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Pasold reassume a administração e�
nega pressão tucano para cargos '}\7V.�tórioA.Lazzaris

� Iseb,VenturaS/C
OAB/SC· 2563 -Advoqados-OAB/SC· 275/97

CAUSAS:
- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumidor
- Direito Bancário

Rua:Domingos daNova, 303
Fone: (047)372-1846

o prefeito de Jaraguá do
Sul, Irineu Pasold (PSDB), re
assumiu na terça-feira (13) o
odrntntstroçoo municipal,
depois de 12 dias afastado
do cargo, quando foi subs
tituído pelo presidente da
Câmara de Vereadores, Al
cides Pavanello (PFL).

Pasold' negou que esteja
sofrendo pressão do partido
poro incluir filiados nos

primeiro e segundo escalões
da administração pública.

Sobre uma possível cisão
entre as lideranças tucanos,
foi taxativo: "Não aceito

pressão", e completou:
"Não vou sair do PSDB".

Na Europa, Pasold fez
contatos com as prefeituras
da Bélgica e Alemanha,
onde conheceu alternati
vas para o transporte ur

bano e projetos de teleféri
co para implantar no Morro
Boa Vista.

Página 4
Fotos: Edson JunkesfCP

Campanha de vacinação em Jaraguá do Sul. Página 11

"'AIS SABOR PARA SUA VIDA
FOTOLITOS Gilson Moreira e Marino Manske, sorteados da promoção

"O. que você faria para melhorar a sua cidade?",
desenvolvida em parceria entre o Jornal CORREIO DO POVO e

a Rádio Jaraguá AM, visitaram, na quarta-feira passada
(7), 06° Feinpesca (Feira Internacional dà Caça e Pesca),
que aconteceu na Expo Center Norte, em São Paulo.
As sugestões dos participantes da promoção foram
encaminhadas à Prefeitura de Jciraguá do Sul, como
contribuições a serem avaliadas.
Gilson eMarino aparecem no estande da "Revista 4x4", onde

I também estava exposto o Hummer da Malwee Malhas.'Duas Rodas
Industrial

371-7719
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[próprio filha. Página 14 I
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[Jooo entre Breithaupt/FME e Seara Alimentos!
!foi transferido para a quarta-feira. Página lSj
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Revendedor Credenciado

ARO 1 3" A PARTIR DE R$�
ARO 14" A PARTIR DE R$�

nas melhores lojas
Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799/371-0747
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o próximo bonde
O terminal urbano de transporte coletivo de

Jaraguá do Sul está em fase final de construção, mos
é pouco provável que o sistema integrado de

transporte seja implantado, apesar dos promessas.
Financeiramente não é viável à concessionário.
Comum o todos os cidades que se preocupam em

oferecer mais conforto à classe produtivo, o terminal
vai servir paro obrigar do
chuva. Mos o estudante, o

trabalhador, todo o gente
que depende de ônibus,
continuará pagando duos

passagens, coso precise
deslocar-se de um bairro paro
o outro.

E quando se falo em tempo
de espero, número de linhos
e, principalmente preço, vê
se que o custo/benefício paro
o usuário jaraguaense é
mesmo muito alto. A pas
sagem tem valor mínimo de
R$ 0,75. O mesmo que em

municípios maiores, como
Joinville, onde existe sistema

integrado e preço único. Paro que o comparação não
se torne ainda mais injusto, melhor nem citar cidades
modelo em circulação e transporté urbano.

Qualquer município que ofereço o mínimo
qualidade de vida o seus cidadãos, investe em

transporte coletivo adequado. Este, aliás, é o grande
problema urbano do final do século, o excesso de
veículos nos ruas, provocado por um sistema de

transporte insatisfatório e pelo cultura burguesa
individualista, que foz com que coda cidadão tire seu

carro do garagem todos os dias.

Jaraguá do Sul tem uma dos maiores médios de
veículos por habitante do Brasil, que não pode servir

poro justificar o falto de investimento em transporte
coletivo, visto que todo o classe operária depende
desse sistema. Coletivos nos ruas significam menos

poluição, menor fluxo de veículos e uma incidência
menor do estresse provocado pelo tráfego, doença
comum no mundo contemporâneo. Não bostasse o

falto de disciplino do jaraguaense no trânsito, o futuro
pode reservar à cidade os conseqüências dessa
caótico inversão.

O prefeito Irineu Pasold esteve recentemente em

visito à Europa - onde 90% do população circulo em

coletivos - e conheceu alternativos de transporte
urbano. Interessado nos bondes utilizados no França
paro pequenos distâncias e nos bondes elétricos,
silenciosos e ecologicamente corretos do Suíço,
estabeleceu contatos paro viabilizar propostos paro
Jaraguá do Sul. O detalhe é que esses investimentos
são caríssimos e o retorno, lento. Há que se pensar em

propostos operacionalmente mais práticos e

acessíveis., ,

FofodoFafo

o pediatra
OsmarCruz,
Urio Utech,
diretor do

Hospital e ,.,

Maternidade

Jaraguá;
empresário

Wandér

Weege e o

arquiteto
Reinhard

Conrads em
visita às obras
de construção

da UTI
Pediátrica

Carta do Leitor

Transitar é preciso
Meu aplauso e respeito à

discordância de Fridhold Ro

drigues do Silvo, à página 2,
do Jornal CORREIO DO POVO, no

edição de 9 de abril. Mos
como cidadão comum, não
tem obrigação de saber so
bre engenharia de tráfego.
Assim, cabem algumOs colo
cações.

1 - As vias urbanos devem
ter limites de velocidade de
acordo com o suo hierar

quia, que por suo vez de

pende de suo função (vide
matéria de 5 de março, no
mesmo jornal). No cidade
existem somente três vias ar

teriais: o BR-280, em dois tre
chos (Ruo Joinville e no senti
do de Corupá) e o SC-416,
no Borro do Rio Cerro. É evi
dente que tais vias devem ter
velocidade superior às de
mais, essas classificados em

estruturais, coletoras e locais;
2 - O sistema de circu-

* Osmar Günther

loção viário é análogo 00

sistema de circulação do .

sangue. Existem artérias, ve
ios, vasos capilares, arteríolas
e vênulas, com diferentes ca
libres. Os de maior calibre de
vem dor maior e mais rápido
vazão paro o sangue irrigar
partes periféricos e retornar
00 coração. A boa técnico
de engenharia de tráfego
deve seguir o lógico do na

tureza;
3 - Quando há dificuldade

poro acessar o partir das vias
laterais, é hora de se pensar
em semáforos poro que to
dos tenham democratica
mente suo vez;

4 - A dificuldade de aces

so dos e às propriedades lin
deiros depende mais do vo

lume do tráfego do que do
velocidade. É o que ocorre

nos vias centrais, com limites
de velocidade menor;

5 - Se há insegurança o

pedestres, é preciso instalar
travessias suspensos ou sub
terrâneos e faixas de nível;

6 - Há uma ciclovia próxi
mo à Ruo Joinville, usada

praticamente só paro lazer;
7 - Acredito que o Rua

Joinville passou de duos

paro três pistas, em 1,8
quilômetro, e de duas poro
quatro, em 2,4 quilômetros,
paro melhorar o fluxo. Se o

objetivo fosse reduzir o ve

locidade, bem mais barato
teria sido voltar o implantar
os tachões pré-existentes
em seu eixo longitudinal e

estabelecer sentido duplo
em todo o extensão. O alar

gamento do Ruo Joínvlüe es

tava planejado desde o

gestão Konell/Duwe. Esta

administração teve o méri
to de concretizá-lo;

* Coordenador do Plano
Diretor de Jaraguá do Sul

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas

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

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

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

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

Os lexlos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

Participe! É gostoso e fácil. Você come Salgadinhos Urbanitos,
toma Café Tio Urbano ou Café Bauer. Depois é só recortar a embalagem

e responder:
"Qualé o Salgadinho com Sabor de Prêmios?"

Envie com seu nome e endereço para:
Caixa Postal1 01 - CEP 89253-101 - Jaraguá do Sul - SC.

Você pode ganhar por sorteio um desses prêmios:
1 Ford Ka; 2 Motos Scooter; 3 Microcomputadores; 5 Bicicletas;

5 Microondas e 5 Caféteiras.

Promoção
:

I
i
I

�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTÓPOLE

PPS quer ser nova alternativa
Jaraguá do Sul - o presi

dente da comissão pro-
;r visória do PPS, Edson Müller,
e demais membros do

! recém-criado partido divul
,

garam na semana posso
da as diretrizes e as propos-
tas da legenda. Müller disse
que o PPS quer ser uma no

va alternativa ao eleitora
do. apresentando uma no

va esquerda, "a que evolu
iu e estó evoluindo nas

idéias, sem radicalismo".
O partido, com 11 mem

bros, tem 180 dias para fi
liar outras 39 pessoas,
número mínimo exigido
pela legislação eleitoral
para constituir O partido.
De acordo com o vice

presidente da comissão
provisória, João Gomes da
Cruz Filho, o João do Táxi,
a legenda vai buscar des
contentes de todos os

partidos políticos e filiar
pessoas das mais diferentes
classes sócio-econômicos.

- O PPS não tem inimi-

gos. Nossa oposição será
no campo das idéias, mas
faremos oposição sempre
que houver necessidade -

discursou Müller, informan
do que o partido tem pro
posta alternativa ao mo

delo liberal. I

O vice-prefeito de Blu
menau, Inácio Mafra, disse
que a proposta central da
nova formação partidária

. é a confluência de esquer
da que se aproxima do
centro, numa tentativa em

explicar o antagonismo da
formação ideológica dos
11 membros fundadores do

partido no Município, oriun
dos de partidos considera
dos de direita. "Queremos

avançar com democracia,
liberdade e responsabi
lldode". declarou.

Müller revelou que o

médico Nelson Eichstaedt
é o candidato natural do

partido para concorrer à
sucessão do prefeito Irineu
Pasold (PSDB).

Pavanello aponta dificuldades e
sugere gesfão descentralizada
----------�---------------------_ .

Presidente da Câmara administrou o Município por 12 dias e disse que
experiência mudou a vtsoo que tinha da administração

Jaraguá do Sul - O presi
dente da Câmara de Vere
adores, Alcides Pavanello

(PFL), avaliou positivamente
o período em que substituiu
o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) na administração do
Município. Segundo Pava
nello, a cidade é muito

grande e tem muitos pro
blemas para serem resolvi
dos, exigindo do prefeito ex

periência administrativa e

secretários competentes e

comprometidos com os pro
jetos definidos. Ele sugeriu
que a administração seja
descentralizada o máximo

para ser eficiente.
- É preciso uma adminis

tração participativa mes

mo. O prefeito não tem

condições de conhecer to
dos os problemas e prio
ridades da comunidade.
Para isso, é necessário se..:

tores com rnols autonomia.
As grandes decisôes, no en
tanto, devem estar nas

mãos do prefeito -declarou.
Pavanello disse que a

experiência como prefeito
mudou sua visão da admi

nistração pública. De acor

do com ele, o vereador
desconhece o andamento
da máquina administrativa,
cobrando rnols do que ela

tern condições de atender.
"O vereador está preocu
pado com a região e a

Prefeitura vê o todo", resu
miu, lembrando que, às ve
zes, as prioridades do vere,.

odor não são as mesmas da
Prefeitura. "Ne Legislativo
não se tem noção da com

plexidade da administração
municipal, e se cobra
muito", completou.

J
Ele fez questão de frisar

que não era prefeito, "es
tava prefeito", e que o es

paço de 12 dias foi curto

para qualquer alteração

Edson Junkes/CP

Experiência: Pavanello foi prefeito por 12 dias

na rotina administrativa. "A

preocupação foi dar con
tinuidade aos trabalhos já
implantados ou sendo de
senvolvidos", resumiu,
bcrescentando que o se

cretariado é competente e

o auxiliou quando ne

cessário. "Não fiquei uma
única vez sem resposta. Os
funcionários me trataram
com profissionalismo e sa-

.

biom exatamente.o que
tinham que fazer. É o re

sultado da administração
empresarial implantado
em Jaraguá do Sul", afir
mou.

PROJETO - Pavanello disse

que para marcar sua pas
sagem pela administração

de Jaraguá do Sul decidiu
apresentar o projeto de re-'

.

capeamento asfáltico entre
João Pessoa e Sanfa Luzia,
obra orçada em aproxima
damente RS 2 milhões. "Não
é nenhuma promessa, ape
nas aproveitei o período
para sugerir a consulta so

bre a viabilidade do proje
to", explicou, informando
que para concluir a obra é
preciso buscar recursos ex

ternos.
RETORNO - O presidente

da Câmara de Vereadores

poderá ossumir outra vez a

administração pública no fi
nal do ano, quando o

prefeito Irineu Pasold tem
direito a férias.

CENTRO

10------------ Caio Júnior-
•

Freqüentemente, o eleitor brasileiro, na época de

eleições, é enganado por discursos encomendados,
apenas com o objetivo de conquistar o poder. Alguns
analfabetos chamados de políticos, resolvem brincar de
fazer leis sem medir as conseqüências. Como sempre, o

principal prejudicado com isso tudo é o povo.
Recentemente, foi abolida a lei do uso obrigatório do "kit

de primeiros socorros". Simplesmente, os motoristas (cerca d,e
2,5 milhôes de automóveis) tiveram que desembolsar em
média RS 1 0,00, para adquirir o referido conjunto.

Enquetes realizadas pelos meios de comunicação
perguntavam à população se essa lel beneficiava de

algum modo os motoristas ou era apenas mais uma das
tentativas de algum político querendo se promover às
custas do bolso do povo. A resposta era uma só: "Vou

comprá-lo porque não quero levar muita".
As pessoas foram obrigadas a comprar o "klt". sem

ter um devido treinamento para o manejo dos materiais,
contrariando os ensinamentos que dizem para não
mover a vítima do local do acidente,. deixando para
profissionais habilitados tal procedimento.

t Apesar da indignação geral, essas leis mal elaboradas
surgem seguidamente no Congresso, fazendo

parlamentares gastarem várias semanas para
aprovação dessas imposições impensadas.lnfelizmente, -

no final da história, o povo é manipulado como uma

marionete nas mãos desses políticos sem criatividade.

DEIMAGEM

Hospital Jaraguá

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA·

ULTRASSONOGRAFIA'
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Check-up
VIP��

Suaempresa
em ótima formaRUA JORGE CZERNIEWICZ, SIN° (HO�PITAL JARAGÜÁ)

OBS.: EM BREVE ESTAREMOS ATENDENDO TAM:QÉM NA RUA JOÃO PICCOLI,.216
(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pasold nega pressão do PSDB e
afirma que não deixa o partido
---------------------------------

Prefeito reassumiu esta semana a administração, depois de ter visitado a

Europa, onde conheceu projetos de transporte de turismo

Jaraguá do Sul- O prefeito
Irineu Pasold (PSDB) negou
categoricamente que esteja
sofrendo pressão do partido
para incluir filiados tucanos
na administração pública.
Ele afirmou que não tem ne

nhum nome para ser substi
tuído, descartando qualquer
possibilidade em negociar al
terações. Pasold se mostrou
desconfortável diante das

indagações, às vezes, sur

preso pelas declarações fei
tas pelo deputado federal Vi
cente Caropreso, na sema

na passada, sobre os cargos.
Caropreso, também pre

sidente da comissão provi
sória do PSDB no Estado, disse
em entrevista exclusiva ao

Jornal CORREIO DO POVO que o

partido tem pedidomsístente
mente a Pasold que reavalie
a composição dos escalões
na Prefeitura. O deputado
classificou como natural a dis

puta por mais espaço. De
acordo com Pasold, o PSDB
reivindica mais cargos desde
o início do governo.

- Hoje, não tem mais es

paço para o PSDB sozinho.
Existe um projeto de governo
elaborado pela coligação.
Não vejo em cargos a força
do PSDB na administração -

afirmou, lembrando que, no
início do governo, o PPB, que
fõra adversário na eleição,
tinha três secretarias, o mes

mo número que o PFL e uma

Arquivo/CP

amenosque
O PSDB.
Sob r e

uma possível
cisão entre as

lideranças tu
canos, Pa
sold foi taxa
tivo: "Não a

ceito pres
são", ecom
pletou: "Não
vou sair do
PSDB". Ele
disse, entre
tanto, que se

houver ne

cessidade
em substituir

alguém, o fa-
\ró. mas por

razões admi
nistrativas,
não por im

posições.
Na terça
feira (13), o
PSDB se reu-

Pasold: "Não aceito pressão para substituição
niu poro discutir, entre ou

tros assuntos, cargos na

Prefeitura. Os tucanos ale

gam que a sucessão muni

cipal de 2000 passa pelo
posicionamento que o PSDB
tiver na administração.

VIAGEM - Na Europa, Pa
sold fez contatos com

prefeituras belga e alemã,
onde conheceu alternati
vas para o transporte ur

bano e projetos de teleféri
co para implantar no Morro

Boa Vista.
Pasold revelou que a

idéia é implantar um roteiro
turístico regional, envolven
do os municípios da micror

região da Amvali (Asso
ciação dos Municípios do
Vale do Itapocu), exploran
do o potencial de cada um.

A proposta será apresen
tada aos prefeitos, na próxi
ma reunião da Amvali, quan
do será discutida a viabi
lidade do projeto.

Oionei assume apresidênciado PT
Jaraguá do Sul - O advo

gado e professor Dionei da
Silva foi eleito no sábado (10)
presidente da Executiva rnu
nicipal do PT. Ele substitui o
também professor Luiz Cezar
Schörner.presidente do Sindi
cato dos Servidores Munici
pais. Os petistas decidiram
também que o partido reali
zará, quinzenalmente, reuni
ões nos bairros, onde colherá
subsídios para a elaboração
do programa de governo.

Dionei, virtual candidato a

prefeito, informou que o PT
desenvolve campanha de fi

liação até o dia 1 de outu
bro, prazo limite para quem
deseja disputar as eleições
de 2000. A executiva preten
de realizar cursos de prepara
ção aos candidatos a verea
dor,ministrados por dirigentes

petistas de Porto Alegre, ci
dade administrada pelo PT
por três governos. Segundo
Dionei, os candidatos rece
berão instruções sobre o pa
pei do vereador e a filosofia
do partido.

- A idéia é ter candidatos
preparados. Para isso, vamos
trabalhar com assuntos atu
ais como globalização, orça
mento, incentivos fiscais e

normas legislativas - revelou.
A primeira reunião de bair

ro acontece na próxima se

gunda-feira (19), na Rua Fri
da Piske Krüger. na Barra do
Rio Cerro. Segundo Dionei o
programa de governo seró
elaborado aproveitando
contribuições colhidas nas

reunlöes. adaptando-as ao

projeto petista. "A intenção
é analisar. em cada bairro, os

13 pontos do plano de gover
no do PT para a cidade", in
formou, acrescentando que
a gestão participativa é o

ponto central da administra

ção petista.
Completam a direção do

PT, Silvino Volz, vice-presiden
te; Emerson A. Gonçalves, se
cretário; e Sebastião Silva
Camargo, tesoureiro.

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

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

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

.... _ .

O vereador Moacir Bertoldi (PPB), desapontado com o

resultado da votação ao pedido de informação sobre os

RS 17 mil gastos na reforma da Praça f3aul Harris, ocupou
a tribuna da Cámara para criticar a posição dos colegas

que votaram contrário.
Leu trecho da entrevista do prefeito Irineu Pasold (PSDB),
que afirmou que era "função do vereador fiscalizar, mas

'.'
deve comprovar as acusações".

I - Não fiz nenhuma acusação, apenas queria informações
.-

sobre os gastos. Aqui na Câmara tem números, quero ver

as notas - explicou.

Picuinha
Carione Pavanello (PFL)
pediu aparte e disse que
votou contrário porque

Bertoldi não havia
embasado o

requerimento.
- Quando o senhor trouxer

documentos que
comprovem

irregularidades em alguma
,; decisão administrativa,
i, votarei favorável - avisou.

Na veia
Em resposta, Bertoldi disse
que solicitou o pedido de

informação motivado por
populares que o cobram,
não concordando com os

valores.
- Não há motivos para

preocupação. Não tenho
documentos comprovando
irregularidades. Se os tivesse,
pediria abertura deCEI -

devolveu.

Calo

i O vereador Antônio Berns, que deixou o PFL esta semana,
I

assumiu a vaga do presidente da Câmara, Alcides
Pavanello (PFL), que administrava o Município na

ausência do prefeito Irineu Pasold (PSDB).
Para desgosto, Berns informou: "A rodoviária, com 5,5 mil
metros quadrados, custou RS 572 mil, incluindo a aquisi
ção do terreno de aproximadamente 16 mil metros qua
drados. Seis salas de aula, com 1,2 mil metros quadrados,

custaram RS 408 mil. "É preciso verificar", sugeriu.

Ern alta
O roteiro da visita que o

governador Esperidião
Amin (PPB) fez a Jaraguá

" do Sul, no dia 6, incluiu
ii uma passada à gráfica do
--

ex-deputado estadual
Udo Wagner.

Depois. Wagner
acompanhou Amin e

comitiva nas solenidades

previstas.
Isso prova que o ex

deputodo ainda goza de
muito prestígio junto
cio governador,
para despeito de
muita gente.

Namoro
Locutores da Rádio Peão

divulgaram que o PT ana
lisa a possibilidade em se

coligar com o PMDB do
. deputado estadual Ivo Ko

nell, no ano que vem.

Segundo eles, o PT impõe
como condição para a

futura aliança um progra
ma de governo que inclui
Orçamento Participativo,
.descentrolizoçóo da saú
de e investimentos na área

social, entre outras.
Muitos acreditam que o PT
possa definir as eleições do

próximo ano.

Trocadilho

_..
Para justificar o voto cootrário ao requerimento de

I Bertoldi, o vereador Afonso Piazera (PTB) pediu aparte e

i saiu-se com essa pérola:
- Quero deixar bem claro, para que as coisas não

fiquem no escuro ...
- filosofou.

É impressionante!

�ADDlMaklef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de .

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

sua segurança e tranqüilidade.
�O�Oco Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�l)f,'Rf, Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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." ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETÁRIA EXPLICA PROPOSTA DO PRONTO ATENDIMENTO
A implantação de um Pronto Atendimento 24 Horas em

Jaraguá do Sul é uma necessidade, defendeu na Acijs, a

secretária municipal de Saúde, Nanci Zimmermann. O
diagnóstico da situação hospitalar, realizado no ano passado,
encomendado pela Prefeitura, analisou o conjunto dos
equipamentos de saúde colocados à população local e
concluiu que a rede básica serve a contento, através dos 15

postos de saúde, mais os ambulatórios das empresas, sindicatos,
Sesi e clínicas particulares, no aspecto preventivo e curativo.
Todavia, o relatório apontou deficiências na rede ornbulotoncl
que não dá cobertura após as 19 horas nos finais de semanae

feriados, acumulando os serviços no pronto-socorro.
Segundo Nanci, a idéia de um Pronto Atendimento 24 Horas,

para suprir essa carência, era discutida desde o ano passado
pelo então prefeito Geraldo Werninghaus. O Sesi entrou nas

discussões, para o aproveitamento da área que servia como

cozinha industrial, atualmente ociosa, na Rua Marina Frutuoso.
Pelo projeto, o Sesi cederia as instalações, em comodato, além
de providenciar a reforma e adaptação da área. Esta seria a

contribuição do sistema Fiesc-Sesi para o setor da saúde de
Jaraguá do Sul.

.

O PA 24 Horas faria os serviços não caracterizados como

urgência/emergência, que continuariam com o pronto-socorro.
O atendimento, pela proposta apresentada pela secretária de
Saúde; seria via SUS, de caráter regional, atendendo pacientes
de outros municípios, também, via consórcio com as prefeituras,
com a tabela do SUS. Para o pronto atendimento, seria
tronstefldo. a policlínica de referência de especialidades, que
atualmente funciona no prédio do INSS, na Getúlio Vargas. I

Conforme explicações da secretária Nanci, o PA 24 Horas
faria o atendimento intermediário, desafogando o pronto
socorro, para onde as pessoas se dirigem, mesmo quando os

casos não são de urgência e ou emergência.A proposta envolve
o Sesi, que cederia o prédio com cerca de 1,2 mil metros

quadrados de área e faria as reformas e adaptações.A Prefeitura
compraria os equipamentos e os materiais e arcaria com os

. custos mensais de pagamento dos recursos humanos, calculados
em RS 38 mil.

Esse novo serviço é visto como' uma necessidade, dando à
população atendimento ambulatorial em tempo integral, hoje
inexistente, o que obriga a procurar o pronto-socorro, onde nem

sempre é bem atendido devido a questões estruturais e

priorização dos casos de urgência/emergência.

NÚCLEOS DESENVOLVEM TREINAMENTO PARA ASSOCIADOS
"Atendimento" é o tema da palestra que o Núcleo de Hotéis,

Restaurantes e Similares da Acijs promove no dia 19 de abril,
segunda-feira, das 15 às 18 horas, no auditório do Ceies. com
Bugmann & Zacarias Associados, voltada para a área
motivacional. Os funcionários dos estabelecimentos associados
co núcleo e também outros interessados, que tenham contato
direto com o público, podem participar. O custo. para
associados, é RS 10,00, e não associados RS 15,00. Informações
e inscrições com Inês ou Marcos, pelo telefone 372-1598. E o

Núcleo dos Sorveteiros realiza, nos dias 28 e 29, na Duas Rodas
Industrial, o módulo dois do curso "Preparo de tortas de sorvetes
e mono porções", através do supervisor técnico da empresa,
José Fortes. Para participar, contatos com a consultora do núcleo,
Déborah Amorim.

CABELEIREIROS LANÇAM O CONCURSO DA LOGOMARCA
O Núcleo dos Cabeleireiros da Acis. no períodO de 19 de abril a

18 de junho, recebe os trabalhos dos profissionais da área de
propaganda, marketing, publicidade e do próprio setor. para a

escolha da logonnarca. O regulamento pode ser retirado com o

consultor. Luiz Dolri na Acijs (telefone 371-1044). O prêmio para o

: trabalho vencedor é uma TV 14 polegas, estadia em hotel-fazenda,
I
em Lages, e manutenção do cabelo durante cinco meses.

EXPOSiÇÃO DO NÚCLEO DE FOTOGRAFIAS DA ACIJS
O Núcleo de Fotografia Profissional do Acijs abre, no dia 16·

de abril, no Shopping Center Breithaupt, a exposição"Mulher,
noiva, mãe", mostrando os trabalhos fotográficos dos
associados, até o dia 3 de maio.

Grupo Breithaupt lança campanha
para atrair novos fornecedores
---------------------------------

Objetivo é oportu_nizar negócios com pequenos produtores da região,
incentivando a produção e gerando emprego e renda

Jaraguá do Sul - o Grupo
Breithaupt, que está investin
do cerca de RS 20 milhões na

construção do Shopping
Center Breithaupt no Municí

pio, previsto para ser inaugu
rado em setembro, lançou
na semana passada um

novo método para buscar
outros fornecedores. A novi
dade consiste na distribuição
de cartilhas explicativas, in
centivando empresários da

região a negociar com a

ernoresç. O grupo quer bus
car no mercado novas par
cerias e abrir um canal dire
to de negociação.

Segundo o diretor-comer
ciai do grupo, Roberto Brei

thaupt, 5�% dos produtos
comercializados nas lojas e

superrnercodos são originári
os de Santa Catarina. "Nos
sa política comercial é dar

preferência aos fornece
dores do Estado, contribuin
do assim com o crescimento
econórnlco". declarou, afir
mando que a busca regio
nal de fornecedores tem
como objetivo, também, fa
cilitar as negociações e a

pronta entrega dos produtos.
O Departamento de

Compras do Grupo Breitha

upt colocou-se à disposição
dos possíveis fornecedores

para futuras negociações. O

diretor-comer
ciai disse que
quer oportunizar
novas parcerias
e incentivar a

produção da re
gião. "Existem
muitos fornece
dores que des
conhecem nos

sa política. Por
isso, estamos a

brindo um novo

canal de comu

nicações para
aproximar os

vendedores de
nossos compra
dores", explicou.

Exemplifican
do, Roberto Brei

thaupt disse que

Edson Junkes/Cf?

Breithaupt: em busca de novos parceiros
o grupo é o mai
or cliente nacional da Meta

lúrgica Menegotti na aqui
sição de betoneiras,

.

conquis
tando o Prêmio Betoneira de
Ouro, na revenda de betonei
ra de 145 litros, e Prata, na ven
da de betoneiras de 120 litros.
"No ano passado, fomos o

rnolor revendedor no Estado
da Metalúrgica Trapp", infor
mou, afirmando que pretende
buscar no mercado regionol
produtos similares ao nacional
a preçosmenores e comercia
lizá-los a preços compatíveis.

.Na opinião de Roberto Brei-

thaupt, a abertura de novos

contratos exigirá dos fornece
dores investimentos em tecno

logias, modernização e quali
dade, possibilitando a expan
são da empresa para disputar
o mercado. "Priorizando as

empresas da região, estamos
motivando os pequenos em

presários a negociar conosco,
que serão obrigados a contra
tar profissionais qualificados,
que no final reverterá no po
der de compra des trabalha
dores, gerando renda para o

Município", ensinou.

r ---------�---�---�-�
IDA Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) renovou o convênio I
I com a Humanas Assessoria em RH e com a Fausel Associados. I
I Pelo contrato, as empresas associadas poderão contar com os serviços de ossessorlo. I
I bem como utilizar os serviços médicos e odontológicos. I
IDA diretoria da Apevi divulgou o calendário das atividades e shows da 4Q Multifeira, que Iacontece de 9 a 18 de julho, em Jaraguá do Sul. Maiores detalhes na próxima edição.I O Empresários e trabalhadores nas indústrias do vestuário realizam hoje a primeira reunião I
I para discutir as pautas de reivindicações, visando a date-base da categoria, 1 de maio. I
IDA Secretaria de Fazenda informou que a dívida de Santa Catarina é de R$ 4,3 bilhões. I
I Destes, R$ 1,3 bilhão a curto prazo. I
I O governador EsperidiãoAmin, surpreso, disse que vai solicitar providências da Procuradoria- I
�er�contra despesa�assumida:_d.:_forma irregular. .; _j

SEJA COMPETITIVO NESTE:MERCADO-GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

ras'suli�ogadOS Associados
OAB/se 3437-.B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx, Postal50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511IFax: (047) 372-1820·
Jaraguá do Sul - se - Horne Page: www.cassull.cóm.br - e':'IÍlai1:cass�li@cassu1i.com.bt
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ALUGUEL
DE TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° 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° 22.142 de 07-04-1999

JONAS LUÍS VOLKMANN E SANDRA SIQUEIRA FERNANDES
Ele, brasilejro, solteiro, técnico eletrônico, natural de 1araguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Valdir José
Manfrini, 517, São Luís, nesta cidade, filho de Reinwaldo Volkmann e Isabel Ferreira Volkmann.
Ela, brasileira, solteira, futurista, natural de Bela Vista do Piquiri - Campina da Lagoa, Paraná, domiciliada e

residente na Rua João Carlos Stein, 1.288, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de José Paulo Fernandes e Jandira

Siqueira Fernandes.
EDITAL N° 22.144 de 08-04-1999

Cópia recebida do cartório de Imbuia, neste Estado

GILBERTO GERALDO MARTINS E ECLAIR ARNOLD
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, natural de Santa Tereza - Cascavel, Paraná, domiciliado e residente
no Três Rios do Norte, nesta cidade, filho de Paulo Martins e Ivany Martins.
Ela, brasileira, agricultora, natural de Samambaia - Imbuia, neste Estado, domiciliada e residente em Loc. de
Samambaia, em Imbuia, neste Estado, filha de Ernande Arnold e Alma Arnold.

