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FOTOLITOS

Pool de empresários assumirá a

Diretoria de Futebol do Juventus
Diretores do Grêmio

Esportivo Juventus reú
nem-se hoje com um gru
po de empresários bra
sileiros, italianos e espa
nhóis para discutir os des
tinos da Diretoria de Fu
tebol do clube,

O presidente do Con
selho Deliberativo, Sérgio.
Silva, também diretor so- f'cial do clube, informou

. que os empresários pre
tendem assumir a Direto
ria de Futebol e criar, no

futuro, uma equipe de

Basquete,
Silva disse ainda que

os empresários patroci
narão o clube, mas não
revelou o valor do con

trato, que deve ser assi
nado durante a reunião,

BREITHAUPT/FME - A

equipe Breithaupt /FME
empatou em quatro gols
com o time da Seara Ali-

Prefeitos de Guaramirim e de Joinville discutem criação
de centro de reabilitaçôo para drogados e alcoólatras, 0
Página 3 ii,> §
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Deputado Jaime Duarte participa de reunião do PPS, .;
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Edson Junkes,CP

Empate: Dão (de branco), sempre bem marcado pe/os adversários, fez um goJ

mentos/Águia Seguros, aconteceu na noite de Agora, a Breithaupt/
O jogo, válido pelo Cam- quarta-feira passada (21), FME tem dez pontos e

peonato Catarinense de no Ginásio Arthur Müller, está em quarto lugar na

Futsal - Divisão Especial - em Jaraguá do Sul. tabela, Página 15

Policiais farão curso naSwat Vereadores vão
discutir INSSO sargento Jerre Luiz de

Souza, 29 anos, o cabo
Tarcísio Fischer, 41, e o

comissário Célio Luís Liebt
38, embarcaram na quar
ta-feira (21) rumo à cidade
de Sonnteatian Volley, nos

Estados Unidos, para par
ticipar do curso de técni
cas e táticas em aborda-

gem e tiros, ministrados

pela Swat (Special Wea

pans and Tatics), a tradicio
nal polícia de operações
especiais.

O curso terá duração de
15 dias. Neste período, per
correm academias onde
são formados sqldados de
elite no combate ao crime

organizado.
Os polici

ais integram
o seleto gru
po de polici
ais catari
nenses.

Página 12

Os vereadöres Lio Tiro
ni (PTB), Alcides Pavanel
lo e Carione Pavanello,
ambos do PFL, embarcam
na próxima segunda-feira
(26) para Brasília, onde se

encontram com diretores
do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social),

A audiência foi marca

da pelo deputado fede
ral Vicente Caropreso
(PSDB), Na oportunidade,
os políticos entregarão as

reivindicações de Jara-

. guá do Sul.
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nas rnelhores lojas
Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
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CORREIO DO POVO

Apesar dos perigos
A aparente fleuma por que posso o político local'

pode ser entendido de duos maneiros: ou os políticos
estão mesmo seguros do opinião público, com relação
à eleição do próximo ano" ou estão em compasso de

espero aguardando os definições de bastidores, A

declaração do prefeito Irineu Pasold que irá buscar

apoio de todos os partidos do cidade talvez seja o

chove 'do mistério, A proposto é ousado, até certo

ponto egoísta, mos revelo
muito mais. Somente com o

amadurecimento e debates
sérios em torno do idéio será
esclarecido,

Pasold declarou, em torn de
brincadeira, que poderio ser o

candidato de consenso de

todos os partidos. O tom de
brincadeira fico por conto do
sabido dificuldade em reunir
idéias, projetos e ideologias tão
diferentes, Mesmo assim, é
acreditar muito no projeto

,implantado pelo atual

administração e no aprovação
pelo sociedade, Existem
também os divergências

. partidários e pessoais que
inviabilizam uma utópico unidade em prol do eidöde.

Por outro lodo, a dialético do momento impede que
lideranças politicos ousem discuttr tal proposta ou até
mesmo levá-lo d sério, Feito sem ter o pretensão de
ser verdadeiro, 'o idéio deveria ser levado adiante,
mesmo enfrentando as resistências de práxis, Pasold
deveria reforçar o convite aos demais partidos paro
juntos debater um programo ÚniGD de governo, com

contribuições de todos, O objetivo é aproveitar o

melhor de coda, os experiências dos quadros e

governar paro garantir conforto, segurança e

qualidade de vida à população,
As argumentações em contrário, mesmo com bases

sólidos, soam como picuinha sem propósito, O
contraditório não deveria existir,já que os pretendentes
00 cargo de gerente do Município se apresentam
como os melhores, prometendo administrações
voltadas à população, Se todos têm o mesmo ideal,
por que não reuni-los num só projeto? A resposta está
no ànsia do poder, nos adversidades e no sentimento
de vingança que, infelizmente, muitos ainda nutrem,
A cidade que se dane,

Solvo raríssimos e honrados casos, poucos líderes'
políticos são capazes de se absterem do poder em

nome de um projeto mais amplo, Os discursos são
falsos, mas conseguem envolver segmentos e até
separá-los, O complicado xadrez político continuo

disputando corações e mentes, apostando nos

divergências', quando os abstrações superam a.

realidade,

Viagem à parte, o proposto é viável se os políticos
assim a quiserem, O candidato pode até ser outro, até
porque, o objetivo maior é a responsabilidade pelo
destino de milhares de jaraguaenses,

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

e responder:
"Oualé 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 Cafeteiras.

