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Amin autoriza linha de transmissão e�,
.

; '3{ ANOS'

acompanha lançamentoda rededegas
�

Edson �unkes/CP

o governador Esperidião
Amin (PPB) assinou, no início
da noite da última terça-fei
ra (6), no auditório do Cejas
(Centro Empresarial de Jara
guá do Sul), a ordem de ser

viço para o início das obras
de construção da linha de
transmissão de energia
elétrica entre Blumenau e

Jaraguá do Sul, conhecida
como linhão, orçada em RS
19,5 milhões.

Antes, na Rua Joinville,
próximo ao Posto Bogo, par
ticipou da solenidade de

lançamento da rede de dis

tribuição de gás natural em
Santa Catarina.

As obras estarão concluí
das em abril do ano que
vem e beneficiará cerca de
350 milligações residenciais.
O governador afirmou que
o linhão é necessário para
garantir a produção das in
dústrias do terceiro pólo in
dustrial do Estado.

Sobre a rede de distri

buição de gás, onde serão
investidos RS 65 milhões,
Amin disse que representa a

"sintonia" do governo com

a modernidade.
A rede terá 24 quilô

metros e atenderá Jaraguá
do Sul e Guaramirim.

Página 4

Ladrões roubam jóias e dinheiro
Dois homens invadiram,

segunda-feira (5), a residên
cia de Edla Kuchenbecker,
de 51 anos, e levaram jóias
avaliadas em RS 3 mil.

No mesmo die. um moto

queiro roubou o malote,
com RS 17 mil, da Drogaria

ßtAIS SABOR PARA SUA VIDA

'Doas Rodas
Industrial

e Farmácia Catarinense,
que estava com o office

boy Gerson Alexandre de
Goes, de 17 anos.

Os ladrões queriam a

chave de um dos carros. Um
dos assaltantes é Dario de
Mello. Página 14
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Início: Amin aciona comando para colocação do tubo

PSDB quermais cargosnaPrefeitura
O PSDB de Jaraguá do

Sul tem pedido insistente
mente ao prefeito Irineu Pa-

sold maior

participa
ção no ad

ministração
municipal.
Hoje,' o

partido tem

apenas a Se
cretaria de

Cultura, Esporte e Lazer, as
dernois são comandadas

pelo PFL, partido que inte

gra a Coligação "Acerta

Jaraguá".
A cúpula tucano de

monstra descontentamento
em relação à distribuição
de cargos e quer que Pa
sold reavalie a composição
dos primeiro e segundo es

calões. Página 3
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Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
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Utopia do possível
Os 20 anos de regime autoritário não só tiveram

efeitos prejudiciais à democracia como também en

gessou o cérebro de muita gente. A se julgar pelas
declarações de nossos governantes e a opinião da
maioria da população a respeito dos problemas do
Brasil, chegamos a triste conclusão de que estamos
a anos luz de tornarmos um País sério e convivermos

numa democracia autênti
ca. Aliás, o termo pressupõe
igualdade de direito e opor
tunldcdes. Hoje, 43 milhões
'de brasileiros vivem abaixo
da linha de pobreza, à mar

gem do processo e longe de
se tornarem cidadãos.

Todas as mazelas do Brasil
têm origens antigas e pouco
conhecidas, desembocando
na falta de cidadania, que
aprofunda a crise social e de
estrutura econômica. Já no

descobrimento, os europeus
trataram os índios como crio
turas "sem almas", hum re

forço à "supertorldcoe=orcn
ca. Libertos, os negros não adquiriram a cidadania e

foram considerados cidadãos de sequndo classe até
que a Justiça tratou de resolver esse absurdo. Da
mesma forma, outros povos de etnias e crenças dife
rentes sofrem a discriminação e se isolam, não inte
grando à sociedpde.

A palavra cidadania ainda tem conceitos abstra
tos. Somos tratados pelos governantes como povo,
numa clara divisão de classes. Na realidade, somos
mesmo tim povo. A rnlsturo de diferentes raças,
crenças e culturas contribuíram positivamente para
traçar o nosso perfil, mas negativamente quando se

trata de participação nosdeclsões. na conquisto de
espaços e na luta porá sermos ouvidos. Dos povos
considerados desenvolvidos, temos apenas as

tradições culturais e algumas características genéti
cas.

Se tivéssemos no sangue a mesma disposição de
luta por um país mais sério e humano, como fazem
os americanos, japoneses e europeus, com conceito
definido de punidade e justiça, seríamos, sem sombra
de dúvidas, uma grande nação. Cidadania é muito
mais do que tertítulo de eleitor e comercializar o voto.
Cidadania exige engajamento e responsabilidade
para com os destinos do País. Pressupõe com

promissos. com mudanças que venham trazer
melhorias para todos.

Embora o Brasil tenha experimentado mudanças
significativas nas últimas décadas, como a passagem
pacífica de um regime autoritário para o democráti
co ou como a evolução nas relações humanas e

ambientais, a cidadania ainda não entrou na ordem
I

do dlo. e a idéia continua sendo a mesma do início
do século.

,

Não há, pela próprio pressuposto, um amplo de
bate nacional com relação ao tema. À classe políti
ca não interessa, o povão desconhece e os forma
dores de opinião, classe média, intelectuais e univer
sitários se dividem. O que é cidadania? O que po
demos fazer para alcançá-Ia? Talvez a resposta ve

nha com mais educação. Mas o fundamental é o

conhecimento dos fatos e acontecimentos que en

volveram o País e suas conseqüências.

Ih

Carta do Leitor

Trânsito de Jardguá do Sul

Chamou-me a atenção a

afirmação do coordenador
do Plano Diretor, na matéria
publicada neste jornal, na
edição de 5 de março. Se

gundo ele, em determinadas
ruas arteriais, para dar maior
fluência ao tráfego, "os veícu
los têm prioridade e o limite de
velocidade deveria ser de 80

quilômetros por horo", Onde
é que em nossa cidade os

veículos automotores deixam
de ter prioridade? Portanto,
não concordo com tal afirma
tiva,

Nas ruas Bernardo Dorn
busch e Joinville, por exem
plo, a grande maioria dos
condutores de veículos pare
cem estar transitando numa

auto-estrada, tal é a alta ve

locidade que desenvolvem,
As vias urbanas devem ter

limites de velocidade, sim,
Numa das fotos que ilustram
a matéria, há uma placa de
velocidade máximo permiti
da de 60 quilômetros por horo.
mas quantos motoristas res

peitam esse limite? 60

quilômetros por horo. para via
urbana, é uma boa ve

locidade, Na Rua Max Wi
Ihelm, a velocidade permitida
é de 40 quilômetros por hora,
que também não é respeita-

* Fridhold Rodrigues da Silva

da, E alta velocidade é alto

risco de acidente,
Limitar a velocidade em 80

qQilômetro$ por hora inviabili
zo para as pessoas que resi
dem ao longo dessos vias,
Como podem acessar essas

ruas ao saírem de caso se for

permitida alta velocidade, É
um perigo, Quanto mais para
pedestres e ciclistas, E não é
só a alta velocidade, é o

avanço ao sinal fechado, ul

trapassagens forçadas, e ou

tros absurdos, Muitos condu
tores usam os .plscos dos
veículos como simples en

feites, pois não sinalizam, e

quando o fazem, estão no

metade da manobra, quan
do o correto é sinalizar çom
antecedência da respectiva
conversão,

Nas vias arteriais têm ruas

de acesso, mais um motivo

paro limitar a velocidade, pois
torna-se mais seguro acessá
las sem que alguém, com
pressa,bata na traseira do seu

veículo, ou como fazem
muitos, jogam o carro pára a

outra pista sem se importar
com quem vem na pista'ao
lado e ainda buzinam porque
a pessoa precisa diminuir para
entrar em casa,

Não quero somente crltl-

cor, é louvável quando pes·
soas e poder público se preo
cupom com o trânsito, Todo
a comunidade deveria se pre
ocupar, Começar a se outc
educar e usar o bom senso,

Afinal, quando um cidadão
. dirige um automóvel pre
sume-se que esteja habilitado,
Às vezes, a impressão que dó
é que certos motoristas se

acham donos das ruas, Têm

pressa e, se bobear, otrope
Iam mesmo, Muitos correm
tanto só para chegar primeiro
ao sinal fechado. Temos que
nos adaptar ao trânsito, Joro

guá do Sul não tem ruas pro
jetadas, a maioria são estreio
tas, Acredito que se deva fa
zer campanha de boa con

duta no trânsito, começando
pela regra básica que é man

ter-se à direita ao transitar,
Por fim, sabemos que não

é fácil solucionar os proble
mas, porém, se cada um usar

o bom senso e ajudar um pou
co, teremos bons resultados,
E para limitar a velocidade,
será que querem q volta das
lombadas? Todos somos

passíveis de barberogens,
mas isso não pode se fornar
regra,

* Comerciário

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

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

direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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PSDB estadual criará comissão de ética
Jaraguá do Sul - o presi

dente da comissão provisória
do PSDB estadual, deputado
federal Vicente Caropreso,
preside hoje, em Florianópo
lis, a criação da Comissão de
Ética para tentar resolver a
crise interno. A comissão
definirá os posicionamentos
do partido com relação às

desavenças que vêm se ar

rastando desde a votação
do impeachment do ex-go
vernador Paulo Afonso Viei

ra (PMDB), quando os depu
tados Jorginho Mello e Jaime
Mantelli contrariaram deter

minação da executiva e vo

taram contrários à abertura
do processo,

Caropreso não conse

guiu esconder a decepção
com relação ao posiciona
mento da comissão anterior.
que, segundo ele, não to
mou qualquer providência

no caso dos deputados, "O
Jorginho trocou o.voto con

tra o impeachment por oito
diretorias no Besc". denunci
ou, acrescentando que a

falta de pulso da direção es

tadual da legenda contribuiu
. para que a crise tomasse a

dimensão atual. Caropreso
lembrou também a rixa en

tre os deputados João Rosa
e Jaime Duarte, que renun

ciou a Secretaria de Justiça
e Cidadania,

Caropreso quer resolver
a crise no PSDB em no 'má
ximo 90 dlos. para reivindi
car cargos nos primeiro e se

gundo escalões do governo
estadual. "O PSDB não foi

contemplado. O governo
deixou o partido a ver na

vios", reclamou, afirmando
que para reivindicar cargos
o partido precisa estar uni
do e coeso.

Associação Assistencial para Idosos
"Lar das Flores"

CNPJ sob o nº 83.784.413/0001-31
Rua Luiz Kienen, 253

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Assistencial para Idosos "Lar das Flores" convida os membros do
Conselho Curador para a reunião a realizar-se no dia 28 de abril de 1999, com
inicio às 17 horas, na sede social, à Rua Luiz Kienen, fundos, nesta cidade e

estado, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Exame, discussão e votação das contas dos Administradores e das

Demonstrações Financeiras/Contábeis, Balanço Geral encerrado em 31.12.1998.

2. Análise do Relatório de Atividades do ano de 1998.

3 - Outros assuntos de interesse geral.

2 - Eleição do Conselho Fiscal, para um periodo de um ano.

Edson Junkes/CP

Tucanos querem mais espaço na

administração de Jaraguá do Sul
--------------------------------_.

Deputado federal Vicente Caropreso disse que sucessão municipal está
nas mãos do PSDB, mas que é preciso firmeza nos posicionamentos

cessidades da cidade. "Tem
muitos pontos que pode
mos melhorá-lo. É preciso
mais ênfase no projeto de

agentes comunitários de
saúde, por exemplo", desta
cou, acreditando que os

partidos estão dispostos a

abrir discussão a respeito. Ele,
no entanto, fez questóo de
frisar que as possíveis mu

danças cabem ao prefeito
Pasold.

SUCESSÃO - Coropreso
voltou a negar que preten
de disputar a Prefeitura no

ano que vem. Para ele, o

candidato do partido é o

atual prefeito Irineu Pasold,
que já declarou disposto a

concorrer à reeleição. "Até
que .se prove o contrário, o
Irineu é o candidato do
PSDB", resumiu, acrescen
tando que a legenda quer
manter a coligação com o

PFL, que, por sua vez, tem o

mesmo discurso, mas pre
tende lançar candidato

próprio.

opção, mas demonstrando
competência - declarou,
informando que o partido
vem solicitando ao prefeito
Pasold, "até com certa in
sistência", mais discussão
em torno do programa,
metas e propostas traçadas

.

pela coligação PFL/PSDB.
Hoje, no primeiro esca

lão, O P8DB tem a Secreta
ria de Cultura, Esporte e La-

.

zer, comandada pelo pri
meiro suplente, Silvio Celeste
Bord. As demais estão nas

mãos do PFL, que filiou, re
centemente, o secretário de

Administração e Finanças,
José Papp, a secretária de

Educação, Isaura Silveira, o
chefe de Gabinete, José Al
berto Klitzke, os dois últimos
deixaram o PPB, e o diretor
do Samae (Serviço Autõno
mo Municipal de Água e Es

goto), Nelson Klitzke,
Na opinião de Caro

preso, a coligação precisa
rever o programa de gover
no, para adequá-lo às ne-

Mais: Caropreso acredita em desequilíbrio na distribuição de cargos na Prefeitura

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Jaraguá do Sul - A cúpu
la tucano tem demonstrado
descontentamento com

relação à distribuição de

cargos na administração
municipal e quer que o

prefeito Irineu Pasold rea

valie a composição dos

primeiro e segundo es

calões. A informação é do

deputado federal Vicente

Caropreso, dada em entre
vista exclusiva ao Jornal 'COR
REIO DO POVO, na manhã de

segunda-feira (5). De ocor
do com Caropreso, a "dis

puta" por mais espaço é
natural e não são necessa

riamente secretarias, "são
espaços".

- A sucessão municipal
do próximo ano passa pelo
posicionamento que o PSDB
tiver frente à administração
durante esses dois anos. As

posições políticas do Irineu
definirão os coligações e

alianças. Se quisermos a

cabeça-de-chapa, tere
mos que nos impor como

3. Outros assuntos de interesse geral da Associação.

Jaraguá do Sul (SC), 05 de abril de 1999

GERO EDGAR SAUMER

Presidente do Conselho Curador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Assistencial para Idosos "Lar das Flores" convida todos os

Associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária, na forma como
dispõe o artigo 13 e seus parágrafos do Estatuto Social, a ser realizada no dia 28
de abril de 1999. A Assembléia terá inicio em primeira convocação às 17h30min,
e em segunda e última convocação, trinta minutos após a primeira, na sede

social, à Rua Luiz Kienen, fundos, nesta cidade e estado, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações
Financeiras e demais documentos relativos ao exercicio social encerrado em

31.12.98.

Jaraguá do Sul (SC), 5 de abril de 1999.

MOACYR ROGÉRIO SENS

Presidente do Conselho Diretor

CENTRO

DEIMAGEM

Hospital Jaraguá

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

C'heck-up
VIP��

Sua empresa
em ótima forma
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Amin autoriza a construção do
linhão BlumenaulJaraguá do Sul
---------------------------------

Governador e comitiva visitaram o Município na terça-feira, onde
aconteceu o lançamento do primeiro tubo de gás natural no Estado

Jaraguá do Sul - O go
vernador Esperidião Amin

(PPB) assinou, no início da
noite da última terça-feira
(6), no auditório do Cejas
(Centro Empresarial de'
Jaraguá do Sul), a ordem
de serviço para o início das
obras de construção da li
nha de transmissão de

energia elétrica entre
Blumenau e Jaraguá do
Sul, conhecida como ll
nhão, orçada em RS 19,5
milhões, Antes, na Rua
Joinville, próximo ao Posto

Bogo, participou da sole
nidade de lançamento da
rede de distribuição de gás
natural em Santa Catarina,

De acordo com o presi
dente da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catari
na), Francisco Küster, as
obras estarão concluídas
em abril do ano que vem

e beneficiará cerca de 350

milligações residenciais, O
governador afirmou que o

linhão é necessário para
garantir a produção dos in
dústrias do "terceiro pólo
industrial do Estado", Sobre
o rede de distribuição de

gás, Amin disse que repre
senta a "sintonia" do go
verno com a moder
nidade,

O presidente da SCGás
(Companhia de Gás de
Santa Cotorlno). Luiz Go
mes, informou que, inicial-

Edson Junkes/CP

Pontapé: Esperidião Amin (E) assina a ordem de serviço

rnerire. serão 24 quilô
metros de tubos para aten
der as empresas do Municí
pio e de Guaramirim, "Vim
aqui para dizer ao prefeito
que o gás chegou a Joro

guá do Sul", brincou, lem
brando que a companhia
pretende, no futuro, apro
veitar o gás como energia
eíétrlco. com a construção
de uma usina termoelétri
ca, O diretor-técnico co

merciai da SCGás, Thomaz
Coutinho, disse que a rede
está projetada para aten
der 80% a mais da deman
da nos próximos dez anos,

Para o presidente da

Acijs (Associação Comer
ciai e Industrial de Jaraguá
do Sul), Eduardo Horn, o
lançamento do primeiro
tubo da rede de distri-

buição de gás em Jaraguá
do Sul demonstrou o prestí
gio da cidade junto ao

governo, Horn lembrou

que a construção da linha
de transmissão de energia
elétrica entre Blumenau e

Jaraguá do Sul é uma

reivindicação antiga da
'

classe empresarial.
ROTEIRO - O governador

e comitiva chegaram ao

Município no início da tar
de, em seguida, estiveram
com o ex-deputado esta
dual Udo Wagner (PPB),
depois participaram do

lançamento do tubo de

gás, visitàram o prefeito Al
cides Pavanello (PFL) e o

empresário Wandér Wee

ge, à noite, na Acijs, par
ticiparam da assinatura da
ordem de serviço,

Formada a comissão provisória do PPS
Jaraguá do Sul - O co

merciante Edson Müller (ex
PPB) é o presidente da
comissão provisória do PPS,
que foi criado no Município
no dia 20 de março, O
partido tem ainda João
Gomes da Cruz Filho (ex
PPB), o João do Táxi, como
vice-presidente, e Sérgio
Pacheco (ex-PL), como

secretário, A comissão,
composta por 11 pessoas,
aguarda a confirmação
da direção estadual para
iniciar as filiações,

Segundo Müller, o parti
do nasce com a proposta
de "brigar" pela liderança
política no Município, "Em

princípio, a intençöo é

lançar candidato próprio

para disputar a Prefeitura
no próximo ano", revelou,
acrescentando que não
estão descartadas as coli

gações e alianças, Com

relação à ideologia, já que
a trajetória dos pepebistas
passa por partidos an

tagônicos, Müller disse que
o mundo está passando
por uma reforma estrutural

que tem exigido ade

quações às necessidades,
- O próprio PPS tem

idéias novos, sem radicalis
mo de esquerda, que não
leva a lugar nenhum, Pas
samos por uma mutação
globalizada e não pode
mos ficar atrelados ao pas
sado - declarou, afirman
do que a intenção do

partido "é contribuir para
o proqresso da cidade",

,
Sem revelar quais as pos

síveis futuras alianças, Müller
disse que o partido está a

berto à discussão em torno
do processo eleitoral do

próximo ano, em cima de
um programa de governo,

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DO TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

A crise interno do PSDB estadual está mexendo com os

nervos do deputado federal Vicente Caropreso, indicado
para presidir a comissão provisória no mesmo dia em que

tomou posse na Córnoio dos Deputados,
Com a agenda cheia, Caropreso está tendo de dividir o

tempo entre Brosâlo. JOraguá do Sul e Florianópolis, Ele
reclama de tudo e de todos e culpa a direção estadual
e os deputados Jorginho Mello, Jaime Duarte, João Rosa

e Ciro Roza pela crise e pela queda-de-braço,
- Existe uma instância superior que precisa ser respeitada,
Não admitirei que meia dúzia transforme o partido na

casa da 'mãe joana' - avisou,

Aliás
O deputado reclamou

, também que a crise tem

prejudicado o partido em

todos os sentidos, Ele

ofrrnou que os deputados
Afonso Spaniol (PDT) e Luiz
Roberto Herbst (PMDB),

que já haviam assinado a
ficha de filiação no PSDB,

.
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- Perdemos a eleição na

Assembléia Legislativa e a

Secretaria de Justiça e
-

Cidadania - apontou,

Cadê o fotógrafo?
Depois de assumir o cargo
de prefeito do Município, o
vereador Alcides Pavanello

(PFL) reuniu os colegas da
Câmara e o ex-vereador e

hoje deputado federal
Vicente Càropreso (PSDB)
poro uma foto na sala do

prefeito,
,

Todos prontos, sorrisos
estampados, surge um

pequeno, mas fundamental
imprevisto, cadê o fotógrafo?

Precisaram aguardar a
chegada do Bertt

Esperança
O PFL de Guaramirim aguarda ansioso que o Congresso

derrube a reeleição para prefeito,
Segundo analistas, caso o atual prefeito, Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB), não possa concorrer à reeleição, o

PFL terá grandes chances em vencer as eleições,
Se cair, será mais um casuísmo do governo FHC, que se

beneficiou da emenda e possibilitou a reeleição de

alguns governadores,

Nem tão inédito assim
Toda a imprensa, inclusive
este jornal, deu como iné
dito o fato de uma mulher
assumir a presidência da
Câmara de Jaraguá do
Sul, no caso, a vereadora
Elisabet Mattedi (PFL),

Nesta legislatura, a vere

adora Niura dos Santos

(PSDB) assumiu a presidên-
cia da Câmara no início
do ano passado, quando
o então presidente, Pedro
Garcia (PMDB), renunciou,
após sofrer pressão para

deixar o cargo,

Rejeitado
A Cãmara de Vereadores

rejeitou por oito votos a seis
o requerimento do vereador
Moacir Bertoldi (PPB) que
solicitava do governo

informações sobre os RS 1 7
mil gastos na reforma da

Praça Paul Harrys, no Centro,
Bertoldi lamentou a votação
e não quis comentá-Ia, Por
outro Iodo, o vereador
Ademar Possamai (PFL)

declarou que o pedido não
tinha bases técnicas, tendo
fundo exclusivamente

político,

_ Contrário
O prefeito Irineu Pasold (PSDB) declarou ser contra o

projeto de mototáxi, em discussão Município,
Posold disse que o transporte é perigoso e completou:
"Vou sentir remorsos se acontecer alguma morte",

[ADD!Makler�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na. área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
-

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
NO"O O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

'f,NU'f,\\'f,Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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E o Angeloni, além das medidas, continua oferecendo a maior ANGELONI
qualidade, variedade, atendimento e conforto para suas compras. Super perto de você.
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Facisc quermenos impostos e
redução das cliquetos atuais
---------------------------------

Federação das Indústrias realiza plenária hoje e amanhã, em Itajaí,
para discutir propostas para a reforma tributária

Edson Junkas/Cf

Jaraguá do Sul - A Facisc

(Federação das Associações
Comerciais de Santa Catari
na) vai encaminhar ao go
verno federal, através dos

parlamentares catarinenses,
propostas para a reforma tri
butária, em pauta no Con
gresso Nacional. Segundo o

vice-presidente da entidade,
empresário Roberto Brei

thaupt, a federação quer
menos impostos e alíquotas
menores, "poro reduzir a car

ga tributária e ournentor a
base de arrecadação".

Para discutir as propostas,
a Facisc realiza hoje e ama

nhã, em ItajaL reunião com

os diretores das associações
comerciais do Estado. Esta
rão presentes ao encontro o

senador Jorge Bornhausen e

o deputado federal Vicente

Caropreso, além de lideran
ças políticas. Na opinião de

Breithaupt, o momento é
o

ideal para abertura de dis
cussões sobre a reforma
tributária, porque está isento
de eleições. "A federação
quer aproveitar o momento
e debater as propostas que
acredita irão resolver, em
parte, os problemas tanto
dos empresários quanto do
País", afirmou.

Brelthoupt informou que a
carga tributária equivale a

32% da arrecadação das

empresas,o que inviabiliza in-

Mas a aplicação dos recur
sos é malfeita", criticou

ACIJ5 - A Associação
.
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul aprovou
moção que será apresen
tada na reunião da fede

ração, solicitando que a

reforma tributária seja fei
ta ainda em 1999. O presi
dente da Acijs, Eduardo
Horn, disse que a reforma
tributária é primordial." Pre
cisamos entrar no próximo
milênio com uma política
tributária eficiente e justa",
declarou.

vestimentos.
Ele disse ainda
que o governo
calcula que a

economia in
formal repre
sente 50% de
toda a pro
dução nacio
nal. "O que se

pretende é evi
tar que o em

presário que
paga imposto
não sofra a

ção predató
ria com rela

ção aos de
mais. Num cál
culo superficiol,
se as-alíquotas
forem reduzi
das pela meta
de, 16%, e os

50% que estão na economia
informal pagarem os impos
tos, a base de arrecadação
aumenta consideravel
mente", analisa.

Seguindo o mesmo raci
ocInlo. Breithaupt disse

que, caso as alíquotas
forem reduzidas à metade,
"o risco de quem sonega
será maior que o benefí
cio", afirmando que a Fa
cisc quer uma carga tri
butária justa, que não pe
nalize a classe empresarial.
"Há uma quantidade
muito grande de impostos.

