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- Previdenciária
_ Trabalhista torai realizado em Jaraguá
- Consumidor do Sul, com vistos às eie i-
- Direito Bancário ções municipais do próximo

Rua:Domingos daNova, 303 ano, traz incoerência sobre
Fone: (047) 372-1846 o opinião dos entrevistados,

Enquanto que 57,6% consi
deram o atual adminis

tração ótimo ou boo. ape
nas 11,33% votariam no

prefeito Irineu Pasold (PSDB),
O adversário político da

administração, o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB),
lidero com 34,17% dos in

tenções de voto, Indecisos,
broncos, nulos e de entre
vistados que não opinaram
somam 16,28%,

Paro completar o con

tradição, em uma dos pes
quisas estimulados, os can

didatos dos partidos que
formam o coligação "Acer

to Jaraguá" aparecem de

pois do vereador Moacir
Bertoldi (PPB) e Dionei do Sil

vo (PT), BertolCli tem 18,96%
dos intenções de voto e Di

onei 11,73%, Página 3
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Industrial

Está quase tudo pronto para a rFecarroz (Festa Catarinense do Arroz), que acontece em
Massaranduba, de 16 a 25 de abril, no Parque de Eventos.
Paralelo à feira, acontece o· lançamento da Festa catarinense do petxe d'água doce,
promovida pela Epagri, reunindo criadores das mais variadas espécies mantidas em

cativeiros do Estado.
A organização aguarda público de 60 mil pessoas, 20% a mais do que o registrado na

edição passada.
Estão previstos shows regionais e a apresentação da Banda Cheiro, da Bahia. Página 12 .
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MP deve pedir preventiva
para acusado de explosão
o Ministério Público de Jaraguá do Sul

deve decretar o prisão preventiva do pe
dreiro Lourival Kreissing, 39 anos,

Ele é apontado como autor do atenta
do o bomba contra o coso do ex-mulher,
Terezinha Kreissing,32,

Testemunho disse ter sido procurado por
Kreissing poro motor o ex-mulher, Página 14
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Exercício da consciência
-

Os resultados da primeira pesquisa eleitoral rea-
lizada em Jaraguá do Sul, entre 1 e 10de março,
com vistas ao pleito do próximo ano, trazem um

dado surpreendente. Os mesmos 57,6% dos eleitores
consultados que aprovam a administração munici

pol. se dividem com relação ao futuro prefeito. Dan-
do uma vantagem incoe
rente ao deputado estadu
al Ivo Konell. Os números
traduzem a cultura imediatis
ta inata do brasileiro, que
reverte-nos a soluções mais

sirnples. e, em muitos casos,

também de soluções de or

dem técnica e pessoal.
É preciso jogar mais luz no

assunto para que se possa
ter parâmetros de análises,
além de se buscar entender
o contra-senso revelado. A

aprovação da atual admi

nistração pode se dor por
dois motivos: 1 - O governo

anteripr se arrastou por qua
tro anos sem mostrar eficiência. Encerrou a gestão
metido em denúncias, que refletiram no número de
votos recebidos na eleição legislativa no ano pas
sado. 2 - A atual administração implantou uma nova

fôrma de governar, que apresentou resultados até
então surpreendentes, que maravilharam a popu-
lação. \

Por outro lado, o consciente coletivo impede a

razão, levando à críticas descabidas, motivadas por
desavenças ou por questões ideológicas, até pes
soal. O deputado Ivo Konell é o principal opositor
da atual administração, também o maior adversário
num confronto eleitoral direto. O carisma dele

(talvez da mulher Cecília) acaba por convencer o
eleitorado a desviar o norte da bússola, tão bem
orientada, segundo eles próprios, como ficou
demonstrado na pesquisa. No fim, todos recorrem

ao processo catártico, como forma de se justificar
perante a consciência oscilante.

A reengenharia que se propõe é simples. Se
34,17% dos jaraguaenses pesquisados votariam no

deputado Ivo Konell para prefeito no próximo ano,

e somente 11,33% no atual prefeito, a administração
avaliada só pode ser a do ex-prefeito Geraldo Wer

ninghaus, morto em meados de fevereiro. Entretan
to, é preciso levar em consideração alguns fatores

que interferem na avaliação e na escolha dos elei
tores. A mais de um ano poro as eleições, o que real
mente se mede é o nível de rejeição e o conheci-

.

mente dos pesquisados dos possíveis candidatos.
A invenção, evidentemente, é a filha da ne

cessidade, e há muita em Jaraguá do Sul. A popu
lação quer atenção especial para o social e in
versão de prioridades. Talvez isso explique a con

tradição. O erro está em procurar a objetividade
na sinceridade ou no esforço, quando ela só pode
estar em um método. O governo hão pode ainda
comemorar, mas tem tudo para sentir-se mais alivi
ado com relação à opinião popular. Pode ser uma

história com final feliz, mas os números revelam

desconfiança no futuro ou ainda uma esperança
em outro projeto.

Car.ta do Leitor

o santo de casa
* Ênio Padilha

É divertida (e reol) uma
história contada por Fernando
Sabino sobre uma conversa

entre ele e a moça da re

cepção em um hotel.
- Seu nome, por favor.
- Fernando Sabino.
- Que coincidência! O mes-

mo nome daquele escritor fa
moso.

- Não, senhorita, eu sou

aquele escritor.
- Como assim? Que eu sai

ba, o Fernando Sabino já mor

reu faz tempo.
- Bom, pelo menos não foi

essa a sensação que eu TIve hoje
de manhã, quando acordei ...

E segue a conversa, com a

moça perplexa diante de uma
pessoa que, pela fama e pelo
reconhecimento público, só
deveria ser um sujeito falecido
há algum tempo.

A linha de pensamento que
levou a tal moça para aquele
comentário infeliz, muito mais

que a própria ignorância
literária, evidencia uma ca
racterística da noturezohumo
na: a dificuldade para reco-,
nhecer o volor do outro en

quanto ele ainda está vivo ou
por perto.

Por que tanta gente só faz
sucesso depois de morrer? Ou
por que uma pessoa só é re

conhecida como importante

para a cidade depois que vai
embora? É porque depois de
morta ou de ter ido embora,
os "amigos", colegas de profis
são ou formadores de opinião
perdem o medo.
Acaba o perigo de que

aquele sujeito se torne "o me

lhor" e tenha de ser tratado de
uma forma diferente ou que,
por causa de um eventual su
cesso, ocupe espaços deseja
dos ou disputados.

Por isso, as pessoas "impor
tantes" em uma cidade ficam
cozinhando em fogo leve; se

esquivando de fazer elogios,
refugando conversas sobre o

assunto, procurando defeitos,
podando oportunidades ...
tudo na maior naturalidade e

de uma forma quase imper
ceptível. Às vezes, até sem

consciência do que estão fa
zendo.

Se o valor de uma determi
nada pessoa está ligada a

uma superioridade intelectual
ou a um talento artístico, o
caso é mais complicado. Ima
gina sevocê vai conviver dia
riamente com uma pessoa
que todos sabem que é me

lhor e mais inteligente que
você. Seria humilhante. Melhor
não deixar que esse "proble
ma" fique fora do controle.

Depois que a pessoa morre

ou vai embora, os "amigos" e

os mais próximos são os

primeiros a construir a fama e

a reconhecer o valor do fale
cido. Até poro obter, ainda
que tardiamente, os benefícios
da proximidade. Abrem o

peito sem medo e rasgam e

logios sinceros e convincentes
sobre tudo o que via de bom
nele.

Os elogios são todos no

passado (era bom, era in

teligente, era ... foi. .. Não vai

ocupar o espaço desejado
por ninguém). Por isso, é natu
ral que as pessoas ochernque
Fernando Sabino já morreu. De
outra forma, como poderia ele
ser famoso e respeitado como
intelectual brilhante. Por isso,
tem gente que acha que Al
bert Einstein morreu pobre e

desconhecido e só se tornou
celebridade depois de morto.

Por isso, tem gente elogian
do tanto e resgatando valores
do ex-prefeito Geraldo Wer

ninghous.
Por isso, tem tanta gente

boo. inteligente, talentosa, 'e
viva em Jaraguá do Sul, con
denado à obscuridade, até
que morra ou encontre o ca

minho de outra cidade.

---------------------,
*
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Ivo Koneillidera corrida à
sucessãoemJaraguádoSul
---------------------------------

Pesquisa realizada no Município, entre os dias 1 e lade março, apontou
que 57,6% da população consideram a administração ótima ou boa

Arquivo/CP

por Konell, com 8,48%: Dio
nel. com 1,35%: e Pasold,
com 1,34%. Nessa pesquisa,
50,14% não opinaram e ou

tros 7,69% ficaram indecisos.
Dos pesquisqdos, 1,36% disse

que não votariam no ex-se

cretário estadual da Casa
Civil, Ademar Duwe, e 1 % re

jeita a candidatura de
Cecíllo.

VEREADORES - O instituto

ouviu ainda a opinião dos
eleitores sobre os postulan
tes a vereador. Apenas
30,14% dos consultados

'apontaram um possível
candidato à Câmara Mu

nicipal - 56,92% não opi
naram, 9,78% afirmaram es

tar indecisos e os brancos e

nulos somaram 3,16%. O
vereador Pedro Garcia

(PMDB) lidera a pesquisa
com 7,68% das intenções de
voto, seguido pela também
vereadora Niura dos Santos

(PSDB), com 3,72%: e por Ber
toldi, com 2,51 %. Os verea-

dores Alcides Pavanello (PFL)
e Lorita Karsten (PMDB) estão
empatados com cerca de
1,1% das intenções de voto.

REJEiÇÃO - 2,06% dos

pesquisados rejeitam a can

didatura de Garcia. O vere

ador Alcides Pavanello apa
rece com 1,19%, Ademar
Winter (PTB) vem em terceiro
com 1,08%. Gilmar Menel
(sem partido) tem 1,06%.

ADMINISTRAÇÃO MUNI
CIPAL - Na mesma pesquisa,
o instituto perguntou qual a
avaliação sobre a adminis

tração municipal. 57,6% da

população consideram a

administração ótima ou boo.
28,97% regular, 5,47% acham
ruim e outros 5,08 péssima.
Apenas 2,84% dos entrevista
dos não opinaram ou não
souberam responder.

METODOLOGIA - O diretor
do instituto, Carlos Ribeiro,
afirmou que a pesquisa foi
feita por amostra de proba
bilidade e por cota, expli
cando que a cidade foi di
vidida em dez setores, d.e
acordo com q população.
"São sorteados 'os quar
teirões, as ruas, a casa. O
objetivo é buscar a repre
sentatividade das pessoas.
Os entrevistados têm de se

encaixar nos diferentes ti

pos, como sexo, ldcde. grau
de Instrução, etc., que In
fluem na opinião de cada

.

um", explicou.
Ribeiro garante que o

tamanho da amostra é de
terminada antes da Investi

gação de campo, com

base em dados secundári
os d_º TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) e IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatís
tica). "Os pesquisadores re

cebem Instruções específi
cas e são coordenados por
um supervlsor". completou.

Desavenças poderão
comprometer aliança
Guaramirim - A lua-de

mel entre os vereadores Ival
do Kuczkowski (PFL) e Altair
José Aguiar (PPB), atual pre
sidente da Câmara Munici

pol. chegou ao fim. As de

savenças entre eles po
derão comprometer a ali

ança entre os partidos em

2000. Kuczkowski não concor
da com a� posições tomadas
por Aguiar na condução dos
trabalhos legislativos, o que
tem criado atritos.

Segundo Kuczkowskl. ao
assumir a presidência, Agu
iar mudou o estilo e passou
a comandar "sem ouvir nin

guém. Metendo os pés pe
las mãos". A Insatisfação é
tanta que Kuczkowski pro
mete apresentar, na próxi
ma semana, documentos
comprovando Irregula
ridades na Câmara. "Por

enquanto, não posso reve
lar nada, mas garanto que
tem" desviou.

No ano passado, Kucz
kowskl denunciou Irregula
ridades nos processos llcl
tatórios realizados pela
Prefeitura, em 1996. Elabo
rou um dossiê e o encami
nhou ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado). Após

. análises, o Tribunal conde
nou o prefeito Antonio Car-

los Zimmermann (PMDB) a

devolver aos cofres públicos
cerca de RS 28 mil, referen
tes à diferença entre os

preços cobrados nos contra
tos licitados e os praticados
nomercado, caracterizando'
superfaturamento.

Também no ano passado,
Kuczkowski se lançou candi
dato a prefeito em 2000, ten
do como vice, o próprio
Aguiar. Na época, brincou
dizendo que os partidos
saíram da fase do namoro e

estavam noivos, com casa

mento marcado para 2000.
Com os atritos, as legendas
poderão reavaliar a coli

gação. Kuczkowski afirmou

que as desavenças são en

tre vereadores e não en

volve os partidos.
Aguiar negou que haja

qualquer desavença. Se

gundo ele, não existem mo

tivos para desentendimen
to. "Pessoalmente o tenho
como companheiro. Está
faltando diálogo", ponde
rou. Com relação às pos
síveis Irregularidades, Aguiar
limitou-se a dizer que pre
cisam ser provadas. "Cada
presidente tem seu jeito de
administrar. O que posso as

segurar é que estamos
baseados na le!". concluiu.

Elisabef Maffedi assumirá
presidência da Câmara r

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Jaraguá do Sul - A vice
presidente da Câmara de
Vereadores, Ellsabet Mattedl
(PFL), assume a presidência
da Casa na próxima sema

na. Será a primeira vez que
uma mulher presidirá o Legis
lativo Municipal. A situação
só será possível porque o

prefeito Irlneu Pasold (PSDB)
viaja à Europa, em abril, e o
presidente da Câmara, Al
cides Pavanello (PFL), as

sume a administração.
Ellsabet foi eleita vice

presidente da Câmara de
Vereadores em meados de

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

dezembro passado, depois
de acordo interno entre os

parlamentares que garantiu
15 votos para Pavanello. A
vereadora fica no comando
da Câmara Municipal por
dez dias. Pelo acordo, no fi
nal do ano, haverá nova

eleição para compor a

Mesa Diretora.
Pasold visita a Bélgica,

França e Alemanha, onde
visita empresas fabricantes
de teleféricos. O prefeito val
conhecer fabricantes de usi
nas de incineração e tentar
negociar uma para a região.

CENTRO

Check-up
VIP��

Jaraguá do
Sul - O Instituto
Precisão divul

gou os resulta
dos da primeira
pesquisa sobre
as eleições do
próximo ano. A
consulta, que
ouviu 521 pes
soas, com idade
acima de 16
anos, foi realiza
da no Município
entre os dias 1 e

lOde março. Na
espontânea, o

deputado es

tadual Ivo Konell
(PMDB) lidera
com 16,8% as in

tenções de voto,
seguido pelo
prefeito Irineu Na frente: Ivo Konell é o preferido
Pasold (PSDB),
com 7,18%: e pelo advoga
do Dionel da Silva (PT), com
5,28%. Cecíllo Konell (PMDB)
aparece em quarto lugar
com 3,61%.

Nas três situações da pes
quisa estimulada, onde são
apresentados os nomes dos
possíveis candidatos, Konell
lidera em duas e Cecnia na

outra. Na primeira, Konell tem
34,17% das Intenções de
voto, o vereador Moacir Ber
toldi (PPB) aparece com

18,96%, Dlonei 11,73% e Pa
solo 11,33%. Na segunda situ
ação, Cecíllo está na frente
com 33,24%, seguida por Ber
toldi, com '17,68%: Pasold,
com 12,48%, e Dloneí. com
12,35%. Na última, Konell tem
29,67% das intenções de voto
contra 18,89% dados ao de
outcco federd Vicente
Caropreso (PSDB), 17,25% a

Bertoldl e 12,7% a Dlonel.
No quesito rejeição, o ex

prefeito Durval Vasel (PTB) li
dera com 24,67%: seguido

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá

Suaempresa
em ótima forma
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Região vai instalar consórcio
para combater e inibir drogas

o vereador Moacir Bertoldi (PPB) voltou a reclamar da
falta de sinalização nas ruas de Jaraguá do Sul.
Segundo ele, a administração deveria priorizar a
colocação de placas orientativas e indicativas,

principalmente no Centro.
- Quem não conhece a cidade se perde e não sabe
como chegar à Prefeitura, ao Fórum, aos hospitais -

criticou.
Pode parecer reclamação de oposição, mas é a pura

verdade.

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

Proposta saiu do 10 Fórum microrregional no combate às drogas e à
prostituição infantil, promovido pela Amvali

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - Os mu

nicípios que integram a

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu) vão criar consórcio

para debater e apresentar
alternativas preventivas de
combate às drogas, além
de ações contra a prostitui
ção infantil. A decisão saiu
durante o 10 Fórum micror

regional no combate às dro

gas e à prostituição infantil,
que aconteceu na última

segunda-feira (22), no CPL

(Centro Integrado de Profis
sionais Uberais). O encontro
reuniu prefeitos, secretários
municipais, representantes
dos conselhos tutelares, do
Ministério Público e do Ju
diciário.-

O presidente da Fecam,
Antonio Carlos Zimmer

mann, prefeito de Guara
mirim pelo PMDB, propôs a

criação de um conselho

permanente para acom

panhar a formação dos
consórcios e as ações a se

rem desenvolvidas. O con

selho será formado por-re
presentantes das polícias
Civil e Militar, conselhos tu

telares, 19° CRE (Coordena
doria Regional de Edu

cação), Amvali, secretarias
de Educação, Igreja Lute

rano, Poder Judiciário e Mi
nistério Público.

Na opinião de Zimmer
mann, a necessidade da cri

ação de um conselho é
devida à complexidade dos
assuntos a serem discutidos.
"Os problemas são muitos e

Aliás
Bertoldi tem criticado

,com insistência os RS 17
mil gastos na

recuperação da Praça
Paul Harris, no Centro.
Para tentar entender a
aplicação do dinheiro,

Bertoldi solicitou
informações do governo.
Ele acredita que o valor
é demasiadamente alto.

Aviso
O vereador Corlçne

Pavanello (PFL) questionou
o porquê do pedido de
informações e disparou:
"O senhor não precisa

pedir nada ao governo, é
só verificar os valores nos

balancetes enviados pela
Prefeitura. Se tiver dúvidas,
aí sim, peça informações",

rebateu.

Contradição
O vereador Afonso Piazera Neto (PTB) ocupou a

tribuna da Câmara para criticar a política econômica
do governo federal que, na opinião dele, exige juros

altos, trazendo recessão e desemprego.
Piazera sugeriu que fosse feito convite ao secretário de
Desenvolvimento Econômico, Waldir Watzko, para
debater alternativas de financiamentos a micros e

pequenos empresários, como forma de fomentar a

geração de emprego.
Em tempo: o PTB é coligado e apóia o governo

federal. No Município, o partido faz parte da base de

sustentação do governo.

Sugestão: Zimmermann (em pé) conselho permanente

envolvem interesses de or

dem pessoal e outros tantos.
A estrutura deficiente nos

três poderes e nos órgãos de
segurança contribuem para
agravar a situação", acre
dita, acrescentando que é

preciso inverter a imagem
do jovem drogado, que é
encarado como marginal.
"Ele (o drogado) é vítima da
omissão das autoridades e

da sociedade", definiu, afir
mando que o problema é
causado pela falta de von

tade política.
O prefeito de Corupá,

Luiz Carlos Tamanini (PMDB),
presidente da Amvali, expli
cou que o objetivo da cri

ação dos consórcios é de
senvolver ações integradas,
buscando identificar os fo
cos e traçar as metas. Ele
acredita que o problema
maior está nas drogas legais
- álcool e fumo - que aca

bam induzindo os jovens a

outra. "Precisamos comba
ter as drogas e salvar nossos

jovens desse pesadelo. As

conseqüênCias são furtos,
prostituição e desinteresse

pela vida", declarou.
A juíza da comarca de

Guaramirim, Sônia Maria
Mazzetto Moroso, disse que
o compromisso da for

mação dos consórcios é
um passo importante na

busca de soluções para o

problema das drogas e

suas conseqüências. Ela
lembrou que existem mais
de 13 escolas desativadas
na região, que poderiam
ser usadas para abrigar o
centro de recuperação de

drogados e a casa da crl

onça.
Os componentes dos

consórcios e do conselho

permanente voltam a se

reunir no próximo ano para
avaliarem as ações implan
tadas e os resultados.

Birra
O vereador Gildo Alves
(sem partido) reclamou

da matéria que o

apontava como um dos

possíveis filiados ao PPS,
cuja criação está sendo

articulada.
- A cada dia estou 'indo

para um partido
diferente, sem saber -

disse.
Informalmente, no

entanto, confidencióu:
..

"Que vou para um

portldo. isso é certo."

Recursos'
O vice-governador Paulo
Bauer (PFL) enviou ao

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
correspondência comuni
cando a aprovação, pela

Câmara Federal, da
emenda feita pelo então
deputado federal Paulo

Bauer que destina RS 2]5 mil
para obras de saneamento
básico e outros RS 225 mil
para reforma, ampliação e

aquisição de equipamentos
escolares do ensino

fundamental.

Congresso
Os vereadores José Antônio Schmitt '(PMDB), Gildo Alves
e Gilmar Menel, esses sem partido, participaram, de
terça-feira até ontem, do Congresso Nacional de
Parlamentares Municipais, que aconteceu em

Salvador, Bahia.
Na noite de segunda-feira (22), um dia antes de

embarcar, Schmitt disse que brindaria o aniversário de
Corlone Pavanello, no dia seguinte, "com água de

coco".

Cidade terá serviço de inspeçãomunicipal
Jaraguá do Sul - Uma

boa notícia para as mais
de 1,5 mil famílias que
vivem da atividade agríco
la: o governo criou o SIM

(Serviço de Inspeção Mu

nicipal), vinculado? Secre
taria de Saúde. O objetivo
é permitir a comercializa

ção de produtos de origem
vegetal e animal, no âmbi
to do Município, com o selo
do SIM.

O diretor da Vigilância

Sanitária, Sérgio l.ukor

sewski, informou que o SIM
será integrado por repre
sentantes da Vigilância
Sanitária, secretarias de
Saúde e Agricultura e Meio
Ambiente e Epagri (Empre
sa de Pesquisa Agrope
cuária e de Extensão Rural
de Santa Catarina). "Fare
mos o acompanhamento
junto aos produtores rurais
no que diz respeito aos

produtos artesanais", expli-

cou.

Ele lembrou que o pro
jeto exige que os produ
tores rurais, que pretendam
comercializar qualquer
produto, terão que ser ins
truídos por técnicos da E

pagri, dentro da atividade
afim. "É preciso ter o curso

específico", avisou, lem
brando que a fiscalização
será feita nos produtos, ins
talações, manuseio e

acondicionamento.

ijADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

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

��U�\\� Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Edson Junkes/CP

.
.

-

,

'. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E '

· INnUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL
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MÉDICOS EXPÕEM PLANOS PARA EQUACIONAR DíVIDAS
DOS HOSPITAIS

Os hospitais São José e Jaraguá são considerados de
bom padrão, estão equilibrados financeiramente, entre
receitas e despesas mensais, mas somam uma dívida
acumulada de RS 4,2 milhões, devido, basicamente, ao
pagamento de juros e a baixa remuneração paga pelo SUS.
Levantamento, concluído no final de fevereiro, apontava
uma dívida de RS 2,8 milhões do Hospital São José e de RS
1,4 milhão do Hospital Jaraguá. O equacionamento desta
dívida é que vem preocupando, porque, com eventuais

superávits de caixa, não se consegue pagar o montante
dös juros, muito menos o principal.

A Associação Médica de Jaraguá do Sul, com os corpos
clínicos, apoiada pelos conselhos administrativos do São
José e Jaraguá, criaram a Comissão Médica para apoio
aos hospitais que pretende resgatar as dívidas através de
diversas ações e, ao mesmo tempo, garantir o bom
funcionamento dos nosocõmios. O presidente da

Associação Médica, Amaro Ximenes Júnior, informa que
foram criadas subcomissões voltadas à renegociação das
dívidas, aumentar as receitas e reduzir os custos dos

hospitais.
Os profissionais médicos também estão muito

preocupados com a situação, registrou o dr. Amaro, "Somos

parte da sociedade e participamos também dos problemas
e dificuldades dos hospitais". Junto à classe buscamos o

engajamento de todos os colegas, através da comissão,
que tem objetivos amplos, um dos quais a criação de uma

Fundação deAmparo aos Hospitais de Jaraguá do Sul, com
o envolvimento de vários setores da comunidade".Segundo
ele, o grande furo do quadro financeiro deprimente dos

hospitais brasileiros está no SUS, pelo baixo valor que paga
na compra dos serviços,

O plano dos médicos foi apresentado no dia 22 de

março, na Associação Comercial e Industrial e deve ser

levado, também, para a CDL, Prefeitura, Câmara Municipal,
sindicatos, igrejas e clubes de serviço. A princípio, o
lançamento oficial da campanha está previsto para 1 de
maio, Como passo posterior, a proposta é desenvolver uma

ampla conscientização da comunidade, sobre a forma de

ajudar os hospitais, por intermédio de contribuições, "com
isso trazendo ganhos hospitalares, mas também ganhos
comunitários", frisou Amaro,

A iniciativa da Comissão Médica de apoio aos hospitais
não interfere em nada nas administrações dos hospitais, A
finalidade é livrar os hospitais das dívidas para começar
"vida nove". mas para tanto será preciso o engajamento
de todas as forças da sociedade [oroqucense. A Acijs deu
o aval porque é também uma pre-ocupação sua enquanto
entidade de classe, com forte participação comunitária,

·

ACIJS DEFENDE MOÇÕES PARA REUNIÃO PLENÁRIA DA

FACISC
A Facisc (Federação das Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina), realizou, no dia 18 de março,
em Jaraguá do Sul, a sua reunião regional entre as ACls do

Norte do Estado, com a aprovação das moções que serão

levadas à Reunião Plenária da Facisc, nos dias 9 e lOde

abril, na cidade de ItajaL As moções que a Acijs cpresentou
estão relacionadas ao Prodeo. à manutenção do crédito
do ICMS na compra de máquinas e equipamentos (Lei
Kandir), à vendas por cartão de crédito, ao Sistema

Nacional de Vigilância Sanitária, ao financiamento do
BNDES - Finame e à reforma tributária, A reforma tributária
será o tema central da Reunião Plenária da Facisc,

integrando a mobilização nacional para que o governo
apresse a votação junto ao Conçresso Nacional.

