento do companheirismo como elemento Segundo:
capaz de proporcionaroportunidades de servir:
A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de Quarto:
cada um na vida pública e privada;

Apoio:

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão
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Será realizado curso no

Rancho JJ sobre Alimentação
Natural, voltado principal
mente para as pessoas que que
rem ter uma vida mais saudá
vel e mais tranqüila. Estará in
êluído na programação, passei
os para a cachoeira, um ritual

junto à natureza, relaxamentos
com meditação.

Será visto neste curso o uso

adequado dos alimentos para
que as pessoas possam ter um

melhor aproveitamento das vi

taminas, sais minerais, nutri

entes, etc ..

Terão uma visão diferente de

alimentação, aprendendo o uso

de novos temperos, como tarn

bém o uso de alimentos que
ajudam no estresse, no combate
à tensão pré-menstrual, males
da próstata, sintomas da meno

pausa, etc ..

Uma das partes mais impor
tantes do curso é a visão da me

dicina Ayurvédica, dando-nos
um embasamento teórico e

prático quanto a:

1- Períodos que o nosso cor

po deve odedecer quanto a:

a) eliminação
b) atividades

c) repouso
2 - O uso de alimentos equi

librantes (alimentos que nos dão
mais energias com menos calo

rias).

3 - Medidas de higiene,
quanto ao corpo físico, para um
ótimo aproveitamento dos ali

mentos, e eliminação das toxi
nas.

Dias: 26, 27 e 28 (sexta-fei
ra, sábado e domingo)

* Neste curso está incluído

hospedagem com refeições
naturais e apostila.

Ministrante: JANETE C. MARCA TTOzys
* Professora de Yoga formada com Yogi & Leela Mata's Ashram, da Escola
Vedanta Yoga, da Flórida, EUA.
* Formada também em Administração de empresas, Ferj
* Treinamento em Administração do stress e Yogaterapia, com Maria Laura
Packer - Chacarananda Ashram.
*

Iniciação na Ciência do Yoga com o estudo dos Yoga-Sutras, por Ricardo
Lindemann - Conferencista Internacional-, que tem proferido Palestras e cursos

em diversos países como: índia, USA, Itália e América Latina.

Maiores informações e reservas pelo tel/fax: 372-1141.

r-----
..... -------,

I Os resultados que
I conseguimos não são em

I decorrência de nossos

I desejos, mas do
I comprometimento que

: temos com eles.

I
A vida não é a

I materialização de

I propostas, mas sim o

I resultado de nossas ações.
L ..1

9lultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

HORÃFUOS:
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 Emílio Stein, 300·ur - Centro

(Rua do Edifício Carvalho) - 372-1141

� .. Kastrup Bt

l5J 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

Para maiores informações entrar em contato pelo
telefone 372-1141

Aprendendo a meditar
Ministrante: M. Laura Packer

Este curso se propõe a tratar âe componentes
básicos como forma de prevenir o stress e de nos

preparar melhor para 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.

r--------------------,
Fórmula para I

I
I'NÃO ESQUENTAR" a

cabeça com problemas
apenas em duas lições:

Primeira lição - NUNCA

ESQUENTE POR COISAS

PEQUENAS.
Segunda lição - TODAS AS COISAS

SÃO PEQUENAS.
(Tirado da sabedoria do Xamã de

uma tribo indígena).
L_� � ..1

"Grupo de Meditação"
"

As quartas-feiras, das 18 às 18h30
GRATUITO

Rua Bernardo
Dornbullch,

1611-Sala3
Fone/Fax: (047)
371-6069�

J�raguá do Sul

Advocacia
MARCATTO
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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FLASHES DA FINAL DO GAROTA VERÃO/99
Fotos: ARS

Francieli

Fischer,
Garota
Verãol99

Sabrina de doRio

Souza, Grandedo
Garota Sul, uma

Verão/99 das
de Santa juradas do
Catarina concurso

.'

Jaraguá
371-3022·

As dez finalistas, momentos antes da decisão

final dos jurados

Da esquerda, Vanessa Gevaerd (2a Princesa),
Sabrina de Souza (Garota Verão) e Daniela Lima
de Aguiar (I" Princesa)

GAROTA VERÃO
� Cerca de quatro mil pessoas foram conferir a grande final da edição catarinense do Garota Verão/99, ocorrida no último

sábado (l3), nas areias de Balneário Camboriú. O concurso, promovido pela RBS TV, teve como vencedoras Sabrina de Souza

(Garota Verão), de Florianópolis, Vanessa Gevaerd (28 Princesa), representante de Brusque, e Daniela Lima de Aguiar (I"
Princesa), da Praia da Joaquina. As animadas torcidas foram uma atração à parte, com suas faixas, batucadas e gritos de

incentivo. O tão esperado evento parou o famoso balneário.

ELEVEN
� A Eleven promove, neste

sábado (20), a partir das 23

horas, a primeira promoção do
ano, a Out of control, com

presenças continuadas de
modelos da agência L'Equipee
de performances de Curitiba,
que prometem sacudir as

plataformas do point. Com o

propósito de realização de
festas inusitadas, diferentes,
para 1999, a Eleven deverá

partir para decorações temáticas

para as promoções que irão
acontecer durante o ano.

Ingressos para a festa de
amanhã estão disponíveis no

Vip Café Chopp Grill, a

R$ 8,00. No local, serão
vendidos por R$ ] 0,00.

NOTRE
� A Notre abrirá, neste sábado

(20), em clima de "parabéns pra
você", em comemoração aos

aniversários dos descolados

Ronie, Willian, Charles,
Fogacinha, Felfa, Rudinha e

Carlinhos. Os convites estão
sendo distribuídos pelos

. anfitriões da noite.

·DESFILE
� A Colcci, de Brusque,
realiza, nesta sexta-feira (19),
na Cervejaria Mein Bier, de
Balneário Camboriú; o desfile
de lançamento oficíal da

coleção Inverno/99, que será

prestigiado pelo top model
internacional Zulu. A pista
será animada pelo Dl Cako

Bolsoni, responsável pela
agitação da badalada

Cervejaria Dado Bier, de Porto

Alegre (RS). A banda /l(úcleo

E� �'N'T"N'�
(jfj Próximo dia 27, sábado, a Notre estará trazendo para Jaraguá do Sul um dos

melhores grupos brasileiros, Os Paralamas do Sucesso. Herbert Vianna, Bi Ribeiro,
João Barone & Cia. dominam o palco como poucos. Ingressos antecipados, a R$ 15,00,
já podem ser adquiridos na Choperia da Praça, Hobby Vídeo Locadora e no Boticário

(Calçadão). Merece um lugar especialna agenda, com certeza!

CENTERRSOM

• .

CD's - DISCOS - FITAS

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

QUICK
DOG

DISQUE-LANCHE
371-5309

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL· E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 1999

�"HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
.

,CRECI 1583 J

\BIDlS
CASAS

i Oi - Bairro Czerniewicz, num terreno de 900m" - R$ 69.000,00
102 - Alvenaria ri 270m" no alto, no centro - i suíte + 3 quartos + i BWC
social + lavabo + sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem - R$
210.000,00 - aceita apto. em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
i 03 - Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - R$ 20.000,00
i04 - Tomaz Fco. de Goes, em alvenaria c/3 quartos + dependência de

empregada.
105 - Alvenaria naSchroeder ri 108m", num terreno de 4SOm" - R$ i 7.000,00
i 06 - Alv. ri 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
i07 - Casa em alvenaria, ri 232m2, num terreno ri 618m" - Vila Lenzi - R$
70.000,00

.

108 - Guaramirím ri -ou- 400m" + t galpão em alv. + i escritório em alv. - R$
130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal p/ clínica ou

restaurante
109 - Geminadas na Tifa Blaezer, em alvenaria R$18.000,00 ent. + 21 x R$
195,00
i 10 - Alv. ri piscina no Czerniewicz - R$ 68.000,00

iii - Madeira naSchroeder, Rua Nova Trento, próx. aoCentro -R$16.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00
113 - Mista, na Rua da Saibreira, no Jaraguá 84 - R$ 24.000,00
115 - Alvenaria na Rua Campo Alegre na Ilha da Figueira ri 220m" - R$100.000,00
i 16 - Alvenaria próx. Duas Rodas ri 268m", Terreno ri 1.202m2 - R$ 250.000,00

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

"RESIDENCIAL GEHRING"
202 -lnstalaçõesChopería da Praça com todos os móveis e utensílios necessários
para funcionamento - R$ GO.OOO,OO
203 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - R$ 9.000,00 de entrada mais
financiamento
204 - ri 2 quartos no Amizade - R$17.000,00 de entrada mais financiamento
205 - ri 3 quatos no Amizade - R$ 15.000,00 ent. + 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 83m"
215 - Apto. ri t suite + 2 quartos no "Edifício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada +

financiamento, aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul
-

TERRENOS

301 - Rua Victor Meirelles, no Molha ri600m" - próx. Pref. Municipal. - R$ 25.000,00
302 - Na Av. Barão do Rio Branco, com 2.000m" - Edificado com i casa antiga
303 - Área de 440.000m" em Santa Luzia - R$ 90.000,00
304 - Av. Marechal Deodoro ri 1.930, 18m" - R$ 380.000,00 - parcelado
306 - Rio Cerro ri 75 morgos, ri água, palmitos e árvores nativas - R$ 70.000,00
307 - De esquina no Lot. Sto. Antônio - Nereu Ramos - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra - R$ 19.000,00
309 - Lot. "Camposampiero" - R$17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m2 - Beira Mar - R$
60.000,00
311 - No Três Rios do Sul, próx. recreativa da CEF, c/ 2.600m2 - R$
25.000,00
3i2 - Comercial Walter Marquardt com 66Om", ri 22m de frente pi asfalto - R$
30.000,00 I

314 - Área de 165.000,OOm2 na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
3i 5 - 2 terrenos ri 453,60m2 cada, no Jguá Esquerdo R$15.000,00 cada lote.
316 - Área de 7.066m", sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na Barra com 546,60m2 de área - R$ 30.000,00
319 - BR-280 Jguá/Corupá ri 9.627m2 - R$ 16.000,00
321 - Rua José Teodoro Ribeiro - ri 51Om" - R$ 25.000,00
323 - ri 441 m" no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00

....._-_._------_...•

: Precisa-se de representante :
I Comercial, área gráfica pl I

: região de Jaraguá do Sul. :
Iinteressados entrar em contato I

: pelo fone (047) 372-0959 :
......__ ._---_......•

- ,'COIVIPRA. -'VENDE
'A.LUGA.. - A.D_MI·NISTRA

,

�
- • �,,\

'

,.
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•

.REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

ReC. 1409 - Casa alvo c/70m2 - Bairro Nova Brasília - e/2 dorm., 1 bwe, demais dep. - R$ 23.000,00 +

Finane. 360,00 p/ mês - CEF

ReC. 1413 - Casa Alv. c/90m2 - Cond.Resid. Ana Camila - W. Rau - R$ 38.000,00
ReC. 1472 - Casa Alv. c/141m2 - 3 dorm. - Jaraguá Esquerdo - R$ 35.000,00 + finane.
ReC. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - Lto. Divinópolis - R$ 12.000,00
ReC. 2191 - Terreno e/1O.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
ReC. 2192 - Terreno plano c/ 4.658m2 - Ótimo p/ Indústrias - frente para asfalto - à 950 metros da Rua
Joinville - R. Manoel Francisco da Costa - R$ 100.000,00 (quitado) ou R$ 50.000,00 + finane.
ReC. 2193 - Terreno na Barra e/825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee Malhas -

R$ 22.000,00
-ReC. 2213 - Terreno e/450,00m2 - Schroeder - R$ 5.000,00
ReC. 2214 - Terreno e/562,50m2 - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
ReC. 2217 - Terreno com 395,00m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
ReC. 4112 - Apto. no Ed. Verona - apto. térreo - c/ garagem - e/2 dorm. - Czerníewícz - e/74,15m2 - R$
25.000,00 quitado.
ReC. 4079 - Apto. central, c/240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwe, sob

medida, c/ hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - c/I suíte + 2 dorm. - R$ 55.000,00
+ 35x de R$ 2.000,00 + CUB

ReC. 1411- Casa alv. Czerniewicz - Próx. Colégio Alberto Bauer: - 1 suíte + 2 dorm. salão de festas, demais

dep. - terreno e/373,10m2 - R$ 78.000,00
ReC. 1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projeto moderno - R$ 137.000,00
ReC. 2195 - Terreno c/560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas
Ref. 4093 - Apto e/54,22m2 - Ed. Tereza da Praia - Barra Velha -R$ 22.000,00 (mobiliado)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - c/173m2 - semi-mobiliado - 5° andar - R$ 110.000,00
Ref. 4117 - Ed. Talimar - Barra - c/75m2 - 2 dorm. - R$13.000,00 + Financ. 230,00 pl mês

324 - ri 448m2 - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 5.000,00 + parcelas de R$
SOO,OO/mês
325 - no Lot. Dona Juliana na Barra com 599,88m" - R$ 21.000,00
326 - ri 846m", edificado ri 2 casas no Ribeirão Molha - R$ 28.000,00
327 - na Rua Guilhenne Hass - Jguá Esquerdo - R$ 14.000,00
328- no com 880m"de área, com 670m2 de área construída, Rua.!:mílio
Stein - Centro.
329 - Lote prox. do Champagnat ri 615,35m2 - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim ri 1.101 m2 de esquina - no centro

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI

401 - SALA COMERCIAL ri SOm" - Rua Venâncio da Silva Porto - próx.
Weg I
402 - Sala Comercial Av. Getúlio Vargas - 12 andar - Centro - R$ 250,00
403 - Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva - R$ 290,00
404· Sala comercial com 130m2 - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo
Malheiro
405 - Sala comI. ri 45m" - Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel, Centro
406 - Sala ri 1SOm", próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Apto. ri 3 quartos + dep. de empregada - No Calçadão
409 - SALA COMERCIAL ri 30m2 na Av. Barão do Rio Branco - R$170,00
4 i O - SALA COMERCIAL na Rua Joinville ri 315m2, com Mezanino e 3 bwc
4ii - Casa em alvenaria próx. CTG ri 4 quartos e 2 bwc - R$ 335,00
412 - Casa pröx, DUAS RODAS ri 1 suíte + 2 quartos + dep. Empreg. -

SEMI-MOBILIADA
414 - Apto. ri 3 donnitórios + dep. de empregada próx. Weg I
418 - Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula ri 500m2 (novo) - R$
800,00
419 - Apto. com 3 donn. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - centro
- R$390,00
421 - Salas comerciais com 120m" e. 150m" na Rua José Emmendoerfer -

próx, Weg I
423 • Casa de madeira ri 3 qitos próx. Homago na Ilha da Figueira -.R$
230,00
424 • Salas conjugadas no Ed, Domingos Chiodini - Centro - ri mobília -

Ótima para consultório ou escritório.
425 - Galpão Indl. ri 120m" - Na Ep. Pessca esq. ri Felipe Schmidt - R$
400,00
426 - Galpão Industrial ri 250m"· Bemlocaãzado - riTrifásico - R$ 400,00

RuaPadrePed'o Franeken,65-Centro
FoneIFax: (047)372-3412-Creci1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

A(lUI·TEMCASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!
• ., <

. PARCERI� HSBC BAME_RINDUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imobiliária Menegotti Ltda.

)t.

.IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI W 550-1

Rua Barão do Rio Branco, 553

VENDE
.

TERRENOS'
lOCAL: R. OLíVIODOMINGOS BRUGNAGO - VILA
NOVA
ÁREA: 4.176,00m2 - VALOR: R$ 400.000,00
lOCAL: R. JOÃO DOUBRAWA - CZERNIEWICZ
ÁREA: 622,00m2 - VALOR: R$ 27.000,00
lOCAL: R. JORGE CZERNIEWICZ - CZERNIEWICZ
ÁREA: 3.048,00m2 - VALOR: R$ 90.000,00
lOCAL: R. 928 - VILA LALAU

, ÁREA: 389,00m2 - VALOR: R$ 16.000,00
lOCAL: LOTE 67 RES. HELENA - VILA RAU
ÁREA: 300,00m2 - VALOR: R$ 5.900,00 + 35 _x R$
257,38
lOCAL:. R. BERTHA WEEGE
ÁREA: 60.490,00m2 - VALOR: R$ 200.000,00
lOCAL: RESIDENCIAL VERSALHES
ÁREA: 450,00m2 - VALOR: ,R$ 15.0tlo,00
lOCAL: LAGOA em Chico de Paula
ÁREA: 40.000,00m2 - VALOR: R$ 110 . .000,00

,
.

CASAS"
.

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

,CASA EM ALVENARIA

LOCAL: R. Benjamim Stein - São Luis
DEP: 4 qtos, 2 salas, cozo bwc, lavanderia e garagem -

VALOR: R$ 65.000,00
CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Rudolfo Sanson, 250 - Ilha da Figueira -

ÁREA: 120,00m2 - DEP: 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia TERRENO: 441,00m2 - VALOR:

30.000,00
�

CASA MISTA
LOCAL: Estrada Nova - ÁREA: 98,00m2 - TERRENO:

504,00m2 - VALOR: 15.000,00
2 CASAS EM MADEIRA

LOCAL: R. Irmão Leandro - Vila Lenzi - Cada casa cl

50,00m2
TERRENO: 997,00m2 - VALOR: 22.000,00

LOCA ÃO
APARTAMENTOS '

. -,

• R. Alfredo Carlos Meier - Bairro Centenário

Dep: 1 qto, sala, cozinha, bwc, lavanderià,
estacionamento coberto Aluguel: R$ 205,00
• KITINETE: R. Eleonora Satter Pradi - Jaraguá
Esquerdo
Aluguel: R$ 130,00

C::C:>IVIPRA - VENDE - ALU<3A

VENDA RAp/DA E SEGURA CRECI8240

. .:' CASAS
'

• R. Olívio Domingos Brugnago - Vila Nova

Dep: 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia

Aluguel: R$ 330,00
• R. Lourenço Kanzler - Vila Lenzi - Dep: 4 qtos,
sala, sala tv, copa, cozinha, 2 bwc, lavanderia,
dispensa, garagem - Aluguel: R$ 590,00
• R. Mathias Ruizan - Ilha da Figueira - Dep: 4 qtos,
sala, copa, cozinha, bwc, lavanderia, garagem -

Aluguel: R$ 280,00
• R. Exped. Guilherme Humberto Emmendoerfer -

Vila Rau

Dep: 1 suíte + 2 qtos, sala, copa, cozinha, bwc,
lavanderia, dep. empregada, garagem - Aluguel: R$
470,00

-

.', SALAS -

-

-

• SalaTérrea na Av. Mal. Deodoro da Fonseca -

Centro
CI 90,00m2 - Aluguel: R$ 500,00
• Sala Térrea R. José Emmendoerfer - Nova Brasília
- Aluguel: R$ 350,00
• Sala Térrea - R. Exp. Cabo Harry Hadljch - Centro
- Aluguel: R$ 250,00
• Sala 1 ° andar - Ed. Menegotti - Av. Mal. Deodoro
da Fonseca - Centro cl 30,00m2 e telefone - Aluguel:
R$ 150,00

• 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,el 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 cl 40m2 - Terreno cl 375m2 - loteamento Juventus R$ 15.000,00
• Casa boa de madeira com 110m2 - terreno cl 370m2 - Rua José Emmendoerfer -

próximo APAE - Valor R$ 40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$
58.000,00

.