Breithaupt: menor alíquota, menos imposto

r-
I O As lojas de departamento no Shopping Center Breithaupt e Hipermercado Breithaupt I
I registram aumento de 28,12% no número de clientes em março, com relação o igual período I
I do ano passado, e de 21,34% comparado 00 mês de fevereiro. I
I
Nos últimos dies. cerco de nove mil pessoas circularam pelo shopping e compraram mais de

I100 mil ovos de Páscoa.
I Para o diretor-comercial do grupo, Roberto Breithaupt, é um cloro sinal de reaquecimento I
I do economia. I
I O Pelo quinto ano consecutivo, as lojas Breithaupt de Material para Construção receberam Io Prêmio Top of Mind.
IDOs funcionários do Metalúrgico Menegotti aprovaram, em assembléia, o proposto do I
I banco de horas. I
I Segundo a empresa, o acordo coletivo sobre banco de horas é flexibilizar o jornada de I
L!_rabalh<:_adaptando-�à-=-flutuaçõe:_d�mercado:_ _j

Desvios da Previdência
atingem R$ 57 bilhões

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Brasília - Apesar das
lamúrias com relação ao

caixa da Previdência Social.
o governo federal vem des
viando recursos para outros
áreas. Em 32 anos, o dívida
do Tesouro Nacional somo
RS 57 bilhões, o suficiente

paro pagar todos os benefí
cios do INSS (Instituto Nacio
nal do Seguro Social) du
rante um ano inteiro.

As denúncias de desvio
de verbas da Previdência
Social não são novidades

paro ninguém. Os ex-minis
tros Adib Jatene e Carlos
Albuquerque deixaram o

posta em protesto aos des
vios dos recursos. Jatene,
depois de ver aprovado o

CPMF (Contribuição Pro
visório de Movimentação Fi

nanceira), constatou que o

novo imposto não tinha
como destino os cofres do
ministério. Há ainda os

. quadrilhas especializadas
em fraudar os seguros.

O senador Eduardo Su

plicy (PT/SP) denunciou que
o déficit anual de RS 7,8 bi
lhões no Previdência Social.
alegada pelo governo, só
existe quando se desconsi
deram os RS 25 bilhões ar

recadados com a Confins

(Contribuição para o Finan-

ciamento da Seguridade
Social) e a CLL (Contri
buição sobre o Lucro
Líquido), "em grande parte
retidos pelo Tesouro Nacio
nal ou desviados para ou-

o tras áreas".
Os desvios de recursos do

INSS vêm sendo levantados
pela Associação Nacional
dos Fiscais da Previdência.
Segundo o entidade, no

ano passado, a Seguridade
Social arrecadou RS 77,9 bi
lhões e gostou, entre benefí
cios, saúde e demais des
pesas, RS 71 bilhões. O Te
souro Nacional ficou com a

diferença. A Secretaria do
Tesouro afirmou que repas
sou RS 8,4 bilhões da Con
fins, mos o fluxo de caixa

registra RS 3,4 bilhões, acu
sando diferença de RS 5 bi
lhões.

Outro desvio é registrado
no repasse do FEF (Fundo de
Estabilização Fiscal). Segun
do a Secretaria do Tesouro,
foram RS 5,5 bilhões, mos o

INSS acusa apenas RS 942
milhões. A CLL alocou RS 529
milhões, mas só chegaram
RS 16 milhões.

(Fonte: Jornal "Ação", in
formativo da Anabb (Asso
ciação Nacional dos Funci
onários do Banco do Brasil)

o Presidente da Adjori-SC, usando das atribuições que lhe confere o

Estatuto da entidade (Artigo 27, II), convoca os seus associados (Artigo 13 :,
§ único) para a Assembléia Geral Ordinária (Artigo 14, I: a, b e c), que se

realizará no dia 24 de abril de 1999, no Beto Carrero World, na rua Inácio
Francisco de Souza, 1597 - Praia de Armação - Penha - SC, em primeira
convocação, às 15 horas, com a presença de pelo menos metade mais um

dos associados aptos a votar (Artigo 16) e, com qualquer número, em segunda
convocação, às 16 horas (Artigo 15, § único e 16), com a seguinte ordem do
dia:

.

a) apreciar o Relatório e julgar as contas da Diretoria, acompanhadas do
parecer do Conselho Fiscal;

b) eleger os: Presidentes, vice-Presidente, Secretários, Tesoureiros, para
o biênio 1999/2001;

c) eleger os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética para o

perfodo de 0411999 a 04/2000, à vista do contido no artigo 14, II, § 10 do
Estatuto.

As chapas compostas para concorrer aos cargos eletivos da Diretoria, do
Conselho Fiscal e do Conselho de Ética, deverão ser apresentadas até às 17
horas do dia 19 de abril 1999, na sede social, à Secretaria da Adjori-SC.

O Regulamento Eleitoral para estas eleições e as informações quanto à

situação de cada associado estão à disposição na sede da Adjori-SC.
Florianópolis, aos 06 de abril de 1999.

Miguel Ângelo Gobbi
Presidente

,
�--------------------------------------------�

Seu
dia de sorte

está o

chegando
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o que é ter cidadania.
Em regimes democráticos,

o cidadão não é apenas o

sujeito que tem direito ao

voto, mas o que tem cons

ciência e vigia o poder públi
co, exigindo que a socie
dade seja gerida em função
das necessidades do contri
buinte. Educação parece ser

a fórmula básica para se 01-

cançar um nível de organiza
ção na sociedade civil.

O CORREIODOPOVO consul
tou a comunidade jara
guaense a respeito desse

que é o único conceito ca

paz de garantir que um dia
o País será transformado. To
dos tiveram dificuldade em

responder a pergunta "O

que é cidadania?".
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Hotéis
A taxa de ocupação anual nos hotéis de Jaraguá do Sul

registrou aumento de 5,77% em 1998, com relação ao

ano anterior. Em 1997, foram 86.063 hóspedes, e em 1998,
95.203.
O movimento econômico saiu de RS 2.915.821,00, em
1997, para RS 3.226.859,00, em 1998.

Matrículas
A 19° Coordenadoria Regional de Educação regis,trou
acréscimo de 10,6% nas matrículas deste ano.

TV Senac
Desde a semana passada, o Senac (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial) de Jaraguá do Sul está ope
rando a TV Senac, pelo sistema de TV a cabo, canal 5.
São 24 horas de programação, com o objetivo de

completar o trabalho de formação profissional.

Agente de segurança
O curso de Agente de Segurança, na Escola Técnica de
Segurança, de Joinville, inicia no dia 17.
Os interessados precisam ter prestado o serviço militar ou
formação de vigilante e possuir carteira de habilitação.
O curso, com duração de 50 horas, inclui aulas práticas
e teóricas, com treinamento em primeiros socorros e tiro.
Maiores informações pelos telefones 433-4548/454-0300.

Seminário
O Departamento de Ciências da Administração e curso

de Pós-graduação em Recursos Humanos, da
Universidade Federal de Santa Catarina, promovem nos

dias 29 e 30 de abril, no Centro de Convenções Centrosul,
em Florianópolis, o 80 Seminário de Recursos Humanos,
com o tema "Excelência em recursos humanos".
Além de debater o papel da gestão do capital humano
nas organizações avançadas, o seminário contará com

palestras do professor J.C. Bemvenutti; do consultor de
estratégia empresarial, Marco Aurélio Vianna; do doutor
em Antropologia, Luiz Antônio.Marins Filho; e do
comentarista empresarial da "Globo News", Waldez Luiz:�
Ludwig.

Festa
O Diretório Central dos Estudantes da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense) promove amanhã,
dia 10, no campus da fundação, a Festa do Dia Todo.
O evento, que está previsto para iniciar a partir das 10
horas e durar o dia todo, apresentará jogos de salão,
exposição de artes, atrações culturais, música ao vivo e

a decisão do Campeonato de Futebol, além de
churrasco a RS 5,00.

Dengue
O coordenador da dengue em Jaraguá do Sul, José
Carlos da Silva, distribuiu o relatório mensal dos trabalhos
desenvolvidos pelos agentes comunitários de saúde no

combate à doença.
Em março, 956 imóveis e 6.106 depósitos foram
inspecionados, 137 amostras com larvas coletadas e 158
pontos estratégicos e armadilhas analisadas.

.

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

Entrevistados confundiram o conceito com patriotismo, civismo e

direitos do cidadão. Cidadania é, acima de tudo, dever

No dia 31 de março
comemorou-se o aniversário
da conivência brasileira, 35
anos do golpe militar, que
torturou e matou com o con

sentimento de muitos. Passa
das três décadas e meia, o
cidadão continua sem saber

quo: é o seu papel na so

ciedade, não reclama, não
participa, nem sequer sabe

<: João Depine, 51, gerente de compra da Brastemp
"É ter os meus direitos de brasiteito respeitados por quem faz e

executa as leis e pela sociedade em geral. É estar com seus deveres

cumpridos perante a família, a Constituição e as instituições."
Fotos; Edson Junkes/CP

Terezinha Vailattí, 58, empresária :>
uÉ respeitar o outro indivíduo, manter

a cidade limpa, ser responsável,
participar de eventos, contribuir para

o engrandecimento da cidade
.

divulgando suas tradições."
<: Valdir Jaime Longhi, 35, planejador
de produção
"Ter cidadania é ter consciência das

vantagens e desvantagens do País,
vestir a sua camisa. O brasileiro só é
cidadão nos momentos bons."

Fábio Luiz Vieira, 3 7, técnico de

,
segurança :>

uE o cidadão exercer seu direito

perante a sociedade, direito de voto,
segurança, saúde... Para ter cidada
nia é preciso ser honesto para poder

exigir seus direitos."

<: Fátima Pedrotti. 22, professora
"É viver em sociedade, saber atuar
em grupos. O cidadão é aquele que
tem capacidade de saber o que quer
para traçar seus objetivos."

José Gianesini Neto, 48, professor :>
"Nenhum brasileiro sabe o que é

cidadania, se soubesse a vida seria
muito melhor. Eu mesmo, que sou

professor, fico confuso quanto a esta

definição. A nossa cidadania começa
a morrer quando nos identificamos
mais com o europt?u do que com o

. índio que é o nosso ancestral. Enquanto
não tivermos nossa própria cultura, não

mudaremos nada".

<: Julien Ariane de Souza, 27, bancária
"Cidadania ê o social, a sociedade unida pelo bem comum, para
não haver mais injustiças na política, na economia e no governo."

lSJIetllJlI'
"_' iJo-.1
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A empresária Márcia Piazera Girolla (Girolla Imóveis)
aniversariou quarta-feira (7), em torno de abraços mil

o
Francisco e

Olinda

Marangoni
festejam
aniversário de

casamento,
quarta-feira (14).
Cumprimentos
dos Casais
Encontristas

(Grupo 28), com
votos de

felicidades

CJJr. 9lClJr 9iídekí Cfiodrígues da ÖílDa,

Sandra Mara Kath,
filha de Elcídio e Ruth

Kath, aniversariou
domingo passado. A
festa de 15 anosfoi
com familiares e

amigos

Magdalena
B. Raduenz

aniversaria

amanhã (10),
e afilha
Carin R.

Strelow

aniversariou

continental
Airlines.

ontem (8).
Parabéns dos

familiares

A Cosmos Turismo recebeu, da companhia aérea

americana ContinentalAirlines, o Prêmio Campeões
de Venda/98. Eduardo (Continental Airlines/SP),
Marines, Mauricio e Iulia (Cosmos Turismo), Éric
e Sandra (Continental Airlines/SP) e Gili e Soraia

(Continental Airlines/SC), na festa de entrega do

prêmio

I<IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
os em

371-7575 Entregam,.
domic\ho

Qavelli, a loja
que veste o

homem,de
bom gosto.

Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703 Ca/çadãCf, 364 - cl estacionamento anexo - não fechamos para almoço

Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(próx. Duas Rodas Ind!.)

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADAMáquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047)371-6511 - Jaraguá doSul- SC
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Tom pastel e inspiração humana
o feminino e o masculino, como
expressão artística. É com este

tema, a figura humana, que a

Oficina de Arte de Jaraguá do
Sul abre o primeiro de uma sé

rie de encontros para artistas,
que realiza neste sábado, dia 10.

O projeto Oficina de Sábado,
coordenado por Mara Almeida

Oppermann, pre
tende-se um

evento típico dos

grandes centros,
reunindo artistas
e pessoas interes
sadas em arte,

Faces e formas, a figura hu

mana fascina. Há séculos encan

ta os artistas e, ao longo da

história, exerceu papéis dife

rentes. Retratada pelos antigos,
é expressão para os contemporâ-

,
neos, Mas o tempo, as escolas e

tendências que ditaram o rumo

da arte, não fizeram cair de moda

da Vinci a Picas

so, passando
pela escola im

pressionista e

revelando-se,
mais tarde, na

arte contem

porânea, pratica
mente todbs os

artistas, em algu
ma fase da vida,
viram-se seduzi
dos pelo giz pas
tel. Daí a opção
da Oficina de

Arte em traba-

que durante a se- lhar esta técnica

mana não têm no primeiro en

.ternpo para criar.

"A idéia é pro-
mover uma inte

ração, gerando
troca de infor-

contro, que ini

cia com uma pa
lestra da arquite
ta Rosália Wal, professora da

Furb (Universidade Regional de
Blumenau). Ela vai falar da fi

gura humana e sua representação
visual ao longo da História da
Arte.

Crianças: a Oficina de Arte quer investir no trabalho de formação artística

A mais recente investida da Ofi

cina de Arte é no ensino de de

senho, pintura e cerâmica para

crianças. "Precisamos de apoio
para despertar o gosto pela arte

nas crianças, fazendo um traba

lho de formação", lembra Mara

Oppermann. Ela gostaria que
houvesse tanto investimento na

formação cultural, quanto existe
no esporte, para que se pudesse
encaminhar as crianças que têm

sensibilidade artística.

balhar as proporções e represen

tações gráficas da figura huma

na. "Existem fórmulas para dese
nhar a figura humana, é preciso
trabalhar as proporções adequa
das", esclarece a instrutora.

Este evento não é o primeiro
que o espaço promove. Cursos
como história em quadrinhos e

escultura em poliuretano tive
ram sucesso de público, movi
mentando o, ainda pequeno, es

paço artístico de Jaraguá do Sul.

mações", propõe.
A oficina é

temática e nesta

primeira edição
vai trabalhar a

técnica do pastel
seco e oleoso,
abrindo vaga para
vinte pessoas in

teressadas.
De Leonardo

Além de estudo dos materi
ais e espaço para debates, a ofi
cina terá sessões de desenho com
modelos vivos, um feminino e

outro masculino, em ambientes
diferentes. Professera da Ofici

na de Arte, Du Jahnke vai tra-Mara Oppermann: coordenando a Oficina

Fabricamos também móveis em aço sobmedida como:

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

grande diversidade. Consulte-nos!
'�IIII�, Estofados

.

1& .� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS:·371-3466
Rua Rodo/fo Hufenüss/er,. 104 - Centro - Ja,:aguá do Sul - SC
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Barão de Itapocu

Confira aHistória

Qualidade
Marista de

Educação

&'7

Há 72 anos

.'

Há 70 anos

Há 68 anos

, .

:, -,í;'t}" c:\'1;1,.. Sexta-feira, 9 de abril de 1999
LIU�,

/t<Yt&� 1Iú:tM-S�

REMINISCÊNCIAS '

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (157) - APONTAMENTOS
depois de saber do sucedido, veio da região do
Rodeio e Rio dos Cedros, recolher os restos

mortais e sepultá-los no Cemitério da Barra do
Rio Cerro - vide álbum 80/II, de 13-4-96 -, pa

gando a viagem da viúva e filho de volta à Itália,
a seu pedido, estabelecendo-se Pedri definiti
vamente em Rio Molha, com a primeira cerve

jaria de Jaraguá, fundada em 1897)".
Prossegue Paulo Kraemer: "Cavalguei tris- ,

tonho para frente, muito gostaria de ter ajuda
do ao Negherbon, que embora garganteador,
era inofensivo. Estremeci, andava meditabun
do. Um grupo de fugitivos vinha em minha

direção. Na vanguarda o inspetor Maneco,
que puxava sua mulher atrás de si, sern fôlego
e exausta. A seu lado um negrão (Adauto, o

famigerado degolador das tropas de Saraiva)
muito grande, carregando nos braços uma cri

ancinha, evidenterneute o filho mais novo de
Maneco.

Vendo-me gritou, com o desespero estam

pado no rosto: 'Não pode passar, inimigos, ini
migos!'

O curioso grupo, que por mim estava pas
sando, causou-me cômica impressão. Toquei
meu cavalo. Que me importavam inimigos. Eu,
pessoalmente, não tinha nenhum. Quando,
cheguei a Itapócu, mais ou menos onde estava

a venda do Czerniewicz, espantei-me e segurei
as rédeas de Rossinante.

Na minha frente um grupo de federalistas

esporeava seus cavalos para que, inquietos, tro
tassem entre si. Pareceu-me que tencionavam

enganar o inimigo sobre quantos eram. Alguns
subiram a cavalo a elevação à direita e grita
vam provocadoramente: 'Vem cá, pica-pau, se

tens coragem!' Do outro lado do Rio Itapocu
(lado direito) estava um grupo preparado para
atirar. Minha posição não era nada invejável.
Se atirassem os pica-paus, mal de mim que es
tava na linha de tiro".

Fritz von Jaraguá - 4/99

Esta já/o [oi [eita em 20·-1·1996, -quando se fazia pesqu isa du local onde Frederico Neglterbon
foi sepultado. Há 50 anos os restos mortais haviam sido sepultados onde se encontram os

túmulos de Augusto Gerent, Natália Rubini Andreatta e Camilo Andreatta. Nos fundos,
um jazigo de Mário e Maria Negherbon. Ainda existem parentes de Frederico Negherbon
na Barra do Rio Cerro

Paulo Kraemer voltava de JoinviIIe para sua

propriedade, que ficava à margem direita do
Rio Jaraguá, onde hoje está o "Curtume da
família Schmitt. Ele retoma a sua narrativa:
"Até o Itapocuzinho, tudo correu normalmente.
A localidade achava-se militarmente ocupada.
Um guarda vigiava o diminuto movimento de
pedestres. Querendo passar por descuidado vi

ajante, achei bom saudá-lo com um 'bom-dia,
compadre, como vai?' Ao que me respondiam

, com cortesia. Caminhava sern obstáculos. O

acampamento dos federalistas, por três

quilômetros daquela ponte, à margem do

Itapocu. No caminho, um vizinho meu, de nome

Frederico Negherbon, pediu-me que inter

cedesse por ele junto ao comandante Torqua
to. Tinham-no prendido por qualquer motivo e

confiado à guarda de um capitão. 'Pergunte a

este senhor' e apontava para mim, 'se eu devo

alguma coisa! Este homem é correto!' O capitão
respondeu: 'Não quero saber de conversa. É or

dem do general, e não topo discussão!' Negher
bon pediu-me que zelasse por seus parentes. As
sim lhe prometi.

Asituação do italiano do Tirol pareceu-me
muito crítica, e como eu mesmo passara por

espião, bem que o quisesse fazer, meter-me
seria uma imprudência. Aí ele estragou tudo:
'Isto é sujeira do Maneco! Se me soltarem, mato
esse bandido!'

O inspetor de quarteirão 'Maneco', Manoel
Alves. de Siqueira, quarto filho de Salvador

Alves de Siqueira (o fiel trabalhador de Jour

dan) era casado com Ida Stolzer, tia de Emílio
da Silva, era o obcecado federalista, e esta ex

plosão custaria a vida de Negherbon. Foi às J O
horas de 16 de dezembro de ] 893. Um dia en

contrei o inditoso Frederico, o tirolês, de gola
cortada, após três dias atado por corda e deita

do debaixo deuma canoa, emborcada, junto ao

porto de passagem no Rio Itapocuzinho (que
seu cunhado Isidoro Pedri, vinte e poucos dias

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

- Em 1927, a marcenaria de Julius Katzwinkel anunciava-se estabelecida,
para fornecer móveis e serviços, na Rua Nova (Pres. Epitácio Pessoa), na
antiga marcenaria do sr. Bertoldo HOlt.
- As autoridades, comércio e indústria de há muito reclamavam uma Estação
Telegráfica. Vários pleitos eram colocados, até que então lembraram-se de
fazer um apelo ao governador dr. Adolpho Konder, e este telegrafava ao

major Júlio Ferreira informando que o ministro da Viação, Victor Konder,
havia despachado favoravelmente.
- A imprensa local reclamava os baixos vencimentos do agente postal. O
major Júlio Ferreira, cunhado do governador Hercílio Pedro da Luz, então
na presidência dajunta distrital, recebia o telegrama n° 1.067, comunicando
o governador que no último movimento de agências postais do Estado, o
ministro elevara pata Rs. 1 :800$000 a gratificação anual do agente de Jaraguá.

Há 71 anos
- Em 1928, a firmaOliveira, Schlemm & Cia. requeria que fosse, pelo
conselho municipal, aberta concorrência pública para fornecimento de

força e luz em Jaraguá, assim feito em Joinville, Bananal e Hansa.
- O administrador dos Correios de Florianópolis, dr. Wenceslau Ferreira
Vianna, vinha a Blumenau para tratar do transporte diário da mala postal,
que já estava inaugurada até Itajaí, mas que deveria ser ligada a Jaraguã,
pois a capital ficava isolada de todo o Norte do Estado, a mais próxima
com as praças do Paraná, Rio Grande e São Paulo, que a estrada de ferro
era a espinha dorsal do organismo pela produção industrial e agrícola.
Esta era a opinião dos administradores dos Correios, destacando a Pérola
do Vale do Itapocu.

- Em 1929, continuava o racha na situação do conselho municipal, com
relação à Força e Luz, de Joinville, e a AEG, e havia uma manifestação
em favor do dr. Ulysses Costa - CONVITE "Nós, cidadãos de Joinville,
temos o prazer de convidar a população deste Município para as

manifestações de solidariedade ao sr. dr. Ulysses Costa, prefeito munici
pal, as quais se constituem de uma moção de aplausos que está circulando
por meio de listas, marcha luminosa, em frente ao Paço Municipal, e

reunião cívica no Palácio Teatro, seguida de grande baile e outros

divertimentos populares, que se realizará hoje. A marcha luminosa terá
início na sede do Corpo de Bombeiros Voluntários. Assinavam: Gustavo
A. Richlin, Olympio Oliveira, dr. Norberto Bachmann, Marinho de Souza
Lobo, Max Keller, dr. Ernesto de Oliveira, Henrique Meyer, N. Mäder
Jr., Eugênio Fleischer, Henrique Douat, Rudolf Brand, Octávio Rosa,
Max Lepper, Arnoldo Luz, Ricardo Karman'n, José Honorato 'Rosa,
Guilherme F. Walter, Eleutério Maia, Frederico Stoll, José W. Navarro,
Henrique Lepper, J.L. Cubas, Otto Jordan, Pedro de Barros, Emílio Stock
Jr., Antonio Pereira de Macedo, Henrique Stamm Jr., Antonio Ernesto
de Oliveira, Alexandre Koehler, Waldemire Rosa, Divico Scheidegger,
Albano Schmidt, Carlos Cruez, Rodrigo Lobo, Rodolfo Colin, Ruben
Lobo, Paulo Strauss, Carlos Jansen, Joel de Oliveira, Alberto Bornschein
e Austergilio Menezes".

- Em 1931, de passagem para a capital da República (Rio de Janeiro),
esteve em Jaraguá o ceI. Marcos Konder,
antigo político catarinense, que pu
blicava manifesto, dando detalhadas

informações sobre a administração, em
Itajaí-SC, deixando na redação do
CORREIO DO POVO um exemplar.
. O Instituto do Mate, que tinha sede em

Joinville, remetia ofício ao CORREIO DO
POVO, que era transcrito no semanário,
com a promessa de fazer reparos na

próxima semana. Era assinado pelo
presidente da entidade, sr. Hans Jordan.
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Certas coisas não se explicam. Uma
delas é a queda no padrão estético de

Jaraguá do Sul. Comparando a

. cidade de algumas décadas atrás com

os dias atuais não é possível dizer
que é a mesma cidade, nem que a

população que nela vive tem as

mesmas origens culiurais daquela
que aqui viveu no passado. A cidade

foi atingida pela modernidade de
.

uma forma muito rápida e

desordenada, fazendo com que
muitos valores e traços culturais se

perdessem rapidamente. No que diz

respeito às construções, vê-se que as

antigas, construídas com menos

tecnologia, são bem mais elaboradas,
combinando linhas e recebendo

adornos, em contraste com as mais

recentes, frutos de uma "arquitetura
de caixotes". Inclusive construções

antigas, com um belo padrão
estético, foram "modernizadas",

descaracterizadas e empobrecidas.
Basta conferir as fetos que estamos

, publicando e os locais como eles se

apresentam hoje. Não defendemos,
em absoluto, que hoje se construa no

estilo da década de 30 ou 40, mas
que não se continue nesta arquitetura

decadente de caixotes. O padrão
cultural de um povo também se

mede pela arquitetura de suas

cidades.

por Egon Iagnow

Rua Mal. Floriano Peixoto, esquina com a Preso Epitácio Pessoa. Hoje, ali se encontra o prédio da Telesc

Rua ArthurMüller, esquina com aGetúlio Vargas. Foto tirada antes da construção do Colégio Abdon Batista
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Si/vinha M. Chiozzo, cantora romântica, de doce, tenra,
suave e bela voz, continua beneficiando e adocicando o

público niteroiense com suas apresentações;
incentivando um mergulho e um envolvimento 110 bai/ar

das' ondas sonoras do amor. Juntamente com o tecladista

Luirinho Machado, nossa Si/vinha, regularmente, se

apresenta no Clube Regatas de Icaraí, Clube Canto do

Rio, Clube Central e, a partir de abril, estará no Niterói

Shopping, 110 segundo piso

Doce harmonia
Magalih Cardoso, artista plástica que pinta de forma

apaixonada, cujos pincéis vibram em doce harmonia de cores,
um poema de linguagem pessoal e cheio de autenticidade

(palavras expressivas de Rita Manhães) e expressam emoções
ao vislumbrar um canto sereno do céu, ou nas luzes que
atravessam a quietude das densas florestas, terá suas pinturas

expostas no Museu Antônio Parreiras, em Niterói, até o dia 28 do mês corrente.
I

Jogos Florais da Pinha 1999
Abertas as inscrições aos Jogos Florais da Pinha/99, patrocinado pelaJunta da Freguesia de Estoi,

Portugal. Modalidades: Quadra, Poesia Livre e Poesia Obrigada a Mote. O referido mote é a trova de

Antônio Aleixo: "Eu não tenho vistas largas", nem grande sabedoria,! mas dão-ma as horas amargas,!
lições de filosofia. "Poesias e quadras deverão ser datilografadas ou digitadas em folha ofício,
acompanhadas de envelope de identificação fechado, contendo os dados do concorrente e na face externa

trazendo o pseudônimo usado. O prazo para inscrições vai até 24 de abril de 1999. Interessados deverão

enviar os trabalhos para: 27°S Jogos Florais de Pinha. Junta da Freguesia de Estoi - Largo de Ossónoba -

Estoi - 8.000 - Earo - Portugal.