MULHER DIRIGE REUNIÃO DE DIRETORIA DA ACIJS
A participação feminina na atividade empresarial tem

crescido nos últimos anos e representa uma força expressiva
no g:ontexto, Em Jaraguá do Sul, pela primeira vez, �ma
reunião de diretoria foi presidida por uma mulher. A vice

presidente para Assuntos de Serviços, a publicitária
Christiane Hufenüssler, dirigiu o encontro inédito dentro da

História de mais de 60 anos da Aclis, Ela é, também, a

primeira mulher a integrar a diretoria da entidade.

Agência regional da Celesc
registra inadimplênciade 12%
---------------------�-----------

Em todo o Estado, falta de pagamento soma R$ 209 milhões, o equivalente
a três arrecadações mensais, Maior devedor é o próprio governo

Jaraguá do Sul - Ao as

sumir a gerência regional da
Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina) rio Municí
pio, em janeiro, Luiz de Frei
tas Melro Neto encontrou
12% de inadimplência, algo
em torno RS 70 milhões, Este
ano, a falta de pagamento
já recuou 4%, aumentando
a arrecadação. Em todo o

Estado, a inadimplência
atinge RS 209 milhões, o

equivalente a três arreca

daç.ões mensais, O maior
devedor é o próprio gover
no, cuja dívida chega a RS
125,4 milhões, cerca de 60%
do total. A Casan (Compa
nhia Catarinense de Águas
e Saneamento) lidera a lis
ta.

Melro Neto lembrou que
a inadimplência acabou in
terferindo no orçamento da
empresa este ano, que sof
reu cortes de RS 50 milhões.
"A empresa Celesc está
mais endividada, No mês

passado, a empresa não
arrecadou o suficiente pará
cobrir as despesas", revelou,
informando que a direção
da companhia determinou
que pelo menos RS 50 dos
RS 209 milhões devem ser

repostos até o final de

março,
Segundo Melro Neto, a

agência regional está nego
ciando as dívidas com os

inadimplentes, parcelando
as. "Em caso de empresas,
é preciso ter sensibilidade e

se atentar para o lado so

cial. Uma empresa não
pode ficar sem energia, Se
pára, fecham-se postos de
trabalho", lembrou, infor
mando que os investimentos
na região estão mantidos
apesar da inadimplência e

do corte no orçamento,

Florianópolis - Os contrí
buintes que estão em atraso
com o pagamento do ICMS
(Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços)
têm até o dia 31 para quitar
o débito com redução de
multa e juros. A Secretaria
Estadual de Fazenda infor
ma que os benefícios se es

tendem apenas às dívidas
vencidas até o dia 30 de
novembro de 1998.

/

Metas: Melro Neto quer concluir obras

que a Celesc liberou a con

struçõo do linhão Blu

menau/Jaraguá do Sul,
num investimento total de
RS 20 milhões,

- A diretoria da Celesc
deve vir a Jaraguá do Sul
para o lançamento da o

bra, Além disso, a regional
está terminando a subesta
ção rebaixadora de Schro
eder, que deve terminar em
maio. Foram investidos nes

sa obra RS 70 mil- concluiu,

buintes colocarem as con
tas em die".

Além dos débitos fiscais
já notificados pelo fisco e

inscritos na-dívida ativa, a lei
oferece vantagens aos

débitos apurados nos livros
fiscais referentes ao ICM e

ICMS, independente de es
tarem declarados ou não
em guias de apuração do
ICMS, vencidos até 30 de
novembro.

Termina dia 30prazo txrcpagamento do1CMS

Para este ano, estão
previstos investlrner.tos em

torno de RS 1 milhão, Mel
ro Neto informou que a re

gional registra crescimento
anual de 12%, enquanto
que a média no Estado é
de 5%. "São 70 ligações
diárias em média, 30 só em
Jaraguá do Sul, Para a

companhar a demanda,
serão precisos instalar 200
transformadores por dlo".
afirmou, acrescentando

Os inadimplentes que
quitarem as dívidas até o

prazo estabelecido terão a

multa perdoada, "A redu
ção dos juros varia entre
100%, se o pagamento do
imposto for feito integral, e
até 80% se o contribuinte
optar pelo parcelamento",
explicou o secretário Antô
nio Carlos Vieira, acrescen
tando que "essa será a últi
ma chance para os contri-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tecelagem Gumz recebe troféu
Destaq�e fornecedor nacional
---------------------------------

Prêmio foi entregue durante a 30 Feira Internacional de máquinas,matérias-
primas e acessórios para indústrias moveleiras, em Bento Gonçalves

-

Jaraguá do Sul - ATecela

gem Gumz recebeu o troféu
Destaque fornecedor

do setor moveleiro nacio
nal, durante a 3° Feira Inter
nacional de máquinas, ma-

_. térias-primas e acessórios
para indústrias moveleiras,
que aconteceu de 16 a 20
de março, em Bento Gon

çalves, no Rio Grande do Sul.
Participaram do feira empre
sas de 22 países dos setores
de móveis, esquadrias, ma
deiréira, máquinas, matérias-

primas e acessórios,
O prêmio, segundo o pro

prietário, Vitório Altair tozzo
ris, é o reconhecimento do
setor à qualidade dos produ-

'

tos e à pontualidaçJe na en

trega, Com a premiação, a
tecelagem passou a ser

referência nacional, além de
ser conhecida internaciona
lmente, Lazzaris informou

que, durante a feira, a em

presa fechou negócios com
países do Mercosul e fez con
tato com outros países, com

possibilidade de cornercío-:

lização futuro. "A produção
total é de 130 mil metros de
te-cidos por mês, Deste, 30%
são exportados, mas pre
tende-mos aumentar esse

volume", informou,_
Com 30 anos de experiên

cia, o Tecelagem Gumz vem
investindo em qualidade na

produção de tecidos paro
móveis, estofados e tolos de
decoração, O parque fabril,
localizado no Rio Cerro, tem
cinco mil metros quadrados

r -------------------�
IDA Metalúrgico Menegotti está representando a indústria brasileira na Conexpo-CON/ I
I AGG/99, que termina amanhã, em Las Vegas, nos Estados Unidos, I
I A feira é considerada o �aio� <rvento do hemisfério Norte para os fabricantes de I
I equipamentos de construçao CIVIl. -

I
Cerca de 1,6 mil empresas de 45 países estão expondo os últimos lançamentos em

I-' produtos, serviços e tecnologia para o setor,
I Durante o evento, a Menegotti apresentou a linha de betoneiras "Millennium", I
I D' O Sindicato do Vestuá�io aguarda a contraproposta dos patrões à pauta de I
I relvlndlccçöo apresentada com vistas à data-base da categoria. I
I Os trabalhadores querem 4,55% de reajuste mais 4% de aumento real. _jL '"-- _

Jaraguá do Sul - A novidade
da semana é a nova sede da
CMC- Central de Marketing e

Cornunlcoçóo. Com instalações
que refletem o crescimento da

oçênclc. a nova estruturo vai

possibilitar um atendimento
melhor aos seus clientes, Conto
inclusive com escritório para
v:isitantes, que podem dar

expediente durante sua estadia,
Em 8 anos, a postura da agência
tem sido sempre a de um

completo mergulho nas

necessidades dos clientes.
integrando marketing e

comunicação sempre em busca
da melhor relação custo!
benefício em seus trabalhos, Sua
carteira de clientes inclui

empresas de pequeno, médio e

grande porte, que atuam no

mercado regional, estadual,
nacional e no exterior.

Segundo a Diretora da CMC,
Christiane Hufenüssler, a nova

sede é um sonho antigo: "há
muito tempo queríamos uma

estrutura maior, com mais

............,....!iII•••�!!_.. fosse moderna e

arroja s de
'. última geração e que,
mente, estivesse dentro dos

padrões de uma agência do
século XXI. Possuímos uma equipe
bastante experiente, com

profissionais oriundos de diversas

partes do país, E agora com a

nova sede, nosso atendimento vai
melhorarmuito,"

Desde já você está convidado
a conhecer a nova sede e tomar
um delicioso cafezinho,

Mudamos

puro o

anúncio

ao lado

Prêmio: lazzatis exibe o troféu diante do tear

de área construída e cerca

de 130 funcionários, Os teci
dos, 100% em algodão com

impermeabilizantes, são pro
tegidos com tratamento an
timofo e antichamas, proces
so de última geração, cujas
matérias-primas são importa
das dos Estados Unidos,

- O mais recente investi
mento feito pela empresa foi
a aquisição de equipamen
tos para tinturaria, permitindo
o tingimento dos fios na

própria empresa - revelou
Lazzaris, lembr.ando que, ao
assumir o controle da tecela

gem, em 1996, apostou que
valeria a pena investir em

modernização, adquirindo
teares planos de último ge
ração,

Lazzaris informou que o

empresa pretende investir no

exportação, A meta é au

mentar em 30% o volume no

mercado internacional, oin- .

da este ano, e crescer cer

ca de 1'5% nos anos subse

qüentes, "O câmbio está in
centivando as exportações e
precisamos cproveltcr o mo
mento para crescer", afir
mou, acreditando que com

a premiação possa atingir
outros rnercodos. Ele disse

que a empresa já estuda o

possibilidade em investir em

máquinas emão-de-obra es

pecializada para atender o
demanda,

A empresa projeta fatu
ramento de RS 5,5 milhões

para este ano,

o
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Defesa civil
Os novos membros do Conselho Municipal de Defesa Civil
de Jaraguá do Sul tomaram posse na semana passada.
Em função da entrada de novos conselheiros, houve
recomposição do Núcleo Central de Defesa Civil e
definidos novos dirigentes.
O secretário de Desenvolvimento Urbano, Valdir Bordin,
é o coordenador do Conselho, e Osmar Günther
secretário-executivo.

Conselho Tutelar
Em solenidade ocorrida na tarde da última segunda-feira
(22), no auditório do Sesi, foram empossados os novos

.conselhelros tutelares e os suplentes do Conselho

Municipal de Assistência Social de Jaraguá do Sul.
A solenidade contou com as presenças do presidente
do Conselho Municipal-de Assistência Social, Toni Benz, e
do prefeito Irineu Pasold.

Ônibus grátis
A vereadora Elisabet Mattedi (PFL) apresentou indicação
sugerindo ao prefeito Irineu Pasold (PSDB) firmar convênio
com a Empresa Canarinho, responsável pelo transporte
coletivo no Município, para que a passagem não seja
cobrada nos domingos quando o comércio estará
funcionando.
Ela justificou a indicação afirmando que, além de
beneficiar a população e o comércio, "as pessoas
poderão aproveitar o transporte de graça para passear
e descansar".

Música na praça
No próximo domingo (28), na Praça Ângelo Piazera,
acontece mais uma edição do Projeto Música na Praça,
com a apresentação da Banda Habeas Corpus, de
Jaraguá do Sul.

Trote social
Alunos da Ferj (Fundação Educacional Regional
Joraguaense) vão distribuir. amanhã, mais de 350 quilos
de alimentos à torniltos carentes do Loteamento Santo

Antônio.
As cestas básicas são resultados do Trote Cidadão,
promovido diretório pelo acadêmico da Ferj

Inauguração
A CMC (Central de Marketing e Comunicação), de
Jaraguá do Sul, inaugura sede nova na próxima segunda
feira (29).
O novo endereço é na Rua Augusto Mielke, 120,
Baependi.

Supletivo
As inscriçôes dos exames supletivos profissionalizantes para
o curso técnico em transações imobiliárias poderão ser

feitas no perfodo de 5 a 14 de abril.
As provas serão nos dias 26 e 27 de junho, em Joinville,
ItajaL Chapecó e Florianópolis.
Maiores informações no Centro de Educação deAdultos,
em Jaraguá do Sul.

Desemprego
A Assembléia Legislativa reollzou. na tarde de quarta-feira
(24), sessão especial para debater a questão do

desemprego no País.
Com o tema "Fraternidade e os desempregados", e
baseado na Campanha da Fraternidade deste ano,

"Sem emprego ... por quê?", os portomentotes decidiram
traçar metas e apresentar projetos para combater o

desemprego.

Ademir Izidoro vai a Brosíllo
buscar recursos para habitação
------------�--------------------

Diretor-operacional da Cohab participou do Fórum nacional de
secretários estaduais e da reunião da AssoCiação Brasileira de Cotiob's

, Jaraguá do Sul - O dire
tor-operacional da Cohab
(Companhia de Habi

tação), Ademir lzldoro. es
teve, na semana passada,
em Brasília para buscar re
cursos para terminar as

obras paralisadas no Esta
do. De acordo com ele,

'

são quase quatro mil imó
veis, entre apartamentos e

coses populares, cujo
montante para concluí-los
é estimado em RS 10 rnl
lhöes. Somente no Municí
pio, são 80 -oportornentos
financiados pela Caixa
Econômica Federal, para
famílias com renda até três
salários mínimos.

lzldoro. acompanhado
do presidente da Cohab,
José Orlando Batistolli, par
ticipou também da re

união do Conselho de Re

presentantes da ABC (As
sociação Brasileira de Co
hab's). Na oportunidade,
foram discutidas as propos
tas do governo federal no
âmbito da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano,
Caixa Econômica Federal
e do FGTS (Fundo de Ga
rontlo do Iempo.ide Ser
viço) para o setor habita
cional. Na opinião de Izi
coro. não existe uma políti
ca habitacional no País
que atenda às neces

sidades de demanda.
- Nossa maior preocu

pação, no entanto, foi ten
tar esclarecer a venda da
carteira imobiliária da Co
hab de Santa Catarina
para a Caixa Econômica
Federal, realizada pelo ex

governador Paulo Afonso.

Jaraguá do Sul - Hoje, o
Município comemora 65
anos de emancipação
política. O Decreto Estadu
al 565, de 26 de março de
1934, foi assinado pelo in
terventor federal, coronel
Aristiliano Ramos. Com a

emancipação, a então
Vila de Jaraguá segue os

planos do fundador do
vilarejo, coronel Emílio Car
los Jourdon. que ao de
sembarcar numa das mar

gens do Rio Itapocu disse:
"Aqui, eu quero f-undar

Edson Junkes/CP

Paradas: Cohab aguarda recursos para concluir imóveis

O negócio prejudicou o Es
tado, já que foram repas
sados mais de 25 mi: crédi
tos de mutuários da Co
hab, num tótal de RS 216
milhões, por RS 100 milhões
- reclamou.
Ainda em Brasília, os

diretores da Cohab es

tiveram com os deputa
dos federais Gervásio Sil-

uma grande usina de açú
car. Esta terra será de
grande futuro para o Bra
sil."

Anteriormente, a cidade
- depois de ter sido anexa

da a Joinville, em 1883 - foi
elevada à condição de in
tendência distrital, per
manecendo na condição
de 2° Distrito de Joinville até
a emancipação. Das pri
meiras idéias emancipa
cionistas surgiram a for
mação de um novo municí
pio, que anexaria Barra Ve-

va e Vicente Caropreso
para que esses intermedi
assem discussões para o

reinício de nove obras
paralisadas no Estado,
entre elas, o condomínio
habitacional no Municí
pio, com 80 apartamen
tos. "Será o melhor con
domínio de Jaraguá do
Sul", exagera.

Cidade comemora 65anosde emancipação
lha e se chamaria Glória.

Por volta de 1930, o dese
jo em se emancipar era

forte, tanto na Vila de Jara
guá quanto na Vila Hansa -

hoje Corupá. Assim, quatro
anos mais tarde, Jaraguá
consegue a emancipação.
Os limites do novo município
obedecem os do antigö Dis
trito da Paz, criado em 1894,
que incluía o território do
atual Município de Corupá,
desmembrado de Jaraguá
do Sul, em 21 de junho de
1958.
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Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

CVr. 9lcgr 9/ideki CJ<odrigues da Ui/Da

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen. 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá doSul-SC

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8ósto.

C!,lçadão, 364 • cl estacionamento anexo - não fechamos para almoço
Fone: (047) 370-1010 -tsx: (047) 433-3501

Filmagens & Fotografias

Fone: 370-1703

I<JBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

371-7575

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(próx. Duas Rodas Indl.)

Gráfica e Editora
, ,

CORREIO DO POVO Ltda.
- CARTÕES DE VISITA
- LAUDAS PERSONALIZADAS
- FICHAS DE ESTOQUE
- BLOCOS DE RASCUNHO

PERSONALIZADOS
- COMPOSiÇÃO A LASER
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS,
PANFLETOS

- RECEITUÁRIO MÉDICO
- PASTAS
- MANUAIS TÉCNICOS
- FOTOLITOS
- JORNAIS PERiÓDICOS
- IMPRESSÃO EM OFF-SET
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS,
PÚBLICOS

Rua WaUer Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul- sc - Telefone: 370-7919

Paulo e Marilú Claumann
com o filho Ricardo. Eles

comemoraram J3 anos de
vivência conjugal, dia 22

(segunda-feira)

[[KOERICH])
Gente Nossa

372·.0880·37"-0866
-

. -

Alcides Rocha aniversaria

hoje (26). A data será

comemorada com festa para

familiares e amigos na

Associação Recreativa Weg

. Veículos, peças e serviços,

FONE: (047) 371-2111

Márcia e Valdemiro unem

sepelos laços sagrados do

matrimônio, amanhã (27),
na Igreja São Francisco de
Assis. Após o ato religioso
os convidados serão

recepcionados no salão de

festas da Comunidade- São
Francisco. Márcia éfilha
de Felipe e Teresinha

Hahn, e Valdemiro
é

filho
de Antonio e Margarida (in
memoriam) Pereira

O Grupo Rock Power
Trio Habeas Corpus, de
Jaraguâ do Sul, estará
se apresentando,
domingo (28), às 19
horas, na Praça �ngew
Piazera

An�réAlthof,
Fernando Papp,

Karina Papp, Paricia
Mahfud da Silva,
Nicole da Silva

Laudelino e Orjana
Raizer, da Pink

and Blue Freedom.

Nicole, Patrícia,
André, Orjana J Larissa (que niio aparece na folO\

receberão diploma da Cambridge (Inglaterra), em ItoP
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Paralamas do Sucesso no palco da Notre
o rock dos anos 80 volta a

Jaraguá do Sul. Os Paralamas
do Sucesso invadem o palco da

Boate Notre, neste sábado, a

partir das 23 horas, com o show

Hey Na Na. Dois mil ingressos
foram colocados à venda em

quatro pontos da cidade (veja
serviço). Herbert Vianna, Bi
Ribeiro e João Barone estão em

plena forma. Depois de 16 anos
de carreira, o grupo reciclou os

acordes musicais e transformou

as notas em hits que ficaram

marcados em uma geração.
No show de amanhã, anti

gos sucessos - lembram de Vi

tal e sua moto? - até as mais re

centes experiências, onde o

cabo da guitarra é desplugado,
o baixo deixado de lado e a fe-

por leves toques, entram num

repertório eclético. O próprio
Herbert Vianna definiu, re

centemente, que essas variações
comprovam que o grupo atingiu
a maturidade musical e se fir

mou em um estilo único, segui
do atualmente por centenas de

bandas.

Depois de 13 discos grava
dos, os Paralamas decidiram

passar a limpo a trajetória do

grupo no álbum Hey Na Na.

Foram cinco meses em estú

dios, misturando o experirnen
taI e o pop, o eletrônico e o

acústico. O resultado agradou
Herbert, Bi, Barone e aos fãs,
que transformam os shows em

concertos do mais puro rock

brasileiro.

Esse cenário não é de agora.
Desde o início dos anos 80,
quando o trio se reunia para to

car em palcos alternativos do

subúrbio brasiliense e carioca -

mais tarde veio a consagração,
com apresentações no Circo
Voador, o reduto do rock no

coração do Rio de Janeiro -, o

que mais se via era um coral

afinado, sob o comando do

Paralamas do Sucesso foram a

primeira banda a regravar uma

canção de Renato Russo, ex

vocalista do Legião Urbana,
morto em 1997. Química aca

bou fazendo parte do LP Cine

ma Mudo (1983), que trazia na

bagagem Patrulha Noturna.

Os hits que firmaram o gru

po como um dos interlocutores.

do rock-and-roll nacional tarn-

Divulgação

bém trouxeram polêmica. No
Vamo Batê Lata (1995), que
virou um disco ao vivo, o lança
mento de Luis Inácio - 300 pi
caretas revoltou o Congresso
Nacional, que ameaçou censu

rar a inserção da música nas rá

dios e no próprio trabalho do

grupo. Passada a turbulência, os
Paralamas atacaram de Nove

rocidade da bateria substituída maestro Herbert Vianna. Os Estilo: banda brasiliense se firmou no cenário nacional com o bom e velho rock-and-roll

_IIII�( Estofados
.

.

m W'_ KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Luas (1997), considerado por
Herbert um álbum transitório,
de "gravidez" (daí as nove lu

vas).
Da mistura de ritmos surgiu

Lourinha Bornbeil e La Bella

Luna. Esperar o quê do show

de amanhã? Qualquer surpresa
será o ingrediente certo para
uma festa de arromba.

SERVIÇO
O quê: Show Hey Na Na,
Paralamas do Sucesso
Onde: Boate Notre

Quando: Sábado, dia 27

Ingressos: R$ 15,00 (dois mil
à venda)
Onde comprar: Choperia da

Praça, Hobby Vídeo Loca
dora, Smurf's Lanches e O
Boticário (Calçadão)

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:
corrimãos, mesas de centro e canto, escedes, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira aHistória

liA História de nossa gente não podeficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72anos
- Em 1927, o superintendente dr. Arthur Costa, do Município de Joinville,
inspecionava a intendência e as estradas de Jaraguá, acompanhado do

engenheiro Epinghaus, diretor de obras da sede, e dos conselheiros Ricardo
Karmann eAdólpho Schrnidlin. Percorriam igualmente estradas até Garibaldi
e, também, visitavam o Distrito de Hansa (atual Corupá).
- Realizava-se uma festa de caridade no Salão Lorenzen, em benefício da
família Nunes, tendo perdido em poucos dias o progenitor e com duas filhas
doentes. A récita musical coube ao professor Porndörfer e a declamação a

Ricardo Gruenwaldt, apresentando uma generosa renda de Rs. 433$000
(quatrocentos e trinta e três mil réis).
- O Cinema Central, de propriedade de Eurico Doubrawa, passava a exibir
excelentes filmes no Salão Buhr, à Rua Emílio Carlos Jourdan.
- Àvião "Junkers", hidroplano amerissava na baía de Florianópolis, tripulado
por dois hábeis mecânicos. Fazia demonstração perto daCapitania dos Portos
em direção aoNorte, passando por baixo da ponteHercílio Luz, com algumas
evoluções, levando a bordo o vice-governador, dr. Walmor Ribeiro, o

comandante Floriano de Farias, o major Dalmiro de Barros, e outros,

impressionados com o passeio.
<'

Há 71 anos
- Em 1928, realizava-se a inauguração da Ponte PereiraOliveira, sobre o Rio
Itapocu, em Bananal (atual Guaramirim), comparecendo o superintendente,
o juiz de Direito, o governador, senador Pereira Oliveira e autoridades de

Jaraguá. Falava o juiz, dr. Mário Portugal, como representante do governador,
desatando a fita verde-amarela, e o professor Cantalício Flores falava em

nome do povo de Bananal, e a palavra, no banquete, do superintendente dr.
Ulysses Costa, o juiz de Paz Reinaldo Maçaneiro e o dr. Carlos Gomes de
Oliveira. O Estado assumia a metade do custo da.ponte, no valor de 100
contos de réis, e a outra entre Bananal, Rio Branco, Massaranduba e

Blumenau.

Há 70 anos
- Em 1929, a população e os viajantes de todo o Nordeste do Estado
reclamavam contra o atraso dos trens da São Paulo-Rio Grande, ramal S.
Francisco-Rio Negro-Porto União, todas as vezes que aguaceiros maiores se

abatiam sobre a serra. Quedas freqüentes de barreiras fechavam a rede. Os
últimos acontecimentos, impediam, por dias, os trens que iam até Hansa,
com grande irritação dos passageiros e prejuízos à indústria e comércio, o
que fazia o CORREIO DO POVO abrir espaço em suas páginas para chamar a

, atenção da Rede para o ramal de Mafra a São Francisco.
- Face às chuvas, o intendente ArthurMüller oficiava ao superintendente, dr.
Ulysses Costa, dizendo que o 2° Distrito já tinha prejuízo de 32 contos de

réis, e que um terço do milho e tabaco já estavam perdidos, notificando
também o governador Adolpho Konder.

Há68anos
- Em 1931, a Southern Brazil Lumber& Colonization Company continuava
nas páginas dos jornais. Quinhentos trabalhadores vinham para homenagear
o interventor federal noEstado, general Brasil. Infelizmente já seguira viagem,
assim mesmo fazendo manifestação ao dr. Weinmeister. O CORREIO DO
POVO, presente ao churrasco, recebia um abaixo-assinado: "Os operários da
Cia. Lumber declaram que o sr. José Faustino Portes jamais foi seu

representante junto a qualquer autoridade
e que não estiveram presentes à recepção
ao exmo. sr. general interventor, o que não
fizeram, infelizmente, por. ter havido
equívoco na data da chegada e que nada
tem a alegar contra o sr. dr. Henrique
Weinmeister e a Cia., LUMBER, de que
ele é superintendente, estando assim
solidários com aquela e satisfeito com

este". Operários gozavam de assistência
médica e hospitalar.

Qualidade
Marista de

Educação

&'7

26 de mar o de 1999

REMINISCÊNCIAS, "

'
" "

'

. " �'
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RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (155) - APONTAMENTOS,
Paulo Kraemer, diante do espanto de seu

companheiro, pelo exorbitante preço de uma

refeição, faz comparações: "É, pois, mui inte
ressante saber que pelos anos de 1890 a 1895, o
preço por uma garrafa de cerveja, fabricada em

Pelotas (RS), vinha sendo vendida a $400 réis
/

nos poucos bares de Joinville. A descrição que
me haviam feito do local não andava exagera
da: a terra era de primeira qualidade, o clima
nada deixava a desejar, a malária, nenhuma. O
panorama encantou-me. Dos mais lindos que
encontrara até ali. Então comprei um chão e fiz

uma casa, com madeira de jacarandá e canela

(madeira serrada a serviço braçal, na época), e
de tijolos, transportados de longe, em canoas, e

janelas de vidro. De agricultura nada entendia

e, por isso, chegava às vezes a ter dez homens

trabalhando, entre os quais o pessoal de Chico
Mendez. Um visitante perguntou-me: "As es

pigas vão dar grão de ouro?". Desse jeito a co

lheita devia vir quadruplicada para o senhor se

agüentar em pé!" Bem depressa me arrependi
disto. Agradava-me Jaraguá, e não pretendia
mudar de sítio. Veio o ano de 1893. Sempre de

novo o boato de revolução. Isto apavorava os

parcos moradores da região. Gumercindo Sa
raiva vinha com suas tropas de maragatos, Pi
nheiro Machado o perseguia comandando as

tropas do governo, "os pica-paus". Achava
muito gozado esse negócio da revolução. Me
dia a situação do Brasil pelas circunstâncias vi
gentes na minha pátria, a Alemanha. Não ati
nava simplesmente como se fosse ou pudesse
ser. Calculava que fosse uma brincadeira de

avançar e recuar, com tiros e golpes de audácia
ou então para roubar em expedições predatórias.
Em Joinville, fundou-se rapidamente um agru

pamento de cidadãos para a defesa da cidade.
A divisa era: "Um por todos e todos por um".