EDITAL N° 22.151 de 13-04-1999

Cópia recebida do cartório de Piçarras, neste Estado
MARCIO ROBERTO DOS SANTOS E MARISTELA FELICIO

Ele,brasileiro, solteiro, técnico agropecuário, natural de Apucarana, Paraná, domiciliado e residente nesta cidade,
filho de Claudio Alves dos Santos e Maria do Carmo dos Santos.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Luís Alves, neste Estado, domiciliada e residente em Piçarras, neste

Estado, dorni, digo, filha de Izidoro Verginio Felicio e Nilda Corrêa Felicio.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela imprensa e

em Cartório, onde será afixadopor IS (quinze) dias.

Nota de Agradecimento
e Convite paraMissa de 7° dia

Familiares enlutados de Affonso Franzner ainda consternados
com seu falecimento agradecem a todos que enviaram flores, coroas,
telegramas e acompanharam o extinto até sua última morada.

Agradecem em especial;
- Comunidade da Barra do Rio Cerro
- Farmacêutico Luis Zonta
- Famílias de Jair Franzner e Marcos Sheuer
- Corpo de Bombei(os Voluntários
- Hospital e Maternidade São José
- Doutor Manoel
- Paróquia São Sebastião, em especial ao Padre Alberto Piazera
- PadreNivaldo de Souza
- Funerária Hass
- Parentes, amigos e vizinhos.
Convidam para a Missa de 7° dia que será realizada no dia 16/4/

99, às 19 horas, na Matriz São Sebastião - Centro.

Familiares de Affonso Franzner

Seu
dia de sorte

está
Chegando

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, lia forma daLei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se achamneste Tabelionato

para protesto de Títulos contra:

AG.M. Com. de Prod. e Serv. de Limp, - Rua Felipe Schmidt, 218 - Nesta;
Adernar Rosa Borges / Marlise Geisler Borges - Estrada Garibaldi, s/n" - Nesta;
Auto Mecânica FCH Ltda. - Rua Pedro Avelino Fagundes, s/no - Nesta;
Botoarte Produtos Têxteis Ltda. M� - R. Joinville, 2490 - Nesta;
Cia. Cota Ind. Com. Tecidos e Malhas Lt. - Rod. BR-280, Km 63, n° 5249, sI
55 - Nesta;
Claudio Pereira de Jesus - Estrada Saibreira, s/n° - Vila Amizade - Schroeder;
Comercia] Jobert Ltda. ME - R. Maria Ubelina da Silva, s/n° - Nesta;
Confecc. Noppen Ind. e Com. Ltda. - Rua Leopoldo Janssen 100 - Nesta;
Confecc. Noppen Ind. e Com. Ltda. - Rua Leopoldo Janssen 100 - Nesta;
Cozinha Industrial Sarielly Ltda. ME - Rua Guilherme Hass, 226 - Nesta;
Dionei Ferreira de Oliveira - Rua 401, s/no - Rua em frente ao Estofados BE -

Nesta;
Discariol Com. Distr. Beb. Ltda. - Rua Willy BarteI, 185, Baependi - Vila

Baependi - Nesta;
Ilda Meurer Fagundes - R. Campo Alegre, s/no, ao lado 650 - Nesta;
Ind. e Com. Frutas Secas Caui - Rua Três de Outubro - Nesta;
lrapuam Rodrigues da Costa - Rua 28 de Agosto, 3664 - Guaramirim;
Julio Cesar Dalpias - Rua Ceará - Nesta;
Julio Cesar Dalpias - Rua Ceará - Nesta;
L.N.R Com. Repres. - Rua João Januário Ayroso, 675 - Nesta;
Laser Serras e Ferramentas - Av. Gov, Jorge Lacerda, 249 - Nesta;
Lizrnay Confecções e Acabamentos Têxteis Ltda. - R. Willy Gunther, s/n° - Rio
Cerro I - Nesta;
Mareio Geisler ou Marileia Geisler - Estrada Garibaldi, s/n° - ale Malhas
Malwee - Nesta;
Marcos Paulo de Lima - Rua Joinville, 1389 - Nesta;
Mecânica Izabel Ltda. - R. Felipe Schmidt, s/no - Corupá - SC;
Nerci Luiz Risso - Rua das Saudades, s/n° - Corupá;
Norrnali Maria Crepaldi - Rod. Pref. Engelbert, s/n° - Nesta;
Ottavio Fontana - R. Horácio Pradi, 133 - Nesta;
Patricia do Carmo Alduvino - Rua Clara Hermano, 692 - Corupá - SC;
Paulo Roberto Schmitz - Rua Max Eugenio Ziernann, 277 - Nesta;
Paulo Roberto Schmitz - Rua Max Eugenio Ziemann, 277 - Nesta;
Posto de Medes. Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro
- Nesta;
Posto de Medes. Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro
- Nesta;
Restaurante Pavanello Ltda. - Rua Antonio Carlos Ferreira, 596 - Nesta;
Rovilex Com. e Distr. Gên, Alim. Ltda. ME - Rua Domingos Sansão, 295 -

Vila Lalau

Sergio A. Peron - Ale Rádio Brasil Novo - Nesta;
Sergio A. Peron - Ale Rádio Brasil Novo - Nesta;
Sergio A. Peron - A/c ·Rádio Brasil Novo - Nesta;
Sergio A Peron - A/c Rádio Brasil Novo - Nesta;
Sergio A Peron - A/c Rádio Brasil Novo - Nesta;
Sergio A. Peron - Ale Rádio Brasil Novo - Nesta;
Sergio A. Peron - A/c Rádio Brasil Novo - Nesta;
Sergio A Peron - A/c Rádio Brasil Novo - Nesta;
Sergio A Peron - A/c Rádio Brasil Novo - Nesta;
Sergio A Peron - Ale Rádio Brasil Novo - Nesta;
SergioA Peron - A/c Rádio Brasil Novo - Nesta;
Silvana Schrnoeller Giovanella - Rua Leopoldo Malheiro, 113 - Nesta;

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

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

Jaraguá do Sul, 14 de Abril de 1999.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

........II.......-.. ..II........._,..�� I
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Trânsito
O trecho da Rua Ângelo Schiochet, compreendido entre
as ruas Barão do Rio Branco e Marina Frutuoso, será mão
dupla. A Secretaria de Planejamento de Jaraguá do Sul
aguarda a implantação do semáforo, nos cruzamentos

. para iniciar a alteração.
A mudança será feita já no próximo mês,

Creche
A secretária de Educação de Jaraguá do Sul, Isaura
Silveira, esteve na Câmara de Vereadores na segunda
feira (12) para explicar o funcionamento do Centro de

Educação Infantil Daniel Carlos PrettL no Santa Luzia.
Na semana passada, o vereador Moacir Bertoldi

questionou o número de crianças atendidas e as

instalações da escola.
_

Segundo Isaura, o centro atende 74 crianças até seis anos,
alguns em período integral.
Seminário
A Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul promove
no dlo 14 de maio, no Clube Atlético Baependi, o

Seminário Municipal de Educação Infantil, com o tema
"Realidade e autonomia".
O evento contará com palestras da doutora em

educação infantil, Gisela Wajskop, e da consultora do
MEC, Ana Amélia Inouê.

Planejamento estratégico
O representante da Comissão de Planejamento do Plqno
Estratégico de Jaraguá do Sul, Gilmar Moretti, que
desenvolve a Agenda 21, fez palestra para os alunos de

pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, no
curso de Recursos Humanos/TCE (Tribunal de Contas do
Estado) da Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio
econômicas do Centro Sócio-econômico da Universidade
Federal de Santa Catarina.
Moretti abordou a trajetória do Projeto Jaraguá 2010,
Agenda 21 e Planejamento Estratégico.

o

Encontro
Na segunda-feira (19), a partir das 19h30, no Hotel Hilton,
em São Paulo, acontece o Encontro Internacional sobre
o tratamento do Câncer.
O evento vai reunir especialistas brasileiros da área de

oncologia e urologia, além do professor de oncologia da
Universidade de Hannover, Alemanha, Jens Atzpodien,
que debateram o uso da Interleucina-2 recombinante (IL-
2r) no tratamento do câncer renal metastático.

Palestras
O diretor do Departamento de Uro-Oncologia da
Sociedade Brasileira de Oncologia e professor livre
docente da Clínica Urológica do Hospital das Clínicas,
Antonio Carlos Pompeo, faz palestra com o tema "Limites
terapêuticos dos procedimentos cirúrgicos no câncer
renal".

Atzpodien fala sobre a utilização de IL-2r na imunoterapia
do câncer renal: estado atual e direções futuros".

Inscrições
As inscrições para participação do Encontro Internacional
podem ser feitas pelo telefone: (Oll) 263-6166. Haverá
tradução simultânea.

Voltolini garante tratamento

igualifário a todosmunicípios
----------------------------------

Secretário estadual de Saúde visitou a região na semana o

passada e prometeu apoio às estruturas regionais

Corupá - O secretário es

tadual de Saúde, Eni voltoll
nl. descartou qualquer
tratamento diferenciado
aos municípios catarinenses.
Ele foi enfático ao garantir
que as ações da secretaria
estarão voltadas aos mu

nicípios, "independente de

questões partidárias. voltoll
ni visitou a região da Amvali
(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu), na sex

ta-feira (9), e concedeu en

trevista coletiva no prédio
da Prefeitura.

Em Jaraguá do Sul, Vol
tolini visitou rapidamente o

Hospital São José, onde to
mou conhecimento da dívi
da da instituição, e man

teve contato com represen
tantes do Hospital Jaraguá.
"É uma visita de rotina com

o objetivo de conhecer o

aparato de saúde no Esta
do, uma bandeira da se

cretaria", disse, acrescentan
do que tem sugerido aos

secretários municipais de
saúde a inversão do modelo

Fotos: Edson Junkes/CP

adotado, pri
orizando a

prevenção.
Na opin

ião do se

cretário, os

municípios
'devem reor

ganizar as es

truturas, in
vestindo nos

postos de sa

úde e desen
volvendo

campanhas
de conscienti

zação. "Esta
mos propon
do uma nova

visão e nos or

ganizando
para que pos
samos ajudar Voltolini: "Apoio indepente de partido"
os municípios", declarou, re
forçando a proposta de su

perar as questões partidá-
o rlos, Voltolini informou que ao
assumir a secretaria, em ja
neiro, encontrou dívida em

torno de RS 50 milhões, com
folhas de pagamento e

fornecedores.
Voltolini revelou que nos

últimos três anos Santa
Catarina apresentou recuo

nas campanhas de vaci

nação. "Precisamos investir
na prevenção, é mais bara
to", concluiu.

Médicos inauguram Centro de Imagem
. .

Jaraguá do Sul - Home

nagem ao falecido médico
João Biron marcou a inau

guração do Centro de Ima

gem 2, do Hospital e Mater
nidade Jaraguá, no dia 8 de
abril. Locolizodo no centro
da cidade, na antiga casa

de João Biron (esquina da
Rua Reinoldo Rau com a

João Picolli), o arrojado
empreendimento foi cons
truído em parceria com a

classe médica e está equi
pado para realizar radiogra
fias, ultra-sonografias e ma

mografias.
Certa de RS 200 mil fo

ram aplicados na cons

trução da nova unidade,
com a compra de equipa
mentos, reestruturação das

instalações elétricas, civil e
hidráulicas, contratação de
funcionários e aquisição de
material. O investimento faz

porte do projeto do hospl
tal. "Antes do final do
milênio estaremos dotando

Jaraguá do Sul com um hos

pital que nada ficará de
vendo aos grandes cen

tros", prometeu o presidente
doConselho Administrativo,
Lírio Utech.

Conforto e facilidade de
uso são os serviços que o

Centro de Imagem pi'e
tende oferecer a .seus cli
entes, segundo o diretor
administrativo do Hospital
Jaraguá. Ele acredita que a

localização da nova uni
dade permitirá um acesso

maior dos pacientes, visto
que o hospital encontra-se
isolado do centro da ci
dade, Além de equipamen
tos de última geração e ar

rojodos lnstolcçöes. a uni
dade oferecerá estaciona
mento grátis a seus clientes.

A secretária de Saúde,
Nanci Zimmermann, apro
veitou a ocasião da inaugu
ração para revelar o inte
resse de firmar convênio
com a Secretaria de Saúde
do Estado, para que os pa
cientes do SUS possam rece

ber o mesmo atendimento.

Enquanto o convênio não
sei. o Centro de Imagem 2
atende apenas aos con

vênios médicos e particu
lares.

"gO ".,

a&'lO� &'lo.coltacao

de Jaltaguá do c9uQ-"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.��.���?�..��.��!:.�.�..��.�����.��.�.�? jE>RlWIt) B<l) OO;V;t) ............................CELSO'

Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

Destaque da nova geração, Glaucia Rosa
Ramos aniversaria segunda-feira (19) em tomo

de abraços mil

Edson Junk.

Na inauguração do Luau

Beach, Paulo e Vânia

Fernandes, Rodrigo Thieme e

Eleni Iannesch, Eduardo
"Maca"ão"Agne e Ana

Taranto, Edilson Ricardo

(proprietário), Marcos Souza

com o garoto Gustavo Canton,
Evandro e Rose Canton e

Silene B. Souza

-+ Maitre Carlos "Kalico" Lehmann, do Restauren
te Burg Garten, introduzinda
novidades no 't

cardápio e música
ao vivo

l
Jacson Luís e Leila Siega (ConstrutoraJG), com o casallvonei e
Rosiléia Vavassori, em evento no Clube Atlético Baependi

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(pr6x. Duas Rodas Indl.)
.

!

KIBEL
Doces e Salgados

.

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

Calçadão, 364 - cl estacionamento anexo - não fechamos para almoço
Fone: (Q47) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

371-7575
em

Entregamo� .

domiClho

Marta Maura Streppel -

aniversaria hoje (16).
cumprimentos do esposo

Carlos e do filho Natan, com
votos de felicidades

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

ir (047) 371-8146

Mudas de árvores frutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dornbusch. 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC
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Operário da arte
Edson Junkes/CP

tar painéis infantis nos muros

da creche. Everton hesitou,
disse que sabia apenas copi
ar. Ela insistiu, comprou os

materiais e sugeriu que ele

começasse por um muro in

terna, visto que não sabia
como seria seu desempenho.

- Saiu esta maravilha! As

crianças ficam encantadas,
principalmente quando ele
está trabalhando, exclama,
mostrando as primeiras pin
turas de Everton.

Trabalho a preço baixo,
mas resultado animador. Ou
tros convites surgiram e desde
então o artista vem alegrando
instituições infantis, com mo-

.

tivos coloridos e, principal
mente, educativos. "Não pin
to travessuras que pOSSlliTI in
fluenciar as crianças, só pinto
coisas boas", faz questão de es
clarecer. Preocupação endos

sada pela religião evangélica.
Única garantia de susten

to à família de quatro pes
soas, o gari-artista reside no

Jaraguá Esquerdo. Aprendeu

a desenhar na escola, nunca
fez qualquer tipo de curso e

não tem dinheiro "nem para
comprar um sorvete", moti-

.

vo por que, esclarece, nunca

pensou em se casar. Excên

trico, faz questão de ser cha
mado pelo nome que esco-.
lheu, Everton. "Este é meu

nome, o que eu escolhi, o

outro foi meus pais que me

deram", diz, orgulhando-se
de ter crédito assegurado na

praça, com o nome artístico.
A inspiração para dese

nhar os painéis Everton en

contra em revistas infantis,
presenteadas por uma amiga.
Como pagamento, recebe

pequenas quantias da APP

(Associação de Pais e Profes

sores) de cada creche. Ele
não se preocupa com o retor

no financeiro, pensa em arte.

"No começo eu só copiava
desenhos, agora estou me

aperfeiçoando. Ainda quero
ter dinheiro para estudar de
senho e fazer cursos de lín

guas", planej a.

Everton: vontade de fazer cursos de línguas e aperfeiçoar a técnica do desenho

Uniforme amarelo, vas
soura na mão. Como os

grandes artistas, ele escolheu
o próprio nome, mas ainda

ganha a vida varrendo ruas.

Everton Scheever, 31 anos,

gari, uma vocação. Das 5
horas às 13h30 luta para so-

Há cerca de um ano e

meio, a diretora da creche do
Caie (Centro de Apoio Inte

gral à Criança), Onélia Neu

mann, encantou-se com a ca

pacidade de um vizinho mui
to humilde de fazer caricatu
ras. Então convidou-o a pin-

breviver. Depois troca a vas

soura por pincéis e tintas e se

permite sonhar. E pinta um

mundo colorido nos muros e

paredes de creches, com o

único sonho de "espalhar a

aptidão de fazer coisas boni
tas por aí".

Fabricamos também móveis em aço sobmedida como:
corrimãos, mesas de centro e cento, escedes, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!
-

.�IIII�, Estofados
..

m. ..� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371�3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - se
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Cuidadosamente, olhando sempre de soslaio,
fui andando por urna clareira (roça abandonada

na zona do engenho Jourdao) até atingir o mato à

margem do Jaraguá. Aí, respirei profundamente.
E se o mato estivesse ocupado pelo 'inimigo?' Que
faria? Passaria por espião novamente. Gato es

caldado de água fria tem medo, pensei. Pros

seguindo, andava e modul�va um canto-qualquer,
para que, ouvindo-me, não desconfiassem. Não

se surpreendiam pela minha chegada, e certamente
conheceriam ser transeunte inofensivo. Cantava

gostosamente. Não encontrei ninguém por onde

passava no meio do mato.

Cheguei, enfim, à casa do canoeiro, meu tra

balhador Chico Mendez (tio do Maneco). Tudo

quieto. Desci para ver a sua canoa amarrada na

barranca do Rio Jaraguá: estava na margem opos
ta. Apurei: 'Passagem'. 'O comandante proibui',
respondeu, 'Mas como é mesmo a sua graça?',
declarei o meu nome, e Chico veio buscar-me de

canoa, com a explicação: 'Olhe, tenho ordem de

não passar ninguém! Só O senhor mesmo'.

Muito rne admirava de tal. De nada mais me

deu conhecimento, nem podia.
Eu já estava em casa. Vivia isolado do res

to do mundo. Os republicanos, pica-paus, ti
nham-se retirado. Nós ficamos à mercê de nos

sa própria sorte. Bem que me tinham sugerido,
a mim e a minha família, que os acompanhasse.
Fiquei. Carestia não precisava temer. Por ora

minha casa estava bem sortida de feijão, mi
lho, ovos, leite e farinha. Ali estavam diversas

famílias, cujos maridos andavam foragidos. O
perigo os faziam iguais a todos.

De.Blumenau chegavam mensageiros, de pas

sagem por Jaraguá, comunicando a retirada das

tropas federalistas de Blumenau ao porto de São

Francisco, vindo em seguida tomar a cidade de

Joinville.
Fritz von Jaraguá - 4/99

2
==-C=O=R=R=E=IO=D=O=P=OV=O===========rM(i+.L.L.L};",_'.".1iIerg' fM't&� 11� S�a-feira, 16 de abril de 1999

Confira aHistória

liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72 anos
- Em 1927, as terras do Patrimônio Municipal (Kammerland) eram postas à

venda, segundo o superintendente do Município de Joinville, dr. Ulysses
Costa, mandava publicar um edital, com propostas em carta fechada, que
eram abertas em 7 de abril.
- Comentava-se a força política de Joinville, levando às umas 3.022 eleitores
e o prestígio do PRC (Partido Republicano Catarinense) do Município, pois
era a maior votação até então, há poucos anos oMunicípio (no qual se achava
incluído JARAGUÁ, como 2° Distrito) estava em 6° lugar e, graças aos

esforços do superintendente do Município de Joinville - o dr. Ulysses Costa
- a posição era a segunda nas forças eleitorais, com eleitorado superior a
4.500 eleitores, estando em ] ° lugar - Blumenau, em 3° - Lages, depois
Tubarão, Florianópolis e Laguna, tendo os dernais menos de 2.500 eleitores.

Há 71 anos
- Em 1928, com relação à escolas subvencionadas, o inspetor Orestes
Guimarães, do governo federal, visitava diversas escolas do Município de

Joinville, conforme fez em Nova Trento, Itajaí e Brusque, fazendo, agora em
Joinville e São Bento. Dizia o inspetor federal de escolas subvencionadas,
que em Blumenau encontrou tudo funcionando admiravelmente.
� Isidoro Pedri (vide entrevista de Antonio Pedri, seu filho, e os herdeiros da

duquesa, de frei Álido Rasá) completava Bodas de Ouro: "O casal emigrou
para o Brasil em 1877, estabelecendo-se em Rodeio,Município de Blumenau.
Contraiu núpcias em 31-3-] 878, e transferiu sua residência para Jaraguá, em
1894. O casal teve 11 filhos, 61 netos e seis bisnetos, estando todos em

perfeita saúde. Da antiga pátria de origem �ão só trouxe o casal costumes

simples e austeros que caracterizam o povo tirolês, mas também os

sentimentos suaves da fé católica.

Há 70 anos
- Em 1929, a imprensajoinvilense considerava APOTEOSE AO MÉRITO
- uma confortadora homenagem prestada pelo povo de Joinville ao seu

prefeito dr. Ulysses Gerson Alves da Costa: à frente o Corpo de

Bombeiros, logo após a Banda do 13° Batalhão de Caçadores, as

associações desportivas, com seus estandartes, a Banda Guarany e algumas
centenas de operários das fábricas locais, fechando o cortejo os carros de

praça. A Rua do Príncipe estava tomada de três mil eleitores, portando
lanternas de cores, o dr. Leonel Costa saudando o prefeito e o dr. Ulysses
Costa agradecendo a manifestação de desagravo. O prestilo locomovia
se para o Palácio Teatro, acompanhado do prefeito e farnil iares,
discursando o sr. Marinho Lobo e o sr. Lourival de Almeida, guarda
livros doMoinho Boavista. Enquanto havia a manifestação, em Joinville,
apareciam em Jaraguá centenas de panfletos, sern assinatura, COI11 dizeres
altamente ofensivos ao prefeito, visando indispor o povo contra o

.
� -.'

administrador. ",
.

, '

.'
'

Há 68 anos
- Em 193 L, a Casa de Saúde Luisenheim, tinha na direção o dr. Clemente

Procopiak, formado pela Faculdade de Medicina do Paraná, residente em

Mafra, substituindo o dr. Fritz Weiss, que descansaria por três meses.

- A Sociedade de Atiradores Ano Bom, fundada em 27-11-27, pelos srs.

Paulo Pofahl W. Gaedke, E.W. Fuchs, 1. Müller, Est. Ruschke,W. Erdmann,
H. Larsen, G. Bleich e A. Weidner, publicava seus estatutos, com firma

reconhecida pelo tabelião José Pasquali,
em Hansa, atual Corupá.
- O "BosquedaSaúde", de JoséMarcelino
Müller, na Procópio Gomes de Oliveira

(onde hoje estão as instalações da Famac,
esquina com a Ponte Olavo Marquardt),
realizava um grande baile público a fanta

sia, que era muito prestigiado pelos
moradores do Centro, com visitas de Hansa
e Bananal, terminando altas horas da

madrugada.

(,
,

Qualidade
Marista de

Educação

K7

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (158) - APONTAMENTOS

Faustino Girolla libera esta foto, que mostra a 1" Banda de Música de Rio Cerro, treinada

pelo padre Alberto Jacobs, que vinha de Iaraguá, a pé, e depois de bicicleta, para ensinar

a tocar os instrumentos. ele era o maestro. Não foi possível identificar todos. Sentados,

Virgilio Rubini, Artur Voltolini, Faustino Rubini e Ricardo Satler.

Em pé, Alfredo e Germano Borck, padre Alberto Iacobs, Camilo Andreatta, Sílvio Bortolini,
Constantino Rubini, Álvaro Severiano Piazera, Eleto Stinghen e Luiz Satler

'

Prossegue a fascinante descrição de Paulo

Kraemer, testemunha viva dos acontecimentos da

Revolução Federalista, na região do Itapocu: "Os
próprios federalistas olhavam-me e seus olhares

denotavam espanto. Achei ruais acertado dar meia
volta ao meu cavalo e partir na mesma direção
donde tinha vindo. Para não chamar a atenção
demasiada, tocava o cavalo muito devagar, ima
ginancio que a cada instante partisse uma salva

de tiros do lado de lá. Que minha situação não

era agradável, todos compreendiam. Coisa es

quisita, quando se sabe que a qualquer momento
uma bala podia atingir-nos pelas costas. Respirei
ao me sentir fora do alcance das balas pica-paus.
Entrementes, tudo se agitava pela inesperada che
gada do inimigo.

Procurei um colono, meu amigo: 'Arranja-me
um guia até a balsa, rio abaixo'.

Seguimos a pé. O cavalo, deixei-o com o

colono, meu amigo. O canoeiro estava tomado

de mil medos. O boato voara até ali. Vinha bata

lha brava. Havia perigo. Exigiu cem vezes o preço.
'

Pagaria.
Estava prometido. Chegando ao outro lado do

Rio Itapocu (zonajunto da atual ponte ferroviária, aí
na Rua 184, nominada de Bernardo Dornbusch, no
Bairro Baependi), o canoeiro apontou: 'Lá estão os

inimigos! O senhor está vendo? Pague depressa!
Quero voltar já. Estou com um medo que não rne

agüento!' Era Frederico Bandelow, o canoeiro.

Paguei. Vi os dois cavaleiros cavalgando rio
acima. Meu coração batia desordenadamente,
ia 'passar justamente onde estavam os ditos sol

dados (única travessia a vau junto da zona onde

existia o engenho da Colônia Jaraguá, cujo
ranchão se achava lotado pelos federalistas).

Eu caminhava devagar. Se disparassem, faria
sinal com o chapéu. Minha maior esperança era

que a arte de atirar fosse nula. Desapareceram
por outro caminho,
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Jaraguá do Sul, em seus diversos colonizadores. Os prédios

seus colonizadores. A partir daí, sua identidade com a origem dos Jaraguá do Sul constitui-se

começam a aparecer influências colonizadores. Mas é a partir da numa cidade com sua identidade

de outros estilos e a arquitetura década de 70 que a cidade arquitetônica-cultural

local começa a se afastar do começa a transformar sua praticamente destruída.

Sexta-feira, 16 de abril de 1999

Um estudo das fotografias de

períodos, revela uma

interessante relação entre a

arq�lÍtetura local, a cultura e a

identidade jaraguaense. Nota-se

que até a década de 40 havia

uma nítida e estreita relação
entre a arquitetura e a origem de

Asfotos são da
décadade40

(por volta de
1945), quando

. .

ospnmetros

exemplares da
arquitetura
modema t

aparecem na i,. '1
l � I

:��� '1"
cUUlUe

t s

CORREIODOPOVO-3

por Egon Iagnow

modelo trazido por seus "cara". Não só se erguem

construções que nada mais têm a

públicos são os primeiros. Basta ver com a origem e a cultura de

observar os prédios da seus colonizadores, como ainda

Prefeitura, da estação (o que do ponto de vista cultural

ferroviária e da estação é grave) há uma destruição
rodoviária (antiga). A partir daí, quase completa da arquitetura

lentamente, as construções anterior. De forma que hoje

adotam outros estilos e perdem poucos exemplares restam e
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4 - CORREIO DO POVO

FALECIMENTO

Morreu o vereador Affonso Franzner

É, foi bem assim! Quis o

destino que o arquianimador
de festas civis, cívicas e

religiosas, tombasse mortal

mente, quando se dirigia ao

seu veículo, para apanhar o

seu inseparável bandônion,
pronto para animar a tra

dicionalíssima Festa de São

Marcos, na Barra do Rio

Cerro.

Parou de bater o seu bo

níssimo coração, às 21 horas,
defronte da Igrej a Nossa

Senhora das Graças, para
tristeza de seus familiares,
parentes, amigos e admi

radores.

Faleceu em ] O de abril de

1999, aos 77 anos.

Velado o-corpo na re

sidência, foi dado à sepultu
ra às 16h30, no jazigo do

Cemitério Municipal, Cen

tro, com grande acompanha
mento.

Affonso Franzner nasceu

em Jaraguá do Sul, em 9-] 1-
] 92], filho de João Franzner
e de Verônica Petry Franz

ner, quinto filho de uma ir

mandade de nove - Clemen

te, Quiliano, Maria, Silezia
Silvino, Urbano, Bernadete e

Cleto.

Levou vida dura de agri
cultor que se transformou em

i ndustrial, mais tarde, com

tratores, prestou
serviço agrícola em

Santa Catarina e

em Assis Chateau

briand, no Paraná.
Em 1944 casou

se com Paulina Pe

dri, filha de Antô

nio e Marta Pedri.

Desta união tive

ram sete filhos -

quatro moças e três

rapazes.
Ajudou nas

construções da no

va Matriz de São Sebastião,
do Colégio Divina Providên
cia e Colégio São Luís.

Teve participação na vida

comuni tár i a, elegendo-se
para atuar em três legis
laturas daCâmara Municipal
de Jaraguá do Sul, no período
de 1965 a 1977, sempre fiel
à linha doutrinária da UDN,
depois Arena, em seguida
PDS e, finalmente, PPB.

Sua participação na vida

política-corno vereador, foi
decisiva para os destinos e do

progresso do Município e

tentou apresentar projetos
que nem sempre lograram
êxito - ou porque a bancada

majoritária fosse contrária a

tal orientação, ou porque o

eventual chefe do Executivo

não tivesse interesse em

promovê-la.
No seu tempo de Câmara o

múnus público era consi

derado serviço relevante, e os

vereadores não recebiam

remuneração, ou quando resi
dissem em localidades dis

tantes, esses edis recebiam
auxílio para condução.

Ainda na tarde do último
dia 6 de abril, participou das

solenidades de lançamento
do primeiro tubo de gás

. natural boliviano, em Jaraguá
do Sul, foi ele fotografado
em companhia do governa
dor Esperidião Amin, o que
lhe deixou muito emocio

nado, como velho guerreiro
da causa jaraguaense .. Pêsa

mes à Família.

Até um dia, Compa
nheiro!

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

Tio Eugênio
Tecla Rahn Braun

Contam os familiares que dona TecIa passou por vários acidentes no seu tempo de criança, em
Rio Cerro lI, mas, em compensação, cercada de muita proteção.

Quando da mudança de Arapongas para Rio Cerro lI, a roda da carroça bateu numa pedra no
caminho, caindo mãe e filha no meio dos cavalos, estes não se movendo com o choque e nada lhes
aconteceu.