Café Beneficente da AMA supera expectativas
Realizou-se com sucesso,

na quarta-feira anterior a Pás

coa, dia 31/3, no Baependi, o

Café Beneficente da AMA (As
sociação dos Amigos do,Au
tista) de Jaraguá do Sul. O

evento, prestigiado por cerca
de 400 pessoas, contou com a

apresentação de dois números

de danças por bailarinas do

Galpão Saúde e desfile de

modas da Só Íntima, em par
ceria com os acessórios da

Shoomp.
Os presentes foram agra

ciados com sorteios de muitos

brindes, doados pela comu

nidade industrial e comercial de
nossa cidade e de Florianópolis
e também por particulares.

Estima-se uma arrecadação
de R$ 5.000,00 (há muitos que,

mesmo impossibilitados de ir ao

café, deram sua colaboração à

causa).
<,

Enfim, a participação de to-

dos fez desse primeiro evento

beneficente do ano a certeza de
um bom recomeço para a AMA.

Os alunos, o corpo docente, dire
toria e voluntários manifesta
ram-se satisfeitos e agradecidos
à cidade de Jaraguá do Sul.

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

Tio Eugênio
Tecla Rahn Braun

Em ] 992, o CP, em sua edição n? 3.686, pág. 2, de 25-4, se congratulava com a sra. Tecla Rahn
Braun, pela passagem de seu 90° ano de vida. Além da nota mencionada, sobraram mais alguns dados
sobre a sua vida e uma saudação em língua alemã, escrito pela sra. Adele Rahn Schumacher, filha do

professor Albert Rahn e mãe de Mário Schumacher, que era recitado por uma sobrinha, no salão da
Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul, quando da passagem desse evento.

Dona Tecla nasceu em 12-4-1902, em Arapongas, Município de Indaial, filha do professor Albert
Rahn e de Bertha Konell Rahn.

Em maio de 1903, mudou-se com seus pais para Rio Cerro II, quando, então, recebeu o tão esperado
professor, para assumir a escola em Rio Cerro.

Tecla tinha cinco irmãos e duas irmãs. Era a mais velha das moças e tinha que ajudar muito a sua

mãe.ríesde cedo, e faltou muitas vezes à escola, mas mesmo assim era ainda uma das melhores da classe.
Depois de confirmada, ajudou ainda a trabalhar nas plantações. Com 18 anos aprendeu a costura e

tornou-se costureira (Dorf-Schneiderin).
Aos 23 anos casou-se com o motorista Hugo Braun, um dos integrantes da Sociedade "Chauffers de

Jaraguá", que em 1926 (2-8) foi fundada no salão de Georg Buhr, realizando muitas festividades e propa
ganda para a construção do Hospital Jaraguá, e dessa sociedade, juntamente com Adolfo Emmendoerfer,
fazia parte do Conselho Fiscal (vide pág. 301 do 2° Livro de Jaragúá - Um capítulo da povoação do Vale
do Itapocu).

'
'

Do matrimônio tiveram três filhos: Ruth, Heinz e Asta, esta falecida após 12 horas de vida. Ruth é
solteira e Heinz mora em Curitiba, casado com Olívia Pazzinato, de Morretes-PR, e a neta Karin".

Voltaremos. Até a próxima.
'

Sexta-feira, 9 de abril de 1999

ANIVERSÁRIO

Eugênio Schmoeckel
São José - Defluiu no último dia 29 de março-de 1999

mais um aniversário do jovem Eugênio Schrnoeckel,
. residente no Bairro
Bela Vista I, em

São José. O ilustre
aniversariante é
filho de Eugênio
Schmoeckel, re

centemente fale

cido, e de Marli
Silva Schmoeckel.

O Eugênio ani
versariante é pa
rente de nosso di
retor Eugênio Vic
tor Schmöckel, e a

turma de Jaraguá
do Sul sente-se

honrada' em cum

primentá-lo pela
passagem da data

genetlíaca, com os votos de muitas felicidades e sucesso

na vida.

[I

Sua realização como

ser humano ...
Ordem Rosacruz, AMORC
(não é uma organização religiosa)
Caixa Postal 307 - 80001-970 - Curitiba - PR

(/f) ti-

maaTAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TI'NTAS

Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380
Avenida Marechal Deodoro - 371-3969

da Fonseca, 429 - Sala 105 Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Ed. Florença - 10 andar Filial - Fone: (047) 371-7311

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

SETOR MATRIZ

SÁBADO
15hOO - Matriz

19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz

19hOO - São Benedito

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

O Ressuscitado: Vida da comunidade cristã
Jesus ressuscitado está presente na comunidade, dando início à nova

criação. Os cristãos sentem sua presença na ação do Espírito que os move

à implantação do projeto de Deus na história. A comunidad� é chamada a

ter fé madura que não exige sinais extraordinários para perceber Jesus

presente nela. Basta que faça contínua memória dos gestos e palavras de

Jesus, partilhe os bens e a vida para perceber que Deus está presente nela,
operando de novo prodígios e sinais.

Celebramos o gesto supremo- de amor daquele que o Pai ressuscitou

dentre os mortos, herança que jamais perde seu valor. Nós não o vemos,

mas o amamos; não sabemos tudo a respeito dele, mas nele acreditamos e

a ele entregamos para construir o mundo novo. (Jo 20, 19-31).

Apoio:
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Vivrnbo·em

incluía
rituais e

passeios
na flores
ta, ba
nhos de

cachoeira,
meditação,
práticas
respzra
tárias,
alongamentos, pratos

da cozinha
vegetariana e um

curso sobre

Alimentação
Natural, ministrado
com grande sucesso

por lanete C.

Marcatto,».
Este curso dividia

se em teórico e

prático. Dentro de
todo esse contexto

os participantes
pude
ram

obter
uma no

va visão
de ali

mentação,
tendo co

mo base
os mais
variados

Quando o estresse

consome a vitalidade e

cansa a beleza, o
melhor a fazer é deixar
por alguns dias o

cotidiano vicioso,
mudando de ar e de
hábito. Foi o que
fizeram Ivone, Neusa,
Maria, Mizael, Vaneide
e Alaíde.
Partiram sexta-feira

(26) rumo ao Rancho II
- um lugarmaravilhoso
junto à natureza onde
todos sentiram um

grande bem-estar físico
e espiritual, próprio do

lugar.
Seguiram o roteiro que

tópicos relacionados ao
assunto.

Foram três dias de

descontração, alegria,
paz e principalmente de
muitos conhecimentos

adquiridos.
Aos que tiverem

interesse em participar
de uma outra vivência

semelhante a esta ligue
para 372-1141 e entre

no mundo encantado da
montanha.

9lultls 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

ZYS

Aprendendo a meditar
Ministrante: M. Laura Packer

Kill. 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

Este curso se propõe a tratar de componentes básicos
como forma de prevenir o estresse 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 estresse.

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

Para maiores informações entrar em contato pelo
telefone 372-1141

ADMINISTRANDO O ESTRESSE
PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ESTRESSE

Este curso será ministrado novamente por Janete C. Marcatto-,«.

O estresse é causado pelas inevitáveis mudanças em nossas vidas.
Com isso, naturalmente, diante das situações conflitantes, reagimos
fisiológica e psicologicamente para nos adaptar a estas situações. Muitos
de nós não sabemos lidar com essas situações estressantes, nos deixando
afetar física, emocional e mentalmente. O impacto do estresse

prolongado e acumulativo geralmente nos coloca um estado de

desequilíbrio e doença. Este programa promove uma série de benefícios,
o qual tem sido clinicamente aprovado nos USA por ser efetivo na

redução do estresse.

Os tópicos a serem desenvolvidos são:

I - Redução do Estresse

2 - Aprendendo a responder ao Estresse
3 - Criando uma Base de Equilíbrio Interno

e Centramento, através de
* Posturas Físicas
* Práticas Respiratórias
* Relaxamento Profundo
* Meditação, e
* Dieta.

Dias: 10, 17, 24 e 31 de maio

(segundas-feiras).
Horário: 19 às 22 horas

Valor: R$ 80,00, com apostila.
Local: Inti-Liceu da Vida-r

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatfo e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

Rua Bernardo
. Dornbusch,
1611-Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069 :� i

Jaraguá do Sul
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Jaraguá
371-3022

No final do mês de março, em Brasília, a belíssima
Michelle Gonçalves de Souza representou brilhantemente
o Estado de Santa Catarina, no concursoMiss Brasil99,
conquistando a segunda colocação

,

AFRICA
GROOVES
o som dos tambores e

todo misticismo
africano toma conta do
Café Confusão, neste
sábado (10), na
promoção África
Grooves. O safári de

atrações fica por conta
da apresentação de axé

dance, no jungle, com
dois casais de

dançarinos, de Curitiba,
além do show de

percussão com músicos

antenados com o ritmo

contagiante do

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

continente africano. Já
nas pistas, o embalo
sonoro fica por conta

dos Djs Lôlo (do Melão,
de Joinvil1e), na pista
dance, e Espiga (Bali
Hai de Guaratuba), na
pista technno.

NOTRE
Depois de abrigar o
grande show dos

Paralamas do Sucesso, o
palco da Boate Notre se

transforma em

passarela, neste sábado

(10), para receber as
candidatas ao título

®

QUICK
,DOG

Garota Nova Era. O Bacardi Limon, Malte localizado próximo ao

evento dá início aos Barrilete e, Shopping Muel1er, em
inúmeros concursos de evidentemente, a Joinvil1e, será a sede

beleza estudantil da tradicional cerveja Festaço Universitári
cidade, programados artesanal da casa. Na que acontece nesta

para o primeiro parte superior da Mein sexta-feira (9), a parti
semestre do ano. Bier, a Banda Torre de das 23 horas. A Banda

Babel é quem estará Koskark estará

JUVENTUDE comandando a animação sacudindo os

Começa amanhã (10), às da gurizada. Ingressos/ acadêmicos com muito

9 horas, no Colégio São consumação: R$ 5,00 samba e pagode.
Luís, com participação (elas) e R$ 10,00 (eles). Ingressos àntecipados,
de alunos do 1 ° e 2° Pelo o que se comenta com desconto especial,
anos do 2° grau, o 10 nos bastidores, o podem ser adquiridos n:

Ejem (Encontro da recorde de 1,7 mil Univil1e, Udesc, ACE,
Juventude Estudantil pessoas será quebrado, Colcci (Shopping
Marista). Promovido nesta rioite. Muel1er) e no próprio
pelo Serviço de Melão.

Orientação Religiosa lHE LADIES
VISUAL(SOR) do referido FIRST

educandário, o encontro
O Socyetá Café, espécie NERSON DA

tem como um dos CAPITINGA
objetivos fazer com que

de filial do Baturité,
com residência fixada Quem diria que emosjovensredescubram

os valores já esquecidos
na Avenida Brasil, de algum dia aquele estilo

ou nunca vivenciados
Balneário Camboriú, de cabelo tipo lambido

em nossa sociedade. O realiza, hoje (9), mais para frente, usado pelo
encerramento das

uma versão da The comediante Pedro

atividades está previsto
Ladies First, na qual Bismarck, nas suas

para às 18 horas de
até a 1 hora só entram divertidas

domingo (11).
as mulheres, com os interpretações do
primeiros drinks por personagem Nerson da

FESTA DAS conta do point. Capitinga, viesse a

GRANDES virar moda e fazer a
RANCHO cabeça dos mauricinho

Os promotores de MARIA'S Há pouco tempo, o
eventos, Beto Carrara, visual era brega, rnotiv
Cinthia Canziani, Fábio E já está tudo pronto de gozações e tudo
Pacheco, Evandro Saad, para mais uma Festa do

mais. Hoje, é moderno,
Fabi e Klaus Loos, Rancho Maria's,

"da hora". Os escravos

Jorge Moura, Patrícia programada para a
da moda estão por todo

"Bazaar", Rafael próxima segunda-feira,
lugar.

Hering, Ricardo dia 12, a partir das 23

"Maria's" e Sileno horas. O burburi nho

Heusi, são os anfitriões terá animação adicional TURISMO
desta noite (9), na da excelente Banda S/A. De 14 a 18 de abril,
Cervejaria Mein Bier, Mulheres terão acesso- Balneário Camboriú
em Balneário Camboriú, livre. será sede do 120
na Festa Best Friends IW Encontro Thereza

II, que terá direito a MElA0 Valente de Turismo,
muito Flash Power, O Melão Jungle Club, considerado o melhor

DISQUE·LANCHE
371-5309

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 1999

,.,,,HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA,
, �

,., CRECI 1583 J

�
CASAS

101 - Bairro Czerniewicz, num terreno de 900m" - R$ 69_000,00
102 - Alvenaria r:) 270m2 no alto, no centro - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC
social + lavabo + salajantarlestarcom 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 r:) 3 quartos + dependência de

empregada.
105 - Alvenaria naSchroederr:) 108m", num terreno de 450m" - R$ 16.000,00
107 - Casa em alvenaria, r:) 232m2, num terreno r:) 618m" - Vila Lenzi - R$
70.000,00
108 -Guaramirim r:) +Otí- 4oom" + 1 galpão em alv... 1 escritório em alv. - R$
130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal pl clínica ou

restaurante
109 - GUARAMIRIM r:) 112m2, em alv. r:) 1 suíte + 1 quarto + 1 bwc - R$
38.000,00
110 - Alv. r:) piscína no Czerniewicz - R$ 68.000,00
111 - Madeira naSchroeder, Rua Nova Trento, próx. ao Centro -R$16.000,OO
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00

114 -Alv. na Vila Lenzi - R$15.000,OO - Ent. + R$125,OO/mês
115 - Alvenaria na Rua Campo Alegre na Ilha da Figueira r:) 220m2 - R$100.000,OO
116 - Alvenaria próx. Duas Rodas r:) :!'68m", Terreno r:) 1.202m2 - R$ 250.000,00
117 - Alv. em Três Rios do Norte, r:) 3 quartos e 2 bwc - R$ 27.000,00
118 - Alv. cl 108m2, num terreno de 622,50m2, em Schroeder - R$ 37.000,00

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

"RESIDENCIAL GEHRING"

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

204 • r:) 2 quartos no Amizade - R$ 14.500,00 de entrada mais financiamento
205 - r:) 3 quatos no Amizade - R$15.000,00 ent. + financiamento na CEF
209 - APTO. ED. VIRGíNIA com 1 quarto - Centro - Ent. R$ 20.000,00 + financ .

.

214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m2
215 - Apto. r:) 1 suíte + 2 quartos no "Edifício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada +

fil<lanciamento, aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 - Rua Victor Meirelles, no Molha r:) 600m2 - próx. Pref. 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$100.000,00
304 - Av. Marechal Deodoro c/1.930,18m2-- R$ 380.000,00 - parcelado
305 - Divinõpolis c/,486,33m2, pronto pl construir cl planta, luz e água -

R$ 15.500,pO
306 - Rio Cerro c/75 margas, cl 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, r:) 2.600m2 -·R$ 25.000,00
312 - Comercial WalterMarquardt com 660m2, r:)22m de frente pIasfalto - R$ 30.000,00
313 - NoCzemiewicz, com 642,58m2 de área, na Rua Emma Ziemann - R$ 32.000,00
314 - Área de 165.000,00m2 na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos r:) 453,60m2 cada, no Jguá Esquerdo R$ 15.000,00 cada lote.
316 - Área de 7.066m2, sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Terreno no Chico de Paula r:) 6.000m2 - R$ 80.000,00
318 - Esquina na Rua Aloísio' Boeing na Barra com 546,60m2 de área - R$
30..000,00
319 - BR-280 Jguá!Corupá r:) 9.627m2 - R$16.000,00
320 - Rau com frente para Erwino Menegotti - R$ 18.000,00

322 - Rau - Numa lateral da Erwino Menegotti - R$13.000,00
321 - Rua José Teodoro Ribeiro - r:) 510m2 - R$ 25.000,00
323 - r:) 441 m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - r:) 448m2 - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 5.000,00 + parcelas de R$
500,00Imês
3:!'5 - no Lot. Dona Juliana na Barra com 599,88m2 - R$ 21 :000,00
326,- a 200m da FERJ, numa lateral da avo DOS IMIGRANTES r:)+ de 500,00,2
327 - na Rua Guilherme Hass - Jguá Esquerdo - R$14.000,00
328- no com 880m2de área, com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein
-Centro.
329 - Lote prox, do Champagnat r:) 615,35m2 - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim r:) 1.101 m2 de esquina - no centro

ALUGUÉIS

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

401 - Casa na GUMERCINDO DA SILVA r:) 1 suíte .. 2 quartos - R$ 330,00
402 - Sala Comercial Av. Getúlio Vargas - 1º andar - Centro - R$ 250,00
403 - Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva - R$ 290,00
404 - Sala comercial com 130m2 - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo
Malheiro - R$ 850,00
405 - Sala comI. r:) 45m2 - Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel, Centro
406 - Sala r:) 150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Apto. r:) 3 quartos + dep. de empregada - No Calçadão
408 - Casa de Madeira c/3 quartos - R$ 280,00 - Jguá Esquerdo
409 -Apto. no Res. IMIGRANTES I Vila Rau, r:) 2 quartos, 2 bwc - R$ 300,00
410 - SALA COMERCIAL na RuaJoinvilie r:)315m2, com Mezanino e3 bwc
411 - Casa em alvenaria próx. CTG r:) 4 quartos e 2 bwc - R$ 335,00
412 - Casa prõx. DUAS RODAS €1'1 suíte + 2 quartos + dep:Empreg. -

CASA SEMI-MOBILIADA
413 - Casa naEPITÁCIO PESSOA, ótimo PONTO COMERCIAL - R$ 350,00
414 - Apto. r:) 3 dormitórios + dep. de empregada + bwc + sacada grande -

próx. Weg I - R$ 350,00
418 - Galpão lndustnal na Rua Francisco de Paula cl 500m2 (novo) - R$
800,00
421 - Saias comerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerier
próx. Weg I
424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - r:) mobília -

ótima para consultório ou escritório - R$ 400,00
425 - Galpão Indi. r:) 120m" - Na Ep. Pessoa esq. cl _Felipe Schmidt - R$
400,00
426 - Galpão Industrial r:) 250m2 - Bem localizado - r:) Trifásico - R$ 400,00

Informativo Imobiliário AIJS

rp�·.·.=:·i.11 _.

,. . -.' ..
;. '.

COMUNICADO
A delegacia do CRECI de Jaraguá do Sul - SC,

instalada na Rua Guilherme C. Wackerhagen, 110 -

defronte ao Fórum, comunica a todos os interessados
em credenciar-se como Corretor de Imóveis, que as

inscrições encontram-se abertas nos períodos de 05 de
abril de 1999 a 14 de abril de 1999, no valor de R$
120,00 (cento e vinte reais). Maiores informações pelo
telefone 433-6684 ou junto a delegacia do Creci - 372-

2990_

Ademir E. BalsaneUi

Delgado

..
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.

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

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÓES

Ref. 1338 - Casa alvo cl 170m2 - 3 dorm. - telef. - Amizade O R$ 43.000,00 (sinal) + 17 x R$ 1.300,00
Ref. 1409 - Casa alvo cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dorm., 1 bwe, demais dep, - R$ 23.000,00
+ Finane. 360,00 pl mês - CEF

-

Ref. 1413 - Casa Alv. cl 90m2 - Cond.Resid. Ana Camila - W. Rau - R$ 38.000,00
Ref. 1444 - Casa mista cl 103m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 8.500,00 + financ. 1 salário mínimo por
mês
Ref. 1470 - Casa Alv. cl 150m2 - 1 suíte - 2 dorm. - Ilha da Figueira - R$ 80.000,00
Ref. 1476 - Casa Alv. cl 210m2 - I suíte - 3 dorm. - Vila Lalau - R$ 90.000,00
Ref. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - Lto. Divinópolis - R$ 12.000,00
Ref. 2191 - Terreno cl 10.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
Ref. 2192 - Terreno plano cl 4.658m2 - Ótimo pl Indústrias - frente para asfalto - à 950 metros da Rua

Joinville - R. Manoel Francisco da Costa - R$ 100.000,00 (quitado) ou R$ 50.000,00 + financ.'
Ref. 2193 - Terreno na Barra cl 825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee
Malhas - R$ 22.000,00
Ref. 2213 - Terreno cl 450,OOm2 - Schroeder - R$ 5.000,00
Ref. 2214 - Terreno cl 562,50m2 - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
Ref. 2217 - Terreno com 395,00m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
Ref. 4079 - Apto. central, cl 240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwc, sob
medida, cl hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - cl 1 suíte + 2 dorrn. - R$
55'.000,00 + 35x de R$ 2.000,00 + CUB
Ref. 1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projeto moderno - R$
137.000,00
Ref. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 -vsemi-mobiliado - 5° andar - R$ 110.000,00
Ref. 4117 - Ed. Talimar - Barra - cl 75m2 - 2 dorm. - R$ 13.000,00 + Financ. 230,00 pl mês

COMUNICADO
CORRETOR IMOBILIÁRIO
A Secretaria Estadual de Educação realizará,

em 26 e 27 de junho, "Exame Supletivo" para
Técnico em Transações Imobiliárias.
Interessados em participar do "Curso

Preparatório" contatar com Luiz Sérgio -

telefones 370-0919 / 370-0819

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Menego1ti Ltdo.
I M o B,I L I A R I A

MENEGOTII
CRECI W 550-J

.'� V.ENDE
'

•

. 'Tt;R�ENOS,
'

..
" ,

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: CHICO DE PAULA

.

ÁREA: 40.000,00m2 - VALOR: R$ 110.000,00

. ..

. 'CASAS -'. '.
"

..
CASA EM ALVENARIA (Para Comércio)
LOCAL: R. Roberto Ziemann - ÁREA: 207,00m2
TERRENO: 759,00m2 - VALOR:. R$ 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. João Baptista Rudolf - Amizade - ÁREA: 440,00m2,
DEP: 3 suítes e demais dependências, com piscina.
CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Rudolfo Sanson - Ilha da Figueira - ÁREA: 120,00m2-
DEP: 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia
TERRENO: 441 ,00m2 - VALOR: R$ 30.000,00
CASA MISTA
LOCAL: Estrada Nova - ÁREA: 98,00m2 - TERRENO: 504,00m2
- VALOR: R$ 15.000,00

FONE: (047) 371 ..0031

2 CASAS EM MADEIRA
LOCAL: R. Irmão Leandro - Vila Lenzi - Cada casa cl 50,00m2
TERRENO: 997,00m2 - VALOR: R$ 22.000,00

" ·APARTAMENTO
-

.
.

"

,

.

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

ÁREA: 138,OOm2
DEP: 1 suíte, 2 quartos,

-

sala, copa, cozinha, bwc,
lavanderia,
churrasqueiras, privativa
na sacada e garagem

.

-
., IMÓVE'L COMER'CIAL '

.
.

LOCAL: R. Erwino Menegotti, 129 -

TERRENO com área de 659,OOm2 .

C:C>rvlPRA. - VENDE - ALU�A.

VENDA RÁPIDA 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,Ob 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 AP�E - Valor R$ 40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$
58.00b,00
• Vende�se excelente ponte come�cial no centro ao lado do Corpo de Bombeiros

• 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, _'
I '.

•

• SalaTérrea na Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Centro

- CI 90,00m2 - Aluguel: R$ 500,00
• Sala Térrea - R. Exp. Cabo Harry Hadlich - Centro -

Aluguel: R$ 250,00

.
'.

.

,', .', CASAS _.:' '. �

, '. .