FotodoFato

Flagrante da

rFecarroz,

que

acontece

em

Massaran

dubaatéo

próximo
domingo25

* Ênio Padilha

nismo, acabam explorando os

fraquezas e ignorâncias do

público, sem manifestar ne

nhum compromisso com o

crescimento individual de
coda um dos participantes,

, É o império do Ética da Per
sonalidade sobre o do Caráter,

O escritor norte-americano

Stephen R, Covey{ descreve o

resultado de uma pesquiso em

duzentos anos de literatura so

bre sucesso, Dessa pesquiso
emerge uma realidade sur

preendente: nos primeiros 150
anos, todo o literatura sobre
sucesso baseava-se no Ética
do Caráter - princípios e va-

.

lores como integridade, humil
dade, fidelidade, persistência,
senso de justiço, entre outros,

Nos últimos 50 anos, o Ético
do Caráter cedeu lugar à Éti
ca da Personalidade, basea
do em valores superficiais,
onde o formo é mais impor
tante do que o conteúdo.
Onde ter uma boa imagem

Cr!<:;on I .r-. r,r. "'0
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Carta do Leitor
;

;

Etica do' carater

público é mais importante do

que ter boa índole, Parecer é
mais importante do 'que ser,

Por isso, tonto gente corren

do atrás çle receitas fáceis, di
cas e truques, soluções imedi
atos paro lubrificar relaciono
mentos, habilidades e técríco

poro fazer amigos e lntluenclc

pessoas, mesmo que esso�

"técnicos" incluam fingir inter
esses pelos problemas dos ou'

tros ou o uso de outros ortiflcic
como o "poder de olhar" e

outros coisas do gênero,
O retorno aos princípios e

valores correspondentes à Éti
co do Caráter é uma respon
sabilidade de todos, Mos é
muito maior paro aqueles que
têm acesso á meio de divul
gação de idéio, Quanto meio
o acesso 00 conhecimento e

aos meros de comunicação,
maior o responsabilidade,
*

Engenheiro Eletricista e

especialista em marketing

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 gramaticaJso'nE!,C;�,ssárJas,

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105,755/0001-5Q> Administração, Hedação, Deplartamento Comerciale Ç)ficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul -,SC, Fones,iFax (047)'370-79\9 - 370-8654 - 370-8649
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos'autores, não �efletilldô,'ne�essàrialllellte,.a �piniiío doJornal,

I

Nos palestras sobre marke

ting pessoal costumo ovsor so"

bre o trabalho que será apre
sentado, "Não esperem por
joguinhos, nem teatro,nem
coritorlo. nem abraços frater
nais, muito menos danças e
nerqlzcdoros. .Troto-se de uma.

polestro-de conteúdo e uma

exposição organizado de co

nhecimentos, As pessoas que
quiserem participar podem
fazê-lo através de perguntas,
argumentações ou manifesta

ções de pontos de vlsto..
"

Essa advertência 'é impor
tante e necessário em função
do imenso quantidade de pa
lestras, cursos, seminários, livros,
vídeos e outros badulaques
baseados no onda do mo

mento: o motivaçõo pessoal.
Não que os trabalhos de

Motivação Pessoal nõo mere

çam atenção ou sejam de
valor duvidoso, Alguns autores
e polestrontes, por falto de
conteúdo ou por puro oportu-

I
l

.
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PFL e PPB renovam compromisso de' se coligarem
-----------------------�---------------------------------

Executivas estiveram reunidas para discutir a sucessão municipal do próximo ano e tentar aparar
as arestas decorrentes de desavenças entre membros das legendas

Guaramirim - As desa

venças entre alguns mem

bros do PFL e PPB tiveram im

pacto maior do que o espe
rado. Para conter os ânimos

e manter adisposiçâo em se

coligarem no próximo ano, as

executivas dos partidos se re

uniram. há cerca de dez dias,
na Câmara de Vereadores,

paro discutir assuntos relacio

nados às eleições. Na opor
tunidade, firmaram com

promisso verbal de se unirem

paro disputar a sucessão do

prefeito Antonio Carlos Zim
mermann (PMDB).

O presidente da Executi
va do PFL, Lauro Fröhlich, as

segurou que, independente
de quem seja o candidato a

prefeito, a coligação entre
PFL e PPB está confirmada.
"A partir de agora vamos

buscar entendimentos com

outros partidos que queiram
se aliar à coligação PFL/PPB",
revelou. O presidente da Có
mero. Altair José Aguiar (PPB),
confirmou a disposição dos

Arquivo/CP

legendas em se coligarem,
.

destacando que, após aná
lise conjunta, o nome em

melhores condições será o

escolhido como candidato a

prefeito "e terá o opolo do
outro partido", reforçou.