Aos quatro anos de idade, em uma viagem para a casa dos avós, em Pomerode, colocaram a

pequena Tecla em cima de um cavalo, e este, assustado pelos cachorros do vizinho, começou a

correr, Tecla caiu, ficando pendurada no animal de cabeça pra baixo. E não se machucando.
Numa outra ocasião, aos 5 anos, caiu de uma ponte pênsil, em uma enchente, para o rio com

dois metros de profundidade. Conseguiu agarrar-se em um capim e, assim, conseguiu salvar-se.
Nas reminiscências, comentando a Rua José Bonifácio - a Rua 30 do centro da cidade que,

depois, passou para Professora Esthéria Lenzi Friedrich - ao lado da Igreja Evangélica Luterana

(CP, ed. 3.686, pág. 2), a foto ali estampada com relação à identificação dessa via pública, a viúva
de Hary Koch, sra. Clarice, entregou-me para exame as escrituras, de onde extraí dados que
revelam que Helga Dornbusch, filha adotiva deEmílioWunderlich, meu padrinho de nascimento,
em Joinville, tinha um terreno entre as terras de Lauro Donath eEmílio Stein, fundos com terras

de Paulo Wunderlich. Helga Dornbusch era casada com Ivan Luiz Pizzollati Alves e comprou de

Ana Jacomini Strychalski, 12,50 metros (metade) de frente por 50 m de fundos, entre terras de

Lauro Donath e Emílio Wunderlich - Registro de Imóveis n° 27.233, livro 3-N, fls. 115, de 16-
9-1961. O terreno foi adquirido por Hary Koch; que ali construiu.

Até a próxima.

Sexta-feira, 16 de abril de 1999

MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Aliança Francesa 'de Niterói

A Galeria do Posto na Aliança Francesa de Niterói apresentou
20 peças de temas e tamanhos variados como pássaros, peixes,
plantas tropicais, sol e lua, aviões e carros, todas pintadas em cores

contrastantes e com formas estilizadas que se ajustam perfeitamente
à decoração de ambientes dos mais variados. Obras, na primeira
mostra de Oficina, dos criadores Ricardo Pimenta (cenógrafo formado

pela Escola de Belas Artes/UFRJ) e do pintor de tendência construtiva
Fernando Borges.

Sincronias
• "Pessoal e Intransferível" é o título do livro de poesia de

Ivone Vebber, editado pelo Instituto Nacional do Livro e Editora
Movimento. Ivone publica o Jornal "Alternativo Entre Amigos",
promove o Concurso Nacional Poético Livre e organiza Antologia
com os poemas vencedores do concurso.
• Sob a coordenação dos escritores Wanderlino Teixeira Leite

Netto e Lena Jesus Ponte está sendo realizada, no Espaço Cultural
Maria Jacintha, a Oficina da Palavra Luiz Simões Jesus, que se propõe
a estimular o gosto pela expressão escrita com ênfase no texto criativo
e na abordagem lúdica,
• O GPEC (Grupo de Poetas do Espaço Cultural) e o Jornal

"O Espaço" promoveram solenidade de entrega dos prêmios dos

concursos "Primavera de Poesia e Prosa e Recanto Aberto da
Trova" no Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Festa para

ninguém botar defeito. Sophia Leite Cruz está de parabéns.
• Excelente a Revista "Presença Literária", da Academia Literária

Feminina do Rio Grande do Sul, que este ano completa 56 anos de

fundação. Organizada pela acadêmica Hilda Flores e editada pela Nova
Dimensão, traz sempre excelentes trabalhos em poesia e prosa.
• Walma da Costa Barros e Alda Corrêa Mendes Moreira,

escritoras de Niterói, laureadas nas categorias Crônica & Poesia, a
que concorreram no Prêmio Cidade de Conselheiro Lafayette,
promovido pela Academia de Ciências e Letras da cidade.

SETOR MATRIZ

SÁBADO
15hOO ' Matriz

19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz

I 7h30 ' São Luiz

19hOO ' Perpétuo Socorro

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão

NOSSA MENSAGEM

Partir o Pão!
Lucas escreve para nos ensinar o caminho para encontrar e reconhecer

o Ressuscitado. Conta como dois discípulos de Jesus tinham ido a Jerusalém

para as celebrações da Páscoa voltavam para sua cidade (Emaús),
decepcionados. Aguardavam um Messias glorioso, um rei poderoso, um
vencedor, mas se encontraram diante de um derrotado. Todas as esperanças
tinham desmoronado.

Ao descrever este encontro de Çristo com os discípulos de Emaús,
Lucas deseja à comunidade cristã o caminho para um verdadeiro encontro

com Jesus: a consulta às Escrituras, a Eucaristia e a partilha do outro pão
com os pobres. o.caminho da cruz é, de fato, incompreensível para os que
não têm fé; somente ao ler as Escrituras se descobre que Deus étão poderoso
que o maior crime cometido pelos homens foi transformado por ele em

sua obra-prima de salvação.
Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

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

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

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

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sente-se confortavel
mente por alguns minutos,
deixando o corpo em repou
so. Respire com facilidade
e naturalidade. Traga sua

atenção para o presente,
sente-se calmamente e ob

serve todas as sensações,
tensões ou dores contra as

quais você talvez esteja
lutando. Não tente mudá

las, simplesmente observe

as com uma atenção cons

ciente e gentil. Em cada
área de luta que descobrir,
deixe o corpo relaxar e o

coração se abrandar. Abra
se para quaisquer experiên
cias sem lutar. Abandone a

batalha. Respire calma
mente e deixe acontecer.

Depois de um certo tem

po, transfira a atenção para
seu coração, para a sua

mente.

Agora observe quais sen
timentos e p e n samentos

estão presentes. Em espe
cial, procure perceber todos
os sentimentos ou pensa
mentos contra os quais você
talvez esteja lutando, resis
tindo, negando ou evitando.

Observe-os com uma

atenção consciente e gentil.
Deixe seu coração abran
dar-se. Abra-se para quais
quer experiências sem lutar.

Abandone a batalha. Res-

pire calma

mente e deixe

acontecer.

Continue

calmamente

sentado. A

gora, lance

sua atenção
sobre todas

as batalhas

que ainda e

xistem na sua

vida. Sinta-se

dentro de vo

cê. Se estiver

mantendo
uma luta con

tínua contra o

seu corpo,

procure percebê-la conscien
temente. Se você trava lutas

interiores contra seus sen

timentos. se está em conflito
com a sua própria solidão,
o seu medo, a sua confusão,
o seu infortúnio, a sua raiva
ou vício, sinta a luta que
você vem travando. Observe

também as lutas em seus

pensamentos. Conscienti

ze-se de todas as coisas

contra as quais você lutou

dentro de si mesmo, do tem

po ao longo do qual você
vem. perpetuando o conflito.

Suavemente, com abertu

ra, permita que cada uma

dessas experiências esteja
presente. Simplesmente ob-

)ljU!ßS de cyogß
,com relaxamento e meditação

HORÁRIOS:
Terça-feira: 16 horas às 17h30
Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Ouarta-feira: 8 horas às9h30
Ouarta-feira: 19 horas às 20h30
Ouinta-feira: 7h30 às 9 horas
Ouinta-feira: 1 9h30 às 21 horas

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro -

(Rua do Edifício Carvalho) - 372-1141

serve cada uma delas, uma
a uma, com intere ss e e

atenção gentil.
Em cada área de luta,

deixe o seu corpo, o seu

coração e a sua mente se

manifestarem suavemente.

Abra-se a toda sorte de

experiências sem lutar.

Deixe que cada experiência
esteja presente do jeito que
é. Abandone a batalha.

Respire calmamente e per
mita-se repousar. Convide

todas as partes de si mesmo

para um acordo de paz no

seu coração.
Fonte: "Um caminho

com o coração", de Lack
Kornfield.

., ... 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

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:

1 - Redução do Estresse
2 - Aprendendo a responder ao Estresse
3 - Criando uma Base de Equilfbrio 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 Vidayf

,--------------------1
"90õ.o esqueça que o 9lgorâ é Clerno!"
CP;r isso comece agora a mudar o que não está certo em sua oida.
9Ylelhore seus desejos tornando-os mais generosos.

.

9'óão se aborreça quando um destes desejos não se realizar....

CfÍ'quefeliz ao conquistar SUtlS "preferências".
9'óão encare o seu dia. sua oida, como uma corrida conlra o lempo.
encare-os como uma aoenlura. epasse a oioer num CfJresenle Cf)ourado.
Cf)ê a importância necessária ã cada alo seu. Uem exagerosll!
e lembre-se sempre.'
* LVe noiar a beleza daspequentls coisas da oida. e

* LVefazer o seu "Cenlramenlo" alraoés de sua respiração.
Ue algo lhe aborrecer, pare. Cfiespirefundo, concentre-se e, só assim,

poderá resoloer qualquer coisa deforma consciente e iranoüila.
Uem seprejudicar e o melhor... sem se estressar! ! !

L �

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

Rua Bernardo
Dornbusch,
1611-Sàla3

Fone/Fax: (047)
371-6069

Ilaraguá do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FESTIVAL próxima terça-feira (20), véspera
de feriado. A banda,
conhecidíssima dos jaraguaenses,
apresentará o seu 'clássico
repertório, que mistura vários

estilos, indo do tradicional ritmo

gaúcho aos maiores sucessos pop
do momento. Em tempo: na noite
de amanhã (17), a Notre estará

abrindo normalmente.

Estudantes de 23 instituições de

ensino de Jaraguá do Sul
confirmaram participação na terceira

edição do Festival Estudantil da

MPB, que acontecerá no próximo
dia 23, sexta-feira, a partir das 20

horas, no Pavilhão A, do Parque
Municipal de Eventos. A expectativa
é que o evento repita o grande
sucesso do ano passado, quando
reuniu um público de mais de três
mil pessoas. O acompanhamento
musical ficará a cargo da banda In
Natura. As torcidas costumam fazer

do festivaluma grande festa. Vale a

pena conferir. A promoção é da

Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer.

BURG GARTEN
O Restaurante Burg Garten (Av.
Getúlio Vargas, 847) convida a

todos para conhecer o seu novo

ambiente Lounge, com exposições
de trabalhes artísticos e realização
de shows diversos. As noites

culturais acontecem às quintas,
sextas e sábados.

POP BAND NA
NOTRE CISNE NEGRO

Amantes da dança não podem
deixar de assistir ao grande
espetáculo de hallet, neste

A joinvilense Pop Band será a

atração da Boate Notre, para a

CENTRO dE OdONTolOGiA INTEGRAdA
DR. Cltcio Sidrsei GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESE E IMplANTES DENTÁRios

ORA. TAlGE Crluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

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

TElEfONE/FAX: (047) }71..J209

Pelns

badalações
notumasda

urbe, os primos
Cristina
Marcatto (I"à
esquerda) e
João Carlos
Marcatto

Filho, na
companhia da

amiga Viviane

Gumz Lazzaris

domingo (18), a partir das 20

horas, no Teatro Carlos Gomes, em
Blumenau, com a Cisne Negro
Cia. de Dança, de São Paulo.
Considerada uma das melhores

companhias contemporâneas do

País, a Cisne Negro, que este ano

comemora 22 anos de existência,
já se apresentou nas principais
cidades do Brasil, com passagens
expressivas pela Inglaterra, Estados
Unidos, Canadá, Espanha, Uruguai,
Argentina e Alemanha.

OVERNIGHT
A Danceteria Overnight, localizada
na BR-280, em Corupá, promove
uma noite especial, neste sábado

(1,7), para os adeptos da "Ioirinha

gelada", quando estará vendendo a

latinha por apenas R$ 0,25. No
domingo (18), a partir das 19

horas, a Banda Domínio Boêmio
sobe ao palco da casa, para garantir
a animação do dia mais preguiçoso
da semana.

AGENDA
MEIN BIER
Retomando à Mein Bier (Balneário
Camboriú), nesta sexta-feira (16), a
Bierfesta, com distribuição de 500
litros de cerveja artesanal. A noite
terá animação da banda Chero. No
sábado (17), a agitação terá

seqüência com a apresentação da

Banda Trylogia. Para a próxima
terça-feira (20), os formandos de

Odontologia,_da Univali, preparam
a Festa dos 100 Dias. No palco,
banda Elite Nativa. Já confirmada

pará a próxima sexta-feira, dia 23,
a realização da Festa Lee, com
desfile da Coleção Inverno/99 da

famosa grife. A Banda Estatura
Mediana será uma das boas
atrações da noite, que terá a

presença de uma celebridade

nacional, cuja identidade está

sendo guardada a sete chaves.

,

BATURITE
O Baturité, de Balneário Camboriú,
promove, nesta sexta-feira (16), a
partir das 23 horas, a Festa da

Fantasia. Só entram garotos e

garotas fantasiados. Até às 2 da

matina a bebida será por conta do

point.

BAILE DOS
CALOUROS
Hoje (16), no Clube da Vila, em

Itajaí, acontece o Baile dos

Calouros, da Univali. Mais de

quatro mil pessoas são esperadas
para essa grande festa acadêmica,
que promete reunir muita gente
bonita. Além dos shows das bandas

S/A, Estatura Mediana e Clave de

Lua, haverá concurso para escolha

dó Rei e Rainha dos Calouros.

NIVER DO
COLISEUM
Para comemorar os cinco anos de
intensa atividade noturna, o

Coliseum, da Alameda Rio Branco,
de Blumenau, promove, hoje (16), a
partir das 23 horas, uma superfesta
para a galera da região. Haverá
distribuição de brindes e sorteio de
uma viagem para Porto Seguro (BA).

Rhéa S.
Cassuli já está

nos

preparativos
para a

realização de

suagrande
festa de 15

anos, que
acontecerá em

julho, no
,Clube Atlético

Baependi ,

QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

I

DISQUE-LANCHE
371-5309

,

FLAVIO
VENTlJRINJ

, ,

BAGDA CAFE I

Inaugura nesta sexta-feira (16), e

Gaspar, o Bagdá Café. A nova

casa noturna terá três ambientes:
boate, videokê bar e music bar. A

primeira promoção contará com a

presença da Banda Flerte.

Show da melhor qualidade
musical estará acontecendo nest

terça (20) e quarta-feiras (21), a

partir das 21 horas, no
Restaurante Inconfidência

Mineira, na Via Gastronômica,
em Balneário Camboriú. Como
não poderia deixar de ser, a

atração vem de Minas Gerais:

Flávio Venturini. Ex-vocalista

excelente grupo 14 Bis e

atualmente em carreira-solo,
Venturini estará emocionando o�

presentes com sucessos que o

consagraram, entre eles,
Espanhola, Todo azul do mar,

Linda juventude, Uma velha

canção rock-ri'-roll, Pele de

verão, Planeta sonho, entre
outros. Reservas de mesas pode
ser feitas pelo telefone 361-066
com Elizabeth. Imperdível!

SOM
E nesre domingo (18), no Shoppi
Mueller, em Joinville, acontece 3

segunda etapa do Circuito
Automotivo de Som. Os ingresso.
podem ser adquiridos no local, 3

R$ 2,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP 370-7919
I JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 1999

VEN:l!\S
CASAS

101 - Bairro Czerniewicz, num terreno de 900m' - R$ 69,000,00
102 - Alvenaria c/270m' no alto, no centro - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC
social + lavabo + salajantar/estarcom 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 c/3 quartos + dependência de

empregada.
105 - Alvenaria naSchroeder c/i 08m2, num terreno de 450m2 - R$ 16.000,00
109 - GUARAMIRIM c/112m', em alv. c/i suíte + 1 quarto + 1 bwc - R$
38.000,00
110 - Alv. c/ piscina no Czerniewicz - R$ 68.000,00
111 - Madeira naSchroeder, Rua Nova Trento, próx, aoCentro -R$16.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00
114 - Alv. na Vila Lenzi - R$ 15.000,00 - Ent. + R$ 125,00/mês
115 - Alvenaria na Rua Campo Alegre na Ilha da Figueira c/ 220m' - R$
100.000,00
116 - Alvenaria próx. Duas Rodas c/ 268m', Terreno c/ 1.202m' - R$

250.000,00
117 - Alv. em Três Rios do Norte, c/3 quartos e 2 bwc - R$ 27.000,00
118 - Alv. c/108m', num terreno de 622,50m', 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 suíte mais 2 quartos, mais dependência de empregada = 225m', para entrega
em 90 dias, com financiamento em 36 meses.

201 - Troca-seSALA CENTROIMÉDICO/ODONTOLÓGICOporterreno residencial
204 - c/2 quartos no Amizade - R$ 14.500,00 de entrada mais financiamento
205 - cl3 quatos no Amizade - R$ 15.000,00 ent, + financiamento na CEF
209 - APTO. ED. VIRGíNIA com 1 quarto - Centro - Ent. R$ 20.000,00 + financ.
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m'
215 - Apto. o t suíte + 2 quartos no "Edifício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada +

financiamento, aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 - Rua Victor Meirelles, no Molha c/600m' - próx. Pref. Municipal. - R$ 25.000,00.
302 - Na Av. Barão do Rio Branco, com 2.000m' - Edificado com 1 casa antiga
303 - Área de 440.000m' em Santa Luzia - R$ 100.000,00
304 - Av. Marechal Deodoro c/1.930, 18m' - R$ 380.000;00 - parcelado
305 - Divinópolis c/486,33m', pronto p/ construir c/ planta, luz e água -

R$ 15.500,00
306 - Rio Cerro c/75 margas, c/ água, palmitos e árvores nativas - R$ 70.000,00
307 - De esquina no Lot. Sto. Antônio - Nereu Ramos - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra - R$ 19.000,00
309 - Lot. "Camposampiero" - R$17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu -S. Franciscodo Sul com 726m' - Beira Mar- R$ 60.000,00
311 - No Três Rios do Sul, próx. recreativa da CEF, c/2.600m2 - R$ 25.000,00
312 - Comercial WalterMarquardt com 660m2, c/22m de frente p/ asfalto - R$ 30.000,00
313 - NoCzerniewicz, com 642,58m' de área, na Rua EmmaZiemann - R$ 32.000,00
314 - Área de 165.000,00m' na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos C/453,60m' cada, no Jguá Esquerdo R$ 15.000,00 cada lote.
316- Área de 7.066m', sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Terreno no Chico de Paula c/6.000m' - R$ SO.OOO,OO
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na Barra com 546,60m' de área - R$
30.000,00
319 - BR-280 Jguá/Corupá c/9.627m' - R$ 16.000,00
320 - Rau com frente para Erwino Menegotti - R$ 18.000,00

Chega de mau cheiro••• Chegou

SANEBOX

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

Rua Joinville, 1532 - Tel./Fax (047) 372-1185

Vendo casa mista con
tendo 2 qtos, sala,
cozinha, lavanderia,
garagem, churrasquei

ra com grades e

murada -

R$15.000,00.
Aceita carro no negó
cio, localizado no Bair
ro Escolinha .: Joinville

465-0285

Vendo casa alvenaria
contendo 2 quartos,

sala, cozinha, banheiro
e lavanderia clgrades

na janela - R$
12.000,00. Aceita

carro no valor de 50%
de entrada.Casa

localizada no Bairro

Petrópolis - Joinville
Fone 465-0825

CONlPR� - VEND.E -

�LUG� � �DNI.N.STR�

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS lTDA.

Ref. 1338 - Casa alv. cl 170m2 - 3 dorm. - telef. - Amizade O R$ 43.000,00 (sinal) + 17 x R$ 1.300,00
Ref. 1409 - Casa alv. cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dorm., 1 bwe, demais dep. -_R$ 23.000,00
+ Finane. 360,00 pl mês - CEF
Ref. 1413 - Casa Alv. cl 90m2 - Cond.Resid .. Ana Camila - W. Rau - R$ 35.000,00
Ref. 1444 - Casa mista cl 103m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 8.500,00 + finane. 1 salário mínimo por
mês
Ref. 1470 - NOVA - Casa Alv. cl 150m2 - 1 suíte - 2 dorm. - Ilha da Figueira - R$ 80.000,00
Ref. 1476 - Casa Alv. cl 210m2 - 1 suíte - 3 dorm. - Vila Lalau - R$ 90.000,00
Ref. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - UO. Divinópolis - R$ 12.000,00
Ref. 2191 - Terreno cl I 0.080m2 - 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

loinville - R. Manoel Francisco da Costa - R$ 100.000,00 (quitado) ou R$ 50.000,00 + finane.

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 450,00m2 - 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 bwe, sob
medida: cl hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - cl 1 suíte + 2 dorm. - 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$
140.000,00

.

Ref. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 - semi-mobiliado r 5° andar

- R$ 90.000,00
Ref. 2228 - Terreno cl 500m2 - Nova Brasília - R$ 58.000,00

322 - Rau - Numa lateral da Erwino Menegotti - R$ 13.000,00
323 - c/ 441 m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - c/ 448m' - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 5.000,00 + parcelas de R$
500,00/mês
325 - no Lot. Dona Juliana na Barra com 599,88m' - R$ 21.000,00
326 - a 200m da FERJ, numa lateral da avo DOS IMIGRANTES c/ + de 500,00'
- R$ 17.000,00
327 - na Rua Guilherme Hass - Jguá Esquerdo - R$ 14.000,00
328- no com 880m'de área, com 670m' de área construída, Rua Emílio Stein
-Centro.
329 - Lote prox. do Champagnat c/6 1 5,35m' - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim cr t 1 01 m' de esquina - no centro

ALUGUÉIS

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

402 - Sala Comercial Av. Getúlio Vargas - 12 andar - Centro- R$ 250,00
403 - Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva - R$ 290,00
404 - Sala comercial com 130m' - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo
Malheiro - R$ 850,00
405 - Sala comI. c/ 45m' - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala c/150m', próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czerniewicz
407 - Casa no AMIZADE com 2 quartos - R$ 230,00
408 - Casa de Madeira c/3 quartos - R$ 280,00 - Jguá Esquerdo
409 -Apto. no Res. IMIGRANTES / Vila Rau, c/ 2 quartos, 2 bwc - R$
300,00
410 - SALA COMERCIAL naRua Joinville c/315m', com Mezanino e 3 bwc
- R$ 1.280,00
412 - Casa próx. DUAS RODAS c/1 suíte + 2 quartos + dep. Empreg. -

CASA SEMI-MOBILIADA
413 - Casa na EPITÁCIO PESSOA, ótimo PONTO COMERCIAL - R$
350,00
414 - Apto. c/3 dormitórios + bwc + sacada grande - próx. Weg I - R$
350,00
421 - Salas comerciais com 120m' e 150m' na Rua José Emmendoerfer

-próx. Weg I
424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - c/ mobília -

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

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

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imobiliária Menegotti Ltda.
I M o B.I l I A R I A

MENEGOTII
CRECI W 550-J

VENDE

TERRENOS
LOCAL: R. ouvio 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: ÁGUA VERDE
ÁREA: 450,00m2 - VALOR: R$ 15.000,00
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 - V.ALOR: 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 Rudol! -

Amizade - ÁREA: 440,00m2 DEP: 3 suí
tes e demais dependências, com piscina.

CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Rudolfo Sanson - Ilha da Figuei-ra - ÁREA: 120,00m2-
DEP: 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia -

TERRENO: 441 ,00m2 - VALOR: R$ 30.000,00

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

IMÓVEL COMERCIAL

LOCAL: R. Erwino Menegotti, 129
TERRENO com área de 659,OOm2

APARTAMENTO
LOCAL: R. Barão do Rio Branco
Ed. Klein-
ÁREA: 138,OOm2
DEP: 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc, lavanderia,
churrasqueira, privativa
na sacada e. garagem

APARTAMENTO SEMI-ACABADO

LOCAL: Bairro Vila Nova
Edif. Amarllys
DEP: 1 suíte, 1 quarto, sala, copa,
coz., bwc, lavanderia, churrasqueira
privativa na sacada, garagem cl box.

C::C::>I'VIPRA - VENDE - ALUG;A

VENDA RÁP/DA E ,SEGURA CRECI8240

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2•

R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno cl 700m2• Valor R$ 150 mil

negoc. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa central ótima localiza9ão com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00 -

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

próximo APAE - Valor R$ 40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário � próximo DG da Weg - Valor R$
58.000,00
• Vende-se excelente ponto comercial no centro ao lado do Corpo de Bombeiros

LOCA ÃO
APARTAMENTOS

• R. José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
DEP: 3 quartos, sala, copalcozinha, 2 bwc, lavanderia,
dispensa, garagem, sacada - Aluguel: R$ ,300,00
• KITINETE: R. Eleonora Satler Pradi -'Jaraguá
Esquerdo
Aluguel: R$ 130,00

SALAS

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

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

Aluguel: R$ 250,00

CASAS
• R. Padre Horácio - Vila Lenzi

,

DEP: 1 suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha cl arm.

embutidos, sala tv, bwc, dispensa, garagem pl 2 carros

- aluguel: R$ 470,00
• 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 LJnivale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00
• Apto. em Meia Praia Itapema - ótimo apto - excelente acabamento mobiliado - R$ 70.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor R$ 80
mil, '

• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua .Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1000m2 rua calçada plano. R$ 30.000,00
• Terreno cl 440m2 -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

ALUGA ,

• 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 doCorpo de Bombeiros - Jaraguá doSul- SC
Telefone: (047) 372-1347 - (047) 372-2088

PLANTÃO: 975-0662
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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103 - Ótimo Sobrado com 220m2, 1
suíte, 2 quartos, garagempara dois
automóveis compossibilidadepara
montarpiscina - novo - Rua
Marcelo Barbi - Vila Lenzi -

Ótimo Preço
CASAS
lü! - Alvenaria çomROm1, _1 quartos I.! demals dependências - Vila Lcnzi - pröx. Colégio Jardim I.enzi - R$ 37,000.00
10.3 - Sobrudo cum 220m2, I surre. 2 quunos - Novo - Rua Marcelo Darbi - Vila Lenzt - R$ 95.01l1!J){)
1114 - Alvenaria com 206m2, I suüc. 2 quartos - em freme Colégio Giurdini Lcnzi - R$ 60.000.00 Orimu casa.
107 - Alvenaria com 260m2, 4 quartos + lanchonete - Rau - R$ 50.000.00
111M - Alvenaria com 210m2• I suíte. 3 quartos • Figucira . Rua Angelo Beneta - R$ 69.000.00.
1111 - Alvenaria com 106m2 - Terreno 600m2 - Figueira - pröx. Hotando Gonçalves - R$ 55.000.00
112· Mista de 150m2 cl terreno dc 600m11aleraI 25 de julho em freme Condomínio Jardim das Mercedes. R$ 43.000.00
114· Alvenaria COIII 120m2 - 3 quartos - Rua José Panstein - cl asfalto - Figueira - R$ 50.000.01)· Aceita troca por chácara.
116 - Alvenaria com 130m1 - Rua João Stein - Próx. Juvcruus - R$ 42.500.00 <Aceita Imóvel em Joinville.
121 - Alvenaria com 140m2 - J quartos - Bacpcndi - R$ 58.000.00
122 - Alvenaria cl 220m2• 1 suíte. 3 quartos. piscina cm fase acabamento - Burra do Rio Cerro - R$ 50.000.00
12.' - Alvenaria cl 132.00m2• 3 quartos - Vila Lulau - próx. a Marisol - R$ 58.000.00
124 - Alvenaria nova cl 126m2• cl I suíte. 2 quartos - Rua: Santa Júlia n" 48 - Figuciru . R$ 32.000.0{l
126 - Alvenaria com 154m2 - Rua João Pluninchck - Nova Brusflta - R$ 39.000.00
128 - Sobrado coml. resldôncial - c/410m2 - Novo • Rua Rio de Janeiro. 263 - R$· I 75.I)O().()U

TERRENOS
202 - Comercial 2.220m2 - Rua João Planinscheck - R$ 70.000.00
2113 - 3.540m2 - lateral João Planinscheck - R$ 55.000.00.
204 - Comercial 1.250m2 - Rua Walter Murquurdt - cm frente Posto Cidade - R$ 90.000.00.
206 - 5.Of)Om2 - DR-280 - próx. faculdade - R$ 55.000.00.
207 - 420m2 - ßarra - rõx. Mercado Pritske - R.$ 12.900.00
209 - 02 cl 420m2 cada - Rau . próx. Campo - R$ 12.500.00 cada.
210 - 416m2 - Amizade - R$ 10.700.00 .

.

212 - 315m2 - Czcrnicwicz - próx. SUS - R$ 21.000.00
2 U - 450m2 - Vila Lenzt - R$ 15.000.00
214 - 390m2 - Água Verde - prôx. Fundição Vitóriu . R$ 9.500.00 - Parcela.
215 - 450m2 - Figueira - próx. Colégio Hotando Gonçalves - R$ 20.000.00
217 - 4.9001112 - Rua Teodoro Wciss - Scbroedcr - cl 140m2 frente - R$ 25.000,00
21M - 740m2 - ct 02 casas dc madctra - Rua Eugênio Nieolini - em frente Ediffcio Isaheia - R$ ao.ono.ou
220 - 640m2 - Rua Wuldcmar Ribctm - Vila Nova - Próx. Gutosê Aros - R$ 45.000.00
221 - 338m2 - Rua Constância Feder Runchi - Próx. Catos&AIOS - R$ 21.000.00
222 - 420m2 - Rua Clara Hanemann - Próx. Malhas Agha· R$ 13.000.00
21-1 - 480m1 - Rua Irmão Gcruldino • Vila Lalau - R$ 26.000.00

��� � �3�;nrt -L�:�i�lJ(��/_ß������I;,gr8�:�� _d��nl����(�(f.o�i)·OO().OO
2.32 - Chácara em Schrocdcr cl 67440m2 - cl casa dc 36m2 - Rua Rocardosêlõct - R$ 38.0(lO.no

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.lCarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE

Ret 006 - Apto.: 126m2 - 3 quartos - Ed. Spézia - Centro - R$ 53.000,00

Ref. 013 - Apto.: 122m2 - 2 quartos, 1 suíte - Edif.lsabela - R$ 73.000,00

Ret 011 - Casa Alv.: 200m2 - 1 suíte, 2 quartos - Vila Lalau - R$ 77.000,00

Ref. 017 - Casa Alv.: 226m2 - 1 suíte, 2 quartos - Próx. PAMA - R$ 85.000,00

Ref. 031,- Casa Alv.: 127,5m2 - 4 quartos - Vila Lenzi - R$ 35.000,00

Ref. 036 - Casa Alv.: 179m2 - 4 quartos - Nova Brasília - R$ 55.000,00

Ref. 037 - Casa Alv.: 9·1 m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 35.000,00

Ref. 039 - Casa Alv.: 235m2 - 1 suíte, 3 quartos - Vila Lenzi - R$ 100.000,00

Ref. 053 - Sobrado: 310m2 - 1 suíte, 2 quartos - Czerniewicz -R$110.000,00

Ref. 055 - Casa Alv.: 160m" - 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$ 35.000,00

Ref. 058 - Casa Alv.: 100m2 - 3 quartos - Próx. Prefeitura - R$ 45.000,00

Ref. 060 - Casa Alv.: 157m" �3 quartos - Chico de Paula - R$ 54.000,00

Ref. 071- Casa Alv.: 248m"-1 suíte, 3quartos - Jguá Esquerdo - R$ 75.000,00

Ref. 072 - Casa Alv.: 175m" - 3 quartos - Jguá Esqurdo - R$ 67.000,00

Ref.081 - Casa Alv.: 180m" - 3 quartos - VersalIes - R$ 37.000,00

Ref. 064 - Terreno: 51 Om" - Jguá Esquerdo - R$12.ooo,OOöu R$ 6.000,00 + parcelas
Ref. 088 - Terreno: 372m" - Rio da Luz - R$ 9.00ö,00
Ref. 135 - Terreno: 338m" - Vila Nova - R$ 27.000,00

Ref. 137 - Terreno: 390m" - Barra do Rio Cerro - R$ 9.800,00

Ref. 147 - Terreno: 22.000m2 - Chico de Paula - R$1 00.000,00

Ref. 147 - Terreno: 338m" - Barra do Rio Cerro - R$1 0.500,00

ChTive
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 1.7oom2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

Doering,
Bairro Czerniewiez - 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,OOm2 - Rua Carlos Oeehsler � esquina cl Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro
liha da Figueira - R$ 13.000,00

Terreno cl 350,oom2 - Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 9.000,00

Terreno cl 935,oom2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 - lot. Heineck - Bairro liha
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 



JARAGUÁ DO SUL, 16 DE ABRIL DE 1999 tJan,DJ1,la na naXla CLASSIFICADOS - 5
............................................................ {:���13)i�,:ftW)H'I.��;:m.::�:E!.t8i:i,1j,�j:�1W:�j· .

Girassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197/
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

371-7931

ResidencialGRACEKEILY
• Um apto. por andar

• Duas vagas de garagem

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

• Ótima insolação
• Região residencial

• Vista privilegiada
• Área total = 137m2

Entrega = Agosto/99
Localização: Próx. Hospital Jaraguá

6�(SLÍ ID/\ OBLV\ O)l\J(lll�lDV\
•

OPORTUNIDADE!
TERRENO BR-280 PRÓXIMO O POSTO

MARCOLLA - ÁREA DE 6.210M2

Administramos obras comtotal
assessoria.

Temos muitas outras ofertas disponíveis.
Consulte-nos!

v
Lançamento Res. Lunelli "

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

(Regime de • elevador II

Condomínio) • localização central

� /.

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

tUß.,
• Alv. 155m' (3 quartos) . Bairro Ilha da Figueira· lote 500m'· R$ 25.000,00
+ financiamento C.E.F.
• Alv. 60m' (2 quartos) - Bairro João Pessoa ·Iote 317m'· R$ 13.000,00·
Aceita carro/parcela
• Afv. 114m' (3 quartos)· Bairro Água Verde· lote 504m'· R$ 35.000,00·
Aceita carro/parcela
• Alv. 90m' (2 quartos) • Rua Walter Marquardt . lote 333m' (Ponto comI.) .

R$ 50.000,00 . Aceita Imóvel do mesmo valer (troca).
• Mista (2 casas/mesmo terreno) . Balrro Ilha da Figueira· Lote 395m' . R$
24.000,00 . (Já alugadas)
• Mista 70m' (2 quartos) . Bairro Jguá Esquerdo> lote 529m2• R$ 8.000,00
mais 35 x 270,00 (fixo) . Negocia
• Mista 80m' (3 quartos) . Baitto 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 364m2• R$
20.000,00 . Aceita troca

TERRENOS
• Área de terra com 22.000,00m' . Ilha da Figueira (Ideal p/ construção de

alto padrão) . R$ 80.000,00 . Aceita Imóveis
• Lote 400m2• Guaramirim . R$ 5.000,00
• Lote 392m' . Bairro Amizade· R$ 14,000,00
• Lote 780m2• Bairro Jguá Esquerdo . R$ 18.000,00
• Lote 817m'· Bairro Jguá Esquerda· R4 32.000,00
• Lote 900m' . Birro Schroeder I . R$ 14.000,00
• Lote 392m2• Bairro Estrada Nova- R$ 8.000,00
• Lote 660m2• Bairro Ilha da Figueira· R$ 9.000,00
• Lote 395m' . Bairro Ilha da Figueira· R$ 13.000,00

Rua José Emmendoerfer, 704 - Jaraguá do Sul- Santa
Catarina

Fone (047) 371-2507

Vende-se casa de alvenaria com 2 quartos, mais
dependências, todmurada, garagem, Rua calçada,
situada à Rua Max ooering, 232 - Bairro
Czerniewicz (Próx. ao Pama) - R$ 35.000,00.
Aceita propostas (troca com carro de menor valor)
Tratar 370-7919 com Sidnei ou 371-9470

APARTAMENTOS
• 2 Aptos na Rua Alberto Wagner - Vila Lalau (próx. Ao Líder Club) - com 2 qtos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem - I pronto e outro semi acabado - R$ 45.000,00 - aceita-se carro,

.

• I Apto no Bairro Vila Nova - com 2 qtos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - preço de R$

35.000,00 - Aceita-se carro - Negociável,
• I Apto Edif. Vila Nova - com 3 qtos, I banheiro, sala, cozinha, copa, lavanderia, garagem - Ent. R$

12.000,00 e assumir financiamento junto a C.E.Fc - refinanciamos a dívida junto a CEr.
• Aptos. Em construção no Residencial POR DO SOL - Vila Nova - COI11 1,2 e 3 qtos, a escolher -

entrada ruais financiamento próprio - Negociáveis.

CASAS
• Casa no Lot. Champagnat . com 249m2 - Dois pisos, parte superior com I suíte, 2 qtos, banheiro, e

sacada, pane térrea com 2 salas, I dispo banheiro, lavabo, cozinha, copa, área de serviço, garagem com

churrasqueira, toda murada, excelenteimóvel - R$ 120.000,00 - aceita-se apartamento pequeno, o restante

negociável.
• Casa no Rau, próx. ao Bar do Tino - com I suíte, 2 quartos, banheiro, lavabo, sala, copa, lavanderia.
dispensa, churrasqueira. garagem, semi-nova, toda murada - R$ 70,000,00 - aceita-se apto ou casa

central - paga-se a diferença.
• Casa próximo ao Rau - com 2 qtos, banheiro, cozinha, copa, garagem, toda murada - R$ 30.000,00-
Aceita-se carro.

• Casa na Rua Lourival Zocatelli - mista, 3 qtos, sala, copa. cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa,
com telefone instalado - R$ 30.000,00 - Aceita-se carro,

,
• Casa na Rua Aguas Claras - Ilha da Figueira - terreno com 15x28 - 420m2 - R$ 7,000,00 . Neg.
• Casa no Loteamento Miranda de madeirá de lei (nova), com 02 qtos, sala. cozinha, banheiro, lavanderia
- R$ 20.000,00 - nego
• Casa de alv, (Sobrado), na Rua Adolorata D. Pradi, de esquina Jguá Esquerdo, próx. cancha de bocha
do Pradi - Jguá Esquerdo - com 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, escritório, lavanderia, closet,
serão, garagem- terreno com 16x26,50 = 415,00m2 - R$ 20,000,00 entrada + financiamento
.2 casa de madeirá no ror. Manfrini - Jguá Esquerdo - R$ 20.000,00 - Neg.
• Casa de alv. na Barra - com platibanda O I suíte, 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, lavanderia.
garagem - R$ 37,000,00 - neg,
• Casa de alv. na Rua João Sanson, ao lado Chácara Fruet - Ilha da Figueira - com3 qtos, sala, copa, cozinha,
banheiro, lavanderia. garagem + casa de madeiraalugada - terreno com374,00m2 - R$ 42,000,00 - Neg.

• Casa de alv. na Rua Jacob Gesser - Amizade - com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, circulação, lavanderia,
garagem + ampliação de 50,00m2 com laje e banheiro - terreno com 14,50x28,00 = 406,00m2 - R$ 60,000,00
- nego �::

• Casa de alv. de 2 pisso na Rua Antonio B. Schimidt - Ilha da Figueira - com piso superior: 1 suíte, 3 qtos, ii
sala, copa, cozinha, banheiro, dependencia empregada, lavanderia - Piso térreo: 3 qtos, cozinha, lavanderia, I
banheiro, garagens - terreno com 15x43 = 641 ,25m2 - R$ 65.000,00 - nego I

GALPÃO I.• Galpão na Rua 734 Bruno Mank - lot. Rodrigues - Vila Rau - com 120.00m2 - só a armação terreno:
473,30m' - de piso coberto - R$ 38,000,00 - neg, aceita-se parcelamento I

TERRENOS
• Terrenos na Rua Antonio B, Schirnidt - Tifa Paraguai - R$ 5,000,00 - Neg. ,

• Terrenos no Lot. Enke, lote n° 24 - Barra com 716.68m2 - R$ 10,000,00 - aceita-se entrada + parcelamento i
• Terreno no Loteamento Juventus, lote n° 87 com 15,00x25,00 = 375,00m2 - R$ 12.000,00 - nego aceita- �
se R$ 5.000,00 entrada + parcelas I
.Terreno no Lot. Renascença - Vila Rau - I - 19,50x25,00 = 487,50m2 de esquina valor R$ 25.000,00 - �
Negociável, I
2 - 15,00x25,00 = 375;00m2 - valor R$ 15,000,00 - Negociável,

, • I
3 - 15,00x30,00 = 450,00m2 de esquina - Valor R$ 20.000,00 - Negociável. �

• Terreno na Rua Afonso Schumann, Lateral da Rua Bahia - JaraguáEsquerdo, com 420,50m2 - Valor R$
20.000,00 - Negociável, ,

• Terreno de Esquina na Rua Dona Antonia - Nova Brasília, com 555,80m2 - Valor R$ 35,000,00 - *

Negociável,
.

• Terreno ao lado Colégio Giardine Lenzi com 3.813,48m2 - Valor R$ 70.000,00 - Negociável. ii

• Terreno na Rua :e, Alberto Jacob, próximo ao supermercado Getúlio - com 1.426,00m2 - Valor R$ �.85,000,00 - Negociável (aceita-se parcelas). I

Faça-nos uma visita e conheça nossa variedade de imóveis
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1007 - R. HELEODORO BORGES - 300m' - Suíte + 2 quartos - R$ 140.000,00
Cód, 1013 - R. VERDI F. LENZI - 325m' - 3 suítes, semi-mobiliada - R$ 230.000,00
Cód. 1018 - R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA - 386m' - Suíte + 3 qtos - R$ 265.000,00
Cód. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE - 140m' - Suíte + 2 quartos - R$ 55.000,00
Cód. 1022 - R. ERICH MIELKE - alv. c/150m' e/4 qtos, 2 bwc - R$ 90.000,00
Cód, 1023 - R. LEOPOLDO JANSSEN, suíte c/ closet +'3 quartos, churrasqueira, piscina e

garagem para 3 carros - R$ 200.000,00
Cód. 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 e/150,33m' - suíte + 2 quartos.
Cód, 1212 - JGUÁ ESQUERDO - 130m' - 3 qtos - R$ 39.000,00
Cód. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - 230m' - .Suite + 2 qtos - R$ 85.000,00
Cód. 1216 - JGUÁ ESQUERDO - R. Luiz Spézia 214m' - NOVA, suíte + 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' - Suíte, 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 RtO BRANCO - 200m' - R$ 70.000,00
Cód. 1291 - VILA LALAU - 3 qtos - R$ 32.000,00

TERRENOS
Cód, 2005 - R. PROCÓPtO 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 - BAEPENDt - 1 018m' - R$ 130.000,00
Cód, 2113 - BARRA - 364m' - R$ 10.000,00
Cód. 2114 - RES. PAPP - 430m' - R$ 18.500,00
Cód. 2175 - Terreno sem benfeitorias c/l.126m' - R$ 25.000,00
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, 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
CM 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 - Suíte + 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3025 - ED. DIANTHUS - apto c/ suíte, 2 qtos, dep. em".teg., 2 vagas de garagem - R$
95.000,00 sem acabamento.
Cód. 3093 - RES. BARTEL - Suíte + 2 qtos - R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3211 - ED. FRAGATA - 2 quartos c/ garagem - R$ 20.000,00 + financiamento

LOCAÇÃO
Cód. 613 - Casa de alv. c/3 qtos - GUARAMIRIM - R$ 220,00
Cód. 617 - Casa mista c/3 qtos - ÁGUA VERDE - R$ 2�0,00
Cód. 633 - Apto c/2 qtos em frente a Igreja da BARRA DO RIO CERRO - R$ 270,00
Cód. 637 - Apto c/ 2 e 3 qtos na Av. Getúlio Vargas - CENTRO - a partir de R$ 320,00
Cód. 639 - Apto c/ suíte, 2 qtos, cozinha mobiliada - Ed. Centenário - CENTRO - R$ 350,00
Cód. 640 - Apto c/l qto - JARDIM CENTENÁRIO - R$ 200,00
Cód. 650 - Apto c/ suíte, 2' qtos - Ed. Barão - CENTRO - R$ 400,00
Cód. 656 - Salas p/ escritório em frente Coi. São Luís - CENTRO - R$ 180,00
Cód. 660 - Salas c/32m' - estác. próprio no Center Foca - R. Reinaldo 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 comi. c/190m', na Av. Mai. Deodoro (antiga Farmácia Sesi) - CENTRO
Cód. 687 - Sala comi. Mobiliada, ideal p/ escritório na Av. Mai. Deodoro - CENTRO· R$ 400,00
Cód 699 • Excelente Galpão c/ 525m', estaco no JARAGUÁ ESQUERDO· Próx. Rocei.

Informativo
Imobiliário AIJS

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 I ,540m2 sito à Rua Amazonas
Próximo a Scar - R$ JOO.OOO,OO

I
TERRENO no Rio Molha com 80,000,00m2 - 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 480,00m2 e o outro com 420m2
TERRENO com 350m2, na Rua Expedicionário

I
Fidelis Stirrghen - 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
CASA PE ALV, com 85m2 sito na Rua Horácio Pradi

I
- Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo-
R$ 29,000,00
CASA DE ALV. em construção de 98,00m2 - 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

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

ILOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

I BREVE OLANÇAMENTO DO
LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

ES UERDO

COMUNICADO
CORRETOR
IMOBILIÁRIO
A Secretaria Estadual de

Educação realizará, em 26 e 27

de junho, "Exame Supletivo"
para Técnico em Transações

.
Imobiliárias.

em participar
"Curso Preparatório"

contatar com Luiz Sérgio -

telefones 370-0919 /370-0819

Interessados

do

I

A ADAJA (Associação dos
Diabéticos de Jaraguá do Sul),
convida todos os diabéticos e

demais interessados para reunião
no dia 17 de Abril de 1999, as 15

horas, no Salão Paroquial da Igreja
São Sebastião.

Palestrante: Ora. Marlene Inês
da Silva

Nutricionista

CONVITE

A Associação dos Amigos dos
Autistas de Jaraguá do Sul na

Presidência de Ines Gorqes da
Silva, agradece a Empresa Zanotti
Elásticos Ltda. pela contribuição
mensal que vem fazendo desde

março 99 à Dezembro de 99.

Agradece
A diretoria

@} Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

VENDAS
OI -PRÓX. ii PREFEITURA- 100m'- TERRENOcom 18x22 ·CASA EM ALVENARIA
com J dorm. - R$ 45.(lOO.OO
02- CZERNIEWICZ - CASA ANTIGA + TERRENO e/2.:;llOm' - R$ tOO.OOO.OO
0.1. CHAMPAGNAT - CASA EM ALVENARIA EM 2 PAVIMENTOS C/249m' +
TERRENO c/396m' • R$ 9U.OIJO.IXI + nNANANCIAMENTO (Aceita apartamento. carro
no negócio)
04 ·ILHA DA nGUEIRA-CASA EM ALVENARIAC/SUíTE+ 2 DaRM. - c/1.\Om' - R$
4:;.OUO.00
(l:; -JARAGUÁ ESQUERDO - CASA EM ALVENARliI. CASA DEMADEIRA CnOm' +
TERRENO I:;X4:; - 2:;.I)(Xl.lXl
06 -GIARDINlLENZI-CASA EM ALVENARIA C/PISCINA - c/ 300m'+ TERRENO
1.10001' - R$ UIJ.llOO.lXl
07 -CENTRO -SOBRADO ALVENARIA-C/ 12Um'+ TERRENO 16XI;'- R$ :;O.IlOO.W
IlR - CENllW - CASA ANTIGA c/280m' + TERRENO c/ t.200m' - R$ .100.01Xl.(lO
09 _- ÁGUA VERDE - CASA ALVENARIA c/ 115m' - 3 DaRM .. BWC. GARAGEM +

CASA c/65m' - 2 DaRM .. ßWC. GARAGEM - ENTRADAINDIVIDUAL - R$ 59.0IXJ.110
10· JARAGUÁ ESQUERDO - CASA NOVA c/110m' + 9Um' área leim - 3 DORM.. 2
BWC. SALA. COZINHA MOBILliIDA. C/PORTÃO ELEll,ÖN1CO - R$ 70.UOO'(Xl·
NEGOCIÁVEIS (TROCA P/ APTO CENTRAL)
II -ILHA DA FIGUEIRA- CASA ALVENARIA c/ti 001' - 3 DORM .. BWC. GARAGEM
TODA MURAI)A-.R$ 22.il(Xl.1X1

07 - CENllW - APTO. ED. FLORENÇA - I dorm.c/ garagem • R� 280.00
U8 - CENTRO - KITNETE - SOB IMOB. JARDIM - I dorm. c/ ahrigo pl carro- R$ 230.00
09 - VILA NOVA- APTO .. RES. VILA NOVA- 3 dorm. c/ cst. pl carro - R$ 300.00
tO - CENTRO' CASA COMERCIAL - R. João Picolli - e/400m'

II - CENTRO - !lITro ED. JARAGUÁ - 3 dorm. c/ garagem - R$JOO.W

12 - CENTRO - CASA ALVENARIA cl 300m2 - cl I suúc + 2 quartos. piscina. 2 garagcns cl
portão ctcnõnícn- R$ JOO.OOO.(X) + 10 anos dc financiamento dc R$ 294.00
13 - CENTRO - APARTAMENTOe/2DORM -GARAGEM ·c/115m'- R$46.000.IXJ
'14 -CENTRO - APARTAMENTOc/t DORM + 02 ßWC - c/147m'· R$ 55.01X1.OO
15· VILA NOV1\· AllARTAMENTOäsuÍlc+2donl1.chunasqucira.sacada-c: 145m2• R$
:;8.000.00
16-CENTRO-APARTAMENTOe/t DORM .. GARAGEM· R$27.(XlO.()()
17 - CENTRO· TERRENOCOMERCIAL c/ 1.200m' - R$ 45.IXHJ.OI) (Troca apto central)
18 - VERSALHES - TERRENO cl4:;Om' - R$ I J.OIXl.OI.l (Parcelado)
19 - GIARDINI LENZI- TERRENOc/788m' - R$ 15.0IXl.l)() (Parcelado)
20 - VILA LALAU . TERRENO COMERCIAI.. - c/380m' - I.1x27 - R$ J2.IXlO.1l1l
21 - CHAMPAGNAT - TERRENOc/15,.11l- R$ 16.Il(XJ.(ltl (Parcelado)
22 . JOÃO PESSOA - TElUlENO I oox IW- R$ J.1.(lIXl.(Kl

-.

BOA OPORTUNIDADE!!! PARA COMPRA, COM
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

ILHADA

FIGUEIRA - casa cl
150';11 + TERRENO
cl 420m2
VALOR:

N$ 80.000,00
.ICElTANO
.YEGÓCIO
(CARROl

TERRENO)

LOCAÇÃO
O I - VILA LALAU - CASA PRÓX. WEG II . COOl suíte + 3 dorm .. com garagem . R$ 450.W
02 - CENTRO - ED. VAIRA-I'RÓX.WIZARD· J dO'111. + 2 bwcs - c/ garagem - R$ .180.IKl
03 -CZERNIEWICZ- SOBRADQ -SOB J!II\TEC - 3 dorm. + 2 bwcs, c/ garagem - R$ 300.110
04 - VILA LALAU· SOBRADO ·!'RÓX. MET. TRAPP- 3 donn. + 2bwes-c/ garagem - R$
350.00
O:; - ßAEPENDI _'SODRADO - SüD JAIME MOTOS- 3 dorm. c/ garngern - R$ 350.lKl
(J6 - CENTRO -PTO. ED. I"�ORENÇA- I donn. ct garagem mobiliado - R$J50.<Xl

Rua Reinoldo Rau, 585 • Jaraguá do Sul - SC
. FONE/FAX: 047 371-0768 - 371-6582 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIFICADOS

Beleza e conforto a ótimo preço

I-
Lançado na Europa no

final de 1995, o Mégane •

Sedan passou também a

ser produzido na

Argentina e vem cada vez

mais conquistando
mercado, sendo motivo de

significativas vendas da
marca no Brasil. Ao todo, a
linha Mégane já conta com

quatro modelos: hatch,
perua, sedan e o

monovolume Scénic, que
passou a ser fabricado no

Brasil.
Externamente, o modelo
destaca-se pelas linhas

modernas e arredondadas,
que de nada lembram o

insoso Renault 19. Na
traseira, destaque para o

enorme porta-malas (510
litros) e as lanternas em

formato oval que
avançam sobre os pára

lamas.
Neste ano, a dianteira

deverá ser reestilizada em

toda a linha. Por

enquanto, a novidade só

atingiu a versão perua.
Internamente, nas duas
versões de acabamento,
fica claro que ele veio

para oferecer
muito conforto,
principalmen te
na versão RXE,
que conta, de

fábrica, com air
bagpara

motorista e

passageiro,
regulagem de

altura do
volante, trio

elétrico, freios
com ABS, entre

outros. Já na

versão RT,
mais básica, além das
diferentes forrações,

grande parte dos itens
anteriores são oferecidos
como opcional. O espaço

é amplo, mesmo para
quem viaja no banco de

trás.
O motor, 6 mesmo 2.0

usado nas demais versões,
faz com que o Mégane

precise de apenas 10,5
segundos para chegar aos

100 km/h, alcançando a

velocidade máxima de
190 km/h.

Embora tenha pinta de

importado e grande parte
de suas peças para

montagem ainda virem
da França, o Mégane
Sedan conta com as

vantagens de ser um made
in Mercosul, e, por isso,

tem preços muito

competitivos; tendo como

rivais diretos GM Vectra,
Honda Civic e Toyota

Corolla.

Comparado a seus

concorrentes, o Mégane
Sedan não deixa nada a

desejar.

TAPECENTERA
TAPEÇARIAAUTOMOTIVA

Serviços de Barulho Interno, Entradade 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

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 1999

s Corsa,
L"a díf'erençat

.". • .4

tä- no câmbio
Itomátdco

(!ii >.···bC'·)',
a, páginq_ ;,4

Baixo nível de
ruído, amplo
porta-malas,
design
moderno e o

preço
acessível
fazem do
Mégone Sedon
uma ótima

opção entre os

médios

NOVIDADES
Focus invocadão

Seguindo os passos do Escort Cosworth, a Ford
lança a versão especial do Focus. Este Cosworth

é equipado com motor Zetec 2.0 com

turbocompressor de 240 cv.

Porsche GT3

o sucessor do RS 3.8 chega em maio, na Europa,
equipado com motor 3.6 litros que o levam aos 200
km/h em apenas 15,8 segundos. Um torpedo!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA DO AIITOMOVEL
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

n t,m'lillNl'BI".ti
Fones,:

31'2-3675
371-7157
371:-7292

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC

- -------- -

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

VEíCULO ANO COR COMBo

LISTA DE PREÇOS FORD -

Courier '98/98 branca gas.
Escort GLX SW 16v 97/98 branca gas.
Ka 97/98 vermelha gas.
Ka 97/97 cinza gas.
Escort 1.8 GL 96/96 azul gas.
F-1000 S 95/95 dourada die.
Mondeo CLX AO 94/95 prata gas.
EscortGL 90/91 azul gas.
Verona LX 90/90 prata gas.
Verona LX 90/90 verde gas.
EscortGL 84/84 .yerde álc.
Corcel Luxo 75/75 amarela gas.

LISTA DE PREÇOS GM

Pick-up Corsa GL 95/96 branca gas.
S-10 Oeluxe 95/96 branca gas.

.

LISTA DE PREÇOS VW
GolGL 1.8 '94/94 verde gas.
Saveiro CL 91191 branca gas.
Fusca 1300 L 80/80 branca gas.
Fusca 1300 76/76 branca gas.

LISTA DE PREÇOS FlAT
Uno Mille SX 96/97 vermelha gas.
Pick-up Fiorino 1.0 95/95 branca gas.
Fiorino LX MPI 94/95 azul gas.
Tempra 94/94 azul gas.

CARROS NOVOS E USADOS

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

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.

FORD

Vende-se Escort GLX SW
16", ano 97/98, cor
branca, gasolina.
Tratar: 370-8484.

Fie�ta class Okm cinza
Uno SX cl rodas de liga leve 99 bordô
Palio ED 98 branco

Ranger STX 96 azul
Uno ELX 4 portas 96 bordô

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

Pampa L 1..6 ! 95 branca

Tipo completíssimo cl rodas 94 preto
Escort GL 94 prata
Escort XR3 completo conversível 94 branco
Monza SLE cl trio 2 portas 94 bordô

Ipanema 4 portas cl rodas liga leve 93 cinza
Uno S 93 vermelho
Gol GL 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 90 marrom

Monza SLE completíssimo 4 portas marrom

Kadett Turin 90 prata
Goi CL 88 bege,
Goi CL 88 branca
Chevette gas. 88 prata
Kombi 87 bege
Kombi gas. 87 branca
Santana Quantum 87 branco
Escort L 86 cinza
Belina 86 bege
Goi gas. 85 prata
Monza SL 4 portas 84 prata
Fusca 83 ·branco

Buggy 82 amarelo

MOTOS
XR 200 (pronta para trilha) Okm branca
Titan 96 azul
Suzuki Intruder GL 800 95 bordo
XT 600 94 azul
XL 125 84 vermelho

Vende-se Mondeo CLX
AD, ano 94/95,

cor prata, gasolina.
Tratar: 370-8484.

Vende-se Corcel Luxo,
ano 75/75, cor amarelo,

a gasolina.
Tratar: 370-8484.

Vende-se Escort 1.8 GL,
ano 96/96, cor azul,

gasolina.
Tratar: 370-8484.

Vende-se Escort XR3,
completo, conversível,
ano 94, cor branca.
Treter: 370-2022.

FIAT

Vende-se Tipo
completíssimo c/ rodas,

ano 94, preto.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Uno SX c/ rodas
de liga leve, ano 99,

bordô. Tratar: 370-2022.

Vende-se Palio ED, ano
98, branco.

Tratar: 370-2022.

Vende-se Tempra, 4
portas, completo, ano 92,
azul. Tratar: 370-2022.

VOLKSWAGEN

Vende-se Fusca 1300 L,
ano 80, branco, gasolina.

Tratar: 370-8484.

Rua: Joinville, nQ 3573 - Jaráguá do Sul - SC

AUTOMECÂNICA
, DA BARRA LTDA.'

Atendemos linha geral:

1J����!
Telefone: (047) 376-0251

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

Vende-se Fusca 1300, ano
76, cor branca, gasolina.

Tratar: 370-8484.

Vende-se Kombi,
gasolina, ano 87, branca.

Tratar: 370-2022.

o F I C I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica,

NA MAR I N GA,
Rua Domingos R. da Nova, 483
'Fone: (047) 371-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

.
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CORREIO DO POVO

Edson Junkes/CP

ESPECIAL 16 de abril de 1999

A vida de um povo traduzida em festa

Estilo: pórtico
deentrada

ilustra a beleza
da cidade. No

detalhe, vista
aérea do Centro

o Município de poloneses e aproximadamente econômica e arroz, com shows
Massaranduba açonanos, a 1 ,2 milhão de eng randecesse musicais e bailes.
foi constitu ído cidade é sacas de arroz ainda mais a O nome sugerido
oficialmente em considerada a por ano. cidade. A idéia foi Festa
1961. Porém, - Capital Aproveitando o era de também Catarinense do
existem Catarinense do título de Capital trazer ao Arroz - Fecarroz.
arrozeiras que Arroz devido ao Catarinense do agricultor novas Conheça mais

produzem há fato de esta Arroz, em 1981, oportunidades de sobre a História
mais de 80 anos, atividade ser a a administração negócios, sendo, de Massaranduba
servindo como principal cultura da época então, de nível e a maior

fonte de sustento econômica. realizou uma estadual. Em festa do Sul do ,

para as famílias Atualmente, há reunião com o 1984, chegou-se Brasil, que se
que ali se no Município 6,2 objetivo a um consenso encontra em sua

instalaram. mil hectares de de criar um de realizar uma 7a edição, neste
Colonizada por arrozei ras, evento que festa com suplemento
alemães, somando uma tivesse ligação gastronomia especial do
italianos, produção de com a cu Itu ra baseada no CORREIO DO POVO<.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Massaranduba: 38 anos de Hlstörla
vividos em mais de um século
o nome Massaranduba foi hectares. Em setembro de
dado em razão de uma 1898, o presidente do
madeira de cor rosada, Estado já oferecia lotes
muito comum na região. para vender no interior do
Acredita-se que data de Município, hoje região do
1870 a chegada dos Patrimônio e Campina.
primeiros imigrantes A formação étnica foi
alemães que, fugindo da predominantemente
crise econômica e social de germânica, porém, logo
seu país, deram origem à após a chegada dos

colonização de alemães, instalaram-se
Massaranduba. também na região
Em 1885, após o retorno de imigrantes italianos e

Otto Hermann Blumenau, poloneses, isto por volta de
da Alemanha, o agrimensor 1910.
Oscar Schipmann deu Em 1920 foi realizado o

início ao trabalho de primeiro censo do 9º

demarcação e medição das Dis,tritoMunicipalde
terras em torno do Lago de . 'Massaránduba, onde já se

Massaranduba.
.

. contavam 96_1: famílias, um
Em 15 de abril de 1893, o total de 6.�'16 habitantes:
tenente Manoel Joaquim Foi o governador Aderbai
Machado, então presidente Ramos da Silva que, em
do Estado de Santa 1948, decretou a

Catarina, autoriza o emancipação política e

loteamento das terras administrativa de
demarcadas por Massaranduba, e, em 1949,
Schipmann, para a Vila nomeou o primeiro prefeito,
Blumenau. De acordo com José Cordeiro. NO entanto, o
o relatório enviado à novo Murflcípio não teve vida
Secretaria do Estado, as longa, logo em seguida a

terras mediam 2,178 sede e a denominação

História: Municipio foi colonizado há mais de um século

passou para 2º Distr.ito de
Guaramitim. Mais dois
governadores. estaduais
passaram pelo poder em
Santa Catarina, até que, em
1961 , o governador da
época, através da Lei n.º

746, de 29 de agosto,
finalmente concede à

Dados geográficos
Massaranduba tem

394,50 quilómetros qua
drados, 0,5% do território
do Estado, sua sede está
localizada a 26 metros
acima do nível do mar. A
cidade faz parte da região
litoral de São Francisco do
Sul. Ao Norte faz limite com

Guaramirim; ao Sul, com
Luiz Alves; a Leste, com

São João do Itaperiú, e a

Oeste com Blumenau e

Jaraquá do Sul.
Sua zona fisiográfica é o

Vale do Rio Itapocu, e a

geográfica é 26º36'15" de
latitude e 49º02'24" de

longitude. A distância de
Massaranduba à capital do
Estado é de 178 quilômetros.