Os citadinos entraram em acordo com o pes
soal do hinterland. Estes deveriam vir em so

corro, da parte dos federalistas, anunciados para,

brevemente, se houvesse requisições. Havia
perfeita união e concórdia entre a cidade e o

interior, pela ameaçadora situação, conquantos
a população rural estivesse convencida de que
os citadinos dela se lembravam para estarem

certos de sua colaboração. Pode ser que fosse,
mas mereceram aplausos, por se terem coloca
dos sem hesitação do lado de seus conterrâneos
muito próximos. A febril hesitação aumentava

à medida que se aproximavam os federalistas,
que vinham do lado do mar.

E um dia de novembro apareceram em Jo
inville. A população rural foi avisada através
de velozes mensageiros e compareciam aos

borbotões no outro dia. Joinville parecia um

formigueiro. Ao general-comandante Piragibe
tal movimentação deu em que pensar. No dia

seguinte tomava o caminho da serra, evacuan

do a cidade. Agiu certo. Isto seria revolução
contra revolução, que poderia tornar-se perigosa
à causa federalista. Boa lição ficou: pela união,
esquecidos todos os interesses subalternos,
grandes coisas se podem alcançar. A atitude dos

colonos alemães e dos habitantes de Joinville
mereceu aplausos e é digna de imitação. Se a

população teuto-brasileira se mantivesse sem

pre unida, e não se dividisse em política
partidária, que lhe tira a influência decisiva, se

transformaria numa potência, que aos demais

.se imporia: "A união faz a força". Joinville deu

demonstração: a união consegue grandes coi

sas, mas esta filosofia não se compõe com a

mania de ser individualista, mania peculiar, ao

alemão. Os federalistas embalavam-se nas es·

peranças de que Joinville para o futuro seria

poupada.
Às vezes tudo corria bem calmo, De Blu

menau apareciam pessoas em Jaraguá a espe
cular sobre o paradeiro dos federalistas. Tra
ziam notícias de que Gumercindo Saraiva esta

va em marcha com sua maior tropa".
Fritz von Jaraguá - 3/99

Do acervo fotográfico de Faustino Girolla, a foto mostra o conjunto do Clube de Futebol
Palestra, da Barra do Rio Cerro, antes de umjogo, num campo queficava atrás de uma lagoa,
110 local, hoje, do Supermercado Breithaupt. Os identificados, em pé - Artur Voltolini, Alfred�
Bortolini, Juliano Rubini, Luiz Gonzaga Ayroso. Agachados - Faustino Rubini, Arduino Pradl
e Horácio Rubini. Deitados - Virgilio Rubini e Faustino Piazera. Ah! Bons tempos que não
voltam mais.: mas dão lima saudade danada
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por Egon Iagnow

Como j á afirmamos na edição
anterior, as vendas (casas de

comércio que vendiam e

compravam de tudo) tiveram

grande importância no

desenvolvimento dos núcleos

coloniais que se estabeleciam. Pois

era ali que os colonos trocavam os

seus produtos agrícolas pelos
manufaturados dos quais tinham

necessidade. Como isto acontecia,
de forma bem-humorada, nos

conta o ilustre historiador Emílio

da Silva, em seu livro. "Como se

fazia o pagamento? Era por ovo de

galinha e de pata, era no vintém,
no tostão. O dinheiro andava

escasso na época da colonização.
Os colonos trabalhavam para abrir

estrada por conta do governo, que
mandava descontar as prestações
dos lotes no ganho da construção.

Então, o que agüentava a transação
era o ovo. ( ... ) Quando o preço no

mercado de Blumenau era bom,
era o ovo pelo fubá. Quando o ovo

não dava preço, o velho Wolf sus

pendia a venda por ovos - era no

vintém, no tostão. Ovo para quê? Comércio de Bernardo Grubba.fundado em 1903

/ ..
,

. .

'., .>' .'.

Comércio de Victor Rosenberg, por volta de 1890 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GASODUTO BoLíVIA-BRASIL

Jaraguá do Sul no circuito do gás natural
Muito festejada a notícia da

chegada do gás natural a Santa

Catarina, já noticiada nas colunas
de Celso Luis Nagel. Segundo o

10 vice-presidente da Fiese, José
Fernando Xavier Faraco, e

também presidente do Conselho
de Administração da SCGás,
quando da reunião da Fiese, no
último dia 9, "o novo componente
da matriz energética vai garantir
cornpetitividade a vários setores

industriais do Estado, especial
mente o cerâmico e o têxtil. Com

isso, Santa Catarina poderá
garantir a manutenção e até

mesmo a ampliação de inúmeros

empregos".
De acordo com o informativo

semanal do Sistema Federação das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina "o gasoduto, que foi

inaugurado pelo presidente da

República no mesmo dia 9, terá a

extensão de 3.065km, partindo de
Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia,
e entrando no Brasil por Mato
Grosso do Sul, pela cidade de

Corumbá.
Em Santa Catarina, o gasoduto

tem uma extensão de 420km, atra
vessando 23 municípios e cruzan-

do o Estado a partir de Garuva".
A cobertura vegetal cata

rinense também respira aliviada,
evitando que as nossas florestas
saiam pelas chaminés das fábricas.

Rotary Club de Jaraguá do- Sul
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE JOVENS

No encontro do Rotary Club

Jaraguá do Sul, juntamente com o

Rotary - Club Pérola Industrial, no
último dia· 16 de março, foi apre
sentado o Programa de Intercâmbio
de Jovens do Rotary Internacional.

Consiste na participação de

jovens que vão a outros países
durante o período de um ano a fim
de conhecerem os mesmos, estu

darem e aperfeiçoarem o idioma

daquele país.
Estiveram presentes a coorde

nadora do programa do Distrito

4650, Úrsula de Souza, de Joinville,
e os intercâmbistas:

Maísa Campos, que retornou da
Austrália em janeiro deste ano;

Leandro Krutzsch, que esteve

nos Estados Unidos em 1998;
Reinert Hauck, de Corupá, que

esteve em 1997 na Alemanha.
"

A cada jovem que os clubes da

região encaminham neste pro
grama, recebem um jovem daque
le país, sendo que este jovem fica
na casa da família dos rotarianos
durante um ano, sendo que as des-.

pesas são custeadas pelo próprio
Rotary Internacional.

A coordenadora Úrsula con

vidou o rotariano Douglas Correa

Núcleo de fotografia profissional
o Núcleo de Fotografia

Profissional, da Acijs, em

possou a nova diretoria, tendo

como presidente, Maria Tere

sinha Giacomozzi; vice, Beatri
ce Gomes; tesoureiro, Odair F.

Bosse, e relações públicas,
Flávio M. Deta. Em parceria
com a Prefeitura de Jaraguá do

Sul, está viabilizando o Guia

Turístico da cidade, onde o

núcleo disponibilizará todas as

fotos para a sua confecção.
Informações com Luiz pelo

telefone 371-1044

•••••••••••••••••

Da esquerda pl direita:
Odair Bosse, Flavio Ueta,

Maria T. Giacomozzi e

Beatrice Gomes

Anjo a ser vice-chairmann, a fim de
auxiliar nos trabalhos desta comis
são de intercâmbios.

No encerramento do encontro,
Maísa Campos falou de sua estada
na Austrália e de sua satisfação e

realização por ter participado do

programa. Aconselha a todos que
tiverem esta oportunidade, não a

.

deixarem para "amanhã". A vida da

gente se faz a cada instante e este

ano, na Austrália, foi importantís
simo para a minha vida, conclui ela.

(Maiores informações podem
ser adquiridas com Douglas -

telefone comercial 371-4935)

Memória Jaraguaense
-

.
-

.'
,

,
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.

_
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o que faltou para contar... (CIV)
-

-.
'

. Tio Eugênio' -

._

PAUL NEITZEL
"Aí, conta Gerda, o que foi que Paulo fez? Estudou a coisa e começou a construir e, o incrível aconteceu,

fez sozinho a máquina, que funcionou bem e por muito tempo. E assim, coisas semelhantes aconteceram por
muitas vezes.

Por exemplo: ele retomeava os canos das espingardas, por dentro, e deixava tudo como novo, e fazendo
isto sem ferramentas especiais. Fazia os tambores gigantes que eram usados parasecagem da pólvora da S.A.
Pernambuco Powder Factory - fábrica de pólvora de Jaraguá do Sul. Fazia, também, as facas-estampas, utilizadas
no corte do couro para fazer a sola da fábrica de calçados Gosch Irmãos. Sem falar os acabamentos dos antigos
calhambeques, caminhões, carroças, troleys, etc., sempre a parte do serviço de ferro. Depois vinha a pintura e

quando se tratava de um veículo especial, então esta parte cabia aos cuidados dos veteranos artistas da pintura:
os irmãos Karl (Kali), Heinrich e Willy Kopmann, que tinha a sua oficina na Estrada do Kammerland, hoje Rua
6 (CeI. Procópio Gomes de Oliveira). Com a ajuda de um serralheiro especialista (Feinschlosser) de nome

Robert Bollmann, que trabalhou com Paulo, também da Westfália/Alemanha, construiu uma locomotiva em

miniatura, aquelas que eram usadas para movimentar as grandes serrarias. Mas o serviço do qual ele teve

grande orgulho, foi a primeira grande cruz de ferro que ele elaborou, uma verdadeira obra de arte, que foi
colocada na ponta da torre de nossa Igreja Evangélica Luterana, e doou à comunidade quando a igreja foi

inaugurada, e a primeira criança que foi então batizada, foi o filho caçula dele, o Helmuth. Mas tinha também
o seu hobby, que era seu lado fraco, que não o deixou progredir como poderia ter progredido".

Voltaremos. Até a.próxima,

Sexta-feira, 26 de março de 1999

MíDIA INTEGRATIVA

ELLYREGAL

AGRADECIMENTO

A equipe jornalística do CORREIO DO POVO lidera como veículo de

comunicação, extrapola suas fronteiras, ao circular em Niterói, dando
oportunidade aos leitores desta magna cidade de se inteirar de notícias
de cunho diversos (cultural, regionalismo, História, política, eventos
sociais, fatos demonstrativos do modus vivendi, da geografia, do ambi

ente ... ), que caracterizam e personalizam o povo sulista, em destaque o

Estado de Santa Catarina. Foi com uma alegria estarrecedora que recebi

o convite de participar como integrante correspondente do CORREIO DO
POVO. Teremos a confluência das idéias sulistas com as do Rio de Ja

neiro, alçando vôo em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, etc .. É
mais do que um congraçamento de idéias, do acontecer, do firmamento

de laços eminentes liderado pelo editor dr. Eugênio Victor Schmöckel,
a quem envio meus fraternos agradecimentos.

A DOR DA AUSÊNCIA

Como leitora assídua deste jornal, tomei conhecimento do trágico
acontecimento que retirou do convívio familiar, citadino e do meio políti
co, o prefeito de Jaraguá do Sul, dr. Geraldo Werninghaus, deixando,
com certeza, saudades e tristezas. Envio meus pesares e rogo aos céus o

conforto, a coragem do enfrentamento da ausência junto aos seus fami

liares, eleitores e amigos.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Dia 8 de março é consagrado como Dia Internacional da Mulher.

Corresponde um marco na história das lutas, embates de mulheres que
no deslanchar histórico conseguiram galgar vitórias no tocante ao princí
pio da isonomia, atualmente configurado de forma potestativa na Cons
tituição do Brasil de 1988. Mulheres de personalidade, que lutaram pela
participação política, artística, cultural, profissional sem se descuida
rem do lado feminino, matemo, que é o traço mais dignificante da es

pécie hominídeo. Citar as mulheres brasileiras que se enquadram neste

perfil toma-se difícil, pois estaríamos sonegando, ou melhor, esquecen
do de nomes que nunca poderiam ser esquecidos. Por isso, resolvemos
eleger uma mulher, que representa a senhora do universo, a mãe de to

das as mães, que na sua quietude, viu e assistiu de forma nobre a morte

do seu filho, em prol da salvação da humanidade - Nossa Senhora - um

exemplo de mulher para todas nós. Aproveitamos este dia para rogar
esta mulher, mãe de Jesus e nossa, que suplique junto ao seu filho, a

paz, o emprego, a felicidade, a menor desigualdade social e distribuição
de riquezas de forma justa.

SÁBADO
SETOR MATRIZ - Bênção dos Ramos

DOMINGO

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz

17hOO - São Luiz

17hOO - Rainha da Paz

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão

09h30 - Molha

19hOO - São Benedito

19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM

Jesus, o perfeito servidor de Deus Pai
Começamos a reviver, com muito amor e fé, cada passo da Páscoa

de Jesus: sua Paixão inteira, culmina com a morte na cruz e com sua

ressurreição dentre os mortos. Não vamos buscar sensações externas,
pensando no .horror dos tormentos sofridos por Jesus; mas

procuremos, sim, descobrir as causas desse drama, que foi o maior

da história ... porque a paixão e morte de Jesus continua acontecendo

hoje na humanidade. E o pensamento maior é este: Assemelhar-nos
a Cristo em sua morte para ressuscitarmos com ele (Mt 27, 11-54).

Apoio:

a
CASA DAS TINTAS

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

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

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

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

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125
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* Escreva um diário de dentro de si.

suas experiências intuitivas. * Pratique a solidão. Mo

Procure descobrir padrões: mentos de recolhimento e

quietude são enriquecedores
e ajudam a abrir canais de .

comunicação interiores.
* Abra seu coração. Prati

que a bondade, a compaixão
e o perdão. Com isso você só

se abre para a intuição, como
se torna um mensageiro da

confiança das informações
que vai receber.

* Faça a ligação com seu

eu superior e coloque tudo

nas mãos divinas. Confie na

sabedoria cósmica (onde na
da-acontece por acaso) e

àprenda a se comunicar com

os anjos, santos ou mestre

espirituais.
Fonte: Revista Planeta,

setembro de 1998.

*Medite. A prática dame
ditação ajuda a limpar amen
te e abrir os canais receptivos.

* Aprenda a dar ouvidos

a si mesmo e prestar mais

atenção ao quefala seu cora

ção. Analise como estão se

encaminhando seus sonhos,

desejos e metas.

* Crie em casa um espaço

sagrado ou um local especial
onde possa meditar e pedir
ajuda dos guias interiores.

* Coloque sua intenção
em abrir os canais intuitivos

e usar o conhecimento para
servir a propósitos elevados,
e não só conseguir poder e

benefícios pessoais.
* Experimente testar suas

habilidades intuitivas em as

suntos sem importância, co
mo descobrir quem está cha

mando ao telefone, antes de

atender. Quando não existe

pressão, as capacidades cos
tumam se desenvolver.

9Iultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

HORÁRIOS:
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

em que horas do dia ou meses

em que sua intuição se aguça.
Descubra como a rotina, as

emoções, os lugares afetam

suas capacidades psíquicas.
* Conheça a você mes

mo. A busca do autoconhe

cimento ajuda a separar a in

tuição da projeção de dese

jos e medos. Meditação, psi
coterapia e grupos de estu

dos são formas de mergulhar

Kko. Kastrup &

� Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

Rua Pe. Pedro Francken, 167
Centro
Fone (047) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC

Aprendendo a meditar
Ministrante: M. Laura Packer

Este curso se propõe a tratar de 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.

Para maiores informações entrar em contato pelo
telefone 372-1141

RESOLVER É O MELHOR REMÉDIO
Precisamos resolver nossas dificulâaâes,

ftsicas, mentais, emocionais e espirituais o

mais rápido possível, porque senão vamos

ter de conviver com elas muito tempo. Já
pensou se você viver 60, 70, 80 anos, vai ter
que suportar mais 20, 30, 40 anos de mau

humor, negatividade, medo, tensão, stress
em sua vida ainda?

O melhor não é administrá-los? Não é
muito melhor você aprender a apreciar um
pássaro cantando, aprender a gostar da
natureza, de amar.
Se você aprender estas coisas, poderáfazê

las por muito tempo ainda ..

"Grupo de Meditação"
"

As quartas-feiras, das 18 às 18h30
GRATUITO

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonalan Marcatto
R. Tabatinguera, 140

Conjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP
CEP 1020-901

FlUI Bernlrdo
.

Dornbusch,
1611-Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069�
J.raguá do Sul, I
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Foto: Mauricio Valladares

Colégio Evangélico
Jaraguá

371-3022

PARALAMAS
DO SUCESSO
� Jaraguá do Sul terá a

oportunidade de rever, neste

sábado (27), na Boate Notre,
uma das melhores bandas

brasileiras, Os Paralamas
do Sucesso. Na última vez

que esteve na cidade, em
setembro de 93, fez um
show animadíssimo (sem
dúvida, um dos melhores

que já passaram por aqui)
que sacudiu, sem parar, mais
de quatro mil pessoas. A boa

notícia para o espetáculo de
amanhã é que a banda vem

completa. Além de Herbert

Vianna, na guitarra e voz, Bi

Ribeiro, no baixo, e as

velozes batidas de João

CENTERRSOM

•
CD's - DISCOS - FITAS

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

Barone, na bateria, estarão
no palco João Fera (e como
é fera) nos teclados e um

afinadíssimo naipe de
metais que, aliás, é uma das
boas características sonoras

dos Paralamas. Os ingressos
serão limitados em duas mil
unidades e podem ser

adquiridos, até sexta-feira

(26), na Choperia da Praça,
Hobby Vídeo Locadora,
Smurf Lanches e O
Boticário. Imperdível!

Bi Ribeiro,
Herbert
Vianna e João
Barone, dos
Para/amas do

Sucesso,
retornam à

cidade, neste
sábado (27),
pl1:ra
realização de
um grande
show, na
Boate Notre

ocasião, será servido um

coquetel para a imprensa e

demais convidados.

Expressão deseja sucesso!

COIISEUM
� A charmosa casa noturna

da Alameda Rio Branco, em
Blumenau, promove na

noite de hoje (26), a partir
das 23 horas, a Noite da
Brahma. A loira gelada
estará sendo vendida por
apenas R$ 1,00.

�r:�����!�!� .

ENERGIA
inaugura, nesta terça-feira
(30), às 18 horas, na Rua 28
de Agosto, 1939, em
Guaramirim, mais uma filial
da loja O.Boticário. Na

DISQUE·LANCHE
371-5309

®

QUICK
DOG

� A Cervejaria Mein Bier,
de Balneário Camboriú,
estará repleta de energia
nesta noite de sexta-feira

(26), na realização da

( Energy Party. Com
distribuição de mil

energéticos Sub-Zero e Red

BulI, a moçada promete
diversão total até as

primeiras horas de sábado.
No palco, o embalo estará a

cargo da Banda Estatura
Mediana.

,

PASCOA
� Nesta Páscoa, o

Shopping Mueller Joinville
preparou uma atração
especial para a criançada.
Um cenário montado na

Praça de Eventos retrata

uma fábrica de chocolates,
onde os coelhos trabalham
na confecção de ovos. Num
tablado de 60 metros

quadrados, a fábrica e a

torre, ligadas por um
teleférico, ficam em um

jardim de cogumelos e

árvores, com coelhos, cestas
e ovos com essência de
chocolate. Todo o processo
de fabricação do chocolate
até a pintura dos ovos é
mostrado por meio de
movimentos
"animatrônicos". O ponto
alto da promoção vai
acontecer no dia 3 de abril,
véspera da Páscoa, quando
serão realizadas brincadeiras _

e sorteios_para as crianças.

DESABAFO
� Da atriz Kate Winslet, a
estrela de Titanic,
desabafando durante
entrevista para a BBC de

Londres: "Ser uma estrela de
cinema é apenas um rótulo

e, ao meu ver, não depende
do fato de ser uma boa atriz,
e sim pelo tamanho dos

seios, o número do

manequim e se você fez uma

plástica no rosto ou no

nariz".

ELEVEN
� A Boate Eleven,
dirigida por Max E.

Wilhelm, reabriu suas

portas em grande estilo no

último sábado (20), na
primeira promoção do ano.

Performances de Curitibae
modelos da agência
L'Equipe, de JoinvilIe,
deixaram a noite pra lá de
animada. A galera
entendeu o recado e entrou

na onda. Contando agora
com a criatividade do

promoter Júnior, o point
promete novas e boas

promoções. Ficaremos no

aguardo!

O$CAR
� E o filme se repete.
Mais uma vez o Brasil não

leva o Oscar de Melhor
Filme Estrangeiro. O
premiado foi o italiano A

Vida é Bela, em cartaz nos

cinemas brasileiros. Comi

escalação da italiana

Sophia Loren para a

entrega da estatueta,
raríssimas aparições do

filme brasileiro durante a

transmissão do evento e

com as inúmeras trocas de

gracinhas entre a

apresentadora Whoopi
Goldberg e a equipe do
filme vencedor, ficou
evidente qual seria o

veredicto final. O resultado,
nem de longe tira o mérito
'de Central do Brasil,
dirigido por Walter Salles e

com brilhante atuação de
Fernanda Montenegro.
Afinal, premiação que
depende do dinamismo

(US$) de "lobistas" para
colocar o filme pelo menos

entre os indicados, não -

merece muito crédito. O
dinheiro fala mais alto e a

arte fica a ver navios.
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Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 1999

�'1HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
• CRECI 1583 J

�
CASAS

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

empregada.
.

105 - Alvenaria naSchroederc/ 108m", num terreno de 450m" - R$ 17.000,00
106 - Alv. c/4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
107 - Casa em alvenaria, c/232m2, num terreno c/618m" - Vila Lenzi - R$
70.000,00
108 -Guaramirimc/ +ou-400m"+ 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv. -R$
130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal pl clinica ou

restaurante
109 - Geminadas na Tifa Blaezer, em alvenaria R$18.000,00 ent. + 21 x R$
195,00
110 - Alv. c/ piscina no Czerniewicz - R$ 68.000,00
111 - Madeira naSchroeder, Rua Nova Trento, próx. ao Centro -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 c/220m" -R$100.000,00
116 - Alvenaria próx. Duas Rodas c/268m", Terreno c/1.202m2 - R$ 250.000,00

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

"RESIDENCIAL GEHRING"

- Possuímos apartamentos centrais com 1 suíte mais 2 quartos = 162m2e com
1 suítemais 2 quartos, mais dependência de empregada = 225m2, para entrega
em 90 dias, com financiamento em 36 meses.

202 -lnstalaçõesChoperia da Praça com todos os móveis e utensilios necessários
para funcionamentq - R$ �O.OOO,OO
203 - "CONDOMINIO AGUAS CLARAS" - R$ 9.000,00 de entrada mais
financiamento ,

204 - c/2 quartos no Amizade - R$ 17.000,00 de entrada mais financiamento
205 - c/3 quatos no An:!izade - R$ 15.000,00 ent. + financiamento na CEF
209 - APTO. ED. VIRGINIA com 1 quarto - Centro - Ent. R$ 20.000,00 + financ.
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m2
215 - Apto: c/1 suite + 2 quartos no "Edifício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada +

financiamento, aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 - Rua VictorMeirelles, noMolha c/600m2 - próx. Prel. Municipal. - R$ 25.000,00
302 - Na Av. Barão do Rio Branco, com 2.000m2 - Edificado com 1 casa antiga
303 - Área de 440.000m2 em Santa Luzia - R$ 90.000,00
304 - Av. Marechal Deodoro c/1.930,18m" - R$ 380.000,00 - parcelado
305 - Divinópolis cl 486,33m", pronto pl construir c/ planta, luz e água
306 - Rio Cerro c/75 morgos, c/ 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, cl 2.600m2 - R$
25.000,00
312 - Comercial Walter Marquardt com 660m2, c/22m de frente pi asfalto - R$
30.000,00
313- NoCzemiewicz, com 642,58m" de área, na Rua Emma Ziemann - R$ 32.000,00
314 - Área de 165.000,OOm2 na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos c/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 Aloisio Boeing naBarra com 546,60m" de área - R$ 30.000,00
319 - BR-280Jguá/Corupá c/9.627m2 - R$16.000,00

•
Seleciona

II Professores de Espanhol
com fluência.

Interessados comparecer a
Rua Reinoldo Rau, 299 -

Telefone 372-1364

AEDge�ec
.....

�
'

..
'

.

estãde
,

.