De acordo com Fröhlich,
a intenção dos partidos é

oriteclpor os negociações
para ganhar tempo e forta
lecer a coligação. "A de

finição de nomes para o Le

gislativo é o primeiro posso na

escalado para as eleições",
ressaltou. O PFL

(mllttlllZD·
MANIA DE VENDER BARATO.

FONE (047) 371-5800

Lavadora Plus, Fibra
4 Kg c/Timer, Mueller

À vista R$ 339,00
1 + 5x R$ 65,35

Lavadora Pioneira,
4 Kg c/Timer Mueller

À vista R$ 339,00
1 + 5x R$ 65,35

Lavadora Nina, 4 Kg cl Timer,
Mueller

À vista R$ 179,00
1 + 5x 34,51

Lavadora Pop
Tanck, 4 Kg
c/Timer,
Mueller
À vista

R$139,00
1 + 5x 26,79

tem atualmente
.dois vereadores

e o PPB três, que

garantem a mai
oria simples do
total de nove

parlamentares.
"Queremos fazer
o maior número
de vereadores

para continuar
em maioria e go-

rantir a im

plantação
do projeto de

governo",
completou.

Me s m o

sem revelar
nomes de su

postos candi
datos à su

cessão de
Zimmermann
- preferindo
esperar pelas
definições in
ternas - é sa

bido que o

vereador Ival

do Kuczkows
ki (PFL), ex

presidente da

Câmara, pre
tende dispu- Aliança: fröhlich reforça disposição do PFL

tara indicação. No ano pas- ameaçando a coligação.
sedo. Kuczkowski chegou a Fröhlich também não con

lançar-se candidato tendo
como vice Aguiar. Mas em

março, desentenderam-se,

segue esconder o desejo
em disputar a Prefeitura. E

tem outros pretendentes.

Prefeitos discutem privatização de rodovias
Guaramirim -

Os prefeitos An
tonio Carlos Zim
mermann e Luiz

Henrique do Sil
veira (Joinville),
ambos do PM

DB, estiveram re

unidos na sema

na passada po
ra discutir a pri
vatização do ro

dovia que liga os

dois municípios,
através do Bairro
Vila Nova. Zim
mermann adian
tou que a inten

ção é garantir o

pavimentação
asfáltico e a ma

nutenção cons-

tante da estrada. Essa ro

dovia, e o que liga São João
do Itaperiú a BàrraVelha fo
ram as únicas excluídos do

programa de pilvctlzoçóo
do governo.

SE?gundo revelou Zimmer

mann, também presidente
da Fecam (Federação Cata
rinense de Associações de

Municípios), a idéia é ofere
cer as rodovias ao consórcio

que adquiriu a malha viária
do Norte e Nordeste do Esta
do. "Vamos discutir com os

empresários essa possibi
lidade e avançar os nego,
ciações com o governo do

Estado", afirmou, lembrando

que poderá ser criado um

pedágio entre as cidades. "É
a forma de retorno de ihvesti-

mentos". justificou.
Outro assunto tratado pe

los prefeitos refere-se à cri

ação da região metropo
litana de Joinville, proposta
no ano passado e aprovada
pela Assembléia Legislativa.
Na opinião de Zimmermann,
a criação da região metro

politana "é relevante para o

desenvolvimento dos municí

pios que integram a região".
Zimmermann informou ain

da que a Amvali (Associação
dos MunicípiOS do Vale do

Itapocu) e a Amunesc (Asso
ciação dos Municípios do
Norte e Nordeste de Santa

Catarina) pretendem criar um

consórcio para a construção
de um centro de reabilitação
de drogados e alcoólatras.

CENTRO

DEIMAGEM·

Hospital Jaraguá

Lavadora
Mueller Lavim

À vista

R$129,00
1 + 5x

R$24,87 '-- �

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA �

MAMOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA

ANGIOGRAFIA DIGITAL
RAIOX

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

Check-up
VIP��

Suaempresa
em ótima forma
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PasoId acredita que fusão de
PFL e. PPB facilitará aliança
---------------------------------

Prefeito disse que mesmo que não haja unificação, vai buscar diálogo
com os partidos taentmcaoos com o projeto implantado

Jaraguá do Sul - A pos
sível fusão entre o PFL e

PPB, proposta pelos lí
deres nacional das legen-

.

das e em fase de con

clusão, foi recebida com

entusiasmo pelo prefeito
Irineu Pasold (PSDB). Ele
disse que a unificação
facilitará o diálogo na for

mação de alianças, com

vistas às eleições munici

pais do próximo ano. Pa
sold reforçou a intenção
em disputar a reeleição e

não quis comentar as

declarações de líderes do
PFL sobre lançamento de
candidato próprio.