Tem aproximadamente
11,7 mil habitantes, sendo
que 40% da população vive
na zona urbana e 60% na

rural.
O clima é subtropical

úmido, com verão quente,
podendo chegar a 40º. De

julho a agosto é temperado.
Apresenta a hidrografia

pelo Rio Massaranduba e

seus afluentes: Rio Luiz

Alves, Rio Putanga e Rio

Guarani-Mirim, todos ori

ginários do Rio ltapocu.

Divulgação

Diversificação: produtores
utilizam espaçopara também

exploraroutras culturas

população de Massaranduba
a tão esperada .

emancipação. Porém, o
Município passa a se chamar
Adolfo Konder, mas a

população não se cala, e
através de um abaixo
assinado com adesão geral,
a cidade volta a se chamar

Massaranduba. Ricardo
Witte é nomeado o primeiro
prefeito, a cérimónia de

instalação do Município deu
se em 11 de novembro de

1961, em outubro do ano

seguinte acontece a primeira
eleição municipal, a qual
elege Emílio Manke Júnior.

�ia.d�Son�e
A sua Melhor Companhia

Uma empresa que entende de gente

MAISSAÚDE
EMSUA VIDA

COLCHÕES E TRAVESSEIROS
MAGNETIZADOS

Endereço: Rua: Max Eugênio Roberto Ziemann, 151 -

Fone: (047) 371-5276/975-1764 - Jaraguá do Sul- SC

Representante: Stricker

SOUZA PROMOÇÕES
CONTRATOS MUSICAIS E EVENTOS

Rua Campinha Central, 862 - Fone: (047) 975-0352
Massaranduba - SC
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Economia balanceada e ótima localização
fazem da cidade um exemplo de prosperidade

Ocupando 0,5% do ter

ritório de Santa Catarina, a

natureza abusou na ge
nerosidade nos 394,50
quilômetros quadrados de
terra fértil. Os mais de 11 mil

habitantes tem, na q-ualidade
de vida, um dos principais
motivos para viver em

Massaranduba.
A economia do Município

baseia-se na agricultura,

tendo como ponto forte o

cultivo do arroz irrigado.
95% da irrigação é feita por
queda natural, sem a

utilização de bomba. Das

1,6 mil famílias que vivem

Gratificante: 1,2 milhão de sacas de arroz com casca são colhidas por ano

na zona rural, 1,1 mil tiram
seu sustento cultivando
arroz. Não é à-toa que
Massaranduba sustenta o

títu lo de Capital Cata
rinense do Arroz. São 6,2
mil hectares de plantação,
em metade dessa área
acontecem dois plantios por
ano, o primeiro em setem

bro/outubro e o segundo,
chamado de safrinha, nos
meses de janeiro/feve
reiro. Somando-se toda a

produção, o Município co

lhe por ano cerca de 1,2
milhão de sacas de arroz

com casca.

Muitos produtores apro
veitam as plantações de
arroz para explorar outras
culturas, como a criação de
marrecos de Pequim, que
auxiliam na limpeza das
arrozeiras após a colheita. A

rizipiscicultura, criação de

peixes em plantações de

arroz, é outra alternativa

explorada por muitos agri
cultores para incrementar a
renda familiar, hoje já existem
20 hectares de plantação
povoados de peixes. A

banana, plantada junto aos

arrozais, é outra fonte de
renda explorada pelos
agricultores.

Massaranduba também
cria frango e gado de corte,
são 180 aviários que
produzem anualmente cerca

de 8,1 mil toneladas. Com o

gado, a produção anual é de
aproximadamente 281

toneladas, praticamente a

mesma quantidade pro
duzida pela suinocultura, que
tem um rebanho de 12,2 mil

cabeças.
Por fim, o Município é

responsável pela produção
de 250 toneladas de Fumo

Virgínia, cultivado em uma

área de 132 hectares, ,

I

Prefeitura incentiva agricultores com programas especiais
A administração municipal de
Massaranduba, com o

objetivo incentivar a principal
fonte de renda da cidade, vem
investindo em programas
especiais de atendimento e

apoio ao agricultor. ,

Um dos principais
programas é a Patrulha
Mecanizada Agrícola, que
existe desde 1992, e nesta

administração ganhou mais

um trator de pneu, agora
são três tratores e uma

retroescavadeira. A patrulha
presta serviços nas

propriedades rurais de

preparação do solo,
limpeza, aterro de

macadame, entre outros,
com preço subsidiado, 50%
inferior ao de mercado.
Outro auxílio prestado pela
Prefeitura é a compra

G. MAIOCHI
CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND

Tecnologia a serviço da terra

Tratores
Colheitadeiras

Locação de Empilhadeiras
Peças A AGRALE I TOBATTA

Implementos Agrícolas

-,
NEW ROLLAND
GUARAMIRIM

(047) 373-0198

conjunta de alevinos, frutas
e flores ornamentais,
reduzindo o custo para os

agricultores e garantindo
lhes um produto de boa

qualidade. Os peixes de

água doce são criados nos

próprios açudes onde está

plantado o arroz. Da mesma

forma acontece com as

frutas e as flores
ornamentais, onde a

Prefeitura compra em

grande quantidade e vende
ao agricultor com o melhor

preço. As frutas mais

procuradas são: laranja,
tangerina, pêssego, uva;
rnsranqo e caqui.
A Epagri (Empresa de

Pesquisa e Extensão Rural
de Santa Catarina) mantém
'convênio com a Prefeitura,
no qual uma equipe formada

� POSTO T�XACO�� PINGUIM 'Q1
DE ROLF REINKE

Além do atendimento Texaco
5 estrelas, agora lhe oferecemos
-também um novo visual nas

nossas instalações.

Rua 11 de Novembro, 383
Fone: (047) 379-1183
Massaranduba - SC

por técnicos agrícolas e

extensionistas rurais,
juntamente com membros
do Comadema (Conselho de

Agricultura Municipal e
Agrícola e Defesa do Meio

Ambiente), reúnem-se para
traçar metas; avaliar os
trabalhos e buscar

inovações e atualização
para o homem do campo.
Em setembro do ano

passado, o Departamento de

Agricultura do Município
firmou convênio com o

laboratório de análise de
solo da Epagri, de
Ituporanga. Hoje, os
agricultores têm esse

serviço totalmente de graça,
sendo possível fazê-lo até

quatro vezes ao ano.

A Prefeitura mantém um

inseminador em convênio com

a Cidasc (Companhia
Integrada de Desenvolvimento
de Santa Catarina) que
também presta serviço
gratuitamente ao agricultor,
fazendo com que este tenha

condições de melhorar a

qualidade do rebanho.
Trabalhando dessa forma, a
administração municipal
quer incentivar o agricultor
e valorizar a cidade de
Massaranduba.
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A Fecerroz surgiu da
necessidade de se

realizar um evento que
enaltecesse o nome da

cidade, baseada na

'cultura econômica da

cidade, e aproveitando o

título de ser a Capital
Catarinense do Arroz.
Em 1981, foi realizada
uma Comissão

Agropecuária Municipal

1AFECARROZ
A primeira edição da
Fecarroz, realizada de 31
de janeiro a 2 de fevereiro
de 1986, no Centro
Esportivo Municipal, num
espaço de 36,9 mil
metros quadrados, foi
marcada pela forte chuva

que caiu no dia da
abertura. Mesmo assim
aconteceu a festa,
contando com a presença
de várias autoridades.
E mesmo dentro de um

balão inflável a festa teve

a participação de 36

expositores divulgando os

produtos, em 24 estandes
internos e 12 externos.
No baile de escolha da
rainha da primeira
Fecarroz, Benildes Berri
foi a eleita.
Como sendo a primeira
experiência da comissão,
a festa foi considerada
um sucesso, foi

registrado cerca de nove

mil pessoas que
prestigiaram o evento.

2A FECARROZ
Após dois anos, com uma

comissão mais bem
estruturada, envolvendo
100 pessoas, a segunda
Fecarroz aconteceu de 15

com o objetivo de iniciar
os trabalhos 'retecionedos
ao evento. Após um ano,
em 1982, a necessidade
de tal acontecimento
tornou-se mais urgente,
devido ao fato de que
outro município pudesse
fazer algo, utilizando-se
do título que já pertencia a

Massaranduba. O que se

pretendia era realizar um

a 18 de abril de 1988, e
teve como rainha Andréia
Tomelin.
Para a sequnda edição, a
festa teve algumas

'

alterações como a

mudança do mês de
fevereiro para o mês de

abril, devido a época da
colheita. Outra novidade
foi a construção do
Pavilhão de Exposições,
com uma área de 942
metros quadrados. Com
isto, o número de

exposições subiu para
107, sendo 62 dentro do

pavilhão (internos), e 38
externos. Uma lona de
circo armada do lado de
fora abrigou a praça de
eventos culturais, bailes e

shows.

3A FECARROZ
Realizada de 27 de abril a
1 de maio de 1990, quase
foi cancelada devido ao

plano de governo editado
ria época pelo presidente
Fernando Collor, mas em

função dos trabalhos de

divulgação, a terceira
edição da festa teve

continuidade.

Apesar dos imprevistos, a
festa contou com 105

expositores, 38 internos e
llvuIgação

J

Fecarroz: a hist ria de urna festa�
evento, de nível estadual,
que trouxesse ao

agricultor novas
óportunidades de

negócios. A idéia

permaneceu encubada

por mais um ano, quando,
em 1983, a comunidade
foi convocada a participar
de uma reunião realizada
no Salão da Sociedade
dos Atiredores.ionde uma

67 externos. Mas a

novidade aconteceu no

dia 27 por conta da

realização do 1 º

Seminário Catarinense do
Arroz, que teve a

participação de 80

produtores, técnicos e

industriais do arroz.

Houve ainda, em nível

municipal, exposição de

bananas, novilhos,
concursos de receitas de
arroz e maquete de
arrozeiras com criação de

peixes e marrecos.

A rainha da festa, eleita
rio dia 17 de fevereiro, foi
Tânia Regi�a Ranghetti.

4A FECARROZ
Na quarta edição da festa,
ocorrida entre os dias 10
a 15 de novembro, que
teve como rainha Simoni

Feiler, foi realizada a 1 a

Feira Exposição Estadual
da Banana, fruta
considerada segunda
fonte de renda do

Município. A novidade é

que a feira deixou de ser

municipal para ser de
nível estadual.
No dia 12 de novembro,
aconteceu o 2º Serninárlo
Catarinense do Arroz,
com a presença de 120

pessoas entre produtores,
técnicos e industriais da
área do arroz.

A festa contou com 63
estandes internos e 62

externos, totalizando 125

empresas de
Massaranduba e região,
expondo os produtos.

SA FECARROZ
Asa Fecarroz e a z

Exposição Feira Estadual
da Banana foi realizada

, de 27 de abril a 1 de maio

comissão forinada por
diversos líderes
comunitários foi escolhida

para levar adiante a idéia.
No primeiro semestre de

1984, a comissão reuniu
se na Câmara de
Vereadores onde foram
delineadas as linhas
básicas do evento, como
exposições internas e

externas, alimentação

típica de arroz, bailes,
stiows,o nome da festa:
Fecarroz (Festa

;:::��e���::ç�;��.eacomo a mais completa do Sul do País
mesma, nos dias 1, 2 e 3 .

de fevereiro de 1985. No

entanto, em julho de

1984, a comissão, por
falta de experiência,
decidiu adiar a festa para
o ano de 1986.

A 7a edição da festa já é consagrada

A 7a Fecarroz, considerada
a festa rnais completa do
Sul do Brasil, acontece entre

os diastô a 25 de abril, no
Parque de Eventos, e nesta
edição conta com várias

l:livuIgaça atrações novas como

shows, competições,
ncontros, eventos técnicos,
esfiles e muito mais, para
que esta festa não seja só a

mais completa, como
,

também a melhor festa' do
Sul do Brasil. Com o objetivo
de inovar e envolver todo o

segmento para fazer uma
esta maior e mais

completa, realizando vários
eventos para diversificar e
trazer mats público, a
expectativa é de que cerca

'Andréia Kleis a escolhida.
de 60 mil pessoas passem

O Seminário Catarinense pela festa.
, Como principais eventos dado Arroz aconteceu no dia

t tã 4a E f'.

. .

es a es ao a xpo eira
2 de mato, teve a presença Estadual da Banana a 1 a

de 220 produtores, '

técnicos, pesquisadores e

industriais na área do
arroz. Os empresários de
Massaranduba e região
tiveram 162 estand.es à

disposição, 96 internos e

66 externos.
I

As principais novidades
ficaram por conta do 1 º

Rodeio Country (Peão
Boiadeiro); o mascote da

Fecarroz, na figura do

Arrozildo, representado
pelo jovem Iverson

Heideck; a realização de
vôos panorâmicos de

helicóptero nos dias 26 e

27 de abril e-3 e 4 de

maio; a inovação do
concurso de Tomadores
de Chope, e a

participação da Banda
Alemã Trachtenkapelle
Göschweiller, vinda do Sul
da Alemanha, da região
Floresta Negra.
Foram registrados 23 mil
pagantes, mas, segundo
a comissão organizadora,
passaram pela festa
cerca de 50 mil pessoas,
o que consagrou a 6a

edição da Fecarroz um

verdadeiro sucesso.

de 1995, e teve como

rainha Rosimar Kubinik.
Contando com 151

expositores, 87 internos,
distribuídos em dois

pavilhões, e 64 externos,
'a festa se consagrou
pelos eventos paralelos
relacionados com o arroz

e a banana, tendo um

público considerado
ótimo, que prestigiou os

cinco dias de diversão.
No dia 27 de abril,
acontece o 3º Seminário
Catarinense do Arroz,
tendo público recorde de
430 produtores de arroz,

técnicos, pesquisadores e

industriais na área do
arroz. A novidade ficou

por conta do concurso de
tomadores de chope.

6A FE,CARROZ
A-6a Fecarroz e 3a

Exposição Feira Estadual
da Banana, realizadas
nos dias de 25 de abril a
4 de maio de 1997, no
Pavilhão de Eventos,
apresentaram diversas
novidades.
A rainha para representar
a festa foi escolhida. em
duas etapas, uma ern
nível municipal, no dia 5
de abril, e outra no dia 12,
em nível estadual, sendo

Festa
Catarinense do Peixe

D'Água Doce, 3a Schützen
Und Volks Fest.,.. Festa do
Tiro, e o 2º Rodeio Country
Peão Boiadeiro de
Massaranduba. As
novidades ficam por conta
do 1 º Festival Sesiano da
Canção, criado com o

objetivo de incentivar novos
artistas. Os três primeiros
lugares de cada categoria
serão premiados com R$
500,00, R$ 300,00 e R$
200,00, respectivamente;
1 º Seminário Catarinense
de Turismo Rural, realizado
no dia 23 de abril, com o

objetivo de orientar e
motivar o produtor rural
para investir na atividade

.

do turismo rural,
agroturismo, na
propriedade, as inscrições
vão até o dia 20; 1 º

legria: a rainha Izabel Loutholed e o Arrozildo, descontraídos

Lançamento: omascoteArrozildo, o prefeito Mário Sasse e a rainha da 71 Fecarroz lzabel Loutholed

Seminário Catarinense do
Peixe D'Água Doce; ia
Gincana de Pesca em Rio;
1 º Torneio de Captura de
Peixe à Unha; e o sorteio
de quatro automóveis, no
dia 24, serão sorteados,
pela Loteria Federal, 1 Ford

Ranger cabine dupla, 1

Fiesta, 1 Ka e 2 motos
CG125 Titan; e no dia 25
serão sorteados, ao vivo na

Fecarroz, 1 Ford Ranger
Okm e 1 microcomputador.
Além de dispor de sete

camarotes no Pavilhão C

(para bailes e shows), dez
camarotes no Rodeio

Country e quatro mil

lugares na arquibancada;
demonstração de aviação
agrícola - avião e

helicóptero - a festa ainda
oferece uma gastronomia
incomparável, o melhor da
cozinha típica alemã,
incrementada com pratos
regionais e especialidades
culinárias de arroz, peixe
de água doce e banana.
Tudo isso dividido em dois
deliciosos bufês, também
servindo o tradicional
churrasco.
Como eventos paralelos, a
festa conta com o 9º
Encontro de Mulheres do
Meio Rural de

Massaranduba; a z
Fecarroz da terceira idade; e
a 2a Minifecarroz.
Para alegrar ainda mais a
festa, no dia 23 será

apresentado o show com a

Banda do Laço Country
Music, de São Paulo; no dia
24, para sacudir a poeira, a
Banda Cheiro, da Bahia, e
no dia 25 show com

"Festança de alemão, uma
vez" Vox-3.
Os desfiles também são

atrações muito importantes

e, no dia 16, terá o 1º Desfile

Típico e do Bierwagen, no
dia 18, o já tradicional 7º
Desfile Oficial da Fecarroz,
e, no dia 21 , o 5º Desfile de

Implantação da Mai Baum.
Encerrando a vasta

programação, a Fecarroz
ainda apresenta a Expofeira
de Máquinas e

.

Equipamentos
.

Agroindustrial, parque de
diversões com touro

mecânico, bailes e diversos
shows todas as noites.

BOM PARA

VD�ê
BOM PARA0

..:III:'!IN[:i:w:�l S:I�:IIt,
-------------------\--

Agência Massaranduba
Rua 11 Novembro, 2796

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A cultura da banana e o trabalho
da Ascaban em Santa Catarina

JS Pneus trabalhando com tecnologia e qualidade

A Fecarroz também
apresentará a 4a Expofeira
Estadual da Banana, evento de
muito sucesso, principalmente
porque o Estado de Santa
Catarina é considerado o terceiro
maior produtor da fruta, um dos

primeiros em qualidade e o

primeiro em produtividade, e o

Norte-catarinense se sobressai

por ser a região de maior

expressão da bananicultura,
com cerca de 60% da produção
estadual, sendo a média da

produtividade próxima de 40
toneladas por hectare.

A produção catarinense está
em torno de 530 mil toneladas

por ano em uma área de 32,5 mil
hectares. Existem, hoje, em

torno de cinco mil famílias que
dependem da bananicultura,
como fonte principal de renda,
gerando aproximadamente 25 mil

postos de trabalhos diretos na

atividade, e estima-se que
existam outros 25 mil postos

Com o objetivo de

complementar e inovar a
prestação de serviços na

área automotiva de

Massaranduba, a JB Pneus,
com o apoio da DPaschoal e
Vancin Escapamentos,
iniciou os trabalhos em

novembro de 1996,
apostando na qualidade de

criados indiretamente. Devido a

essa grande demonstração da

importância da fruta para o

Estado, é que foi criada a

Ascaban (Associação Cata
rinens8 de Bananicultores),
entidade com representação
política da atividade, sendo que
existem hoje em Santa Catarina
13 associações municipais de

produtores de banana, sendo
nove no Norte do Estado e quatro
no Sul.

Um dos esforços da Ascaban
e das Associações de
Produtores está na tentativa de

provocar mudanças nas formas
de comercialização dos frutos da
lavoura, bem como dos insumos,
pois, atualmente, a forte
demanda externa tem absorvido
de 15 a 20% da produção, onde
o principal mercado de

exportação para a banana
catarinense tem sido o

Mercosul, mais precisamente
Argentina e Uruguai. E estes são

.,

serviços e produtos aliados
a preços competitivos.
Trabalhando com alta

tecnologia, a JB Pneus

dispõe de amplo espaço de
trabalho e equipamentos
modernos com geometria a

Laser, balanceamento de
coluna computadorizado, e

sete funcionários auxiliando

/

Meta: em 1996, no início dos trabalhos

A9CABAN - A990CIACÃO CATARINEN9E
. � .

DE BANANICULTORE9
I'

bens de produção comercia
lizados por empresas varejistas,
onerando excessivamente os

produtores, e no sentido de

comercialização da fruta, ainda
existem muitos intermediários
no caminho entre o produtor e o

consumidor, causando baixa

remuneração para quem produz
e um custo mais elevado para
quem consome.

A Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa

Catarina) tem desenvolvido e

testado novas tecnologias de

produção da banana e colocado
à disposição do produtor. Apesar
do esforço, a Epagri reconhece
que Santa Catarina está há cerca
de meio século atrasada em

relação aos mercados externes.
O presidente da Ascaban,

Aloisio Persike, está em final de
mandato e convoca todos os

associados para Assembléia
Geral Ordinária, que acontecerá

nos serviços que
aumentaram com a auto

elétrica, onde são feitas as

instalações de som,
alarmes e uma ampla linha
de acessórios. Além de

dispor de completa e

avançada linha de pneus,
amortecedores,
escapamentos, suspensão,
rodas esportivas e muito
mais.
De acordo com os

proprietários Jorge e Rutti
Bisewski, há três anos, a

loja trabalhava apenas com.
pneus, escapamentos e

amortecedores, e oferecia
os serviços de geometria
ótica e balanceamento

.

local, com apenas três
funcionáriose um pequeno
estoque em uma área de
100 metros quadrados, mas
muita vontade de vencer e
atender bem os clientes.
"Nosso objetivo principal é

Fotos Divul9í'1c?lr

Exposição: associação divulga produtos de SC

no dia 7 de maio, às 19h30, na
Associação dos Bananicultores,
em Schroeder, tendo como

debate o relatório das atividades
da diretoria; prestação de conta
da tesouraria; eleição e posse da
neva diretoria e assuntos gerais.

De acordo com Persike, "um dos
desafios da próxima diretoria

.
será, certamente, conseguir
acelerar o processo de mu

danças necessárias para for
talecer a bananicultura cata

rinense", conclui.

Atualidade: espaço ampliado e diversificação nos serviços

atender sempre com
.

seriedade e honestidade,
com produtos de qualidade
e bons preços, portanto,
queremos agradecer aos
rnassarandubenses que
acreditaram em nosso

trabalho", conclui Bisewski.

Devido ao gesto acolhedor
dos clientes e amigos, é

que a JB Pneus teve um

respaldo extraordinário e,
sentindo a valorização do

povo massarandubense, é
que se investiu e acreditou
na terra.

Apoiando a Z"Fecarroz
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A beleza natural de Massaranduba taz do
turismo fonte de lazer, inspiração e riquezas

Erj50n Junke�'CP
Não é exagero dizer que a

natureza foi generosa com

Massaranduba, prova disto são
os recantos naturais, onde a

mão do homem só fez melhorar
o que parecia impossível, e,

assim, explorar o turismo de
maneira racional.

O caminho dos príncipes é
a rota certa para quem busca
lazer em contato com a

natureza. O Recanto Floresta

Negra, distante cerca de 12

quilômetros do centro da
cidade, situado na localidade
de Benjamim Constant, oferece
mais de 100 mil metros

quadrados de área verde,
bosques com. trilhas eco

lógicas, campo de Futebol

Suíço e Voleibol, cancha de

Bocha, açudes com pesque
pague e cabanas onde são
servidas deliciosas refeições.
Seguindo a rota há também o

Recanto Águas Claras, na

localidade de Ribeirão Wilde

aproximadamente dez quilô
metros do Centro, onde, em

mais de 150 mil metros

quadrados, o turista usufrui de
quatro açudes para a prática do
pesque-pague e não precisa
entender de peixe, pois os

funcionários do recanto fazem
a limpeza dos peixes
pescados. O Recanto da
Amizade é outra boa opção
para os apaixonados pela
natureza, longe do Centro
cerca de oito quilômetros,
localizado na localidade de

Braço da Campina, oferece
uma área de mais de 100 mil
metros quadrados, com quatro
açudes para a prática do

pesque-pague.
O esporte também tem sua

vez, a Adi Esporte e Lazer, há
apenas oito quilômetros do

Centro, oferece 80 mil metros
de área de lazer e esporte, que

inclui campo de Futebol Suíço
e de Areia, Voleibol, cancha de
Bocha e lanchonete. O Refúgio
Oma Paula, mais uma opção
de lazer, tem cerca de 100 mil
metros quadrados, fica apro
ximadamente cinco quilô
metros de distância do Centro,
dispõe de lanchonete, bosque
com trilha ecológica e

cachoeiras com piscinas
naturais.

E não pára por aí, ainda tem
o Recanto Roda d'Água,
situado na localidade de

Guarani-Açú, a cerca de 12

quilômetros do Centro, são 38
mil metros quadrados de área

verde, bosque com trilhas

ecológicas, roda d'água e

cachoeiras. A fazenda pesque
pague Quiosque, há seis

quilômetros do Centro, na

localidade de Patrimônio,
possui mais de 80 mil metros

quadrados de muito verde, com
14 lagoas para a prática da

pescaria, bosque, lanchonete,
cancha de Bocha e ainda aluga
o loca� para a realização de
festas.

Massaranduba, além de
todas essas opções de turismo,
tem áreas de preservação e

parques, como o Morro Santo

Anjo, situado no Alto Guarani-
. Açú, cerca de 15 quilômetros do
Centro e 830 metros de altura,
que permite, em dias de céu
claro, avistar parte do litoral e
também proporciona uma bela
vista panorâmica da cidade. No

topo do morro está edificada uma
capela onde todos os anos, no

mês de outubro, é realizada a

Dedicação: Léo Besen trabalha na produção de aguardente

mandioca. É aberto para
. visitação pública de segunda
feira a sábado, das 8 às 17

horas.
Para quem gosta de contato

com a natureza para relaxar, a
melhor opção é passar alguns
dias no Hotel-Fazenda Santo

Antônio, situado na localidade de
Rio Bonito, a 15 quilômetros do
Centro, com opções para caval
gadas, pescarias, piscina de

pedra, p/ayground, charrete,
carro de mola, trilhas, cachoei
ras, quadras poliesportivas,
salão de jogos, campo de futebol
suíço e caminhadas ecológicas.
Dispõe de aconchegantes
apartamentos e gastronomia
composta por quatro refeições
diárias.

São muitos os atrativos

esperando pelos visitantes e

belíssimas pàisagens. Você
não pode deixar de ver um pôr
do-sol em Massaranduba.

Festa do Santo Anjo. O morro

também é um dos locais

preferidos dos praticantes de vôo
livre.

O Piquete Lenço Branco,
Esporte e Lazer, situado na

localidade de Primeiro Braço do

Norte, há aproximadamente 22

quilômetros do Centro, oferece
lanchonete, cancha de Bocha,
campo de Futebol Suíço e

piquetes com cancha de
Rodeio Crioulo.

A História de Massaranduba

pode ser contada através de
rei íquias existentes no

Município como o Engenho de
Cana Victor Fenrich, e o

Engenho de Cana e Farinha, de
Léo Besen, situado há 14

quilômetros do centro da

cidade, o antigo engenho de

cana-de-açúcar movido a roda

d'água, e ainda hoje em

atividade, fabrica aguardente de

garapa, melaço e farinha deA ventura: Morro do Santo Anjo tem 830metros de altura

Seminários fazem parte da programação da Fecarroz
Tadeu de Souza, do Icepa de
Florianópolis, fará uma

estimativa da produção de 1999

mundial, do Brasil e de Santa

Catarina, consumo previsto e

produção disponível, e
importação.
A inscrição é gratuita e vai até o

dia 20 de abril. O almoço custa

R$ 5,00, por participante.

As inscrições custam R$ 2,00 e

serão feitas até o dia 20 de abril.
O almoço custa R$ 4,50, por
participante.
O 5º Seminário Catarinense do
Arroz acontece no dia 22 de

abril, na Sociedade dos
Atiradores Massaranduba, com
início às 9 horas. Criado com o

objetivo de discutir os

segmentos da cadeia produtiva
e os problemas de produção,
industrialização e comer

cialização do arroz de Santa
Catarina, o seminário conta com

a participação da pesquisadora/
entomologista da Epagri de
ltajai, Áurea Tereza Schmidt, .

tendo como tema o Percevejo:
identificação de espécies, a
ecologia do inseto, os danos

que causa à cultura do arroz e

como controlar; o engenheiro
agrônomo Germano Fuchs,

. especialista em Irrigação e

Drenagem da Epagri de Itajaí,
falará sobre a Lei das águas,
implicações do uso em

arrozeiras, e comitê de bacias

hidrográficas. E o engenheiro
agrônomo José Alberto Noldin,
pesquisador dos tratos culturais
e do meio ambiente da Epagri
de Itajaí, discorrendo sobre o

Impacto.arnbiental da cultura do
arroz irrigado, o uso de

agrotóxicos e o monitoramento
das águas das arrozeiras.
No período da tarde, haverá uma

demonstração de aviação
agrícola com avião e helicóptero,
um painel de 15 minutos com os

engenheiros agrônomos, Moacir
Schiochet, Osmar Volpatto e

Lauro Toledo dos Santos,
explanando sobre Qualidade x

preço de arroz, variedade e

qualidade do produto,

classificação do arroz e a

implantação da compra do arroz

pela qualidade. Após, a
engenheira química Leila

Aparecida Costa, assessora da
Sindarroz de Blumenau, terá
como tema o Programa de

qualidade total do arroz

parboilizado de Santa Catarina,
e o engenheiro agrônomo Admir

o 1 º Seminário Catarinense de
Turismo Rural, criado com o

objetivo de orientar e motivar o
produtor rural para investir na
atividade do turismo rural e

agroturismo na propriedade,
acontece no dia 23 de abril, na
Sociedade dos Atiradores

Massaranduba, com início às 14
horas. Tendo como palestrantes
o presidente da ORT

(Organização Regional de
Turismo), Francisco Teixeira

Canola, falando sobre o

Turismo rural em Santa

Catarina; a técnica da Fundação
Municipal 25 de Julho, de
Joinville, Irma Bertoldi, tendo
como tema a Experiência de
turismo - Estrada Bonita -

Joinville, e, por fim, o secretário
de Turismo, Cláudio Rocha,
discorrendo sobre o Turismo
alternativo em São Martinho.

POSTO BARRICÃO LTDA.

Fone: (047) 379-1250
Rua 11 de Novembro, 716

Massaranduba - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Administração Municipal 1997 - 2000:
Avante Massaranduba

Acertando a cidade -abertura da Estrada do ijraço Seco

Valorizando a terra, dando incentivo para indústria

Inauguração da Ponte do Terceiro Braço

o incentivo da administração atual para a agricultura

Encanamento de água no Bairro Butuca, convênio
efetivado entre a Prefeitura e a Casan

Inauguração da reforma e ampliação do Posto de

Saúde, no Centro

Inauguração da lixeira agrotóxica, a Prefeitura Prefeito Mário Sasse e o mascote da Fecarroz,
realizou devido ao convênio com as Microbacias Arrozildo

Com votos de constante sucesso.