.

casa novat
. Novo endereço

, Rua Pe. Pedro Franken, 253

ENGETEC CONSTRUTORA. E IIVlOBILlÁFUA

CREcr 934-J

Fones: 370-091-9

COIVIPR.:A. _ VENDE;'- ;

A.L.UGA. _ A.DIVIINISTRA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

ReC. 1409 - Casa alv. cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dorm., 1 bwe, demais dep. - R$ 23.000,00
+ Finane. 360,00 pl mês - CEF
ReC. 1413 - Casa Alv. cl 90m2 - Cond.Resid. Ana Camila - W. Rau - R$ 38.000,00
ReC. 1444 - Casa mista cl 103m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 10.800,00 + finane. 1 salário mínimo por
mês
ReC. 1470 - Casa Alv. cl 150m2 - 1 suíte - 2 dorm. - Ilha da Figueira - R$ 80.000,00
ReC. 1472 - Casa Alv. cl 141m2 - 3 dorm. - Jaraguá Esquerdo - R$ 35.000,00 + finane.
ReC. 1476 - Casa Alv. cl 210m2 - 1 suíte - 3 dorm. - Vila Lalau - R$ 90.000,00
ReC. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - Lto. Divinópolis - R$ 12.000,00

�ReC. 2191 - Terreno cl 10.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
ReC. 2192 - Terreno plano cl 4.658m2 - Ótimo pl Indústrias - frente para asfalto - à 950 metros da Rua
Joinville - R. Manoel Francisco da Costa - R$ 100.000,00 (quitado) ou.R$ 50.000,00 + finane.
ReC. 2193 - Terreno na Barra cl 825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee
Malhas - R$ 22.000,00
ReC. 2213 - Terreno cl 450,00m2 - Schroeder - R$ 5.000,00
ReC. 2214 - Terreno cl 562,50m2 - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
ReC. 2217 - Terreno com 395,00m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
ReC. 4079 - Apto. central, cl 240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwe, sob
medida, cl hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - cl 1 suíte + 2 dorrn. - R$
55.000,00 + 35x de R$ 2.000,00 + CUB
ReC. 1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projeto moderno. - R$
]37.000,00
ReC. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas
ReC. 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 - semi-mobiliado - 5° andar - R$ 110.000,00
ReC. U17 - Ed. Talimar - Barra - cl 75m2 - 2 dorm. - R$ 13.000,00 + Financ. 230,00 pl mês

321 - Rua José Teodoro Ribeiro - c/51Om" - R$ 25.000,00
323 - c/44 1 m" no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - cl 448m" - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 5,000,00 + parcelas de R$
500,00/mês
325 - no Lot. DonaJuliana na Barra com 599,88m" - R$ 21.000,00
326 - c/846m", edificado c/2 casas no Ribeirão Molha - R$ 28.000,00
327 - na Rua Guilhenne Hass - Jguá Esquerdo -1=1$ 14.000,00
328- no com 880m"de área, com 670m2 de área construida, Rua Emílio
Stein - Centro,
329 - Lote prox. do Champagnat c/615,35m" - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim c/1.1 01 m" de esquina - no centro

ALUGUÉIS

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

401 - SALA COMERCIAL c/ 5Om" - 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 naRua Gumercindo da Silva - R$ 290,00
404 - Sala comercial com 130m2 - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo
Malheiro
405 - Sala comI. c/45m2 - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala c/150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Apto. c/3 quartos + dep. de empregada - No Calçadão
408 - Casa de Madeira c/3 quartos - R$ 280,00 - Jguá Esquerdo
409 -Apto. no Res.IMIGRANTESI Vila Rau, c/2 quartos, 2 bwc - R$ 300,00
410 - SALA COMERCIAL na Rua Joinville cl 315m2, com Mezanino e 3 bwc
411 - Casa em alvenaria próx. CTG c/4 quartos e 2 bwc - R$ 335,00
412 - Casa próx. DUAS RODAS c/1 suite + 2 quartos + dep. Empreg. -

SEMI-MOBILIADA
413 - Casa de Madeira c/3 quartos - R$ 200,00 - Czerniewicz
414 - Apto. c/3 donnitórios + dep. de empregada próx. Weg I
418 - Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula c/500m2 (novo) - R$
800,00
419 - Apto. no Res.IMIGRANTES IVila Rauc/2 quartos, 2 bwc - R$ 300,00
421 - Salas comerciais com 120m" e 1 50m2 na Rua José Emmendoerter -

próx. Weg I
423 - Casa de madeira c/3 q/tos próx. Homago na Ilha da Figueira - R$
230,00
4;24 - Salas conjugadas no Ed. ,Domingos Chiodini - Centro - c/ mobília -

Otima para consultório ou escritório.
425 - Galpão Indl. c/ 120m2 - Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt - R$
400,00
426 - Galpão Industrial c/250m2 - Bem localizado - c/ Trifásico - R$ 400,00

- Rua.PadrePedro Francken,65-Centro
FoneIFax: (047)372-3412-Creci 174S-J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!
.

PARCERIA HSBC BAMERINDUS .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imobiliária
, Menegotti Ltda.

IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI W 550-J

. ,

. APARTAMENTO - .-, VENDE

.

-. TERRENOSI
. _

.

LOCAL: R. OLíVIO DOMINGOS BRUGNAGO - VILA NOVA
ÁREA: 4.176,00m2 - VALOR: R$ 400.000,00
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$ 15.000,00
LOCAL: LAGOA em Chico de Paula
ÁREA: 40.000,00m2 - VALOR: R$ 110,000,00

,

IMÓVEL COMERCIAL

LOCAL:

R. Erwino

Menegotti,
129 -

TERRENO

com área de

659,OOm2

LOCAL: R. Barão do Rio
Branco - Ed. Klein -

ÁREA: 138,OOm2
DEP: 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc,
lavanderia, churrasqueira,
privativa na sacada e
garagem

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, coz., bwc, lavanderia e garagem - VALOR:
R$ 65.000,00
CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Frederico Bartel - Centro - ÁREA: 500,00m2 DEP: 1
suíte, 3 quartos, sala visita,sala jantar, sata tv, lavabo, copa,
cozinha TERBENO: 900,00m2 - VALOR: 350.000,00
CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Rudolfo Sanson - Ilha da Figueira - ÁREA: 120,00m'
DEP: 1 suíte, 2 quartos, cozinha, bwc, lavanderia - TERRENO:
'441,00m'- VALOR: R$30.000,00
CASA MISTA
LOCAL: Estrada Nova - ÁREA: 98,00m' - TERRENO: 504,00m'
- VALOR: 15,000,00
2 CASAS EM MADEIRA
LOCAL: R. Irmão Leandro - Vila Lenzi - Cada casa cl 50 ,DOm'
TERRENO: 997,00rn2 - VALOR: 22.000,00

't.OCA ÃQ
APARTAMENTOS '

.

,
�

�

.

• R. Alfredo Carlos Meier - Bairro Centenário

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

,

.' .: 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 Hadlich - Centro - Aluguel:
R$250,00

'

• Sala 10 andar - Ed. Menegotti - Av. Mal. Deodoro da Fonseca
- Centro cl 30,00m' e telefone - Aluguel: R$ 150,00

, CASAS,·· -

. , .

• R. Olívio Domingos Brugnago - Vila Nova

Dep: 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia
Aluguel: R$ 300,00
• R. Lourenço Kanzler - Vila Lenzi - Dep: 4 qtos, sala, sala tv,
copa, cozinha, 2 bwc, lavanderia, dispensa, garagem - Aluguel:
R$ 590,00
• R. Exped. Guilherme Humberto Emmendoerfer - Vila Rau -

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

C:::C::>IV1PRA - VE'NDE - ALU�A

VENDA RAp/DA E SEGURA CRECI8240

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2•
R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno cl 700m2. Valor R$ 150 mil
negoc. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)

,

• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00 -

negociáveis. Aceita imóveis
'

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

próximo APÁE - 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 c/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. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00
• Apto. em Meia Praia Itapema - ótimo apto - excelente acabamento mobiliado - R$ 70.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização.
Valor R$ 80 mil.

�

• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1QOOm2 rua calçada plano. R$ 30.000,00
• Terreno cl 440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00
• Sala Comercial cl 111m2 no Ed. Tower Center, 20 andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.
• Excelente casa de alvenaria no JardlmCentenáno, Weg" - R$ 58.000,00

• Apto. Ed. Jaraguá, 2 dormitórios - R$ 280,00
• Apto cl 1 dormitório - Rua Joinville cl garagem - R$ 230,00
• Sala comercial - Rua Joinville - R$ 450,00
• Casa alvenaria - Vila Baependi - 3 dormitórios - R$ 350,00
·

. Rua Epitácio Pessoa, nº 60 - Centro ao làdo do Corpo de
.

. Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC "

.

Telefone: (047) 372-1347 PLANTÃÓ: 975-0662
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'leodoro( f.stilhO.. . .

I

103 - Ótimo Sobrado com 220m2, 1 suüe, 2
quartos, garagem para dois automóveis com

possibilidade para montar piscina - novo -

Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi - R$
95.000,00.

CASAS
104· Alvenaria com 206m', I suíte, 2 quartos- em frente Colégio Giardini Lenzi· 60.000,00.
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
115· Alvenaria com 148m' - I suíte, 2 quartos - em fase de acabamento - Rua Roriani Stheln - Jaraguá Esquerdo - R$
56.000,00
] 16 - Alvenaria com 130m' - Rua João Stein - Próx. Juventus - R$ 42.500,00 - Aceita imóvel em Joinville.
121 . Alvenaria com 140m' - 3 quartos - Baependi - R$ 58.000,00
122 - Alvenaria cl 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 cl 126m', cl I suíte, 2 quartos e demais dependências - Rua: Santa Júlia - Figueira - R$ 40.000,00

TERRENOS
202 - Comercial 2.22001" Rua João Planinscheck . R$ 70.000,00
203 - 3.540Ín'. 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 cl 420m' cada - Rau - pröx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 25.000,00.
215 - 45001' - Figueira- próx. Colégio Holanda Gonçalves - R$ 20.000,00.
223 - 27.00001' - Barra - Em frente Tritex - cl 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
228· 1.85701' - cl 34,75, de frente para rua - ótimo terreno· Fundos Marisol - Vila Lalau - R$ 48.000,00
229 - 1.03901' - Baependi . próximo da ponte - R$ 85.000,00
230 - 58101' - Lote nO 55 - Renasença - R$ 15.500,00
nl- 69501' - Lote n? 96 . Loteamento Girola - R$ 15.500,00
234 - Com 52501' - Figueira, próx. Salão Vitória - R$ 11.000,00
235 - Com 450m' - João Pessoa - R$ 11.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1CarlosVasel

Jaraguá doSul- SC
FONE (047) 372-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097 .

CRECI 1762-J

VENDE

Ref. 011 - Casa Alv.com 200m2 - Vila Lalau - R$ 85.000,00
Ref. 014 -,Casa Alv. com 140m2 - Barra - R$ 79;000,00
Ref. 016 - Casa Alv. cornszoms - Jaraguá Esquerdo - R$
165.000,00
Ref. 035 - Casa Alv. com 450m2 - Centro - R$ 95.000,00
Ref. 048 - Casa Alv. com 120m2 - Jaraguá Esquerdo - R$
60.000,00
Ref. 081 - Casa Alv. com 70m2 - Vila Lalau - R$ 28.000,00
Ref. 084 - Casa Alv, com 150m2 - Amizade - R$ 53.000,00
Ref. 079 - Casa Alv. com 256m2 - Próx. Prefeitura - R$11 0.000,00
Ref. 134 - Casa Mad. com 70m2 - Amizade - R$12.0oo,00
Ref. 152 - Casa Mad. com 90m2 - Vila Lenzi - R$17.ooo,00
Ref. 110 - Terreno com 726m2 - Figueira - R$ 27.000,00
Ref. 135 - Terreno com 338m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
Ref. 137 - Terreno com 390m2 - Barra - R$ 9.800,00
Ref. 138 - Terreno com 882m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 20.000,00
Ref. 144 - Terreno com 352m2 - Vila Nova - R$ 12.500,00
Ref. 149 - Terreno com 409m2 - Vila Nova - R$16.000,00
Ref. 156 - Terreno com 649m2 - Jaraguá Esquerdo- R$1 0.600,00
Ref. 159 - Terreno com 325m2 - Res, Hardt - R$ 8.000,00
Ref. 169 - Terreno com 560m2 - Lot. Papp - R$ 19.500,00
Ref. 123 - Terreno com 1 ,300m2 - WalterMarquardt - R$ 55.000,00

CMOive
CRECI612-J

': VENDE

.
. APARTAMENTOS

, .

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

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

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

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

suíte, 2 dormitórios, sacada com churrasqueira,
salão de festa, play ground, garagem - últimas
unidades venda - R$ 75.000,00

. .

-

-

Rua BarãQ do Ri'o Branco, 22'1 "

.

: Fone: (047) 372-1502 - 372-1594' ..
'

.

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

,

.

.

.

. Jaraguá do Sul - SC. .

.
.

ír

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - SCFone: (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 1.7oom2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 -Max
Doering,
Bairro Czerniewicz - 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 IT - Bairro
ilha da Figueira - R$ 13.000,00

Terreno cl 350,00m2 - Rua 895 -lot. Heineck IT - Bairro ilha da Figueira - R$ 9.000,00

Terreno cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 - lot. Heineck - Bairro ilha
da Figueira - R$ 22.000,00

VENDE E TROCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 26 DE MARÇO DE 1999 MiwH�M.R.,·'.M·••. "",,1·,"�""" ",8,'" i,,,,+11'.6)w.ij'.,".",�.@e CLA?SIFICADOS - 5
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '�.9 .;;:::.:",. <.Y:. -"e,: -s ,': ;:::-::: .; �::::? ::�::::: ;\::

. �y ,�{ #!!, {O {i§t ;g �%,; .!;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,�. -;;0 '�.' .:.

..

-.;_ ..•.•....__ .:.... :,',:_:. _,::_,:,:. ,::." ,:._. _, .. :_ .;;::,:; •· •• ú. �,' ' .. ;m ;;u>. -N. ' ....

Aluga-se telefone prefixo 371, valor
R$ 30,00. Contato telefone: 371-2521

Com Cecília ou 370-1058 com José

371-79316irassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI 1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA
Vende-se terreno em Barra Velha com

12x25m em frente ao Posto Maiochi a

3 km da praia
Telefone: 370-2461
Valor: R$3.800,00

ResidendalGIlACEKEIlY
• Um apto. por andar

• Duas vagas de garagem

• Três quartos (1 suíte)
• Sala em L (estar e jantar)
• Churrasqueira na sacada

• .Ötlma insolação
• Região residencial

• Vista privilegiada
• Área total = 137m2

Entrega = Agosto/99

Vendo terreno 15x30m em Joinville,
Bairro Vila Nova com meia água

Valor R$ 7.500,00-
Telefone: 370-2461

Vendo mudas de palmeira real

Valor R$ O, 15 pacote com 3 mudas

Telefone: 370-2461

Vende-se filmadora Panasonic com

carregador, refletor, bateria e maleta

própria.
Tratar Rua João Carlos Stein, 80 -

I Bairro Jaraguá Esquerdo com

Cristiano - Valor R$ 600,00

Localização: Próx. Hospital Jaraguá

-(11)'0'/ Dt'I'Á 'l!\Ül1lk
· ...
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v
Lançamento Res. Lunelli �

Parcelado em • 3 quartos (1 suíte)
até 37 meses • 1 vaga garagem

(Regime de • elevador

Condomínio) • localização central

� .J.

OPORTUNIDADE!
TERRENO BR-280 PRÓXIMO O POSTO

MARCOLLA - ÁREA DE 6.210M2

Vende-se apartamento Edifício
Gardênia - (1 suíte + 2 quartos)

Valor R$ 47.000,00
Tratar no telefone: 371-2117

Administramos obras comtotal
, assessoria.

Temos muitas outras ofertas diepordvei«.
Consulte-nos!

• Terreno tanto comercial como residencial, próximo ao Rau, com asfalto, excelente localização, a escolher - a partir de R$
15.000,00 - aceita-se 80% em carros.

• Terreno na Rua João Franzner, com 14,00 x 26,00 = 366,OOm' - R$ 16.000,00 - Neg.
• Terreno no Loteamento Divinópolis de esquina com 486,33m' - Preço R$ 18.000,00 - Neg.
• Terreno na Rua Afonso Schumann, com 14,50 x 29,00 = 420,50m' - Preço R$ 18.000,00 - Neg.
• Terreno em Três Rios, rua principal, comercial com 2,600,OOm' excelente imóvel - R$ 25,000,00 - aceita-se carro,
• Terreno na Rua José T, Ribeiro, com 465;20m' de esquina - R$ 35.000,00 - Neg.
• Terreno na Rua José Pavanelo de esquina com 726,00m' na Ilha da Figueira - Preço R$ 35.000,00 - neg.

Precisamos de Imóveis para alugar.
APARTAMENTOS

• Apto na Vila Nova _ MORADA DO SOL, entrada mais financiamento, prazo de entrega 18 meses - consulte-nos para

verificar os estilos,
• Apto no Centro COBERTURA. suítes, quartos. salas, hidromassagem, churrasqueira, garagem. etc, - R$ 220.000.00-
aceita-se 40% em imóvel ou carro.

CASAS LOCAÇÃO
• Apto. no edif. Jaraguä, com I suíte, 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem - R$ 600,00
• Apto, na Rua Exp. Gumercindo da Silva, edif. Carvalho - com I suíte, 2 qtos, depend, Empregada, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, garagem - R$ 550,00
• Apto, na Rua Getúlio Vargas, com 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, depend. empregada, lavanderia, garagem - R$ 420,00
• Apto. na Rua Leopoldo Manke, com I suíte, 2 qtos, sala, cozinha, banheiro. depend. empregada, sacada - R$ 440,00
• Apto. na Rua Reinaldo Rau, com I suíte, 2 qtos, depend, empregada, sala, copa, cozinha, área de serviço, banheiro social,
garagem - R$ 400,00
• Apto, no edif. Vila Nova. com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, sacada, estacionamento, playground - R$
350,00 - Neg.
• Apto, na Rua Barão do Rio Branco, com I suíte, 2 qtos, dependo Empregada, sala, 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, sala, copa, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem - R$ 250,00
• Casa de alv. na Rua Uruguai, com I suíte, 2 qtos, banheiro social', sala, copa, cozinha, área de serviço, qro de passar,
dispensa, banheiro externo, churrasqueira, garagem, linha telefônica, toda murada, fica alguns moveis - R$ 600,00
• Casa de madeira na Rua Lourenço Kanzler, com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro. lavanderia, garagem, murada - 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 pröx. RoceI Maquinas, com 527,OOm' - R$ 1.200,00 - neg,

.02 casas de madeira no loteamento Manfrini - Jguá Esquerdo - Preço R$ 20.000,00 - neg. aceita-se proposta
• Casa de aI v, (Sobrado), na Rua Adolorata D. Pradi, de esquina Jguá Esquerdo, com 2 qtos, sala. copa, cozinha, banheiro,

closet, lavanderia, escritório, garagem, sotão - terreno com 4l5,OOm'
. .

• Casa de madeira na lateral da Jorge Czerniewicz com: 4 qtos, sala, copa, cozinha, lavandena, qto de passar, banheiro,
toda murada - Preço R$ 35.000,00 - neg.

.'

• Casa em GM, com 2 quartos, sala, copa, cozinha,lavanderia, banheiro, garagem, churrasqueira, toda murada - serm-nova

- R$ 35.000,00 - Negociável. . .

• Casa em alvenaria na Rua Carlos F. Vogel, centro início do Jguá Esquerdo - 3 qtos, sala, copa, cozinha.Iavanderia, toda

murada, banheiro - pronta para financiamento - Preço R$ 38.000,00 - negociável.
• O I casa de madeira cl 3 qtos, salas. copa. cozinha, banheiro, lavanderia e I casa de alvenaria em construção, com

garagem, sala, cozinha, copa, qros, banheiro (semi-acabado), localizada próximo a Elásticos Zanotti - R$ 45.000,00 -

Negociáveis.
• Casa na Rua Henrique Gefert, 1.269, Vila Lalau de esquina. com 3 qros, I banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem,
terreno de 14,00 x 25,00 = 350m' - R$ 30.000,00 - Negociável - aceita-se entrada mais financiamento,
• Casa nova (OK), de esquina, I suíte, 2 qtos, banheiro, sala, copa, cozinha.Iavanderia, churrasqueira. garagem p/2 carros,

toda murada, lindo imóvel - R$ 80,000,00
• Casa no Centro da cidade Rua Equador, com 3 qtos, sala, cozinha, 2 banheiros, lavanderia, salão de festa, garagem para

3 carros, toda murada _ aceita-se carros, e apartamento no Balneário de Camboriú
- R$ 90.000,00 - entrada mars Financiamento.

• Casa de alvo na Rua Antonio B. Schmidt, com I suíte, 3 qtos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,

Churrasqueira, piscina, banheiro externo, com jardim, toda murada - Preço R$ 90.000,00
,

• Casa na Rua Henrique Marquardt, 584 - 3 qtos, 3 salas, COZ., 2 banhelros,lavandena garagem - terreno com 1.396,91 m
- R$ 110.000,00 - Negociáveis.
• Casa mista na Rua Afonso Bartel - com 3 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro. lavanderia, garagem, toda murada - Preço
R$ 30,000,00

TERRENOS
• Terrenos com financiamentos longos e pequena entrada

- próximo a Malwee, Ceval e Fleischmann Royal.
• Terrenos no Loteamento Nociluzzi, atrás da Igreja São Judas, partir de R$ 11.000.00 - aceita-se carros.

I • Terreno no Loteamento Juventus, com l5,OOx25,OO = 375,0001'- Preço R$ 12,000,00 ou entrada R$ 5,000,00 e parcelas

L
.Terreno na Rua Alvino Kraise com 12,00 x 35,00 = 453,60m' - Preço R$ 15.000,00 - Neg. Faça-nos uma visita e conheça nossa variedade de imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1004 - R. ANTÔNIO TOBIAS. 235m' - Suíte + 2 quartos - R$ 70.000,00
Cód. 1007 - R. HELEODORO BORGES - 300m' - Suíte + 2 quartos - R$ 140.000,00
Cód. 1013 - R. VERDI F. LENZI - 325m' - 3 suítes - R$ 230.000,00
Cód. 1018 - R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA - 386m' - Suíte + 3 qtos - R$ 265.000,00
Cód. 1019 - R.ÂNGELO SCHIOCHET - 300m' - Terreno e/l.500m' - Suíte + 2 quartos.
Cód. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE - 140m' - Suíte + 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, suíte c/ eloset + 3 quartos, churrasqueira, piscina e

garagem para 3 carros - R$ 200.000,00
Cód. 1019 - BARRA - 220m' - suíte + 2 quartos - R$ 130.000,00
Cód. 1196 - FIGUEIRA - 92m' - 3 qtos - R$10.000,00 + finane.
Cód. 1198 - FIGUEIRA - Casa e/150,33m' - suite + 2 quartos.
Cód. 1211 - JGUÁ ESQUERDO - 91m'.- 3 qtos - R$ 44.500,00
Cód. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - 130m' - 3 qtos - R$ 39.000,00
Cód. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - 230m' - Suíte + 2 qtos - R$ 85.000,00
GÓd. 1251 - R. JOÂO PLANINSCHECK - 300m' - Suíte + 2 qtos - R$ 180.000,00
Cód. 1254 - Rua José Emmendoerfer - 200m' - Suíte, 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' - Suíte, quartos - R$ 85.000,00

CASAS MISTAS
coe. 1014 - R. BARÂODO RIO BRANCO - 200m' - R$ 70.000,00
Cód. 1020 - PRÔX. BEIRA RIO - 3 qtos - R$ 39.000,00
Cód. 1253 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - 98m' - 2 quartos - R$ 39.000,00

TERRENOS
CÓd.·2005'- R. PROCÓPIO 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. 211� - RES. PAPP - 430m' - R$ 18.500,00
Cód. 2176 - CZERNIEWICZ - 375m' - R$ 14.000,00
Cód. 2191 - FIGUEIRA - 307m' - R$ 7.000,00
Cód. 2212 - JGUÁ ESQUERDO - 434m' - R$ 11.000,�
Cód. 2213 - AZALÉIA -721m' - R$ 17.000,00 + parcelas
Cód. 2271 - VILA MABA - 496m' - R$ 15.000,00
Cód. 2291 - VILA LALAU - 600m' - R$ 35.000,00
Cód. 2351 - VILA NOVA - 646m' - R. Waldemar Rebello.
Cód. 2373 - VILA RAU - 360m' - R$ 13.000,00
Cód. 2980 - GMIRIM - R. 28 de Agosto 455m' - R$ 27.000,00
Cód. 2981 - GMIRIM - Lateral28 de Agosto - 420m' - R$ 13.000,00

- Cód. 2982 - SC 413 - 59.872,00 m'- R$ 40.000,00

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

APARTAMENTOS
Cöd. 3001 - Ed. Athenas - suíte c/ elosed + 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Cód. 3004 - ED. CARLOS SPÉZIA - 3qtos - R$ 53.000,00
Cód. 3009 - ED. CAETANO êHIODINI - 2 qtos - R$ 30.000,00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suíte + 2 qtos - R$ 60.000,00
Çód. 3021 - ED. ISABELA - Suíte + 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3093 - RES. BARTEL - Suíte + 2 qtos - R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3211 - ED. FRAGATA - 2 quartos c/ garagem - R$ 20.000,00 + financiamento

LOCAÇÃO
Cód. 621 - Casa de alv. c/ suíte, 2 quartos, dep. empregada - Jardim Centenário - R$ 350,00
Cód. 626 - APTO - suíte, 2 quartos no Ed. Sehioehet - R$ 550,00
Cód. 635 - Quitinetes na Mal. Deodoro, a partir de R$ 180,00
Cód. 642 - Apto c/ suíte, 2 quartos, dep. empregada, próx. Prefeitura - R$ 380,00
Cód. 662 - Excelente sala comercial na Rua Reinaldo Rau - R$ 660,00

Vende-se chácara no

Jaraguá 84, com 23

margas, com casa de
170m2mista, 2 ranchos, 5
lagoas de peixe e 25 mil

covas de palmeira plantada
- Valor R$ 38.000,00 aceita
veículo até R$ 15.000,00

Telefone: 370-2461

Esteira Mecânica da Atletic

Way - R$ 120,00

Casa de boneca grande .:.