• R. Lourenço Kanzler - Vila Lenzi - Der: 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

• 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 de Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização.
Valor R$ 80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1000m2 rua calçada plano. R$ 30.000,.00
.• Terreno cl 440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00
• Sala Comercial cl 111 m2 no Ed. Tower Center, 2° andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.
• Excelente casa de alvenaria no Jardim Centenário, Weg II - R$ 58.000,00

,

'ALU·GA···,··
"

,
.

\
.

• 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, n2 60 - Centro ao lado do Corpo de Boml?eiros � Jaráguá do Sul- SC
.

.

Telefone: (047) 372-1347 - (047) 372-2088
.

.

.
.

': PLANTÃO: 975-0662' ..
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103 - Ótimo Sobrado com 220m2, 1
suíte, 2 quartos, garagempara dois
automóveis compossibilidadepara
montarpiscina - novo - Rua

Marcelo Barbi - Vila Lenzi -

ÓtimoPreço
,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 600m'· Figueira- próx. Holando Gonçalves· R$ 55.000,00
112· Casa mista de 150in' cl terreno de 600m' lateral 25 de [ulho em frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$ 43.000,00
115· Alvenaria com 148m'· I suíte, 2 quartos . em fase 'de acabamento > Rua Floriani Stheln . Jaraguá Esquerdo· R$
56.000,00
116 - Alvenaria com 130m' - Rua João Stein - Próx. Juventus - R$ 42.500,00 - Aceita imóvel em Joinville.
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
128 - Novo sobrado cornl. residêneial - Rua Rio de Janeiro, 263 - próximo Gráfica Régis - cl 420m' - R$ 175.000,00

TERRENOS
202 - Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000,00
203 - 3.540m' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000,00.
204 - Comercial 1.250m' - Rua Walter Marquardt - em frente Posto Cidade - R$ 90.000,00.
206 - 5.ooom' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
209 - 02 cl 420m' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 25.000,00.
215 - 450m' - Figueira - próx. Colégio Holando Gonçalves - R$ 20.000,00.
225 - 399m' - com casa de madeira - Rua Marina Frutuoso - Próx. CPL - R$ 55.000,00
228 - 1.857m' - cl 34,75, de frente para rua - ótimo terreno - Fundos Marisol - Vila Lalau - R$ 48.000,00
231 - 695m' - Lote n? 96 - Loteamento Girola - R$ 15.500,00
234 - Com 525m' - 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
CentroCom.!CarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE

Ref. 012 - Casa Alv.: 40m2 - Barra do Rio Cerro - R$ 18.000,00
Ref. 015 - Casa Alv.: 105m2 - Centenário - R$ 35.000,00
Ref. 018 - Casa Alv.: 198m2 - Jaraguá Esquerdo - R$1 06.000,00
Ref. 036 - Casa Alv.: 179m2 - Nova Brasília - R$ 55.000,00
Ref. 037 - Casa Alv.: 91 m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 38.000,00
Ref. 042 - Casa Alv.: 75m2 - Vila Nova - R$ 55.000,00
Ref. 077 - Casa Alv.: 270m2 - Vila Nova - R$100.000,00
Ref. 079 - Casa Alv.: 256m2 - Rio Molha - R$110.000,00
Ref. 140 - Galpão: 370m2 - Vila Nova - R$140.000,00
Ref. 145 - Galpão: 450m2 - Francisco de Paula - R$130.000,00
Ref. 149 - Casa Mista: 144m2 - Vila Nova - R$ 38.000,00
Ret. 152 - Casa Mista: 90m2 - Vila Lenzi - R$17.000,ao
Ref.061 - Terreno: 378m2 - Champagnat - R$ 26.500,00
Ref. 063 - Terreno: 357m2 - Czerniewicz - R$ 21.000,00
Ref. 087 - Terreno: 1 050m2 - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
Ref. 135 - Terreno: 338m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
Ref. 137 - Terreno: 390m2 - Barra do Rio Cerro - Lot. Satler - R$

9.800,00
Ref. 146 - Terreno: 22.000m2 - Francisco de Paula - R$100.000,00
Ref. 156 - Terreno: 649,50m2 - Jguá Esquerdo -.R$10.600,00
Ref. 157 - Terreno: 405m2 - São Luís - R$ 16.000,00

}1, ChiOive
CRECI612-J

VENDE

APARTAMENTOS

� Ed. Mathedi - Rua João Planinscheck, com 3

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

-+ Ed. Virgina próx. Studio 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, playground, garagem - últimas
unidades venda - R$ 75.000,00

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

.

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

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

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

churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI
3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.

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

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

Doering,
'

Bairro Czemiewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE - Valor R$
55.000,00

..

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

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

Terreno cl 603,00m2 - Rua Carlos Oeehsler - esquina cl Rua 895 -lot. Heineck IT - Bairro
ilha da Figueira - R$ 13.000,00

Terreno cl 350,oom2 - 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

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

VENDE E TROCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



371-79316irassol
IMÓYEIS

COMPRA
VENDE

ALUGA

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA
CRECI8489

ResidencialGRACEKEllY W-f!ti
• Alv. 155m' (3 quartos) - Bairro Ilha da Figueira - tote sOam' - R$ 25.000,00
+ financiamento C.E.F.
• Alv. 60m' (2 quartos) - Bairro João Pessoa -lote 317m' - R$ 13.000,00-
Aceita carro/parcela
• Alv. 114m' (3 quartos) - Bairro Água Verde - lote 504m' - R$ 35.000,00 -

Aceita carro/parcela
• Alv. 90m' (2 quartos) - Rua Walter Marquardl - lote 333m3 (Ponto comI.) -

RS 50.000,00 - Aceita Imóvel do mesmo valor (troca).
• Mista (2 casas/mesmo terreno) - Bairro Ilha da Figueira - Lote 395m' - RS
24.000,00 - (Já alugadas)
• Mista 70m' (2 quartos) - Bairro Jguá Esquerda - lote 529m' - R$ 8.000,00
mais 35 x 270,00 (fixo) - Negocia
• Mista 80m' (3 quartos) - Bai'tto João Pessoa - lote 1.140m' - R$ 11.000,00
- Estuda proposta/parcela
• Madeira (2 casas) - Bairro Vila Rau - lote 320m' - R$ 18.000,00 - Aceita

troca/parcela
.

• 2 casas (mista/madeira) - Bairro Barra do Rio Cerro - lote 364m' - R$
20.000,00 - Aceita troca

• Um apto. por andar

• Duas vagas de garagem

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

• Ótima insolação
• Região residencial

• Vista privilegiada
• Área total = 137m2

TERRENOS
• Área de terra com 22.000,OOm' -. Ilha da Figueira (Ideal p/ construção de

alto padrão) - R$ 80.000,00 - Aceita Imóveis
• Lote 400m' - Guaramirim - R$ 5.000,00
• Lote 392m' - Bairro Amizade - R$ 14.000,00
• Lote 780m' - Bairro Jguá Esquerdo - R$ 18.000,00
• Lote 817m' - Bairro Jguá Esquerdo - R4 32.000,00
• Lote 900m' - Birro Schroeder I - R$ 14.000,00
• Lote 392m' - Bairro Estrada Nova - R$ 8.000,00
• Lote 660m' - Bairro Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
• Lote 395m' - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00

Localização: Próx. Hospital Jaraguá

vLançamento Res. Lunelli '\

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

(Regime de • elevador

Condomínio) • localização central

� /.

,
""

• r

Rua José En;.inendoerfer, 70� - JaraguÍi doSul- Santa
.. .

�
.

.' Catarina .

-

-

-,

-

,

'

Fone "({)47) 371-2507 _

..

,

.'
.

.

,

• 'I
• .", •• '

,

"

OPORTUNIDADE!
TERRENO BR-280 PRÓXIMO O POSTO

MARCOLLA - ÁREA DE 6.210M2

Administramos obras comtotal Vende-se apartamento 303, com 219,00m2-
suíte +.2 quartos, dep. empregada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de garagem,
salão de festas, piscinas - Preço total sem
acabamento - R$ 110.000,00 - Tratar no

telefone - 371-8814

assessoria.

Temos muitas outras ofertas disponíveis.
Consulte-nos!

Localização: Rua Ioinville, 2.799 - Vila Lalau

Metragem terreno: 1.113,00m2 - (26,50 x 42,00)
Valor: 180.000,00 - Negociável

Vende-se imóvel com área de 35.140,00m2, contendo piscina �

(gran.de com 1.300.000,00 litros com divisão ao meio, banheiros, •

cozinha, salão de festas, área de lazer com churrasqueira, tudo
mobiliado, água natural da cachoeira, piscina (menor) com 161,00m2

com tobogão duplo (master valle), bar, churrasqueira, área de festa mobiliada, parque todo cercado, geradorpróprio, todo iluminado,
estacionamento para 800 carros, capacidade para 800 refeições/dias, capacidadepara 1500 pessoas, excelente imóvel para recreativa ou .;

associação de profissionais liberais - localizado nesta cidade; - Valor - R$ 250.000,00 - Negociável- aceita imóveis e veículos I
.A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - CLASSIFICADOS r:U::\D,DNTI.IO DO nOXIO JARAGUÁ DO SUL, 9 DE ABRIL DE 1999
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CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1007 . R. HELEODORO BORGES· 300m'· Suite + 2 quartos R$ 140.000,00
Cód. 1013· R. VERDI F. LENZI • 325m' • 3 suites, semi-rnobitiada • R$ 230.000,00
Cód. 1018· R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA· 386m' . Suite + 3 qtos . R$ 265.000,00
Cód. 1021 • R. LEOPOLDO MANKE· 140m'· Suite + 2 quartos· R$ 55.000,00
Cód. 10?2 • R. ERICH MIELKE • alv. c/150m' c/4 qtos, 2 bwc . R$ 90.000,00
Cód. 1023· R. LEOPOLDO JANSSEN, suite c/ closet + 3 quartos, churrasqueira, piscina e

garagem para 3 carros> R$ 200.000,00
Cód. 1072· CHAMPAGNAT· Casa Nova, c/250m'· R$ 120.000,00
Cód. 1196· FIGUEIRA· 92m'· 3 qtos • R$ 10.000,00 + financ.
Cód. 1198· FIGUEIRA· Casa c/150,33m'· suíte + 2 quartos.
ceo. 1212· JGUÁ ESQUERDO· 130m'· 3 qtos· R$ 39.000,00
Cód. 1214· R. JOSÉ EMMENDOERFER· 230m'· Suite + 2 qtos· R$ 85.000,00
Cód. 1216· JGUÁ ESQUERDO· R. Luiz Spézia 214m'· NOVA, suite + 2 qtos· R$ 125.000,00
Cód. 1251 . R. JOÃO PLANINSCHECK . 300m'· Suíte + 2 qtos· R$ 180.000,00
Cód. 1254· R. JOSÉ EMMENDOERFER· 200m'· Suite, 3 quartos· R$ 80.000,00
Cód. 1353· VILA NOVA· R. Euzébio Depoy, c/ suíte, 2 qtos, escritório, piscina, garagem p/2
carros· R$ 100.000,00

.

Cód. 1355· VILA NOVA· Rua 25 de Julho· casa antiga c/4 qtos· Terremo c/ área de 1.628m'.

CASAS MISTAS
Cód. 1014· R. BARÃO DO RIO BRANCO· 200m'· R$ 70.000,00
Cód. 1020· PRÓX. BEIRA RIO· 3 ctos- R$ 39.000,00
Cód. 1291 . VILA LALAU . 3 qtos . R$ 32.000,00

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 • 1 018m'· R$ 130.000,00
Cód. 2113 . BARRA· 364m' . R$ 10.000,00
Cód. 2114· RES. PAPP· 430m'· R$ 18.500,00
Cód. 2176· CZERNIEWICZ· 375m'· R$ 14.000,00
Cód. 2191· FIGUEIRA· 307m'· R$ 7.000,00
Cód. 2212 . JGUÁ ESQUERDO· 434m' . R$ 11.000,00
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 Rebella.
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.pOO,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$ 37.000,00
Cód. 4007· AV. MARECHAL· 78m'· R$ 65.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3004 . ED. CARLOS SPÉZIA . 3qtos . R$ 53.000,00
Cód. 3016· ED. CRISTIANE MONIQUE· Suíte + 2 qtos· R$ 60.000,00
Cód. 3021 • ED. ISABELA . Suite + 2 qtos . R$ 75.000,00
Cód. 3025 . ED. DIANTHUS . apto c/ suite, 2 qtos, dep. empreg., 2 vagas de garagem· R$
95.000,00 sem acabamento. �,

Cód. 3093 • RES. BARTEL • Suite + 2 qtos • R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3211 . ED. FRAGATA· 2 quartos c/ garagem· R$ 20.000,00 + financíamento

LOCAÇÃO
Cód. 613· Casa de alv. c/3 qtos· GUARAMIRIM· R$ 220,00
Cód. 1'\17· Casa mista c/3 qtos· ÁGUA VERDE· R$ 280,00
Cód. 633 . Apto cl 2 qtos em frente a Igreja da BARRA DO RIO éERRO • R$ 270,00
Cód: 637 . Apto c/2 e 3 qtos na Av. Getúlio Vargas· CENTRO· a partír de R$ 320,00
Cód. 639 • Apto cl suite, 2 qtos, cozinha mobiliada· Ed. Centenário • CENTRO· R$ 350,00
Cód. 640 . Apto c/ 1 qto • JARDIM CENTENÁRIO· R$ 200,00
Cód. 650· Apto cl suíte, 2 qtos . Ed. Barâc - CENTRO· R$ 400,00
Cód. 656· Salas p/ escritório em frente Cal. São Luís > CENTRO· R$ 180,00
Cód. 660· Salas cl 32m' . estaco próprio no Center Foca- R. Reinoldo Rau· CENTRO· A partir de
R$ 300,00
Cód. 663 . Sala ideal p/ Restaurante ou Lanchonete, c/200m" Próx. Posto Marechal· CENTRO
Cód. 679· Sala cornI. c/190m', na Av. Mal. Deodoro (antiga Farmácia Sesi)· CENTRO •

Cód. 687· Sala cornI. Mobiliada, ideal pl escritório na Av. Mal. Deodoro- CENTRO· R$ 400,00
Cód 699 . Excelente Galpão c/525m', estaco no JARAGUÁ ESQUERDO· Próx. RoceI.

Vendo Chácara no Jaraguá 84
com 20 mórgon e 25 mil pés de
palmeira plantada - R$ 12.000,00

Telefone: 370-2461

I
TERRENO

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

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

Próximo a Scar - R$ 100.000,00

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

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

esquina com 480,OOm2 e o outro com 420m2
TERRENO com 350m2, na Rua Expedicionário

I
Fidelis Stinghen - Loteamento São Francisco -

R$I14.000,00
Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro

Amizade - Valor de cada lote R$ 9.000,00

CASAS

I
CASADEALV. com 85m' sito naRu'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$35.000,00

ILOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO

OUROVERDE
SÃO CRISTÓVÃO II

I
RESIDENCIAL FALBOYANT

IBREVE O LANÇAMENTO DO
LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

ES UERDO

Compra-se teclado Yamara
Contato pelo telefone 979-0404

Vende-se lanchonete e sorveteria

equipada - Rua Walter

Marquardt, preço a combinar -

Fone 370-1680

Ótimo terreno

Vende-se localizado na Vila Rau
com área de 312m2 - apenas R$
6.000,00 - Tratar fone: 973-3623
Com Roberson - CRECI 7.402

Vendo ventiladores Industriais de
alta eficiência, ideal ára

malharias, oficinas mecânicas,
comércio em geral.

Vende par de caixas acústicas

inglesas da marca B&W, ideal
para Home Teather - Tratar no

370-1400

Vende-se apto. com 100m2, 3
quartos, garagem e demais

dependências na rua Ernesto
Weifert 201 - Bloco 92 - Apto 32,
conf. Leonis - Bairro Bacacheri -

Curitiba - PR, pelo valor de R$
40.000,00 - informações no fone
392-3128 com Dilma ou Neuza

Vende-se casa em alvenaria -

Rua Frederico Bartel - centro -

com 500,00m2 - DEP: 1 suíte, e
quartos, sala, visita, sala jantar,
sala tv, levebo, copa, cozinha -

Terreno com 900,00m2 - valor-

R$ 350.000,00
Tratar no fone 371-0031

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

LOCAÇÃO
OI . VILA LALAU • CASA PRÓX. WEG 11 . com suíte + 3 dorm., com garagem- R$

450,00
•

02· CENTRO· ED. VAlRA·PRÓX.WIZARD _ 3 donn. + 2 bwcs- c/ garagem- R$ 380,00
03 ·ILHA DA AGUElRA· APT. NOVO· PRÓX. HOMAGO· 2 dorm., cl garagem- R$
250,00
04 . CZERNIEWlCZ· SOBRADO· SOB JARTEC . 3 donn. + 2 bwes, c/ garagem- R$
330,00
05· BARRA RIOCERRO· SOBRADO·SOB CONFEC. LUX· Zdormsemgaragem- R$
250,00
06 ·VILA LALAU . SOBRADO· PRÓX. MET. TRAPP· 3 dorm, + 2bwes • cl garagem
R$ 3S0,00
07 . BAEPENDI . SOBRADO· SOB JAIME MOTOS· 3 dorm, c/ garagem- R$ 350,00
08· CENTRO· APT. ED. JARAGUÁ· 3 dann. cl garagem- R$ 300,00
09,· CENTRO· PTO. ED. FLORENÇA· I dorrn, c/ garagem mobiliado- R$ 350,00
10 . CENTRO· APTO. ED. FLORENÇA· I donn. cl garagem . R$ 280,00
II • CENTRO· KITNEfE· SOB IMOB. JARDIM· I dorm. c/ abrigo p/ carro- R$ 230,00

IQ·JARAGUÁ ESQUERDO·CASA NOVAe/IIOm'+90m'á.eafeita·3 DORM .• 2

BWC,SALA,COZINHA MOBILIADA, C/ PORTÃO ELETRÔNICO _ R$ 70.000,00
·NEGOCIÁVEIS (TROCA PI APTOCENTRAL)

•

II _ ILI;IA DA FIGUEIRA· CASA ALVENARIA cl 110m'· 3 DaRM., BWC,
GARAGEM TODA MURADA· R$ 22.000,00
12· CENTRO· APARTAMENTO C/2 DaRM. +} GARAGEM· cl 115m'· R$
46.000,00
13· CENTRO· APARTAMENTOe/3 DORM +2 BWCS ·e/147m'· R$SS.OOO,OO
14· VILA NOVA· APARTAMENTO c/ SuíTE + 2 DORM., CHURRASQUEIRA,
SACADA· c/145m' . R$ 58.000.00
IS· CENTRO· APARTAMENTO c/I DaRM +GARAGEM· R$ 27.000.00
16· CENTRO· TERRENO COMERCIAL· e/I.200m'· R$ 45.000,00 (troca apto.
central)
17 . VERSAlLHES _ TERRENO· com 450m'· R$ 13.000,00 (Parcelado)
19· GIARDINI LENZI· TERRENO· com 788m'· R$ 15.000.00(Pru�elado)
20· VILA LALAU . TERRENO COMERCIAL· com 380m'· 13x27 . R$ 35.000,00
21· CHAMPAGNAT· TERRENO e/15x30· R$ 16.000.00 (Parcelado)
22· CENTRO· TERRENO cl 260m' _ R$ 130.000,00
23· CENTRO· TERRENOe/580m'· R$ 112.000,00

VENDAS
OI _ PRÓX. A PREFEITURA· 100m'· TERRENO com 18x22· CASA EM

ALVENARJA com 3 dorm.> R$ 4S.000,00
02· CZERNIEWICZ· CASA ANTIGA + TERRENO e/2.500m' . R$ 100.000,00
03 ·CHAMPAGNAT ·CASA EM ALVENARIA EM 2 PAVIMENTOS CI 249m'+

TERRENOe/3%m' • R$ 90.000,00+RNANANCIAMENTO (Aceita apartamento,
CaJTO no negócio)
04· ILHA DA AGÚEIRA· CASA EM ALVENARIA CI sUÍTE + 2 DOR.M.' c/

t SOm' _ R$ 45.000,00
05 ·JARAGUÁ ESQUERDO· CASA EM ALVENARlA, CASA DE MADEIRA CI

70m' + TERRENO 15X45 . 25.000,00
06· GIARDINI LENZI· CASA EM ALVENARIA C/ PISCINA· c/300m' +

TERRENO I. 100m' . R$ 130.000.00
07 • CENTRO· SOBRADO ALVENARIA· CI 120m' + TERRENO I 6X 16 _ R$

50.000,00
08· CENTRO· CASA ANTIGA cl 280m' + TERRENO e/l.200m'· R$ 300.000,00
09· ÁGUA VERDE·CASA ALVENARIA cl I 15m'· 3DORM.,B\VC,GARAGEM
+ CASA e/65m'· 2 DaRM., BWC, GARAGEM· ESTRADA INDIVIDUAL· R$
59.000,00

24· JOÃo PESSOA· TERRENO DE FRENTE P/ RUA· 100x100· R$ 35.000,00

..

,
• - .'

_
•

<

' Rua Reinoldo Rau, 585 ��Jar�guá doSut - SC : .:
<

'.

'_,
.

.'

FONE/FAX: 047 371-0768 -'371-6582 '
_. ,,�' -
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Para rodar noasfalto e brincar na lama
Ultimamente você tem se

engraçado pelos
utilitários esportivos?
Pois, assim como você,
muitas pessoas estão se

encantando com os

jipinhos da cidade.
Os pioneiros como

Suzuki Vitara, Mitsubishi
Pajero e Ford Explorer
agora estão enfrentando
uma concorrência cada
dia mais direta com a

vinda de mais modelos
de jipes de pequeno e

grande porte. A coreana

Kia, por exemplo, oferece
duas versões de tamanho
do Sportage, utilitário
que tornou-se um dos

campeões de vendas da

marca. A Honda, por sua
vez, planeja fabricar no
Brasil o jipe eR-V, talvez
ainda neste ano.

De olho nesse novo

mercado que se expande,
a Toyota apresenta o

RAV 4, seu jipe 4x4. O
novo Toyota exibe traços
de um puro veículo fora

NOVIDADES
As várias faces do ClasseA

Pick-up, furgão, perua e até uma espécie de sedan
deverão ser as outras configurações do Mercedes
Classe A. Os possíveis centímetros a mais, porém,
serão à carga, mantendo o tamanho do habitáculo

para passageiros intacto. Abaixo, duas possíveis
versões: Classe A estendido e furgão.

Estilo do RAV
4 transmite

sensação de
força e

robustez, que
aliada à

tração 4x4

90 rante rodar
em qualquer
terreno.

Abaixo, a

porta que
abre
lateralmente

de estrada,
mesclado com

outros mais
conservadores. E,
apesar de seu uso

ser mais

apropriado na

cidade, não
decepciona na

hora de enfrentar
obstáculos e

terrenos
enlameados.

Porém, não se

pode exagerar, pois os

pneus não são totalmente

apropriados para uma

aventura mais audaciosa.
No interior, o
acabamento é simples,
mas oferece bastante
conforto. Ar
condicionado, banco do
motorista com regulagem
de altura, trio elétrico e

air-bagduplo são itens de

série, tendo como único

opcional, o câmbio
automático.
O espaço do porta-malas
(397litros) é um dos
melhores da categoria.
Porém, os passageiros
mais altos no banco
traseiro podem ter algum

incômodo com o espaço
para as pernas. Quando o

assunto é agilidade, ele
não decepciona,
equipado com motor 2.0,
ele atinge os 166 km/h
com ótima autonomia,
fazendo cerca de 13,8 km

por litro.
Fora a concorrência, o

único fator que pode
atrapalhar as vendas do
novo modelo é o valor,
que tornou-se quase
astronômico devido ao

aumento do Dólar. Sai

por US$ 35,5 mil, com
câmbio manual, e US$
37,S mil com câmbio
automático. Um pecado!

�
TAPEÇARIAAUTOMOTIVA

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

'. ,

TAPECENTER:
-

.' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDO OU TROCO
Escort 1.8, gasolina, ano
95, prata, com 38 mil km,
original, segundo dono.

Valor de venda:
R$ 9.500,00. Valor de troca

por Uno ano 93, 94 ou 95:
R$ 3.500,00.

Contato: 371-6984
com Erasmo.

Vende-se Versalies,
ano 92, GL 2000.

Tratar: R$ 8.000,00.
Contato: 370-1680.

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

R$ 2.200,00 e vendo mudas
de Palmeira Real.
Tratar: 370-2461.

VOLKSWAGEN
Vende-se Gol GL 1.8, ano 88.
Valor: R$ 3.800,00. Tratar:
no loteamento Primavera, lote

40. Estrada Nova.

VERMELHO L1NDÃO!
Fusca, ano 76, em ótimo

estado, e com bancos
reclinávêis. Preço:

R$ 2.000,00. Tratar: 975-
1098 com Lucas.

.CHEVROLET

Vende-se Comodoro, ano
87, gasolina, valor

R$ 3.800,00.
Tratar: 975-1753.

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

Tratar: 975-1753.

Vende-se consórcio de
Corsa Wi nd com 27

prestações pagas (60
meses) não contemplado.
Entrar em contato com

Elzo 370-7203.