PSDB e PFL formam a

coligação "Acerta Jara

guá", que administra o

Município desde 1997. A

aproximação de uma ala
do PPB com o governo ini
ciou ainda em 1996,
quando o então deputa
do estadual Udo Wagner
(PPB), uma 'semana antes
das eleições, declarou

apoio aos candidatos da

coligação PFL/PSDB. A
decisão criou um racha
interno que culminou na

criação do PPS pela ou

tra ala. Outra condição
favorável à aliança é o

parentesco entre o de

putado federal Vicente

Coropreso e Wagner.
O PL deve se aliar à

coligação. Em decla

rações recentes, o presi
dente municipal da le

genda, Heins Raeder, re

velou que o partido "não
tem críticas à adminis

tração e vai analisar uma

possível aliança". O PTB,
com três vereadores, apóia
o governo e não esconde
o desejo em participar da

coligação no ano que
vem. Na opinião de Pasold,
política se faz conversan

do, buscando entendi
mento e fortalecimento.

- NÖo resta dúvida que
uma fusão entre PFL e PPB
facilita. Mesmo que não

haja a unificação, vou

buscar opolo do partidos,
aliás: vou conversar com

todos. No entanto, é pre
ciso estar atento aos

compromissos firmados
na composição para não
inviabilizar a adminis

tração - ponderou.
ENCONTRO - O PSDB faz

amanhã, no Parque Mal
wee, encontro estadual.
O partido vai discutir a

situação da legenda no

Estado, cuja executiva foi
destituída em março e cri
ada a comissão pro
visória, sob a presidência
do deputado federal Vi
cente Caropreso.

Pasold evitou comentar
sobre a indicação do
secretário de Justiça e Ci
dadania. "Isso é de com-

. petência do governador.
O PSDB indicou dois nomes,

que sofreram restrições in
ternas. A pasta ainda está
prometida para o partido",
concluiu.

Jaime Duarte abona ficha de fi/iodos
Jaraguá do Sul - O de

putado estadual Jaime
Duarte (PPS), ex-sec re- -,

tário de Justiça e Cidada
nia, participou na noite
da última terça-feira (20),
na casa do presidente da
comissão provisória do
PPS, Edson Müller, da

primeira reunião munici

pal do partido. Na opor
tunidade, foram escolhi
dos os delegados que
participarão da con

venção, no domingo, na

Assembléia Legislativa,
em Florianópolis. Duarte
abonou a ficha dos novos

filiados q legenda e se

colocou à disposição dos
líderes para intermediar
os trâmites necessários na

formação do partido.
O encontro reuniu lide

ranças da região, como o

vice-prefeito de Blumenau,
Inácio Mafra, do tesoureiro
da executivoestoduol. Or
dino Vülow, e do presi
dente do diretório de Join
ville, Júlio Cerpa.

O recém-criado partido
reúne políticos oriundos do

Reunião: Duarte (D) e Müller discutem propostas

PPB e PL. Segundo Müller,
as filiações já atingiram o

número mínimo de 50, exi

gido pela lei eleitoral para
formação. "Pretendemos
filiar cerca de 450 até as

.

eleições do ano que vem",
revelou.

Sobre as eleições muni

cipais de 2000, Duarte, que
retornou ao partido depois.
de estar filiado ao PSDB,

disse que cada diretório irá
definir as coligações. "O

partido está em fase de or

ganização e esse assunto
deve ser discutido com

critérios, respeitando a re

alidade de cada municí
pio", declarou, afirmando

que o partido está buscan
do ser uma nova via, "com

prometido com a recons

trução do País".

A vereadora Niura dos Santos (PSDB) ocupou a tribuna da
Câmara e lamentou o pouco interesse da população

com relação ao programa de casas populares.
- São duas ou três inscrições diárias. Não sei o que está
acontecendo! Talvez esteja faltando divulgação da

imprensa - derrapou.
A resposta é simples: a grande maioria já se inscreveu há
muito tempo e aguarda apenas o início das obras. Outro

fato é a falta de credibilidade nos programas
habitacionais dos governos em todos os níveis.

Quanto à divulgação, é de competência do órgão
responsável. A imprensa pode colaborar, mas precisa das

informações antecipadas.
l

,

Humor negro Pe firme
O presidente da Câmara O presidente da Associação
de Guaramirim, Altair José de Moradores de Poço
Aguiar (PPB), apresentou Grande, Ademar Ochner,

requerimento solicitando a que também reivindica a

colocação de tubulação obra de instalação de 200
no Bairro Poço Grande metros de tubo, afirmou que,

para evitar que a água da se a Prefeitura não iniciar os

chuva fique represada no trabalhos nos próximos dias,
cemitério. os moradores farão as obras

Segundo explicou, depois com recursos próprios.
de concluídas as obras na - O prefeito disse que faria se

rua ao lado, o cemitério a comunidade contribuísse
ficou em nível mais baixo. com 100 tubos. É obrigação

- É urgente e necessário. da Prefeitura realizar
Quando chove, o rrelhorios nos bairros, ainda

cemitério represa as águas mais se for urgência. Se ele
e os defuntos ficam não fizer, faremos nós -

boiando - extrapolou. desafiou.

Ato falho
O presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, Alcides

Pavanello (f?FL), agradecendo a participação de
vereadores em reuniões extra-Legislativo anunciou que

a reunião acontecera às 17 horas da tarde.