'Parabéns, Massaranduba!!!

Prefeitura Municipal de Gueremirim
Adm. 1997/2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTILO

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

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

� Teta solar de vidro deslizante e basculante com

acionamento elétrico (opção)

CONFORTO
� Mostrador digital com funções adicionais: freqüência

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

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

� Direção eletrohidráulica: acionada por motor elétrico

integrado a bomba hidráulica

, �

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONARIA
/ /

CHEVROLET. JA DISPONIVEL!
, SEGURANÇ�

� Sistema de freio antiblocante ABS de quinta geração

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

� Air-bag e pré-tensionador do cinto. de segurança
para motorista e passageiro dianteiro (air-bag c-om
gás híbrido)

'MOTOR
'

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

� Astra Sedan GLS rnotor Chevrolet powertech 2.0 MPFI,
I '

112cv, a 5.200 RPM'e torque de 17.3 MKGF a 2.400 RPM

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

.. ,

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

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

': : ,
[HEVR[] lET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corsa automático
lista, com 100 modelos,

, deveriam ser apontados os

cinco primeiros, só o

Porsche 911 apareceu em

todas as listas e também
foi o que obteve mais

indicações. O 911 foi o

esportivo que mais ganhou

competições mundiais.
Somando 39 pontos, ficou
na frente da Ferrari 250 GT

(25 pontos) e 250 GTO (24),
Lamborghini Miúra (13),
.Lotus Seven (12), McLaren
FI (11), Mercedes-Benz 300
SL (11) e Jaguar E-Type (9).

Numa pesquisa realizada

pela revista francesa "Sport
Auto", junto a 15 dos mais
famosos jornalistas
especializados do mundo,
o Porsche 911 foi
considerado o carro

esportivo do século. Na

Por fora,
o modelo
é
exatamente

igual aos

demais. A

diferença
está

dentro,
onde o

câmbio
automático
dá um

certo

requinte
ao interior

Para quem dirige cons- lembrar que o modelo
tantemente no trânsito perde um pouco de po

pesado, ou para quem não tência em relação ao ma

tern muita prática na hora de dela com câmbio conven

mudar de marcha, mas não cional, e para levar o cârn

deseja comprar um carro de bio opcional, o comprador
grande porte, nada mais terá de desembolsar cerca

prático que o Corsa Sedan CL de 20% a mais do que no

com câmbio automático. Vale modelo convencional

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada
NOVAMENTE EM 1º LUGAR NA

OPINIÃOPÚBLICA:
- Certificado Emprov
- Certificado Master
- Certificado Podium

\

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

marimar@ne.tuno.com.br

TERRENOS
• Rua Irineu Franzner (Tifa dos Martins) com a área de 468m'(t 3 x 36) • ENTRADA R$ 3.000,00 e

SALDO. 36 x 02 salários minimos.
• Rua João Planinschek com área de 1.792m' (25,60 x 70,00) - R$ 60.000,00 (negociável, 50%
ENTRADA e saldo parcelado).
• Rua Pastor Albert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com área de 1.794m' (23x78) - R$ 65.000,00
(negociáveL)
• Rua Pastor Albert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com área de 17.225m' (negociáveis em

áreas de no mínimo 2.000m').
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: 1 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
saias, sala de passar, dispensa, cozinha, 1 banheiro, lavanderia e garagem - R$ 70.000,00 - Terreno:
630m'.

smos
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 valor de R$ 25.000,00.
NEREU RAMOS - Rib. Grande - Terreno com área de 22.500m' sem edificações - R$ 9.000,00 (permuta
com imóvel de menor valer).

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
SALA COMERCIAL - Rua João Planincheck de 230m' - 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"

.--------------------.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 - Terrenoc/ 1.044,50m?(28,00x37,30) - RuaAngelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - (defronte •
Ciluma)
2 - Terreno c/ :?58,OOm', Loteamento Papp - Rua 541 - R$ 19.000,00 •
3 - Terreno c/ 378,OOm', Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
4 - Terreno c/ 673,58m' - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50% •
entrada - saldo parcelado - aceita carro até valordo terreno.

•5 - Terreno ..c/ 329,00m' (14x23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$12.000,00 aceita carro
até R$ 8.000,00 •6 - Terreno c/ 600,60m' - Rua Victor Satler, 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/ 408,70m', Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS

SíTIOS
1 - Sítio c/ 62.500,OOm', sendo 16.000,OOm' de área plana, c/ rancho de 1 00,00m', churrasqueira,
1 � cocheiras, raia de 400,00 metros, Tiía Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$ 75.000,00

CASAS
1 - Casa de alvenaria el60,OOm' - Terreno eI 718,00m' • Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$ 42.000,00
2 - Casa em alvenaria c/ 157,00m' mobiliada e mais uma c/ 60,00m' semi-acabada, terreno c/
2.013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n°. Aceäa 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 60,00m'
e outro com 50,00m' - Rua Will i Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa mista com 100m', mais galpão em alvenaria com 43,60m' - Terreno 15x30,90 (463,50m')
- José Narloch, 1271 - São Luís - R$ 28.000,00 - aceita carro até R$ 6.000,00 ou outro imóvel em
troca com vota minima - R$ 12.000,00
5 - Casa alvenaria com 250,OOm' outra com 180,00m' - duas salas com 72,00m' emais um galpão
em alv. c/ 66,00m' - Terreno com 1.677,OOm' - Rua Rio Branco, quase esquina Reinoldo·Rau - R$
400.000,00 (negociável).

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial eI 25,00m', Rua Barão do Rio Branco - R$ 200,00
2 - Sala comercial c/ aproximadamente l00,OOm', Rio Cerro, SC - 416, Km 14 • R$ 150,00
3 - Sala comercial c/ 50,OOm', Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
4 • Sala comercial c/ 36,OOm', Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
5 - Sala comercial eI 34,62m', Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00
6 - Sala comercial c/.l00,OOm', Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 430,00
7 - Sala comercial c/ l00,OOm', Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00
8 - Sala comercial c/ aproximadamente 30,00m?, Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120,00

1 • Apartamento c/ 2 quartos, garagem, Rua 508, s/n°, atrás da igreja Evangélica da Barra - R$
200,00
2 - Apartamento c/ 2 quartos, garagem - Rua Egidio Busarella, 324, Lot. Papp - R$ 270,00
3 - Apartamentoel2 quartos, garagem - Rua JoaquimA. Girolla, 21 0, Lot. Papp, na Barra - R$ 290,00
4· Apartamento c/ 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo NaneteMalhas
- R$ 230,00
5 - Apartamento c/ 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra- R$ 230,00

1 - Casa de alvenaria c/ 3 quartos, garagem - Rua Waner Marquardt, 2931 - R$ 260,00
2 - Casa de alvenaria c/3 quartos, churrasqueira, garagem - Rua José Rosa, na Barra - R$ 330,00
3 - Casa de alvenaria el2 quartos e demais dependências - Rua Pastor A. Schneider, 688 - fundos
- R$ 200,00
4 - Casa mista eI 2 quartos e demais dependências, Rua Lat. Bertha Weege, Lot. Satler, na Barra
- R$190,00
5 • Casa mista c/ 70,OOm', 3 quartos e demais dependências - Rua Maria Nagel, 202 - São Luis·
R$ 200,00
6 - Casa de madeira c/ 2 quartos, garagem e demais dependências - Rua 763"n° 100, Lot. Rasá
- R$150,00

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE ... ALUGA - ADMINISTRA

TERRENOS

'Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frufuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. c/I suite + 2 quartos ou 1 suite + 1 quarto e demais deo., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 12.465,38'" parcelas a partir de R$
733,28 cornqidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m', com suíte + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas de garagem. Edicicio 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 Tewer Center - Rua João Marcallo, esquina com Clemente Baratto

.

• Apto. cl suite + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n' 1001 c/241 ,20m' - Entrada de R$ 36.500,00 + assumir parcelas de condominio de 2.520 Cub's (R$ 1.112,50)
- Apto. c/ suite + 1 quarto e demais dep .. 1 vaga de garagem:
nº 1104 c/157,30m' - Entrada de R$ 24.250,00 + assumir parcelas de condominio de 1,661 Cub's (R$ 733,28)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 18.500,00 e parcelas de R$ 533,29.
Edifício Tulipa - Rua Ãngeto Schiochet. próx. ao Beira Rio
·1 Sala comercial cl 111.14m' de área total (108,57m' de área útil). Entrada de R$ 39.350,00 + assumir parcelas de condomínio de construção de 2,258 Cubs (R$ 996,84)

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 cl 225m' - suíte + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão
de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado· R$ 125.000,00
• Apto. 303; el219,00m' - suite + 2 quartos, dep. empregada, sacada c/ Churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de festas, piscinas- Preço total sem acabamentq
- R$110.000,00' 'I"
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo- R$ 50.000,00
- Apto. c/ suite + 2 quartos, bwc social, sacada c/ churrasqueira e demais dep., área total de 92m'· Rua Bahia - Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento de R$ 28.000,00
• Casa em alvenaria c/ aprox. 260,00m' - R. Bernardo Dornbusch. 1678 - R$ 150.000,00
• Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000,00
• Casa com 192,00m' - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.000,00
• Casa de alvenaria cl aprox. 150.00m' - Rua Max Wilhelm • R$ 75.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.

• Casa semi-acabada de alvenaria c/125,00m', num terreno de 945,00m' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000.00 ou troca por casa mais central
• Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno c/450,00m' - R. Ferdinando Krueger s/n", lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa cl 181 ,00m' - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., c/ garagem p/2 carros. Com uma edicula em alvenaria c/55,00m' - Rua Irmão Leandro, 750 R$ 85;000,00

- Terreno c/ 43.689,00m' • Rua Joinville, próx. I"ersianas Engler.
- Terreno c/ área de 22.892,.oOm'· Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
·2 terrenos c/ área de total de 102.752,00m'· Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- Terreno c/ 350 m' - Rua Lat. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr· R$ 1.0.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno c/450,00m'· Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger· R$ 15.000,00
- Terreno c/350,00· R. Lateral da José T. Ribeiro· Pró". Tubos Mohr· R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
• Terreno c/ 420,00 m' - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo- R$ 45.000,00· Troca-se por casa ou apto.
• Terreno e/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

.

• Lote de esquina c/51 O,OOm' - Loteamento Renascença· R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
• Lote c/362,18m' - Loteamento Renascença· Vila Rau - R$ 15.000,00
• Lote n�()9 c/442,00m', no Loteamento Hruseka - Bairro São Luiz· R$ 12.000,00
·.02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m' • R$ 42.500,00, cada terreno
• 01 terreno com 550.00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos· Rua Centenário (esquina) • R$ 15.000,00 cada
- Lote n'OI, e/688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias" - R$ 2q.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
• Casa alvenaria c/3 quartos, 2 bwc e demais dep. - Rua AdãoNoroschny, esq. o/ Oito Meyer
- Casa mista c/4 quartos e demais dep., churrasqueira e garagem para 2 carros· Rua Anna Muller Enke, 61.
• Apto. c/ 1 quarto, demais dependências sem garagem - Rua Epitácio Pessoa, 421 • Ed. Emilie
• Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua Antônio Carlos Ferreira, 950
• Apto. c/ 2 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Malheiro 113, próx. Master C6ntabilidade
- Apto. c/ 2 quartos, saia/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto c/ suile + 2 quartos e demais dep .• c/ boa área social e piscina no prédio· Rua Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto c/ 3 quartos e demais dep .• Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ângelo Schioehet a partir do mês de novembro, c/ suite + 2 quartos, dep. empregada

. . .. . .

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua 28 de Agosto, n° 1467 - Centro - Guaramirim - Fone/Fax (047) 373-0283
Filial: Rua Barão do Rio Branco, 411 - Centro - Jaraguá do Sul - Fone (047) 371-8799

E-mail: admin@ranchoimoveis.com.br - Internet: hUp:/Iwww.ranchoimoveis.com.br

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 - CASÁ 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 porchácara 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 MÄDEIRA - 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 Emmendoerler - Centro - RS 25.000,00 - (Negociáveis).
Rei. 451 - TERRENO - área de 855,00m' - R. 789 - Loteamento Heineck - RS 19.000,00 - (Entrada 11.000,00, saldo a

cambinar).
Rei. 77 - TERRENO - área de 405,00m' - 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 68,69'm' - 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 100,12m' - 3 qtos - Rua Nelson Nasatto - (Próximo a SCAR) - RS 75.000,00 - (Entrada
25.000,00, restante a combinar (Aceita troca).
• APARTAMENTO - área de 128,78m' - 3 qtos - R. João Picolli - R$ 937,21 - (66 parcelas - Residencial Esmeralda

(Lançamento).
• APARTAMENTO - área de 64,74m' - 2 qtos - R.
João Picolli - RS 471 ,10 - (66 parcelas - Residencial
Esmeralda (Lançamento).
• APARTAMENTO - área de 128,78m'.- 3 qtos - R.
João Picolli - RS 1.028,40 - (66 parcelas - Residencial
Esmeralda (Lançamento).
• APARTAMENTO - área de 64,74m' - 2 qtos - R.
João Picolli - 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 Aqosto (Próx. Macal) - Centro - RS 200.000,00-
(Terreno com 1.720,00m' - (área nobre).
Rei. 79 - CASA ALVENARIA - áera de 70,00m' - 2 qtos - R. Jaraguá-lIha 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) - R$ 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 170,00m' - 3 qtos - R. 115, (Próx. Merc. Vasques) - 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 10.000,00 - (Negociáveis).
Rei. 160 - CASA MISTA - área de 155,00m' - 3 qtos - R. Rodolfo Aquilino Bucci - Avaí - RS 27.000,00 - (Negociáveis).
Rei. 242 - CASA M!STA - área de 120,00m' - 4 qtos - R. Ernesto Pizetta - Centro (Alto Padrão) - RS 45.000,00 - (Excelente
localização em Area Nobre, troca casa maior valor).
• 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 Lima - 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 475,00m' - R. Pedro F. Klein [Ent. João Satter) - RS 10.000,00 - (Negociáveis - Aceita

carro no valor ou parcela).
Rei. 169 - TERRENO - área de 450,00m' - R. 28 de Agosto (Próx. Est, Rodoferrov.) - RS 30.000,00 - (Negociáveis).
Rei. 90 - TERRENO - área de 1.102,50m' - R. 174 Bethildes P. M. Ribeiro - RS 15.000,00 - (Negociáveis).
.Ret, 156 - TERRENO - área de 300,Oo'm' - R. Agostinho V. do Rosário - RS 3.000,00 - (Negociáveis).
Rei. 83 - TERRENO - área de 360,00m' - Estrada Corticeira - LaI. Nilo Santos - RS 3.000,00 - Á vista.

Rei. 60 - TERRENO - área de 504,00m' - R. Pedro Francisco Klein - R$10.000,00 - (Negociáveis).

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS

VENDE

• Casa mista - Vila Nova com 100m',
j'isalpíio com 180m', terreno corr!) .113
<mo,,' rua 25 de Julho. - RS 110:000,00

• Casa mista com 80m' - Terreno 445m' - Rua
José BaQe� próJ<, rodeio Cri9uJo - RS'.
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Larlmóveis

Terreno na Rua Amazonas com 6.000m2 - Centro.

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira - Centro - com 540m2.

Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira - com 397m2•

Terreno na Rua Pastor Alberto Schinaider cl 3080m2 - Aceita-se troca.

Lotes Financiados cl Parcelas de Hum salário mínimo no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Santo Antonio.

Lote na Rua Angelo Minei cl 300m2•

Lote na Rua João Planinschek cl 330m2•

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais financiamento.

Apartamento Edifício Catarina Ersching - Centro próximo Pizzaria Caneri - Entrada + financiamento.

Chácara em Três Rios do NOite cl 23 morgos, 2 casas, água e luz.

Chácara em Rio Molha cl 30 mil m2• Aceita-se carro no negócio.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Prestações em

36vezes
Emformade

-fC. Elevador de últímageração
-fC Portões eletrônícos
-fC Salão de festas
-fC

playground
-fC Ótímoponto comercíal
-fC Qualídade de acabamento

"Ume suite
-fC2 dormítóríos
-fC Excelente acabamento
-fC Churrasqueíra prívatíva
-fC Uma vaga degaragem
-fCSegurança e tranqoílídade

REGIÃO .DE ALTA VALORIZAÇÃO
INVESTIMENTO SEGURO E GARANTIA DE ENTREGA

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

Jaraguá do Sul - SC
E-mail: http://www.imoveis.netlinter
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IMÓVEIS LTDA.
CRECI00l367-J

Rua Domingos R da Nova, 449

Jaraguá do Sul - sc.

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

COtt5TflUTOflA c /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 



CRECI934-J

Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

Rua Padre Francken, 253

Engetee VENDE
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. �

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 nQ 115 (fundos da Jaraquá Fabril
/ Hospital Jaraguá)

.

Preço: R$ 250.000,00 (Aceita carro ou imóveis de menor valor).
" ,

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

2 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, dep. empregada, VISTA PRIVILEGIADA
do centro da cidade - (à 100 metros da Av. Mal. Deodoro).
Rua Florianópolis nQ 242

Preço: R$ 90.000,00
" • • • • • • • • • •.e • • .• • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

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

·3- CENTRO
•

Casa / Sobrado em alvenaria (2 pisos) com 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.
" ,

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

4 - BARRA DO RIO CERRO (Loteamento Papp)
: Excelente Casa em alvenaria, localizada na Rua Egídio Buzarelo nQ 304, contendo: :
• 1 suíte, 3 quartos, 3 salas, cozinha, 3 BWC, piscina, churrasqueira e dep. de •

• empregada. R$ 125.000,00.�I " ,

r----�----------------------------------------------------------------------------------�
�

.

" ,

OFERTA DE ABRIL
�---------------------------------------------------------------------------------------�

,

IMOVEL COMERCIAL
Sobrado + Galpão em terreno
com aproximadamente 1.000m2
de esquina com frente para futura
sede da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul,

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

· 5 - VILA LALAU

: Casa em alvenaria (localizada na Rua D. Matilde nQ 683 (ao lado do Portão dos :
• Fundos da WEG II).
• R$ 33.000,00.
'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . ,

# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '"

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

i
# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • �

• 7 - ILHA DA FIGUEIRA

: Casa de alvenaria com 125 m2, em terreno com 1.190 m2, localizada na Rua Angelo :
• Julio Borutti nQ 227.
• R$ 75.000,00.
'" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • o' • • • • • • • • • • • • • #

# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cl • • • • • • • • • • • • • '"

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.

,
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

�LADE: Alvenaria CI/III 350m2•

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

� 'L\DL: Xladeira c/ 7()/l/2

Lot. Miranda

Preço: R$ 13.000,00

VENDE: Terreno comercial COIll

26.1821112 - BR 280

R$ 230.000,00

� L,\1JL: Ctiacara cl 7() /lIl1rgll.l,
80% em pastagem - Tifa Coelho -

Cuaramirim - R$ 70.000,00

�'ENDE: Residência e sala

comercial (200m2) - Centro -

R$ 230.000,00 (A combinar)

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

YE,\DL: Alvenaria
cl 200m2 - Centro -

R$ 110.000,00

� L,VDL: Esquina c/ 1.5()()m2

(Próx. WEG 1)
R$ 90.000,00

�ENDE: Alvenaria 150m2•

Ilha da Figueira -

R$ 80.000,00

FEJ'..DI:-': Terreno cl 658m2

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

VENDE: Apartamendo Edij{cio
Gardênia - (1 suíte + 2 quartos)

R$ 47.000,00

ALC(jA: SI/brado em alvenaria,
cl 2 suítes + 3 quartos - Rua 25 de

Julho, 144 - R$ 600,00

VENDE: Madeira com 1()6,1)/)m2

(Jguá Esquerdo)
R$ 35.000,00

'v1:.;ADE: Madeira com 80m2

Rua HenlÍlio M. Cardoso

(Centro) - R$ 27.000,00

VENDE: Alvenaria cl 60m2 - Lot.

Milbratz - R$ 11.000,00 +

financiamento

ALUGA: Apartamentos //I)VliS

com 3 quartos (Próx. Posto
Marcolla) - R$ 280,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC .

http://www.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J .... 371 -211 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'._ -:::�B:I��1*����imfi{.tWim,[i;:�(;�:· .

Rua Adolfo Sacari, esquina com a

Rua Amazonas, próximo à Scar

�PROMA
� CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

VOCÊ MERECE

UM IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

Rua: Presidente EpHäclo Pessoa, 421· sala 102 FonelFax 371-6310 -Jaraguá do Sul- SC - CREAlSC 32.786-7
E-mail: proma@proma.com.br

Visite nosso site www.proma.cor:.br

têffl a� de�-� fta!za� a

� �
da7<�rI�

-

PLANTA0 DE
VISITAS

,
I

Aos sabados das
8hOO às 12hOO
ou agendar pelo

telefone

(047) 371-8814

VENDAS

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI1873-J

Fone: 371-8814 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

�.

a equipe do futsal local, a partir da esquerda: Paulinho, Dão, Ninho e

dolfo. Eles transformaram o esporte em nova mania dos jaraguaenses

NIVER

Morgana Maiochi (16/4),
Taiana Alves da Silva (16/4),
Cristina Marcatto (17/4),
Gilmar Jungton (19/4),
Luiz Guilherme Pacheco (19/4) e

,Márcia da Silva (20/4). /
..._--------

�v--ca:::BRua Mal. Deodoro da :::Fonseca, 1452
FonelFax: 372-3306
Jaraguá do Sul- se �aDi

E,., �'N'fON'1J
�

o pagode ganhará espaço especial na Boate Notre, no

próximo dia 24, sábado, com a realização do show do grupo
Karametade, que tem nos vocais o popular VavlÍ. Ingressos

antecipados estarão sendo vendidos na Choperia da Praça, Smurf''s
Lanches, O Boticário e Hobby Vídeo Locadora.

.... C I 1'1 E j'l\ 1-\ •• ,.
• JOINVILLE •
• G.Ne. eine Mueller I: Inimigo do Estado. •
• Horários: 14h15, 16h45, 19h15, 21h45. •G.Ne. eine Mueller 2: O Troco.
• Horários: 15h, 17h. •
• Uma Carta de Amor. •
• Horários: 1%, 21 h30. •
• G.Ne. eine Mueller 3: Elizabeth. •
•

Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21 h. •BLUMENAU
• G.Ne. eine Neu'markt I: Inimigo do Estado. •
• .

Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21 h. •
• G.Ne. eine Neumarkt 2: •
• Patch Adams - O Amor é Contagioso. •Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21 h J 5.
• G.Ne. eine Neumarkt 3: Uma Carta de Amor. •
• Horáríos: 14h, 16h30, 19h, 21h30. . •
• G.Ne. eine Neumarkt 4: Príncipe do Egito. •
• Horário: 15h. •

O Troco.
• Horários: 17h, 19h15, 21h15. •
• G.Ne. eine Neumarkt 5: Formiguinha Z. •
• Horário: 14h30. •
•

. Entre o Dever e � Amizade. •
I Horários: 16h15, 18h15, 20h15. •
•

G.Ne. eine Neumarkt 6: A Qualquer Preço.
Horários: 14h45, 17h15, 19h30, 21h45. •

• Programação válida para o período de 16 a 22/4. •
•••••••••••••••••••

Procópio Gomes, 481

Em agosto, vão ser comemorados 30 anos do

Festival de Woodstock, que marcou o apogeu da

era hippie. A data não vai passar em branco. Estão
sendo organizados dois eventos, um na Áustria e-
outro nos Estados Unidos, para relembrar os "três
dias de paz, música e amor". Michael Lang, que
organizou o encontro original e também está por
trás desse novo agito, espera que 250 mil pessoas
apareçam em cada uma das festas. Mais do que um

concerto, Woodstock sempre foi úma celebração da
.

música e da arte. "O espírito de 69 deve reaparecer
neste fim de milênio", diz Lang. Os artistas que vão

participar do encontro ainda estão sendo

escolhidos, mas já se sabe que o grupo Meta/lica e

o veterano Iggy Pop estão escalados.

(Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Offspring (Americana),
Suave Veneno (Nacional), Caetano Veloso (Prenda

Minha) e Rio Negro e Solimões. Principal
lançamento: Modem Talking (Alone).

(�Ilttll1iZJ'
MANIA DE VENDER BARATO.

�ONE (047) 371-5800

Lavadora Plus, Fibra
4 Kg c/ Timer, Mueller
À vista R$ 339,00
1 + 5x A$ 65,35

..

Lavadora Pioneira,
4 Kg c/ Timer Mueller
À vista A$ 339,00
1 + 5x A$ 65,35

Lavadora Nina, 4 Kg c/
Timer, Mueller

À vista A$ 179,00
1 + 5x 34,51

l-tlilrTrI
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633

�:--"II- Lavadora Pop
Tanck, 4 Kg
c/Timer,
Mueller
Àvista

. A$139,OO
1 + 5x26,79

Lavadora
Mueller Lavim

À vista
A$129,OO

1 + 5x
A$24,87

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

Páscoa, nosso encontro com Jesus
Estamos a catorze dias da

Páscoa, a festa da Ressurreição.
Ali, no Domingo da Páscoa,
encontramos novamente o

homem Jesus, mas agora de

uma nova forma: "Não me

detenhas - diz Jesus - porque
ainda não subi para l1)eu Pai."

E isto ele diz para uma mulher,
Maria, que chorando, externava
toda sua dor pela perda do

amigo tão querido. À beira do

túmulo, no lusco-fusco da

madrugada, lá está Maria,
sozinha, a se perguntar: Por

quê?
Chama a atenção, no

Evangelho de João, que dois

discípulos acompanharam Ma

ria ao túmulo naquela manhã,
porém, 'os dois homens, sendo

que um deles Jesus estimava

muito, voltam logo para casa:

"O corpo não está mais lá. O

que se há de fazer?" devem ter

A EDUCAÇÃO COMPLETA

pensado.
Maria, porém, ficou e, por

ter ficado, conversou com Jesus,
e foi a primeira e única

testemunha daquela manhã.

E você, mulher, também
encontrou-se com Jesus nesta

Páscoa? Este é o privilégio do

cristão: gue Deus está ao nosso

alcance, e que nós possamos nos
encontrar com Ele, A Páscoa

quer nos ensinar a ver que a vida

está diferente, que podemos ter
uma nova relação com Deus,
porque. Ele venceu a morte.

Mas, para muitas pessoas, estas

palavras muitas vezes são sem

sentido, pois parece que nada

muda, tudo continua como

antes. Mas, se isto acontece,
muito há que. seja de nossa

responsabilidade. Pois como é

difícil para manter-se uma

disciplina de oração e medi

tação, não é? Como desistimos
diante das dificuldades, das

indiferenças das pessoas, muitas
vezes de nossa própria família?
No entanto, para Maria, na

quela manhã, o encontro com

Jesus foi definitivo: o choro

transformou-se em riso, e a

tristeza em alegria. A vida mo

dificou-se para aquela mulher.

Hoje nós também podemos
ter esta nova vida. Vamos olhar

um pouco para dentro de nós

mesmas: o que encontramos lá

dentro de nós? O que é que nos

sustenta? A mensagem da

Ressurreição transformou o

nosso íntimo, ou deixamos que
a rotina abafe nossa fé? Se

.

Maria tivesse apenas se deixado

maravilhar pelo encontro com

o Ressurreto, então, certamente,
ela teria sucumbido, Contudo,
ela foi encontrar-se com seus

amigos, para testemunhar-lhes

esta notícia. Aí está o passo
adiante desta mulher privi
legiada.

Jesus não promete a

ninguém uma vida mais fácil,
mas Ele mostra que é possível
viver a vida melhor se a

colocarmos em sintonia com o

.próx imo. É no nosso teste

munho, no serviço de amor que

podemos encontrar um sentido

para a nossa nova vida. O en

contro com Jesus na Sua

Palavra e na Eucaristia nos

mostra que podemos viver em

comunidade esta nova vida. Se

temos comunhão com Jesus,
então temos também comunhão

com o próximo. Esta é a nossa

Feliz Páscoa, hoje e durante

todos os dias deste ano.

Um abraço, Marta Moura
Streppel

•rculo
Ita.lia.:t1C>

de Jaraguá cíc» Sul

Consumo de vinho
No Brasil, o consumo de vinho é ainda muito restrito. Talvez em função do clima, da

falta de conhecimento ou quem sabe pelo preço. Verifique o que ocorre em outros países:
Países 1995 1996· I Países 1995 1996

França· 63,00 60,00 I Austrália 18,30 18,l0
Itália 62,00 59,37: Chile 15,00 15,80
Portugal 57,41 58,46 I Reino Unido 13,00 12,50
Argentina 42,32 41,47 I Nova Zelândia 8,70 9,90
Espanha 36,90 37,71 I África do Sul 9,63 9,30
Dinamarca 25,24 26,80 I Estados Unidos 8,30 \ 7,70
Iugoslávia (ex) 55,10 19,90 I Brasil 1,51 1,58

I
(litro por habitante)

DevanirDanna -

Presidente do Círculo

Italiano de

Jaraguá do Sul
!I

�
AUTOMÓVEIS

Novos e usados - fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

Sexta-feira, 16 de abril de 1999

RorARYCLUB
,

DE GUARAMIRIM

ROTARY X COMUNIDADE - Companheiros de Guaramirirn
se organizaram para atuarem na Ação Global, no próximo dia
21 de abril, na Associação de Moradores do Bairro Avaí.
Acontecerá na Escola Estadual Alfredo Zimmermann, onde a

comunidade terá a oportunidade de obter informações e

orientações de profissionais damedicina, odóntologia.jurídicos
e demais conhecimentos gerais, tais como primeiros socorros

na área de saúde e incêndio. É um trabalho pioneiro que parte
por iniciativa da Associação de Moradores do Bairro do Avaí e

apoiada pelo Rotary e demais entidades.

ROTARY X REVISTAS - No mês de abril, os rotarianos são
incentivados a destacar o relevante papel que a nossa revista
oficial "The Rotarian", em especial no Brasil, o "BrasilRotário",
desempenham no Rotary. Que talos nossos clubes incentivarem
em distribuir exernplares da revista nos hospitais, bibliotecas,
escolas, consultórios, enfim, em todos os lugares onde a

publicação possa ser lida por membros da comunidade? Isto é
colaborar com a educação. Não custa nada.

ROTARY X DESENVOLVIMENTO DO QUADRO SO
CIAL - Os clubes têm até 15 de maio de 1999 para
incrementarem seus esforços e concorrerem ao novo programa
Prêmio por Desenvolvimento do Quadro Social e Expansão do

Rotary International. Certificados especiais assinados pelo
presidente serão apresentados aos clubes com o maior
crescimento percentual, o maior número de nossos sócios e a

maior taxa de retenção de sócios em cada distrito. Todos os

clubes que apadrinharem um novo Rotary Club, também
receberão certificados bem como os governadores de distrito

que alcançarem ou superarem suas metas de desenvolvimento
do quadro social. O curioso é que as mulheres têm contribuído

para o crescimento global do Rotary desde 1989, quando o

conselho de legislação permitiu aos Rotary Clubs admitirem

pessoas do sexo feminino. Cerca de 7% dos rotarianos são

mulheres, e esse número continua a crescer a uma taxa de 8%
ao ano.