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

• Apto. Cond. Amizade e/3 quartos R$ 12.000,00 + financiamento - aceito automóvel
• Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima

localização..

• Apto. cond. Hortêneia com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro .(negoeiáv.el)

.

• Apto. central. Valor R$ 37.UOO,00
• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00
• Apto. em Meia Praia Itapema - ótimo apto - excelente acabamento mobiliado - R$ 70.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização.
Valor R$ 80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno 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 - Jaraquá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00
• Sala Comercial cl 111 m2 no Ed. Tower Center, 2° andar - R$ 12.000,00 + finane. - Centro.
• Excelente casa de alvenaria no Jardim Centenário, Weg II - R$ 58.000,00

• Apto. Ed. Jaraquá, 2 dormitórios - R$ 280,00
• Apto cl 1 dormitório - Rua Joinville cl garage'm - R$ 230,00
• Sala comercial - Rua Joinville - R$ 450,00
• Casa alvenaria - Vila Baepençli - 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 Lenzi - próx. Colégio Giardini Lenzi - R$ 37.000,00.
103· Sobrado com 220m', I suíte, 2 quartos - novo - Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi - R$ 85.000,00.
104· Alvenaria com 206m', I suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - 65.000,00.
105· Alvenaria com 225m' - Nova - com piscina, I suíte e 3 quartos - R. José Rasá - Barra - R$ 90.000,00
108· Alvenaria com 210m', I suíte, 3 quartos - Figueira - Rua Angelo Beneta - R$ 69.000,00.
110· Alvenaria com 106m' - Terreno 6oom' - Figueira - próx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000,00
112 • Casa mista de 150m' cl terreno de 6OOm' lateral 25 de julho em frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$ 43.000,00
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 - Próx. Juventus - R$ 42.500,00 - Aceita imóvel em Joinville.
118 - Mista com 90m' + 70m' em alvenaria - Rua Domingos Rosa Boa Vista - R$ 32.000,00.
119 - Alvenaria com 112m' - Terreno c/ 540m' - Rua José Rosa - 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 cl I 32,80m', 3 quartos - Vila Lalau - R$ 58.000,00
124 - Alvenaria nova c/ 126m', c/I suíte, 2 quartos e demais dependências - Rua: Santa Júlia - Figueira - R$ 40.000,00

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 Marquardt - em frente Posto Cidade - R$ 90.000,00.
206 - 5.ooom' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
209 - 02.c/420m' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 25.000,00.
215 - 450m' - Figueira - próx. Colégio Holanda Gonçalves - R$ 20.000,00.
216 - 350m' - Rua 25 de Julho - servidão - Próx. Gatos & Atos - R$ 14.900,00
218 - 740m'. - c/2 casas de madeira - Rua Eugenio Nicollini, em frente edifício Isabela - R$ 80.000,00
221 - 338m' - Rua Constãncia Feder Ronchi - Próx. Gatos & Atos - R$ 21 .000,00
223 - 27.ooom' - Barra - Em frente Tritex - c/37m pra o asfalto - R$ 65.000,00
224 - 480m' - Rua Irmão Geraldino - Vila Lalau - R$ 26.000,00
225 - 399m' - com casa de madeira - Rua Marina Frutuoso - Próx. CPL - R$ 55.000,00
226 - 350m' - Rua Felipe Schmidt, esquina c/ Felip Fronzer - R$ 55.000,00
228 - 1.857m' - c/34,75, de frente para rua - ótimo terreno - Fundos Marisol - Vila Lalau - R$ 48.000,00
229 - 1.039m' - Baependi - próximo da ponte - R$ 85.000,00
230 - 58 I m' - Lote n° 55 - Renasença - R$ 15.500,00
231 - 695m' - Lote n° 96 - Loteamento Girola - R$ 15.500,00
232 - Chácara em Schroeder c/ 67.440m' cl casa alvenaria - 36m' + ranchos + árvores frutíferas - Rua Ricardo Göel - R$
38.000,00
233 - Terreno c/ 3 I 2.50m' - Praia Barra do Sul, distante 360m do mar próx. Restaurante do Chico - R$ 3.500,00
234 - Com 525m' - Figueira, próx. Salão Vitória - R$ I 1.000,00
235 - Com 450m' - João Pessoa - R$ 11.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.! Carlos Vasel

Jaraguá da Sul- SC

FONE (047) 372-0153 - 370-7238.
CELULAR 973-5097

_CRECI 1762-J

VENDE

Ref. 066 - Casa alv.: 89m2, 3 quartos, bwc, sala, copa, cozinha, área
de serviço, 2 garagens - TERRENO: 80,80 x 30 = 2500m2 - Estrada
Nova - R$ 45.000,00
Ref. 081 - Casa alv.: 70m2, 3 quartos, bwc, sala, cozinha, garagem
- TERRENO: 14x25 = 350m2 - Vila Lalau - R$ 28.000,00
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 \

Ref. 047 - Casa alv.: 160m2, 1 suíte, 2 quartos, lavabo, bwc, sala,
copa, cozinha, área de serviço, 2 garagens, churrasqueira -

TERRENO: 13x25=325m2 - Barra do Rio Cerro - R$ 80.000,00
Ref. 167 - TERRENO: 13x30 = 390m2 - Res. Hard. - R$ 8.500,00 à
vista
Ref. 149 - TERRENO: 13x31 ,50 = 409,50m2 - Vila Nova - R$
16.000,00
Ref. 105 - TERRENO: 14,85x31,20 = 463,32m2 - Vila Nova - R$'
27.000,00
Ref. 137 - TERRENO: 15X26 = 390m2 - Barra do Rio Cerro - R$
9.800,00

ALUGA:
- Casa de mad. - 3 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de serviço

- próx. a Prefeitura - R$ 220,00

- Casa mad. - 2 quartos, sala, cozinha, bwc - Rua: Domingos
Demarchi - Vila Nova - R$ 200,00

Ch7;ve
CRECI612-J

, VEND,E',
.

. APA�TAMENT,O'S' ':",

-+ 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 ground, garagem - últimas
unidades venda - R$ 75.000,00

.

Rua 'Ba'rão'do Rio' Branco, 221 � .

-

',
-

.

Fone: (047) 372-1502'- 372-159'4,
.

-

,
.

, Fone/Fax: '(047) 372-1666
,

"

. .Jaraguá do Suí - SC- ... -.
.

.
. .

.

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

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 Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2: Rua Carlos Fritz Woguel,
138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43.000,00

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 APAE

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

Terreno cl 603,00m2 - Rua Carlos Oechsler - esquina cl Rua 895 - lot. Heineck II - 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 II

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

da Figueira - R$ 22.000,00

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - GEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - SC

VENDE E TROCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Girassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CREC11741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

371-7931

Residencial GRACE KELLY

.

localização: Pr6x. Hospital Jaraguá

501 DA OBIA CONCLlllDA

OPORTUNIDADE!
TERRENO BR-280 PRÓXIMO O

POSTO MARCOLLA - ÁREA DE 6.270M2
� /.

• 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

Administramos obras com
�

tolal assessoria. Temos muilos

o�as aferias disponíveis.
Consulfe-nosl

�

• 02 casas de madeira no loteamento Manfrini - Jguá Esquerdo - Preço R$ 20.000,00 - neg, aceita-se proposta
. .

• Casa de alv, (Sobrado), na Rua Adolorata D. Pradi, de esquina Jguá Esquerdo, com 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, closet,

lavanderia, escritório, garagem, sotâo - terreno com 415,00n�
.

. .'

• Casa de madeira na lateral da Jorge Czemiewicz com: 4 qtos, sala, copa, cozinha. lavandena, qto de passar, banheiro, toda murada -

Preço R$ 35.000,00 - neg. .

lavanderi od d• Casa em alvenaria na Rua Carlos F. Vogel, centro início do Jguá Esquerdo - 3 qtos. sala, copa. cozinha, avena, t a mura a,

banheiro - pronta para financiamento - Preço R$ 38.000,00 - negociável.
. _ .

• OI casa de madeirá c/3 qtos, salas. copa, cozinha, banheiro. lavanderia e I casa de aIvenana em cons�ç�o. com garagem, sala, cozinha,

copa, qtos, banheiro (semi-acabado), localizada próximo a Elásticos Zanotti - R$ 45.000,00 ". Negociäveis '.
• Casa na Rua Henrique Gefert, 1.269, Vila Lalau de esquina, com 3 qtos, I banheiro, sala, COZInha, lavandena, garagem, terreno de 14,00
x 25,00 = 350m' - R$ 30.000,00 - Negociável - aceita-se entrada mais financiamento.

. _

• Casa no Centro da cidade Rua Equador, com 3 qtos, sala, cozinha. 2 banheiros, lavandena, salao de festa, garagem para 3 carros, toda

murada - aceita-se canos. e apartamento no Balneário de Camboriú - R$ 9O.�.OO - entrad� mais Fi.nanclamento. •
. ..

• Casa de alv. na Rua Antonio B. Schmidt, com 1 suíte, 3 qtos. sala. copa, COZInha, lavandena, banheiro, garagem, churrasqueira, piscma,

banheiro externo. com jardim, toda murada - Preço R$ 90.000.00.. ,
• Casa na Rua Henrique Marquardt, 584 - 3 qtos, 3 saias, coz .. 2 banheiros, lavandenagaragem - terreno com L396,9Im - R$ 110.000,00
- Negociáveis. . . . .

IJ Casa de alv. na Rua Guanabara - Czemiewicz - com I suíte. 2 qtos, sala, copa, cozinha, mesanmo, lavanderia, churrasqueira, garagem
- terreno com 15,00 x 30,00 = 450,oom' - Preço R$ 120.000,00 - neg. . . .

• Casa em uma servidão na Rua João Planinscheck, 845, piso superior - 1 suíte, 2 qtos, saia, copa, coz., lavandena, banhem) - Piso Térreo
- I suíte, 2 qtos, sala, copa, coz., lavanderia, banheiro, garagem, mais um galpão com 100m', Junto, terreno 689,00m' - R$ 125.000,00 -

aceita-se C3.ll·O e imóvel.
.

• Casa mista na Rua Afonso Bartel. com 3 qtos, sala. copa, cozinha, banheiro, lavandena, garagem. toda murada - Preço R$ 30.000,00

TERRENOS
• Terreno no Loteamento Juventus, com 15,00x25,00 = 375,00m' - Preço R$ 12.000,00 ou entrada R$ 5.000,00 e parcelas
.TelTeno na Rua Alvino Kraise com 12,00 x 35,00 =453,60m' - Preço R$ 15.000,00 - Neg,
• Terreno na Rua João Franzner, com 14,00 x 25,00 = 366,oom' - R$ 16.000,00 - Neg.
• Terreno no Loteamento Divinópolis de esquina com 48633m' - Preço R$ 18.000,00 - Neg,
• Terreno na Rua Afonso Schumann, com 14,50 x 29,00 = 420,50m' - Preço R$ 20.000,00 - Neg,
• Terreno na Rua José T. Ribeiro com 465,20m' de esquina - R$ 35.000,00 - Neg.
• Terreno na Rua José Pavanelo de esquina com 726,oom' na lIha da Figueira - Preço R$ 35.000,00 - neg.

LOCAÇÃO
• Apto. no edif. Jaraguá, com 1 suíte, 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem - R$ 600,00

.

• Apto. na Rua Exp. Gumercindo da Silva, edif. Carvalho - com 1 suíte, 2 qtos, depend. Empregada, saia, COZinha, banheiro,
área de serviço. garagem - R$ 550,00

. .
. I deri R$ 420 00• Apto. na Rua Getúlio Vargas, com 2 qtos, saia, COZinha, banheiro, dependo empregada, avan ena, garagem -

,

PUBLlCtDADE --- ---,

MINISTÉRIO
DOEXÉRCITO

Comando Militar do Sul

16a Circunscrição de Serviço Militar

S3DELEGACIA DE

SERVIÇO MILITAR
89252-000 - JARAGUÁ DO SUL - SC

"A sa Del SM, informa que as

inscrições para o Curso de

Sargentos do Exército, poderão ser

feitas no período de OS Março a IS

Abril 99 nas Agências dos

Correios" .

Mais informações, poderão ser

obtidas nos Correios ou na

s- DeI SM.

ALBINO DUARTE JUNIOR - 20 TEN

DEL DA 53 DEL SM/163 CSM

• Apto. na Rua Leopoldo Manke, com 1 suíte, 2 qtos, saia, cozinha, banheiro, depend. empregada, sacada - R$ 440,00
• Apto. na Rua Reinaldo Rau. com I suíte, 2 qtos, dependo empregada. sala, copa, cozinha, área de serviço, banheiro social,
garagem - R$ 400,00
• Apto. na Rua Barão do Rio Branco, com 1 suíte, 2 qtos, depend. Empregada, saia, cozinha, banheiro Social, área de

serviço,garagem - R$ 340,00
• Apto. na Rua Angelo Rubini, com 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem - R$ 270,00
• Apto. no Condomínio Amizade com 2 qtos, saia, copa, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem - R$ 250,00
• Casa de alv. na Rua Uruguai, com I suíte, 2 qros, banheiro social, sala, copa, cozinha, área de serviço, qto de passar,
dispensa, banheiro externo, churrasqueira. garagem, linha telefônica, toda murada, fica alguns moveis - R$ 600,00
• Casa de alv. na Rua Jorge Czerniewicz, com 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem - R$ 270,00
• Casa mista na Rua Ralf A. Balock, Lot. Versales II, com 02 qtos, saia, sala de televisão, cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem, toda cercada - R$ 250,00
• Galpão na BR-Pomerode (Rio Cerro), de tijolo a vista com aprox. 400,oom' - R$ 660,00 (seis meses) após R$ 800,00
• Galpão na Rua Exp, Antonio C. Ferreira, (antiga Laudder) - R$ 3.000,00
• Galpão próx. Rocei Maquinas, com 527,OOm' - R$ L200,OO - neg,

Faça-nos uma visita e conheça nossa variedades de imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se-Esteira Sundown
semi-nova. Preço a

combinar - Tratar: 370-4817
cl Harry

Vendo um "Mini Telefone
sem fio" (O menor do

mundo), marca Panasonic

(Fabricado no Japão). Tem

duplo teclado, com viva-voz
de excelente qualidade.

Função Intercomunicador,
carregador para duas

baterias, e diversos outros
recursos.

I

Novo, na caixa. Tratar no

370-1400

Vende-se lanchonete e I'

sorveteria equipada, em I'

funcionamento. II
II Excelente ponto. II

Tratar: 371-4083 ou
'<,

370-1680

Compro Celular com linha,
ou-somente linha analógica.
Somente com preço bom.

Pgto à vista
Tratar: 370-0975 à noite.

Aluga-se casa em

alvenaria, Rua Alvino

Stein, 853 - Jguá
Esquerdo - próximo
Arroz Urbano - Valor

R$ 360,00
Contato: Girassol

..

Imóveis
Fone: 371-7931

-

CRECI1741-J

CASAS DE ALVENARIA
coe. 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
Cód. 1018· R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA· 386m'· Suite + 3 qtos- R$ 265.000,00
Cód. 1019· R.ÂNGELO SCHIOCHET· 300m'· Terreno e/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' e/4 qtos, 2 bwe . R$ 90.000,00
Cód. 1023 • R. Leopoldo Janssen, suite c/ eloset + 3 quartos, churrasqueira, piscina e

garagem para 3 carros· R$ 200.000,00
Cód. 1019· BARRA· 220m'· suite + 2 quartos· R$ 130.000,00
Cód. i196. FIGUEIRA· 92m'· 3 qtos - R$10.000,OO +·finane.
Cód. 1198· FIGUEIRA· Casa e/150,33m" suite + 2 quartos.
Cód. 1211 • JGUÁ ESQUERDO· 91m'· 3 qtos· R$ 44.500,00
Cód. 1212· JGuÁ ESQUERDO· 130m'· 3 qtos· R$ 39.000,00
Cód. 1214· R. JOSÉ EMMENDOERFER· 230m'· Súite + 2 qtos· R$ 85.000,00
Cód. 1251 • R. JOÂO PLANINSCHECK • 300m'· Suíte + 2 qtos· R$ 180.000,00
Cód. 1254· Rua José Emmendoerfer· 200m'· Suite, 3 quartos· R$ 80.000,00
Cód. 1291 • VILA LALAU . e/96m'· Terreno e/l.286m' • R$ 32.000,00
Cód. 1355· VILA NOVA· 180m'· Terreno e/1628m'· R$ 155.000,00
Cód. 1775· CZERNIEWICZ· 205m'· Suite, quartos· R$ 85.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1014· R. BARÃO DO RIO BRANCO· 200m'· R$ 70.00b,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
cöo. 2005 • R. PROCÓPIO GOMES· 780m' • R$ 90.000,00
Cód. 2006· R. CENTENÁRIO· Centro· 525m' • R$ 33.000,00
Cód. 2007· R. MARINA FRUTUOSO· 1020m'· R$ 60.000,00
Cód. 2009· R. PROC. GOMES 1262m'· R$ 210.000,00
Cód. 2097· BAEPENDI· 1018m'· R$ 130.000,00
Cód. 2113 • BARRA· 364m' • R$ 10.000,00
Cód. 2114· RES. PAPP· 430m'· R$18.500,OO
Cód. 2176· CZERNIEWICZ· 375m'· R$ 14.000,00
Cód. 2191· FIGUEIRA· 307m'· R$ 7.000,00
Cód. 2212· JGuÁ ESQUERDO· 434m'· R$ 11.000,00
Cód. 2213· AZALÉIA· 721m'· R$ 17.000,00 + pareelf-s
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 • GMIRIM . Lateral 28 de Agosto· 420m' . R$ 13.000,00
cee. 2982· SC 413·59.872,00 m'· R$ 40.000,00

SALAS COMERCIAIS
cõd. 4002 • ED. FLORENÇA· 80m' • R$ 65.000,00
Cód. 4004 • MARKET PLACE • 44m' . R$ 46.000,00
Cód. 4007· AV. MARECHAL· 78m'· R$ 65.000,00
GÓd. 4010· CENTRO MÉ5. ODONT.• 49m'· R$ 32.000,00
Cód. 4012 . Rua Treze de Maio e/90m" R$ 28.000,00

APARTAMENTOS'
Côd. 3001 .- Ed: Athenas - suíté cl elosed + 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Cód. 3004 - ED. CARLOS SPÉZIA • 3qtos - R$ 53.000,00

·Cód. 3009 - ED. CAETANO CHIQDINI - 2 qtes - R$ 30.000,00
Cód. 3016 - ÉD. CRISTIANE MONIQUE • Suite + 2 qtos - R$ 6Q.000,OO
Cód. 3021 - ED. ISABELA - Suite + 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3093 - RES. BARTEL - Suite + 2 qtos - R$ 18.000,00:" parcelas
Cód. 3211 - ED. FRAGATA - 2 quartos c/ garagem - R$ 20.000,00 + financiamento

LOCAÇÃO
Cód. 602 - CASA alvenaria 400m' na Vila Lenzi
Cód. 635 - QUITINETES - Ed. Marquardt
Cód. 626 - APTO - suíte, 2 quartos no Ed. Schioehet
Cód. 621 - Casa- de alv. c/ suite, 2 quartos, dep. empregada - Jardim Centenário - R$ 350,00
Cód. 642 - Apto c/ suíte, z-quartos, dep. empregada - R$ 380,00
Cód. 662 - Sala comercial c/150m' - Rua Reinoldo Rau - R$ 1.400,00

I
TERRENO

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

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$
110,000,00
TERRENO com 1.540m2 sito à Rua Amazonas -

Próximo a Scar - R$ 100.000,00

I
TERRENO no Rio Molha com 80.000,OOm2 - ao lado

Ida Igreja Nossa Senhora do Rosário - R$ 55.000,00
TERRENO com 5.38Om2 frente para BR 280 e Rua
dos Imigrantes - R$ 60.000,00
Dois terrenos na Rua Alfredo Schumann - um de

esquina com 480,OOm2 e o outro com 420m2

I
TERRENO com 350m2, na Rua Expedicionário

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

CASAS

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

I
- Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo-
R$ 29.000,00
CASA DE ALV. em construção de 98,OOm2 - mais
casa de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158
- R$ 18.000,00
CASA ALV. com 70m2 - mais casa de madeira de

II
50,00m2 - na Rua Luis Bortolini, 435 - R$35.ooo,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPOSAMPIERO
OOROVERDE

" -

SÃO CRISTOVAO II

II
RESIDENCIAL FALBOYANT

BREVE O LANÇAMENTO DO

LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ
ES UERDO

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI N° 572-J

VENDE ALUGA
Ot - ILHA DA AGUElRA - Casa de alvenaria c/110m', 3 quartos, bwc, sala, cozinha, c/

garagem - R$ 22.000,00
02 - CENTRO- PREDIOCOMERCIAL -c/48Om', 4 salas, 2 apartamentos - R$150.ooo,OO
03 - PRÓX. À PREFEITURA - Casa de alvenaria cl t OQm' com 3 quartos - terreno 18x22m
R$ 45.000,00
()4- CENrnO - SOBRADO DE ALVENARIA d 120m', 3 quartos, 2 bwc. Terrencc/ 16x 16m
- R$ 50.000,00

.