R$ 350,00

Prancha de Surf Pró Ilha

completa - R$ 150,00

Tratar 373-0135 ou no

supermercado Martini com
Carlos

Vendo uma Máquina de

fumaça fabricada nos

Estados Unidos pela
ROSCO. Excelente para
shows, peças teatrais,

discotecas, etc. (Um ano de

uso). Tratar no 370-1400

Vende-se casa de alvenaria
na praia de Itajuba com

200m2, toda murada a

100m do mar. Ótima
localização

Telefone 371-8246

")

Vende-se residência e sala
II

comercial (200m2) - Centro - II

R$ 230.000,00 (A combinar)
- Tratar no 371-2117

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 RioMolha com 80.0oo,oom2 - ao lado

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

esquina com 480,oom2 e o outro com 420m2

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

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

ILOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

I
RESIDENCIAL FALBOYANT

IBREVE O LANÇAMENTO DO

LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI N° 572-J

CASAS-VENDA 01- CENTRO - com480m' - (2 apart.)- PREDla COMERCIAL- R$ 150.000,00
01- AMIZADE - c/100m' - com 3 dann. + garagem - R$ 16.000.00 + FINAN. (aceita
carro neg.)
03 - CENTRO - com 115m' - com 2 dorm. + garagem - R$ 50.000,00
04 - CENTRO - com 147m' - com 3 dorm, + 2 bwcs - R$ 55.000,00
05 - VILA NOVA - com 145m' - suíte + 2 dann. - R$ 58.000,00
06 - CENTRO - com I dorm. + garagem - R$ 27.000,00

CASAS-LOCAÇÃO
OI - VILA LALAU - ALVENARlA-próx. Weg Il-com sune+ J dorm.icorn garagem- R$
450.00 ,-

02 - BARRA RIO MOLHA - MADEIRA - próx. Prefeitura - com 3 donn.. com garagem -

R$ 180,00
03 - ILHA DA FIGUEIRA - MADEIRA. nova - com 3 dorm .• s/ garagem - R$ 230,00
04 - ILHA DA FIGUEIRA - MADEIRA, fundos - com 3 dorm .. com garagem - R$ 220,00

OI -ILHA DA FIGUEIRA - com 110m' - ALVENARIA com 3 dorm, - R$ 22.000,00
02 - PR6x. A PREFEITURA - 100m' - TERRENO com 18x22 - ALVENARIA com

3 dorrn, - R$ 45.000.00
03- CZERNJEWICZ - TERRENO c/2.500m' - ALVENARIA - antiga - R$ 100.000.00
-(NEG.)
04- CHAM�AGNAT -eom249m'-TERREN0396m'- ALVENARIA-l Pavimentos

-

- R$ 90.000,00 + FINAN. - (Aceita apartamento, CruTO no negócio)
05 - ILHA DA FIGUEIRA - com 150m' - ALVENARIA - com sufte - R$ 45.000,00
06 - JARAGUÁ ESQUERDO - eom209m' - TERRENO 445m' - ALVENARIA - 5
dorm. R$ 70.000.00
07 - JARAGUÁ ESQUERDO - com 70m' - TERRENO 15x45 - ALVENARIA +

CASA MADEIRA - R$ 25.000.00
08 - GIARDINI LENZI - com 300m' - TERRENO I. 100m' - ALVENARIA COI11

piscina - R$ 130.000.00
09 - CENTRO - com 120m' - TERRENO 16x 16 - SOBRADO ALVENARIA - R$
50.000,00
10-JARAGUkESQUERDO - c0l11300m' - (1 apart.) - SOBRADO ALVENARJA
R$ 65.000,00

APARTAMENTOS-VENDA

TERRENOS-VENDA
OI - CENTRO - c/I.200m' - TERRENO COMERCIAL - R$ 45.000.00 (troca apto.
central)
02 - VERSAllHES - com450m' - TERRENO - R$ 13.000,00
03 - ÁGUA VERDE - com 14x28- TERRENO - (Próx. Marcolla) - R$ 15.000.00
04 - GIARDINI LENZI - e0111788m' - TERRENO - R$ 15.000,00 (Parc.)
05 - VILA LALAU - c0l11380m' - 13x27 - TERRENO COMERCIAL - R$ 35.000.00
06 - BARRA RIO CERRO - com 345m' - 15x23 - TERRENO - R$ 9.000.00 entrada de
R$ 3.500,00 + Pare.
07 - CHAMPAGNAT - com 15x30 - TERRENO - R$ 17.000,00 (Parc.)
08 - CENTRO - com 360m' - TERRENO - R$ 130.000.00
09 - CENTRO - com 580m' - TERRENO - R$ 112.000.00

APARTAMENTOS-LOCAÇÃO
OI - CENTRO - ED. VAlRA - Próx: Wizard - 3 dorm, + 2 bwcs - c/ garagem - R$ 380,00
02 -ILHA DA FIGUEIRA - APT. NOVO - Próx. Homago - 2 dorm., c/ garagem- R$ 250,00
03 - CZERNIEWICZ - SOBRADO - sob Jartec - 3 dorm. + 2 bwcs, COI11 garagem - R$
330.00
04 - BARRA RIO CERRO - SOBRADO - sob confec. Lux - Zdorrn., sem garagem - R$
250,00
05 - ÁGUA VERDE - SOBRADO - próx. Ferj - 3 dorm., com garagem - R$ 300,00
06 - CENTRO - APT. SOB LOJA COLOR TINTAS - 2 dorm, + 2 bwcs, com garagem - R$
330.00
07 - VILA LALAU - SOBRADO -Met. Trapp - 3 dann. + 1 bwcs, com garagem - R$ 350.00

,

,.

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

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

.
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Tamanho não édocumento
Ele é um carrinho de
tamanho diminuto, mas
nem por isso deixa de
ter desenho atraente e

nem de oferecer muito
luxo e conforto, aliado a

muita segurança.
Mesmo para city cer ;

exige-se esses

requisitos, e a proposta
da Toyota ao

conturbado trânsito dos

grandes centros e ao

elevado preço dos
combustíveis vem em

forma de um minicarro.
O novo Yaris deverá ser

produzido pela fábrica
brasileira da Toyota, em
Indaiatuba,
provavelmente na

metade de 2000 ou 2001.
Concebido pelo Epoc
(Escritório Europeu de

Criação), o design chega
a lembrar, na parte
dianteira, o Renault Clio
e o Honda Civic, e na
traseira lembra

vagamente o novo Golf,
devido ao desenho dos

pára-choques. O
desenho é totalmerite
novo e muito original, e

em nada lembra os

)

demais modelos Toyota.
Yaris é o substituto do

Starlet, atual compacto
da Toyota,
comercializado no

mercado europeu.
O lançamento nesse

mercado deve ocorrer

em abril, com unidades

japonesas, para, a partir
de 2000, iniciar a

fabricação na unidade
francesa da Toyota. Para

Desenho atraente e

original, aliado a

muito conforto e

excelente
dirigibilidade,
fazem do Toyota
Yaris o melhor do
segmento,
atualmente

e outra turbodiesel 1.5.
O interior é

aconchegante e

extremamente espaçoso,
levando-se em conta, é
claro, as dimensões do
veículo. Os marcadores
no centro do painel
lembram o Twingo e

oferecem, com total

ergonomia, tudo que
carros luxuosos
ofereceriam. Em

compensação, o porta
malas é "mini" demais.
Na Europa, deverá custar

cerca de U$ 13 mil.

2080, espera-se
comercializar cerca de
20 mil unidades,
significando o dobro do

que vende anualmente o

Starlet, seu antecessor.

Na versão LO, que gera

67 cv de potência, a
velocidade final de 160

km/h, partindo do O aos

100 km/h em apenas 12

segundos, com média
de 18 km/l. Ainda há a

opção de uma versão 1.3

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

_. �'
..

TAPECENT.ER
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-

Vende-se Del Rey, ano 82,
gasolina, azul metálico,

aceito carro de
menor valor.

Valor: R$ 2.200,00
Tratar: 370-2461 .

,

'FI AT _,-

Vende-se Uno Mille, ano
94, por R$ 6.400,00.
Tratar: 372- 1835.

VOLKSWAGEN

Vende-se Gol 1000, ano
94, com rodas esportivas,
cor bege, ótimo estado.
Valor: R$ 6.600,00.
Tratar: 373-0755.

Vende-se Fusca, ano 76,
motor 1 .300 L, com rodas
esportivas, bordô, em

ótimo estado, por
R$ 1.600,00.

Tratar: 373-0755

CHE_VROLET

Vende-se Kadett GL,
bordô, gasolina,
R$ 8.800,00.

Tratar: 973-5402.

Vende-se Monza SLE, ano
85, álcool, R$ 3.800,00.

Tratar: 973-5402.

,
-

,

DIVERSOS

Vende-se Pick-up Willis,
ano 79, 4 c, R$ 2.800,00.

Tratar: 372- 1835.

•••••••••••••••••

•

• Vende-seOPALA •

• •

• COMODORO, ano •

: 91, verde, completo, :
: 4 cilindros, valor :
• R$ 6.800,00. •

• •

• Tratar: 370-0522 •

•

•

•
comCesar.

•••••••••••••••••

!Jl][]J)[}[/[bim:
370-2022

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
Modelo Ano Cor Comb.

Fiesta cJass Okm cinza
LISTA DE PREÇOS FORD Gol J 6v 4portas 99 branco

Courier 98/98 branca gas, Palio ED 98 branco

Escort GLX SW 16v 97/98 branca GoI Plus 97 branco
gas, Blazer DLX completa 97 grafite

Ko 97/98 vermelha gas, Vectra GL - com rodas de liga-leve 97 verde

F1000 HSD XL 97/98 azul die, Ranger STX 96 azul

Escort GL 16VH 97/97 branca gas, Pampa L 1.6 95 branca

Pick-Up Peugeot com ar 95 bordô
Ko 97/97 cinza gas, Corsa wind com rodas de liga leve 94 branco
Escort GL 1 6 VH 96/97 vermelha gas, Escort GL 94 prata

Ranger XL 96/96 preta gas, Ipanema 4 portas com rodas de liga leve 93 cinza

Mondeo CLX AD 94/95 prata Omega CD completíssimo 93 azul
gas, Uno 4 portas 93 prata

Escort L 90/90 azul qcs. Uno S 93 vermelho

EscortGL 84/84 verde ólc. GoI CL 1.8 92 prata

Belino II L 83/83 azul ólc, Ternpra 4 portas completo 92 azul

Corcel Luxo 75/75 amarela
Gol CL completo 92 prata

gos, Kadett GS completo 91 branco
Gol CL com rodas de liga leve 9 J champagnhe

LISTA DE PREÇOS GM GoI CL 91 branco

Pick-Up Corsa GL 95/96 bronco gas, Del Rey GLX cl direção hidráulica 91 marrom

D-20 Custon S 93/94 vermelha die, Escort XR3 completo conversível 91 branco
Monza SLE cornpletíssirno 4 portas marrom

" Uno S 90 branco
LISTA DE PREÇOS VW

Voyage GL gasolina 88 marron

Voyoge CL 93/93 preta ólc, GoI CL 88 branco

SoveiroCL 91/91 branca gas, Santan Quantum 87 branco
Escort L 86 cinza

LISTA DE PREÇOS FIAT Chevette gas. 88 prata

Uno Mille SX 96/97 vermelha Kombi 87 bege
qos. Kombi gas. 87 branca

Pick-Up Fiorino 95/95 branca qos, GoI gas. 85 prata
Tempro 94/94 azul gos, Monza SL 4 portas 84 prata

Fusca 83 branco

CARROS NOVOS E USADOS
Passat 83 vermelho
Fusca 83 branco

Rua WalterMarquardt, 1.855 XR 200 (pronta para trilha) Okm branca

Barra do Rio Mo/ha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166 CG 99 roxo

CG 96 cinza
Suzuki Intruder GL 800 95 bordo
XT 600 94 azul

,

CASA DO AUTOMOVEL

Autopeças em geral
Correias e rolamentos industriais

Fones: 372-3675 I 371-7157 I 371-7292
Rua: Barão do Rio Branco, 72 Centro·

Jaraguá do sur . SC

Rua: Joinville, nº. 357;3 - Jaraguá do Sul - se

AUY·OM.ECÂN iCA
. DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

•

Vendo MAVERICK GT V8,'ano
75.ÓTIMO ESTADO. Aceito

carro ou moto de menor valor.

Tratar: 370-0224

II

•

•

•

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

o F I C I NA MAR I NGA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

GUINCHO 24, .HORA
372-3210-/ ·975-0109'

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

371-5600
Jaraguá do Sul - sc
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� Teto solar de vidro deslizante e basculante com

acionamento elétrico (opção)

'It/' Design arrojado com frente baixa e traseira alta, vidros
; rente à carroceria.

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

resistência ao ar

� 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 micrópoeira e gás livre de CFC

� Direção eletrohidráulica: acionada por motor elétrico

integrado a bomba hidráulica

'"

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONARIA

CHEVROLET. JÁ DISPONÍVEL!
.

.

_ � E,G 11 R:A :J.V Q.A _ ."

'!ti Sistema de freio antiblocante ASS de quinta geração

'!ti 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)

. .

",._ ',M'OT'OR"

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

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

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

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

Fone: (047) 371 -3655 - Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



sive no interior, tendo na

traseira o maior diferencial,
onde exibe muita ousadia
com lanternas separadas em
filetes alongados. A tampa
também é alta e bem arre

dondada.
O motor usado deve ser o

mesmo 1.6 16V do Palio,
mas não se descarta o uso do
2.0 do Marea.
Um páreo nada fácil, ten

do em vista os atuais re

presentantes do segmento.

NOVIDADES
Quatro air bags para o Corsa

o Corsa europeu é Ci primeiro do segmento a oferecer
corno item de série, na versão Champion, quatro air hags,
ou seja, dois frontais e dois laterais. Essa opção até então :

era exclusividade dos carros de maior porte.

o minibruto da Renault

� Blãvo: atropelado pelo Dólar
-

,

: Brava seria a resposta da Fiat ao Golf, Astra, Escort e Mégane

ClioSportV624Véopequeno'tufão'paraomercadoeuropeu.Éprovável: A repentina alta do Dólar
quesejaproduzidocom250cv,relembrandooRenault5Turbo. - fez muitas vítimas em todos

iii

@ OS ramos de atividade do

NOVAMENTEEM 1° LUGAR

N'A OPINIÃO PÚBLICA
",

.

"
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mercado brasileiro. Na

, indústria automobilística
não foi diferente, e uma das
vítimas foi a Fiat, que depois
de grande alarde anun-

i ciando a chegada do Bravo,
f
foi obrigada a desistir de

importá-lo e repatriar os

d modelos que já estavam no
::;i:
Brasil.

"i O Bravo é umhatchbackde
-
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duas portas que seria tra

zido para o lugar do Tipo, e
inclusive teve algumas
unidades sorteadas em

promoções natalinas de

shopping centers de São
Paulo.

Assim, o possível subs
tituto é o Brava, que pode ter
sua produção iniciada ainda
este ano na fábrica de Betim.
O modelo divide a mesma

plataforma com o Marea, e

é praticamente igual, inclu-

CERTIFICADO
Qualidade Empresarial e Profissional

. ,Nã� precisa ,ser autorizada, tem quê.ser especializada
,

.

.....

�
.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

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

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

Jaraguá do Sul- SC - CRECI - 1989-J
PLANTÃO: 973-3341

marlmartênetuno.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. 20 PISO:

Apartamento com 146m', 3 quartos, 2 banheiros, deo, para empregada, copa, cozinha, dispensa e

lavanderia com 2 sacadas: Anexo: construção de alvenaria de 140m' com 1 sala de 80m', 1 sala de
30m', 3 banheiros e 2 salas (escritório) - Anexo 2 • construção de alvenaria de 70m' com refeitório,
garagem e churrasqueira- R$ 250.000,00 (negociável e aceita imóveis como parte do pagamento).
'CENTRO - Rua Jorge Lacerda- Casa de alvenaria de 291m' (inacabada)· 10 piso: garagem para 2

automóveis, sala ampla, churrasqueira, BWC e dispensa - 20 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' - 1 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 madeira· R$ 180.000,00 (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 pontos - 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 Plan incheck de 140m'· R$ 550,00
SALA COMERCIAL· Rua João Januário AYROSO· 125m'· R$ 500,00 com telefone.

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

�PIAZERA

Lar Imóveis

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 �ntrada mais f!n�nciaJ_nent?
Apartamento Edifício Catarina Ersching, centro proxuno 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 morgosrägua e luz

Chácara em Rio Molha cl 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE'- ALUGA _ 'ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don t.orenzo- Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Ml!lheiro
• Apto. c/I suite + 2 quartos ou 1 suite + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 12.342,36 + parcelas a partir
de R$ 727,73 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacarl-oLateral da Rua Amazonas (SCAR)
· Apto c/306m', temos disponiveis apartamentos n2 301,302,501 • Entrada + parcelas de condomfnio de 3,65 Cub's (R$ 1.599,17) por mês
Edificio Tower Center - Rua João Marcatlo, esquina com Clemente Baratlo

•

· Apto. c/ suite + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n· 1001 c/241 ,20m'· Entrada de R$ 35.730,00 + assumir parcelas de condornrnio de 2.520 Cub's (R$ 1.104,09)
· Apto. c/ suite + 1 quarto e demals dep., 1 vaga de garagem:
nº 1104 c/157,30m'· Entrada de R$ 24.060,00 + assumir parcelas de condominio 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 Tulipa- Rua Ângelo SChiochet, próx. ao Beira Rio
·1 Sala comercial c/III, 14m' de área total (108,57m' de área útil). Entrada de R$ 38.093,00 + assumir parcelas de condominio de construção de 2,258 Cubs (R$
989,29)

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
• Apto, c/2 quartos, 2 banheiros e demais oep, • serm-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, 1678· R$ 150,000,00
• Casa de campo em alvenaria c/250,00m', ótimo acabamento, Terreno c/5.000,00m' c/2 iaqoas- Rio Molha, próximo a gruta· R$ 210,000,00
· Sala c/ mesanino . Av. Marechal Deodoro· Edifício Florença- R$ 53,000,00
• Casa com 192,00m" suite + 2 quartos e demais dep.· R, Anna Müller Enke· R$ 5S.000,00
· Casa de alvenaria c/ aprox. 150,00m" Rua Max Wilhelm· R$ 75.000,00· Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
• Casa semr-acabada de alvenaria c/125,00m', num terreno de 945,00m" Rua Águas Claras, Ilha da Figueira· R$ 29,000,00 ou troca por casa mais central
· Ed. Dianthus· Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo schrocnet.npto. 702 c/225m'· suite + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, oep. empregada,
2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado· R$ 125.000,00
· Casa em alvenaria c/200,00m'· 1 suite + 2 quartos, dep. de empregada e demais dep. • Rua Heinrich August Lessmann, 230 • R$ 58,000,00\
• Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno c/450,00m" R, Ferdinando Krueger sts«, lote 132· R$ 26.000,00
· Chácara no Rio Molha c/84,000m' de terreno, 2 casas, piscina, lagoas, com toda lntra-astrutura • R$ 245.000,00
· Casa c/70,00m' num terreno c/750,00m'· Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Água Verde· Próximo a FERJ,
· Casa c/181 ;OOm' - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., c/ garagem p/2 carros, Com uma edicula em alvenaria c/55,00m2• Rua Irmão Leandro, 750
R$ 85.000,00

TERRENOS
• Terreno c/43.689,00m'· Rua JOinville, pröx. Persianas Engler.
· Terreno c/ área de 22,892,00m'· Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod, BR 280 • R$ 50,000,00
·2 terrenos c/ área de total de 102,752,00m'· Rua Walter Marquardt, pröx. ao Posto Cidade II.
· Terreno c/ 350 m'· Rua LaI. José Theodoro Ribeiro· Próx. Tubos Mohr· R$ 10,500,00 ou entrada R$ 3,000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
·2 terrenos na Rua Guilherme H, Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten- R$ 15,000,00 cada
• Terreno c/420,00 m'· Rua Donaldo Gehring • ao lado Cosmos Turismo· R$ 45,000,00· Troca-se por casa ou apto.
• Terreno c/86,000,00 m'· (20.000,00m' pianos) . Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta· R$ 40,000,00
• Terreno c/364 m'· Rua Erich Sprug . Vila Rau· R$ 15,000,00
· Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia- entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo
salário minima
· Lote de esquina c/510,OOm'· Loteamento Henascença- R, Prefeito José Bauer· Vila aau- R$ 17,000,00
· Lote c/ 362, 18m' • Loteamento Renascença· Vila Rau· R$ 15,000,00
• Lote n° 09 c/442,00m', no Loteamento Hruscka· Bairro São Luiz· R$ 12,000,00
·02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4,200,00m" R$ 42,500,00, cada terreno
·01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, pröx. Fórum- R$ 42,000,00
·02 terrenos- Rua Centenário (esquina)· R$ 15,000,00 cada
· Lote n'OI, c/688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condominio das Azaléias" • R$ 25.000,00

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 pisctna.
· Apto, c/2 quartos, saia/copa, cozinha e banheiro· Schroeder, em frente à Neki Confecções.
• Apto c/ 3 quartos, saia/copa, cozinha e banheiro· Schroeder, em frente à Neki Confecções,
· Apto. c/2 quartos e demais dep. . Rua Antõnio Carlos Ferreira, 950
· Apto c/ suite + 2 quartos e demais dep. . Rua Procópio G, Oliveira· Ed. Isabella.
· Apto c/ 3 quartos e demais oep, • Av, Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerlndus.
• Apto c/2 quartos e demais dep, • Rua Leopoldo Malheira· Ed. Gardênia.
• Sala com mesanino Av, Marechal Deodoro, Edifício Florença.

-

· Salas comerciais em diversos locais.

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



BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados os associados,
para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada
no dia 28 de março de 1999, em primeira convocação às
9h ou às 9h30m emsegunda e última convocação, com
qualquer número de sócios presentes, na sede do clube,
para a seguinte ordem do dia:

A DIRETORIA

Vende-se terreno com

882m2 - Jaraguá
Esquerdo - Valor. R$
20.000,00, tratar no
telefone 372-0153

Vende-se casa em

alvenaria, Rua Frederico
Barte I, centro - com

500,00m2 - 1 suíte, 3
quartos, sala visita, sala
jantar, sala tv, lavabo,
copa cozinha terreno

com 90,00m2 - Valor R$
350.000,00

Tratar no 371-0031

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.
ANO DE 1998
ANUIDADES

ASSUNTOS DIVERSOS

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, a
Nota Fiscal de númeró 592, sendo que a mesma não foi
utilizada pela empresa, foram a primeira e segunda vias
danota acima descrita. Bloco Nota Fiscal de Serviço Série
'IS. Número 592, conforme Boletim de Ocorrência n°
001260/1999.

.*
.'

.

..
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VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

VENDE

• Casa mista -- Vila Nova com 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 bwe, churrasqueira,
garagem para 3 carros, etc ... - R$ 75.000,00
• Apartamento semi-acabado cl 113m2, 1 quarto, mais uma suíte, churrasqueira,
terraço, etc. No edifício Monte Carla, 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 ótimo ponto comercial, clientela formada na Rua
Reinaldo Rau.

Comu-

mcamos

OS novos

números

de telefone

da

Gráfica,

Editora e

I

Jornal

CORREIO

DO

POVO

370-8654

370-8649

370-7919

370-7944

Informativo Imobiliário AIJS

LOTEAMENTOSPOPULARES
A Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul - AUS, representada

pelos senhores HUMBERTO WOLF, MARCIO MAURO MARCATTO,
ALMIR IDENEY MENEGOTTI ROCHA, ROLLY BRUCH, RENATO

.

PIAZERA JR, ONÉSIO GARCIA, ALVACIR VIEIRA e CLÁUDIO
KIENEN, estiveram reunidos com limo. Sr. Prefeito Municipal IRINEU
PASOLD, no dia 17.03.99, para tratarem da elaboração de Loteamentos

Populares.
O Ilmo. Sr. Prefeito Municipal falou na importância e necessidade

para o município de ofertas de loteamentos populares que atendam a

população de renda de até 03 (três) salários mínimos.

A Associação das Imobiliárias através de seus Associados Loteadores,
ficou de estudar algumas sugestões e propostas para apresentarem à

prefeitura, para que se possa viabilizar estes Loteamentos Populares.

.--------------------.
I I

:
:- Bal'�a !!ul:

i ===31� Imovels :
I FONE:' (047) 372-2734 I
I I
I VENDE I
I TERRENOS I
I 1 - Terreno c/ 1.044,50m" (28,00 x 37,30) - RuaAngelo Rubini, esquina Rua 75Õ, na Barra I
I

- (defronte Ciluma) I2 - Terreno e/448,00m", Loteamento Papp - Rua 541 - R$18.000,00
I 3 - Terreno c/ 378,00m", Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00 I
I 4- Terrenoc/673,58m2- Rua BerthaWeege, defronteAdagha, na Barra- R$19.000,00 I

- 50% entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.

__
I 5 - Terreno c/ 329,00m" (14x23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$13.500,00 I
I aceita carro até R$ 8.000,00 I
I.

6 - Terreno c/ 455,60m" - Rua Victor Salier, na Barra - R$15.000,00
7 - Terreno no Resideneiallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até I

I 10 x - Total R$11.000,00 I
I

8 - Terreno c/ 408,70m", Jardim Hrusehka ,,- R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00
I

I SíTIOS
1 - Sítio c/ 62.500,00m", sendo 16.000,00rn" de área plana, eManeho de 100,00m2,.1

I churrasqueira, 15 cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da I
I Malwee - R$ 75.000,00 I

CASAS II 1 - Casa de alvenaria c/ 60,00m" - Terreno c/ 718,00m" - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$
I 42.000,00 I
I 2 - Casa em alvenaria cl 157m"mobiliada e mais uma c/ 60,00m" semi-acabada, terreno Icl 2.013,28m2, localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/na. Aceita outro imóvel como
I parte em pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ I
I 150.000,00 - Negociável ILOCAÇÃO II 1 - Sala comercial c/ 25,00m2, Rua Barão do Rio Branco - R$ 200,00
I 2 - Satacomerciaí c/aproximadamente1 00,00m", Rio Cerro, SC -416, Km 14 - R$150,00 I
I

3 - Sala comercial C/50,00m2, Rua Angelo Rubini 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ I270,00

I 4 - Sala comercial c/ 36,00m", Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00 I
I· 5- Salacomercial C/34,62m", Rua Reinoldo Rau, esquinaGuilhermeWeege - R$ 220,00 I.6 - Sala comercial c/ 100,00m2, Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 390,00
I 7 - Sala. comercial c/ 100,00m", Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00 I
I 8 - Apartamento c/ 2 quartos, gáragem - Rua Angelo Rubini, 880, na Barra - R$ 270,00 I9 - Apartamento c/ 2 quartos, garagem, Rua Joaquim A. Girolla, 210, Lot. Papp, na Barra
I - R$ 290,00 I
I 10 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo INanete Malhas - R$ 230,00
I 11 - Apartamento c/ 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00 I
• 12 - Casa de alvenaria e/3 quartos, churrasqueira, garagem, Rua José Rosá, na Barra -

IR$ 330,00
I 13 - Casa de alvenaria c/ 4 quartos, garagem e demais dependências, Rua Afredo I
I Behnke, 430, São Luis - R$ 200,00

•

I
14 - Casa de alvenaria c/ 2 quartos, garagem e demais dependências, Lot. Hanemann -

I R$180,00 I
I 15 - Casa de alvenaria c/ 2 quartos, garagem, murada, na Rua Luiz Salier, 388, na Barra I

- R$220,00
I 16 - Casa de madeira c/ 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, I
I 1008, Barra - R$ 360,00 I
I

17 - Casamistae/70,00m", 3quartosedemaisdependências, RuaMariaNagel, 202 - São
ILuis - R$ 200,00

I 18 - Galpão em alvenaria c/ 260m2, Rua Luiz Salier, na Barra - R$ 600,00 I
19 - Galpão em alvenaria c/ 340,00m", Rua 851, Tifa Matias I, Rio Cerro I - R$ 500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prestações em

36vezes
Emformade

-Ir Elevador de últimageração
-Ir Portões eletrônicos
-IrSalão de Festas
-Ir

playground
-Ir Ótimoponto comercial
-Ir Qualidade de acabamento

-IrVmasuite
-Ir2 dormitórios
-Ir Excelente acabamento
-Ir Churrasqueira privativa
� Uma vaga degaragem
-IrSegurança e tranquilidade

REGIÃO DE ALTA VALORIZAÇÃO

INVESTIMENTO SEGURO E GARANTIA DE ENTREGA

-------------VENDAS-------------

�61�..��sol Ô!!!J�2Y.!ii�.
� • U.�I IMÓYEIS .. Creci 0914-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA Fone: (047) 371-2117
371-7931 Rua João Picolli, 104

Jaraguá do Sul- SC
E-mail: http://www.imoveis.netlinter

: ',:i �:I rolla
IMÓVElS LTDA.