ROTARY X ONU - Gilbert Contan, sócio do Rotary Club de

Genebra, na Suíça, desde 1979, foi nomeado representante prin
cipal do RI na Organização das Nações Unidas, em Genebra,
Consultor nas áreas de economia e comunicação e ex

parlamentar, ele é atualmente presidente da Câmara de Indústria
e Comércio de Genebra .

ROTARY X TREINAMENTO PRESIDENTES - Rotary
Club de Guaramirim, através do companheiro Sidney e Rildo,
participou, em Rio do Sul, de Assembléia de Treinamento dos
Presidentes 1999/2000. Foi muito proveitosa e por certo

enriquecerá ainda mais o nosso clube no que tange a lideranças.
Já que o Rotary por si só é uma Escola de Formaçãode Líderes.

ROTARY X RELAÇÕES PÚBLICAS - Estivemos ausentes

nos últimos 15 dias quando estivemos no Nordeste brasileiro.

Queremos informar aos companheiros e leitores que a situação
da seca no Nordeste é muito séria e a miséria e fome estão

aumentando de ano para ano, principalmente no interior e nas

periferias dos grandes centros. É-momento de reflexão e ação
na nossa comunidade, no sentido de prevenir para que as nossas

comunidades não se transformem em grandes cinturões de
miséria e fome, pois esta calamidade também existe em nosso

meio.

Apoio:
--------------------�

-- ADVOCACIA
Mar.cos Roberto Hasse

OAB/se 10,623
Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12,520

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda..

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

T�lefone

(047) 373-0187

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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Proinpes está com inscrições abertas
Estarão abertas até o dia 29

de abri I as inscrições para o

Proinpes/99 (Programa de

Incentivo à Pesquisa). O

programa visa a estimular os

alunos do CESJS (Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do

Sul) a desenvolver trabalhos de

pesquisa extracurricular, sob

orientação de um professor.
Poderão participar os alunes de
todos os cursos de graduação do

CESJS, matriculados entre a 2a e

6a fases (oito semestres) e 2a e 7"

fases (nove ou dez semestres).
Os alunos que participarem

terão como vantagem o aprofun
damento em assunto específico
relacionado ao programa e ao seu

interesse de estudo, aprendiza
gem sobre elaboração e desen
volvimento de projetos de pes
quisa (iniciação científica) e

subsídio financeiro duranteo pe
ríodo de realização da pesquisa,
de acordo com valores aprovados
pelo Grepe (Grupo Representan
te de Pesquisadores).

Para participar, o candidato
deverá escolher um tema dentro
das linhas de pesquisa prioriza-

.
das pelo departamento de origem
e obter a concordância do pro
fessor para orientação. Em se

guida, deverá se inscrever junto
à coordenadoria de Pesquisa e

Pós-graduação. Finalmente, o

participante deverá elaborar o

projefo de pesquisa seguindo mo-
. dela pI,óprio e entregá-lo, através
do orientador, ao respectivo
departamento, o qual fará a aná

lise preliminar do projeto. Caso
seja aprovado, este será enca

minhado ao Grepe.
O projeto deverá ser entregue

ao respectivo departamento até

o dia 29 de maio. O relatório par
cial deverá ser apresentado até
1 L de dezembro. Caso seja
aprovado, o projeto prosseguirá
até o dia 30 de junho de 2000

(prazo máximo). O participante
deverá relatar seu projeto no

Seminário de Divulgação Cien
tífica previsto para agosto do

I

próximo ano.

Ferj promove curso de Pós-graduação em negócios internacionais
Com o objetivo de analisar e

diagnosticar os cenários interna
cionais e visando estabelecer

estratégias competitivas adequa
das aos mercados internacionais,
a Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), em con

vênio com a MAXXI - Gestão

Empresarial, promovem o curso

de Pós-graduação Lato Sensu em

Negócios Internacionais. As ins
crições já estão abertas e são des
tinadas aos candidatos porta
dores de diploma de graduação
-plena.

O curso, que terá carga
horária de 450 horas/aula e pos
sui 40 vagas, pretende ainda

capacitar pessoas para a tomada

de decisões em negócios com o

exterior, estimular a investi

gação e a busca de novas opor
tunidades nos emergentes mer

cados globais, preparar os

parti ci pan tes para li derar e

coordenar equipes de trabalho
voltadas às atividades ligadas ao

comércio internacional e formar

profissionais para exercerem

atividades de docência e/ou

pesquisa na área de negócios
internacionais.

As disciplinas incluem prin
cípios do comércio exterior, eco
nomia internacional, globaliza
ção e integração econômica re

gional, operações de câmbio, fi

nanças, contratos, estratégias

competitivas, sistemas de impor
tação e exportação, marketing,
técnicas de negociação, logística
integrada, direito econômico,
tecnologia de informação e

decisão no comércio exterior,
pesquisa como forma de apren

dizagem, entre outras.

As matrículas poderão ser

feitas entre os dias 24 e 28 de

maio, na Ferj (Rua dos Imi

grantes, 500). A mensalidade
custa R$ 280,00 e as aulas,
quinzenais, serão realizadas às

sextas-feiras, das 18h30 às

22h30, e aos sábados, das 8 às
12 horas e das 13h30 às 17h30.
O curso tem início previsto para
18 de junho.

Veja o que rolou na Festa do Dia Todo
10 CAMPEONATO DE

FUTEBOL DE AREIA

Durante a Festa do Dia Todo

foram realizados os jogos semi
finais e finais do campeonato que
teve nos dias 27 e 28 de março
sua fase classificatória.

Confira a colocação:
10 lugar: Mistura
2° lugar: Canelas de Vidro
3° lugar: Batec
4° lugar: Vasco da Gama

TRUCO
O torneio de Truco foi bas

tante disputado. Participaram
nove duplas, inscritas até às

13h30 do dia 10 de abril, e o

último jogo terminou depois do

encerramento oficial da festa.

Conheça os "truqueiros" ven
cedores:

1 ° lugar: Roni e Ademir
Premiados com 24 latas de

SkaI.
2° lugar: Juliano e Jardel

Premiados com 12 latas
de SkaI

EXPOSIÇÃO DE ARTES

Foram expostas pinturas de

dois arti sta s. Sra. Marisa

Tensini Kaufmann, professora
da Ferj, apresentou suas obras

coloridas e de livre expressão,
e Cristian Adernar Jahn que
com obras pintadas com bico de

pena, em preto e branco,
resgatou a História. da im i-

. gração e colonização alemã em

nossa região.
Estiveram expostos, tam

bém, trabalhos dos acadêmicos

de Arquitetura e Urbanismo,
como vasos de cerâmica. e

quadros.

ATRAÇÕES CULTURAIS
As atrações culturais fi-.

cararn por conta do Grupo
Folclórico Italiano Infantil de

Gu ararnirirn, que encantou a

todos com sua dança, gracio-

sidade e dotes culturais, e o

grupo de Capoeira do professor
Paulo, que com sua ginga,
mostrou que, a capoeira é arte, e

como tal não está aí para ser

usada como violência, mas sim,
como um meio de terapia cor

poral, ou até mesmo como um

jogo de entretenimento.

MUSICAIS

Além dos componentes do
Coral da Ferj que mostrou seu

talento musical de forma Ci

contemplar todos os gostos e

mostrar-seu desenvolvimento, a

Banda "Ladainha", de Curitiba,
apresentou-se na festa com um

repertório dirigido à MPB,
atendendo a jovens, adultos e

crianças com músicas de bandas

de sucesso como "Nativus", e

artistas diversos como, por

exemplo, Raul Seixas.
Enfim, o grupo deu uma volta

music a l pelas últimas três

décadas.

Meu futuro

faço na FE

Administração
Mt,(ut!i\O - 48 vagas I\ktunw· 48 vagas

Arquitetura
e Urbanismo

Pedagogia
j'/atuUm.) � 45 vagas Tecnologia

em MecânicaCiências Contábeis
Noturno - 48 vagas Not urno . 38 vagas

Pagamento da
Taxa de Inscrição
22 de Abril a
07 de Maio de '1999

Taxa de Inscrição:
R$70,QO

Entrega do

Requerimento
de Inscrição
22 de Abtil a
11 de Maio de 1999

Locais de Inscrição:
Agencias -BESe de:

Brasília. Curitiba,
Porto Alegre, Rio de
Janeiro, São Paulo
e Santa Catarina

Documentação:
:2 fotograHas 5x7

'1 fotocópia da carteira de
identidade {frente e verso}

Maiores Informações:
Fone: (047) 371·0983
http://www.ferj.rct.:sc.br

Fundação Educacional Regional Jaraguaense. Rua dos Imigrantes. 500
• CEP: 89254-430. Caixa Postal 251 • Jaraguá do Sul· SC

ALMOÇO
O almoço foi servido das 11h30

às 14 horas, com churrasco, galeto,
maionese, salada e pão.

ANIMAÇÃO
A animação da festa foi

garantida pela habilidade e des

contração de dois "Cl aus"

(palhaço/sombra), que se en

volveram na Capoeira, no futebol
e nas demais atividades desen

volvidas, com muita alegria.

TRABALHO SOCIAL
Com o intuito de dar con

tinuidade ao trabalho social, o

DCE destinou parte do almoço
fornecido pela empresa de ali

mentos às famílias do acam

pamento Maria das Graças, em
Araquari. O alimento atendeu a

50 famílias.

"DESCOBRIMOS QUE A

PARTICIPAÇÃO EM EVEN·

TOS FESTIVOS E CULTURA
IS CONDUZ O SER HUMANO

A GRANDES EMOÇÕES"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os irmãos

Eduardo e

Ricardo

Reckziegel
completam o 1°
aninho dia 20/
4. Eles são

filhos de

Afonso e Mara

Reckziegel

Juliana Carolina de Melo, que deu o 10
chorinho no dia 16 de abril de 1990,

completa agora o 90 aniversário.
Parabéns! Um enorme beijo de seus pais,

Acacio e Isolda Melo.

Um pequeno sorriso de uma criança torna

a vida mais fácil e colorida

Tiago (13/4) e Gabriela (17) estão
de aniversário.

Eles são filhos do Sandro, da dupla
Sandro Luis e Clovis. Felicidades!

Quadrinhos
f)iuoú & eia=,

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

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

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

Marcos A. Póvoas
Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do Sul - SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112

Nascimentos
• 29/3/99 - Daiara Vieira
•
29/3/99 - Gabriel Leonardo Vegini
29/3/99 - Guilherme Kerschbaum Burger
30/3/99 - Anderson William Delmonego
30/3/99 - Cleiton Travalha Junior
30/3/99 - Elio José Rosa Filho
30/3/99 - Luana Venera de Souza
30/3/99 - Marceli Renate de Moura do Amaral
31/3/99 - Felipe Nicoluzzi Cunha
3l13/99 - Lucas Silvano
31/3/99 - Matheus Bianchi Meneghelli
31/3/99 - Thayne Gabrielle Zabel
31/3/99 - Vinícius Przysini
1/4/99 - Rafael Cristovão
·1/4/99 - Rodrigo Marquardt
2/4/99 - Carile Laporte Pereira
2/4/99 - Daniela Cristina Karling
2/4/99 - Jaqueline de Souza Fernandes
2/4/99 - lenifer Thainá Greuel
2/4/99 - locinei lardel Anzini
2/4/99 - Marco Antonio Schwirkowski
3/4/99 - Goar Yan Pauli da Silva
4/4/99 - Guilherme Custódio Back
4/4/99 - Larissa Fagundes Greft
5/4/99 - Aline Kreis
5/4/99 - Bruno Silvino Floriani
5/4/99 - Gabriel Felipe Pereira
5/4/99 _- Pamela Aline Gorges
6/4/99 - Gilson da Silva
6/4/99 - Kauê Correia Lopes
6/4/99 - Marco Alberto Rodrigues ...;.
6/4/99 - Saira Caroline Silva dos Santos ..::_"7' _

'

7/4/99 - Edinei Chaves
'- - .

_--

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

Gustavo Henrique Demathê completou 4 anos dia 13/4.

Cumprimento des pais, Leomar e Dalva Demathê, e amigos

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

Convênios

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,
SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul brilhou em Itaiópolis
Peleamos bonito na toca da onça

No último final de semana,

o CTG Laço Jaraguaense,
juntamente com os piquetes
Estampa de Taura e Porteira

Aberta, participaram do 10°'

Rodeio Crioulo do CTG Man

gueira Moemense, na cidade

de Itaiópolis. A gauchada de

Jaraguá do Sul fez uma grande
apresentação, e manteve ace

sas as cores de nossa cidade

durante todo o final de

semana,

Para o CTG e seus piquetes
filiados foi uma boa classifica

ção, pois fomos brigar com os

"Pau Ferros" de laço e lombo,
que não entregam o rodeio

Marcon e Wanderson, do
Piquete Estampa de Taura,

dupla que disputou a final do
Laço Dupla 110 eTG

Mangueira Moemense e

conquistou o quarto lugar na
toca da onça. Rafael Borges,
eTG Laço Iaraguaense, foi o
primeiríssimo da gineteada

nem que o cavalo rode ou que
a res morra. Disputar rodeio
no Mangueira Moemense é
cutucar a onça com vara curta

dentro de sua toca com dois
filhotes recém-nascidos, mas

nós também não somos fracos
e devagarito, a passos firmes
vamos conquistando nosso

espaço na galeria das provas
campeiras desta gauchada

buenacha.

Agradecemos o carinho e a

hospitalidade, nota mil, que
recebemos de toda a família

moemense, que faremos o

possível para retribuí-los du
rante o nosso rodeio, em maio

próximo. Patrão Nonato, conte
sempre conosco, e garanto a

você que a tradição gaúcha
cresceu durante o seu rodeio.

Classificação dos jaraguaenses
Evandro e Evaldo Ropelato - r lugar em Laço de Irmãos

Rafael Borges - 1 ° lugar em Gineteada

Jorge Cunha - 3° lugar em Gineteda
Marcon e Wanderson - 4° lugar em Laço Dupla

Wanderson - 5° lugar em Laço Individual de Equipe

Walldersoll Rau, o popular Rau,
Piquete Estampa de Taura, com seu bagual
da pura cepa crioula registrado e confirmado
com o nome de Lautério do Mato Alto, 110

momento em que pedia a solta para conquistar o
quinto lugar, numa disputa entre duzentos
e quarenta e oito laçadores. Wanderson, a Drica,
Vitor e o Estampa de Taura estão orgulhosos
do nosso peão.
Parabéns!

Rodeio de Rio Negrinho
o 19° Rodeio Crioulo do CTG Amor e Tradição, em Rio Negrinho, acontecerá de 20 a 25 de

abril, com shows, fandangos, leilão de cavalos da raça crioula, touradas, gineteadas em touros e

cavalos, supercross e muuuuito mais.

Informações e reservas: (047) 644-0893.

*&V
CARNES

,--.

CORREIO DOPOVO-lI

Marcon - Piquete Estampa de Taura

do Rio Itapocu.
Haverá torneio de Laço,

sábado e domirigo, com todas as

provas de Individual, Dupla,
Patrão, Gineteada, Piá e Guri,
amplo local para acampamento
(livre de taxas), baile gaúcho
com o conjunto Estância Serrana,
no local da festa, no sábado,
completo serviço de bar e cozi
nha durante os dois dias.

Informações: 392-3611

2a Festa Campeira
1 e 2 de maio

o CTG Tropeiros doVale, do
Município de Guaramirim, com
fraterno abraço tradicionalista do
palrão Hélio Emmendoerfer,
vem "mui" respeitosamente
convidar vossa senhoria, farni
liares e amigos para participar da
2" Festa Campeira. A festa será

realizada na sede campestre do

CTG, na fazenda São João,
localizada na Estrada Ribeirão do'
Salto, 23 km, ou melhor, no salto

r�-------,
Gaúcho(a) de I

I
I
I
I
I
I
I

I Almiro Spézia (25), I
I Jucélio Planinschek (25). I

I
I
I
I
I Luiz Antonio Murara

I (19), Jorge Assis Cunha
I (22), Jarbas Guilherme

I Mesch (22),

idade nova

Moacir Garcia (19),

L .J

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

: 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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Agenda gaúcha
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 Laço
Jaraguaense
20 a 25 de abril - Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
29 de abril - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
I e 2 de maio - CTG Tropeiros do Vale - 2" Festa Carnpeira -

Hélio Emmendoerfer

13 a 16 de maio - 18° Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense
JA 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
16 de maio - Domingueira do Rodeio com Grupo Cantos do Sul -

CTG Laço Jaraguaense
21 a 23 de maio - Rodeio CTG Coração do Vale - Gaspar
28 a 30 de maio - Rodeio CTG Independentes da Querência - Itajaí

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

. Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

FALTAM
o

28 dias
. para o

180 Rodeio
CTG Laço
Jaraguaense

DEMARCHICOM. DE CARNESEFRIOSLTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cancún (8 dias / 7 noites)

Saídas': 2 e 9 de maio
À vista R$ 999,00 ou 3x de R$ 333,00

Maceió/Porto Galinhasl
.>:,: Recife/João Pessoal
Natal/Fortaleza

(12 dias / 11 noites)
Saídas: 13 de junho I 12 de setembro

Preço: junho - 5x de R$ 264,00 Buenos AI-res"<:', Setembro - 8x de R$ 165,00 . '. . .

", , '>"':'.. <. '" (4 dias / 3 noites)

.

":
:.

:"'> C�i!'rI"ifmHrMunr;t••1!J. ',.�\:� " :,. Saída�: quintas-feiras
.

.

.

.'

.:-;
.

* Fechado em abril
"

•. :. Preço. US$ 344,00 ou 2x sem Juros
:-

'

<.:;::; ,?�:.\'.;::����������������q

Saída: 15 de maio, passando por
Toronto/Niagara/Mil IIhas/Otawal
Mont TremblantlQuebec e Montreal

3x de R$ 691,33

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

Saída: 19 de junho
Preço: 2x de R$ 340,00

À vista R$ 485,00 ou

4x cíe R$ 121,2'5

Fortaleza
À vista R$ 645,00 ou

4x de R$ 161 25

À vista R$ 660,00 ou
, 4x de R$ 165,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Edson Junk..

CasaisAldo e Priscila Piazera, Adolar e Nilcéia Iark, em recente

jantar de Páscoa
.

Advogado Enno Ianssen Junior com a

esposa Cláudia, em noite de festa

Casal Renato M. e Lourdes A..
Hinterholz comemora, amanhã (17),

21 anos de vivência conjugal.
Cumprimentos dos filhos, familiares e

amigos

GONÇALVES
CONTABILIDADE

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

Veículos, peças e serviços

FONE: (047) 371-2111

Airson e Dalva Garcia em recente evento

social

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

Cj)r. 9lc!Jr 91ídekí CJtodrígues da Uí/Oll

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



dode no direciona

mento das forças oclu
sois, sendo estas razões

suficientes para exigir
dos profissionais uma

perfeito indicação,
planejamento, exe

cução e manutenção
do caso .

.

Apesar de todo en-

Implantes - Uma visão atuaI

CLíNICA E CIRURGIA DE OLHOS
LENTES DE CONTATO

Introdução
Os implantes os

seointegrados promo
veram no último déca
da uma revolução
dentro do planeja
mente protético res

taurador.

No princípio foram

concebidos paro tra

tamento de pacientes
edêntulos com gran
des alterações funcio
nais e estéticas. Nos

-dias atuais, trabalha-se

para restaurar dentes

perdidos com implan
tes, objetivando não só
o recuperação da

função mas também

reproduzir 00 máximo
o natureza tanto na

anatomia dos dentes
como dos tecidos
moles e o estrutura ós
seo perdido.

Esta busco em re

produzir o aspecto na

tural com implantes,

acarreta uma seqüên
cia de procedimentos
clínicos baseados em

um planejamento pré
vio protético-cirúrgico
que vai desde a aná-
-lise e adequação do

leito receptor, posição
ideal na colocação
dos implantes, trata
mento dos tecidos rno

les durante o reabertu
ra e escolha de com

ponentes protéticos
adequados.
Outro aspecto im

portante neste contex

to, é lembrar que os

pacientes, na sua mai

oria, procuram os pro
fissionais para colo

cação de dentes e

não de implantes. Sen
do assim, o pIoneja
rnento ideal visando

aspectos biomecâni

cos e estéticos deve

começar pelo final, ou

seja, pela prótese,

através do análise de

modelos de estudo e

encerramento diag
nóstico. Este estudo

prévio é que direciono

o atuação cirúrgico
sendo válido também

para a visualização do
paciente antes do cl

rurgia.
O paciente pode ini

ciar um tratamento sa

bendo como vai ficar
o final evitando assim

constrangimentos pos
teriores por não ter sido
satisfeito no suo expec
tativa.

A colocação de im

plante unitário no seg
mento anterior da ma

xila é uma tarefa muito

difícil em razão do ne

cessidade estética,
quantidade e quoll
dade óssea exigido,
relação com dentes

adjacentes, espaço in

terarcos e excentrici-

tusiasmo na indicação
da técnica, estudos

longitudinais söo ne

cessários para deterrru
nar os critérios funda

mentais para otimiza

ção da função e es

tético, assim como di

minuição do risco de

perda.

,

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTO A ADULTOS E ADOLESCENTES

Ursula Karo"
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Ernestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, if �71-3426

fi
Doenças do Intestino grosso,
reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

_-----�
Dr. Alexandre L. Schlabendorff

( Proctoclin)· cm -7096

Fone 371-5117'" 372-1553

Dr. Anna Paula L. de Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externa e

Plástica Ocularna Santa Casa de São Paulo

Rua Guilherme Weege, n" 50 - Sala 604 - Centro
Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Fe�i",icli",
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1°
andar - Centro - Telefone: 372-0395

ft unimed CLíNICA ,SÃO CAMILO

Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

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

Q. 0•• ljac@netuno.com.br Fone/Fax J11-0882 RuaA�'I:��d�;��S��lu���hJ:;t-
. � LABORATÓRIO JARAGUAENSE 42 anos servindo com qualidade e

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA. alta tecnologia - Jaraguá do Sul e região
Dr. /\/farIo Sousa
Dr. /\/farIo Sousa Jr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cerca de ,1 ,7 mil idosos foram
vacinados contra gripe e tétano
---------------------------------

população acima de 65 anos tem até o dia 14 de maio para ser imunizada.
Em Jaraguá do SuL cerca de 35% dos idosos já foram vacinados

Jaraguá do Sul - Funci
onários da Secretaria de
Saúde estão percorrendo as

24 comunidades de grupos
de terceira idade para imu
nizar a população acima
de 65 anos contra a gripe e

o tétano, A campanha, de
sencadeada em todo o País

pelo Ministério da Saúde, no
último dia 7 de abril, pre
tende vacinar cerca de 4,8
mil idosos do Município,

Nos sete primeiros dias da
campanha, em Jaraguá do
Sul, foram aplicadas 1,7 mil
doses (35%), conforme
relatório da Secretaria de
Saúde, O alvo preferido dos
agentes de saúde até ago
ra foram os grupos de ter
ceira idade, A unidade
móvel desloca-se até a co

munidade e aplica a vaci

nação no próprio local
onde os idosos se reúnem.

Dona Aurélia Heuschel
Dornbusch, de 97 anos, foi
uma das idosas que se be
neficiaram com a imuniza

ção itinerante, Freqüenta
dora do Grupo da Terceiro
Idade do Paróquia Rainha
do Paz, no Bairro Vila Novo,
dono Aurélio recebeu a

dose contra o gripe e de
pois acompanhou as ati
vidades das filhos no tradi
cional bingo do grupo,

Os quatro postos de saú-

Edson Junkes/CP

DISQUE
REMÉDIO
371-11.88
371-8664

Alívio: duas doses garantem imunização contra as doenças
de cadastrados paro vaci
nar a população acima dos
65 anos - Cole. Ruo Rei
noldo Rau, João Pessoa e

Três Rios do Norte -, também

registraram alto procuro
pela dose que previne con

tra a gripe e o tétano, "Su

perou os expectativas nes

tes prlrnelros dlos". destacou
Eunice Andreatta, diretora
do divisão ambulatorial da
secretario, Com dados de
1996 sobre o número de ido-

sos acima dos 65 anos que
vivem no Município, de

.

acordo com relatório do
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatístico), o
Ministério do Saúde repas
sou 4,826 doses de vacino

paro serem aplicados até o

dia 14 de maio, quando ter
mina a componha, "Se fal
tar, vamos solicitar o envio
de mais doses", garantiu o

secretário Nanci Zimmer
-monn.

Fecarroz abre hoje com desfile
Massaranduba - A 70 Fe

carroz (Festa Catarinense
do Arroz) obre hoje com o

expectativa de recorde de
público, A partir das 18 ho
ras, os desfiles de so

ciedades e do tradicional

Bierwagen pela Ruo 11 de
Novembro marcam o início
do rnols popular festa agrí
cola de Santa Catarina,
que vai até o dia 25 de abril.

A Comissão Central Or
ganizadoro prevê cerco de
60 mil pessoas durante os

dez dias de exposições e

shows, Paralelo à festa do
arroz, acontece o 40 Ex

posição Estadual do Ba
nana, a 1 a Feira Catarinense
do Peixe d'Água Doce, 030
Schützen UndVolks Fest (Fes
ta do Iko). e o 2° Rodeio
Country Peão Boiadeiro de
Massaranduba,

Uma dos novidades paro
a edlçóo deste ano do Fes
ta do Arroz foi o comercia

lização de sete camarotes
no Pavilhão C, utilizado

para shows. Também have
rá dez camarotes no área
destinado ao rodeio coun-

try. "Há eventos e atrações
para todos os gostos, e o

população terá a alternati
vo de acompanhar em ca

marotes exclusivos", saliento
Alfredo VavassorL presiden
te do Comissão Central Or
ganizadoro (vejo encarte),

PUBLICIDADE------------------�

INFORME JURíDICO

APOSENTADORIAS ESPECIAIS - Alguns exemplos de
atividades especiais pela lei atual:

Metalúrgicos expostos a calor e ruído - 25 anos
Trabalhadores de indústrias têxteis - 25 anos

Trabalhadqres de frigoríficos - 25 anos
Trabalhadores expostos a Raios X - 25 anos

Fabricação de produtos tóxicos - 25 anos

Médicos, veterinários, enfermeiros e dentistas expostosamateriais
infecto-contagiosos - 25 anos

Trabalhadoroes de indústrias eletromecânicas - 25 anos

Vitório A. Lazzaris
OAB/SC - 2563

,

A VIDA E BELA
Às vezes quando paro poro refletir, sou envolvida por

uma sensação de surpresa, de irrealidade, Penso no

avanço tecnológico dás telecomunicações, dos

microcomputadores, dos armamentos nucleares e penso
no homem, Como está este ser? Terá ele evoluído ou

permanece pouco ou nodo desenvolvido no

conhecimento da sua natureza, das suas emoções, dos
suas ações, dos seus valores?

Pois é", parece que este mesmo homem, acostumado
às notícias acerco dos descobertas no espaço, choca
se ou sente-se desconfortável paro falar de si mesmo, de
seus sentimentos, de suas emoções, dos seus

reloctonornentos. do sua sexualidade, É um

comportamento que vem se perpetuando de geração
o geração, com pouca ou nenhuma mudança,

A leitura que se pode fazer desto condição, é que o

homem concentrá-se nas coisas externos, nos

acontecimentos o sua volta, esquecendo de si mesmo,

Preocupo-se com o que pensam a seu respeito, como
o outro o vê, Esquece-se, porém, que também é corte
integrante deste mundo que aí está com suas diversos

nuances de guerras, conquistas, agressividades,
desrespeito ao homem e à natureza,

Então", como parte integrante e interessada deste

universo, o que o homem tem feito para si e

conseqüentemente poder melhorar tudo isso? Tem se

permitido se conhecer melhor e evoluir, crescer como

pessoa? Já mergulhou fundo, de verdade, paro saber o

que quer, para onde vai? Já se deu oportunidade para
descobrir o que significo aquela indecisão nummomento
de escolho, aquela insegurança, aquele sentimento de

impotência, aquele medo de fracassar, de estar

superexigindo ou desvalorizado? Aquela carência de

afeto, aquele excesso de amor, de doação? Aquele
vazio, aquele sentimento de perda, de luto? Aquele
desejo de comer, fumar, comprar? Aquele sentimento
de insatisfação, de onipotência, de ser o melhor?

. Você já fez isto, parou, encarou e resolveu? Parabéns!
Ou fechou os olhos, fez de conta que nada era e deixou
rolar? Se negamos, as coisas tornam-se incompletos,
insuficientes, surgem barreiras, bloqueios, distorções, As
pessoas não falam o que gostariam de falar, nem ouvem

os outros, captando apenas aquilo que reforça sua

imagem dos outros e das situações, Nodo mudo, Em

compensação, se nossos conflitos são aceitos e

trabalhados, tudo flui, os pessoas, as pessoas ouvem os

outros, falam o que pensam e sentem, com possibilidades
de dar e receber teeabock. Isto é coragem, É descobrir
caminhos, Nos tornamos melhores, crescemos e

semeamos este sentimento bem ao nosso redor.Iornornos
o mundo melhor, por que o vida é bela gente! Vamos

aproveitar? Fica combinado assim,

JEANETE MIRIAM PISKE - CRP12/0937
Psicóloga e Ludoterapeuta

CEPPSI
o Endereço da PsicoJogia

371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Emmendörfer Comércio de Veículos
completa 49 anos de sucesso

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

Atuando a quase meio século no mercado outornoousnco; a empresa conquistou a confiança e a

credibilidade da população com muito trabalho, eficiência e qualidade

A Emmendörfer Comér
cio de Veículos iniciou ativi
dades há quase meio sécu
lo, contendo uma história
que se confunde com o de

Jaraguá do Sul, quando no

data de 31 de agosto de
1950, os irmãos Edmundo
Arnoldo Emmendörfer (mais
conhecido por Edi) e Víctor
Bernardes Emmendörfer
iniciaram as atividades de
oficina automecânica e

posto de combustível, fun
dados com o nome de
Irmãos Emmendörfer Ltda ..