Tiroteio
Do deputado estadual
Jaime Duarte (PPS), ex

secretário de Justiça e

Cidadania, justificando a

saída do PSDB.
- O PSDB desviou-se do

projeto original de ser

uma opção viável

para a reconstrução do
País e tornou-se um

partido eleitoral -

disparou.
Em tempo: Duarte era do

PCB, que teve o nome

alterado para PPS.
Saiu do partido, foi

para o PSDBe
retornou este ano.

Utopia
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) revelou que
pretende conversar com

todas as lideranças
políticas na tentativa de
formar um grande bloco

para administrar o

Município.
- Não vou ficar

,enclausurado esperondo
os. Por que a cidade não

pode ter candidato
único, apoiado por

todos? indagou
esperançoso. Ele

reconheceu a

dificuldade em negociar -

com o PMDB.
i

Perguntinha
Se acontecer mesmo a fusão entre PFL e PPB as

legendas adotarão o nome de origem, PDS?

�ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

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

'ß�\}'ßR'ßÇ Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Deixe o preço alto
comendo poeira.
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MmfDAO MtDID�
5% de desconto sobre 20% de desconto sobre
as ofertas anunciadas as ofertas anunciadas

de carne bovina*. de frutas e verduras=.

MmlDA@ MmfDJG)
5% de desconto sobre as O �ngeloni iguala.as
ofertas anunciadas de demals ofertas anunciadas
produtos de limpeza*. pelos concorrentes*.

E o Angeloni, além das medidas, continua oferecendo a maior

qualidade, variedade, atendimento e conforto para suas compras.

�.
ANGELONI
Super perto de você.

www.angeloni.com.br
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Apevi divulga o calendário
da 4° edição da Multifeira
---------------------------�-----

As novidades deste ano serão a Feira Alimentícia,
7 o Salão Gourmet e 7 Q Semana Gastronômica

Jaraguá do Sul - A dire
toria da Apevi (Associação
das Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) divulgou o

calendário de atividades da
40 Multifeira, que acontece
de 9 a 18 de julho, no Par

que Municipal de Eventos. A
abertura oficial será às
19h30, com a apresentação
da banda do 62° Batalhão
de Infantaria, de Joinville. Às
22h30, show com a Banda
Montreal.

No sábado, dia 10, será a

abertura das feiras da Indús
tria e Alimentícia. Estão pre
vistos shows nos dez dias de
feira. No domingo, dia 18, no

encerramento da Multifeira,
será sorteado um Palio EX 1 .0

zero-quilômetro. A organiza
ção espera público de cer

ca de 80 mil pessoas.
Além da Feira Alimentícia,

que vai reunir as empresas do
setor, acontecem também o

1 ° Salão Gourmet, onde as

empresas especializadas mi
nistrarão cursos rápidos de
culinária, de pratos típicos, e

a 1 a Semana Gastronômica,
um rodízio de restaurantes

Multifeira: Laercio Coelho divulga atividades

para servir os visitantes. O
leilão de máquinas e equipa
mentos usados acontecerá
em setembro.

COMERCIALIZAÇÃO - A

Apevi informou que os

estandes da Feira Industrial
e 50% dos da Feira Alimentí
cia já tDram vendidos, e

outros 20% estão em nego
ciação. O preço dos estan
des varia de RS 630,00 a RS
1,6 mil, de acordo com a

localização e tamanho do

espaço.

A organização projeta
movimento em torno de RS
2 milhôes durante a feira,
aumento de 33% em rela

ção ao ano passado. "Esse
valor é referente ao movi
mento dentro da feira, não
incluindo as negociaçôes
posterlores". informou Laer
cio Coelho, vice-presidente
da Apevi, acrescentando

que o montante é resultado'
de pesquisa feita por amos

tragem junto aos exposi
tores.

Cheque será tema de palestra na Acijs
Jaraguá do Sul - As pre

cauçôes que as empresas
devem ter no relacionamen
to com clientes, no que se

refere ao Código de Defesa
do Consumidore Lei 7.357/85,
a lei do cheque, serão apre
sentadas em palestras pelo
professor e advogado Silvio
Maschio, na próxima quarta
feira (28), a partir das 19 ho
ras, no auditório da Acijs (As
sociação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul).

Especialista em direito do
consumidor, crédito, co-

brança e negociaçôes, Mas
chio é consultor de empresas
e organizador de cursos e

palestras em parcerias com

entldcdes. como associa

ções comerciais, associação
de classe e CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas).
Na palestra, será apresen

tado o conceito de cheque,
prazos, cheques pós-data
dos, tipos de cheques, co

branças e devolução de

cheques.
Sobre o Código de Defe

sa do Consumidor, Maschio

r -------------------1

falará dos deveres e da res

ponsabilidade do fornece
,

dor,dosdanoscausadosao
consumidor, da qualidade
dos produtos, das recla

, mações de clientes, das

práticas comerciais abusi
vas, entre outros assuntos

.relocloncdos ao tema.
Os ingressos custam RS

30,00 para associados da
CDL, Acijs e Apevi (Asso
ciação das 'Pequenas Em

presas do Vale do Itapocu)
e RS 40,00 poro os não as

sociados.