05-CZERNlEWICZ-CASA DEALVENARlA ANllGA,terrenod2500m'- R$ tOO.ooo,OO
- Negociáveis
06-CHAMPAGNAT -CASA DEALVENARIA-2PAVlMENTOSd249m'- TERRENO
396m' - R$ 90.000.00+ FINANCIAMENTO - (Aceita apanarretno. carro no negócio)
07 - !LHA DA AGUEIRA - CASA DE ALVENARlA c/150m', c/ suíte + 2 quartos - R$
45.000,00

I
08 - JARAOUÁ ESQUERDO - CASA DE ALVENARlA d 209m', 5 quartos, 2 bwcs,
OERRENO c/445m2- R$ 70.000,00
09 - JARAO!1Á ESQUERDO - CASA DE ALVENARIA c/70m' + CASA MADErn.A

TERRENO 15X 45 - R$ 25.000,00
tQ-GlARDINI lENZI-CASA DEALVENARIAc/3oom'+ Piscina- Terrenoc/t.f Onn"
Murada - R$ 130.000,00

11-JARAGUÁESQUERDO-SOBRADÓDEALVENARlAc/3oom',c/3quartos,I bwc,2
garagens. pvto térreo, 2 apanaJl1CI1LOS cl 3 quartos cada. 110 pvto superior - R$ 65.000,00
12 - CENTRO- Apartamento c/ I 15m'. c/2 quartos+ garagem - R$ 50.000,00
t3 - AMIZADE - Apartamento c/100m', c/3 quartos, I bwc, cl garagem- Entrada de R$
16.000,00 + Financiamento (6 anos) - aceita carro no negõcio.
t4-CENTRO- Apaltamentoc/147m',c/3qual1os, Zbwcs - R$55.ooo,oo
15- VILA NOVA-Apartamentocll45m2,c/suÍte +2quartusec/churmsqueimnasacada- R$"

58.000.00 _

16- CENTRO - Apanarrento c/I quarto, sala. cozinha, e garagem - R$ 27.000,00
17 -CENTRO-ApaJ1alnenod 1'05m', I sUÍte+2qualtos,saIa,cozinha,garagem-R$50.ooo,oo
18-CENTRO-TERRENOcoml.dI.2oom2-R$45.ooo.oo·TROCAPORAPARTAMENTO
CENTRAL
t 9- VERSAlLHES - TERRENO c/450m' - R$ 11000,00
20 - ÁGUA VERDE - TERRENO - próx. Marcotla - t4x28 - R. Calçada - R$ 15.000,00
21-GIAiillINl LENZI- TERRENOcI788m'-R$ 15.000.00 (parcelado)
22 - VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL c/380m' - 13x27 - R$ 35.000,00
23 - BARRA - TERRENOe/345m' - t5x23 - R$ 9.000,00 - Entrada R$ 3.500,00 + Parcelamento
24 - CHAMPAGNAT - Terreno 15x30 - R$ 17.000.00 - (PARCELADO)
25 -CENTRO- TERRENOe/260m'-R$130.ooo,oo
26 - CENllW - TERRENO e/580m2- R$ 112.000,00
27 -CZERNlEWlCZ- TERRENOeIl4x28.50-R$19.ooo,oo

OI - VILA LALAU - Casade alvenariac/ suüe + 3 quartos - R.: loinville - freme a Weg
lI- R$ 450.00
02 - BARRA DO RIO MOLHA - Casa de madeira e/3 quartos - R.: Anna Karsten, 198,
próx. Curtume Schmidt - R$ 180,00
03 - !LHA DA AGUEIRA - Casa de madeira nova - c/3 quartos - R. Marajô. s/no - próx.
Ponto de Taxi - R$ 250,00
()4 - CENTRO - APARTAMENTO c/3 quartos.R: Angelo Schiocbet - Ed. Vaira - Próx.
Wizard Idiomas - R$ 390,00
05 - !LHA DA FIGUEIRA - Apartamento c/2 quartos. c/ garagem - R.: José Theodoro
Ribeiro - Esq. R. Luiz Alves - R$ 250,00
06 - CENTRO - Apartamento c/ 3 quartos, 2 bwc, c/ garagem - R. 13 de maio, 155 - Em

cima da Jartec - R$ 330,00
07 - CENTRO - Apartamento c/2 quartos, c/ garagem - R. Reinaldo Rau - Em cima da

Color Tintas - R$ 350,00
08 - BARRA DO RIO CERRO - Apartamento c/2 quartos, s/ garagem - R. Angelo Rubini
- em cima da Conf. Lux - R$ 250.00
09 - CENTRO - Apartamento c/I suíte + 2 quartos, cl garagem - Ed. Juliana - Próx. CEF
- R$450.00
10 - ÁGUA VERDE - Apartamento c/3 quartos, cl garagem - R. BR 280 - Próx. da Ferj

- R$ 330,00

.

.

.

Rua Reinaldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC .

, 'FONE/FAX: 047 371-0768 - 371-6582

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais esbelto e luxuoso
Ele foi apresentado no

último Salão do
Automóvel de São
Paulo esbanjando muita

potência e luxo de
sobra.
Estamos falando da
versão Limited 4x4, do
Ford Explorer, que veio
cheio de gás, com

pretensões de tomar

parte do mercado do

Jeep Cherokee.
Nesta nova versão, o

Ford vem equipado com

motor V8 de 218 cv de

potência que o faz

alcançar a velocidade
máxima de 178 km/h.
Mesmo assim, bem
abaixo do rival Jeep,
que chega aos 190 km/
h.
Em termos de conforto,
o Explorer cumpre o

que propõe. O interior

apresenta detalhes de

requinte com ótimo
nível de acabamento,
dispondo de todos os

itens de conforto e

conveniência que se

espera num carro de
luxo.
Os bancos, laterais de

portas e volante, são
forrados em couro,

enquanto o ar

condicionado. dispõe de
controle automático de

temperatura, com saída
de ar para o banco
traseiro.
O banco do motorista
tem regulagem elétrica e

conta com três
memórias de posição.

Além do air bagduplo e

do computador de

bordo, oferece ainda

práticos portacopos e

um porta objetos com

tampa (que serve de

apoio para os braços),
entre os bancos
dianteiros. Os
comandos do ar

condicionado e do
. rádio, além do piloto

automático, encontram-

Aliando o estilo
atual de linhas
modernas e

presença
imponente, o Ford
Explorer Limited
oferece muito luxo e

sofisticação, com

motor mais potente

se agrupados no

volante. Para colaborar
com a dirigibilidade, é

oferecido, ainda, freios
comABS.
Todo esse luxo e

potência, porém, têm
seu preço, e a Limited,
que já está nas

concessionárias, não sai

por menos de R$ 64,9
mil (aproximadamente),
cerca de R$ 9 mil mais
cara que a versão XLT.

.
.

TAP'ECÉN.T,ER
-

'

,
. " .A

TAPEÇARIA AUTOMOTIVA

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: Erwino Menegotti, 30 - 89.254-000 - Jaraguá do Sul- SC

MARINGAOFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

,
,,'

.

GUINCHO 24.' HORA
.

37.2-321,0 I 975-0109

Rua Domingos R. da Nova, 483

F.one: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Troca-se um Corcel II,
ano 79, gasolina,

valor: R$ 1.400,00.
Tratar: 372-3930.

Vende-se Del Rey,
gasolina, ano 83,

R$ 2.400,00.
Tratar: 372-3930.

,

FIA,T·,'
-

"

Vende-se Uno Mille
Eletronic, ano 94,

R$ 6.500,00.
Tratar: 975-1753.

V,OL�SW,AGE'N"
,

'.
. '"

Vende-se Pampa, ano

83, por R$ 2.800,00,
negociável, ou troca

por carro do ano 89 a

93. Tratar: 370-8271
com Genilson.

Vende-se Parati Club,
ano 98, com direção
hidráulica, freio ABS,

motor 1.8 mi, gasolina,
c/ 1 mil km e valor R$

19.500,00 a vista ou R$
13m i I + 1 9x de R$

332,OO.Tratar: 975-0838
ou 371-0590 ramal 210.

Vende-se Kadett SLE,
1.8, gasolina, impecável,

R$ 6.800,00.
Tratar: 370-8652.

'n I V,E'R 8 0-8

Vende-se Pick-Up Willis,
ano 79, azul, rodas

cromadas, 4 cilindros.
Valor R$ 2.800,00,

aceita-se troca. Tratar:
371-4083 com Marcelo

ou 370-1680.

Vende-se Trailer para
lanchonete com 2,20 x 4
metros para retirar do

local. Valor R$ 400,00.
Tratar: 975-2364.

. MÓ TOS
.

.

Vende-se moto CG
Titan, ano 98

R$ 1.800,00 + 10x de
R$ 1 1 2,00 de consórcio.

Contato: 376-1218

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

Modelo Ano Cor Combo

Escort GL 16V H 97/97 branca gas.
Ka 1.0 97/97 cinza gas.
Ranger XL 96/96 preta gas.
Pick-Up Corsa GL 96/96 branca gas.
Pick-Up Fiorino 95/95 branca gas.
Mondeo CLX 94/95 prata gas.
D-20 custon S 93/94 vermelha diesei
Royalle 1.8i GL 93/94 azul gas.
Escort L 90/90 azul gas.
Escort GL 86/86 branca gas.
Voyage S 85/86· verde álc.
Escort GL 84/84 verde álc.
Corcel II L 83/84 cinza álc.
Beli�a II L 83/83 azul ólc.
Corcel II 78/78 marrom gas.
Corcel Luxo 75/75 amarelo gas.

CARROS NOVOS E USADOS

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

GRANDE LEILÃÓ DE AUTOMÓVEIS· E' UTIUTÀRIOS
�

.

Dia 24/03/99 - .l3h30
LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL DA TELEPAR
Estrada Graciosa, 870, Trevo do Atuba, junto à Capei
VISITAÇÃO: Dias 19/22/23 de março
Manhã: 8:30 - 11:30 - Tarde: 13:30 - 16:30
Dias: 24/3 - Manhã: 8:30 - 11:30 - Tarde: Leilão

III
M;

F O NE S:

(041) 324-7789

(041) 224-0022

(041) 995-5606

(041) 995-3508

Pç, Zaracias, 80'·;clinj, 804 . Curitiba PR c-mail: jduartctâilnn.com.hr
,

" .

, bttp:ll\vww.duarteleilao,.com.br" '.
.,'

Atendemos linha geral:

Telefone: (047) 376-0251
Rua Angelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Modelo Ano Cor Combo
UnoSX 98 vermo perolizado gas.
Mondeo 97 azul 27.000, gas.
Uno Mille completo, ar, 2 portas ELX 96 grafite gas.
Gol 1000 cl rodas esportivas 96 verde metálico gas.
Uno 4 portas cl ar completo 96 grafite qas.
Monza 4 portas cl ar 95 bege gas.
Uno 4 portas 94 bordô gas.
Kadett GSi completo cl teto 94 gas.
Goi CL 94 branco gas,
Kadett 92 grafite gas.
Tempra 4 portas 92 prata gas.
Uno Mille 92 vermelho 5.800, gas.
ApoloGL 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, qas,
Chevette 87 branco gas,
VoyageGLS 87 prata qas,
Monza SLE 87 grafite gas.
Passat 83 azul 2.600, gas,
Voyage cl rodas esportivas '84 azul 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.

C�MPRA ; VENDE : TROCA ,FINANCIA "'.liA.": 372-371'1.

CARROS NOVOS E USADOS .
-

,

Rua:' Berriá�do Dornbusch, 'nº, 3,30 -' Vila ßoependi.

[f{J{!»[}[/[bZJW
V.leu.os 370-2022

Fiesta class Okm cinza
Gol 16v 4portas 99 branco
Palio ED 98 branco
GoI Plus 97 branco
Blazer DLX completa 97 grafite
Vectra GL - com rodas de liga-leve 97 verde
Ranger STX 96 azul
GoI Plus 96 prata
Pampa L 1.6 95 branca
Corsa wind com rodas de liga leve 94 branco
Escort GL

•

94 prata
Ipanema 4 portas com rodas de liga leve 93 cinza

Omega CD completíssimo 93 azul
Uno 4 portas 93 prata
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
GoI CL 91 branco
Del Rey GLX cl direção hidráulica 91 marrom

Escort XR3 completo 91 branco
Monza SLE completíssimo 4 portas marrom

Uno S 90 branco
Voyage GL gasolina 88 marron

GoI CL 88 branco
Escort GL 88 azul
Santan Quantum 87 branco
Escort L 86 cinza
Chevette gas. 88 prata
Kombi 87 bege
Kombi gas. 87 branca
Gol gas, 85 prata
Monza SL 4 portas 84 prata
Fusca 83 branco
Passat 83 vermelho
Fusca 83 branco

Suzuki Intruder GL 800 95 bordo
XR 200 (pronta para trilha) Okm branca
XT 600 94 azul

Rua: Joinville, nQ 3573 - Jaraguá do Sul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Design arrojado com frente baixa e traseira alta, vidros
rente à carroceria.

� Baixo coeficiente aerodinâmico (CX = 0,29): menor

resistência ao ar

� Teta solar de vidro deslizante e basculante com

acionamento elétrico (opção)

� Mostrador digital com funções adicionais: freqüência
de rádio, calendário, temperatura externa, computador
de bordo (opção)

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

� Direção eletrohidráulica: acionada por motor elétrico

integrado a bomba hidráulica

-----'_. _J

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONÁRIA
/ /

CHEVROLET. JA DISPONIVEL!

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)

r', " : -. �
'.

'M' O i'rt "0' R" ",' "

" "
• ,

.��'.:!"
� r.

"
..'

�

� 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 rnotor Chevrolet powertech 2.0 MPFI,
112cv, a 5.200 RPM e torque de 17.3 MKGF a 2.400 RPM

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

EMMENOÖRFER Com. de Veículos
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557.

Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc [HEVRDLET
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVIDADES
Volks mais esportivos

� Poucas mudanças em 1999

%

m Na linha Civic 1999, as mudanças são sutis, mas bem-vindas

mais retas e acentuadas,
incorporando os pisca

pisca e grade do motor

um pouco maior, fazem

parte das mudanças na

dianteira. Na traseira,
apenas suporte de placa
menor e lanternas

.
�

.

maiores e mais

meio aos muitos arredondadas. No inte

lançamentos da indústria' rior, nova padronagem
brasileira. de tecidos, que tornam o

Lanternas com linhas habitáculo mais jovem e

agradável. De série, em

todas as versões está o

trio elétrico, rádio toca

fitas, direção hidráulica e

duplo eir bago O ar

condicionado é opcional
apenas para a versão

LXB, nas demais, é de
série. Ainda, três novas

cores estão sendo
oferecidas: Azul Nevada,
Adrático (perolizadas) e

Verde Clover.

A Projektzwon e a Oettinger, conhecidas
preparadoras alemãs, já prepararam as versões
'invocadas' dos novos modelos VW. Os modelos
ganham rodas aro 17" e 18", novas molas com

suspensão rebaixada, pára-choques e saias laterais,
além de modificações no motor. : Nem bem completou um

...-- --,1i! ano de sua produção no

Brasil, o Honda Civic já
apresentou algumas
mudanças estilísticas que

"

visam, sobretudo, deixá
lo o mais atual possível,

. para conseguir manter-se
com boas vendas em

NOVAMENTE EM 1° LUGAR
,.,. ,.

NA OPINIAO PUBLICA

,e

. [�l
-

-

- ,- OFICINA DE
_

LATOARIA E PINTURA
CERTIFICADO
Qualidade Empresarial e Profissional

Rua: Major Julio Ferreira, 244 - Vila Lalau
Fone/Fax: 371-5057 - Jaraguá do Sul - SC

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARIMAR IMÓVEIS LTOA
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

marimar@netuno.com.br

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 churrasquelra- R$ 250.000,00 (negociável e aceita imóveis como' parte do pagamento).
• CENTRO· Rua Jorge Lacerda- Casa de alvenaria de 291m' (inacabada)· l°'piso: garagem para 2
automóveis, sala ampla, churrasqueira, BWC e dispensa> 2° piso: 1 suite, 3 quartos, sala ampla,
BWC· R$ 110.000,00 (negociável, aceita imóvel de menor valor e automóvel)· Terreno 402m'.
• BARRA· Rua (fundos BOTAFOGO· asfaltada)· Casa de alvenaria de 183m'· I suite, 2 quartos, 2
salas de passar, dispensa, cozinha, 1 banheiro, lavanderia e garagem· R$ 70.000,00 • Terreno:
630m'.

SíTIOS
NEREU RAMOS· com 22.500m' (sem edificações)· R$ 9.000,00 (negociável com lote e/ou parcela)
RIO DA LUZ· Terreno com 543.000m' (próximo a CEVAL), com muita água, próprio para pastagem,
com energia elétrica e galpão de madeirá- R$ 1 BO.OOO,OO (financiável)
RIO CERRO· Tifa da Alma (próximo Met. Lombardi)· Terreno com área de 3.500m'. Sem edificações

· R$ 22.000,00 • Entrada R$ 10.000,00 e saldo financia.

Lindos lotes residenciais· em vários pentes- loteamentos aprovados
prontos para construir.

Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
SALA COMERCIAL· Rua João Planincheck de 140m'· R$ 550,00
SALA COMERCIAL· Rua João Januário AYROSO· 125m'· R$ 500,00 com telefone.
APARTAMENTO· Barra- 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem· R$ 180,00

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

�PIAZERA

/.Â Lar Imóveis
rf� Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

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, no

Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antonio

Apartamento condomínio Amizade entrada mais financiamento.

Apartamento Edifício Catarina Ersching, centro próximo pizzaria
Caneri entrada mais financiamento
Chácara em Três Rios do Norte cl 23 morgos, 2 casas, água e

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

Chácara em Rio Molha cl 3Q,OOOm2, aceita-se carro no negócio
'Telefone celular com linha 'de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS t::TDA.

VENDE ... ALUGA - 'ADMINISTRA

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
· Apartamentos no Ed. Dianthus • Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, c/ suite + 2 quartos, dep. empregada
e demais dep. (sacada c/ churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
• Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro· Schroeder, em frente à Neki Confecções.
· Apto c/ 3 quartos, saia/copa, cozinha e banheiro· Schroeder, em frente à Neki Conlecções.
• Apto. c/2 quartos e demais dep .. Rua António Carlos Ferreira, 950
• Apto c/ sufte + 2 quartos e demais dep .• Rua Procópio G. Oliveira· Ed. Isabella.
• Apto c/3 quartos e demais dep .• Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
• Apto c/2 quartos e cernais dep .• Rua Leopoldo Malheiro • Ed. Gardênia.
· Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Ediffcio Florença.
• Salas comerciais em diversos locais.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don t.orenzo- Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
• Apto. c/I suite + 2 quartos ou 1 surte + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 12.342,36 + parcelas a partfr
de R$ 727,73 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)

• Apto c/306m', temos disponiveis apartamentos'n' 301,302,501 • Entrada + parcelas de condomfniq de 3,65 Cub's (R$ 1.599,17) por mês
Edificio Tower center- Rua João Marcallo, esquina com Clemente BarallO
• Apto. c/ suite + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n' 1001 c/241,20mL Entrada de R$ 35.730,00 + assumir parcelas de condomfnio de 2.520 Cub's (R$ 1.104,09)
• Apto. c/ suite + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:

.

n' 11 04 c/157,30m" Entrada de R$ 24.060,00 + assumir parcelas de condomfnio de 1,661 Cub's (R$ 727,73)
• Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos. com preços a partir de: Entrada R$ 17.390,00 e parcelas de R$ 529,26.
Edificio Tullpa- Rua Ângelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
-1 Sala comercial c/"',14m'de área total (10B,57m' de área útil). Entrada de R$ 3B.093,00 + assumir parcelas de condomfnio de construção de 2,258 Cubs (R$
989,29)

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
• Apto. c/ 2 quartos, 2 banheiros e demais dep .• semi-novo • R$ 50.000,00
• Apto c/ 3 quartos e demais dep .. R. José Emmerndoerfer 1549- Ed. Hortência • R$ 48.000,00
• Casa em alvenaria c/ aprox. 260,00m" R. Bernardo Dornbusch, 167B • R$ 150.000,00
· Casa de campo em alvenaria c/250,OOm', ótimo acabamento. Terreno c/S.OOO,OOm' c/2 lagoas· Rio Molha, próximo a gruta· R$ 210.000,00
· Sala c/ mesanino • Av. Marechal Deodoro- Ediffcio Florença· R$ 53.000,00
· Casa com 192,00m' • suite + 2 quartos e demais dep .• R. Anna Müller Enke • R$ 50.000,00
• Casa de alvenaria c/ aprox. 150,00m" Rua Max Wilhelm· R$ 75.000,00- Troca-se pur 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 . Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 c/225m'· suite + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep. empregada,
2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado· R$ 125.000,00
· 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: oe alvenaria com BO,30m' + mezanino, num terreno c/ 450,00m' • R. Ferdinando Krueger s/n', lote 132 • R$ 26.000,00
• Chácara no Rio Molha c/B4.000m' de terreno, 2 casas. piscina, lagoas, com toda lntra-estrutura • R$ 245.000,00
• Casa c/70,OOm' num terreno e/7S0,OOm" Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Água Verde· Próximo a FERJ.
· Casa e/181 ,00m'· 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., c/ garagem p/2 carros. Com uma ecrcuia em alvenaria c/5S,00m" Rua Irmão Leandro, 750
R$ 85.000,00

.

TERRENOS
• Terreno c/43.689,00m'· Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
· Terreno c/ área de 22.892,OOm'· Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 2BO· R$ 50.000,00
-2 terrenos c/ área de total de 102.752,OOm'· Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
• Terreno c/ 350 m'· Rua Lat. José Theodoro Ribeiro· Próx. Tubos Mohr· R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
-2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius karsten- R$ 15.000,00 cada
· Terreno c/420,OO m'· Rua Donaldo Gehring • ao lado Cosmos Turismo· R$ 45.000,00- Troca-se por casa ou apto.
• Terreno c/86.000,00 m'· (20.000,OOm' planosj- Barra do Rio Molha, 500 metros da qruta- R$ 40.000,00
· Terreno c/ 364 m' . Rua Erich Sprug . Vila Hau- R$ 15.000,00
• Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia- entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo
salário mínimo
• Lote de esquina e/510,OOm" Loteamento Renascença· R. Prefeito José Bauer- Vila Rau· R$ 17.000,00
· Lote c/ 362, 18m' . Loteamento Renascença· Vila Hau- R$ 15.000,00
• Lote n° 09 c/442,00m', noLoteamento 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 S50,00m' na Rua Martin Sthal, pröx. Fórum- R$ 42.000,00
-02 terrenos- Rua Centenário (esquina) . R$ 15.000,00 cada
• Lote n'Ol, e/68B,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condominio das Azaléias" • R$ 25.000,00

R ..EPITÃCIO PESSOA, 421 - SALA 103'- F:0NE: 371-S814
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS �o.DDDTO. no. DO."' TO. JARAGUÁ DO SUL, 19 DE MARÇO DE 1999
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �%••f"�I.�.it1H.1�Mltt.{.iHI:��lf.�� '0· •••••••••••••••

Troca título do Beira Rio

por do Baependi - Falar c/
Neuza 371-0211

Vende-se lanchonete toda

equipada, inclusive e/telefo-
ne, ótimo ponto e clientela -

Valor R$ 10.000,00 - Tratar
975-2364

Vendo terreno de 3800m2

ptáx. faculdade
R$ 65.000,00 -

Fone 371-8186

Vendo terreno na Figueira c/
365m2 - Valor R$ 5.000,00

Negoeiável371-8186

Vende-se terreno (15x30)
em Guaramirim (Ponta
Comprida) ou troca-se por
CG Titan - R$ 2.500,00

Tratar 371-5661 ou

973-3725

Ótimo terreno localizado na

Vila Rau, c/ área de

312, OOm2 apenas R$
6.000,00 - Tratar 973-3623

c/ Roberson

Vendo casa mista contendo
2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, ctiur-

rasqueira com grades e

murada - R$ 15.000,00.
Aceita carro no negócio,
localizado no Bairro eseoli-
nha - Joinvi/le 465-0825

Girassol Imóveis

Corretor(a) com os

seguintes requisitos:
• Credenciado;
• Veículo próprio;
• Conhecimento na

região

Admite:

Contato: 371.:7931

Vendo casa Alvenaria
contendo 2 quartos, sala,

cozinha, banheiro ê
lavanderia com grades na

janela - Valor R$ 12.000,00-
Aceita carro no valor de 50%
de entrada. Casa localizada
no Bairro Petrópolis Joinville

Fone 465-0825

Compra-se casa na área
central, paga-se R$

45.000,00
Contato 975-2394

PUBLICIDADE

JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE SORTEIO DOS JURADOS

o DOUTOR ELLESTON LISSANDRO CANALI_, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO
DA 2" VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE

SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que tendo sido

designado o dia 30 de março de 1999, às 14 horas, pará ter lugar a Sessão de Julgamento pelo
Tribunal do Júri desta Comarca dos acusados: HILÁRIO FRANZEN e VILMAR FRANZEN,

pronunciados nos autos de Processo Crime n° 036.98.000015-2, foram sorteados na forma da Lei,
os seguintes JURADOS: I - ARIOVALDO XAVIER DOS SANTOS; 2 - SINÉSIO TENFEN; 3 -

ROSANE HOLLER;" - ALCIR FRANCISCO CONZATTI; 5 - OSMAR GONÇALVES; 6 -

ADALBERTO BLANCK; 7 - AFONSO A. BORTOLINI; 8 - MARIA !"LIZABETE MATHEDI; 9
- CLARICE LÚCIA NARDI CORAL; 10 - FLÁVIO ALEXANDRE LAUBE; II - VÂNIO CERON;
12 - GILBERTO P. BARROS; i3 - GILSON NUNES; i4 - ROSÂNGELA LEAL GRUBBA; i5-

IRINEU MILBRAT.Z; 16 - INOSCÊNCIO CRISTOFOLINI; 17 - SONI BEBER; 18 - DEOCAR

GEN�IO ZIMMERMANN; i9 - MARTIM RAEDER; 20 - ANELlSE REJANEPACKER; 2i -

TEREZINHA DE SOUZA.

FAZ SABER, mais, que na referida sessão serão julgados os Acusados HILÁRIO FRANZEN e

VILMAR FRANZEN, ficando os Senhores Jurados sorteados, convocados a comparecerem neste

Juízo, na Sala do Tribunal do Júri, no dia e hora supramencionados, sob as penas da Lei se faltarem

sem justa causa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos foi expedido o presente edital, que será afixado no

átrio do Fórum.

Jaraguá do Sul, 16 de março de 1999. 8u, Cláudia Jenichen, Escrivã Judicial, o subscrevi.
ELLESTON LISSANDRO CANAL!

Juiz de Direito Substituto

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

VENDE

• Casa mista - Vila Nova CDm 100m2, galpão com 180m2, terreno com 1.113m2, na

rua 25 de Julho. R$ 110.000,00
• Casa de alvenaria cl 192m2 - terreno cl 420m2, 3 quartos, 2 bwc, churrasquetra,
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 102.000m2 localizado na BR 280 Guaramirim, cl 197m2 de
frente, para o asfalto 70% arrozera - R$ 250.000,00
• Loja - Vendo loja completa em ótimoponto comercial, clientela formada na Rua
Reinoldo Rau.

Comu-

nicamos

OS novos

números

de telefone

da

Gráfica,

Editora e

Jornal

CORREIO

I'

00
II
II

II POVO

370-8654

370-8649

370-7919

370-7944

Informativo Imobiliário AIJS

t{�.··.· ..

"" _.

REUNIOES ORDINARIAS DA
DIRETORIA DA AIJS PARA

OANO DE 1999

Ficou deliberado na última reunião da Diretoria da AllS o

calendário das reuniões ordinárias para o ano de 1999.

21.04.99 - 19.05.99 - 16.06.99 21.07.99
18.08.99 - 15.09.99 - 20.10.99 - 17.11.99

Será toda terceira quarta-feira de cada mês, excluindo o

mês de dezembro, no horário das 1_8h às 19h, na rua Barão do

Rio Branco, 221 - 2° andar.

.--------_._---------.
I CRECI Nº 1589 J I

: � �. Bar�a I!ul:
: :::»J Imovels :
• I
I FONE: (047) 372-2734 I
I I
I VENDE I
• TERRENOS I
I 1 - Terreno e! 1.044,50m2 (28,00 x 37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - I
• (defronteCiluma) I2- Terrenoe! 448,00m2, Loteamento Papp- Rua541 - R$18.oo0,oo
I 3 - Dois lotes e! área total de 968,12m2 - Lot. Heriberto Henke, Barra - R$ 21.000,00 I
I 4 - Terreno e! 800,20m2 - L ot. Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00 I5 - Terrenoe!673,58m2- Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$19.oo0,oo - 50%

• entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno. I
I

6 - Terreno e! 329,OOm2 (14x23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 13.500,00 aceita Icarro até R$ 8.000,00

I 7 - Terreno e! 455,60m2 - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00 I
I

8 - Terreno no Residenciallmperador -R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10
Ix - Total R$ 11.000,00

.' 9 - Terreno e! 408,70m2, Jardim Hruschka 11- R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00 I
• SíTIOS I
• 1 - Sitio e! 62.5oo,OOm2, sendo is.ooo.oons de área plana, cl rancho de 1oo,00m2, I
I

churrasqueira, 15 cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da
IMalwee _ R$ 75.000,00

• CASAS I
• 1 - Casa de alvenaria cl 5O,00m2 - Terreno cl 718,OOm2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$ •42.000,00

,

• 2 - Casa em alvenaria cl 157m2 mobiliada e mais uma cl 60,oom2 semi-acabàda, terreno cl I
• 2.013,28m2,localizadaà Rua PastorAlbert'Schneider, sinD. Aceita outroimóvel comoparte em •pagamentos n0S Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 150.000,00 -

• Negociável •
I 'LOCAÇÃO •

1 - Sala comercial cl 25,00m2, Rua Barão do Rio Branco - R$ 200,00
I 2 - Sala comercetc/aproxrnaoamentetcc.oorrs, RioCerro, SC -416, Km 14 - R$l50,OO •
I 3 - Sala comercial cl 33,OOm2, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 200,00 I
•

4 - Sala comercial cl50,oom2, Rua Angelo Rubini 1256 - ao ladoda Igreja da Barra - R$ 270,00
•5 - Sala comercial cl 36,oom2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

• 6 - Sala comercial cl 34,62m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00 •
7 - Sala comercial cl 100,oom2, Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 430,00

• 8 - Sala comercial cl 100,OOrn?, Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00 •
• 9-Salacomerciale!aproxirnadamente, ao.corrs, Rio da Luzi, próx. Nanete Malhas- R$120,OO •.

10 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua 508, sinD - Barra - R$

• 230,00 .•
•

11- Apartamentocl2quartos, garagem, Rua Joaquim A. Girolla, 210, Lot. Papp, na Barra -

IR$290,OO

• 12 - Apartamento e! 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete I
Malhas - R$ 230,00 II 13 - Apartamento cl 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00

• 14 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, churrasqueira, garagem, Rua José Rosá, na Barra - R$ •
330,00 •• 15 - Casa de alvenaria c/4 quartos, garagem e demais dependências, Rua Afredo Behnke,

• 420, São Luis - R$ 200,00 •
•

16 - Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem e demals dependências, Lot. Hanemann - R$
I180,00

• 17 -Casa demadeirae!3 quartos, garagem edemaisdependências, RuaAngelo Rubini, 1008, •
'.

Barra - R$ 360,00 Ita-casa mista e!70,oom2, 3quartos edernaisdependências, Rua Maria Nagel, 202, São Luis

•
- R$ 200,00 •
19 - Galpão em alvenaria e! 25O,00m2, Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 600,00 '.• 20 - Galpão em alvenaria e! 340,OOrn", Rua 851, Tifa Matias I, Rio Cerro 1- R$ 500,00

. .

RUA ANGELO Rl)BINI, 1224 - SALA 09
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-VENDAS

.

." Elevador de ultima geração
"'! Portões eletrônicos
." Salão de festas
."

playground
." Otimo ponto comercial
." Qualidade de acabamento

"Lõns sutte
." 2 dormitórios
." Excelente acabamento
." Churrasqueira privativa
." Uma vaga de garagem
."

Segurança e tranquilidade

REGIÃODEALTA
VALORIZAÇÃO
INVESTIMENTO

SEGUROE
GARANTIADE

ENTREGA

1-
I

:EIS

,

UMA SUITE

DORMITÓRIOS

I� I
.

� �
CI::

, f-
(/) Rua João Januárlo Ayroso,521- Jaraguá Esquerdo.
2 Jaraguá do Sul - Santa cctomc

8 (047) 371-6047

.;:Irolla .6ira�lJ!
IMÓVEIS LTDA. COMPRA· VENDE e ADMINISTRA

CRECI001367-J
3 1 931Rua Domingos R. da Nova, 449 7 -7

Jaraguá do Sul - sc. Rua Antonio C. Ferreira 197

Fone/Fax: (047) 372-0174/372-0003 CRECI1741-J

COtf5TfiUTOfili r ItfCOfifOfiliDOfili

,

�n�2��a.Creci 0914-J

Fone: (047) 371-2117
Rua João Picolli, 104

Jaraguá do Sul - SC
E-mail: http://www.imoveis.net/interAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

"'_�1-�i
• 90m2 em alv. (lote com 332,50m2) - Defronte Posto Cidade -

Rua Walter Marquardt - Ótimo Ponto Comercial - Aceita troca de
menor ou igual valor - R$ 50.000,00_

_

• 60m2 em alv. (lote com 316,50m2) - João Pessoa - Condomínio

Jaraguá - R$ 13.009,00 - (Aceita carro/parcela)
• 80m2 mista (área de terra com 1.150m2) - João Pessoa
R$10.500,00 - (Parcela/Aceita carro)
• Loteamento Divinópolis (lote com 440m2) - Com 2 (Duas) casas

de madeira (já alugadas) - R$ 24.000,00 - (Estuda Proposta)

'!'Uf1,l
• Lote com 660m2 (22 x 30) Próx. Salão Vitória - R$ 9.000,00 -

(Aceita F. 1000) .

-

• Lote com 400m2 (15 x 26,5) Lot. Divinópolis
R$ 13.000,00 - (Estuda Proposta)

-

. Rua José Emmendoerfer, 704' .

. Jaraguá do Sul - Santa Catarina,
. Fone (Q47) 37·1-2507

.. "

'.'
-

:: CONVITE
A ADAJA (Associação dos Diabéticos de

Jaraquá do �1,JI) convida todos os diabéticos

e demais interessados para reunião no dia

20 de março de 1999, as 15 horas, no Salão

Paroquial da Igreja São Sebastião
Palestrante: Dr. Dalisbor Marcelo Weber da

Silva (endocrinologista)

�

CASA 1)0 AUTOMOVE!

Autopeças em geral
Correias e rolamentos mdustriais

Fones 372-3675/371-7157 / 371-7292

R: Barão do Rio Branco, 72-

Centro - Jaraguá do Sul
,

- .

Br_ev� em' novo endereço

BOTAFOGO FUTEf30L CLUBE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados osassociados,
para ASSEM!3LÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada
no dia 28 de março de 1999, em primeira convocação às
9h ou às 9h30m em segunda e última convocação, com

qualquer número de sócios presentes, na sede do clube,
para a seguinte ordem do dia:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.
ANO DE 1998
ANUIDADES

ASSUNTOS DIVERSOS

A DIREtORIA

,

CRONOGRAMA VESTIBULAR DE
INVERNO ACAFE JULHO'1999
• Pagamento da taxa de inscrição: 22 de abril a 07 de maio de 1999

• Entrega do requerimento de inscrição: 22 de abril a 11 de maio de 1999

• Provas e horário: 20 de junho de 1999

Prova I - 8:30 às 12:00 horas

Prova II - 14:30 às 18:00 horas-

• Documentação: 2 fotocópias 5 x 7

Fotocópia da carteira de identidade

• Taxa de inscrição: R$ 70,00
• Locais de Inscrição: Agências BESC

COMUNICADO
Gráfica e Editora CP. Rua Walter

Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha
- Jaraguá do Sul - SC. CGC/MF
00.105.755/0001-50 - Inscrição
Estadual 252.769.244. A empresa
comunica que foi furtado do bloco -

número 551 a 600, sendo que foi
furtado a Nota Fiscal de número 592,
sendo que a mesma não foi utilizada

pela empresa, foram a primeira e

[ sequnda vias da nota acima descrita.
Bloco Nota Fiscal de Serviço Série 15.
Número 592, conforme Boletim de
Ocorrência n° 001260/1999.