Em 1956, o irmão Aman
do João Emmendörfer pas
sa a participar da socie
dade, E. em 1958, Ö pai, Ja
cob Emmendörfer, os irmãos
Frederico João Emendörfer,
Leonida Emmendörfer e

Augusta Emmendörfer Pra
di, também participam de
um capital social nos negó
cios, Neste mesmo ano, a

firma conquistou a confian

ça da empresa de automó
veis GM (General Motors),
passando a ser revendedo
ra de cominhões e cami-

nhonetes para a região,
Em 19 de fevereiro de

1959, o nome foi alterado

para Irmãos Emmendörfer
S,A. Comércio e Importa
ção, tendo Víctor como
presidente, Em razão do
boa aceitação do comér
cio, passaram também a

revender geladeiras, fogões
e outros eletrodomésticos
da linha Frigidaire, marca
pertencente à GM,

Devido ao fato de a

sociedade anõnima ter mui
ta burocracia, em 25 de

junho de 197-7 novamente o

nome da firma é alterado,
passando para Emmendör
fer Comércio' de Veículos
Ltdo. tendo a participação
de novos sócios, Outra mu

dança ocorrida nesta épo
ca foi que a firma deixou de
trabalhar com a linha de
eletrodomésticos, passando
a se deoleer somente paro
o setor automobilístico: pos
to de combustível, oficina
.automecânica, peças e

acessórios e para a conces

sionária, representando a

Qualidade: empresa inovou toda estrutura e trabalho visando a satisfação do cliente

linha de comerciais (cami-
.

nhão e caminhonete) e au

tomóveis,
Na década de 70 para

80, a cidade de Jaraguá do
Sul, representada pela Em
mendörfer Veículos, foi a

cidade que mais vendeu
veículos comerciais da GM

para o Estado de .Sorito
Catarina,

Atualmente, ainda com

Víctor Emmendörfer na

presidência, sendo o único

sócio-fundador vivo, o

Emmendörfer Comércio de
Veículos l.tdo. continua tra
balhando e contribuindo

paro o progresso da cidade,
continuando a ajudar o

escrever a nossa história,

Inovando a empresa e sempre buscando a perfeição
Preocupada em andar na

frente e ofender cada vez

melhor seus clientes, a Em
mendörfer Comércio de
Veículos ttdo. deu início, em
1995, ano em que comemo

rou 45 anos, o um trabalho de
melhoria contínua, batizado
de RA45 (Reengenharia Ano

45), Outra atitude foi buscar
treinamento na General Mo
tors para padronizar o aten
dimento oferecido em Jara

guá do Sul com o dos me

lhores concessionárias da
marco, Basicamente, o tra
balho consiste no treinamento
de pessoal, no qualidade dos

serviços prestados, melhoria
do estruturo de atendimento
e o melhor aproveitamento
dos 6,6 mil metros quadrados
de instalações,

De acordo com o geren
te de Vendas, Lourival Ma
noel da Rosa, o resultado do
investimento nessasmelhorias
foi um crescimento de cerca

de 30% de toda o empresa,
A Emmendörfer orgulho-se

em prestar atendimento per
sonalizado, contando com

um showroom de veículos no
vos totalmente remodelado,
assim como o setor de peças
e serviços, que tiveram as ins

talações ampli
ados, além do
recente constru

ção da loja de
conveniências
junfo ao posto
de gasolina 24
horas,

"Hoje, a em

presa tem que
adaptar sua po
lítica às neces

sidades e exi

gências do con-

surnidot já se foi o tempo on

de esses papéis eram inversos
e o cliente submetia-se às re
gras das empresas", revelo
Rosa, De acordo com ele, o
segredo está no sensibilidade
do titular de coda gerente de
órea em corrigir detalhes que
criem o insatisfação do
cliente,

Nesse aspecto, a Em
mendörfer não poupo es

forços, O contato com o cli
ente não acaba quando
uma venda é fechado, após
três dies. os vendedores pro
curam o cliente para avaliar
o grau de satisfação, Esse
mesmo trabalho é realizado

após 30 e 100 dies.
Rosa explico que a Em

mendörfer desenvolveu um

sistema de marketing de re

lacionamento que consiste
em criar um vínculo com o

cliente, e paro isto os dotas
'mais importantes são lem
brados,

Com uma equipe de 12

pessoas, o departamento de
Vendas da Emmendörfer pro
porciono um atendimento

vip. Poro ad

quirir um veí
culo GM zero

quilômetro, o
cliente pode
optar pelo
consórcio na

cional direto
de fábrica,
que vario en

tre 12 até 80
meses, ou ain
da preferir o Meta: profissionais trabalham com dedicação
financiamento através do ge mecânica, elétrica, 10-
Banco GM, que oferece pra- toaria e pintura e ainda conto
zo de até 36 meses, A em- com o apoio da lavanderia,

preso tornbórn'dlspöe dos do posto de gasolina e ou

serviços de licenciamento e topeças, tendo como dife

seguro do automóvel, No en- rencial a qualidade dos pro
tonto, a empresa enfatiza o fissionais 'treinados na fábrica

importância de negociar com do GM. Segundo o gerente
uma concessionária auto- de Serviços, Altair Malheiro,
rlzodo. pois somente estas têm "são emmédio 30 automóveis
como garantir o produto que atendidos diariamente no

vendem, "Mesmo que o oficina, tendo capacidade
automóvel tenho sido ad- paro 45, Pelo setor de pintura
ourlco erncofro loja,ésempre possam em torno de 25
recomendável procurar assis- automóveis, sendo que o

tência técnico autorizada", limite é de até 35, somando os

acrescenta Rosa, serviços, cerca de 50 ouro-
A oficina do Emmendörfer móveis passam pelo Emmen

é capacitada paro os serviços dörfer todos os dies". conclui,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Peça de trator despenca e

mata homem emGuaramirim
---------------------------------

Aldair José Vres estava trabalhando em uma retroescavadeira quando foi

atingido por uma porte do veículo, Corpo foi encontrado no dia seguinte

Guaramirim - o mecâni
co Aldair José Vres, de 24
anos, funcionário da Oficina
Vres, localizada no quilôme
tro 53 da BR-280, perten
cente à tornilio. foi encon
trodo morto na manhâ de

terço-feira passada (13),
dentro da oficina, O corpo
estava caído próximo a um

trator retroescovcdelro. Le
vantamento preliminar da
policio confirma que a par
te do trator utilizada para
escavações despencou so-

bre Vres. O mecânico teve
a cabeça atingida e morreu

de traumatismo craniano:
O laudo da policio apon

ta que Aldair Vres morreu

cerco de 10 horas antes de
ser encontrado, Amigos da
fomilio. que não quiseram se

identificar, afirmaram que o

mecânico trabalhava du
rante à noite, Ao abrirem a

oficina, na terça-feira de
manhã, os funcionários se

depararam com o corpo de
vres. Ninguém da família

quis comentar o assunto. A

delegada Juremo Wulf soli
citará relatório do perito so

bre as condições de se

gurança do local.
O corpo do mecânico foi

retirado da oficina por ho
mens do Corpo de Bom
beiros Voluntários de Gua
rornlrlrn. De acordo com o

soldado Nelson de Oliveira,
que esteve na oficina, o

objeto que despencou do
trator pesa cerca de duas
toneladas.

HUMANA URGENTE

LISTA DE VAGAS DA
HUMANA URGENTE:

AÇOUGUEIRO
PADEIRO / CONFEITEIRO

VENDEDOR EXTERNO (Experiência em área de Marketing)
MECÂNICO DE SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEIS

CONTADOR (3° Grau)
TÉCNICO MECÂNICO

AUXILIAR DE PESSOAL (Com experiência)
SUPERVISOR DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

CHEFE DE CONFECÇÃO (3° Grau)
CHEFE DE DEPÓSITO (Experiência em Material de Construção)

PCP (Experiência na área de móveis)
\

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos: Cx. Postal200 - 89.255-000

Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091 humana@nctuno.com.br

"Mais do que um sorriso, as emoções causam reflexos importantes na estrutura dos dentes".

As reações emocionais acabam sempre expressas no rosto, e os dentes são os principais alvos. Exposto em sorrisos
demonstram alegria, mas apertados em mordida imaginária, são sinais de raiva e estresse. O hábito ínconsclents pode
tornar-se permanente, sem o paciente perceber. Não se consegue relaxar nem mesmo enquanto dorme. E o bruxismo, uma
doença silenciosa, que atinge 50% da população brasileira, sem distinção de sexo e idade. O distúrbio também pode ser
causado por má oclusão-dentária. Neste caso, o paciente procura ajustar a mordida de uma maneira mais confortável do que
a oclusão fora do lugar, fazendo os músculos que movimentam a mandíbula trabalharem de forma errada.E para compensar
a dor e o desconforto, o paciente "cerra" os dentes. E o mesmo processo usado pelos bebês com os mordedores, que aliviam
a dor da irrupção dos dentes, apertarido as gengivas. )
Por ser um hábito noturno, o ranger dos dentes pode provocar sons estranhos durante o sono. Outros sinais são o cansaço
ou dor nos músculos da mastigação pela manhã, o travamento da mandíbula e tendências de morder a língua e as bochechas,
dentes ou restaurações fraturadas e desgastes dos dentes.
O tratamento do bruxismo exige a eliminação das interferências oclusais, permitindó o correto funcionamento dos músculos
da mastigção livres de estresse e tensão. Muitas vezes um aparelho oclusal mio-relaxante protege as estruturas dos dentes
e corrige temporariamente a oclusão,

Em c,asos mais severos, é preciso acompanhamento freqüente com a finalidade de descobrir as causas do estresse e

mudança no estilo de vida do paciente.
_-

Orientação cedidas pelo setor odontológico da HUMANA URGENTE
Dr. Kleber Lisboa Araújo· Cirurgião·Dentista

Eloah Suzane Cristofolini • T.H.D.

ABANDONO DE EMPREGO
De conformidade com o Art. 482 Letra I da CLT, convidamos o Sr. Berenildo Antonio Berthi, portador da CPTS 12.683 Série
00016-SC e o Sr. Alexandre Ivan Gonçalves, portador da CTPS 14.414 Série 00016-SC, a comparecerem no prazo de 72

horas, na Rua Jorge Czerniewicz, 1245, Bairro Czerniewicz, nesta cidade.

O não comparecimento caracterizará em abandono de emprego

URGENTE Trabalho Temporário Ltda,
CGC 01.280.195/0001-33

rrcp ···· .

\S�(9)�[9)�� ..

São Francisco do Sul

A terceira cidade mais antiga do País completou ontem,
dia 15, 495 anos de fundação.
Para comemorar a data, a cidade promove a 11 o Festilha

(Festa das Tradições da Ilha), que vai até a próxima
quinta-feira (22),

Massaranduba

Associadas do Núcleo das Mulheres Empresárias do

Município, em parceria com os núcleos de Guaramirim e

Jaraguá do Sul, embarcam nesta sexta-feira, às 22 horas,

para São Paulo, Rumo aos pavilhões do Anhembi. as
mulheres conhecerão de perto os objetos que compõem
os estandes da 50° UD (Feira Internacional de Utilidades

Domésticas). São quase 400 expositores trazendo os

últimos lançamentos em eletrodomésticos, eletroportáteis,
eletrônicos, sistema de telefonia e comunicação, software
de áudio, computação pessoal e doméstica, artigos de
decoração, copä e cozinha, O custo do pacote é de RS
70,00 para sócios e RS 100,00 para não associados. Voga
poderá ser garantida durante todo o dia de hoje pelos
telefones 379-1151 /371-1044/373-0825,

Rio Negrinho

CTG Amor e Tradição promove, de 20 a 25 de abril, o 19°

Rodeio Regional, realizado na Fazenda Evaristo, no

Parque Municipal de Eventos. Os organizadores esperam
cerca de 45 mil pessoas durante os cinco dias de festa.

Além dos bailes com os grupos Garotos de Ouro, Tché
Guri e Os Candieiros, haverá a 3° etapa do Campeonato
Estadual de Supercross. Os lotes para acampamentos
custam RS 45,00 cada, enquanto o trânsito livre para

,
veículo sai por RS 30,00 e o ingresso é de RS 4,00,

.

EDITAUINSS - 001/99
Pelo presente Edital, nos termos do artigo 231 e 285 do Código de

Processo Civil, por se encontrar em lugar incerto e ignorado, fica o

contribuinte abaixo identificado, intimado a comparecer ao INSS de Jaraguá
do Sul - Posto de Arrecadação e Fiscalização/Setor de Cobrança, sito à
Rua Getúlio Vargas, 500 - Centro, para solver o respectivo débito, ou
apresentar defesa nos termos do artigo 62 e parágrafos do Regulamento
aprovado pelo Decreto n° 2.173, de 05.03.97, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, contados do 1 ° (primeiro) dia útil após a data da publicação deste.

A falta de manifestação no mencionado prazo, presumir-se-á aceito pelo
notificado, como verdadeiro, o débito lançado, o que ensejará no

encaminhamento do respectivo processo à Procuradoria do INSS pàra fins
de cobrança judicial.

INTERESSADO - Confecções Fascionation Ltda.
CGC - 85.292.126/0001-30 - W DO DÉBITO 32.759.546-9

ABANDONO DE EMPREGO

Schutzengarten Restaurante e Churrascaria Ltda. - ME,
comunica que seu funcionário Jeferson Luis Patrocínio,
portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social n°
022.152, série 00021-SC, sob cadastro no PIS n° 124.

84.164.56-9, portador da Carteira de Identidade n° 4.544.543
- SSP/SC e CPF n° 006.477.389-29, na função de Garçom
não compareceu mais ao trabalho desde o último dia 11 de

março de 1999, sendo que o mesmo deverá comparecer ao
local de trabalho, o não comparecimento caracterizará
Abandono de Emprego, conforme artigo 482 da CLT.

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 1999
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Polícia prende desempregado
acusado de estelionato em JS
---------------------------------

Stênio Ricardo Schmidt de 27 anos, foi preso, em Piçarras, Com ele,
foram apreendidos telefones celulares, roupas e um veículo Monza

Jaraguó do Sul - A polí
cia cumpriu o mandado de

prisão expedido pelo juiz
Elleston Lissandro Canali, da
Z' Vara Criminal, e prendeu
o desempregado Stênio
Ricardo Schmidt, de 21
anos, acusado de aplicar
golpes em microempresári
os do Município, que ren

deram cerca de R$ 20 mil,
Com ele, foram apreendi
dos dois telefones celulares,
roupas e um veículo Monza,
adquirido, conforme o dele

gado llson José de Souza,
com dinheiro das supostas
transações, Schmidt estava
em uma casa alugada no

Centro de Piçarras quando
foi detido por policiais civis,
na tarde do último sábado
(10), O acusado está em

uma cela isolada da ala A
do Presídio Regional de
Jaraguá do Sul,

Stênio Schmidt, que já

Filha acusa pai
de abuso sexual

Corupó - A estudante
S,R" de 14 anos, confessou
à polícia, semana passa
da, que sofreu abuso sexu

al do próprio pai, o ser

vente Aloisio José da Rosa,
39, durante dois anos, Rosa
confirmou a denúncia no

depoimento e aguarda em

liberdade a conclusão do

inquérito, O exame de con

junção carnal realizado na

menor não apontou ruptu
ra do hímen, "Isso compro
va que não houve estu

pro", afirmou o comissário
Wanderlei Zocatelli, res-,
ponsável pela Delegacia
do Município,

A denúncia partiu de

pois que Aloisio ameaçou
de morte a filha, caso reve

lasse os abusos cometidos
até fevereiro deste ano à
polícia, A menor negou-se
a retornar para casa, con

forme o pai havia exigido,
Ei continuou a morar na

residência de uma aposen
tada, onde já estava des
de o início de 1998, amiga
da família, "Para deixá-Ia
fora de coso. ele (Aloisio)
queria manter relações
sexuais com a garota",
destacou Zocotelll,

tem passagem pela Oele
gacia por estelionato e fur
to, além de ser acusado de
tentativa de latrocínio (ma
tar para roubar), em agos
to de 1998, foi reconheci
do pelo blumenauense A
lexandre Moacir Bernardo,
De acordo com a vítima, o
desempregado havia co

locado anúncio em jornais
de Blumenau para a ven

da de equipamentos de

computação, Depois do
, contato telefônico, Bernar
do veio a Joroquó do Sul
para confirmar o negócio,
Em troca de computado
res e impressoras, o comer

ciante pagaria US$ 4,5 mil.
Stênio o levou para um lo
cai no interior do Munlcíplo
e obrigou o entregar o di
nheiro, "Foi tudo planeja
do, caracterizando ex

torsão", afirmou o delega
do llson José de Souza,

Os outros dois casos, de
estelionato, foram registra
dos contra comerciantes
de Jaraguá do Sul. Nova
mente, Schmidt se passou
como vendedor de equi
pamentos de compu
toçöo. Recebeu RS 7,5 mil
e desapareceu com 6 di
nheiro, Depois, alegou que
trabalhava em revendedo
ras particulares de carro,

pertencentes à família, em
Joínvllle. Um representante
comercial entregou RS 3,3
mil para a compra de um

carro e oca bou não rece

bendo o veículo no prazo
estipulado, Os nomes das
vítimas residentes no Mu

nicípio foram mantidos em

sigilo pela polícia, Stênlo
Schmidt responderá, preso, I

por extorsão e estelionato
e poderá pegar de três a Fim: Stênio Schmidt aguarda julgamento detido

seis anos de prisão, em re

gime fechado,

<'

Justiça transfere assaltantes
para aCasa deDetenção
Guaramirim - O diretor

do Presídio Regional de
Jaraguá do Sul, Ivo Ronchi,
recambiou para a Casa de
'Detenção de São Paulo,
na última sexta-feira'(9), os
quatro assaltantes que in
vadiram a agência do
Banco do Brosü. roubaram
malotes de dinheiro do
Posto Mime, uma viatura
da Polícia Militar e aterrori
zaram duas famílias, na tar
de do dia 12 de novembro,

Sidney Romoaldo, 21 anos,

Erenílson Dantas da Silva,
33, David Ricardo Ramos
dos Anjos, 20, e Sandro
Batista dos Santos, 27 anos,
foram condenados a oito
anos de prisão por assalto
à mão armada, A juíza
Sônia Maria Mazetto Mo
roso acatou a denúncia do

promotor Victor Emmen-

döerfer e deferiu a senten

ça no último dia 30 de

março,
A transferência de todos

os integrantes da quadrilha
para o complexo de segu
.ronço máxima do Estado
de São Paulo foi viabiliza
da depois de uma nego- _

ciação entre a Justiça
catarinense e a diretoria
da Casa de Detenção,
Sandro Batista dos Santos é

foragido da 500 DP da ca

pital paulista, onde cum

pria pena de um ano por

receptação de merca

doria turtodo.Iornbérn tem

passagem por porte ilegal
de arma, Os quatro assal
tantes foram presos pou
cas horas após os crimes
e aguardavam o julga
mento detidos no Presídio

Regional.

CASA

COM CERTEZA!!!
Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria, hotel,
ferramentaria, lavanderia, etc.

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 ..

E
E
o
O

) APÓS A INSTALAÇÃO oo FILTRÃO, NÃO
HAVERÁ MAIS NECESSIV'AVE 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 8E81VA E

PREPARAÇÃO VE ALIMENTOS, MAS

TAM8ÉM PRA USO GERAL.

0255 mm

Instalamos em demonstração sem compromisso.
O filtrão não esconde a sujeira, ele mostra!

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA
,e
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desgaste. O primeiro tempo
fechou com a vantagem de
41 a 23 poro a equipe de

Jaraguá do Sul. O armador
Giovane fOi o cestinha da

partida, com 18 pontos.
Na segunda etapa, os jo

.lnvllerises bloquearam as

jogadas de meio dos joro
guaenses e acabaram di
minuindo o placar. Foltcndo
menos de cinco minutos
para terminar o jogo, a Em
broco estava a apenas seis

pontos atrás. A Wizard/FME
voltou a acertar os arremes
sos e definiu a partida em 67
a 53. Os jaraguaenses entram
em quadra na próxima sem

ana para enfrentar a Kami
kose, em Joinville, pela se

gunda rodada.

Colégio São Luís é bicampeão
do torneioMoleque Bom de Bola
--------------------------�------,

Equipe comandada pelo ex-jogador Drayton venceu, nos

pênaltis, a final contra o Colégio Evangélico Jaraguó por 5 a 3

Jaraguá do Sul - Num

jogo emocionante, debaixo
de muita chuva, o Colégio
São Luís conquistou, ontem,
o bicampeonato do torneio
Moleque Bom de Bola. Ven
ceu nos pênaltis a equipe
do CEJ (Colégio Evangêlico
Jaraguá) por 5 a 3. No tem

po normal, o jogo terminou

empatado em um gol. Na
preliminar, a Escola Estadu
al Roland Dornbusch ficou
com a terceira colocação,
derrotando, por 6 d 4, a Es
cola Municipal Maria Nilda
Solai.
Durante a entrega da

premiação, nas arqui
bancadas do Estádio João
Marcatto, o ex-jogador
Márcio Ventura, contratado
pela FME (Fundação Muni

cipal de Esportes) para trei
nar a equipe que represen
tará o Município nas fases

regionais, anunciou a re

lação dos 20 jogadores con
vocados. O atacante do
CEJ, João Carlos Martins
Júnior, artilheiro da com

petição, com 15 gols, está
confirmado na seleção
jaraguaense. O meia-direi
to, da Escola Municipal Ma
chado de Assis, Gustavo
Manoel Coelho, foi escolhi
do atleta revelação.

Liderança: Paulinho (D) foi um dos destaques do São Luís

Na decisão do terceiro

lugar, o time da Maria Nilda
Salai começou melhor o

jogo, explorando as joga
das pelas laterais. Depois de
estar vencendo por 3 a 1, a
equipe falhou na mar

cação e cedeu o empate.
O Roland Dornbusch voltou

para o segundo tempo com
duas alterações e virou a

partida para 6 a 4.
Na final, o Colégio São

Luís buscava o bicampe
onato, enquanto o CEJ ten
tava repetir a campanha
de 1996, quando conquis-

Xande estréianaBreithaupt
napartidadiantedaSeara
Jaraguá do Sul - O ala

Xande, contratado pela
Breithaupt/FME há dez dies.
estréia no Estadual de Fut
sal da Divisão Especial na
próxima quarta-feira (21),
quando a equipe jara
guaense enfrenta o Seara,

Alimentos/Águia Seguros,
em Jaraguá do Sul, A parti
da, válida pela 5° rodado,
foi transferida pelo Fede
ração Catarinense de Fute
bol de Salão paro o feriado
de Tiradentes. A Associação'.
Amigos do Esporte Amador
confirmou o jogo para às 18
horas, Os ingressos, o RS
3,00, começam o ser vendi
dbs"a partir de segundo-fei
ra (19), no Shopping Brei
thaupt e Studio FM.

Xande treinou com bola
apenas .esto semana. Du-

rante cinco dias, o jogador
roz fisioterapia em função
de uma contratura muscu

lar. Apesar de afastado dos

quadras há quase dois me-

. ses, Xande garante que
está pronto para jogar. "O
trabalho de adaptação foi
fundamental neste período
de preparação", afirmou o

atleta. Xande foi. contrata
do junto 00 Reserg� de Ben
to Gonçalves (RS), e per
manece no Breithaupt/FME
até o final de 1999.

O time do técnico Mano
el Dalpasquale divide a

liderança do Estadual, ao
lado do Iuper de São Ben
to do Sul, da São Miguel/
Unoesc, de São Miguel do
Oeste e da ADBlu, de Blume

nau, com 'nove 'pontos. A
Tuper tem um jogo a menos.

tau o título. João Carlos
abriu o marcador paro o

CEJ, aos 7 minutos do se

gundo tempo, depois de

passar por três jogadores da
equipe adversária. Aos 19
minutos, após a cobrança
de escanteio, Vagner em
patou a partida. A decisão
foi para os pênaltis. Leonar
do desperdiçou para o CU
Rafael marcou o quinto gol
do série e definiu o jogo. A
fase microrregional do

Moleque Bom de Bolo será
entre os dias 28 e 30 de ju
nho, em Corupá.

Wizard/FME derrota Embraco
na abertura da Copa Norte

Jaraguá do Sul - A oqupe
Wizard/FME, de Basquete
masculino, venceu O Embra
co. por 67 a 53 (41 o 23), no
noite de quarta-feira (14), em
Joinville, na estréia das duos

equipes no Copa Norte da
modalidade, categoria AdWI
to. Com a vitória, os jara
guaenses assumiram o lide

rança da chave B, somando
uma vitória, ao lado da Sofix,
também de Joinville, que
derrotou no primeira rodada
o Kamikase por 84 o 44.

O jogo começou equili
brado. A Wizard/FME impri
miu ritmo forte na marcação
e teve aproveitamento nas

bolos de ataque. A equipe
da Embraco, com jogadores
acima dos 25 anos, sentiu o

Disposição: Wizard/FME (camisa branca) venceu na estréia

COMUNICADO
A empresa VANDA MULLER BRESSANINI, estabelecida à

Estrada Tifa Terezinha s/n°, Jaraguá do Sul, SC, inscrita no

CGC sob n° 00.576.570/0001-24 e IE sob n° 253.110.572,
comunica a perda da 1 ª via da Nota Fiscal, Série 1, em branco.

Jeep Club
• Na última reunião recebemos a ilustre visita do prefeito, Sr. Irineu Pasold,
secretários Sílvio Celeste e José Klitzke. Obrigado e voltem sempre.
• Neste sábado realizaremos uma incerta, com saída às 13 horas na Praça
Ângelo Piazera.
• O aniversariante da semana é o campanheiro Alexandre Katcharowski.
Parabéns!
• O comp'anheiro Jorge participará, no próximo dia 22 de maio, de uma das

etapas da Copa Mitsubishi 4x4, representando o nosso clube e Jaraguá do Sul.
• O churrasqueira da nossa reunião foi o companheiro Zuza, com trajes
próprios para o preparo do jantar. Quem foi gostou.
• A diretoria está empenhada na realização de algumas melhorias em nossa

sede, para proporcionar um local de lazer gostoso aosócios, familiares e

amigos',

•
o Alongamento de Chassi

o Cardans

o Manut. de Guindastes,
o Reformas de Equipamentos
o Adaptação Equipamemos
o Soldas Especiais...

Fone: (047) 370-4159
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Edson Junkes/Cf'

Preparação: jaraguaense tem novo desafio neste domingo na pista do Maracanã

Jaqueline conquista primeira
vitória pelo Vasco da Gama
-------------------�-------------

Atleta garantiu medalha de ouro no salto triplo, mas perdeu nos 700
metros com barreiras. Provas são válidas pelo Estadual do Rio de Janeiro

Jaraguá do Sul - A jara
guaense Jaqueline Jacob,
de 16 anos, conquistou o

primeiro vitória repre
sentando o Vasco do Go
mo, clube no qual está vin
culado 'até o final do ano.

A atleTa venceu o prove
de solto triplo, com o mar

co de 1 Dm 18, durante o

Troféu Aida dos Santos, re
alizado no último domingo
(11), no complexo do Ma
racanã, Rio de Janeiro. A

competição reuniu cerco

de 500 atletas no catego
ria Juvenil (até 17 anos), de
sete equipes tradicionais
do atletismo carioca. O
Vasco, com 346 pontos, fi
cou com o título geral do

Gerson vence
no atletismo
Jaraguá do Sul - o ve

locista Gerson José dos
Santos, atual recordista dos
110 metros com barreiros
dos Jogos Abertos de Santo
Catarina, com o marco de
14s55, garantiu o primeiro
lugar no etapa de abertura
do Campeonato Estadual
de Atletismo, realizado do

mingo (11), no complexo
esportivo do Sési. em Blu
menau. O joroquoense. que
defende o título do cam

peonato, completou o

provo E3.m 15s02.

torneio.
No provo dos 100 metros

com barreiros. outro espe
cialidade do jaraguaense,
o supremacia foi do Grêmio
Recreativo Mangueira, que
acabou vice-campeão do

competição, somando 241

pontos. Jaqueline chegou
apenas no quarto colo

cação. "Elo sentiu o proble
ma de adaptação", afir
mou Ivanildo de Souza Pin
to, técnico do velocista em

Jaraguá do Sul. Jaqueline
foi sexto colocado no solto

triplo, atingindo 4m49. O
Clube de Regatos Flamen

go ficou no terceiro colo

cação no classificação fi
nal. com 137 pontos.

Paro este domingo (18),
Jaqueline voltoós pistas de
atletismo paro disputar o

Troféu João Carlos de Oli
veira, válido pelo Estadual
do Rio de Janeiro. O Vasco

optou em relacioná-lo so

mente no provo de solto

triplo, no categoria Juvenil.
"Ela não está preparado
paro os provos do Adulto

aqui do Rio de Janeiro", re
forçou o treinador. A atle
ta retorno paro Jaraguá
do Sul. domingo à tarde, e
relniclo os treinos no Clube
Atlético Baependi visando
os 12°s Joguinhos Abertos

.

de Santo Catarina, que
será realizado no final de
setembro, no Município.

A maior variedade de carnes selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

W (047) 372-0528

PETERSON lzidono

Som e lúzes

Piloto Douglas Bogo, atual líder do Campeonato
Catarinense de Automobilismo Marcos N, expõe no

estande do Breitkopf. uma dos empresas patrocinadoras
do equipe Bogo Racing Team, o carro que lhe garantiu
duos vitórias no campeonato. Bogo apresento o "Gol
Bolinho" durante o torneio de Som Automotivo, previsto
paro este domingo, o partir dos 10 horas, no

estacionamento do Shopping Müller, em Joinville.

Corrida maluca

Vereador Antõnio Berns garantiu, no sessão do Cãmara
de Vereadores no segundo-feiro (12), que os obras de
infra-estruturo do autódromo de Jaraguá do Sul foram
feitos pelo Prefeitura, em convênio firmado entre o então

prefeito Durval Vasel e o proprietário do terreno, Sílvio
Spézia, em 1993. De acordo com o vereador, Spézia
cederia os instalações do imóvel paro que o Fundação
Municipal de Esportes realizasse provos do Estadual ou
fecharia acordo paro promover eventos em conjunto,
isto é, dividindo lucros. Sem mais!

Interrogação

Alo Xande, contratado pelo Breithaupt/FME estréio na

equipe no jogo contra o Seara, no próximo semana. Ele
não jogou em Chapecó, sábado passado, no vitória
sobre o Nostracasa/Tozzo por 5 o 2, como divulgou um

,

jornal regional. O jogador se recupero de uma contratura
muscular. Vereador Cocá Pavanello, que nos horas

vogas assume o carro-chefe do salonismo municipal,
deverá anunciar uma contratação de deixar qualquer
zaga adversário com o pulga atrás do orelha.

Aguardem!

Bom de bola

Márcio Ventura, ex-goleiro do Juventus, assumiu o

cornoneo técnico do futebol do Fundação Municipal
de Esportes. Ontem, logo após o final do Moleque Bom
de Bolo, Ventura começou o relacionar os jogadores
paro definir o equipe que representará o Município na

fase microrregional do competição.

Rópidas,-----------------------------
* Atacante Alaor, que ao lado de índio (Fraiburgo), em
1993, fez a melhor dupla de ataque na História do

Juventus, marcou um golaço na vitória de 3 a 1 da União
Barbarense sobre o desgastado Corinthians, domingo
passado. Valeu replay em diversos telejornais esportivos
do Brasil no dia seguinte.

* Guido Mannes, coordenador do Tênis de Meso de

Jaraguá do Sul. confirmou o calendário do Circuito
Estadual do modoudode.Todos os cinco etapas do
torneio serão realizados no Município. A primeiro será
amanhã, às � horas, no ginásio do Escola Alberto Bauer.
Estão confirmados nove, cidades e 90 atletas inserttos.
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