Iod gerente de Engenharia da Qualidade do Grupo Weg, Eduardo Wohlgemuth, tomou I
I posse recentemente no Conselho Deliberativo da ABNT (Associação Brasileira de Normas I
I Técnicas). I

II' O Os empresários Roberto Breithaupt (Grupo Breithaupt) e Vicente Donini (Marisol) :foram indicados pela região para concorrer ao título de "Homem de Venda de 1998",
I da Associação_ dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasii. :: O O empresário Wandér Weege (Malhas Malwee) foi convidado pelo governador I
I Esperidião Amin para integrar o Conselho d� Desenvolvimento Econômico do Estado.

I
I

O presidente-executivo do Grupo Weg, Décio da Silva, integra o Conselho de
IAdministração da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina).

_jL _

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

COORDENADORA DE SAÚDE EXPÕE METAS E PLANOS
A coordenadora da 170 Regional de Saúde, a odontóloga

Nídia Heineck, explicou, na Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul, as atividades e projetos do governo, que
tem como meta principal a promoção da saúde, através de

ações educativas, preventivas e curativas, nesta ordem.
"Oitenta por cento das ações serão voltadas à prevenção e

somente 20% na parte curativa", disse a coordenadora,
observando queb parceria com os municípios é fundamental,
com o envolvimento das secretarias de Saúde, da Vigilância
Sanitária e da Vigilância Epidemiológica.

Nídia explicou as propostas da Secretaria de Estado da
Saúde, que passam pela descentralização das ações de alta
e média complexidade, investimento na área preventiva, o

respeito ao paciente, por intermédio da ouvidoria, que
começa em maio, inicialmente na capital e depois às demais

regiões do Estado, alé� do incentivo à implantação do

Programa Saúde na Famnia e Programa Agentes de Saúde.
A 170 Regional de Saúde conta com onze funcionários e

atende sete municípios do Vale do Itapocu. Recentemente
recebeu um veículo para o trabalho de campo.

FORMADA COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO DO CEJAS

Representantes do condomínio do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul) decidiram que as obras da
nova sede iniciarão no dia 1 de julho, a princípio. A data
foi estabelecida porque insere-se na programação dos 61
anos da Acijs, quando se pretende trazer o governador
Esperidião Amin para o lançamento da pedra
fundamentai. A Comissão de Construção está formada e

é integrada pelos empresários Reinhardt M. Conrads (Acijs),
Vicente Donini (Sind. do Vestuário), Gilmar Weidner (Sind.
dos Metalúrgicos), Ronald Köhntopp (Sind. do Comércio),
Aguinaldo Spézia (Sind. da Construção/Mobiliário),
Waldemar Behling (CDL), Osvaldo Pereira (Apevi) e Charles
Alfredo Bretzke (Sind. da Alimentação).

No encontro de formação da comissão, as entidades
condôminas fizeram uma avaliação do projeto
arquitetônico do Cejas e as sugestões de melhorias e/ou
adequações ao uso serão apresentadas até o dia 26.

Existe ainda a necessidade da contratação dos projetos
complementares e a regularização da permuta do terreno
entre a Acijs e a Prefeitura. O novo Centro Empresarial seró
construído na Rua Jorge Czerniewicz, ao lado do Centro
Cultural da Scar.

MISSÕES TÉCNICAS SÃO ORGANIZADAS PARA MAIO
A Associação dos Comerciantes de Materiais de

Construção de Jaraguá do Sul, em parceria com a Acijs,
programou missão técnica à Fehab/Anamaco - 15° Feira
Internacional da Indústria da Construção, no ExpoCenter
Norte, em São Paulo. O evento acontece de 10 a 14 de
maio. A saída de Jaraguá do Sul está prevista para o dia
13, às 21 horas, defronte à Acijs, com retorno no dia 14. O
associado à Ac6mac (uma pessoa por empresa) paga RS
55,00, associados da Acijs RS 110,00, e não associados RS
160,00. Inscrições até o dia 30.

,
Outra missão técnica é- para a 70 Feimafe (Feira

Internacional de máquinas, ferramentas e sistemas

integrados de manufatura), que acontece de 24 a 29 de
maio, no Anhembi, São Paulo. A saída, em ônibus leito,
será no dia 27 de maio, às 21 horas, com retorno no dia 28,
em horórlo q definir. O investimento, para associados da

Acijs, é RS 95,00, e não associados, RS 150,00. Inscrições,
poro os dois eventos, com Déborah, na Acijs, ou telefone
371-1044.

NÚCLEO REALIZA A 1 a MOSTRA DE FOTOGRAFIAS
O Núcleo de Fotografia Profissional daAcijs está reolzondo.

até o dia 3 de maio, no Shopping Center Breithaupt, a primeira
mostra fotográfica do ano, de quatro previstas, sobre o tema:

"Mulher, noiva e mãe". Todas as exposições serão itinerantes
e podem ser requisitadas por empresas, escolas, bancos ou

espaços culturais por um período médio de quinze dias. As

empresas que tenham interesse em expor os trabalhos devem
contatar com o consultor Luiz DairL na Acijs, telefone 371-1044.
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Teste de avaliação
Neste ano, o desempenho dos alunos do rede municipal
de ensino foi 6,81 % melhor em relação o 1995. O resultado
foi detectado nos testes de rendimento aplicados pela
Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul.
Os testes foram elaborados pelo Ministério do Educoçöo.
através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação.
O melhor índice foi apresentado no disciplina de

português, nível 30 série, com 66,71 % de acertos, 21, 3%
melhor em relação a 1995.