CRECI001367-J

Rua Domingos R. da Nova, 449

Járaguó do Sul - sc.

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

COt/5TflUTOfiA E/tlCOfifOflADOITA
Rua João Jonuórío Ayroso,521- Jaraguá Esquerdo.

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

(047) 371-6047

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741·J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECl8489

,APROVEITE·
• Vende-se sobrado em alvenaria, com 155m2
de construção em lote de 495m2• Próximo Escola
Holanda M. Gonçalves - Bairro Ilha da Figueira. -

R$ 25.000,00 - Mais financiamento da C.E.F. -

Aceita apartamento pronto ou em construção,
estuda proposta/aceita negociar.

• Vende-se área de terra com 20.000,00m2
(escriturado), próximo Hotel Schmidt (Ilha da
Figueira)
Ideal para construção de alto padrão.
Aceita apartamento ou negocia (parcela) o valor
R$ 70.000,00

.

'. Ruá ,José Emrilendoerfer, 704 '

, Jaraguá do Sul - Santa Catarina

· Fone (047) 371'-2507�" .

<'Dois terrenos no

Loteamento São
Cristóvão - Bairro

Amizade - Valor de cada
lote R$ 9.000,00
Tratar no 371-1136

,

Vende-se casa próx. a
Prefeitura - 100m2 - Terreno
com 18x22 - Alvenaria com

3 dorm. - R$ 45.000,00
.

Tratar pelo telefone
371-0768

Vende-se casa alvenaria
com 350m2, (alto
acabamento) - R$

300.000,00 (Negociável)
Tratar no

telefone: 371-2117

Locação casa de em

alvenaria - Rua Alberto
A. A. Zieman n° 440 -

Czerniewicz - 3
dormitórios +

dependência de

empregada + garagem -

R$ 500,00
Tratar pelo

telefone: 372-1500

Vende-se apartamento
no Ed. Athenas - suíte

com sloset + 2 quartos, 2
vagas de garagem.
Tratar no 372-0003

Vende-se casa alvenaria
cl 70m2 - Bairro Nova
Brasília com 2 äorm., 1

bwc, demais dep. - R$
23.000,00 + Financ. R$
360,00 por mês - CEF
Tratar no 372-3412

Vendo casa Alvenaria con

tendo 2 quartos, sala, cozi
nha, banheiro e lavanderia
com grades na janela - R$
12.000,00 - Aceita carro no

valor de 50% de entrada.
Casa localizada no Bairro

Petrópolis Joinville
Fone 465-0825

Vendo casa mista contendo 2

qtos, sala, cozinha, lavanderia,
garagem, churrasqueira com

grades e murada -

R$ 15.000,00.
Aceita carro no

negócio, localizado no
Bairro escolinha - Joinville

465-0285

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 - 310-8654 - 370-7944 I
,

• .' ,
,

�
, I

. . -:
-

EMPRESÁRIOS!
CONHEÇAM NOSSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO,
ÚNICO NA REGIÃO COM SISTEMA TOTALMENTE

INFORMATIZADO.

LISTA DE VAGAS

LAMINADOR DE FIBRAS DE VIDRO (Guaramirim)

CONFEITEIRO

VEN,DEDOR EXTERNO (Experiência em área de

Marketing)

ASSISTENTE DE VENDAS (Formação em Engenharia de
Alimentos e/ou Nutrição - Espanhol)'

INSTALADORA DE ALARME E SOM (Automóveis)

DESENHISTA PROJETISTA (Experiência 3 anos)

GINÁSTICA NA EMPRESA
ANTI-ESTRESSANTE

A HUMANA URGENTE convida você para conhecer a nova ferramenta de
trabalho na globalização do mercado com previsibilidade de contenção de despesas,

melhoria da qualidade de vida e operacional, proporcionando aumento de

produtividade e lucratividade.

TEMAS ABORDADOS:
- Retorno para o ambulatório em contenção de despesas;
- Trabalho de planejamento com a produção e o pessoal de vendas, para direcionar
o ponto de alta produção no planejamento (PDCA) no ano;
- Trabalho de contenção de despesas com horas extras;
- Trabalho de ergonomia;

-

- Trabalho de melhoria da produção por operação individual;
- Trabalho de melhoria de peças não conforme na Produção;
- Trabalho de reposição energética, dando condições do funcionário recuperar e

repor o desgaste físico,'evitando a queda de produção;
- Prevenção da LER-DORT e processos jurídicos;
- Avaliação do esforço físico no local de trabalho, na própria operação, sem
perda de produção.

Ministrante: Professor Carlos H. A. Miranda, graduado em Educação Física,
Pós-Graduado em Psicomotricidade e Gestão da Qualidade e Produtividade
além de outros cursos pertinentes ao ramo.

'

Atualmente desenvolve trabalho científico na área de prevenção da saúde, com
avaliação do gasto energético, pesquisa de desenvolvimento da produção pessoal
e de operação na área de ergonomia.
Presta assessoria para diversas empresas, entre elas Malwee e WEG.

LOCAL: HUMANA ASSESSORIA EM RH
DATA: 06.04.99
HORÁRIO: 19:30h
INVESTIMENTO: SEM CUSTO PARA EMPRESAS CLIENTES

CONFIRMAÇÃO: ATÉ 05.04 COM JULIO OU BEATRIZ (371-4311)

Contamos com sua presença.

Rua Henrique Sohn, 33 - Cx, Postal 200 - 89.255-240
Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091 humana@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE: Terreno com 448m2•

Czerniewicz R$ 23.000,00 (R$
-1.000,00 entrada + 22 vezes)

Intermediária

VENDE: Alvenaria com 350m2•

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

VENDE: Alvenaria com 179m2

(Tifa Monos)
R$ 40.000,00'

VENDE: Terreno comercial com
26.182m2 - ER 280

R$ 230.000,00

VENDE: Residência e sala

comercial (200m2) - Centro -

R$ 230.000,00 (A combinar)

VENDE: Alvenaria com 90m2, terreno
c/1.380m2• (Barra do Rio Cerro)
Em frente Ciluma R$ 75.000,00

VENDE: Apartamento
Edifício Carvalho

R$ 100.000,00

VENDE: Em alvenaria com

160m2• (Próx. João Pessoa)
Preço: R$ 40.000,00

VENDE: Alvenaria com 185m2•

Czerniewicz -

R$ 75.000,00

VENDE: Alvenaria com 160m2•
Estrada Nova

R$ 30.000,00

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

R$ 47.000,00

ALUGA: Apartamendo com 2

quartos - Ed. Maguilú
R$ 250,00

VENDE: Madeira com 106,00m2
(Jguá Esquerdo)
R$ 35.000,00

VENDE: Terreno com 357,00m2
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

. . � .:,.
.

Rua JoãoPicolli, 1 ()4 -CEP 89251-590 .; .Jaraguá do Sul- SC .

http://wwW.imoveis.netlinter�CRECI09i4-J· ..... 371-2117
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL, 26 DE MARÇO DE 1999
. .

1 2 - CLASSIFICADOS

,..,

RETRATAÇAO
Comunicamos a todos que a empresa Agropastoril Vale Verde Ltda., foi protestada

indevidamente pela CASP S/A Ind. e Comércio, sendo que a mesma nada deve a esta

empresa.

Conforme anunciado. Pois deu-se um problema de controle interno. ,

Representante CASP S/A

Neivor de Bona

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO i.uís
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os moradores do Bairro São Luís para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-

se às 19 horas do dia 13 de abril de 1999, no Auditório do CAIC.

Ordem do Dia
19h30min - Abertura dos trabalhos com a presença do Sr. Prefeito Irineu Pasold
20 horas - Explanação com a Vereadora Niura Demarchi
20h1 Omin - Prestação e aprovação das contas - período Agosto/97 e Dezembro/98

- Alteração do estatuto
- Sugestões de metas para a diretoria
- Comentários sobre a eleição para nova Diretoria que será em Julho/99

<'

NOTA: Não havendo na 1 ª convocação 50% dos associados, haverá a 2ª convocação às 10

horas com qualquer número de associados presentes.

Jara'guá do Sul, 26 de Março de 1999.
A 'Diretoria

. FONE: 371-3349 .' ,

ALUGUEL
DE TRAJES

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° 22.110 de 18-03-1999

MÁRCIO MORETTI E ANA MARIA NASATO

Ele, brasileiro, solteiro, supervisor, natural de Apiúna, neste Estado, domiciliado e residente na Rua João

Planinscheck, 508, nesta cidade, filho de Zeferino Moretti e Hálida Schmidt Moretti.

Ela, brasileira, solteira, coordenadora pedagógica, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Padre Aloísio Boeing, 426, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Luiz Nasato e Terezinha

Spezia Nasato.

EDITAL N° 22.114 de 22-03-1999
FABIO ROBERTO STRICKER E SUZANA �ARINA TRIBESS

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de cartório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Guilherme Weege, 70, apto. 303, nesta cidade, filho de Valdir Arno Stricker e Elsi Jung Stricker.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Guilherme Weege, 70, apto. 303, nesta cidade, filha de Hilário Tribess e Renilda Klabunde Tribess.

EDITAL N° 22.118 de 23-03-1999
TARCISIO LUIS SCHMIDT E SOLANGE PATRICIA ZACKO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Petrolândia, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Bernardo Dornbusch, 1.578, Vila Lalau, nesta cidade, filho de Vitória Schrnidt e Lorena Willemann

Schmidt.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Heins

Mahnke, 80, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de João Silvio Zacko e Ivone Maas Zacko.

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

EDITAL
ILTON HOFFMANN , Tabelião Designado da Comarca deJaraguá
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:

A. Com. Repr. Prod. Agric. - BR-280, Km 60, n° 125 - Centro -

Guaramirim
Adilson Gonçalves dos Santos - Rua João Planinscheck, 68 - Nova
Brasília - Nesta; \

Adilson 1. Tafner - R. Erich Aben, 150 - Nesta;
Agnaldo Soares - Rio da Luz - Nesta;
Albertina Pereira Hang - Rua Bertha Weege, 515 - Nesta;
Altivo Possamai - R. Nei Franco, s/no - Baependi - Nesta;
Amarildo Fantoni ME. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1453
- Nesta;
Antonio Orzenchoski - Irmão Celestino Depine, lote 114 - Nesta;
Bertoldo Hinsching - Rua Ano Bom, s/no - Corupá - SC
Carlos Alberto Kahne - R. Lot. Santo Antônio, Rua D., 190 - Nesta;
Carlos Alberto Kahne - R. Lot. Santo Antônio, Rua D., 190 - Nesta;
Carlos Alberto Kahne - R. Lot. Santo Antônio, Rua D., 190 - Nesta;
Carlos Alberto Kahne - R. Lot. Santo Antônio, Rua D., 190 - Nesta;
Carlos Alberto Kahne - R. Lot. Santo Antônio, Rua D., 190 - Nesta;
Carlos Alberto Kahne - R. Lot. Santo Antônio, Rua D., 190 - Nesta;
Carlos Alberto Kahne - R. Lot. Santo Antônio, Rua D., 190 - Nesta;
Carlos Alberto Kahne - R. Lot. Santo Antônio, Rua D., 190 - Nesta;
Carmem Lucia Kellr - R. Blaia, 170, apto 101 - Nesta;
Colégio Est. Prof. João Romerio Moreira - Rua Aurora, s/n° - Nesta;
Confec. Noppen Ind. e Com. Ltda. - Rua Leopoldo Janssen, 100 - Nesta;
Difabe Com. e Representações Ltda. - R. Manoel F. da Costa, s/n° -

B. J. Pessoa - Nesta;
Dilvo Neto Nazario - R. Leopoldo Malheiro, 15 - ap. 201 - Nesta;
Edmar da Silva Araújo Junior - Rua Marina Frutuoso, 447 - Nesta;
Elizeu Trindade ME - Rua José Narloch, s/no - Nesta;
Emerson José Mai Nardes-ME - Rua XV, n0430, loja 06 - Centro -

Nesta;
Expresso Ungido Ltda. - Rua Joinville, 5126 - Nesta;
Franquelim Picolotto - R. João Maass, 102 - Jaraguá Esquerdo - Nesta;
HS Ind. e Com. de Prod. Aliment. Ltda. - Estr. Braço do Sul - Km

2,5 - Schroeder
Ilson Vanderlei Fernandes - Rua Carla Rubia Drosse, 49 - Nesta;
Itamar Meurer - Rua Aquinezio Dantas, 80 - Nesta;
Jarai Terrapl. Serviços Agrícolas Ltda. - Estrada Santa Luzia, 14.346
- Nesta;
João Luiz Kienen - R. Ernesto Lessmann, 574 - Nesta;
José C. Vicente/Venenccia Malha - R. 535, s/n° - Nesta;
José Chiarotto - Rua Exp. Gumercindo Silva, 17, apo 42 - Nesta;
Leane Maria Pangratz - Rua Ribeirão Cacilda, s/n° - Garibaldi - Nesta;
Leonardo Ramos - Rua Leopoldo Meyer, s/no - Nesta;
Luki Móveis Sob Medida - Rua Campo Alegre, s/n° - Nesta;
Marcia Roberto Nilsen - R. Oscar Schneider, s/n° - Nesta;
Marcos José Duarte - Rua Avelino Floriano de Borba, s/n° - Ilha Fi.
- Nesta;
Miriam Bernadete Bertoldi Ober - Rua B. Lote, 99 - Loteamento
Rosa - Rio Cerro - Nesta;
Natureza Serviços Ambientais Ltda. - Estrada Schroeder 1 - Nesta;
Nazario Com. de Colchões Ltda. - Rua Joinville, 3145 - Centro - Nesta;
Nelio Kruger - Rua Valdemar Lessmann, s/no - Nesta;
Nelio Kruger - Rua Valdemar Lessmann, s/n° - Nesta;
Nelio Kruger - Rua Valdemar Lessmann, s/n° - Nesta;
Odim Amorim - Lot. Alexandra II-R. 655, 241 - Nesta;
Patricia Schirey Neves - Rua Fritz Seter, s/n° - João Pessoa - Nesta;
R Mar Ind. Com. Ltda. - R. Walter Marquardt, 131 - Nesta;
Renova Ind. Com. de Alimentos Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Nesta;
Sigmar Sigfrid Seidel - Rua 770, n? 74 - Nesta;
Sigrnar Sigfrid Seidel - Rua 770, n° 74 - Nesta;
Steiner Construções Industriais Ltda. - Av. do Estado, 1771 - Nesta;
Steiner Construções Industriais Ltda. - Av. do Estado, 1771 - Nesta;
Usicon Concreto Ltda. - Rua Dona Francisca, 11.100 - Nesta;
Venecia Malhas - Rua 53 - Nesta;
Viação Hansa Ltda. - Estrada Pedra de Amolar, 20 - Corupá
Viação Hansa Ltda. - Estrada Pedra de Amolar, 20 - Corupá
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para
que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller,
n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar
razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na
forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 24 de Março de 1999.

Ilton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anamélia Koprovski e Sérgio R. Piazera em versão

"Embalos de sábado à noite"

,.
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I l. J

I
I )
I
I
I
I
I
I

:NIVER
I Beatriz Fruet (26/3),

: Rodolfo Kohlbach (30/3),

I Katia Kohlbach (30/3),
I Jussane A. Marció (30/3),
I Luiz Sergio de A.

: Pereira Jr. (30/3),

I Tatielly Deglmann (30/3),

I Marcelo Piazera (31/3),
I Marisete Oalri (1/4) e
I Zaira M. de Farias (1/4).
\ /........._-------

.�§g:
Rua Mal. Deodoro da �BFonseca, 1452 0
FonelFax: 372-3306 :s: •
Jaraguá do Sul- se �(ADi

íJfrA próxima Festa do Rancho Maria's, que
periodicamente se realiza em BalneárioCamboriú,

sempre às segundas-feiras, já tem data marcada. Será no
dia 12 de abril, com presença da Banda S/A. Como já é

de praxe, a ala feminina terá acesso livre.

••••• 1 C I 1'1 .E 1'1\ �\••• _III
• JOINVILLE •
• G.Ne. eine Mud/er I:? Troco. •

Horanos: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
•• G.N e. eine Mud/er 2: Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado.

I Horários: 14h1S, 16h1S. •
• A Vida é Bela. •

Horários: 18h30, 21h1S.
I G.N.e. eine Mueller 3: Além da Linha Vermelha. I
• Horários: 14h, 17h, 20h. •
I Uma Carta de Amor. •

Horário: 23h (somente de sexta a domingo).
•IBLiJMENAU

• G.Ne. eine Neumarkt 1: O Troco. I
• Horários: J4h, 1.6h, 18h, 20h, :2h; ,(sábado: sessão adicional às 24 horas). •
G.Ne. eine Neumarkt 2: A Vida e Bela.
I Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h. •
• G.N.e. eine Neumarkt 3: Elizabeth. •
• Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30; (sábado: sessão adicional às 24 horas). I

G.N. e. eine Neumarkt 4: EuAinda Sei o que Vocês Fizeram no VerãoPassado.
• Horários: 14h, 16h, 18h, 20li (sexta a domingo) e 14h, I
• 16h, 18h, 20h, 22h (segunda à quinta). •
• Uma Carta de Amor. •Horários: 21h4S, 24h (some�te de sexta a domingo).

•• G.N.e. eine Neumarkt 5: Mensagem para Voce.

• Horários: 14h30, 17h, 19h30,2IhSO. •
• G.N e. eine Neumarkt 6: Além da Linha Vermelha. •

Horários: ISh, 18h 15, 21 h30.
• Programação válida para o período de 2613 a 1/4. I
•••••••••••••••••••••••

371-3633
Procópio Gomes, 481)

Informativo Center Som
Títulos mais vendidos: Caetano Veloso (PrendaMinha), Offspring
(Americana), Axé Bahia 99 e Suave Veneno (Internacional).
Principallançamento: Andrea Bocelli (Sogno).

o Kiss continua em alta. Além de concertos com lotação esgotada
e do bom desempenho do CDPsyhco Circus, que chegou a figurar
entre os cinco álbuns mais vendidos dos Estados Unidos, o grupo
se prepara para faturar no cinema. Está estreando nos Estados
Unidos o filmeDetroit Rock City, que se passa em 1978 e mostra a

peregrinação de um grupo de fãs para ver um show de Gene Simmons
e sua turma. O clímax do filme é uma cena de show filmada no

Canadá, na qual aparecem oito mil fãs, a maioria maquiada como

seus ídolos. A produção, dirigida por Adam Ritkim, ainda não tem

previsão de lançamento no Brasil. (Shopping Music)

Clínica Especializada em Ortodontia

J . J. C a r 1 on

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

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

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

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

CENTRO dE OdONTOlOGiA INTEGRAdA
DR. Clrcio Sidreri GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESE E IMplANTES DENTÁRios

ORA. TAlGE Cduppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTodoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTodoNTiA

RUA JOiNVillE, 1 �70 ... TElEfONE: (041) J11 ...61 �8
TElEfoNE/FAX: (041) J11...J209

ARTIGOS E SUGESTÕES PARA ESTE ESPAÇO
DEVEM SER·ENVIADOS PARA: .

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

Cep: 89251-590: .

Fax: (047) 370-7919 ou 370-8654
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

o mundo
Estamos em um mundo em

constante transformação. A cada

dia surgem novidades, surpresas,
enfim, notícias que mexem com

nosso dia a dia. É comum ouvir

alguém dizer: "O mundo está

muito complicado". Talvez você
mesma já tenha dito isto. E é

verdade. Antigamente, viver era
bem mais simples.

Hoje, a tecnologia avança de

uma forma estrondosa, e nos

sentimos perdidas no meio de
tantas descobertas e novidades. E,
dentro de toda esta parafernália,
também nós vamos nos trans

formando. E nem percebemos o

quanto estamos diferentes. O
mundo está cada vez menor, TV,
TV a cabo, telefone, computa
dores, internet, satélite, e a

comunicação entre as pessoas está

cada vez mais fácil, rápida e

eficaz. Mas, pense comigo, amiga:
Temos tanto a dizer? Será neces

sário tantos mecanismos de comu

nicação? Olhemos para dentro de

A EDUCAÇÃO COMPLETA

em que
•

VIvemos
namentos: de que maneira vive
mos? Não estamos por 'demais
envolvidos com o mundo que não

temos mais tempo para nós, para
nossa família, para Deus?

O mundo está complicado ou

somos nós que nos deixamos

vulgarizar e mundanizar nossas

relações? Possivelmente, a se

gunda opção seja a mais correta.

Pois ainda somos capazes de nos

conduzir e dirigir nossa vida

De uma maneira saudável e

verdadeira. Não precisamos de

intermediações eletrônicas para
nosso encontro com nosso

próximo. Quando comemoramos

a Páscoa, comemoramos a res

surreição, isto é, uma nova vida,
uma vida íntegra, no sentido

original da palavra: completa.
Quando Cristo morre, é de braços
abertos que morre, num grande
abraço ao mundo. E quando
ressuscita, é para viver com os seus

que ressuscita. Esta é a revo

lucionária notícia da Páscoa.

Por isto, amiga leitora, é com

amor cristão que eu lhe convido:
vamos aproveitar a Quaresma para
meditarmos sobre nossa vida,
sobre nossos relacionamentos.
Vamos olhar para dentro de nós e

dali extrair o melhor que Deus nos

deu. Vamos tomar coragem para
nos relacionar com nosso próximo,
para sermos verdadeiramente
felizes.

Um abraço, Marta Moura

Streppel

nossos lares: temos tido tempo
para nossos familiares?

Recentemente uma família, na
'

comunidade de Nereu Ramos,
disse a meu marido: "Pastor,
depois de sua prédica sobre

Quaresma, nossa vida melhorou:
até então, almoçávamos e jantá
vamos em frente à TV. E as

discussões eram freqüentes. Após
ouvi-lo, decidimos fazer as re

feições na cozinha, com o aparelho
de TV desligado. E paramos com

as discussões, e conversamos

mais".
É animador ouvir uma decla

ração destas. Percebemos que não

é necessário a intermediação da

tecnologia para nos fazer felizes.
Podemos ser 'felizes com nosso

próximo, da maneira mais natural:
estando com ele.

Pors percebemos que a

futilidade toma conta de 'nossos
relacipnamentos. As pessoas, não

conseguem mais ter um rela

cionamento duradouro. A própria
TV, com a enxurrada de anúncios

com apelos sensuais, com pro

pagandas de telefones onde

garotas sussurram e gemem,
mostra que as pessoas não

conseguem mais se encontrar com

o próximo olhando-o nos albas.
As pessoas têm medo de se

relacionar.

A época de Quaresma, quando
meditamos sobre a paixão de

Nosso Salvador, nos convida a
refletir sobre nossos re lacio-

�rcul0
Ita.liar1C>

de Jaraguá do Sul

Delegação italiana
Visitando o País e reunindo os círculos da região, coordenados pela consultora sra.

Iracema Moser Cani, estiveram presentes, no dia 7 de março de 1999, os senhores Ferruccio
Pisoni, presidente da Associação Trentinos no Mundo; Mauricio Tomasi, vice-presidente;
Ciro Russo, coordenador de Projetos, e dois representantes daRAI, srs. Cláudio Andreatta
e MaurícioStruffi. Vários assuntos importantes foram discutidos e acertadas duas'

assembléias gerais por ano, com a presença dos círculos e das autoridades trentinas,

província italiana.

Representaram o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul o sr. Valdir Bressan (tesoureiro),
Alaise Moser Bressan e Clarice Bressan da coordenação do Coral Italiano.

DevanirDanna -

Presidente do Círculo
Italiano de

Iaraguá do Sul Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

Sexta-feira, 26 de março de 1999

,., RorARYCLUB'
.

'

DE GUARAMIRIM
"

. ,

ROTARY X COMPANHEIRISMO - Próxima reunião será de

companheirismo na residência de Cleber. Oportunidade para
fortalecer a amizade e 'companheirismo entre os companheiros e

aproveitar para parabenizar Cleber pelo aniversário, no dia 22/3.

ROTARY X BOTA-FORA - Rotary parabeniza a iniciativa da

Associação de Moradores dos Imigrantes, presidida pelo
companheiro Angelo da Silva, que no dia 24 de abril fará o primeiro
bota-fora em Guaramirim. A população do bairro fará uma operação
limpeza em todo o Bairro Imigrantes. Solicitará parceria do poder
público. Esperamos que o poder público se sensibilize de que a

reciclagem do lixo é necessária e urgente. Rotary apóia a iniciativa,
visto que a muito tempo já iniciou um trabalho de consciência, in
clusive entregando projetos ao poder público, acreditamos que falta
"vontade política", uma vez que Jaraguá do Sul já iniciou a tempo o

trabalho de reciclagem.

ROTARY X AÇÃO GLOBAL - Associação de Moradores do
Bairro Avaí, através da presidente, Lucila Micheluzzi, apresentou
proposta ao Rotary Club de realizar, no bairro, um dia de Ação
Global. Rotary aceitou e, companheiros do Rotary com a associação
deverão iniciar o trabalho de organização. Repercutiu positivamente
a idéia e todos os companheiros se comprometeram não só a

abraçarem a idéia, mas também realizá-Ia. Outras entidades e

voluntários serão convidadas.

ROTARY X VILA CAROLINA - A Associação de Moradores da
Vila Carolina solicitou apoio do Rotary no sentido de reivindicar às
autoridades competentes e políticos um melhor acesso ao bairro,
regulamentar o estacionamento nas lanchonetes e comércio do Rio

Branco, à margem da Rodovia SC-416, e um telefone público no

bairro. São reivindicações justas, já que vários acidentes ocorrem

naquele trecho da rodovia, inclusive com mortes de estudantes, já
que as crianças são obrigadas a se deslocarem para o colégio andando
na pista asfáltica. Providências serão tomadas, já que o Rotary se

propôs a assessorar e orientar as associações no sentido de que as

reivindicações sejam feitas por meio pacífico e corretas.