Gráfica e Editora

Correio do Povo Ltda.

- CARTÕES DE VISITA
- LAUDAS PERSONALIZADAS
- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAIS TÉCNICOS
- JORNAIS PERiÓDICOS
- FOTOLITOS
- COMPOSiÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET
- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
- RECEITUÁRIO MÉDICO
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- PASTAS
- LIVROS, REVISTAS, GIB IS, PANFLETOS

. .

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha
Jaraguá do Sul - sc - Fone: 370-7919 - 370-8654 - 370-7944

,
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Assinatura
semestral

R$30,OO

Assinatura
anual

R$50,OO

, .

Fone:
_

-

(047) -

.-

370-8654
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE: Terreno comercial com

2.997m2, casa com 180m2 - Próx.

Prefeitura - R$ 150.000,00

Intermediária

VENDE: Alvenaria c'om,350m2•

(Alto acabamento) R$ 300.000,00
(Negociáveis)

VENDE: Alvenaria com 179m2

(Tifa Monos)
R$ 40.000,00

VENDE: Terreno comercial com

26.182m2 - BR 280

R$ 230.000,00

VENDE: Residência e sala

comercial (200m2) - Centro -

R$ 230.000,00 (A combinar)

VENDE: Alvenaria com 90m2

(Vila Rau)
R$ 20.000,00 + Financiamento

VENDE: Apartamento
Edifício Carvalho

R$ 100.000,00

ALUGA: Alvenaria com 3 quartos
(Vila Lalau)
R$350,00

VENDE: Alvenaria com 185m2•

Czerniewicz -

R$ 75.000,00

VENDE: Alvenaria com 160m2•
Estrada Nova

R$ 30.000,00

VENDE: Apattamendo Edifício
Gardênia - (1 suíte + 2 quartos)

R$ 47.000,00

ALUGA: Apartamendo com 2

quartos - Ed. Maguilú
R$ 250,00

VENDE: Madeira com 106,OOm2
(Lguâ Esquerdo)
/ R$ 35.000,00

VENDE: Terreno com 357,OOm2
Czerniewicz

R$ 23.000,00

VENDE: Ed. Leutprecht (Quase
pronto) - Preço: Entrada +

parcelas + FGTS

ALUGA: Apartamentos novos

com 3 quartos (Próx. Posto

Marcolla) - R$ 280,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1 2 - ClASSIFICADOS

Condomínio Edifício Dianthus
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Ficam convocados, os senhores condôminos para a "Assembléia Geral Ordinária" a ser realizada

no Edifício Dianthus (Salão de Festas), situado à rua Marina Frutuoso n° 300, no dia 29 de março
de 1999 às 19:30 hs (dezenove e trinta horas) em primeira convocação e 20:00hs (vinte horas)
em segunda convocação com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Aprovação da Convenção do Condomínio Edifício Dianthus;
b) Eleição do Síndico e Conselho Consultivo;
c) Assuntos de interesses gerais.

Jaraguá do Sul, SC, 17 de março de 1999.
Comissão Provisória do Condomínio Edifício Dianthus

ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE DE PSICÓLOGOS
Edital de Convocação

Através do presente edital e de acordo- com seus estatutos, a Associação Jaraguaense de

Psicólogos - AJAPSY -, convida seus associados para participarem da Assembléia Geral Ordinárla,
a realizar-se no dia 05 de abril de 1999, segunda-feira, na Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, às 19 horas em primeira convocação.
Na falta de quorum íar-se-á uma segunda convocação às 19 horas e 30 minutos, com qualquer

número de associados presentes.
Ordem do dia:
1 - Eleição da nova Diretoria para o período de 04/06/99 a 04/06/01
3 - Eleição do Conselho Deliberativo para o período de 04/06/9 a 04/06/01

I

A DIRETORIA

FONE: 371-3349 .

.

• ,>

ALUGUEL

DETRAjES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS 'DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.096 de 11-03-1999

VENACIO LINDEMANN E SIMONE TESKE

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da
Luz III, nesta cidade, filho de Vigando Lindemann e Evalina Homburg Lindemann.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e residente
em Rio Ada, Rio dos Cedros, neste Estado, filha de Benvard Teske e Elvira Teske.

EDITAL N° 22.098 de 12-03-1999
ARNILDO LAÉRCIO SCHMIDT E ROSALI METT

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Feliciano Bortolini, 340, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Pedro Schmidt e Iolanda
Fuzzi Schmidt.

Ela, brasileira, solteira, analista de métodos e tempos, natural de Rio dos Cedros, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Eleto Stinghen, 104, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de
Vollrad Mett e Regina Mett.

EDITAL N° 22.099 de 12-03-1999
ALAOR MARCOS SCHNEIDER E DIRLEI APARECIDA DA SILVA

;, Ele, brasileiro, solteiro, promotor de vendas, natural de São João do Oeste, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Engelbert Oechsler, lote 06, Estrada Nova, nesta cidade, filho de Willy Schneider
e Edith Schneider.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Engelbert Oechsler, lote 06, Estrada Nova, nesta cidade, filha de Orandino da Silva e

Edeltrudes da Silva.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

JARAGUÁ DO SUL, 1 9 DE MARÇO DE 1999
..................

'

.

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Amarildo Fantoni ME - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
14 - Nesta;
Antonio Duanir Gomes - R. Roberto Ziemann, 2743 - Nesta;
Bertoldo Hinsching - Rua Ano Bom, s/n° - Corupá - SC
Bertoldo Hinsching - Rua Ano Bom, s/n° - Corupá - SC
Bertoldo Hinsching - Rua Ano Bom, s/n° - Corupá - SC
Botoarte Produtos Têxteis Ltda. ME - Rua Joinville, 2490 - Nesta;
Butzke & Rodrigues Ltda. - R. Bertha Weege, 2214 - Nesta;
Butzke & Rodrigues Ltda. - R. Bertha Weege, 2214 - Nesta;
Butzke & Rodrigues Ltda. - R. Bertha Weege, 2214 - Nesta;
Butzke & Rodrigues Ltda. - R. Bertha Weege, 2214 - Nesta;
Com. Malhas Tecidos Aimore Lt. - Av. Getúlio Vargas, 896 -

Nesta;
-

Dercio Laurindo Borelli - Rua Francisco Hruschka, 95 - Nesta;
Egon Lotario Jagnow - Rua 561, s/n° - Nesta;
Humberto Bennemann Gonçalves - Rua Marcelo Barbi, 430 - Nesta;
Jaraguá Consultores Associados Ltda. - R. João Marcatto, 13
sala 205 - Ed. Chiodini - Nesta;
José Carlos Gomes - R. Antonio Carlos Ferreira, 1035 - Nesta;
Jundir Daufenbach - Rua João Bertoli - Nesta;
Marcos Roberto Stein - Rua Joinville, 2222, próx. Lider Club
Nesta;
Mini Mercado Gessner Ltda. R. Bertha Weege, 1294 - Nesta;
Nazario Comércio de Colchões Ltda. - Rua Joinville, 3145 -

Centro - Nesta;
Nyalla Com. de Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 -

Nesta;
Osmar Gandolfi - Rua Primo Ronchi, 39 - Vila Nova - Nesta;
Pescados Marechal Ltda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1650 - Centro -a, Nesta;
Posto Rio da Luz - R. Pastor Albert Schneider, s/n° - Nesta;
Renova Ind. Com. de Alimentos Ltda. - R. Leodato Ribeiro,
81 - Schroeder
Rifibra Com. de Fios Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Rio Negrinho Móveis e Decorações Ltda. - Rua Joinville, 4368
- Nesta;
Silvio Belegante - R. Joinville, 359 - Nesta;
Simone Maria dos Santos - Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira

(Ótica Ave) - Nesta;
Simone Maria dos Santos - Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira
(Ótica Ave) - Nesta;
Simone Maria dos Santos - Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira

(Ótica Ave) - Nesta;
TJ. Montagens Industriais Ltd. - Rua Erwino Menegotti, 944-
Nesta;
Terraplanagem Agrícola Berns - R. Antonio José Gonçalves,
271 - Nesta;
Tinco Máqs . .e Equip. Ltd. - Rua Amparo, 43 - Nesta;
Tok Special Móveis e Decorações - Av. Getúlio Vargas, 611 -

Corupá
.

Tok Special Móveis e Decorações - Av. Getúlio Vargas, 212-
Centro - Corupá
Usina de Leite Sete Lagoas Ltda., - Rua Tifa dos Martins, s/n°
- Nesta;
Wilson Gelbhardt - Três Rios do Norte, s/n° - Três Rios do
Norte - Nesta;
Zelindro Locadora e Bazar Ltda. ME - R. Erwino Menegotti,
1567 - s. 01 SC - Nesta;
Zelindro Locadora e Bazar Ltda. ME - R. Erwino Menegotti,
1567 - s. 01 SC - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados-ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur

Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na formá da Lei, etc:

Jaraguä do Sul, 17 de Março de 1999.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sul, de Joinville, também estará

presente. Em tempo: a Festa

dos calouros de Direito, da

Univa1i, está programada para a

próxima quinta-feira, dia

25, a partir das 23 horas.

OVERNIGHT
,

EM CORUPA
A Danceteria Ovemight já

tá nos últimos preparativos
a inauguração de suas

vas instalações, em Corupá. A

rimeira promoção, Noite da

spuma, está agendada para o

dia 3 de abril. No dia seguinte, a

banda In Natura é quem estará
comandando a agitação.
Destaque especial ficará por
conta do novo sistema de som e

luz do point.

'VETE
SANGALO
� A energia da cantora baiana
lvete Sangalo, ex-vocalista da
Banda Eva, invade o

Centreventos Cau Hansen, em

Joinville, neste sábado (20), a

partir das 22 horas. Ingressos
para o eletrizante show estão

sendo vendidos, a R$ 15,00, na

loja Levi's, no segundo piso do

Shopping Mueller. Vevete

/---------"
I t 1
I
I
I
I
I
I
I
I
I Marli Erthal (19/3),
I Ciomara R. Lorenzi (20/3),

: Luzia I. Rosa (20/3),

I Simone R. da Silva (21/3),

I FemandoT.O.Guenther(2I/3),
I Cleber I. Saade (22/3),
I DUlce H. Meldau (24/3),
I Jucileia da Silva (24/3) e

I J .

,oclmara Correa (25/3). /........_-------

.,

NIVER

-B
-

Rua Mal. Deodoro da lã
Fonseca, 1452 �

FOOelFax: 372-3306 � •
Jaraguã cio Sul- SC �aDi

. Jaraguá do Sul, 19 de março de 1999 • CORREIO DO POVO· 7
....................................................................

(apelido de infância da artista)
está com tudo em sua carreira

solo. Praconferir!

INTERESSEIRA
ASSUMIDA
� Da ex-condessa Carola

Scarpa, ap6s a oficialização de
sua separação com o milionário

paulista Chiquinho Scarpa: "Ao

contrário de Adriane Galisteu,
que vive afirmando por aí que
não casou por interesse, eu

quero, sim, os bens dele. Pelo

menos aqueles com os quais
Chiquinho disse que irá me

recompensar". Puxa vida, por
essa poucos esperavam. De ter

casado por interesse, tudo bem,
nenhum espanto para ninguém.
A surpresa foi a confissão do

golpe para todo o Brasil. Que
mulher "sincera"!

DEEP PURPLE
EM CURITIBA
� A banda de hard rock Deep
Purple, autora de clássicos

inesquecíveis como, "Smoke

on the Water", "Black Night" e

"Highway Star", estará se

apresentando na Casa de

Shows Fórum, em Curitiba

(PR), na próxima terça-feira,
dia 23, a partir das 22 horas.
Considerada uma das melhores
bandas dos anos 70, o Deep
Purple aterrissa no Brasil para
comemorar os 30 anos de
estrada. Steve Morse, que
substitui o guitarrista original e

fundador Richie Blackmore,
agora em carreira-solo, lan

Gillian (vocais), Roger Glover

(baixo), Jon Lord (teclados) e

Ian Paice (bateria) serão os

responsáveis pelos altos

decibéis de um bom rock

pesado. Maiores informações
podem ser obtidas pelo telefone

(041) 347-4000.

CENTRAL DO
BRASIL
� Será na noite deste domingo
(2 I), com extensão às primeiras
horas de segunda-feira (22), que
os brasileiros poderão conferir a

colocação do filme Central do

Brasil, do diretor carioca Walter

Salles, estrelado por Fernanda

Montenegro, Vinícius de

Oliveira e Matheus

Nachtergaele, na 718 Entrega do

Prêmio Oscar, que terá como

local o imponente Shrine

Auditorium, em Los Angeles.

•••••. C I 1'1 E 1'1\ j.\•••••.
I JOINVILLE

_

I
I G.N.e. eine Mueller J: Além da linha v�rmelha I

Horários: 14h, 17h, 20h 2 23h (sexta e sábado) e

II 14h, 17h30, 20h30 (domingo a quinta).
I G.N. e. eine Mueller 2: Eu �i�a Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado I
I. Ho�os: }4h, 16h, 18h,19h45, 21h45. I

G.N.e. eine Mueller 3: A Vida e Bela

I Horários: 14h30, 16h50, 19h20 (sexta a domingo) e I
I 14h30, 16h50, 19h20, 21h50 (segunda a quinta). I

Pré estréia: O Troco II Horários: sexta, sábado e domingo somente às 21 h50

I BLUMENAU I
I G.N.e. eine Neumarkt J: Além da Linha Vermelha (censura 14 anos) I

Horários: 14h30, 18h (sexta a domingo) e

II 14h30, 18h, 21h15 (segunda à quinta).

I O Troco (censura 14 anos).
.

I
'. Horário: 21h15 (sexta a domingo). II G.N.e. eine Neumarkt 2: Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão

I Passado (censura 14 anos). I
I

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. I
G.N.e. eine Neumarkt 3: A Vida é Bela (censura12 anos).

II Horários: 14h45, 17hlO, 19h30, 22h.

I G.N.e. eine Neumarkt 4: Pânico 2 (censura 14 anos). I
Horários: 14h15, 16h45, 19h15, 21h50. II G.N.e. eine Neumarkt 5: Mensagem para Você (censura livre)

I Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. I
• G.N.e. eine Neumarkt 6: Vidas em Jogo (censura 14 anos). I

Horários: 14h30, 17h, 19h30, 21h45.
II Programação válida para o período de 19 a 25/3.

•••••••••••••••••••••••

Procópio Gomes, 481

{fliJMI
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633

o BOM BRUCE AO MAIDEN VOLTA

É oficial! Bruce Dickinson, longe desde 1993, voltou mesmo

para o Iron Maiden. E trouxe junto o guitarrista Adrian Smith,

que também fez parte da fase áurea do grupo. Agora, a banda

tem três guitarristas (Janick Gers, que havia entrado no lugar
de Smith, também foi mantido). Pouca gente acreditava que
Dickinson voltasse, embora a saída do antigo vocalista Blaze

Bayley já fosse esperada. O cara virou um verdadeiro saco de

pancada dos fãs e dos críticos e o baixista Steve Harris, dono

do Maiden, resolveu chutá-lo antes que o barco afundasse de

vez. Ninguém mencionou que a volta tenha sido motivada por
dinheiro. Todos estão animados e afirmam que os pedidos dos

fãs mais jovens, que nunca tinham visto Bruce ou Smith na

banda, foi o principal motivo do retorno. O Maiden planeja
algumas apresentações com a nova formação nos Estados

Unidos e na Inglaterra a partir de julho. No fim do ano, a banda

grava um disco com músicas inéditas e, no ano 2000, pretende
iniciar nova turnê mundial, que deve passar pelo Brasil.

(Shopping Musie)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Axé Bahia 99, Caetano Veloso (Prenda

Minha), Offspring (Americana) e Planeta Atlântida Hits 99.

Principal lançamento: Amigos 99.

Clínica Especializada em Ortodontia

J.J. Carlon

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

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

Dr. J.J. earlon - eRO 717
Dr. M. Marce/lo Carlon • eRO 4190

Dr. Márcio A. cenon» eRO 45!46

Centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege, 50

3° andar - Jaraguá do Sul- SC, Tel: 371-0421 e 372·1279

CENTRO dr OdONTolOGiA INTEGRAdA
DR. Cltcio SidNEi GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESE E IMpIANT�S DENTÁRios

DRA. TAlGE CEluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTodONTiA

DR. MAURO MONTEiRO Cduppi
ORTodoNTiA

RUA JOiNVillE, 1 �70 .. TElEfONE: (047) }71 ..61 �8

.

TElEfONE/fAX: (047) }71 ..7209

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

o Reino

a um
Em cada cidade e em cada

estrada em que Jesus andava, as

pessoas vinham para dialogar com

ele. Umas queriam saber sobre sua

vida, outras queriam conselhos,
umas esperavam ser curadas, outras

só queriam especular sobre o que
ele falava, e assim por diante.

Antes de Jesus responder as

perguntas, ele reparava bem o seu

público. Assim, se ele estava

reunindo com pescadores, falava
das coisas de pescadores; se estava

reunido com mulheres, falava das
coisas da vida das mulheres; se

estava reunido com agricultores
falava da vida de agricultores ...

Em todas as conversas, Jesus

sempre falava da vontade de Deus

para com elas.
Na maioria de seus diálogos e

ensinamentos, Jesus contava

histórias. 'Nelas ele usava

exemplos de coisas que faziam

parte da vida do povo, como

sementes, animais, terra ... Jesus
falava das coisas do cotidiano. Isto

A EDUCAÇÃO COMPLETA

de Deus semelhante
f'ItI

grao de mostarda
doentes, cuidam com carinho das

crianças, trabalham unidos na

comunidade, tudo que falam é

para a edificação, as pessoas são

valorizadas e dignificadas, a

natureza é cuidada e respeitada.
Estes pequenos grandes sinais são

as sementes do reino. Mas o Reino
de Deus pode e deve ser bem

maior, assim como a menor

semente se torna a maior das

hortaliças. Isto acontece quando
em nosso dia a dia, por exemplo,
as pessoas têm emprego, educação
integral, assistência médica boa,
comunidade solidária com

pessoas que sofrem ... Quando
pessoas estão dispostas a

mudarem de vida e vencem o

egoísmo e individualismo,
repartindo os seus dons para a

construção de um mundo melhor.
Aí sim, o Reino de Deus tem

chance de ficar maior.
- Bom, então nós devemos agir

para que aconteçam mais sinais do
Reino de Deus - concluíram os

discípulos.

Prezado amigo e amiga!

É tempo de Quaresma! É tem

po de mudar de vida! Assim como

os discípulos, vamos também nós,
hoje, trabalhar um pouco mais em

favor da construção do Reino de
Deus. Jesus te convida a lançar a

semente, por menor que ela seja!

Pa. Claudete Reise Ulrich

el� comparava com o Reino de
Deus. Jesus era uma pessoa
extremamente pedagógica. Ele
utilizava o método das parábolas.
Vou lhes contar uma dessas

parábolas, que se encontra no

Evangelho de Marcos, capítulo 4,
versículos 30 a 32.