D.I V E R ,8 O 8

Vende-se Caminhão
Mercedes 608, ano 82 com

carroceria, R$ 13,500,00.
Trata r: Rua dos Escotei ros nº
114 com Beto ou Gaúcho.

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

MODELO ANO COR COMBo

ESCORT GLX SW 16V 97/98 branca gas.

KA 97/97 cinza gas.

ESCORT 1.8 I GL 96/96 azul gas.

F-1000 S 95/95 dourada diesel

TIPO 1.6 I 95/95 preta gas.

D-20 CUSTON S 93/94 vermelha diesel

ESCORT GL 93/93 azul gas.

VERONA LX 90/90 prata gas.

CORCEL LUXO 75/75 amarelo gas.

.Sua casa de
bons negócios.
Venha nos visitar.

CARROS NOVOS E USADOS
" Rua WalterMarquardt, 1.855

Barra do RioMo/ha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166

;

CASA DO AUTOMOVfL II

Autopeças em geral II

Correias e rolamentos industriais

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

Jaraguá do Sul - SC

rrn rDIn CJ?í17I
tu:Lfú L!::::JU dJj

370-2022

Vende-se Escort SW
(perua) GL 1.8, ano 99, completo.

Valor R$ 16.000,00 + 27x de

R$ 293,00 (consórcio).
Tratar: 370-7919 ou 371-9470

com Sidnei.

Fiesta class Okm cinza
Gol 16v 4portas 99 branco
Palio ED 98 branco

Ranger STX 96 azul
Uno ELX 4 portas 96 bordô

Tempra 8 válvulas 96 cinza
Gal mi 96 branco
Goi Plus 95 prata
Corsa Wind 95 bordô

Pampa L 1.6 95 branca
Escort GL 94 prata
Escort XR3 completo conversível 94 branco
Monza SLE cl trio 2 portas 94 bordô
Gol GT 93 cinza

Ipanema 4 portas com rodas de liga leve 93 cinza
Uno S 93 vermelho
Goi CL 1.8 92 prata
Tempra 4 portas completo 92 azul
Gol CL completo 92 prata
Gol CL com rodas de liga leve 91 champagnhe
Goi CL 91 branco
Del Rey GLX cl direção hidráulica 9 I marrom

Monza SLE completíssimo 4 portas marrom

Kadett Turin 90 prata
Uno S 90 branco

Voyage GL gasolina 88 marron

GoI CL 88 branco
Santana Quantum 87 branco
Escort L 86 cinza

. Chevette gas. 88 prata
Kombi 87 bege
Kombi gas. 87 branca
Goi gas. 85 prata
Monza SL 4 portas 84 prata
Fusca 83 branco
Fusca 83 branco

XR 200 (pronta para trilha) Okm branca
CG 96 cinza
Suzuki Intruder GL 800 95 bordo
XT 600 94 azul

'Rua: Joinville, nº· 3573 - Jaraguá do Sul - Sç

.. AUTOMECÂNICA
.

.

. DA BARRA' LTOA.
.

.

Atendemos linha geral:

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

o F I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

C I NA MAR I NGA
Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

-e

GUINCHO 24 HORA
372-3210 -I 975-0109·'

.
'
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ESTILO'

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

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

-.I Teto solar de vidro deslizante e basculante com

acionamento elétrico (opção)

,

CONFORTO, .:
,

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

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

-.I Direção eletrohidráulica: acionada por motor elétrico

integrado a bomba hidráulica

. ,

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONARIA
" "

CHEVROLET. JA DISPONIVEL!
.

'

. .:

'

S E GURA N C A -,
, ,.3

-.I Sistema de freio antiblocante ABS de quinta geração

-.I Pedais desarmáveis em caso de colisão: os pedais
se soltam evitando lesões aos pés do motorista

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

gás híbrido)

, MO,TOR', '," ,,',

-.I Astra Sedan GL motor Chevrolet powertech 1.8 MPFI,
110cv, a 50400 RPM e torque de 15.8 MKGF a 4.800 RPM

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

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

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

Fone: (047) 371-3655 - Jorcquó do Sul - sc
" [HEVROlET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Avolta da fera britânica
A Triumph, marca que
nasceu na Inglaterra em

1886 e que reinou absoluta
nas décadas de 50 e parte
da de 60, está de volta.
Dominando com cerca de
70% do mercado de motos,
a Triumph começou a

sucumbir com a invasão das

grandes marcas japonesas e,

em 1975, foi adquirida pelos
funcionários, conseguindo
manter-se ativa, porém mal
das pernas até 19�3, quando
finalmente sem mais forças

e apoio do governo inglês -

que chegou a injetar verbas
na marca na década de 60 -,

ela finalmente fechou as

portas.
Em 1992, a marca ressurgiu
firme e forte, mantendo as

mesmas nostálgicas linhas,
porém aperfeiçoadas.
O banco é largo e acomoda
bem dois passageiros. O
guidão tem forma de
chifre e a posição de

pilotar é das melhores

possíveis, com desenho que

oferece um perfeito encaixe
dos joelhos no tanque de
combustível. Enfim, todos
os detalhes trazem o ar

nostálgico dos anos 50. Os
cromados agora foram
substituídos por plástico
galvanizado, que visam
diminuir seu peso, que é
de 225 kg.·
Pode não ser a mais rápida
das motos, mas chega aos

ótimos 185 km/h.
Como sua produção é

baixa, só é possível

adquirir uma pagando-se
cerca de US$ 18 mil. É
salgado, ainda mais com a

alta do Dólar, mas é o que
se paga. para ter uma peça
quase que exclusiva.

Pisco s , lanterna e farol complementam o esti lo
clássico das "máquinas" dos anos 50. O motor faz
com que se chegue à velocidade máxima de 185

kJl1/h, sempre com muito conforto

<'

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

. Não precisa ser autorizada, .tem que ser espe,cializadà
.

.

.

�

- ,�' \.

. .

NOVAMENTE EM 1º LUGAR NA
__ IT

OPINIAO PUBLICA:
_ Certificado Emprov
_' Certificado Master
_ Certificado Podium

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'M""'_',
'

'M' I � (
"

'

'L'"
'

( ,

. -_

.
.'

.

.

�

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

marimar@netuno.com.br
"

'

'1

TERRENOS
• Rua João Planinschek com área de 5.992m' (85,60 x 70,00) , R$ 180.000,00 (negociável e 50%
ENTRADA e saldo parcelado).
• Rua João Planinschek com área de 1.792m' (25,60 x 70,00) - R$ 60.000,00 (negociável, 50%
ENTRADA e saldo parcelado).
• Rua Valdir Manfrini com área de 1.080m' - R$ 26.000,00 (ENTRADA de 50% e saldo financiada).
• Lot. REICHOW - Lotes de 324,00m' de R$ 9.000,00 a R$ 10.000,00

CASAS
• BARRA - Rua Bertha Weege (próximo MALWEE) - TERRENO: 2.200m'. Edificado com casa de
alvenaria de 188m' - 4 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, escritório, dispensa e garagem - R$
120.000,00
• CENTRO - Rua Jorge Lacerda - Casa de alvenaria de 291m' (inacabada) - 1° piso: garagem para 2

automóveis, sala ampla. Churrasqueira, BWC e dispensa - 2° piso:-l suíte, 3 quartos, sala ampla,
BWC, R$ 110.000,00 (negociável, aceita imóvel de menor valer e automóvel) - Terreno 402m'.
• BARRA - Rua (fundos BOTAFOGO - asfaltada) - Casa de alvenaria de 183m' - 1 suíte, 2 quartos, 2
sala de passar, dispensa, cozinha, 1 banheiro, lavanderia e garagem - R$ 70.000,00 - Terreno: 630m'.

SíTIOS
GARIBALDI - Terreno com 170.000m', com água, próprio para pastagem e lagoas, com energia
elétrica, bananal, edificado com uma casa de madeira de 70m' e galpões de madeira - R$ 50.000,00
(aceita imóveis até o valer de R$ 25.000,00).
RIO CERRO - Tifa da Alma (próximo Met. Lombardi) e dividido por um Ribeirão - Terreno com área de
3.500m'. Sem edificações - R$ 22.000,00 - Entrada R$ 10.000,00 e saldo financiado.

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

com pequena percela 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.

Rua João Januário AYROSO - 63m' - R$ 250,00

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"
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FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS
1 - Terreno c/1.044,50m2 (28,OOx37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra -

(defronteCiluma)
2 - Terrenoc/358,00m2, Loteamento Papp - Rua 541 - R$19.000,00
3 - Terreno C/378,OOm2, Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
4 - TerrenoC/673,58m2 - Rua BerthaWeege, defronteAdagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50%

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

5 - Terreno C/329,OOm2 (14x23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 12.000,00 aceita
carro até R$ 8.000,00
6 - Terreno c/600,60mZ - Rua Victor Salier, na Barra - R$ 16.000,00
7 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10

x - Total R$ 11.000,00
8 - Terreno C/408,70m2, Jardim Hruschka 11- R$4.000,OO + 30 x R$ 334,00

SíTIOS
1 - Sítio c/ 62.500,00m2, sendo 16.000,OOmZ de área plana, c/ rancho de 100,OOmZ,

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

CASAS
1 - Casa de alvenaria c/ 60,OOm2 - Terreno c/ 718,00m2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$

42.000,00
2 - Casa em alvenaria r:J 157mZ mobiliada e mais uma r:J 6O,OOm2 semi-acabada, terreno c/

2.013,28mZ, localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n°. Aceita outro imóvel como parte em

pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 150.000,00 -

Negociável
3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria, um com

60,OOm2 e outro com 50,OOm2 - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa mista com 100m2, mais galpão em alvenaria com 43,60mZ - Terreno 15x30,90

(463,50mZ) - José Narloch, 1271 - São Luís - R$ 28.000,00 - aceita carro até R$ 6 mil ou outro

imóvel em troca com volta mínima - R$ 12.000,00
5 - Casa alvenaria com 250,00m2 outra com 180,OOmZ - duas salas com 72,00mZ e mais um

galpão em aív, r:J 66,00m2 - .erreno com 1.677,00mZ - Rua Rio Branco, quase esquina Reinoldo

Rau - R$ 400.000,00 (negociável).

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial r:J 25,00mZ, Rua Barão do Rio Branco - R$ 200,00
2 - Sala comercial r:J50,OOmZ, Rua Angelo Rubini 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
3 - Sala comercial r:J 36,OOm2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
4 - Sala comercial r:J 34,62mZ, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00
5 - Sala comercial r:J l00,OOm2, Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 370,00
6 - Sala comercial r:J 100,OOmZ, Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00
7 - Apartamento c/ 2 quartos, garagem, Rua 508, s/n°, atrás da igreja Evangélica da Barra - R$

200,00
8 - Apartamentoc/2 quartos, garagem - RuaJoaquim A.Giralla, 21 O - Lot. Papp, naBarra - R$290,00
9 - Apartamento c/3 quartos, garagem e demais dependências - RioCerro, próximo Nanete Malhas
- R$ 230,00
10· Apartamento r:J 3 quartos - Rua Pastor Albert Schneider, 759 - na Barra - R$ 230,00
11 - Casa de alvenaria c/3 quartos, garagem - RuaWalter Marquardt, 2931 - R$ 260,00
12 - Casa de alvenaria c/3 quartos, churrasqueira, garagem - RuaJosé Rosa, na Barra - R$ 330,00
13 - Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem e demais dependências - Lot. Hanemann - R$ 180,00
14 - Casamista r:J 2 quartos e demais dependências, Rua Lat. BerthaWeege, Lot. Satler, na Barra
- R$I90,OO
15 - Casa mista r:J 70,00m2, 3 quartos e demais dependências - Rua Maria Nagel, 202 - São Luis

- R$ 200,00
16 - Galpão em alvenaria r:J 260m2, Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 600,00

--

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

V,ENDE -. AL'UG'A -�'ADMI'NISTRA
" .

TERRENOS

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. c11 suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., Iodos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partirde R$12.342,36 + parcelas a partirde R$ 727,73 cornçtdas
pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SeAR)
· Apto c/306m2, com suite + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas de garagem. Edlefeie com grande área social (piscinas térmicas, salões
de festas,salas de jogos, Quadra de esportes, Quiosques ... ) Valor: R$ 142.000,00 sem acabamento interno.

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
· Apto. d suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n' 1001 cl 241 ,20m' - Entrada de R$ 35.730,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.104,09)
• Aplo. d surte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n' 1104 cl 157,30m' - Entrada de R$ 24.060,00 + assumir parcelas de condomínio 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.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Scniochet, próx. ao Beira Rio
- 1 Sala comercial c1111, 14m2 de área total (108,57m2 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 cl 3 quartos e demais dep. - R. José Emmemdoerter 1549 - Ed. Hortência- R$ 48.000,00
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 d 225m2 - suíte + 2 quartos, sacada d churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas,

piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 125.000,00
- Apto. 303: r:J 219,00m2 - suíte + 2 quartos, dep. empregada, sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de festas, piscinas - Preço lota! sem acabamento- R$ 110.000,00
- Apto. cl 2 quartos, 2 banheiros e demais dep. ' semi-novo, R$ 50.000,00
- Apto. d suíte + 2 quartos, bwc social, sacada d churrasqueira e demais dep., área total de 92m2 - Rua Bahia - Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento de R$ 28.000,00
, Casa em alvenaria cl aprox. 260,oom' - R. Bemardo bambusch, 1678 ' R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria cl 250,oom2, ótimo acabamento. Terreno c15.000,OOm2 d 2lagoas· Rio Molha, próximo a gruta· R$ 210,,000,00
- Sala d mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000,00
· Casa com 192,OOm2 • suite + 2 Quartos e demais dep.. R. Anna Müller Enke - A$ 50.000,00
· Casa de alvenaria d aprox. 150,OOm2• Rua Max Wilhelm· R$ 75.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.

- Casa semi-acabada de alvenaria cl 125,00m2, num terreno de 945,OOm2 - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira· R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central
- Casa em alvenaria cl 200,00m2• 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 80,30m2 + mezanino, num terreno d 450,00m2 - A. Ferdinando Krueger s/ng, lote 132 - R$ 26.000,00
- Chácara no Rio Molha d 84.000m2 de terreno, 2 casas, piscina, lagoas, com toda infra-estrutura - R$ 245.000,00
- Casa cl 70,oom' num terreno cl 750,oom" Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Água Verde - Próximo a FERJ.
- Casa d 181 ,00m2 - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., cl garagem pl 2 carros. Com uma edícula em alvenaria cf 55,OOm2 - Rua Irmão Leandro, 750 R$ 85.000,00

- Terreno cl 43.689,00m2 - Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
-Terreno cl área de 22.892,00m', Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
, 2 terrenos cl área de total de 102.752,00m' , Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- Terreno cl 350 rne , Rua Lat. José Theodoro Ribeiro, Próx. Tubos Mohr - 'R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
·2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendõerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno d 450,00m2 - Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger· R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00 - R. Lateral da José T. Ribeiro, Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno cl 420,00 m2. - Rua Donaldo Gehring • ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 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

minimo
- Lote de esquina cf 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer· Vila Rau - R$ 17.000,00
, Lote cl 362, 18m' - Loteamento Renascença, Vila Rau· RS 15.000.00
· Lote n° 09 cl 442,00m2, no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
·02 terrenos 110 loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,OOm2 - A$ 42.500,00, cada terreno

,01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos - Rua Centenário (esquina) , R$ 15,000,00 cada
- Lote n201, c/688,27m2, localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Con.dominio das Azaléias" - R$ 25.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
• Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença.
• Salas comerciais em diversos locais.
- Casa alvenaria cf 3 quartos, 2 bwc e demais dep. - Rua Adão Noroschny, esq. cl Otto Meyer
- Casa mista c/4 quartos e demais dep., churrasqueira e garagem para 2 carros - Rua Anna Muller Enke, 61.
· Apto. eIl quarto, demais dependências sem garagem - Rua Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. -. Rua Antônio Carlos Ferreira, 950
· Apto cl 2 quartos e demais dep. - Aua Leopoldo Malheiro - Ed. Gardênia.
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - Aua Leopoldo Malheiro 113, próx. Master Contabilidade
- Apto. cf 2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro· Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto cl 3 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro· Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto cl suíte + 2 quartos e cernais dep. - cl boa área social e piscina no prédio - Rua Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Aplo cl 3 quartos e demais dep.. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
- Apartamentos no Ed. Dianlhus - Rua Marina Frutuoso eSQ. cl Ângelo Schiochel a partir do mês de novembro, ci suite + 2 quartos, dep. empregada e demais dep.
(sacada cl churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas, e piscina.

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

�
.'

--
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ReI. 208 . CASA ALVENARIA - área de 120,00m'· 3 qtos· R. 606 Alidor Giesseler· João Pessoa - RS 28,000,00 .

(Negociáveis aceita carro/terreno).
ReI, 301 . CASA ALVENARIA· área de 120,00m'· 3 qtos - R. Helmut Hansen - Jaraguá Esquerdo· RS 80.000,00 •

(Imóvel de alto padrão).
ReI. 243 • CASA ALVENARIA - área de 72,00m' . 2 qtos . R, Exp. Fidélis Stinghen . Próx. APAE . RS 70.000,00 .

(Negociáveis. Aveita troca por chácara ou terreno).
ReI. 453 - CASA ALVENARIA - área de 200,00m'· 3 qtos - R, Angelo Tancon- Ilha da Figueira· RS 58.000,00· (Entrada
38.000,00 + Financ. CEF. 18.600,00).

.

ReI. 454 - CASA DE MADEIRA· área de 98,00m'· 3 qtos - R. Gov. Jorge Lacerda- Centro· RS 75.000,00· (Negociáveis
• Terreno com 448,00m'),
ReI, 452 . TERRENO· área de 392,00m'· R. José Emmendoerfer· Centro> RS 25.000,00· (Negociáveis).
ReI. 451 - TERRENO· área de 8SS,00m'· R. 789 . Loteamento Heineck - RS 19.000,00 . (Entrada 11,000,00, saldo a

cambinar).
ReI. 77· TERRENO· área de 40S,00m'· R. Ricardo Grimm (Próx, Posto Marcola) - RS 15,000,00 - (Negociáveis).
ReI. 104· TERRENO· área de 3,762,50m'· R, Prefeito José Bauer (Próx. Lulimar)· RS 32.000,00· (Ideal para chácara).
• APARTAMENTO - área de 68,69m' - 2 qtos - R. Marina Frutuoso (Próx. Beira Rio) • RS 490,19 (parcelas) - (Entrada,
assumir parcelas· Res. Clarice Koch).
• APARTAMENTO· área de 107, 12m'· 3 qtos - R. Marina Frutuoso (Próx. Angeloni)· RS 855,21 (parcelas) - (Entrada
e assumir parcelas, Ed. Pérola Negra).
• APARTAMENTO· área de 64,57m'· 2 qtos· R. Jorge Lacerda - Centro- RS 600,86 (parcelas)· (Entrada, assumir
parcelas > Residencial Jade).
• APARTAMENTO - área de 91 ,43m'· 3 qtos- R, Jorge Lacerda- Centro> RS 802,37 (parcelas)· (Entrada e assumir
parcelas- Residencial Jade)
• APARTAMENTO· área de 100,12m'· 3 qtos· Rua Nelson Nasatto· (Próximo a SCAR)· RS 75.000,00· (Entrada
15.000,00, restante a combinar),
• APARTAMENTO - área de·l00,12m'· 3 qtos· Rua Nelson Nasatto - (Próximo a SCAR)· RS 75.000,00 - (Entrada
25,000,00, restante a combinar (Aceita troca).
• AP.ARTAMENTO - área de 128,78m'· 3 qtos· R. João PicoHi· RS 937,21· (66 parcelas· Residencial Esmeralda
(Lançamento).

• APARTAMENTO· área de 64,74m'· 2 qtos· R.
João PicoHi . RS 471,10· (66 parcelas· Residencial
Esmeralda (Lançamento).
• APARTAMENTO· área de 128,78m'· 3 qtos· R.
João PicoHi • RS 1.028,40· (66 parcelas - Residencial
Esmeralda (Lançamento).
• APARTAMENTO· área de 64,74m' - 2 qtos - R,
João PicoHi - RS 516,93 - (66 parcelas- Residencial
Esmeralda (Lançamento).

• CASA ALVENARIA -Ilha da Figueira
- 3 dormit., 2 suítes) + BWC, sala,
cozinha, garagem para 2 carros,
Valor R$ 38.000,00 + Financiamento

ReI, 404· CASA ALVENARIA· área de 180,00m'· 4 qtos· R. 28 de Agosto (Próx. Macol)· Centro - RS 200.000,00·
(Terreno com 1 ,720,00m'· (área nobre).
ReI. 79· CASA ALVENARIA· áera de 70,00m' . 2 qtos . R. Jaraquá-Ilha daFigueira • Guaramirim - RS 28.000,00·
(Negociáveis).
ReI. 154· CASA ALVENARIA· área de 162,00m'· 4 qtos· Estrada Caixa D'Água (após Malhas Dila) - RS 60.000,00·
(Negociáveis, Aceita casa ou carro).
ReI. 81· CASA'ALVENARIA· área de 80,00m'· Bairro Rio Branco· Vila Carolina· RS 15.000,00· (Negociáveis),
ReI. 89 . CASA ALVENARIA· área de 60,00m' . 2 qtos • R. 28 de Agosto c/ Vicente F. Safanelli - RS 35.000,00 -

(Negociáveis),
ReI. 85· CASA ALVENARIA - área de 128,00m'· 4 qtos - R, João Soter Correa . RS 45.000,00· (Negociáveis).
ReI. 84· CASA ALVENARIA· área de 125,00m'· 3 qtos- Estrada Bananal do Sul- Pedreira- RS 27.000,00 - (Negociáveis),
ReI. 173 - CASA ALVENARIA· área de 84,00m'· 3 qtos . R. Armando Stringari • Próx. Zontinha - RS 25.000,00 .

(Negociáveis).
ReI. 177'· CASA ALVENARIA· área de 101 ,Sam" 3 qtos . R. Olandia Petri Satler (Ent. Bananal) . RS 27.000,00 .

(Negociável).
ReI. 82· CASA ALVENARIA· área de 180,00m'· 3 qtos - R. Agostinho Valentin do Rosário- RS 27.000,00· (Negociáveis
• Aceita carro/caminhonete F. 4000),
ReI, 179· CASA ALVENARIA· área de 85,00m'· 3 qtos - Estrada p/ Vila Amizade· RS 20,000,00· (Negociáveis),
ReI, 209· CASA ALVENARIA· área de HO,OOm'· 3 qtos· R, 115, (Próx. Merc, Vasqúes)· RS 20.000,00· (Assumir
Financiamento (R$ 207,00),
ReI, 170· CASA MADEIRA· área de 80,00m'· 2 qtos- Lateral Agostinho Valentin do Rosário - RS 1 Ó.OOO,OO· (Negociáveis),
ReI. 160· CASA MISTA· área de 155,00m' . 3 qtos - R, Rodolfo Aquilino Bucci . Avaí . RS 27.000,00· (Negociáveis),
ReI, 242· CASA MISTA· área de 120,00m'· 4 qtos - R, Ernesto Pizetta- Centro (Alto Padrão)· RS 45.000,00 . (Excelente
localização em Area Nobre, troca casa maior vator).
• APARTAMENTO· área de 122,80m" 3 qtos - R, Gerônimo Corrêa· Edifício Safira· RS 800,94 (parcelas) . 66

parcelas (lançamento),
• APARTAMENTO· área de 94,29m'· 2 qtos- R, Gerônimo Corrêa- Edifício Safira- RS 627,29 (parcelas)· 66 parcelas
(lançamento),
C,E· TERRENOS· área de 420,00 à 641,90· Lateral R. Ver. João Pereira l.irna- Centro - RS 15.000,00 - (Ótima localização
· Localizados em Área Nobre),
ReI. 182· TERRENO· área de 1.300,00m'· R, Agostinho Valentin do Rosário· RS 15.000,00· (Negociáveis· Aceita
carro ou terreno),
ReI, 186· TERRENO· área de 9,060,00m'· Rod, BR·280, Km 57 (Junto ao trevo)· RS 400.000,00· (Negociáveis),
ReI, 184· TERRENO· área de 1 ,000,00m'· Rodovia SC 413, Km 08· Rio Branco· RS 10.600,00· (Negociáveis)· Aceita
carro

ReI. 203· TERRENO· área de 47S,00m'· R. Pedro F, Klein (Ent. João Sotter) . RS 10.000,00· (Negociáveis· Aceita
carro no valor ou parcela).
ReI. 169· TERRENO· área de 450,00m'· R. 28 de Agosto (Próx. Est. Hodoíerrov.) - RS 30,000,00 - (Negociáveis).
ReI, 90· TERRENO· área de 1, 102,50m'· R. 174 Bethildes P. M. Ribeiro· RS 15.000,00 - (Negociáveis).
ReI. 156· TERRENO· área de 300,00m'· R, Agostinho V, do Rosário· RS 3.000,00· (Negociáveis).
ReI. 83 . TERRENO· área de 360,00m'· Estrada Corticeira- Lot. Nilo Santcs - RS 3.000,00 . Á vista.
ReI. 60 . TERRENO· área de 504,00m' . R, Pedro Francisco Klein· RS 10.000,00· (Negociáveis).