ROTARY X INTERNACIONAL - Companheiros Alencar e

Taciano participaram da reunião Interclubes de Jaraguá do Sul -

Centro e Pérola Industrial. Na oc-asião enfocou-se o intercâmbio
existente entre estudantes de Jaraguá do Sul com outros países, dando
testemunho da importância deste intercâmbio. Parabéns,
companheiros de Jaraguá do Sul, a integração e auto-ajuda se faz
necessária entre os clubes do Grupo VIII, do Distrito 4.650.

ROTARY X ÊXITO - Comportamento básico para uma reunião
com sucesso. 1- Iniciar e terminar a reunião na hora marcada. 2-

Expor os problemas com palavras claras que desenvolvam um

raciocínio e reduzam as discussões. 3- Manter-se atento ao

pensamento do grupo, conseguindo, inclusive, uma distribuição
equitativa de participação de todos nas discussões dos temas. Para

isto, deverá controlar os "tipos conversadores" e encorajar os mais
indecisos a participarem dos debates. 4- Ter senso de humor,
mantendo-se livres de hábitos acadêmicos, isso evitará que o grupo
se sinta num ambiente formal. 5- Faça com que o convite para a

reunião chegue aos destinatários com tempo suficiente para que a

reunião seja bem preparada. 6- Deixe claro o objetivo da reunião
definindo o tipo também. 7- Faça um esboço prévio, agenda ou pauta.
8- Utilize os recursos audiovisuais, eles ajudam na seqüência dos
debates. 9- Estipule o tempo; muito curtas, parecem desnecessárias,
muito longas, tendem a desmotivar o grupo. 10- Envie uma ata ou

resumo do que foi discutido na reunião a todos os participantes e

aos companheiros envolvidos com o assunto abordado.

Apoio:

ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

(047) 373-0187

Marcos Roberto Hasse

OAB/se 10.623
Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 1?520

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

Telefone

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ferj ganha PrêmioMérito Universitário DCE e acadêmicos entregam
'alimentos arrecadadosPela terceira vez, a Ferj

(Fundação Educacional

Regional Jaraguaense) foi

premiada pela Fundação
Catarinense de Ciência e

Tecnologia atestando a

qualidade dos serviços
prestados e a boa pre

paração dos alunos. Este

prêmio é tradicionalmente

oferecido a estudantes que
em seu campo de atuação
apresentam perfil aca

dêmico superior, com bom

desempenho em notas,

domínio de urna segunda
língua (alemão ou inglês).
Neste ano os alunos ela-

boraram urna dissertação Alemanha.

sobre a importância da Segundo o estudante, a

inserção tecnológica do premiação vem num mo- o Trote Cidadão, pulação (mais de 250.
mento oportuno que coin

cide com o crescimento da

instituição e a oferta de

novos cursos, bem corno

seu desenvolvimento num

Centro Universitário. "E

não deixa de ser um

orgulho para toda a comu

nidade jaraguaense, que

continuamente tem notado

Brasil na nova sociedade

mundial, corno parte do

processo seletivo.

Desta vez, quem recebeu

o prêmio foi o estudante da

9a fase do curso de Ad

ministração, da Ferj, Eins
tein Randal Pereira Gomes,

ql::le já esteve, semana

passada, visitando a maior

famílias cadastradas),
o que vem dificul

tando, inclusive, o

trabalho da ação so

cial que não conse

gue atender a de

manda.

Esta campanha é

que consistiu na ar

recadação de alimen

tos da cesta básica

para a distribuição à

famílias carentes, já
tem local e data mar

cados para entrega.
Os acadêmicos do

CESJS (Centro de mais um trabalho de

Ensino Superior de
'

senvolvido pelo DCE

Jaraguá do Sul), man- e os acadêmicos com

tido pela Ferj (Fun- o objetivo de apro

dação Educacional ximar o meio estu

Regional Jaragua- dantil da comunidade.

ense), através da cam- Para isso, no mo

panha idealizada pelo mento da entrega, o

DCE, arrecadou, até diretório pretende
dia 19 de março, mais organizar um debate,
de 350. quilos de cujo tema "Sem co

alimentos. mida ... por quê?"
Com estes alimen- parodiando o slogan

tos (entre macarrão, da Campanha da Fra

farinha de trigo, fei- .

ternidade "Sem em

jão, arroz, óleo, sal, prego ... por quê?",
açúcar e leite em pó) proporcionará o in-

feira internacional de tec- o desenvolvimento da Ferj
nologia em informática e e a sua crescente im

telecomunicações, CeBIT, portância dentro do ensino

anualmente realizada na supenor em Santa Ca

cidade de Hannover, na tarina".
,

Vestibular de junho já tem datas
As provas acontecerão

no dia 29 de junho, em duas

etapas; das 8h3 O às 12.
horas e das 14h30 às 18

horas. Os resultados serão

conhecidos no dia 2 de

a 11 de maio.

Os interessados de

verão apresentar-se mu

nidos de fotocópia da

carteira de identidade, duas

fotografias 5 x 7 e o

A Ferj divulgou esta

semana o cronograma

para o vestibular de ju
nho deste ano. As ins

crições serão feitas nas

agências do Besc de Santa

Catarina (ou em suas

filiais em Brasília, Cu

ritiba, Porto Alegre, Rio
de Janeiro e São Paulo),
no período de 22 de abril

comprovante do paga- julho, a partir das 10 horas.

mento da taxa de inscrição Informações sobre os

(R$ 70,00) que deverá ser locais de realização das

efetuado até o dia 7 de provas serão fornecidas a

maio, no local da inscrição. partir do dia 17 de junho.

serão montadas cestas

básicas que serão

distribuídas no Bairro

Santo Antônio, neste

sábado, dia 27 de

março, às 9 horas, na

comunidade São Ro

que.

O Bairro Santo An

tônio, em Três Rios

do Norte, foi escolhi

do entre outros quatro

por ser um bairro ca

rente e de maior po-

tercâmbio de idéias ou

visões (comunitárias x

acadêmicas) a respeito
da realidade atual e as

dificuldades enfren

tadas na comunidade.

POSTO ""AlE 5

M,�
mime II 371 9964!

Rw Pres/OOnt5J EpItOOJo Pessoa. 1155
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o garotinho Eduardo Felipe P.

Junkas completará 1 aninho

amanhã, 27/3. Ele é filho de

Cesar Junkes e- Irma Pereira

FIávia Laíse Bortolini

completou 4 anos no dia

24/3. Cumprimento des

pais, Flávio e Sisse

Bor+olini, e da irmã

Nathana J. Bortolini.

Parabénsl

Thiago Henrique Fodi completou 5 anos dia

25/3.

Ele é filho de Moacir e Tânia Becker Fedi,

parabéns dos avós Helmuth e Anadir Backer, e

Mário e Luísa Fodi, e tios e padrinhos

Eduardo Alássio Cucco

completou 1 aninho

dia 24/3.

Parabéns dos pais
Mara e Rómulo Cucco

Caroline

Stinghen faz

13 anos dia

26/3. Ela é

filha de

Luizmar e

Mairian

Virgutz
Stinghen.

Festinha para

amigos e

parentes no

dia 27/3

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA
\

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Nascimentos

•

13/3/99 - Danilo Pedri Rabello
13/3/99 - Gabriel Wagenknecht
13/3/99 - Guilherme Gomes dos Santos
13/3/99 - Gustavo Henrique Floriano
13/3/99 - Tania Tatiane Fischer
14/3/99 - Higor Rafael da Rocha
15/3/99 - Adriano Mathias
15/3/99 - Bruna Stefhani Volpi
15/3/99 - Ellen Sabrina de Carvalho Cordeiro
15/3/99 - Élinton Foster
15/3/99 - Indianara Tairini da Silva Pereira
15/3/99 - Thiago dos Passos
16/3/99 - Bruna Cristina Cordeiro
16/3/99 - Eduardo Loli
16/3/99 - Eduardo Ramthun
16/3/99 - Larissa Schun

.::._.

16/3/99 - Marlon Antonio Backes Lupatini
17/3/99 - Carolina Keiser Gabriele
17/3/99 - Gustavo Andrei Konell
17/3/99 - Lysa Fernanda Tavares
18/3/99 - Vanessa Cristini Porath
19/3/99 - Jackson da Silva
20/3/99 - Luís Eduardo Drehmer

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fabian Raduenz

completa 11 anos

amanhã, 27/3.

Recebe os

cumprimentos dos

pais Nilton e Irací.

dos padrinhos,
famíliares e amigos

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

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
GIRASSOL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Cavalgada Laço Jaraguaense é

tricampeão no Lenço Branco
o CTG Laço Jaraguaense foi a grande estrela no torneio de Laço do

Piquete Lenço Branco, em Massaranduba. Sábado à noite, o patrão do

Piquete Porteira Aberta, Clênio Vargas, foi o vencedor do individual
Ovelha Gorda. Domingo, com 100% de aproveitamento, a dupla
Aguinaldo Spézia Júnior e o primo Jaime Franzner Júnior, do Piquete
Augusto Demarchi, não deram nem mesmo esperança para a "xiruzada"

que queria a TV oferecida para amelhor dupla do torneio. Para completar
a festa, Jaime Franzner Júnior, "Juninho", foi o vencedorda Vaca Gorda,
completando e finalizando os três prêmios para nosso CTG.

O CTa Laço Jaraguaense foi o vencedor deste torneio de duplas em

1997, 98 e 99, sagrando-se assim tricampeão do Lenço Branco.
Parabéns aos laçadores, parabéns aos organizadores.e todos nós temos

somente que agradecer a esta festa maravilhosa que o patrão Ademar

Spézia e seu piquete nos ofereceram.

Nos dias '27 e 28 de fevereiro,
os "Cavaleiros ecológicos", de

Jaraguá do Sul, realizaram uma

cavalgada no Município de Rio

Negrinho. A cavalgada, como
sempre, teve suas dificuldades e

muita adrenalina, entre trilhas
abandonadas, mata fechada e

muita taquara caída, mas podemos
deslumbrar as belas plantações de

soja e uma belíssima paisagem
com seus campos limpos.

Deixamos aqui registrado o

agradecimento especial ao an

fitrião Raulino Teima, conhecido
como "Crioulo", pela hospedagem
e hospitalidade em sua bela
fazenda.

Sem esquecer,
claro que sim, do
quarteto mui bue
no: José Afonso

Zipperer, "Toco",
Inácio Ramos, ''Tio
Inácio", Alcione
Jardel de Souza,
"Soni", e Adalto da

Silva, "Tio Adal
to".

Um novomem

bro está fazendo Local do início de uma cavalgada de lindas vistas

parte do grupo Os panorâmicas e grandes amizades
Cavaleiros Ecoló-

gicos, é o amigo Paulo Tissi, cari
nhosamente apelidado de "Sopi
nha". Na próxima edição, explica-

remos o porquê de tal apelido.
Colaboração: Gustaw Harald

Seidel, " Xeroki" .

••••••••••••••••••••••••••••••••
· -

Tchê classificados
, :

FAlTÄ-M
.. 42·,di.as .

••

• •

• Vendo: Bagual, 5 anos, baio, crioulo puro, documentado •

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

telefone 372 24 56 - Clênio •

-

Vendo: Laço de couro de 6 e 8 tentos _

telefone 392 3055 ramal 26 - Evandro. -

Vendo: Bagual, Quarto de milha-7/8, Zaino Fechado, 6 anos:
Preço: R$ 2.500,00 - telefone 973 39 58 - Aclécio -

Vendo: Égua tostada, mestiça quarto de milha, 6 anos :
animal para provas de laço e rédeas -

Preço: R$ 1.000,00 - telefone 973 39 58 - Aclécio :
..... _--_ .... _ .... __ ... _._-_._-

- .

"
. pa-ra O·'

.

'18� Rodeio .

.

',CTG Laço
-

Jaràguaense
,

.

Aguinaldo Júnior e

Jaime Júnior com
um sorriso TV 20

polegadas, é
somente alegria no

Jaraguá Esquerdo.
Valeu piazada

r---------------,
I Gaúcho(a) de idade nova I
I Maria Salete Spézia Franzner (26), I
I Lauro Tacheck (4), I
I Emilene Ropelato (10), Fabiana Karstesn (16), I
L

Jocelei Ropelato - "Preta" (17). .J---------------

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
DO 'PROFESSOR BECO

Agenda gaúcha
27 de março - Baile Gaúcho com o 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 - 2a Festa

Campeira - Élio Hemmendoerfer
13 a 16 de maio - 18° Rodeio Crioulo - CTG Laço
Jaraguaense
14 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos de

Ouro - CTG Laço Jaraguaense
IS 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

LOCAL: CTG LAÇO JARAGUAENSE
DIA: 27 MARÇO/ 99
JARAGUÁ DO SUL· SC

INGRESSOS:
ANTECIPADO R$ 7.00 NO BAILE R$ 10,00

---INFORMAÇÕES: (041)311-4541--
POSTOS DE VENDAS:
DEMARCHI CARNES - ALFA E CIA
SMURF LANCHES - HOBBY VíDEO

...
CARNES

,...
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 



12 - CORREIO DOPOVO
CORREIO DO POVO Sexta-feira, 26 de março de 1999

12 dias de viagem passando por:
Maceió I Porto Galinhas I Recife I João Pessoa I Natal-e Fortaleza

Conhecendo o interior e o litoral de cada cidade.
Indui:

HOTÉIS RESORT'S
,

PACOTES AEREOS DE
8 DIAS E 7 NOITES

i��':;:. Pousada do RioQuente - Caldas Novas - GO
��.

3x de R$ 320,00

EXCURSÃO RODOVIÁRIA
Gramado - 2x de R$125,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch. 2433
Vila lolou- Jaraguá do Sul· SC

Felix ArturHenn e a namorada,
Tatiane da Cunha, ladeados

pelo professorAchilIes Santos
Silva Ir. e RachelNieis. Felix

formou-se em Ciências

Contábeis pela Ferj, com bonita

festa no Clube Atlético Baependi

Adriana.filha de José Garcia e Vilma

Lorenzi da Silva, e Sidnei, filho de

Waldemiro (in memoriam) eOlivia
Glowatzki Nagel, trocam alianças na
mão esquerda. A cerimônia religiosa
será amanhã (27), na Igreja Nossa

Senhora do Rosário (Rio Molha). Os
convidados serão recepcionados na

Associação Recreativa Weg·

No almoço de posse da Acijs e

Apevi (Restaurante Armalwee),
Wandér Weege (Malwee

Malhas) e Cristiane

HuJenüssler (CMCMarke

ting) num tête-à-tête

profissional

j

Empresário Rodolfo
Hufenüsller,publicitário
Norberto Drechsel e o médico

Paulo Schroeder no

Restaurante Burg Garten

GONÇALVES
CONTABILIDADE

Rua: Felipe Schmidt, 86
FonelFax: (047) 371-3751

Bianca, Nadya,
Anne Elise, Ana Paula e

Emanuela comemorando

em alto astral

o aniversário de

AnaPaula

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Define-se mastigação como o ato de

mastigar alimentos, Considerado o

estágio inicial do processo digestivo;
basicamente fragmento os partículas
de alimentos coda vez menores

preparando-os poro o deglutição e

digestão,
A mastigação é uma função com

plexo composto por movimentos con

trolados de abertura e de fechamen

to do boca, Utilizo não apenas 'as

articulações, músculos, dentes e peri
odonto (gengivas), mos também lá

bios, palato e glândulas salivares,

Coda movimento executado com

preende um estágio que pode ser

descrito como "ciclo rnostlqetórlo".
Assim, o mastigação pode ser definido

� ;:. == =- ':.T Clínica de Atendimento
-� #:: =-'='= =.-- M'd' I d-- - - -

-

- - - - e lCO ntegra o

Dr. Amaury do Amaral Teixeira - Dr. Paulo Veloso

C,RM 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 Butscharclt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

ii
Doença� do Intestino grosso,
reto e anus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

Dr, Alexa'1dre L, Schlabendorff
( Procfoclin ) CRM· 7096

Fone 371-5117'" 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Mastigação
como o somatório de vários ciclos

mosttqotórtós. Outro reflexo atribuído Ó

função mastigatório é o de proporcio
nar o desenvolvimento e equilíbrio dos

ossos crcnlofoclols. Nossos anteces

sores se alimentavam basicamente de

raízes e carne, apresentavam os ossos

do face bem desenvolvidos e conse

qüentemente uma eficiência masti

gatório muito boo. As dietas consumi
dos atualmente não proporcionam o

estímulo necessário poro este desen

volvimento, levam à hipofunção mas

tigatório com possíveis efeitos atrófi
cos sobre os ossos, pois o musculatura

facial não é exercitado,

Considero-se também que um ade

quado ciclo mastigatório desenvolve

estímulo neurológico poro os glându
las salivares produzirem salivo, cujo

composição promove uma certo

ação bactericida sobre os alimentos

colocados no boca,

Quando os dentes são perdidos ou

estão foro do seu lugar, o eficiência

rnostiçotórío diminui. As pessoas que

apresentam este tipo de problema
tendem o evitar alimentos duros,

porque são difíceis ou causam

desconforto 00 mastigar, Segundo,

são digeridos se não forem adequa
damente mastigados, O fato de al

guns indivíduos evitarem estes alimen

tos pode, no entanto, levar à desnu

trição, Uma mastigação defeituoso,

apesar de não int-erferir demasiada

mente no processo digestivo, contribui

poro o estresse gostrointestinal e asso

ciado o outros fatores pode resultar no

aparecimento de gastrites e úlceras

gástricos e duodenais,

Ora. Talge Monteiro Ceiuppl

Gonçalves
Especialista em Odontopediatria e

Ortodontia

estudos, até 87% de certos tipos de
carne e 100% de certos vegetais não

Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

- CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -

1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

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

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, V 371-3426

Dr. /\/farIo Sousa
Dr. lV1arlo Sousa Jr.

1\ 1 � @ t b [ J[ � 11 O O 02 Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

.1•• "Jae ne uno.eom. r rone/rOX v ·

o� AOladOdOHos�italSãOJOSé� LABORATÓRIO JARAGUAENSE 42 anos servmdo com qualida�e e

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA. alta tecnologia - Jaraguá do Sul e região

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Autores jaraguaenses relançam
livro sobre' História da cidade
---------------------------------

Depois de um ano emeio de pesquisas, os autores reeditam o livro "Crescendo
com a nossa Hisfória", tentando resgafar as raízes eulfurais da cidade

Jaraguá do Sul - Na últi
ma sexta-feira (19), foi

lançada a edição revista e

ampliada do livro "Crescen
do com a nossa História",
dos autores jaraguaenses
Egon Jagnow, Alcioni Ma
cedo Canuto e Eliza Ressei
Diefenthaler. A apresen
tação da obra, com distri

buição e tarde de au

tógrafos, aconteceu no au

ditório do Sesi, onde a

Prefeitura organizou a so

lenidade de lançamento.
- Quem não sabe de

onde veio, não sabe onde
está, nem para onde pre
tende ir. Com essa frase,
Egon Jagnow-abriu seu dis
curso em nome dos autores
de "Crescendo com a nos-

so História". O alerta diz res

peito ao resgate da cultura

para garantir uma melhor

formação aos alunos, tan
to de escolas públicas
quanto privadas, que pre
cisam conhecer as raízes de
sua terra. "Estava faltando
um livro que contasse de
forma simples e objetiva a

História dos imigrantes e co
lonizadores", observou Egon
Jagnow ao discursar em
nome dos autores. Ele espe
ra que o livro seja um instru
mento útil aos professores
que trabalham com os oíu
nos de 30 série.

A primeira edição da
obra foi lançada em 1992.
A idéia de reeditá-Ia surgiu
da observação de que

apresentava muitas falhas e
deficiências. "Recebemos
críticas e sugestões de nos

sos colegas professores, que
nos encorajaram a reformu
lar o livro e encarar uma se

gunda edição", recorda
Jagnow. Durante um ano e

meio, ele e as colegas tra
balharam no processo de

reformulação, mas deixam
claro que fica aberto o es

paço para criar, ampliando
o e enriquecendo-o ainda
mais.

"Crescendocorn a nos

sa História" será distribuído
pela Prefeitura a todas as es
colas que trabalham com 10
Grau no Município. A edi

ção do livro teve apoio cul
tural da Weg.

Arquivo CP

Lançamento: autores autografam a obra reeditada, que pretende resgatar as raízes locais

Laboratório obtém conceito máximo
Jaraguá do Sul - o Labo

ratório Jaraguaense de
Análises Clínicqs recebeu

notificação que o consagra
como centro de excelência
em análises. A boa nova foi
enviada pela Sbac (Socie
dade Brasileira de Análises

Clínicas) que patrocina o

PNCQ (Programa Nacional
de Controle de Qualidade).
Em sua avaliação, o labo
ratório alcançou 100% de
acerto na especialidade de
microbiologia, referente ao

ano de 1998.
No Brasil todo, 1112 labo

ratórios participam do pro
grama de qualidade total
da Sbac. Apenas 79, isto é,

7% dos laboratórios partici
pantes, alcançaram o de

sempenho de 100%. A ava

liação consiste em análises
de material desconhecido,
encaminhado mensalmen
te pela instituição, para que
seja identificada a bactéria.
O resultado obtido pelo la

boratório é comparado
com o resultado previamen
te conhecido pela Sbac.

Mario Sousa, bioquímico
que oomoncki o laboratório
desde 1957, mostra-se orgu
lhoso com d conquista e diz

que ela é rssurtodo do tra

balho que ele e o filho, Mar

Io Sousa Jr., desempenham
à frente da equipe de cinco

bioquímicos. A empresa tem,
no total, 23 funcionários.

Há três anos, o labora
tório investe no controle de

qualidade dos serviços. To
talmente automatizado, ga
rante um percentual de
99,9% de precisão dos

aparelhos, além de agili
dade nos serviços. "Antiga
mente, levávamos quatro
horas para fazer um exame

de colesterol, hoje fazemos
em cinco minutos", revela o

bioquímico. Ele oferece aos

clientes todos os tipos de
exames na área de análises
clínicas, como os de san

gue, urina, secreções e hor
mõnios.

o "DONO DO MUNDO":
perfeição ou sentimento de inferioridade

Vocês conseguem identificar um "dono do mundo"
quando ele está passando pela rua ou falando numa

roda de amigos? Ele é todo altivo, cheio de sl um certo
ar de arrogância, um pouco debochado e raramente
aceita que alguém possua uma opinião superior ou
diferente da sua.

Para se sentir bem, "o dono do mundo" precisa que
tudo aconteça da forma e no momento em que
determinar. Precisa estar sempre no controle das

situações, manipulando tudo e todos para atingir seus
objetivos. Mas a realidade faz, como não poderia ser

diferente, com que algumas situações se concretizem de
maneira diferente, para desespero do mesmo. Quando
isso acontece, pode-se perceber claramente a "eterna"

insatisfação e vazio vivenciado. É o tipo de pessoa que
está voltada somente para o mundo exterior, dos
negócios, dos investimentos, da busca desenfreada pelo
poder. Tudo é sentido, avaliado e realizado no mundo
concreto, como se fosse meros negócios.

E por quê que muitos agem dessa maneira? Porquê
para essas pessoas, a busca da aprovação social é um

dos seus maiores objetivos, precisando mostrar-se .mais
do que realmente são, supervalorizando sua imagem em

detrimento do outro. Essa necessidade "desesperada"
de ser aceito, geralmente surge para cornpensor um
gr,ande sentlrnento de inferioridade, tudo porquê o

indivíduo não se aceita como é.
Na busca do reconhecimento e aprovação social, o •

que o· "dono do mundo" realmente precisa é o sentir-se
aceito, amado, valorizado, busca a intimidade e a troca.
Por não vivenciar esses sentimentos na sua vida pessoal,
passa então inconscientemente a buscar na sua vida
social e/ou profissional. .

A solldöo. a "eterna insatisfação" e a frustração
surgem porquê para uma pessoa que só sabe lidar com

"superior" ou "inferior", jamais vai encontrar a paz e

felicidade. Buscando contato e encontro que só
acontecem nas relações entre iguais, vai provocar e
colher rejeição, ridicularização e desprezo.

A busca da superioridade é comparada a um sonho
de criança que ainda não se realizou. Um sonho ainda

egocêntrico de querer o mundo de joelhos, satisfazendo
todas as suas necessidades, não importandO as

conseqüências.
Para o "dono do mundo" só existe uma saída: parar

para encontrar-se e aceitar a si mesmo. Deixar de olhar
tanto para o mundo exterior e procurar no seu íntimo a

resposta para muitos dos dilemas, angústias e

insatisfações. Sei que muitos optam por não olhar para si
próprio, pois isso implicaria em sofrimento e inicialmente
em mais angústias; mas acabaria em encontro e

felicidade. Nõo conheço ninguém que percorreu este
caminho e se arrependeu depois, mas conheço muitos
que se arrependem de não terem começado antes.

Ao dono do mundo, mando-lhe um forte abraço e

muito carinho".

DALTON FERNANDO FISCHER
PSicoterapeuta - CRP-12/1558

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Recordenacolheitaanima

agricultores do Município
Fecarroz incrementa programação
com exposições e shows artísticos
---------------------------------

Comissão organizadora aguarda público de 60 mil pessoas durante os dez
dias de festa. Produtores comemoram recorde na colheita,de grãos

Massaranduba - A CCO

(Comissão Central Orga
nizadora) da 70 Fecarroz

(Festa Cotorlnense do Ar

roz), que será realizada de

16 a 25 de abril. no Parque
de Eventos; apostou na di

versificação da programa

ção deste ano. Paralelo à

exposição de grãos, acon
tece o lançamento da Fes

ta catarinense do peixe
d:água doce, promovida
pela Epagri regional. que
reunirá criadores das mais

variadas espécies mantidas
em cativeiros do Estado.

Durante dez dies. o visi

tante também poderá co

nhecer a cultura da bo-

feira. "Há eventos e atra

ções para todos os gostos",
afirmou Alfredo vovossort.

coordenador geral da co

missão. Cerca de 60 mil pes

soas deverão circular entre

os estandes dos três pavi
lhões na 70 Fecarroz, públi
co 20% superior a última

edição, em 1997. A CCO

construiu sete camarotes no

Pavilhão C, utilizado para
shows. A novidode agradou
os moradores que, faltando

20 dias para o início da fes

ta, já adquiriram dois es

poeos, Haverá dez cama

rotes na área destinada ao

rodeio country.
A comissão de desfile

abertura oficial da Fecar

roz. A partir das 18h30, oito

alas com figurinos que re

tratam a colonização ger
mânica no Município, so

ciedades típicas, rainha e

princesas da festa e a tradi

cional marcha das lanter

nas, percorrem dois qui
lômetros, do prédio da

Prefeitura até o Parque de

Eventos, na Rua 11 de No

vembro. "No desfile de a

bertura, optamos em ins

crever apenas grupos fol

clóricos e sociedades", res

saltou Vitalino Voelz, se

cretário de Cultura e Turis

mo. O mesmo trajeto será

feito por 13 alas, no desfile

nono. através da 40 Expo- ,programou para o dia 16 a de domingo, às 10 horas.