"Disse mais: A que, asseme

lharemos o Reino de Deus? Ou
com que parábola o apresentare
mos? É como umgrão de mostar

da que, quando semeado, é a me

nor de todas as sementes da terra;
mas uma vez semeada, cresce e

se torna maior do que todas as

hortaliças, e deita grandes ramos

a ponto de as aves do céu poderem
aninhar-se à sua sombra. n

O Reino de Deus é
semelhante a um grão de mostarda
- afirma Jesus.

- Como assim? - perguntaram
os discípulos.

- @ grão de mostarda é uma das
menores sementes que existem na

Terra. Mas, se ela for semeada,
cresce e se torna maior do que todas
as hortaliças, a ponto de os

passarinhos fazerem ninhos nela.
- Mas o que isto tem a ver com

o Reino de Deus?

,
Os discípulos não conseguiam

entender esta comparação.
- Meus amigos - continuou

Jesus, - o Reino de Deus é
semelhante ao grão de mostarda

porque ele acontece ali onde as

pessoas se consolam, repartem os

seus lucros, tratam bem os

�rcul0
Ita.lia.I10

de Jaraguá do Sul

Encontro mensal
Dia 26 de março, a partir das 191730, estão todos convidados a participar do

nosso "I" Encontro do ano", na Recreativa da Marisol.

Muita alegria e aquele jantar típico italiano, com polenta, macarrão, galinha,
saladas e vinho à vontade.

Comprando seu ingresso antecipado, você paga apenas R$ 6,00.
Pode ser adquirido junto aos coralistas do Círculo Italiano ou com o coordenador

Paulo Floriani, pelo telefone n" 372-1492.

Tái, vê se vem!

Devanir Danna

Presidente do Círculo

Italiano de

Iaraguâ do Sul Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

Sexta-feira, 19 de março de 1999
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ROTARY X GOVERNADORES ADJUNTOS - Dia 13 de março, a

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, governador Ralf
Botho Hermann - 1999-2000, reuniram-se com os governadores Adjuntos
1999-2000, Herbert Zimath Júnior, Ari Leandro Gonçalves, Ivo Kanneberg,
Alceu Eberhard, Helvino Wilsmann, Osnildo Bantel e Jouglas Lafite
Cordeiro. Presente também o governador indicado 2000/2001, Carla Luigi
Fioronti, que pertence ao Rotary Club de Joinville. Na ocasião, o

companheiro RolfBotho Hermann informou da importância da Assembléia,
em Anaheim, nos Estados Unidos, onde participou com sua esposa, no

último dia 26/2 a 6 de março de 1999. Outros assuntos foram abordados
onde os companheiros governadores adjuntos receberam orientações do
trabalho que deverão desempenhar e qual é a função dos governadores
adjuntos no Distrito. A reunião foi de suma importância, visto que o elo
entre clubes e governador, que se fará com os governadores adjuntos, além
de manter informado o governador das atividades implementadas pelos
clubes diminuirá a distância entre a governadoria e clubes e os objetivos
do Rotary serão facilmente alcançados e os problemas solucionados além
de uma preparação para futuros líderes distritais,

ROTARY X SEMINÁRIO DE TREINAMENTO DE PRESIDENTES
ELEITOS 1999/2000 - De suma importância a presença dos presidentes
eleitos 1999/2000, no próximo dia 27 de março, das 9 às 17 horas. Aliás, é

obrigatória a presença já que na ocasião será ministrado curso de Liderança
e Organização de Clubes, além de o futuro presidente ter oportunidade de
tirar as dúvidas pois, para isso, está sendo organizado. Convocamos a todos
os companheiros presidentes do grupo VIII (Jaraguá do Sul, Massaranduba,
Corupá, Guaramirim) que se façam presentes, além, evidentemente, dos
demais grupos. Já que o cumprimento do dever faz parte das obrigações de
um companheiro para com o clube, Distrito e Rotary Internacional.

ROTARY X LEMA ROTÁRIO - Já foi dado conhecimento do novo lema
rotário 199912000, "Rotary 2000 - Aja com coerência, confiança e

continuidade, é o lema do próximo ano rotário que se inicia em 1 de julho
de 1999, com o governador Ralf Botho Hermann, que recomendou aos

governadores adjuntos de que o Rotary Internacional solicita que todos os

companheiros de Clubes Rotários procurem agir, trabalhar e fazer, sendo
coerente com os objetivos do Rotary e a "Ética" ao que dará à governadoria
ênfase especial procurando ter confiança, inicialmente em si próprio, e

com isso contagiando todos os companheiros, vivendo concretamente na

família, clube e comunidade que pertence dando continuidade nos projetos
que já existem para que não sejam disperçados, pois assim demonstraremos
aos nossos companheiros e principalmente à comunidade que Rotary "Aje
com coerência, confiança e continuidade".

ROTARY X BUENOS AIRES - A presença na Conferência Internacional,
em Buenos Aires, do maior número de companheiros é possível e para
isso recomendamos a todos os clubes que iniciem no clube uma poupança
mensal para criar um "caixa" e assim quando aproximar-se a data 417 a 6/
7 será uma preocupação a menos e oportunidade para o maior número de

companheiros se fazerem presentes. É apenas uma sugestão que acreditamos
ser valiosa. Vamos atender ao pedido de Ralf Botho Hermann que pede
para todos os companheiros do Distrito que se façam presentes e vejam
que terão muito a ganhar, pois, numa conferência internacional se adquire
cultura e conhecimentos não só rotários mas para a sua vida empresarial e

profissional.

ROTARY X PONTUALIDADE - Companheiros, procurem cumprir o

seu dever como rotariano atendendo a convocação, aos pedidos formulados

pelo seu presidente, pois é com a união e o trabalho de todos que poderemos
remover todos os problemas, não sÓ do clube, mas também no seu trabalho,
empresa e comunidade, Vamos cair na real que somos pessoas humanas e

temos condições de criar soluções para enfrentarmos e sairmos de qualquer
"sinuca", mesmo a de "bico". Vamos dar um basta à crise e ao pessimismo,
sejamos confiantes, que basta querermos e confiarmos em nossa

potencialidade e então poderemos mudar para melhor. O trabalho de

parceria, de organização e de fé remove montanhas, é por isso que Rotary
Club de Guaramirim insiste na remodelação e organização de associação
de moradores, pois é na base que está a força e não nas estruturas fabricadas
de cima para baixo. AJA, TRABALHE E FAÇA, pois com coerência,

confiança e continuidade iremos diminuir a desigualdade social, a fome e

certamente venceremos o desemprego, a violência, a doença e a falta de

conhecimento, pois precisamos de SÀÚDE - EDUCAÇÃO e TRABALHO

para todos.
•

Apoio:

ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

(047) 373-0187

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12,520

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-071 O
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ferj promove curso de-especialização
em logística empresarial

Com o objetivo de promo
ver a formação e qualificação
de profissionais que necessitam

de informações práticas sobre

os conceitos que envolvem as

questões de transporte e logís
tica empresarial, bem como das

técnicas relativas ao estudo da

cadeia de suprimentos, sua aná

lise e adequação aos sistemas
de produção, a Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaragua
ense), mim convênio com a

Feesc/UFSC, promoverá, no

período de 22 de março a 8 de a

bril de 2000, o curso "Especiali
zação em logística empresarial".

O curso é destinado a candi
datos graduados em Engenhari
a, Administração, Economia e

outros. Segundo o coordenador
do curso, profes-sor Demerval

Mafra, este con-vênio destina-

se aos profissio-nais de

empresas industriais e de

serviços que atuam nas áreas de

transporte e logística, poden-do
participar também gerentes,
chefes de divisão e integrantes
da administração operacional,
cujas atividades requeiram aten

ção à questão da logística em

presarial. O convite se estende

ainda a docentes, estudantes ou

pesquisadores que estejam en

volvidos com o tema.

O curso terá a duração de 360
horas/aula e conta com 11

disciplinas obrigatórias (Qualida
de na Logística, Sistemas de In

tegração de Produção, Logística
Empresarial, Planejamento Estra

tégico, Gerenciamento de Proces

sos, �ustos em Logística, Siste

mas de Informação Gerencial,
Cadeia de Suprimentos, Distri-

buição Física dos Produtos,
Gerenciamento de Transportes e

Frotas e Avaliação do Valor A

gregado) e duas opcionais (Meto
dologia da Pesquisa e Metodo

logia do Ensino Superior).
As aulas serão ministradas

pelos professores: Edson Pa

checo Paladini, Dávio Ferrari

Tubino, Carlos Taboada, Carlos

Raul Borenstein, Gregório Var

vakis, Paulo Maurício Selig,
Aline França de Abreu, Antônio

GaIvão Moraes, Almir Valente,
Osmar Possamai, Suely Scherer

e Leandra Bôer Pessoa.

As aulas acontecerão às

sextas-feiras, das 18h30 às

22h30, e aos sábados, das 8 às

12 horas e das 13h30 às 17h30.

As inscrições já estão abertas na

Ferj e a mensalidade custa R$
235,00.

CESJS promove curso de doutorado em educação
Com o objetivo de oferecer

formação acadêmica em nível

de Pós-Graduação Stricto Sen
su aos docentes de diferentes

departamentos, bem como à

queles que atuam no ensino
fundamental e médio, buscando

criar uma massa crítica capaz de
.

desenvolver ensino, pesquisa e

extensão em educação, o

CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul) es

tá realizando o curso de douto

rado em Ciências da Educação,
Pedagógicas e Psicológicas.

O curso,já iniciado, objetiva
melhorar a qualidade dos cursos

de graduação do CESJS, através

de uma melhor qualificação de

seus docentes, fortalecer o inter

câmbio cultural firmado entre

a instituição e a Universidade
de La Habana, de Cuba, atender

a demanda por capacitação em

nível de pós-graduação dos

docentes de ensino médio e fun

damental, além de alimentar

discussões e produções do

Grupo Base no Projeto Profes

sor Competente.
As aulas serão ministradas

até o dia 18 de março de 2000,
sendo que as atividades de ori

entação terão início a partir de

abril, do mesmo ano. As aulas

estão sendo realizadas no

CESJS uma ou duas vezes a

cada mês, nos períodos
matutino e vespertino.

Os professores que minis

tram aulas são: Mc. José Cube

ro Allende, Dr. Roberto Armas

Urquiza, Dr. Roberto Corral

Ruso, Dr. Mário Luis Rodri

guez, Mc. Grecia Calero Vine

lo, Mc. Dndo. Arnaldo Rivero

Verdecia, Dr. José Miguel Ma

rin Antufia, Dr. Ainda Mieres

Orta, Dra. Laura Dominguez
Garcia, Dr. Jorge Vufies Jover

e Dra. Glória Farifias León.

Uma realização da Pre-

.feitura de Jaraguá do

Sul marcada paradia 23

de abril no Parque Mu

nicipal de Eventos. As

inscrições estarão aber

tas até o dia 26 de mar

ço, no DCE (só para
alunos do CESJS).
2. 10 Campeonato de

Futebol de Areia.

Uma realização do

DCE /Ferj, com a etapa
classificatória nos dias

27 e 28 de março e as

finais dia lOde abril,

juntamente com a Festa

do Dia Todo, que, como

o próprio nome já diz,

-

INTEGRAÇAO!
"Um bom começo

Os acadêmicos do

CESJS (Centro de Ensi

no Superior de Jaraguá
do Sul), mantido pela
Ferj (Fundação Educa

cional Regional Jara

guaense), têm à sua dis

posição diversas ativi

dades de integração,
que, segundo o DCE

(Diretório Central dos

.Estudantes) e o Daca

(Diretório Acadêmico

de Administração), são

fundamentais a todo e

qualquer trabalho a ser

desenvolvido.

No dia 5 de março o

Daca realizou a festa

dos calouros de Admi

nistração, que recebeu

acadêmicos de várias

fases do curso, o que,

segundo a diretoria do

Daca, propiciou a troca

de informações e expe
riências durante a fésta,

garantindo contatos

posteriores, para que no

seu dia a dia, os aca

dêmicos possam contar

com "companheiros"
nas várias etapas do

curso.

Também para dar as

boas-vindas aos acadê

micos, o DCE promo

veu, no dia 12 de mar

ço, a tradicional "cho

pada", que contou com
f

"música ao vivo", cho-

pe à vontade e muita'

animação.
O DCE tem ainda duas

atividades programa
das. São elas:

1. Participação no 30

Festival Estudantil da

MPB.

. .

Vai encerrar os Jogos
com uma festa que vai

durar o dia inteiro. As

inscrições vão até dia

23 de março, no DCE.

Obs.: as equipes �e
vem ter de 6 a 12 pesso

as, sendo que, no míni

mo, 50% de seus com

ponentes devem ser es

tudantes de graduação
ou pós-graduação da

Ferj. O valor da inscri

ção é de R$ 1,00/pessoa
para alunos e R$ 3,00/

pessoa para os demais

participantes.
Inscreva-se já e apro
veite a oportunidade de

fazer novas amizades e

de tornar sua faculdade

cada vez mais atrativa.

POSTO .,IIE 5

/lfli/,�
mime Ir 371 9964 i

!!.

Rua Presidente EpItOO/o Pessoa, 1155
[J:Yéx 00 Kohlboch} Jcrog.JÓ do &ll- sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Foto Loss

Este lindo garotinho é

Matheus Carlini

Marques, que no último

dia 15/3

completou :2 meses,

filho de Penis Marques
e Isolete Carlini.

Felicidades a toda

família

Ivania Voigt, filha de Nair e Ivan

Voigt, completou 11 anos día 1:2/

3. A festinha foi em sua residência'

para amiguinhos e familíares

Edson Junkes

Monique de Souza Bettiol completa 1

aninho (:2113). Ela é filha de Paulo Rogério
e Luciana de Souza BettioI.

A dinda coruja deseja muita saúde, paz e

alegrias a esta princezinha

Nascímentos
6/3/99 - Letícia Venturi da Silva

6/3/99 - Liara Tais Umlauf
7/3/99 - Arian Diego Schwirkowski
7/3/99 - João Alves Neto

7/3/99 - Matheus Alberto Moeller
8/3/99 - Emelin Tainé Paraná Colaço Pinto

9/3/99 - Jonas Rafael Reiss do Prado
9/3/99 - Tuany Stefany Ribeiro
10/3/99 - Gabrieli Cristina Borchard
10/3/99 - Leonardo Camargo de Lima

11/3/99 - Wellington Abel Canon Alves
12/3/99 - Alan Hemkemaier de Araújo
12/3/99 - Emerson Tobias

13/3/99 - Emilly Nayara de Lima �:,. "'- _ .

••••••••••••••••••••••••••••••••••

de março,

Tiago Felipe

Ronchi, filho de

Raquel Regina e

Camargo Ronchi,

fez 11 anos dia 18'

comemoração

com familiäres e

Embelezando nossa coluna a

garotinha Maria Patrícia Laus,
.

que completa 5 anos, dia :21/3.

Ela é filha de Arialves e Sandra

Laus, Parabéns!

Fabiane

Elo iaa

Reeck

completa
hoje (19/3)

1:2 anos.

Ela é filha

de Romeu

e Salete

Reeck

Leonardo Demarchi Póvoas completou 1 aninho

no dia 11/3. Ele é filho de Luiz Rogério e Eliane

____________--' Demarchi Póvoas

arniqos

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

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
Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do Sul - SC -

Fones: 973-5732 - /376-1112

GIRASSOL

Berçário e Maternal
Objetivo da Escola

Oportunizar à criança a condição de se educar, ser

respeitada, poder criar, escolher, decidir e sonhar.
'.

Pretendendo a formação de um ser crítico,
comprometido, fraterno, honesto, solidário,

produtivo, participativo e coletivo.

Atendemos crianças até 4 anos

Tel. (047) 371-8286
Rua Barão do Rio Branco, 611 - Centro

89251-400 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Escola de Equitação
Nélio Krüger, "Beco", 22

anos e, sem muito exagero, a

mesma quantidade de lide com

cavalos, é o professor da

primeira e única escola de

Equitação de nossa região.
Filho do senhor Almiro

Krüger, "Krüger", família
tradicional, conhecida por todos
os tradicionalistas gaúchos e

admiradores de corrida de

cavalo, por apresentar-se sempre
no lombo de bons cavalos.t Os

Krüger orgulham-se em mostrar

a sala com mais de mil troféus,
isto sem COntar os bois,' ovelhas
e porcos, todos conquistados, em

provas de laço, tambor, rédeas,
etc .. Como diz o senhor Krüger
"Aqui tem café no bule".

A família Krüger possui uma

pensão, com capacidade para 70

cavalos, situada na Rua Berta

Weege, 3417, três quilômetros
após a Malwee, e em frente ao

salão 25 de Julho.
A Escolinha de Laço do

professor Beco, que atualmente
está com 18 alunos (com uma

curiosidade: muito mais alunas
do que alunos), dedica-se ao

ensino de equitação e treina
mento para provas de laço,
tambor e baliza. Recebe alunos
e aI unas a partir de 5 anos, para
três horas aulas por semana,
divididos em três dias. O aluno

que não possui cavalo paga R$
80,00 mensais, e quem possui
R$ 60,00.

O professor Beco possui um

caminhão boiadeiro para trans

portar cavalos, e para os alunos

interessados, e já preparados,
para participar de rodeios, ele

pres ta o serv i ço de fre te e

acompanha
o aluno du
rante as pro
vas, desde a

hora de enci
lhar o cava

lo, inscrição,
realização
da prova,

até a liberação final do animal.
Eu acompanhei duas aulas e,

como já previa, realmente a

escola possui recursos e

conhecimento para ministrar
cursos desta natureza. Este
trabalho envolve o aluno,
normalmente crianças, a mãe

que vai levá-Ia, o pai que vai
filmar ou fotografar nos finais de

semana, a avó ou madrinha que
se emociona ao vê-lo vencer

uma competição, e assim forma
se todo um círculo de novas

amizades dentro de uma opção
de lazer saudável e desafiadora.

Ao professor Beco e família

Krüger, parabéns pela nobre

iniciativa, desejo muito sucesso

nos seus empreendimentos e que
Deus acompanhe nesta nova

tarefa. O Jornal CORREIO .00
POVO e o CTG Laço Jaraguaense
apóiam, admiram e colocam-se
à disposição para ajudá-los.

Aos pais e autoridades eu

deixo uma frase que escutei, já
faz muitos anos lá na cidade de

Sombrio, Sul desta bela e Santa
Catarina:

"Dê um cavalo a seu filho
antes que um traficante o faça".

--------

conquistados pela
famüia

'" ······FA··fTAM·········'
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Vendo: Bagual, 5 anos, baia, crioulo puro, documentado -

tel. 372 24 56 - Clênio
•• Vendo: Cavalo, 4 anos, Colorado, crioulo puro, documentado

• •

• tel. 372 24 56 - Clênio •

• Vendo: Laço de couro de 6 e 8 tentos - tel. 392 3055 - ramal 26 - Evandro.•
................. � .