<'

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS

VENDE

Larlmóveis

Casa de alvenaria cl 243m' na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada mais parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m' no LaI. Vicenzi e Gadotti
Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m'
Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m'
Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira cl 397m'
Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3.080m', aceita-se troca

Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no Lot. Vicenzi e Gadorri. Bairro Santo Antonio

Apartamento condomínio Amizade entrada ruais financiamento.

Apartamento Edifício Catarina Ersching, centro próximo pizzaria Caneri entrada mais financiamento
Chácara em Três Rios do NOIte cl 23 margas, 2 casas, água e luz
Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 margas, água e luz

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prestações em
36 vezes

Emformade

.,. Elevador de últímageração

.,. Portões eletrônícos

.,.Salão de Festas

.,.

p(ayground
.,. Otímoponto comercíal
.,. Qualídade de acabamento

"'Umasuíte
.,.2 dormítóríos
.,. Excelente acabamento
.,. Churrasqueíra prívatíva
.,. Uma vaga degaragem
.,.Segurança e tranqoílídade

REGIÃO DE ALTA VALORIZAÇÃO
INVESTIMENTO SEGURO E GARANTIA DE ENTREGA

_.

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

�61�IP�ssol Ô!!!�!!!!!Q�l�
� • ... 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

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367-J

Rua Domingos R. da Nova, 449

Jaraguó do Sul- sc.

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

COtt5TflUTOflA E /ttCOflfOflADOflA
Rua João Januário 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 



· 5 - VILA LALAU

: Casa em alvenaria (localizada na Rua D. Matilde nº 683 (ao lado do Portão dos :
• Fundos da WEG II).
'. R$ 33.000,00.

10 - CLASSIFICADOS LJOD'DI1IO no DO:!.In JARAGUÁ DO SUL 9 DE ABRIL DE 1999
............................................................ �l*:.�.�ntftH�I;:.Jr�.lw_��m�.Imi.;\:�l:!,i�;.(�:' .

Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
Rua Padre Pedro Francken, 253

Engetee VENDE CASAS
1 - CENTRO

•

Casa em alvenaria com 2 suítes, 4 quartos, 4 salas, garagem para 4 carros, terreno

•
com 2.000 m2, localizada na Rua Romeu Bastos nº 115 (fundos da Jaraguá Fabril
/ Hospital Jaraguá)
Preço: R$ 250.000,00 [Aceita carro ou imóveis de menor valor).

'" �. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #

, • • • • • • • • • • • • • • • • e , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

• 2 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, dep. empregada, VISTA PRIVILEGIADA

• do centro da cidade - (à 100 metros da Av. Mai. Deodoro).
.

Rua Florianópolis nº 242

Preço: R$ 90.000,00
'" . . . . . . . . . . .. CI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

· 6 - ILHA DA FIGUEIRA
: Excelente casa em alvenaria no Loteamento "Bruns". Rua José Panstein
• (asfaltada), com suíte, 3 quartos, copa, cozinha, 3 BWC, garagem para 2 carros,
• churrasqueira e toda murada. R$ 57.600,00 .

" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

· 7 - ILHA DA FIGUEIRA

: Casa de alvenaria com 125 m2, em terreno com 1.190 m2, localizada na Rua Angelo :
• Julio Borutti nº 227.
• R$ 75.000,00.

, , , ,

, . . . . . . " . . . . . . "

" ,

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

8 - JARAGUÁ ESQUERDO (Jardim São Luís)
•

Casa em alvenaria na esquina da Rua João Franzner com a Rua em frente ao

Estofados Jardim, contendo 160m2, em terreno com 580m2. EXCELENTE PONTO
• COMERCIAL.

Preço: R$ 45.000,00 de de entrada e assumir 27 prestações de R$ 670,00.

r-----------------------------------------------m---------------------------------------.

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

·3- CENTRO
•

Casa / Sobrado em alvenaria (2 pisos) c-om 300 m2, 3 quartos, 3 BWC, 3 salas,
•

: copa, cozinha, lavanderia, churrasqueira, piscina, garagem para 2 carros.
.•

• Rua Conrado Riegel (Frente ao Registro de Imóveis). R$ 140.000,00.
" • • • • • • 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

" • • • • • • • • &> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "

4 - BARRA DO RIO CERRO (Loteamento Papp)
Excelente Casa em alvenaria, localizada na Rua Egídio Buzarelo nº 304, contendo: :
1 suíte, 3 quartos, 3 salas, cozinha, 3 BWC, piscina, churrasqueira e dep. de •

empregada. R$ 125.000,00.
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • • ,

pOFERTA DA SEMANA
�---------------------------------------------------------------------------------------�

,

'IMOVEL COMERCIAL
(ao lado da nova sede da Prefeitura
de Jaraguá do Sul), Rua Max Wilhelm

(frente com 16 metros) - esquina com a

Rua Nei Franco (frente 60 metros),
benfeitorias conforme foto, constituída

de sobrado mais galpão.
Preço à vista - R$ 150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



lntermediária

VENDE: ALvenaria com 350m2.

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

VENDE: Alvenaria com 179/1/2

(Tifa Monos)
R$ 40.000,00

VENDE: Terreno comercial com

26.182m2 - BR 280

R$ 230.000,00

- -

VENDE: Terreno com 448m2.

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

VENDE: Residência e sala
comercial (200m2) - Centro -

R$ 230.000,00 (A combinar)

VENDE: Alvenaria com 90m2, terreno
cl1.380m2. (Barra do Rio Cerro)
Em frente Ciluma R$ 75.000,00

VENDE: Alvenaria

cl 200m2 - Centro -

R$ 110.{J00,00

VENDE: Em alvenaria com

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

VENDE: Alvenaria 150m2.

Ilha da Figueira -

R$ 80.000,00

VENDE: Terreno cl 658m2

(fundamento e projeto pl sobrado)
- Centro - R$ 40.000,00

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

R$ 47.000,00

ALUGA: Apartamendo com 2

quartos - Ed. Maguilú
R$ 250,00

VENDE: Madeira com106,00m2
(Iguâ Esquerdo)
R$ 35.000,00

VENDE: Terreno com 357,00m2
Czerniewicz
R$ 23.000,00

VENDE: Alvenaria cl 60m2 - Lot.

Milbratz - R$ 11.000,00 +

financiamento

ALUGA: Apartamentos novos

com 3 quartos (Prõx. Posto
Marcolla) - J?$ 280,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 421 - sala 102 - Fone/Fax 371-6310 - Jaraguá do Sul- se - CREA/Se 32.786-7
E-mail: proma@proma.com.br

Visite nosso site www.proma.com.br.�--------�+---

. PLANTÃO DE VISITAS
Aos sábados das 8hoa às 12hOO

ou agendar pelo telefone

(047) 371�8814

!tf!PROIIIA
� CONSTRUÇÃO E PLA�EJAMENTO

'> VOC'Ê MERÊce
.'

UM' 'IMÓV,ÊL COM
,

.
�,

·ESSA QUALIDADE

VENDAS

Fone: 371-8814

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-y

,

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 42�
Sala 103 - 10 andar - Jaraguá do Sul - SC-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Galera muito bem "hidratada", em recente noite de arromba na Boate Notre

evento de turismo de
1998 pela Abrajet
(Associação Brasileira

de Jornalistas Editores
de Turismo). O encontro

reunirá cerca de 350

representantes do trade

turístico entre

operadores, agentes e

imprensa do Brasil e
exterior. A programação
do encontro inclui

conferências,
workshops e feira

comercial, além de

atividades sociais e

turísticas, apresentando
aos participantes as

potencialidades e ampla
infra-estrutura que
fazem parte de
Balneário Camboriú.

/lSOZINHO" #
...

EM VERSAO
DANCE
A bela canção
"Sozinho", interpretada
brilhantemente por

E� �'N'fON'4
(jj=Confirmado para o próximo dia 20, terça-feira,
véspera de feriado, a abertura da BoateNotre, com

presença da joinvilense Pop Band.

ARTIGOS E SUGESTÕES PARA ESTE ESPAÇO
DEVEM SER ENVIADOS PARA:

COLUNA EXPRESSÃO
Rua João Picolli, 248 - Centro - Jaraguá do Sul (SC)

Cep: 89251-590;
Fax: (047) 370-7919 ou 370-8854

.§��:�
DIREÇão

Rua Mal. Deodoro da � I'.!!:I
Fonseca,1452 V l:::iIFonelFax: 372·3306 � •

Jaraguá� Sul· SC §CADi

Caetano Veloso, na

companhia do

inseparável violão,
acaba de ganhar uma
dispensável versão
dance. Todo o

romantismo da letra foi

por água abaixo.

Conseguiram
estragar a música,
mesmo com a voz de um

dos mais respeitados
músicos do Brasil,
reconhecido
internacionalmente.

(t"--------"I
I

:t
I
'.

·1 Alexandre Girolla (9/4),
1 Evelise M. Garcia (10/4),
I Florisval Enke Júnior (10/4)
I Dionísio L. Klein (12/4),
1 Denny C. Schwartz (12/4),
1 Andréa de F. Macanhan
I (13/4),
I Raulino Kreis Jr. (15/4) e

1��giO L. Cunh.:.�/4)�/

l�íHTrI
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

Os clubes de CD já existem há tempos lá fora, mas só agora
começam a se firmar por aqui. Se não tem o mesmo encanto de

comprar na loja, fazer parte de um clube apresenta outras vantagens.
Criado em março de 97, e já com 560mil sócios, oMusiclub oferece

catálogos com dicas de lançamentos. Toda vez que compra um disco
com preço normal, o associado tem também direito a levar um segundo
álbum com 20% de desconto. O clube ainda dispõe de produtos que
nem sempre são encontrados com facilidade em lojas de varejo,
principalmente naquelas de cidades pequenas, e lança periodicamente
suplementos especiais com os principais artistas de diferentes estilos.
Para ser sócio do clube, é preciso se comprometer a comprar, em
dois anos, seis CDs, pelo menos três dos quais no primeiro ano. Os

preços dos discos, sem promoção, vão de R$ 14,95 a R$ 19,95 e a

taxa de remessa varia de R$ 2,95 a R$4,95, dependendo da quantidade
de CDs. Para mais informações, o telefone do Musiclub é (Oll) 3037-
2600. (Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Caetano Veloso (PrendaMinha),
Offspring (Americana) e Suave Veneno (Nacional). Principais
lançamentos: Só Pra Contrariar (Sai da Minha Aba) e Ficar

com Você em Salvador (Ao Vivo).

, 1'1 E 1"1\ Ja\ ......
I
I
I
•
I
I
•

I G.N.e. eine Neumarkt I: Inimigo do Estado. I
I Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21 h (sábado sessão adicional às 23h30). I
I

G.N.e. eine N_e�lmarkt 2: Uma Carta de Amor.
I

I
Horanos: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.

G.N. e. eine Neumarkt 3: O Troco. •
I. Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 21h45. I
I G.N.e. eine Neumarkt 4: Psicose 2. I
I Horários: 14h 15, 16h 15, 18h 15, 20h 15, 22h. •
I

G.N.e. eine Neumarkt 5: Jornada nas Estrelas - A Insurreição.
•Horários: 15h, 17h, 19h.

I Elizabeth. I
I Horário: 21 h. •
I G.N.e. eine Neumarkt 6: O Príncipe do Egito. I
I

Horários: 14h, 16h, 18h.
I

I
A Vida é Bela.

Horário: 20h30. I
I Programação válida para o período de 9 a 15/4. •
•••••••••••••••••••••••

...... r
-...

I
JOINVILLE
I G.N.e. eine Mueller I: Inimigo do Estado.

I Horários: 14h15, 16h45, 19h15, 21h45.

I G.N.e. eine Mueller 2: Uma Carta de Amor.

I .Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
I

G.N.e. eme Muel/er 3: O Troco.
Horários: 15h, 17h, 19h 15, 21 hIS.

IBLUMENAU '

CENTRO dE OdONTolOGiA INTEGRAdA
DR. Clécio Sidsri GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESE E IMplANTES DENTÁRios

ORA. TAlGE Crluppi GONÇAlvES
OdONTOPEdiATRiA E ORTodoNTiA

DR. MÁURO MONTEiRO Crluppi
ORTodoNTiA

RUA JOiNViUE, 1 �70 ... TElEfONE: (047) }71 ..61 �8
TElEfONE/FAX: (047) }71"]209,

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

Ser bom obreiro' de Deus
Creio que muitos cristãos

realmente têm o profundo dese

jo de serem para Deus bons

ministros, bons servos, Em 1 °

Timóteo, 4,6-12, encontramos
alguns passos que nos orientam
a sermos obreiros úteis no Rei
no de Deus.

A - Mantenha boa forma es

piritual (versos 6 a 8).
Todo atleta precisa estar em

boa forma física para apresen
tar um bom rendimento em sua

atividade. Para isso, ele precisa
de uma alimentação correta e

exercícios físicos.
1 - "O homem não só viverá

de pão, mas de toda palavra que

procede da boca de Deus." Mt.

4,4. Cada dia precisamos ali
mentar a nossa vida espiritual.
Precisamos estudar a Palavra de

Deus, participar de um grupo fa
mi I iar na Igreja, onde se aprende
mais sobre Deus e onde se ora

pelo Reino de Deus.
2 - Exercite-se colocando em

prática os ensinos de Deus.
A Palavra de Deus não é ape

nas conteúdo teórico. Ela é guia
de vida diária. Nela encontra

mos luz para ter uma vida vito
riosa. Ela é a espada que deve
mos saber usar na batalha das

tentações de nossa vida.
B - Seja um "bom exemplo"

de vida cristã (verso 12).
É necessário obedecer sem

pre, para assim desenvolverum
caráter semelhante ao de Cris
to. Devemos ser padrão na pa
lavra, no procedimento, no

amor, na fé e na pureza.
C - Ore e trabalhe, confian

do no poder e amor de Deus

(verso JO).
Sem oração, o trabalho

pouco fruto dará. Jesus disse:
"Sem Mim nada podeis fazer".
Só Deus pode fazer prosperar
seu trabalho. No entanto, nós

devemos estar prontos a tra

balhar.
Um abraço, Alba Piske

Encontro de companheirismo dos "rotacyclists"
Registramos no último dia

28, domingo, o encontro de

companheirismo dotas) Rotari
anos(as) Motociclistas - "Rota-

A EDUCAÇÃO COMPLETA

cyclists" -- do Distrito 4650 e

Distrito 4730, realizado na

AABB, Joinville.
Os anfitriões foram os com

panheiros rotacyclists join
vilenses Aldecy Knabben e João

Carlos Osório, que souberam

organizar uma magnífica festa
de confraternização e de inve

jávelQfganização.
Na abertura das atividades,

tivemos a participação dos com
panheiros Paulo Brisolla Tava

res Filho - presidente Sul-Bra
sileiro do Rotacyclists Interna
tional - e Orélio Camilotti - go-

vernador do Distrito 4650 - mo

tociclistas veteranos e entusias
tas pelo esporte de duas rodas.

Dentre os companheiros
participantes, registramos a

presença de Molina, Altamir,
Francisco Alves, Marco An

tônio Meneses Garreta, acom
panhados de seus farniliares;
prestigiando este inesquecí
vel evento de companheirismo
rotário, no meio de tantas mo
tocicletas.

O próximo encontro será em

Blumenau, neste mês de abril.

Agendem ja esta oportunidade.

.rculo·
Ita.lia.:n._�

de Jaraguá do Sul

Encontro mensal
Uma grande festa foi o primeiro encontro da descendência italiana e seus simpatizantes,

realizado dia 26 de março, na Recreativa da Marisol.
Mais de 350 pessoasmarcaram presenças e saborearam a deliciosa comida típica italiana,

preparada pela Terezinha Vailatti e sua equipe.
Além do vinho, muita música e apresentações dos grupos de dança do Círculo Italiano

e da Escola Municipal Urbano Teixeira da Fonseca, de Guaramirim.
Foi, também, entregue o Pálio ED ao feliz ganhador, sr. Albrecht Rubens Fischer, com

o n" 204.

Enfim, uma belíssima noite e que pode ser repetida no dia 30 de abril, no mesmo local.

Agradecemos a todos por prestigiarem nossos eventos.

Devanir Danna -

Presidente do Círculo

Italiano de

Iaraguá do Sul
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Sexta-feira, 9 de abril de 1999

. ROTARYCLUB
. DE GUARAMIRIM

ROTARY X PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - O
Conselho de Legislação de 1992 adotou a resolução abaixo
visando encorajar os clubes, assim como os rotarianos, a

implementar atividades de preservação do meio ambiente. Fica
deliberado pelo Rotary Internacional que o mesmo deverá

encorajar seus clubes .; que encontram-se em uma posição
estratégica para chamar a atenção dos líderes governamentais,
comunitários e industriais para esses assuntos - a trabalhar em

prol de uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas e

da preservação do nosso planeta como um lugar habitável para
a raça humana; e a implementar projetos ecológicos que
beneficiem tanto a comunidade local quanto mundial. Fica,
ainda, deliberado pelo Rotary Internacional que deverá ser

responsabilidade de cada rotariano apoiar as ações direcionadas
a melhorar o meio ambiente e proteger a fauna e a flora do risco
de extinção. Em 1995, o Conselho de Legislação adotou a

seguinte resolução para incentivar o apoio a organizações
envolvidas em projetos de abastecimento de água potável. Fica
deliberado pelo Rotary Internacional que o seu Conselho Diretor,
reconhecendo a importância vital do acesso à água potável,
incentiva todos os clubes e distritos a apoiar os trabalhos que
visem ajudar pessoas a obter água potável perto de suas casas

através de tecnologia simples.

ROTARY X PAZ URBANA - Paz urbana inclui numerosas
áreas que envolvem a comunidade local. Com um mundo cada
vez menor devido a informática, facilidade de transporte e novos

meios de comunicação, a ênfase na Paz Urbana é válida para
comunidades de todos os tamanhos, e não apenas para grandes
metrópoles. Paz Urbana inclui, entre outras atividades de
combate ao terrorismo comunitário, uso de armas, violência

doméstica, intolerâncias étnica e religiosa, deteriorização dos
bairros carentes, falta de instalações recreativas, combate à fome,
falta de moradia, desemprego e despreparo para ingressar no
mercado de trabalho.

ROTARY X PREVENÇÃO DO CONSUMO DE DROGAS
E ÁLCOOL - O Conselho Diretor do Rotary Internacional
adotou a seguinte declaração referente à prevenção do consumo
de drogas e álcool. Reconhecendo que: 1) O consumo de drogas
e álcool é um problema que atinge quase todas as comunidades
do mundo. 2) Essas substâncias são altamente destrutivas,
lesando a capacidade física, intelectual e econômica dos
indivíduos afetados, assim como de suas famílias, comunidades
e países. 3) Programas comunitários que ensinam valores

positivos e instilam auto-estima em jovens, são instrumentos
eficazes contra o consumo de drogas e álcool. 4) Programas de

conscientização e prevenção devem ser desenvolvidos para
atender às necessidades específicas de cada comunidade. O
Conselho Diretor do Rotary Internacional endossa e apóia os

clubes que trabalham, quando apropriado, com agências
governamentais e organizações não-governamentais para: 1)
Conscientizar o quadro social e a comunidade sobre programas
locais de prevenção do consumo de drogas e álcool. 2)
Implementar ou apoiar programas preventivos que instilam
valores positivos e auto-estima em jovens. 3) Apoiar programas
locais de tratamento de viciados nos quais o indivíduo em

tratamento permanece com a sua família. Os clubes devem
incentivar os Rotaract e Interact Clubs que patrocinam, a

implementar projetos de prevenção do abuso de drogas e álcool.

Apoio:
- ADVOCACIA Posto de

Gasolina
Maiochi
Ltda.

(047) 373-0187

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 70.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

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

Telefone

Rua Reinoldo 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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CESJS/Ferj implanta Projeto
Político Pedagógico dos Cursos

Concluiu-se neste ano a

elaboração do PPP (Projeto
Político Pedagógico) dos

Cursos do CESJS (Centro
de Ensino Superior de Ja

raguá do Sul) que, em cum

primento a uma das exi

gências da nova LDB (Lei
de Diretrizes e Bases da

Educação), objetiva cons

truir e mostrar o perfil de
cada curso.

A elaboração do projeto
contou com a participação
de todos os colegiados dos
diversos cursos do CESJS

que, num período de apro
ximadamente um ano, estu-

daram e discutiram as ques
tões: "Onde queremos che

gar?" "Que sociedade que
remos construir?" e "Que
alunos queremos formar?"
Tais discussões foram se

guidas do diagnóstico da si

tuação atual e da progra
mação para os próximos
três anos.

Partindo de marcos filo
sóficos e operacionais, a me
todologia desenvolvida pelo
professor Celso Vasconce

llos foi tomada como base

para a elaboração do projeto.
"A partir deste projeto,

que tem uma duração de

três anos, o CESJS terá

condições de oferecer aos

seus alunos e interessados
uma visão orgânica dos seus

cursos", comenta a profes
sora Iria Tancon, diretora
do CESJS, acrescentando

que, apesar do projeto estar

em andamento, sua estrutura
é flexível, permitindo refor

mulações e complementos
que surjam ao longo dos três
anos. "Assim .estaremos
participando de forma mais

.

precisá no desenvolvimento

social, cultural e econômico
de Santa Catarina" conclui a

professora Iria.

Professora Iria Tancon

Inscrições para o vestibular

começam no dia 22
O período para opaga

menta da taxa de inscri

ção para o vestibular de

inverno da Acafe começa
no próximo dia 22 de abril
e irá até o dia 7 de maio.
O valor da taxa de inscri

ção (R$ 70,00) deverá ser

pago nas agências bancá
rias do Besc de Santa Ca

tarina e em suas filiais em

Brasília, Curitiba, Porto

Alegre, Rio de Janeiro e

São Paulo. O requerimen
to de inscrição deverá ser

devolvido no Besc, devi
damente preenchido, até o

dia 11 de maio.
Para a inscrição os inte

ressados deverão levar

uma fotocópia da carteira

de identidade e duas foto

grafias 5 x 7.

As provas acontecerão

no dia 20 de junho, em du

as etapas; das 8h30 às 12
horas e das 14h30 às 18

horas. Os resultados serão

conhecidos no dia 2 de

julho, a partir das 10
horas.

As informações sobre
os locais e as salas para a

realização das provas po
derão ser obtidas a partir
do dia 17 de junho.

apresentação de grupos

musicais, jogos de salão,
decisão do campeonato
de futebol de areia e

outras atrações.
O DCE está organizando
também o almoço a

preços especiais (chur
rasco e galeto). A festa

irá até o início da noite.

Maiores informações po
dem ser obtidas através

do telefone 371-0983.

DCEpromove
Festa do Dia Todo

atrações culturais e festa

de integração que
viabilizam o intercâmbio

de conhecimento entre

os alunos de Adminis

tração de toda a região.
Ainda em maio, o Daca
tem programada uma
palestra com o

presidente da Acijs
(Associação Comercial

Industrial de Jaraguá do
Sul), que tem por

objetivo apresentar aos
acadêmicos a realidade

empresarial de Jaraguá
do Sul, assim como

incentivar o lado

empreendedor de cada

um, mostrando o
\

"mercado" existente em

Jaraguá do Sul.
/

A palestra com o sr.

Eduardo Horn será rea

lizada dia 18 de maio,
em .local a ser

confirmado.

Maiores informações
sobre os eventos podem
ser obtidas através do

teíefone 371-0983

(Ferj), com Adriana.

Daca apresenta
eventos para maio

O DCE (Diretório
Central dos Estudantes)
do CESJS (Centro de

Educação Superior de
Jaraguá do Sul)
promove neste sábado, '

dia 10, a partir das 10 ',

horas, a Festa do Dia

Todo, um evento que irá

reunir diversas atrações
no campus da Ferj.
A Festa do Dia Todo

terá exposição de artes,

O Daca (Diretório
Acadêmico de

Administração do

CES1S (Centro de

Ensino Superior de
Jaraguá do Sul) está com
sua programação de

eventos fechada para o

. mês de maio.

O primeiro evento

realizado pelo Daca foi a

tradicional Festa dos

Calouros de Admi

nistração que, ao invés

dös trotes, procurou

integrar os novos alunes

com seus colegas de

turma e com os colegas
das outras fases.

Nos dias 7, 8 e 9 de

maio acontecerá, na
Furb, em Blumenau, o 8°

Eread (Encontro
Regional dos Estudantes
de Administração), e,
para participar do
evento, o Daca já está

formando uma caravana

com os alunos de
.

Administração.
No Eread serão

promovidas palestras,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A fofura ao lado, com 1 mês e meio, é
Eduarda Sedres Schollemberg. Ela é filha de
Adauto J. Schollemberg e Sônia R. Sedrez

Maicon Neckel completou 6 anos

dia 30/3.
Ele é filho de Ezeran (nosso

companheiro de trabalho) e Nair Necke!.

Parabéns!

Luana Andressa Vogel completou 6

anos ontem (8'/4). Os pais Miro e

Glaci Vogel, e o irmão Wagner lhe

desejam muitas felicidades!

Embelezando a nossa coluna Andressa
Menslin do Nascimento, que nasceu em 22/
1/99. Ela é filha de João P. e Magali M. do
Nascimento. O papai esteve de aniversário
em 20/3, cumprimentos dos familiares e do
David

Larissa Neumann aniversariou dia 7/4.

Cumprimentos dos pais Alaudio José e

Solange Cristina A. Neumann, e do irmão

Henrique. Felicidades!