À obra: funcionários trabalham na reestruturação dos pavílhões do Parque de Eventos

Massaranduba - En

quanto a Comissão Central

Organizadora da 70 Fecar
roz aguarda um público de
60 mil pessoas para os dez
dias da Festa Catarinense
do Arroz, os rizicultores do

Município já comemoram

recorde na colheita da sa

fra do grão deste ano. Se

gundo estimativa do vice

prefeito e coordenador da
CCO, Alfredo Vavassori,
cerca de 1.2 milhão de so

cas - o que representa 60
mil toneladas - serão colhi
das até o final de maio.

O clima estável foi res

ponsável pelo aumenfo de
20% na produção de arroz

em relação ao ano passa-

do. Sem o excesso de chu
va ou períodos longos de
seca, a proliferação do

.

bruzone. fungo que ataca
o desenvolvimento da se

mente, não existe. "Ainda
não constatamos nenhum
coso de perda de grãos
por essa razão", destaca
Vavassori. Os produtores
também festejam a alta no

preço pago pela saca de
25 quilos. HOje, os rizicul
tores recebem RS 17,00/
saca. Na safra de 1998 o

valor não ultrapassava RS
13,00. "Ocorreu uma de
manda acentuada de em

presas que compram o

produto", justifica o vice

prefeito.

70 FECARROZ

Eventos
40 Expofeira Estadual da Banana
la Feira catarinense do peixe d'água doce
30 Schützen und Wolksfest (Festa do Tiro)
20 Rodeio Country Peão Boiadeiro

Shows
Júnio e Júlio e banda Fogo de Chão
Banda do Laço Country Music
Banda Cheiro, da Bahia
Vox 3

Dia
16
23

'

24
25

Dia
19,20,21
16 025

24
17,18,21. 24, 25

Competições
Festival Sestone da Canção
Concurso tomadores de chope em metro
Gincana de pesca em rio
Torneio captura do peixe à unha

Encontros Dia
9° Encontro de mulheres do meio rural 21
20 Fecarroz da terceira idade 19 II

20 Minifecarroz para crianças 20
II

I,

Desfiles Dia
Desfile típlco do bierwagen 16
7° desfile oficial da Fecarroz 18
5° desfile de implantação do Mai Baum 21

Eventos técriicos Dia
5° Seminário catarinense do arroz 22
1 ° Seminário catarinense do peixe
d'água doce 23
1 ° Seminário catarinense do turismo rural 23

Demonstração d_e aviação agrícola 22

lia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Projeto inédito substitui a
cerâmica pelo plástico
---------------------------------

Material reciclável é utilizado em lajes de construções.Além do
benefício ecológico, produto é barato, prático e descartável

Jaraguá do Sul- Substituir
o concreto pelo plástico, uti
lizando material reciclado e

poupando o meio ambi
ente. O empresário Álvaro
Rosá, ex-diretor da Fatma

(Fundação do Meio Ambi

ente) de Jaraguá do Sul.
desenvolveu o projeto, iné
dito no Brasil. na fábrica da

própria empresa, no Bolrro
Amizade. O resultado apa
receu depois de quatro
meses de pesquisa. Os tradi
cionais tijolos 'aplicados nas

construções de lajes cerâmi
cas, feito de argila, foram
trocados por peças do mes

mo tamanho, mas elabora
dos de resíduos plásticos re

tirados dos lixões.
O primeiro teste foi no

prédio da empresa. A co

bertura plástica, que rece

beu uma camada de dois
centímetros de cimento, sus
tenta a estrutura da obra,
um quarto de três metros

quadrados. "A flexibilidade
e a resistência garantem a

qualidade no produto final",
afirma Rosá.

A diferença no bolso do
consumidor poderá ser míni
ma pela opção do novo

produto, ressalta Álvaro
Rosá. Porém, a ação con

tra a natureza será reduzida
automaticamente. "Com o

Estudanteganha
prêmio do Lions
Jaraguá do Sul - A estu

dante Menithen Beber, 1 1
anos, da 5° série do Colégio
Divina Providência, foi a ter
ceira colocada no concur

so Póster da Paz, instituído
pelo Lions Club Internacio
nal. Com o tema "Plantan
do a semente da paz",
Menithen superou candida
tas do Distrito L-lO. Durante
uma semana, 42 trabalhos,
selecionados por um júri de
artistas plásticos, ficaram em

exposição no Shopping
Neumarkt. em Blumenau.
Franciane Oliane, 13 anos,

de Presidente Getúlio, foi a
gónhadora' da etapa es

tadual. Apenas um pôster
brasileiro participará da fase
mundial, que conta com a

participação de 186 países.

Edson Junkes/CP

Pioneiro: Rosá apostou no plástico para a construção civil

plástico reciclado, evitare- tuição dos produtos, um
mos o corte de árvores, a prédio de dez andares, com
extração mineral e a polui- laje de 100 metros quadra
ção do er". reforça o em- dos. terá 60 toneladas de

presário. peso a menos se for utiliza-

Cópia do projeto e pe- . _
do o tijolo plástico. "O risco

ças plásticas foram encami- da infiltração de água é a

nhadas ao Departamento mesma que qualquer outro
de Pesquisas Tecnológicas material. Depende da im

da UFSC (Universidade Fe- permeabilização", destaca
deral de Santa Catarina), o engenheiro SOvio Marcos

para análise. Com a substi- Garcia.

-tOPORTUNIDADE
Aprenda a plantar COGUMELOS tendo bons

lucros com baixo' investimento em um

pequeno espaço a partir de 20m2, com a

primeira colheita em 25 dias.

'.

CURSO TEÓRICO,
PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E

SUPORTE TÉCNICO.

Ensinamos a escolher o local do plantio e

desidratar Tipo Exportação.

COMERCIALIZAMOS A SUA'
-

PRODUÇÃO A R$ 130,00 O QUILO.

Maiores informações: Rua: Itapocu Hansa, 3.411
Fone: (047) 975-2247- Bairro Três Rios do Norte

t?cP .

��[Q)i!\[Q)��

Massaranduba (I) .

O presidente reeleito da Aciam (Associação Comercial.
Industrial eAgrícola de Massaranduba), Jairo Luis Riboldi.
confirmou que pretende criar um condomínio industrial

no Município.O projeto será idêntico ao implantado em

Jaraguá do Sul e Corupá. Riboldi prevê que até o final

deste ano empresas interessadas em adquirir lotes
iniciem o processo de cadastramento,

Massaranduba (II)

O Ministério da Saúde divulgou os números do

levantamento feito no Município para indicar a

população infantil e gestantes carentes. Conforme o

relatório, 19 crianças, entre seis meses e dois anos; oito

crianças, de dois e cinco anos, e quatro gestantes
apresentaram sintomas de desnutrição. A Secretaria de

Saúde determinou a compra de leite em pó, óleo de

soja e feijão para distribuir às tornillos cadastradas pelo
ministério.

Schroeder

O prefeito Gregório Tietz (PFL) encaminhou projeto de

lei à Câmara de Vereadores autorizando a alienação
de um terreno de 3,5 mil metros quadrados, localizado
na Rua Leopoldo Fiedler,Centro. O imóvel será destinado
à construção da sede da Acias (Associação Comercial.
Industrial e Agrícola de Schroeder). De acordo com o

texto do projeto, a Acias deverá concluir a obra em um

prazo de dez anos. A Prefeitura também investirá nos

serviços de terraplanagem e topografia da área.

Guaramirim (I)

A professora Lucila Micheluzzi foi eleita a primeira
presidente da Associação de Moradores do Bairro Avaí.

Depois de duas tentativas frustradas de criar a própria
associação de moradores, a região máis habitada do

Município tem um órgão legal. O estatuto da entidade
foi aprovado no final de fevereiro. Recém-criada, a
associação definiu duas metas prioritárias: saneamento
básico e o funcionamento do posto de saúde em horário

integral.

Guaramirim (II)

O professor João Waldomiro Dalprá assumiu, ontem, a
presidência do Corpo de Bombeiros Voluntários do

Município. Ele foi eleito por unanimidade, substituindo o

empresário Orlando Satler, que permaneceu seis anos

no cargo. Dalprá terá como vice, num mandato de dois
anos, Arnaldo Teiles.

Florianópolis

A Acafe divulgou a data do Vestibular de Inverno. De
22 de abril a 7 de maio, o candidato poderá retir�Jr o
requerimento de inscrição nas agências do Besc
cadastradas. O valor do documento permanece em

RS 70,00. O candidato terá que levar duas fotos 5 por 7
e a fotocópia da carteira de identidade. As provas
acontecem no dia 20 de julho, das 8h30 às 12 horas e

das 14h30 às 18 horas.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acidente envolvendo caminhões'
causa congestionamento np 280

Edson Junkes/CP

Justiça: Lourival Kreissing poderá ser preso nas próximas horas

Acusado de explosõo poderá
ter prisão preventiva decretada
_ ..._-------------------------�-----

Delegado IIson José da Silva aponta Lourival Kreissing como responsável
pelo atentado a bomba contra casa da ex-mulher

Jaraguá do Sul - O pro
motor de Justiça Leonardo

Henrique Marques Lehmann
poderá decretar nas próxi
mas horas a prisão preven-·
tiva do pedreiro Lourival Kre

issing, 39 anos. O inquérito,
apontando Kreissing como

autor do atentado a bom
ba contra a casa da ex

mulher, foi encaminhado
semana passada ao juiz
substituto da Vara Criminal,
Elle5ton Lissandro Canali.
Ontem, o promotor recebeu
o documento. "Vamos prio
rizar o inquérito que solicita
tal medida", afirmou Leh
mann.

De acordo com o dele

gado I!son José da Silva,
uma testemunha havia con
fessado, em depoimento,
que foi procurado pelo pe
dreiro para matar a ex-mu

lher, a dona de casa Tere
zinha Kreissing, 32. "Compro
vou a intenção do indicia
do", disse o delegado. O

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

artefato, que explodiu no

quarto da filha, F.K., de 14
anos, foi arremessado na

madrugada do dia 2 de fe
vereiro.

Vizinhos da dona de
casa, que reside na Rua
Dona Lídia, Bairro Ilha da

Figueira, confirmaram que
o pedreiro foi o responsá
vel pelo episódio. Terezinha
Kreissing estava no local
onde explodiu-o bomba,
fabricada com dinamite.
Ela teve ferimentos por
todo o corpo, ocasionados

por estilhaços de vidro. A

explosão abriu um buraco

no chão da residência.

Kreissing se apresentou na

delegacia, acompanhado
de advogado, reafirman
do que não foi o autor do
crime. "Estava fora da ci
dade quando ocorreu o

que ela (Terezinha) está di
zendo", salientou.

A polícia ainda investiga
outra denúncia contra o

pedreiro, a de estupro. Se
gundo a própria filha, o pai
abusou sexualmente dela
durante dois anos. "Há indí
cios que apontam um novo

crime", observo o delegado
IIson José da Silva.

PUBLICIDADE-------------------,

INFORME JURíDICO

CONSUMIDOR, VOCÊ TEM OS SEGUINTES DIREITOS

À SEGURANÇA - Garantia contra produtos ou serviços que possam
ser nocivos à vida ou à saúde.
À ESCOLHA - Opçãoporprodutos e serviços com qualidade satisfatória
e preços competitivos;
À INFORMAÇÃO - Conhecimento dos dados indispensáveis sobre os

produtos ou serviços psre uma decisão consciente;
SER OUVIDO - Os interesses dos consumidores devem ser levados
em conta pelos governos no planejamento e execução das políticas
econômicas;
À INDENIZAÇÃO - Reparação financeira por danos materiais emorais
causados por produtos ou serviços;
À EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - Meios para o cidadão exercitar
conscientemente sua função no mercado. Fique atento à garantia do

produto ou serviço;
A UM MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL - Defesa contra produtos ou

serviços que ameacem o equillbrio ecológico, a fim de melhorá-lo agora
e preservá-lo para o futuro.

Vitório A. Lazzaris
OABISC - 2563

Guaramirim - Acidente

grave envolvendo dois cami
nhões, às 13h 15 de quàrta-fei
ra (24), deixou o trânsito len
to no quilõmetro 56 da BR-
280. A Polícia Rodoviária Fe
deral registrou dois quilôme
tros de congestionamento,
nos dois lados da pista. O
motorista Lauderi de Alcânta
ra, 30 anos, condutor do
caminhão Agrale 7000, placa
MAD-6849, de Jaraguá do
Sul, teve a mão direita ampu
tada e fratura nas duas per-

nas depois de ser arremessa

do para fora do veículo, con
seqüência da colisão frontal
contra o Ford Cargo, placa
MAO-6711, de Schroeder,
conduzido por Sidnei Pava
nello,25.

Até o infcio da noite de
ontem, Lauderi continuava

-

internado em estado grave
na UTI do Hospital São José,
em Jaraguá do Sul, com trau
matismo craniano. O outro
caminhoneiro, Sidnei Pa
vanello, saiu ileso.

Motorista contesta infração
aplicada pela Polícia Militar
Jaraguá do Sul - O moto

rista Edeqor Porath, 56 anos,

prometeu entrar com man

dato de segurança na

Justiça comum contra a 30

Companhia de Polícia Militar.
Porath contesta a notifi

cação recebida em 13 de
fevereiro, que aponta in

fração gravíssima (avançar
sinal vermelho) cometida
pelo veículo da famnia, o Es
cort placa llP-1467, de Jara

guá do Sul. Além da multa,
de 180 Uflrs. Edegar Porath
perdeu sete pontos no pron
tuário. "Minha profissão está
relacionada diretamente
com Q trânsito. SE? ficar impe
dido de trafegar por causa
de infrações, tenho que
parar de trabalhar", disse.

Porath entrou com recur

so na Ciretran, órgâo que
controla a emissão de multas
no Estado, no início do mês.
O departamento de avali

ação da Ciretran indeferiu o

pedido de relaxamento da
multa. "Tenho testemunhas

que podem confirmar que o

veículo citado na infraçâo
sequer saiu da garagem
naquele dio ". salientou o

motorista. A famOia trabalha
com a hipótese de erro do

policial militar no momento
de notificar as características
do veículo no bloco de mui
tas ou carro dublê. "A alter
nativa é a Justiça comum",
avisou Márcio Cecatto,
chefe da Ciretran de Jara

guá do Sul.

COMUNICADO
A Secretaria de Educação realizará, em junho de

1999, curso preparatório para exame supletivo.
Interessados tratar pelo telefone 370-0919

NOTA DE AGRADECIMENTO

Familiares enlutados da Senhora

Onelia Müller Ersching
consternados por seu falecimento, agradecem a todos os que
remeteram flores, corôas, cartões e acompanharam a extinta à sua

última morada.

Agradecem especialmente à Direção do Hospital e Maternidade
São José, a equipe Médica e enfermeiros, e em especial ao Centro
Educacional Integrado .Jaraguaense pela homenagem prestada, e

demais parentes, vizinhos e amigos.
E convidam para assistirem a Missa de ]O dia que será celebrada

hoje, às 19:00 horas, ria Igreja Matriz São Sebastião - Centro.

Agradecem Familiares da Senhora Onelia Müller Ersching
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Parceria viabiliza reformulação
do Basquete em Jaraguá doSul
----------�----------------------

Wizard Idiomas fechou patrocínio até o final da temporada com
equipes das categorias infantil, infanto-juvenil e juvenil

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação Amigos do Esporte
Amador apresentou, on
tem, a nova equipe de

Basquete do Município. Pa
trocinada pela Escola de
Idiomas Wizard, o grupo,
comandado pelos técnicos'
Ito Schiochet e Milton
Matheus, disputará, durante
a temporada/99, com-

o

petições estaduais nas ca

tegorias infantil ('14 anos), in
fanto-juvenil, (16 anos) e ju
veniL base para os Jogui
nhos Abertos' de Santa
Catarina, Essa é a segunda
parceria anunciada depois
da criação da associação

entre a iniciativa privada e

o esporte amador - a primei
ra foi o time de futsal Brei

thoupt/Flvlf.
Com o novo patrocina

dor, o Basquete inicia a

fase de reestruturação
para a formação da equi
pe adulta, visando o Cam

peonato Estadual do ano

que vem. A meta para
1999, avisa Ito Schiochet, é
a conquista dg\. título nos

12°5 Joguinhos Abertos, que
será disputado de 24 de
setembro a 2 de outubro
no Município, e dos esta
duais infanto-juvenil e juve
niL atuais vlce-cornpeöes

do circuito catarinense nas

respectivas categorias,
"Pretendemos reformular a
modalidade, do mini até o

adulto", afirmou Schio
chet.

O arbitral da Federação
Catarinense de Basquete,
realizado há 15 dias no Clu
be Ipiranga, em Blumenau,
definiu o calendário das

competições para a tempo
rada, Na segunda quinzena
de abril começa o infanto

juvenil. Amanhã e domingo,
a Wizard Idiomas promove
a terceira edição do Stre8t
Ball (Basquete de Rua), na
Praça Ângelo Plozero.

Investimento: novo patrocinador garantirá estrutura pata as categorias äe base

Breithaupt/FME tenta primeira
vitória no Estadual de Futsal

Jaraguá do Sul - Depois
de perder na estréia do

Campeonato Estadual de
Futsal Divisão Especial para
a Tuper /Plcnor. por 5 a 4,
em Jaraguá do Sul, a equi
pe Breithaupt/FME tenta a

reabilitação diante da

AABB/Joinville, A partida
está marcada' para este

sábado, às 20h30, no Giná
sio Abel Schulz, em Jolnvllle.
Na primeira rodada, o time
jOinvilense empatou em

quatro gols com a FME/Rio
do Sul, no Alto Vale do Ita
jaí.

O técnico Manoei Dal-

pasquale deverá mudar o

time que iniciou o jogo
contra a TuperIPlanor, Du
rante toda a semana,

Maneca testou várias es-

colações, ._

Hoje à noite, em Flori

onópolls. Colegial' e. Tuper1
Planor abrem o segunda
rodada do Estadual. Ama

nhã, além de Breithaupt 1
FME e AABB/Joinville, jo
gam: Nostracasa/Tozzö x

Blemar /l.ofl. em Chapecó;
Seara x União São Marcos,

em Seara, e Berlanda x

FME/Rio do Sul, em cu-

rlttbonos. \

Etapa do Parapenfe
no Morro Boa Vista

Jaraguá do Sul .; O Jara

guá Clube de Võo Livre

aguarda cerca de 40 pilotos
de todo o Estado para a

primeira etapa do Campe
onato Catdrinense de Para

pente, As provas serão rea

lizadas amanhã e domingo,
a partir das 11 horas, no Mor
ro Boa Vista. O atual recor
dista da modalidade, An
tõnioWeinfurter, o Bambu, de
Joinville, está confirmado

poro a prova. O jaraguaense
Flávio Klinkoski, o Coruja, tam
bém é um dos favoritos para
vencer a etapa. Se chover,
a abertura do Estadual será
transferida poro o próximo fi
nal de semana.

Fotos: Edson Junkes/CP

Fácil: manobras sem erros garantiram o ft1ulo

Lenzi confirma favoritismo
e vence no Mofo Grosso
Jaraguá do Sul - Se

qüência de manobras sem
erros e a pontuação máxi
ma, de 30 pontos, garanti
ram o título ao piloto
Alessander Lenzi (Lenzi Jet1

'. Wamilton's Customs). ca
tegoria Profissional, na

primeira etapa do Campe
onato Brasileiro de Jet Ski,
realizada domingo (21),
em Cuiabá, Mato Grosso,
Atual campeão, Lenzi não
teve dificuldades em su

perar os 20 pilotos que par-

ticlpororn da abertura do
torneio,

Lenzi reinicia a bateria
de treinos na próxima se

mana. A Federação Bra
sileira de Esportes Aquáti
cos ainda nöo definiu o

muni_cípio que sediará a se

gundo etapa do Nacional
- cogita-se uma cidade do
interior de São Paulo. "De
pois desta primeira etapa,
acredito que não será
difícil confirmar o bicampe
onato", destacou o piloto,

Jeep Club
* Resultado do torneio de sinuca realizado no dia 19/03/99:
1 ° lugar - Benício Giacomozi e Irmão
2° lugar - Cláudio Finta e �ilho
Parabéns aos vencedores e obrigado a todos que

participaram.
* A Diretoria solicita aos sócios que possuírem fitas de vídeo,
referente a Raid e outros eventos. pertencentes ao Clube,
a devolução das mesmas para que fiquem em nossa sede.
* Na próxima terço-feiro haverá uma reunião festiva. em
comemoração aos 9 (nove) anos de fundação do Jeep
Club de Jaraguá do Sul. que transcorre no dia 27 de março.
* Os principais objetivos do nosso clube-são o

companheirismo, amizade. serviços à comunidade, lazer
através da utilização de veículos 4X4 e amor à natureza,
Esperamos que, através da rnonutençôo destes objetivos,
possamos manter o nosso clube e torná-lo cada vez mais
forte e reconhecido em nossa sociedade.

- Alongamento de Chassi

- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos
- Adaptação Equipamemos
- Soldas Especiais...
Fone: (047) 370-4159

..
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·Varzeano abre neste sábado
com quatro jogos simultâneos
---------------------------------

Rodada dupla de abertura, a partir das 73h45, tem partidas nos estádios
da Arsepum, Caxias, Alvorada e Garibaldi. Campeão de 7998 está fora

Jaraguá do Sul - A 170

edição do Campeonato
Varzeano "Raul Valdir Ro

drigues" inicia neste sábado
com oito jogos. Bangu/
Demicar, terceiro colocado
em 1998, enfrenta o Spézia
Ferro e Aço. A partida está
marcada para o estádio do
Alvorada. no Bairro Rio Cer
ro II, às 13h45. Kiferro, atual
vice-campeã. folga na

primeira rodada. Tranze o

Pé, campeão do ano pas
sado. desistiu de participar
do torneio.·

Com O' pedido de li

cençà de sete times. dos 23

que participaram no ano

passado, e a inscrição de
duas novas equipes, o cam
peonato deste ano está re

formulado. Os 18 times con
firmados foram divididos em

quatro chaves. Oficinas Rin
cos. Amizade. Veteranos da
Vila Lalau, Água Verde e

Santa Luzia estão na chove
A; Independente, Caxias,
Cruzeiro. Atlético Para
naense e Kiferro na B; Ban
gu/Demicar, Spézia Ferro e

Aço, Imepe e Alvorada na

chave C; e Vitória, 20 feiri
nos/Beira Rio, Figueira e

Garibaldi completam a

chave D.
Os três melhores times

das chaves A e B e os dois
das chaves C e D classifi
cam-se para a segunda
fase. divididos em dois gr,u
pos. Os dois com melhor

campanha nesta fase ga
rantem vaga para as semi
finais. disputada em cruza

mento olímpico.

Liga confirma apenas quatro'
Clubes na Primeira Divisão
Jaraguá do Sul - It. Liga

Jaraguaense de Futebol di

vulgou o regulamento e a

tabela de jogos da 1 a Di
visão de Amadores do Mu

nicípio.Apenas quatro times
se inscreveram para o cam

peonato, que ano passado
não foi realizado em função
da desistência das so

ciedades. Aliança, João
Pessoa, Vitória e Cruz de
Malta iniciam a disputa pelo
título no próximo dia 11 de
abril. Na primeira rodada, o
Aliança recebe o J_oão Pes-

370 ..8654
é o telefone comercial da

Gráfica e Editora

CORREIO DO POVO

A maior variedade de carnes selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova
. .

ir (047) 372-0528

soa, no Bairro Rio Cerro, en
quanto o Vitória enfrenta o

Cruz de Malta, no Bairro Rio
da Luz.

Com a redução de equi
pes, a Liga alterou a fórmu
la do campeonato. Todas
as equipes jogam entre sl.
em turno e returno. O
campeão de cada fase
leva um ponto de bonifi

cação para a terceira fase,
que também será no siste
ma quadrangular. Os· dois
primeiros disputam a final,
em dois jogos.

Túnel iluminado

Diretoria do Grêmio Esportivo Juventus trabalha "n�
moita" para garantir o retorne> do clube 'no segund
semestre do ano, via 20 Divisão. As negociações estã
adiantadas e nos próximos dias o diretor de futebol, Alc
Pradi, deverá quebrar o silêncio e anunciar oficialment

a reotívoçöo do futebol profissional do Moleque Travess

Hegemonia regional

Equipe Malwee/Clube Baependi de 'Tênis garantiu trê

troféus de campeão na primeira etapa do Campeonat
Regional por Classe, realizado em Joinville, nos dias 20
21 de março. Paulo Silva Neto. na 30 classe A Tony d
Silva, 50 classe A, e Téo Meyer, 50 classe B, venceram
subiram no ranking estadual de tênis. Hilton Faria, do Beir

Rio Clube de Campo. foi vice-campeão na categoria 6

classe B.

Futsal antecipado

A comissão técnica da equipe Breithaupt/FME consegui
antecipar a partida contra a Berlanda, de Curitibanos
válida pela terceira rodada do Estadual, para a próxim
quarta-feira (31), às 20h30. no GinásioArthur Müller. O jog
estava marcado para sábado (3), mas a Federaçã
Catarinense de Futebol de Salão acatou o pedido d

Fundação Municipal de Esportes. Motivo: jogo em feriad
de Páscoa, nem santo prestigia!

Futebol na Ferj

O Diretório Central dos Estudantes da Ferj promove
amanhã e domingo, a partir das 9 horas, a fas
classificatória do 10 Campeonato de Futebol de Arei

da universidade. Cada equipe poderá ter 12 jogadores
O valor da inscrição é RS 1,00. A final do torneio será di

10de abril, durante a confraternização anUal do diretório

Rápidas �

*

Ex-jogador Arizinho assumiu o comando da escolinh

de futebol da socíedode AcaraL Inscrições, co
mensalidades entre R$ 5,00 e R$ 10,00, estão abertas par
sócios e não sócios.
* Carateca Leivas Luiz Alves, de Joinville, integra a seleção
brasileira de Caratê. A equipe está em Havana, Cuba:
disputando o Pan-americano da modalidade.
*

Douglas Fischer voltou a brilhar. O ciclista ficou em

segundo lugar na Volta Ciclística Aniversário de

Florianópolis, válida pela terceira etapa do ranking
catarinense. Perdeu para o experiente Paulo Jamur, que
defende Blumenau nesta temporada.

'
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