ESCOL,NHA LAÇO DE OURO
DO 'PROFESSOR BECO

r---------�--�--,
I Gaúcho(a) de idade nova I
I Leani Maria Candido (24), Maria Salete Spézia I
LFranzner (26), Lauro Tacheck (4). .J- - -,- - - - - - - - ... ---

Agenda gaúcha
27 de março - Baile Gaúcho com Grupo Rodeio -

CTG Laço Jaraguaense
20 a 25 de abril - Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio

Negrinho
1 e 2 de maio - CTG Tropeiros do Vale - 2" Festa

Campeira - Hélio Hemmendoerfer
13 a J 6 de maio - J 80 Rodeio Crioulo - CTG Laço
Jaraguaense
J4 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 Jaraguaense. 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 Weege, 3417
(3 quilômetros após a Malwee,
em frente ao salão 25 de Julho)

Contatos: 376-1066

Baile Gaúcho
27 de março - Grupo

Rodeio
CTG Laço

Jaraguaense

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.
,���

I

IlPECIOIADO
S.LE.=071

Kir
CARNES

I�
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Conhecendo o interior e o litoral de cada cidade.

Praia do Forte (Salvador) - 8 dias

Gramado - 2x de R$125,OO

Minas Gerais -2xde R$210,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• (047) 371.a146

Mudas de árvores'frutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lalau " Jaraguá do Sul" SC

Mauro e Lenir Koch, com a filha Dione

Fabiola; curtindo o sucesso do centro

estético Beleza da Alma

FOTONllTO

A agenda branca da temporada
registrou o casamento de Nüvania e

Charles, sábado passado, na Igreja
Evangélica Luterana - Centro. Os

convidados foram recepcionados lia

Sociedade Amizade. A noiva éfilha de

Alfonso e Odete Sobieranski; e o noivo

éfilho de Marcos e Íris Lemke

Dr. Nelson José e Estelita
Schmitt Pereira. Ele recebeu a

comenda Paul Harris; do

Rotary Club de Guaramirim

•••••••••••••••••

GONÇALVES
CONTABILIDADE

Rua: Felipe Schmidt. 86
FoneJFax: (041) 371-3751

'1\

\

Raulino
Kreis

Júnior, com

a.esposa
Mara
Rosana ea

filha Iulia
Carolina,
comemorando
os 18 anos

%

de
atividades
da Raumak

Casal Edmar Helio e

Leni Micheluui
(Karlache Malhas)
inaugurando bonita quadra
de futebol suico .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aulas de saúde pela TV
doenças, como haveria maior felicidadé e'
tranqüilidade nas nesses famnias com a ori

entação e prevenção dó uso das drogas
que avassala, denigre e destrói cada dia

mais a fornílio brosileira.
Sß pensarmos que, diminuindo O número

'de drogados, diminuiríamos o número de

trofícontes. se não tiver compradores nöo
mais haverá vendedores, e sabendo que'
esta é a única forma de se acabar com O
uso da droga que transforma o ser num tro
po humano, não nos confortaríamos com a

falta de aplicação prática desse programa,
uma esperança para a famnia brasileira, con

turbada pela situação atual.

Ouvimos, lemos e acreditamos que o mi

nistro da Saúde, José Serra, instituiu uma idéia

maravilhosa para se preservar a soúde do

País, e, que prejudicam o bem-estar da co
munidade, será levada ao ar uma vez por
semana, a partir das 8 horas, com repetiçãoli>

,

às l l. 14 e 17 horas.

Os temas propostos seriam um Bê-á-bá da

prevenção de doenças, as mais comuns, e

freqüentes, incluindo:
* Causas externas que provocam aciden

tes de morte entre crianças maiores de 9

anos e adolescentes.
* Uso de vacinas preventivas, hábitos a

llrnentores e nutrição: violência e homicí

dio (primeira causa de morte de adoles

centes entre 15 e 19 anos); cuidados com

a pele (problemas dermatológicos), tercei

ra causo de atendimento nas unidades de

saúde; diabetes, especialmente o infanto

juvenil. Pediculose, infestação 'de piolhos
(de grande incidência ncs escolas), tuber

culose, olds. problemas dös drogas, den-

povo brasileiro.

Seria, usoneo a escola e a TV, uma forma

de educar o nosso povo, especialmente a

criança e o jovem, através de uma cultura

preventiva, forma de orientar poro prevenir
, doenças e males que possam ser evitados.

A proposta do ministro, em unlöo com o

Ministério da Educação, é capacitar através
de 156 programas, de 15 minutos de duração
cada, que serão velculodos na TV Escola,

quatro vezes ao dío. uma vez por semana. ,

Novecentos mil professores de 10 e 2° Graus,
estariam incluídos no programa, atingindo 27

rnllhões de alunos matricUlados em 50 mil

escolas públicas do País e que terão acesso

à TV-Escola.

A programação dessosinformoçôes sobre

Mario Sousa

Farmacêutico bioquímico
Laboratório Jaraguaense de Análises Clíni

cas Ltda.

,

como prevenir os erros do cotidiano poro gue, saúdé bucal, exercícios e atividades

evitar doenças, que custam muito caro ao físicas, sexuolldode. orientação aos jovens
sobre doenços venéreas e gravidez indese

jável e tantos outros que o espaço não per
mite enumerar .

O prezado leitor não concorda que isso

seria uma maravilha?

Só que essa programação foi prevista para
iniciar ern janeiro deste ano e até .entöo (já
estamos em março); nada aconteceu. Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45-

1° andar - Centro - Telefone: 372-0395
Estamos preocupados de que, como co- ,'---'-- �----�-�

mum neste País, esse projeto, regulamenta
do em lel. seja mais uma "balela brasileira" e

fique na teoria, guardada em bonita pasta
, nagaveta da bela escrivaninha do ministério

público.
A nossa preocupação é justificada pelo

bem que traria o programa, não só pela
, certeza de que seria diminuído o número de

� Ja 'SE -= ='T Clínica de Atendimento
...... #:C .fYII =.,.. M'd' I ,_..I
._. -- _'- - _.. e lCO ntegraäo

, ctíntca 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

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

Clínica UroAtualii
Doenças do Intestino grosso,

reto e ânus, Colonoscopia,
, retossigmoidoscopia

,

Or. Alexandre L. Schlabendorff
(Procfoclin)' CRM-7096

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina

Dr. Paulo' Odebrecht
"Atendemos aos melhoresFone 371-5117 * 372-1553

Rua Guilherme Wéege, 50 sala 701
Jaraguá do SI,lI - SC

. Centro Médico Odontológico

convênios de nossa Região"
.Rua Jorge Ozernlewlcz, 1277, V 371-3426

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos.F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
.

Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

ij.i.. ijac@netuno.com.br Fone/Fax 311·0��2 RuaA�'I:��d�:��S��lu���hJ��é67-� LABORATÓRIO JARAGUAENSE 42 anos servmdo com qualidade e

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTDA... alta tecnologia - Jaraguá do Sul e região
Dr. lV1arlo So�sa

Dr. lVIarlo .Scnrsci fr: .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Raumak lança empacotadeira
durante feira internacional

-------------�-------------------

Pelo quinto ano consecutivo, empresa jaraguaense expõe máquinas na

Flsoa; realizada no Anhembi, em São Paulo, no mês de junho

Jaraguá do Sul - No mês
em que completa 18 anos

de fundação, a Raumak -

Raulino Kreis Máquinas Ltda.
-, prepara-se para lançar
um modelo de .ernpocoto
deira que reúne tecnologia
e qualidade. A máquina
será apresentada na Fispol
(Feira Internacional de Ali

mentos), realizada no A
nhembL em São Paulo, de
8 a 12 de junho. Pela quinta
vez consecutiva, a empre
sa jaraguaense participa da

exposição. Por enquanto a

novidade é mantida em si

gilo pe-los diretores da Rau
mako

A empacotadeira, que
será o carro-chefe na ex

posição da Raumak du
rante a feira, integra o mix
de 21 modelos fabricados
pela empresa. De empaco
tadoras para moídos até

granulados irregulares, as

máquinas chegam ao mer

cado trazendo a revolução
tecnológica que garantiu o

Certificado de Qualidade,
conferido pelos próprios cli
entes. As máquinas são au

tomáticas, com controla
dores programáveis. "Ga
nhamos em agilidade, faci
lidade e 'inteligência' do

equipamento no processo
de empocotornento". afir
mou Roulino Kreis Júnior,
diretor.-industrial da Rau-

Padrão: máquinas da Raumak são exportadas para o Mercosul

mok.
Ano passado, a empre

sa investiu aproximada
mente RS 600 mil em atua

lização tecnológica. Con
correndo com 20 empresas
brasileiras no ramo de fabri

cação de empacotadeiras,
duas delas instaladas em

Jaraguá do Sul, a Raumak

pretende expandir a área
de comercialização. Em

parceria com o Sebrae de
Santa Catarina, a empresa
avalia o potencial econômi
co, voltado à linha de

produção, de países da Áfri
ca, Ásia, e, inclusive, nas Fi

lipinas. "A exportaçõo de
nossos produtos vai de

pender da viabilidade do
mercado", reforça Kreis

Júnior.
Atualmente, as máqui

nas fabricadas num par
que fabril de 3,8 mil metros

quadrados, localizado no

Bairro Ilha da Figueira, são
distribuídas no mercado
nacional, na Argentina,
Uruguai. Paraguai e Chile.
O faturamento da empre
sa deverá atingir RS 6 mi
lhões este ano, um aumen

to próximo a 10% em

relação ao exercício ante
rior. "Além disso, vamos im-

plantar um programa inter
no direcionado a todos os

funcionários. O objetivo é
se credenciar para a ob

tenção do Certificado ISO
9000", destaca Raulino Kre
is Júnior.

Diretoria: Mauro e Raulino Kreis, da Raumak, que este mês completa 18 anos de fundação

GILMAR DE OLIVEIRA - CRP-12/1950
Psicólogo Clínico

o brinquedo e o brincar
Até a metade deste século que se finda, a infância

não era percebida pela maioria das fornillos. pelo clero,
pela escola e pela sociedade como uma fase de

aquisições fundamentais para o pleno desenvolvimento
do potencial humano. As crianças eram vistas como

"mini-adultos", que deveriam, através da educação
rígida vigente na época, imitar e perpetuar os costumes
tradicionais.

Com a revolução dos costumes e com a

popularização dos autores de obras da psicologia, as

crianças começaram a ser percebidas, não como

pequenos adultos, mas como pessoas merecedoras de
respeito, de compreensão e afeto. A infância passa a

ser valorizada e melhor estudada em seus aspectos
psicológicos, onde se percebeu os traumas, impressões
e experiências marcantes que ditam o caráter e a

personalidade do adulto muito mais que a cultura social.
O meio familiar deixa (não no todo) de ser apenas
vivenciado como pai e mãe, e as crianças passam a

.exercer o seu papel e sua influência.
Quando o brincar passou a ser valorizado, outra

descoberta: que é através do jogo, do lúdico, do

brinquedo que a fantasia atua na mente como um

preparador para a vida, consolidando os fatores
relacionais adquiridos no meio e a estrutura emocional
deste futuro adulto. É no brincar, portanto, que a criança
elcboro suas estratégias, que encontra formas de
descolar, usar e compreender o seu afeto, de perceber
as nuances do ganhar e do perder e tais descobertas,
assimiladas nesta fase, possibilitam que os sucessos e

dissabores da vida futura sejam melhor elaborados. O
brinquedo é o instrumento que atua muitas vezes como

o sujeito, e o brincar é a relação, o contato com o outro,
percebido como o não-eu, o toro. mas que atua no

interno da criança, perfazendo o papel dos problemas
que o mundo externo apresenta e que, por falta deste
popel. muitos adultos tornam-se inseguros, incapazes de
responder adequadamente ao problema à sua frente.

O outro momento mágico que o brincar possibilita é
o de estimular a inteligência motora da criança, assim
como também a percepção do seu ambiente (e dos
outros tantos que serão' melhor explorados por toda a

vida do sujeito), do raciocínio, da partilha, da intuição e

todas as formas de inteligência fundamentais no pleno
despertar para a vida. Ou seja, brincar faz crescer ocorpo
e a mente, faz a criança perceber seu mundo, seu corpo,
seus limites e potenciais, ensina, estimula, faz viver.

Com o avanço da tecnologia, dos crimes, do poder
aquisitivo e da precoce responsabilidade de luta
profissional na infância, o brincar perde o seu valor.
Crianças que vão ao judô, à natação, à escola, ao

reforço, à doutrina, além de não brincar, passam a não
fazer nada bem-feito a não ser se ocupar e viver
alienadas, presas, ansiosas e inseguras. Passam a não
diferenciar a responsabilidade e o brincar, o brinquedo
e a tarefa do dia e tais tarefas e responsabilidades com

que tão cedo lidam serão seus eternos brinquedos. Dosar
as responsabilidades dos filhos, valorizando um espaço
para as brincadeiras e também para os limites, eis um

bom jogo para os pais.

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Edson Junkes/CP

Opção: consumidores podem escolher produtos selecionados por técnicos agrícolas

Feirão oferece produtos de

quolídodee preços baixos
---------------------------------

Dois agricultores abastecem 11 pontos de venda de frutas e verduras
no Município. Valor do quilo varia de R$ 0,40 a R$ 0,55

Jaraguá do Sul - O pro

grama Feirão de Frutas e

Verduras. da Secretaria de

Agricultura e Meio Ambi

ente. completa três anos

colhendo bons "frutos". O
baixo preço adotado na

comercialização dos pro
dutos está atraindo cada

vez mais consumidores. Só
neste período. cerca de 50
toneladas de frutas e ver

duras foram parar na mesa

das famílias jaraguaenses.
"Conseguimos expandir o

projeto para pontos es

tratégicos do Município
visando sempre atender
um número maior de cli

entes". destacou a fiscal

ambiental da secretaria.
Josiane Trocatti. coordena
dora do programa.

Além de produtos sele

cionados por técnicos da

própria secretaria. o preço
conferido para frutas e ver

duras varia de RS 0.40 e RS
0.55 o quilo. Em determina
dos itens. a diferença de

preços adotados na feira e

nos supermercados ultra

passa 45%. Desde que foi

lançado. em maio de 1996.
o Feirão atendeu 12 bair

ros. Pela falta de movimen

to em algumas localida

des. o número caiu para
seis no início de 1997. "As

vendas não pagavam os

gastos com o transporte".
salienta Josiane. Dois pro
dutores rurais abastecem
as prateleiras das feiras mu

nicipais.
Ainda este ano. a se-

cretaria inaugura o merca

do público. que funciona
rá no antigo prédio da Se

cretaria da Educação. na

Avenida Getúlio Vargas.
em frente ao prédio do

INSS. No local. além de fru

tas. verduras e derivados
de leite. também haverá
vendas de artesanato.

Além de proporcionar mais

opção às donas de casa.

os feirões trouxeram a

competitividade nos va

lores praticados nos produ
tos. Frutas como o mamão.
na feira. chega a custar

quase 250% a menos no

volor do quilo em relação
aos mercados. enquanto o

tomate. por exemplo. re

gistra uma queda de 100%
na etiqueta.

.
ONDE COMPRAR

..

Bairro local Dia Horário

Ilha da Figueira Sociedade Vieirense 3° feira 12 às 15h30
Vila Lalau Igreja Nossa Senhora Aparecida 5° feira 7 às 9 horas
Rio Molha Parque Municipal de Eventos 5° feira 7 às 13 horas
Nereu Ramos Igreja Nossa Senhora do Rosário 5° feira 12h30 às 15h3Ó
Tifo Martins Escola Jonas Alves de Souza sábado 7 às 9 horas
Centro Praça defronte a Delegacia sábado 7 às 10 horas
Vila Rau Entrada da Cohab sábado 7 às 9 horas'

Fonte: Secretaria de Agricultura

Campanha imuniza
contra gripe e tétano

Jaraguá do Sul - O Mi

nistério da Saúde confir

mou. no início da semana.

o período da campanha
nacional de vacinação à

população acima de 65
anos. De 7 de abril a 14 de

maio. será realizada em

todo o País a imunização
contra a gripe - tipo Influ
enza - e tétano. A Secreta

ria de Saúde pretende va

cinar cerca de 4.3 mil ido
sos no Município. O núme
ro previsto refere-se ao ba

lanço de 1997. feito pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística).
em Jaraguá do Sul.

De acordo com a secre

tária Nancy Zimmermann.
a incidência da Influenza

em idosos. um dos mais

perigosos tipos de gripes já
descobertos. e a perda de

resistência do organismo

em pessoas desta faixa
etária. deixam o corpo dos
idosos vulnerável à ação
das bactérias. "Isso acaba
trazendo problemas respi
ratórios e afeta direta
mente os pulmões. com

risco de pneumonia". expli
ca a secretária.

Para cumprir a meta es

tabelecida pelo Ministério
da Saúde. as vacinas serão

aplicadas nos quatro pos
tos de saúde cadastrados

pela Secretaria Estadual

de Saúde - Reinoldo Rau.
João Pessoa. Caic e Três

Rios do Norte - e duas

equipes volantes levarão
as doses em localidades
isoladas. É necessário a

apresentação da carteira

de vacinação. Caso o

idoso não tenha o docu

mento. basta apenas a

carteira de identidade.

Prevenção: dose será aplicada em pessoas acima de 65 anos

CURSO TEÓRICO,
. PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO.

-+OPORTUNIDADE
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.

Ensinamos a escolher o local do plantio e

desidratar Tipo Exportação.
COMERCIALIZAMOS A SUA .

PRODUÇÃO A R$ 130,00 O QUILO.

Maiores informações: Rua: Itapocu Hansa, 3.411
Fone: (047) 975-2247· Bairro Três Rios do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)

Acordo viabiliza reativação de
obras no Calçadão do Município
----------------------�----------

Projeto, elaborado em 7996, previa a retirada de 22 postes num

'trecho de 450 metros da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca

Jaraguá do Sul- As obras

para a retirada dos 22

postes do Calçadão da
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca poderão ser

reativadas após três anos

de paralisação. Acompa
nhado do gerente regional
da Celesc, Luiz Melro, o

prefeito Irineu Posold (PSDB)
esteve em Florianópolis dis
cutindo o projeto com o

diretor de distribuição da
estatal, Paulo Silveira, que
acenou favorável à retoma
da da parceria entre o go
verno estadual e a Prefeitu
ra'.

Pasold sugeriu alterações
no projeto original. A meta,
segundo o prefeito, é reduzir
o custo para a transferência
dos cabos das redes elétri
ca, telefônica e de TV a

cabo para as galerias sub
terrãneas. "Vamos buscar
alternativas viáveis à atual

situação econômica do

Município", afirma Irineu
Pasold. O projeto está orça
do em RS 700 mil. Parte
desse dinheiro já foi aplica
do na construção da estru
tura do subsolo.

O entrave que paralisou
a obra, incluída no projeto
de embelezamento elabo
rado em 1996, durante a ad

ministração do ex-prefeito
Durval Vasel (PTB), foi a ne

gociação na compra de
dois transformadores blin
dados e ca bos reco patos
com material especial. O
alto custo dos equipamen
tos inviabilizou o término do

Calçadão. Hoje, moradores
dos prédios localizados num

trecho de 450 metros con

vivem com cabos de ener

gia elétrica e. transforma
dores, lado a lado, nas sa

cadas dos apartamentos.
"Até o final deste ano con

cluiremos o projeto", apos
ta o prefeito.

Durante a reunião, se

mana passada, Paulo Silvei
ra, diretor de distribuição da
Celesc, sugeriu a substitui
çöo dos transformadores
blindados por tronsrorrno
dores "jardim". Ao invés de
serem instalados no subso
lo, os equipamentos ficari
am em caixas colocadas
sObre estruturas ao ar livre,
diminuindo o custo. "Há
empresas em Jaraguá do

Edson JunkesfCP

Alta-tensão: fios lado a lado com sacadas de apartamentos

Sul que fabricam esses mo

delos", observa Luiz Melro,

que aposta numa articu

lação política para a con

clusão do projeto. "A Celesc

não vai investir dinheiro. A
obra é estritamente de em

belezamento. Não vai au

mentar nossa carteira de
consumidores", destaca.