Bolsa de estudo
A Prefeitura de Jaraguá do Sul vai investir cerca de RS 17
mil mensais na distribuição de bolsos de estudos a 212
estudantes universitários carentes.

Patra
A Secretaria de DesenvolVimento Econômico de Jaraguá
do Sul está implantando o Projeto Potra (Programa de

Apoio 00 Trabalhador Autônomo).
O objetivo é intermediar o contratação de profissionais
autônomos por possíveis consumidores .:

O projeto, em parceria com o Sine (Sistema Nacional de

Emprego), quer estimular o organização dos
trabalhadores, exigir profissionalismo e garàntir segurança
na contratação.
Maiores informaçôes no Sine, prédio da antiga Prefeitura,
no Centro.

Festival da música
Na próxima sexta-feiro (23), no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos, acontece o 3° Festival Estudantil
da MPB.
São 23 músicas inscritas, concorrendo a prêmios em
dinheiro e troféus.

Diretor do Fórum
O juiz Márcio Renê Rocha assumiu a direção do Fórum
de Jaraguá do Sul no dia 2 de abril. Ele ficará no cargo
por dois anos.

Anteriormente, o juiz respondia pela la Vara e pela 870
Zona Eleitoral.

Obras
As obras de colocação de 4'50 tubos de 1,5 metro de
diâmetro, nos ruas José Theodoro Ribeiro e José Ribeiro,
na Ilho do Figueira, exigiram investimentos de RS 100 mil.
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Jaraguá do
Sul informou que o pontilhão na Rua Mathias Ruysan será
substituído por uma galeria de concreto com três metros
de largura e dois de altura.

Ponte do agricultor
O presidente do Câmara de Guaramirim, Altair José
Aguiar, apresentou requerimento no sessão do último
segunda-feira (19) solicitando ao governo a reforma da
Ponte do Agricultor, em Guamiranga.
Segundo o vereador, há mais de três anos a ponte está
necessitando de reparos, colocando em risco a vida de
cerca de 700 alunos do Colégio Estadual São Pedro, que
são obrigados a passar pela ponte diariamente.

. �

lnauguradoonovoprédioda
Polícia Militar de Schroeder
---------------------------------

Solenidade reuniu o vice-governado", comandante do policiamento
do litoral, lideranças políticas e autoridades da região

Schroeder - O yice-gover
nador Paulo Bauer (PFL) e o

comandante do policiamento
do litoral, coronel Cláudio José
de Barros, inauguraram, no iní
cio da tarde de sexta-feira (16),
o novo prédio do destaca
mento da Polícia Militar. A ceri
mônia reuniu lideranças políticas
e empresariais da região e au

toridades do Poder Judiciário e

do Ministério público. Os depu
tados estaduallvoKonell (PMDB)
e federal Vicente Caropreso
(PSDB) também participaram
do ato de inauguração.

Horas antes, as autoridades

participaram do lançamento
da pedra fundamental da fu
tura sede da Acias (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Schroeder). O ter
reno foi doado pela Prefeitura
no final de março.

O prédio do destacamen
to da Polícia Militar tem 126
metros quadrados, compreen
dendo nove repartições: co

mando, central de rádio pa
trulha, sala de oulo. refeitório,
cozinha, almoxarifado e ba
nheiros. As obras tiveram início
em julho do ano passado, num

investimento de RS 39.380,00,
construída em convênib entre
Polícia Militar e Prefeitura, bem
como o mobiliário e equipa
mentos, ao custo total de RS
7.827,00.

O coronel Cláudio José de
Barros disse que o objetivo da
Polícia Militar é garantir a segu
rança e melhorar a relação
com a população. "De nada
adiantará as novas instalações

Fios e lãs

Fotos: Edson Junkes/CP

Novo: autoridades descerram a placa de inauguração
e os novos equipamentos se

não conseguirmos melhorar a

segurança", discursou, concla
mando a população a cobrar
mais e melhor segurança. "Es
tamos abertos às críticas, suges
tões e cobranças. O prefeito sa

be o telefone e o endereço do

comando-geral, da Secreta
ria de Segurança e do policia
mento do litoral. Nos cobrem,
sempre que necessário", com

pletou.
O vice-governador Paulo

Bauer reforçou o compromis
so do governo em atender as

reivindicações do Estado no

que se refere a segurança
pública. Ele informou que o

governo está antecipando o

pagamento dos salários do

funcionalisr:no e pagando os

três últimos meses de 1998, em

atraso. "A prioridade é pagar
as folhas de outubro, novem

bro e dezembro. Alguns setores
já receberam, como é o caso

de professores ACT's (Admiti
dos em Caráter Temporário) e

merendeiras, e outros rece

berão â medida em que for

possível", prometeu.