Esta gracinha se chama Gabriela

Balleck Thien, ela comemorou o

primeiro. aniversário dia 15 de abril

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nascimentos
25/3/99 - Amanda Monaco
25/3/99 - Bianca Karsten
25/3/99 - Jheniffer Ladislau
25/3/99 - Nataly Nadyne Soares
25/3/99 - Rafael Cardoso
26/3/99 - Gabrielly Cristina Sabel
26/3/99 - John Mateus Alves da Luz

Menezes
26/3/99 - Nicolas Eduardo Braatz
28/3/99 - Maicon Douglas Rodrigues
28/3/99 - William Moisés Correa

._--��
.2..:-:-
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Camila

Raquel. Dias
completou
12 anos

ontem (15/4).
'Homenagem
dos pais
Orlando
(Pavão) e

Fatima Dias,
irmãos, Cairú
e Caisara e

familiares

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

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 bünther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do Sul - SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112,

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

ClÍNIC�� �eodá

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

Convênios
UNIMED. UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 9 de abril de 1999

CTG Laço Jaraguaense
Cronograma de eventos para o mês de abril

o CTG Laço Jaraguaense con
vida a todos para participarem e

prestigiarem os eventos progra
mados para o mês de abril, fazendo
com que nossa "família tradi

cionalista gaúcha" desfrute de

momentos de descontração e

amizade.

Quinta-feira da Tradição
Gaúcha: com início às 19h30 no

CTG Laço Jaraguaense, haverá
treino de laço aberto ao público
com vaca mecânica, música tra

dicionalista gaúcha, churrasco
para saborear, bebida boa e gran
des amigos você vai encontrar.

Domingo no Rodeio: é um dia

especial para sua família e amigos
virem à sede campestre do CTG

curtir um "buenacho" domingo

campeiro. Haverá, a partir das

9h30, cavalos de aluguel para
passeios, e você que já possui seu
pingo, traga-o, pois realizaremos

provas campeiras e treinos de laço
com a vaca mecânica. Tudo isto e

outras' surpresas para fazer um

domingo agradável. Estamos

"tchesperando" .

O CTG agradece a� pessoas
que, de alguma maneira e/ou a seu

jeito, colaboram para manter viva
a tradição gaúcha. Pedimos

desculpas se em algum evento,

brincadeira, baile ou no dia a dia,
você não recebeu a atenção que
merecia.

É isto aí gauchada, o patr�o
geral do CTG, Giovane Demarchi,
falou e não dá para perder estes

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

• Tchê classificados
• •

•

• 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: 973-3958 - Aclécio :
• Vendo: Égua tostada, mestiça quarto de milha, 6 anos •

: Animal para provas de laço e rédeas :
• Preço: R$ 1.000,00 - telefone: 973-3958 - Aclécio •

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
DO PROFESSOR BECO

Ensino de equitação e treinamento

I 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

eventos de jeito nenhum, pois estas
são as oportunidades que os

praticantes e, admiradores do

tradicionalismo gaúcho têm 'para
encontrar e integrar-se a este

grupo, cada vezmaior, de homens,
mulheres e crianças, que tem em

mente um único objetivo:
"Uma opção de lazer e

entretenimento saudável e

motivadora"
No ano de 1998, o CTG Laço

Jaraguaense foi a entidade
tradicionalista gaúcha, desta bela
e Santa Catarina, que mais

promoveu eventos gaúchos,
superando todas as marcas

anteriores e servindo de exemplo
para todo este estadão de meu

Deus.

•

•

r- .... -�----,
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Nézio Garcia,
com os

amigos,
durante

cavalgada
realizada de

Iaraguâ do
Sul a .

Pomerode, 170

dia 13 de

março. O

grupo
agradece a

hospitalidade recebida do senhor Paulo Maba. Co lab. Cus/mi'

Harald Seidel, "Xerox".

Cilo Iunkes, durante o bailaço do dia 27 IlO CTG Laço Iaraguaense,
informou, ao colunista que o acompanha, que em breve dará detalhes
sobre a nová entidade tradicionalista gaúcha que está com a data da

"cesâria" marcada para os próximos dias. Cito! pode. contar com os

amigos que vocêpossui no Laço Iaraguaense e.com o JOrnalCORREIO
DO POVO. Parabéns pela coragem e competência

Paulinho e

Lúcio com

as esposas,
casais que

sempre se

fazem
presentes
IlOS bailes

gaúchos do

CTG Laço
Jaraguaense.
Muito

obrigado,
por confiar, acreditar e prestigiar o nosso trabalho

Agenda gaúcha
15 de abril - Quinta-feira da Tradição Gaúcha - CTG Laço Jaraguaense
18 de abril - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense ,

21 de abril - Torneio de laço - Vaca Mecânica - Piquete Estampa de Taura - Vila Rau
22 de abril - Quinta-feira da Tradição Gaúcha - CTG LâÇO Jaraguaense
20 a 25 de abril - Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
29 de abril - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense ,

1 e 2 de maio - CTG Tropeiros do Vale'- 2a Festa Campeira - Elio Hemmendoerfer
13 a 16 de maio - 18° Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense
14 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos de Ouro - CTG Laço Jaraguaense
15 de maio - Baile do Rodeio com Fogo de Chão - CTG Laço Jaraguaense

I Gaúcho(a) de idade nova I
I Emilene Ropelato, Fabiana I
I Kastesn (16), Jocelei Ropelato, I
I "Preta"(l7), Moacir Garcia (19), ILuiz Antonio Murara (19),
I Jorge Assis Cunha (22), I
I Jarbas Guilherme Mesch (22),. I
I Almiro Spézia (25), IJucélio Planinschek (25).

.JL _

FALTAM
35 dias

para o

180 Rodeio
CTG Laço
Jaraguaense

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

DEMARCHICOM. DE CARNESEFRIOS LTDA.
i'���
,

INSPECIONADO
.

S.lE.=077

&'V
CARNES

I�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Maceió/Porto Galinhas/
Recife/João Pessoal

. Natal/Fortaleza
(12 dias / 11 noites)

.: Saídas: 13 de junho I 12 de setembro
..

Preço: junho - 5x de R$ 264,00
Setembro - 8x de R$ 165,00

Cancún
(8 dias / 7 noites)

Saídas: 2 e 9 de maio .

À vista R$ 999,00 ou 3x de R$ 333,00)
.

(aéreo + terrestre)

Cidades históricas

(Minas Gerais)
Saída: 2 de junho (feriado)
Preço: 2x de R$ 210,00

Canadá clássico
(10 dias)

Saída: 15 de maio, passando por
Toronto/NiagaraJMil Ilhas/OtawaJ
Mont TremblantlQuebec e Montreal

3x de R$ 691,33

Pousadado
Rio Quente
Saída: 19 çte junho

I

Preço: 2x de R$ 340,00

Buenos Aires Porto Seguro
À vista. R$ 485,00 ou

4x de R$ 121,25
(4 dias / 3 noites)

Saídas: quintas-feiras
Preço: US$ 344,00 ou 2x sem juros

. Fortaleza
À vista R$ 645,00 ou

4x de R$ 161,25
Passagens aéreas

Alemanha I França = US$ 649,00
Roma I Milão = US$ 599,00

5x sem juros Natal
À vista R$ 660,00 ou

4x de R$ 165,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ir (047) 371-8146

Mudas de árvores frutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Competente

promotorpúblico
Aristeu

Xenofontes Lenzi
com a esposa Lia,
no atelier de Vera

Triches

GONÇALVES
CONTABILIDADE

Rua: Felipe Schmidt, 86
Fone/Fax: (047) 371-3751

Sempre belas e

dinâmicas, Rosani

Breithaupt e Kika
Coral

Veículos, peças e serviços

FONE: (047) 371-2111

Médico João Albu-

querque com a

esposa Cláudia,
socialmente

EdIonJ......

Os noivos Júlio Cesar de

Azevedo e Tatiana Dornbusch.

Ela está concluindo o curso de

Arquitetura

Gráfica e

Editora

CORREIO DO POVO Ltda.
Rua Walter Marquardt, 1180 -

Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC -

Telefone: 370-7919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o homem e sua estrutura hereditária
o destino de um homem

é, em grande parte, condi
cionado pela sua estrutu

ração hereditária. Estrutu

ração que cada um de nós
recebe dos genitores e que
já se integra no próprio mo

mento da concepção, pois
esses fatores estão contidos
no estrutura do óvulo e do

espermatozóide.
Somos o que nosso pa

trimõnio hereditário nos per
mite ser: nosso futuro está
inscrito, potencialmente, na
célula ovo da qual surgimos,
na carga de genes e no ci

toplasma desta célula.
A configuração biológi

ca representa, portanto, um
conjunto de possibilidades
onde estão expressas a for

mação psicológica, físico
química, os caracteres
morfo e fisiológico, no seu

fenótipo hereditário.

Outras há que podem ser

modificadas, em grau maior
ou menor, pelas condições
que regem o desenvolvi
mento ou pela ambiência
em que o ser humano este

ja desabrochando.
As leis da transmissão do

material hereditário esclare
cem-nos que, no homem,
dois genitores podem originar
cerca de 250 trilhões de dife
rentes crianças, com estrutu

ração genética diversa.
Nascemos, pois, como

"um" acidental (ou está aí a
escolha de Deus?), dentre
os 250 trilhões de descen
dentes possíveis de um mes

mo par humano.
Claro, é este cálculo

puramente teórico, face a

fraca fertilidade verificada
na nossa espécie. Mas está
provado que cada indi
víduo possui dotação bi-

ológica original, própria e in
confundível, pois mesmo

sendo indivíduos do mesmo

pai e rnöe.selorn irmãos ou

irmãs, jamais exibem igual
dades absolutas entre si.

Basta lembrar as impres
sões digitais que, com� se sa

be, são utilizadas para a iden

tificação individual desde os

últimos decênios do século
passado. Já se conhece, ne
las, mais de cem particulari
dades de detalhes, ou ca

racteres, com o avanço da
ciência poder-se-á aumen

tar. ainda rnols. esse número.
A probabilidade de co

incidência de 16 desses ca
racteres é de 1:4 na potên
cia 16, ou seja, uma vez em

4,3 milhões de seres hu
manos. Relacionando com

a população do mundo,
pode-se estar seguro que
duas impressões digitais
apresentando entre si 16 co
incidências, só podem pro
vir do mesmo indivíduo.

Essas características indi
viduais e insofismáveis são
usadas, também, para a

determinação da verdadei
ra paternidade pelo DNA ou

modernamente pelo HLA.
As doenças hereditárias

que se evidenciam nos seres

humanos e que por muitas
vezes nos deixam perplexos
e até não acreditamos, pois
esses fatores podem ficar
em reserva por muitas gera
ções a ponto de o tempo
não permitir que tenhamos
conhecimento dessa doen

ça em nossos ancestrais.
Outras vezes por falta de
conhecimento da ciência,
passou desapercebida a

doença, vindo se monifes
ter. somente, depois de
muito tempo passado.

Os exames complemen
tares, atualmente disponí
veis, ajudam, em muito, ao
lado dos sintomas, a possibi
lidade do médico constatar
essas doenças, até pouco
tempo difíceis de confirmar.

A grande esperança da
humanidade está na possi
bilidade de evidenciar os

genes anormais, causador
da doença hereditária ou

genética, ainda na for-

mação da criança, em via
uterina, e poder substituí-lo
por outro perfeito, sem a ca

racterística da doença
hereditária.

Isto, ainda hoje, nos

parece utópico e impossí
vel, tanto quanto, ontem,
também, parecia um trans

plante de órgão.
Dr. Mario Sousa
Laboratório JaragUaense

de Análises

CAMIN Clínica de Atendimento

Médico Integrado

Dr. Amaury do Amaral Teixeira
CRM 7868

Dr. Paulo Veloso
CRM7528

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIß ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

Clínica UroAtualp
Doenças do Intestina grosso,

Ir mt;,�:=::�f.���:::�
( Procfoclin ) CEM - 7096

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
, 'Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277, ir 371-3426

Fone 371-5117 * 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTO A ADULTOS E ADOLESCENTES

.

Ursula Korol!
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Ernestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia Obstétrica e

Ginecológica - Cardiotocografia computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 10 andar
Centro - Telefone: 372-0395

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)
Rua Preso Juscelino, 45 - Jaraguá do Sul - Centro

,. -

CLINICA SAO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Dr. /\/lar/o Sousa
Dr. lV1arlo Sousa.lr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Criador�s jaraguaenses vencem
Sul-brasileiro de Ornitologia no RS
---------------------------------

Três canaricultores ganharam medalha de ouro na categoria Periquitos
Ingleses. Na soma geral de pontos, o Município ficou em primeiro lugar

Jaraguá do Sul - A So
ciedade Jaraguaense de
Canaricultura e Ornitologia
obteve o título de campeão
geral do 100 Campeonato
Sul-brasileiro de Ornitologia
Amadora, realizado de 26 a
.28 de abril, em Santa Maria,
Rio Grande do Sul. O even

to teve a participação de
seis clubes de Santa Catari
na, sete gaúchos e um do
Paraná, reunindo cerca de
60 criadores, O Município
conquistou medalha de
ouro nccategoria Periquitos
Ingleses, com Rolli Bruch,
Osmarina Vicenzi e Patrick
Venturine, atingindo nota
máxima, Os juízes, da Objo
(Ordem Brasileira de Juízes

de Ornitologia), avaliaram
três critérios para definir os
campeões de cada série:
cor, porte e postura,

Na categoria Agapor
nes. Jaraguá do Sul perdeu
uma hegemonia de três
anos consecutivos, Vicente
Urbaninski e Rolli Bruch fica
ram vice-campeões, O Clu
be Florianopolitano, de Flo

rianópolis, ficou com o ou

ro, A mesma colocação foi
obtida no Psitacídeos, atra
vés do criador Wilfrido Dal
Imann. Na categoria Exóti
cos, Lauri Koerner ficou na

quarta posição. "Nossa

equipe sentiu a ausência de
alguns criadores", afirmou
Remigio Vlcenzi. presidente

da sociedade jaraguaense.
Pelo primeiro ano o Sul

brasileiro apontou o campe
ão geral. Até ono passado,
havia a classificação por ca
tegoria, Com a mudança do
regulamento, os criadores

podem participar apenas
com um pássaro, ao con

trário das edições anteriores,
em que o número de con

correntes era liberado, A So
ciedade Jaraguaense de
Canaricultura e Ornitologia
confirmou a data da 3aCopa
Alcon Ouro, que dlstrlbuiró
550 gramas de ouro em prê
mios, De 20 a 23 de maio, cri
adores de todo o País che

gam a Jaraguá do Sul para
participar do torneio,

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 1'84
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° 22.131 de 30-03-1999

Cópia recebida do cartório de Uberaba - Curitiba, Paraná
JOSÉ PEDRO SOARES E SIMONE ßEHRENS

Ele, brasileiro, divorciado, diretor-financeiro, natural de Rio do Sul, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Angelo Beneua, 168, L 22, nesta
cidade, filho de Alexandre Soares eDoraci Vicente Soares.

'

Ela, brasileira, solteira, farmacêutica, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada
e residente na Rua Arlindo Araujo Sobrinho, 376, Uberaoa - Curitiba, Paraná.

EDITAL N° 21.136 05-04-1999

JAIME ADOLFO ßORCHARDT E SILVIA SILVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Nelson Nasato, 115, nesta cidade, filho de Ingo Borchardt
e lisa Volkmann Borchardt.
Ela. brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Angelo Tancon, 60, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de

José Vicente Silveira eVandira Silveira

EDITAL N° 22.139 de 06-04-1999

WALDEMA R MOHR NETO E ROSANE URßA INSKI

Ele. brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua José Pavanello, 166, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho
de Ivo Aldo Mahre Lourdes Mohr,

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Alfredo Benke, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de

José Urbainski e Verônica Urbainski.

EDITAL N° 22.141 de 06-04-1999
EDSON SCHWARZ E ELiETE PETRY

Ele, brasileiro, solteiro. eletricista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua José Martins, Amizade, nesta cidade, filho de Mario

Schwarz e Anita Krutsch Schwarz,
Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua José Martins, Amizade, nesta cidade, filha de Mauro

Petry e Edite Cattoni Petry,

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o

presente Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório,
onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Jaraguá do Sul, 7 de Abril de 1999.

II10n Hoffmann
Tabelião Designado

EDITAL
ILTON HOFFMANN.Tabelião Designado da ComarcadeJaraguádoSul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato JXU'3
protesto de Títulos conna:

Albertina Pereira Hang - Rua Bertha Weege, 515 - Nesta;
Alexandre Estevão � Rua Estrada Nova. 128 - Nesta;
Alfredo Dumke - Estrada Garibaldi - Nesta;
Aliana Malhas Ltda. - Rua Fritz Bartel. 772 - Nesta;
Antonia Rita dos Prazeres Muniz - Rua Barão do Rio Branco. 77 - Nesta;
Antonio Normarie Bona - Rua Marina Frutuoso, 909, apto. 102, Ed. Asther
- Nesta;
Araci Klein Silveira - Rua Ouo Luchenberg, sIn° - Nesta;
Botoarte Produtos Têxteis LIda. - Rua Joinville, 2222. Vila Lalau - Nesta;
Canil Baby Dally - Rua Fritz Barrei, sinD - Nesta;
Comércio e Lanchonete Vivian-C - Avenida Mal. Castelo Branco. 7955 -

Schroeder;
Dercio Laurinde Borelli - Rua João Januário Ayroso, 1572, Jaraguä
Esquerdo - Nesta;
Fabricio Varela Kirchner - Rua Carla Rubia Orasse, 44, Vila Rau - Nesta;
Janio Batista do Santos - Rua José Theodoro Ribeiro. slno,lIha da Figueira
- Nesta;
José de Alencar Lemos Vieira - Rua Adão Moroscky, 250 - Nesta;
Kafam Tex Têxtil Ltda. - Rua Silvado. sinD - Schroeder;
Katia Giovani Xavier Welker - Rua Gustavo Marquardt, Lot. 33, Barra -

Nesta;
L.C. Turismo - Rua Amando Penske, 138 - Nesta;

Malgi Malhas LIda. - Rua 802. nr" 800 - Nesta;
Manaa Administradora e, PaI1.L - Rua Guilherme GUI11Z, 477 - Nesta:
Marcos Roberto Stein - Rua Joinville, 2222, prox. Lider Club - Nesta;
Marli Maria Ventura - Rua Das Flores, lote 134. Tifa Martins Hosp. -

Nesta;
Marquart Alimentos - Rua Pastor Alberto Schneideis - Nesta;
Nelio Kriger - Rua Waldemar Lessmann, sInO - Nesta;
Romi Leitzke Felesbino - Avenida Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Toca do Pescador Com. Art. Pesca e N. - Avenida Principal, 200 - Nesta;
Tok Special Móveis e Decorações - Avenida Getúlio Vargas. 212. Centro
Corupá;
Vera Lucia Stela dos Santos - Rua José Narloch, 1995. Ana Paula II -

Nesta;
Vera Lucia Stela dos Santos - Rua José Narloch, 1995, Nesta;
Volson Dom - Estrada Ponte Trindade, Artur Ropelato, 736 - Nesta;
E, como os dites devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar
a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os

mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n" 78, no
prazo da Lei. a tim 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.

COMUNICADO
A Brasilux Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda, vem informar, a quem interessar possa,

que o título 43595-0 de R$ 210,56 e vecto 15/03/99, emitido contra o Sr. LUIZ

CEZAR HEMMER, residente na cidade de Jaraguá do Sul e portador do CPF

443.194.109-63, por divergências de comunicação, foi indevidamente mandado
a cartório. Informamos que a cobrança já foi liquidada, bem como a baixa efetuada
e que este Senhor nada nos deve.

O EU, O OUTRO E A AFETIVIDADE

A cultura ocidental traz consigo uma manifestação
desfavorável quanto aos costumes afetivos: Só se dá
afeto, só se libera emoção com aqueles que amamos,

àqueles que pertencem à nossa forníllo ou círculo íntimo
de amizades, Os ocidentais separam tudo: há a postura
profissional, postura social, sexual, familiar, Isso se percebe
em trajes, gestos, tribos sociais e na vida estudantil. Tudo

segmentado, setor isso, setor aquilo, Infelizmente, nós os

que chamei ocidentais, do seccionarmos nosso viver,
passamos a não mais nos perceber como parte de um

todo. Que na verdade, somos parte do outro como ele é
nossa porte. Quem faz uma peça, numa indústria deveria
saber que ele faz sim, em seu espaço, a máquina funcionar,
Mas este espaço é o espaço pressuposto para que o outro
que juntar as outras peças faça a máquina trabalhar.

Como ser humano é assim: tudo o que fazemos visa a

realização de nossos desejos mais profundos, Atingindo
nossos objetivos de modo indireto, na relação com o

outro, mas ao separarmos assuntos, ações e objetivos,
separamos sentimentos, experiências e realizações,
Autores separam o racional e o emocional como se isto
fosse possível. Ou seja: nos fazem (porque até queremos)
acreditar que se você faz algo não sente o que faz, se
estiver usando a razão sobre a emoção. Ora, que coisa!!!
Somos razão e emoção, medo e desejo (Oi Lulu!), o

silêncio e o som (de novo!), em tudo deslocamos afeto,
Mas o inibimos e não nos completamos quando cssurnrnos
tais posturas profissionais, secas, com medo de revelarmos
a nossa afetividade ou pela insegurança de lidar com jettos
e pessoas diferenciadas dos costumes sociais,

É necessário observar o quanto que nós amamos, pois
amar a si próprio é pré-requisito para aceitarmos o outro,
queremos bem o outro para que ele nos queira bem a

fim de deslocarmos afeto em tudo, rnutuornente. Se nos

tratam mal, o afeto no sorriso e na forma de se lidar
desarma, e aí se faz perceber a angústia do outro em

tratar mal defender-se, para responder a um meio hostil;
e o afeto, o amor que se passa é como a Lei da Física da

ação e reação: a energia emanada volto no mesmo

sentido, na direção contrária, na mesma intensidade",
(ou o que se faz ao outro, que façam a ti).

A partir do momento que passamos a ver cada
instante vivido como parte de um todo, como parte do
eu e do tu, cada experiência percebida como única e

última, passaremos a entender que o ser humano não
vive, mas convive, Poderemos chegar a sentir o outro,
vê-lo como um ser que busca o mesmo que nós, no seu

caminho, na sua forma de ver o mundo e que passamos
ser parfe do seu caminho, ponte para facilitar o seu viver
e que tais ações nos fazem perceber mais de nós mesmos,
no nosso caminho que é dos outros também.

Vivemos num mesmo mundo, num mesmo universo
humano, em busca do prazer, do crescer, Já é horo de
percebermos que "a soma das certes é maior do que o

todo" e isso só se consegue quando nosso limite é aceito,
compreendido e trabalhado, Ele será então suplcntodo.
e veremos que ao amarmos e respeitarmos o outro é
que teremos nosso amor e respeito de volto.

GllMAR DE,OllVEIRA - CRP-12/1950
Psicólogo Clínico

'

CEPPSI
O Ende.reço da PsicoJogia

371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Conheça os serviços prestados pela HUMANA URGENTE:
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Compreende, além de todo o controle e realização dos relatórios, exames
admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e

demissionais, sendo realizados nas dependências da HUMANA URGENTE.

Programa de Conservação Auditiva - PCA

São executados exames audiométricos de acordo com a legislação e

supervisionados por Fonoaudióloga e/ou Médico do Trabalho.

A HUMANA URGENTE conta com o novo equipamento Siemens de
Audiometria para a realização de exames em Via Aérea, Via Óssea e

Logoaudiometria (Logo) com precisão e tecnologia.

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Este programa tem por objetivo orientar a empresa na elaboração de Ordens
de Serviço sobre Segurança e Higiene do Trabalho.

Consultas com hora marcada para os funcionários das empresas e

dependentes, nas seguintes especialidades médicas: Clínica - Geral,
Cirurgia - Geral, Ginecologia,Obstetrícia, Pediatria e Psiquiatria.

Pequenas Cirurgias e Técnicas de Enfermagem

Realização de cirurgias ambulatoriais, aplicando curativos e efetuando sua

troca, quando necessário.

Ambulatório com capacidade para realizar várias nebulizações ao

mesmo tempo, evitando esperas.

Exame Clínico, Prevenção, Periodontia, Odontopediatria, Radiologia,
Dentística e Cirurgia.

A HUMANA URGENTE recruta, seleciona e avalia os candidatos de modo a

atender às necessidades de cada empresa. A substituição de um temporário
é praticamente instantânea.

Recrutamento e Seleção de -Efetivos

A HUMANA URGENTE presta acompanhamento completo em recrutar e

selecionar efetivos e temporários com um sistema de Recrutamento e

Seleçâo totalmente informatizado.

HUMANA URGENTE
A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!

Rua Jorge Czerniewicz, ! 245(fundos) _ Czernlewicz _ Cx, Posta! 200 _ CEI' 89255-240
Fone (047) 37 I 43 I I - Fax (047) 372 109! - [araguá do Sul - Santa Catarina

.