Jeep Club
* A nossa saída realizada no último sábado foi ótima e agradou a todos,

As trilhas percorridas na região de Rio dos Cedros são muito bonitas, com

paisagens naturais fantásticas, Parabéns à diretoria.
* Nesta sexta-feira, 19/3, acontecerá um torneio de sinuca. com início às

19 horas. Cada sócio poderá trazer um convidado para participar.
* No próximo dia 27/3, sábado, o nosso clube completará oito anos. A

diretoria está programando um jantar de comemoração.
* O companheiro Jorge recebeu convite-para participar da Copa
Mitsubishi 4X4.
* O churrasco da reunião passada ficou por conta do companheiro
Rufino. Estava ótimo,
* Na nossa aventura r-�m��"W_
pelas trilhas de Rio dos

Cedros teve de tudo,

jipeiro que deu uma de

turista, pneus furados,

churrasco gaúcho,
barbeiros, jipes quebra
dos e jipeiro que insistia

em passar por uma

trilha onde existia uma

mis-teriosa cachoeira.

• Alongamento de Chassi

· Cardans

• Manut. de Guindastes,
• Reformas de Equipamentos
• Adaptação Equipamentos
· Soldas Especiais...

Fone: (047)370·4159

rrcp ··· .. ····· ·· ..

.
.. ····· .. · .. · .. · .. ········· ··
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Guoramirim

O prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB) garantiu
que irá priorizar o repasse dos recursos arrecadados do

IPTU (Imposto Predial_e Territorial Urbano) para o Hospital
Santo Antônio. A crise que atingiu o único hospital do

Município levou a Prefeitura a intensificar a campanha
junto aos contribuintes para o pagamento do tributo'. O

dinheiro também será aplicado na construção do Centro

de Atendimento Médico.

Massaranduba

Rizicultores estão comemorando os resultados preliminares
da safra deste ano. A média ficou em 150 sacas por
hectare, a expectativa é colher 1,2 milhão de sacas, este

ano. Número recorde para o Município que mais produz
arroz em Santa Catarina.As técnicas de plantio adotadas

tiveram reflexos no desenvolvimento e na qualidade do

grão, Isso representará faturamento próximo a RS 204
milhões,

Corupó (I)

Professor Albano Cardoso, coordenador do Conselho
Tutelar do Município, programa para os próximos dias
encontro com professores das redes estadual e municipal
de ensino. Em pauta, a exploração sexual infantil, a

prostituição de crianças e a violência contra menores.

Em maio, adianta Cardoso, haverá mobilização nas ruas

da cidade, com distribuição de panfletos e cartazes,
marcando o primeiro ano de instalação do Fórum
Catarinense pelo fim da violência e exploroçöo sexual

infanto-juvenJl.

Corupó (II)

A escola de música Jazz Band Elite retorna ao centro da
cidade. Depois de ficar instalada nos últimos dois anos na

Escola Ernesto Beeger, no Bairro Bomplant, a sede
funcionará num imóvel locado pela Prefeitura, na Rua
Ricardo Jark. Com a transferência para o bairro, a banda

municipal perdeu metade dos integrantes. As aulas

permanecem todas as quartas-feiras, ministradas pelo
professor José Siuminski. Nos outros dias da semana, alunos
recebem orientação de professores auxiliares, formados
na própria escola.

Corupó (III)

A Fundação Cultural e as sociedades de Caça e Tiro estão

resgatando o concurso Rainha das Sociedades. O
concurso terá seis etapas classificatórias, e a final
acontece no dia lOde julho, De acordo com Maria

Aporecldo Rosa, da Fundação Cultural, o projeto
pretende resgatar as tradições de cada sociedade e

arrecadar recursos para a manutenção das sedes sociais.

Florianópolis

O secretário de Segurança Pública, Luiz Carlos Schmidt
de Carvalho, assinou portaria que regulamenta as

atividades e estabelece critérios de credenciamento e

funcionamento dos Centros de Formação de Condutores,
As auto-escolas terão prazo de 12 meses, a partir da

publicação da portaria no Diário Oficial, para se

adequarem ao conteúdo detalhado no documento.
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Sete casos de meningite viral
são confirmados no região

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

Secretária de Saúde descarta a possibilidade de surto da doença
no Município. Métodos de prevenção serão adotados

Jaraguá do Sul - A inci
dência da meningite viral
entre crianças que freqüen
tam as salas de aula está
preocupando a Vigilância
Epidemiológica da Secre
taria de Saúde, Nos últimos
30 dias foram registrados
sete casos da doença em

três municípios do Vale do

ltopocu. Quarta-feira pas
sada (17). um aluno do
Centro Educacional Can
guru e outro da Escola Mu

nicipal Maria Nilda Salai. de

Jaraguá do Sul, foram inter
nados após os médicos
constatarem bactérias da

meningite viral no orga
nismo dos pacientes, Em
Schroeder e Guaramirim
também foram identifica
das pessoas com os sinto
mas causados pela menin

gite,_
. Os três estudantes da

Escola Municipal Ana Töwe

Nagel, uma menina de 14
anos e dois meninos de seis,
que contrairam a meningite
viral, passam bem, Até
ontem, as duas-crianças da
creche do Canguru e da
escola Maria Nilda Salai
continuavam em observa

ção, "Descartamos a hipó
tese de ser um surto, O tipo
viral é ameno e precise
apenas de tratamento mé
dico e repouso", explicou
a secretária de Saúde,
Nancy Zimmermann,

Com a comprovação de
sete casos em apenas um

mês, aumenta para 25 o

número de ocorrências
confirmadas de meningite,
incluindo a viraL bacteriana
e meningocócica, no Muni

cípio este ano, Segundo
Elvira Beier, chefe do depar
tamento Epidemiológico,
80% dos casos são do tipo
viral, "O ideal é buscar orien

tação médica quando per
sistir febre e dor de cabe-

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO

---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510

Fone: 372-3912

Sintomas da meningite
Febre alta

Forte dor de cabeça

Vômitos

Rigidez na nuca

Oqueé?
É a inflamação das

Meninges, que são as

membranas que
envolvem e protegem o

sistema nervoso central

Como prevenir

Mantenha a higiene corporal.
Iove as mãos após ir ao banheiro,

Lave as mãos após trocar fraldas de bebês,

Ferva utensílios domésticos, mamadeiras e

chupetas .

Mantenha o ambiente arejado,
Evite esgoto aberto.

I,

ço". avisa Nancy, Fiscais da
secretaria promoveram
limpeza em bebedouros e

nas salas de aula nas esco

las onde foram constatadas
a presença da meningite,

Conforme a secretária, a

situação está sob controle,
"Estamos na média de csos

. registrados em anos ante
riores", salienta, Em 1997,
foram registrados 19 casos

nos três primeiros meses do
.

ano, e em 1998 caiu para
14, Durante todo o ano de
1995, ocorreram 49 casos,
com uma morte provocada
pela meningite meningo
cócico. a mais perigosa, Em
1996, foram 51 casos e cinco
mortes, No ano seguinte, 37
casos e três mortes, e ano

passado, 57 casos com dois
óbitos,

PUBLICIDADE-----------------�

INFORME JURíDICO
A Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, publica
esta semana uma lista de 15 itens, considerados cláusulas abusivas
em contratos nas relações de consumo. Veja alguns deles.
PAGAMENTO ADIANTADO DE CURSOS - O consumidor tem

direito ao ressarcimento caso tenha pago adiantado um curso e

fique impossibilitado de comparecer às aulas.
CANCELAMENTO DO CARTÃO - As empresas não podem exigir
um prazo para cancelar o cartão. após 0 cliente ter feito o pedido,
SEGUROS - As seguradoras são obrigadas a pagar o valor pelo
qual o veículo está assegurado e que foi contratado na apólice, e

não o valor de mercado.
VENDA CASADA - Os alunos que estejam matriculados em uma

escola não podem ser obrigados a comprar materiais escolares ou

uniformes do próprio estabelecimento.

COBRANÇA DE TERCEIROS - Assinaturas de revistas ou de

serviço como o 0900 não devem ser cobrados na conta telefônica
a não ser com a autorização expressa do cliente.
CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE - Os planos são obrigados
a informar sobre o aumento de preço em razão da mudança da

faixa etária.

Vitório A. Lazzaris
OAB/SC - 2563

Jaraguá do Sul - O pe
dreiro Florinal Alves Perei
ra, 39 anos, foi preso na

tarde de. terça-feira (16),
em uma obra no Bairro
Vila Lenzi. A polícia cum

priu mandado de prisão
expedido pelo- juiz Rodri- .

go Colaço, da la vere
Criminal de Jolnvílle. Perei
ra foi condenado a um

ano de prisão por furto

praticado no Município
no início de 1994, Ele es

tava foragido desde a

sentença, Ontem, polici
ais levaram o pedreiro
para o Presídio de Join
vllle.

Pai de dois filhos, Flori
nal Alves Pereira ainda

responde inquérito por
homicídio na comarca

de Jaraguá do Sul. Ele é
acusado de matar, com

três tiros à queima-roupa,

Edson Junkes/CP

Fim: Pereira morava no Bairro Garibaldi desde a fuga

Foragido é,preso
em Jaraguá do Sul

o auxiliar de servente Adir
tozorotto. O crime ocor

reu na noite do dia 3 de
fevereiro de 1993, no bar
de propriedade da famí
lia Pereira, "Foi legítima
defesa ", afirmou o pe
dreiro, antes de embarcar

para Jolnvlíle.

Segundo o delegado
IIson José da Silva, a polí
cia conseguiu chegar até
o endereço do acusado
através de uma denúncia
anônima, feita na segun
da-feira, dia que antece
deu a prisão, Pereira es

tava trabalhando quan
do foi surpreendido por
policiais, Não houve
reação, "Ele (Pereira) vai

cumprir a condenação
pelo crime praticado em

Joinville e responderá ao

homicídio em Jaraguá do
Sul", afirmou o delegado,
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Estadual da Divisão Especial
inicia com clássico regional
-----------------_ ..._-------_ ... _----

Breithaupt/FME e Tuper/Planor abrem o campeonato de futsal
nesta sexta-feira (79)- às 20h30, no Ginásio Arthur Müller

Jaraguá do Sul - O Cam

peonato Estadual de Futsal
Divisão Especial abre ho

je,às 20h30, no Ginásio Ar
thur Müller, com o clássico

regional entre Breithaupt/
FME e Tuper/Plonor de São
Bento do Sul. A partida foi

antecipada pela Fede

ração Catarinense de Fu
tebol de Salão a pedido
da comissão técnica da

equipe jaraguaense. A As

sociação dos Amigos do

Esporte Amador do Municí

pio colocou 1,1 mil ingres
sos à venda (R$ 3,00) para
este jogo. Menores de cin
co anos não pagam.

O técnico Manoel 001-

pasquaie, o Maneca, tem
dúvidas para escalar o

time. Ninho, que foi um dos

destaques da equipe no

amistoso contra o Corin
thians Paulista, poderá
ganhar a vaga no gol da

Breithaupt/FME, substituin-

Emi/son Leite (Ninho)
Go/eiro
19 anos

Alvori Júnior da Roza (júnior)
Ala/fixo
17 anos

do Paulinho. Júnior e Ciço
disputam a posição na

zaga, enquanto André e

Dão travam batalha para
garantir lugar no ataque
titular. Os alas Marcel e

Patrick deverão ser manti
dos na equipe. "O futsal
moderno exige que todos
os jogadores estejam bern
preparados fisicamente. O

revezamento é peça fun
damental para o bom

desempenho do conjun
to", explica Maneca.

Tricampeã estadual, a

Tuper/Planor dispensou al

guns dos principais joga
dores que conquistaram o

campeonato do ano pas
sado. O pivô Altair foi ne

gociado com a Chevrolet/
GM de São Paulo. Os alas
Júnior e Alexandre tam
bém deixaram a equipe.
Em contrapartida, quatro
atletas da FME de Jaraguá
do Sul acertaram contrato

Paulo Friedmann
Goleiro
24 anos

Hézio da Silva Jr. (Chiquinho)
Ala/fixo
21 anos

até dezembro com a Tu

per: o goleiro Éder, os alas

Tigrinho e AI.emão e o pivô
Jonas. Édér e Tigrinho" trei
nam como tltulores na

equipe de Nelsinho Carva
lho Neto.

�o Breithaupt/FME, a.
meta é chegar entre os

quatro melhores do Esta

do, superando a cornpo
nhá de 1998, quando o

time ficou na quinta colo

cação. Sete jogadores fo
ram contratados para re

forçar o elenco, a parce
ria entre iniciativa privada
e Fundação Municipal de

Esportes viabilizou o proje
to de manter o futsal na

cidade. O ala Marcel e o

pivô André, que disput
aram a Liga Nacional/98
pela BLU/BTV/Dalponte, de

Blumenau, são os mais ex

perientes do grupo. "Esta
mos pronto poro a estréia",
avisa Marcel.

Jefferson R. de Brito (Ciço)
Fixo--
17 anos

Adolfo Wulf
Ala
17 anos

Patrick Nora
Ala
19 anos

Márcio Adriano dos Santos

Ala/pivô
22 anos

Edenilson Leite (Dão)
Pivô
19 anos

Marcel Ribeiro
Ala
22 anos

André Raul Rocha
Pivô
21 anos

Manoel Dalpasquale (Maneca)
Treinador
37 anos

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA - SCAR

EDITAL DE VENDA
A SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA - SCAR, pessoa jurídica inscrita

no CGCMF sob o n° 82.901.638/0001-68, com sede na Rua Amazonas n°

213, na cidade de Jaraguá do Sul(SC), devidamente autorizada pela
Assembléia Geral Extraordinária realizada em data de 03 de março de 1999,
coloca à venda o imóvel de sua propriedade e onde está localizada a sede
social, composto de um terreno com a área de 17.155,62m2, edificado com

uma construção em alvenaria de dois pavimentos, com a área total de
933,34m2, matriculado sob o n° 7.121, no Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul.

As propostas, por escrito, deverão ser protocoladas na sede da SCAR
até às 17h (dezessete horas) do dia 16 de abril de 1999, as quais serão
submetidas a uma Assembléia Geral Extraordinária a ser convocada

especialmente para analisá-Ias, ficando a SCAR com o direito de aceitá-Ias
ou não, não assegurando aoproponente qualquer direito em caso de rejeição.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da SCAR ou pelo
telefone 372-2477, com os Senhores SYDNEYou SÔNIA.

Jaraguá do Sul(SC), 11 de março de 1999.

EDSON CARLOS SCHULZ - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Alessander Lenzi inicia 'luta'

pelo bicampeonato brasileiro
----------------------------------

Abertura do Campeonato Nacional de Jet Ski setá domingo, em Cuiabá,
Mato Grosso. Piloto jaraguaense defende o título no Free Style

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - O piloto
de jet skl. Alessander Giardi
ni Lenzi (Lenzi JetNamilton' s

Customs) inicia neste final
de semana, em Cuiabá,
Mato Grosso, o primeiro de
safio da temporada. A 1 a

etapa do Campeonatol
Brasileiro da modalidade
Free Style deverá reunir 60

pilotos de todo o Brasil. Len
zi entra nas águas defen
dendo o título da com

petição. "O bicampeonato
é o caminho natural", disse.

Nos últimos dias, técnicos
trabalharam no ajuste dos
seis equipamentos que
serão utlllzodos durante a

temporada nacional. Lenzi

preferiu não participar dos

campeonatos Paulista,
Paranaense e Catarinense,
concentrando-se apenas
nas provas do Brasileiro e no

exterior. "Vamos priorizar as

competições internaciona
is e ficar no topo aqui no

Brasil", ressaltou.
A meta para este ano é

figurar entre os melhores pi
lotos do circuito norte-ame
ricano e confirmar o título,
inédito, de campeão mun

dial Free Style, categoria Radical: Alessander Lenzitenta o título inédito para o Brasil
Profissional.

Ano passado, Lenzi es

teve em duas etapas do

campeonato americano. O
torneio começa dia 16 de
maio, na Flórido. A Fede

ração Mundial de Esportes
Aquáticos confirmou a

transferência do local onde
acontecerá o Mundial/99.

Depois de uma hegemo
nia de dez anos, as praias
do Arizona são substituídas
pelo litoral de San Diego, na

Califórnia, para sediar o

campeonato. "Esta mudan

ça não traz muita diferença
para os pilotos", destacou
Alessander Lenzi. O jara
guaense, que conquistou o

título na categoria Amador
em 1997, tenta o troféu de

campeão na principal ca

tegoria da modalidade.
Ano passado, por menos de
dez pontos, não tornou-se o

primeiro brasileiro a vencer

o Mundial na categoria
Profissional. "O objetivo é
fechar a temporada com

chave de ouro", frisou.

A maior- variedade de carnes selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

PETERSON lzidono

Futsal antecipado

Federação Catarinense de Futebol de Salão acatou o

pedido da Fundação Municipal de Esportes e antecipou
o jogo Breithaupt/FME x Tuper/Planor para esta sexta

feira (19), às 20h30, no Ginásio Arthur MÜller. O clássico

regional abre em grande estilo o Estadual da Divisão

Especial de 1999.

Moleque Bom de Bola

Dois municípios do Vale do Itapocu promovem as fases
decisivas do campeonato deste ano. Schroeder sedia

o microrregional. de 28 a 30 de junho, enquanto São

Bento do Sul organiza a fase regional, de 11 a 14 de

outubro. A final do estadual será em Guaramirim, ainda

sem data definida.

Contraste obscuro

É duro ver o Kindermann, de Xanxerê, disputando a la

Divisão do Catarinense, e ter que engolir o descaso do

Grêmio Esportivo Juventus, com um estádio para
capacidade para oito mil pessoas, às moscas. O time

do Oeste empresta o estádio municipal da cidade vizinha

Xaxim para mandar seus jogos.

Pole-position

Ivan Sacht. campeão catarinense de automobilismo,

categoria Novatos, em 1996, poderá retornar às pistas.
Depois de disputar a Fórmula Fiat. em 1997, e ficar

afastado ano passado dos autódromos por problemas
particulares, Sacht está negociando com uma equipe
paulista contrato para correr o Superturismo Sul

Americano. O jaraguaense pilotaria uma BMW 325i.

Rápidas __

* Wizard/FME. Este é o nome da nova equipe de Basquete
masculino do Município. A escola de idiomas patrocinará
grupo comandado por Ito Schiochet nos próximos dez

meses.
* Amistoso entre Breithaupt/FME e Corinthians Paulista

rendeu.350 quilos de alimento não perecível. A

arrecadação é destinada à Apae de Jaraguá do Sul.
* Membros da 11 a região Micro-Norte definiram entre 13
e 16 de maio a realização da fase microrregional dos

Jogos Escolares de Santa Catarina, que acontece em

Rio Negrinho.
* Parte da arrecadação de alimentos no amistoso entre

Breithaupt e Paraná Clube, há duas semanas,

desapareceu de uma das salas do Ginásio Arthur Müller.

Pouco mais de 50 quilos foram destinados à Apae.
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