E-mail: humana@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson JunkestCP

DISQUE
REMÉDIO
371-1188
371-8664

Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

Poeira: tráfego intenso de veículos dificulta vida dos moradores de dois bairros

Estrada Itapocuzinho poderá
serasfaltada ainda este ano
---------------------------------

Prefeito em exercício, Alcides Pavanello (PFL), autorizou o estudo
técnico para viabilizar a obra, orçada em R$ 2 milhões

Jaraguá do Sul- o prefeito
em exercício, Alcides Pava
nello (PFL), autorizou enge
nheiros da Secretaria de

Planejamento a elaborarem
estudo técnico para o asfal
tamento da Estrada Itapo
cuzinho. O projeto prevê ca
mada asfáltico num trecho
de dez quilômetros, interli
gando os bairros Santa Luzia
e, através. da localidade de
São João, João Pessoa. A
obra, orçada em RS 2 rnl
Ihôes, poderá ser executada
em parceria com a iniciativa

privada. "Vamos aguardar,
em um prazo de 15 dias, o re

sultado do estudo para via
bilizar o projeto", afirmou Pa

vanello.
A falta de pavimentação

na região atrapalha a vida
dos cerca de sete mil mora
dores e compromete a ex

pansão da Frigumz Alimen
tos, que mantém uma uni
dade em Santa Luzia. Sem o

asfaltamento da estrada,

paralela à SC-416, a empre
sa não pode exigir o Certifi
cado ISO 9000, selo de qua
lidade que permite a impor
tação dos produtos. Um dos

critérios avaliados pela comis
são que confere o documen
to é o acesso utilizado pelos
cornlohões no transporte da

carga. "Por isso, há entendi
mentos para fecharmos a

parceria no projeto", frisa o

prefeito em exercício. Pava
nello acredita que a obra
inicie ainda este ano."Vamos

tentar recursos federais", avi
so.

Conforme o projeto, a
obra seguiria o exemplo da

pista da Rodovia BR-280, no
trecho entre Jaraguá do Sul
e Corupá: duas pistas e um

acostamento auxiliar. "Ha
verá necessidade de colo-

carmos asfalto de alta quoll
dade, em razão do tráfego
pesado", observou o pre
feito. O diretor geral da
Frigumz Alimentos, Nilton

Roque Zen, não foi localiza
do pelareportagem do COR·
REIO DO POVO para falar sobre
o aasunto.

(?CP _ .
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Guaramirim (I)
O empresário Wandér Weege, proprietário da Malwee
Malhas, doou um gerador de energia para o Hospital Santo
Antônio. O aparelho é acionado automaticamente com

a queda do abastecimento ou problemas na rede elétrica
do Município. A Prefeitura realizará levantamento
financeiro detalhado no complexo hospitalar. O objetivo
é redirecionar investimentos e manutençãopara os setores
mais precários da instituição.

Guaramirim (II)
Está confirmado para o dia 21 de abril o emborque dos
PM's sargento Jerry Luiz de Souza, do cabo Tarcísio Fischer
e do comissário da Polícia Civil Célio Liebl para Califórnia,
Estados Unidos.
Eles participam, durante 15 dias, de cursos ministrados por
integrantes da Swat (SpecialWeapons and Tatics), a poüclo
de operaçôes especiais norte-americana. A viagem foi

paga por empresas de Jaraguá do Sul.

Schroeder

O quartel do destacamento da Polícia Militar está
concluído. Depois de quase três meses, a obra, com 126
metros quadrados, localizada na Rua Wendelino Reiner,
foi finalizada. O prefeito Gregór.io Tietz (PFL) deverá
inaugurar o prédio até o final de abril.

Corupó
Acabou frustrada a tentativa do governo municipal em
receber ajuda do Estado para aplicar na recuperação
das regiôes atingidas pelas fortes enxurradas, há 40 dias.
Prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB) decidiu retirar dos
cofres da Prefeitura cerca de RS 100 mil e começar as obras
nos bairros Pedra de Amolar Alto e Baixo. Todos os acessos
às residências isoladas foram desbloqueados e a rede de

energia elétrica opera normalmente.

-+OPORTUNIDADE
Aprenda a plantar COGUMELOS tendo bons

lucros com baixo investimento em um
pequeno espaço a partir de 20m2, com a

primeira colheita em 25 dias.

CURSO TEÓRICO,
PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E

SUPORTE TÉCNICO.-

/

Ensinamos a escolher o local do plantio e

desidratar Tipo Exportação.

GRANDE LEILAo DE

AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS

15
VEÍCULOS

Automóveis, Furgões e

Utilit"ários

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

TELEPAR

M
ALMOXARIFADO CENTRAL DA TELEPAR
Estrada Graciosa. 870, Trevo do Atuba, junto à Copel
VISITAÇÃO: Dias 09/12/13 de abril
Manhã: 8:30 - 11:30 - Tarde: 13:30 - 16:30

VISITAÇÃO: Dia 14/04/99

Manhã: 8:30 - 11:30 - Tarde: Leilão

II�:::,"=,;:::'�;�c";�'"'8;�g,����:� "";:�;:"" Eif�:l
o •• w·,· E-ma�1: jduarteOinn.corn.br <, (041)995-3508

Local do
Leilõo:
Telecomunicações
ooPorooo

PUBUCIDADE--------------------.

INFORME JURíDICO

Tempo de serviço continua valendo para
aposentadoria

A emenda constitucionaln°20, de 15/12/98, acabou com o chamado

"tempo de serviço ", isto é, o tempo de atividade desenvolvida pelo
trabalhadorsem reconhecimento de coruribulçôes ao INSS - caso

típico dos agricultores. Porém, até que seja aprovada a lei ordinária
que disciplinará amatéria, o tempo de serviço será contado como
tempo de con tribuição. Tal dispositivo consta da emenda citada
e deverá beneficiar milhares de pessoas que não contavam com

carência para aposentadoria até 15/12/98.

Vitório A. Lazzaris
OAB/SC - 2563

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Schroeder - o comerciante
Mauri Oneides Rech, o Para

guaio, de 34 anos, está sendo
acusado de abuso sexual e

ameaça de morte pela
menor SAS.M., 14 anos. Em

depoimento ao comissário
Júlio Roberto Rodrigues, a ga
rota disse que Paraguaio a

teria forçado a manter rela

ções sexuois. na madrugada
do dia 28 de março, sob a

mira de um revólver.
A menina conseguiu pular

do carro em movimento,
quando passava pela Estrada
Geral de Itoupava-Açú, que

liga Schroeder a Jolnvílle. e re

. fugiar-se numa casa da re

gião. Rech ainda retornou e

ameaçou um agricultor caso
não entregasse a garota. Se
gundo S., um dia após ter so
frido o assédio sexual, Para

guaio ainda ofereceu di
nheiro poro a menina não de
nunciar o caso à polícia.
"Houve nova ameaça de
morte depois dele ter ouvido
da garota que o denunciaria
na delegacia", salienta o poli
ciaI. Rech já tem passagem
na polícia por porte ilegal de
arma.
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Homens levam jóias e dinheiro
em dois assaltos no Município
---------------------------------

Assa/tantes invadem residência e roubam jóias, Motoqueiro aborda

office-boy e rouba R$ 77 mi/ da Drogaria e Farmácia Catarinense

Jaraguá do Sul - Dois ho
mens armados com pisto
las invadiram, na manhã
da última segunda-feira
(5), a residência da dona
de casa Edla Kuchenbe
cker. de 51 anos, no Bairro
Czerniewicz, e levaram

jóias avaliadas em RS 3 mil.
A polícia conseguiu recu

perar os objetos e identifi
car um dos assaltantes. No
mesmo die. outro assalto,
na Drogaria e Farmácia
Catarinense, na Avenida
Marechal Deodoro da Fon
seca, rendeu RS 17 mil aos
ladrões.

Edla foi a bordada den
tro de casa, localizada na

Rua Max Eugênio. Os assal
tantes ainda amarraram

um funcionário da Imobi
liória Davi, de propriedade
da família, instalada na

frente da residência, antes

de abordarem a dona de
casa. Além de exigirem
jóias e dinheiro, os dois ho
mens obrigaram Edla a en

tregar a chave de um dos
veículos dos Kuchenbe
cker. Edla conseguiu es

capar depois do descuido
dos assaltantes. "Quando
perceberam que ela esta
va na rua, pedindo por so
corro, eles fugiram", salien
ta a delegada Fedra Luci
ano Konell.

Outros dois homens es

tavam aguardando a du

pla em um Fusca, adquiri
do por Dorlo de Mello, um
dos assqltantes identifica
do, no dia anterior ao as

salto. O carro foi aban
donado na Rua Max He

ring, a poucos metros da
casa da tia de Dario. A

polícia encontrou alguns
objetos no interior do

veículo, que pertencia à
dona de cada. "Além dis
so, as jóias foram deixadas
na vizinha. O primo do Da
rio se encarregou de de
volvê-Ias à polícia", afir
mou Fedra.

A polícia não tem pistos
do motoqueiro que roubou
um malote com RS 17 mil,
da Drogaria e Farmácia
Catarinense, às 7 horas de

segunda-feira passada. O
dinheiro estava com o of

fice-boy Gerson Alexandre
de Goes, de 17 anos, que
transportava o malote da
unidade da Rua Epitácio
Pessoa pára a loja da
Avenida Marechal De
odoro da Fonseca. O assal
tante abordou o funci
onório com um revólver
calibre 38.A polícia deverá
interrogar o menor ainda
hoje.

Corpo encontrado no Rio Itapocu
Guaramirim - Voluntórios

.

do Corpo de Bombeiros lo
calizaram, na tarde do úl
timo domingo (4); o corpo
do desempregado Vilfrido
Machado, de 24 anos, de

saparecido desde o dia 29
de março. O corpo, em

adiantado estado de pu
trefação, foi encontrado
próximo a entulhos no Rio

, Itapocu, na altura do

Parque de Eventos Prefeito
José Perfeito de Aguiar. A
polícia trabalha com duas

hipóteses: afogamento ou

assassinato.
Na autópsia feita logo

após o corpo ser encami
nhado ao IML (Instituto
Médico Legal) de Joinville,
ficou constatado que ha
via água nos pulmões, ca
racterizando afogamento.
"Não encontramos nenhu
ma marca que apontasse
indícios de briga corporal",
destacou a delegada Ju
rema Wulf. Entretanto, o

depoimento da esposa,
Cristiane Machado, apon
ta que o marido estava SQ
frendo ameaças de morte
em razão de dívidas.

Morador do Bairro Cor
ticeira, Machado estava

desempregado há três

Vilfrido: morte misteriosa

meses. No dia em que a

mulher registrou queixa
na delegacia pelo sumi

ço de Vilfrido, ele saiu de
casa disposto a preen
cher fichas de emprego
em várias empresas do

Município. "Estamos apu
rando inclusive o homicí
dio; sai de casa para
procurar emprego e vai
tomar banho de rlo?". in
daga q delegada.

Chega de mau cheiro••• Chegou

SANEBOX

BOCA D,E,LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind�, Com. Manske

Rua Joinville, 1532 - Tet./Fax (047) 372-1185

'Paraguaio
/

é acusado de
abuso sexualcontramenor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o PRESIDENTE DA ABRAJORI. usando das atribuições que lhe confere o estatuto da entidade,

convoca os seus associados para a Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 24 de abril
de 1999. na rua Inácio Francisco de Souza 1597. Praia de Armação. Penha - SC. em primeira
convocação. as 9:00 horas. com a presença de pelo menos metade mais um dos associados aptos
a votar; e com qualquer número, em segunda convocação, às 10:00 horas, com a seguinte ordem do
dia:

a) apreciar o Relatório e julgar as contas da Diretoria. acompanhadas do parecer do Conselho

Fiscal;
b) eleger os membros da Diretoria. do Conselho Fiscal e do Conselho Superior de Ética. para o

Biênio 1999/2001.
c) Apresentação do relatório de inventário patrimonial.
As chapas compostas para concorrer aos cargos eletivos da Diretoria. do Conselho Fiscal e do

Conselho de Ética. devem ser apresentadas por escrito. até as 17:00 horas do dia 19 de abril de

199'9. na Secretaria da Abrajori. em sua sede em Brasília. segundo o disposto no regulamento interno

para estas eleições pelo Ato Normativo n° 01/99.
O regulamento interno para estas eleições e as informações quanto a situação de cada associado

estão,a disposição dos mesmos na sede da Abrajori, pelo telefone ou fax (061) 322-5533 ou e-mail

abrajori@nutecneLcom.br, de segunda a sexta-feira. de 8:30 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas.
com a srta. Robena Macedo,

'

Brasília. aos 31 dias de março de 1999.

Miguel Ângelo Gobbi
Presidente da Abrajori

ÁGUA SUJA SE LAVA EM CASA

Instalamos em demonstração sem compromisso.
O filtrão não esconde a sujeira, ele mostra!

COM CERTEZA!!!
Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria, botet,
ferramentaria, lavanderia, etc.

E
E
o
o

FILTRAGEM NATURAL
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma camada
de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de

diferentes granulosidades.

O FILTRÃO é construído inteiramente
em aço inoxidado.

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: tooo,
3000, 5000 e 10000 litros por hora.

_ GARANTIA: 3 anos aprovado em todos

os testes submetidos.

\ APÓS A INSTALAÇÃO oo FIlTRÃO, NÃO
HAVERÁ MAIS NECESSIVAVE VE LIMPEZA
VA CAIXA VE ÁGUA. EVITANVO ESCOVAR
OS VENTES COM ÁGUA SUJA E

CONTAMINAVA VA CAIXA. O FILTRÃO
FORNECE ÁGUA PURA E CRISTALINA
NÃO SOMENTE PARA 8E8(1)A E

PREPARAÇÃO VE ALIMENTOS, MAS

TAM8ÉM PRA USO GERAl.

0255 mm

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA
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Segunda rodada doVarzeano
tem estréia de duas equipes
------------------ ....---------------

Kiferro e Santa Luzia, que folgaram na rodada de abertura, jogam neste
sábado contra Independente e Oficina Rincos, respectivamente

Jaraguá do Sul - As equi
pes da Kiferro e Santa Luzia
estréiam, neste sábado, no
1]0 Campeonato vorzeono.
Terceira colocada ano pas
sado, a Kiferro enfrenta o In

dependente, no estádio do
João Pessoq, às 15h30, pela
chave B, Em Santa Luzia, o
time local joga com a Ofici
na Rincos, no principal jogo
da chave A que também

começa às 15h30, Vetera
nos da Vila Lalau e Cruzeiro

folgam no rodada,

Depois de perder na 0- chave A o Amizade enfren
bertura da competição ta o Água Verde, enquanto
para o Amizade, por 2 a 1. Caxias e Atlético Para-
o Oficina Rincos tenta a re- naense completam as parti-
abilitação diante do Santa das no chave B, No estádio
Luzia, O atacante Sandro, da Arsepum, Spézia Ferro e

que marcou o único gol da Aço joga com o Alvorada,
equipe no campeonato, e Bangu/Demicar recebe o

está confirmado, A Kiferro lrnepe. Fechando a segun-
joga diante do Indepen- da rodada do Varzeano, o/

.

dente, que conseguiu em-
x.. 2° Feirinos/Beira Rio pega o

patar com o Caxias em um Garibaldi. e o Vitória enfren-

goi. ta o Figueira, no estádio do
Nos outrosjogos da roda- Internacional. na Barra do

da, em Santa Luzia, pela Rio Cerro,

Emoção: partida foi decidida nos últimos segundos
'\

Wizard/FME vence Ipiranga em amistoso
Jaraguá do Sul- A equipe

Wizard/FME, de Basquete
masculino, venceu o primei
ro teste da temporada, Na
preliminar do jogo de futsol.
quarta-feira (31), o time ju
venil. base para os Jogui
nhos Abertos de Santa
Catarina, derrotou o Ipiran
ga, de Blumenau, por 64 a

61, Os blumenauenses re

clamaram da orbitroqern e

'atribuíram 'o mau resultado
pela marcação equivoca
da, segundo o técnico Sér-

Equilibrio: jogos do Varzeano confirmaram índice técnico superior à temporada passada gio Carneiro, de duas faltas

Tênis de Mesa no

circuito nacional
Mau tempo adia
oparapente

Jaraguá do Sul- A equipe
jaraguaense de Tênis de
Mesa estreou no circuito na
cional da rnoooüdode-du
rante a Copa Brasil. realiza
da no último domingo (4),
em Marília, interior de São
Paulo, Jader Moreira, de 11
anos, ficou entre os 16 me

lhores mesatenista do Brasil
na categoria Mirim. O Mu

nicípio participou no torneio
com cinco jogadores, "Fize
mos uma avaliação do ní
vel técnico dos atletas de
pois desses jogos", ressaltou
Marcos Albino, treinador da
equipe . Charles Peters,
Christiano Goulart. Michel
Skoulo. Israel Oliveira Santos
e Jader Moreira estão con-:
firmados no del�gação de

Jorcçuó do Sul que dispu
ta, em agosto, em Itajubá
(MG), a próxima etapa da

Copa Brasil.

Jaraguá do Sul- A primei
ra etapa do Campeonato
Estadual de Paropente, pro
gramada para o final de
semana passado, foi trans
ferida pard amanhã e do

mingo, a partir das 10 horas,
na rampa do Morro Boa Vis
ta,O presidente do Jaraguá
Clube de Vôo Livre, Cleiton

Wagenknecht. decidiu cori

celar as provas devido ao

mau tempo na região, Se
tenta pilotos de todo o Es
tado deverão pörticipar da
oberturo do campeonato,
A prova de distância 'de
verá reunir os melhores pilo
tos do çstado, Ademir
Fernando Pradi. de Joroquó
do Sul. recordista estadual
da categoria, e César
Jerônimo Chagas, de Flori

anópolis, atual campeão,
são favoritos para vencer na
abertura do campeonato.

técnicas a favor dos jara
guaenses, a menos de 20

segundos para terminar a

partida, O pivô Jean, da
Wizard/FME, foi o cestinha
da partida com 19 pontos,

A Associação dos Ami

gos do Esporte A.mador
confirmou a participação
daWizard/FME no quadran
gular regional infanto-juve- -,

nll. que acontece de 16 a

18 de abril. que reunirá, em
Blumenau, além de Jaraguá
do Sul. o Ipiranga; Sogipa e

União, de Porto Alegre (RS),

Jeep Club
.

• Recebemos convite do Jeep Club de Florianópolis para o 11 º Jeep
Raid, nos dias 17 e 18 de abril.
• Também recebemos convite para uma expedição pelos mares do

Sul, nos dias 20 e 25 deste mês. Esta aventura percorrerá toda região
litorânea do Rio Grande do Sul e do Uruguai.
• Na última reunião, o nosso presidente recebeu o broche símbolo do

Jeep Club.
• O companheiro Vilmar Cattoni apresentou o amigo Giovani Junkes
como pretendente a sócio. Seja bem-vindo.
• Queremos agradecer ao amigo Erolf Haenschel pela substituição
da mesa. de sinuca.
• Os aniversariantes da semana são: Richard Hermann, 28/3; Erolf

Haenschel, 1/4, e Dário Schütze, 5/4. Parabéns!
• O companheiro Jorge trouxe, na última reunião, três adesivos com

as bandeiras da Polônia, Itália e Alemanha. Representando a sua

decendência.
• O jantar com lingüiça e churrasco ficou por conta do companheiro
Airton. Estava ótimo.
• O nosso presidente, Claus, em conjunto com o companheiro Parisi,
realizaram uma farra do boi, no domingo passado, O problema foi
convencer os animais a voltarem ao pasto.

- Alongamento de Chassi
- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos
- Adaptação Equipamemos
- Soldas Especiais...
Fone: (047) 37D-4159

•
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Tricampeão pelaTuper reforça
a Breithaupt/FME no Estadual
---------------------------------

Ala Alexandre, de 25 anos, poderá ficar no banco ae reservas no

jogo contra a Nostracasa/Tozzo, neste sábado, em Chapecó

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação dos Amigos do Es

porte Amador anunciou o

contratação do 010 Alexan
dre, de 25 anos, que estava
no Reserg, de Bento Gon

çalves (RS), paro o equipe
Breithaupt/FME, O jogador
chegou segundo-feiro (5)
no Município e realizou ba
terias de exames e fisiotera
pia, O técnico Manoel Dal- '

pasquaie, o Maneca, po
derá utilizá-lo no partido de
amanhã, contra o Nostra
coso/Tozzo. em Chapecó,
pelo quarto rodado do

Campeonato Estadual de
Futsal Divisão Especial.

Alexandre jogou nos últi
mos seis temporadas no Tu
per/Plonor de São Bento do
Sul. Integrou o time de Nel
sinho Carvalho nos títulos es- I

taduais de 1996/97/98 e foi

tricampeão dos Jogos A
bertos de Santo Catarina
defendendo São Bento do
Sul. O 010 se transferiu no iní
cio do ano paro o Rio
Grande do Sul, mos não

conseguiu se adoptar. "Es
tou vindo paro uma equipe
de ponto e com boas
chances de quebrar o he

gemonia são-bentense",
destacou o jogador.Alexan
dre começou o carreiro no

AABB, de Blumenau, com o

próprio Moneco.
A vitória de 9 o 3 sobre o

Berlanda, semana passada,
garantiu 00 Breithaupt/FME
o vice-liderança do Estadu
al, corn seis pontos, 00 lodo
de Seara, Maneca testou
vórias formações nos treinos
de ontem, Ele ainda não

Torneio reúne
judocas em JS

Jaraguá do Sul - Depois
de oito anos foro do ca

lendário estadual do Fede

ração Catminense de Judô,
o campeonato de Judô,
masculino e feminino, por
equipes, reaparece, O
Clube Atlético Baependi
promove neste sábado, a
partir dos 9 horas, no Giná
sio Arthur Müller, o com

petição reunindo cerco de
20 equipes de 15 municípios
e 220 judocas, Serão oito
atletas de coda cidade em

combates. eliminatórios,

Edson Junkes/CP

Em forma: Alexandre realizou sessões de fisioterapia

definiu o equipe que sai

jogando no Oeste, A Rádio

Jaraguá transmite o partido,
amanhã, o partir dos 20h 15,

A 4° rodada será com

pletado com Asme/Uno
esc enfrentando o União
São Marcos, em São Miguel
do Oeste; Seara Alimentos/
Águias Seguros e Rio do

Sul/Regato, em Seara; AD-

Blu jogando com o Be
lamar/Puma/Lafi, em Blu
menau, e Coleqlct/Avol/
CCAA e AABB/Joinville, em
Florianópolis, A Federação
Co.tarinense de Futsal con
firmou o transferência do

jogo entre Berlanda/Ga
boardi e S.jcap/Tuper paro
o próximo. dia 2.1 de abril,
em Curitibonos. '

A maior variedade de carnes selecionadas

RuaWalter Marquardt, 226 - Vila Nova

ir (047) 372-0528

PETERSON lzidon«
•• •••• ••••••••••••

Apito jaraguaense

Sete árbitros do Ligo Jaraguaense de Futebol foram aproo
vados nos testes do Federação Catarinense de Futebol,
Antônio Souza do Silvo, Gilberto Manoel dos Santos, Pou
lo Funke, Pedro do Costa, Laércio Pauli, Francisco Jussie
S, Gomes e Marinelson Souza Pires atingiram o médio e

(

poderão ser aproveitados nos jogos do 2° Divisão e dq
Amadores,

Feriado quente

O jogo entre Breithaupt/FME e Seara, válido pelo 5° roda
do do Estadual de Futsal, foi antecipado poro o feriado
do dia 21, quarto-feiro, às 20h30, A partido, marcado ini.'
cialmente paro sábado (24), ficou mantido paro o Giná-'
sio Arthur Müller, Amanhã, o equipe jaraguaense viaja
poro Chapecó, e enfrento o Nostracasa/Tozzo.

Sem rodeios

"O futsal de Jaraguá do Sul já conquistou o simpatia da

'

'<,

comunidade, No jogo em Joinville, há dez dios. os or-

qu,ibancadas do Abel Schulz estavom divididos, Agora, ��

Cocá Pavonello trabalho contra o tempo e tento agilizar
ônibus gratuito paro levar o galera em outros partidos i

longe do Município. Décio Boqo. dono do Canarinho, dá i
o palavra final.

,

Santa inocência i
Diretoria do Joraguá Motor Clube enviou corta de esclare-�
cimento sobre noto publicado nesta coluna semana pas
sado, que destacava o abandono do autódromo de

Jaraguá do Sul. A corto informo que o local é particular,
sem vínculo com qualquer entidade pública ou privada�
e que os decisões partem sempre do proprietário, snviaiSpézia. Sem contestação, Mos manter uma área fecha-·'·;
do, que dispõe de infra-estruturo, pequeno, obviamente,

:óC;::sdisse
anteriormente, a mais pura inocência.

I�.�
* Leivas Luiz Alves, carateca de Joinville, conquistou me

dalha de ouro no Pan-americano de Havana, Cubo.Alves

ganhou o títJlo e deverá assinar contrato poro defender�
o Vasco do Gomo até o final do ano, -I
* Sociedade Acaraí promove nesta sexta-feira, a partir
das 20 horas, torneio interno de bocha em duplas. lns

crições no local.
* UnJtu, 010 do Gorinthians Paulista de futsaL encheu os

olhos do diretoria do Associação dos Amigos do Esporte
Amodor-de Jaraguá do Sul. Poderá ser o próximo reforço
do Breithaupt/FME,
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