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios e

.Iãs, de madal, chinil,
buclê e acrilã.

Venha conferir!

Rua: Max Wilhelm, 837 . Vila Baependl
Fone (047) 372-3290

Jaraguá do Sul- SC

A secretária-adjunta da
Secretaria Estadual de Edu

cação, Simone Schramm,
visitou Jaraguá do Sul na se

mana passada, quando
anunciou o repasse da

segunda parcela do salário
educação. São R$ 46 mil
mensais.

Segundo ela, desde 1997
o Município não recebia o

salário educação, lembran
do que a primeira parcela foi

paga no dia 15 de março.
Simone prometeu anali

sar as necessidades de re

formas nas escolas estaduais
e fazer levantamento de
custos para licitação.

Ela informou ainda que, a partir de agosto, a secretaria irá
aumentar o fluxo de recursos para os municípios, oriundos do
Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental) e

da parcela do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e setviços) destinado à educação.

"Uma história de educaçâo e emor;

construída com a perticipecêo
de toda a comunidade.��80 anos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

Casal llton e lsabela Farias num

tête-à-tête com Aldo Piazera (centro)

Junior, Cali (Cali Cabeleireiros),
Lú (Ney Cabeleireiros) e Liziane

(Toninho Cabeleireiros), no 5"

Fashion Hair, no Clube Caça e

Tiro, em Lages, com performance
aplaudidíssima de Junior e Cali

lraci Rüdiger Raduenz

aniversaria amanhã (24).
Parabéns do esposo Nilton e

do filho Fabian

GONÇALVES
CONTABILIDAQE

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

)(JBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
'formaturas, aniversários,

festas em geral

371-75'Z5
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(pr6x. Duas Rodas Ind!.)

Casal de

universi

tários
Alexandre

José e

Patricia
Gabriela
da Silva,
debem
com a

vida

FOTONILTO

Participantes do encontro anual dafamüia Oiinger, realizado

semana passada, em nossa cidade

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

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

Mudas de árvores frutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - jaraguá do Sul - SC
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Fios e lãs, novidades Yang Fashion
o mercado exige cada

! vez mais que as empresas
se especializem no setor

em que atuam.

Pensando nisso, a Yang
Fashion Biquínis e Maiôs

preparou, para as

estações Outono, Inverno

e Primavera, uma

coleção completa em fios

e lãs. O objetivo é

oferecer maior

diversidade ao

consumidor, em artigos

dessa linha,
acompanhando as

tendências mundiais.
Diversos modelos e cores,

em fios e lãs de modal,
chinil, buclê e acrilã, são

oferecidos para agradar
até mesmo os clientes

mais exigentes. Pesquisas
recentes efetuadas nos

Estados Unidos indicaram

que a roupa deve ser

portadora de conforto,
versatilidade e perfor-

man ce. A Yang embasa requinte e bom gosto variadíssima em modelos

sua atuação nesta dessas malhas, no e cores, atendendo, desta

filosofia e parte para a inverno. forma, as exigências e a

conquista de novos Enquanto prima pela anatomia de todos os

clientes, investindo no elegância de sua nova consumidores.

setor de fios e lãs, que coleção, nas estações
promete esquentar o mais frias, a Yang cria e Yang Fashion: Rua Max

mercado da moda este confecciona toda a linha Wilhelm, 837.
ano. Nove em cada dez de praia 99/2000, que este Vila Baependi
mulheres. preferem o ano promete ser Fone (047) 372-3290

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

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

grande diversidade. Consulte-nos!

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

liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade ". O Passado só é importante slf

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72 anos
- Em 1927, existiam três escolas na sede do 2° Distrito - Jaraguá: o católico

Colégio São Luís, a evangélica Escola Jaraguá, e uma estadual, só para
moças. Nas duas primeiras lecionavam-se em duas línguas;
- Domingos Demarchi, professor de Barra do Rio Cerro, escrevia grata
reminiscência lembrando o humilde franciscano R.P. Lucínio Korte,
"nosso primeiro missionário que demarcou os limites deste solo por ele

consagrado e benzeu a primeira cruz nesta virgem terra, nesta casta

solidão".
- Mansur & Cia. comunicava à praça a constituição de uma nova firma
comercial na cidade, que assumia todo o ativo e passivo da firma Tufi

Mahfud, continuando com comércio em varejo de secos e molhados,
fazendas, armarinhos, etc., etc ..

Há 71 anos
- Em ] 928, no dia 15 de abril, realizava-se uma grande reunião de colonos
das estradas Ribeirão Cavalo e Braço, Poço d'Anta, Itapocu-Hansa e·

Domingo Novas, a fim de tratar de interesses daquela zona. A pedido da

comissão, a reunião deveria ser presidida pelo intendente Arthur Müller.
- No dia 22 de abril, com início às 9 horas, realizava-se uma festa da
Escola Evangélica Jaraguá, no pátio escolar, com marcha, jogos,
apresentações de dança, sendo servido café com doces aos escolares. À
noite, às 20 horas, iniciava uma marcha luminosa até o Salão Buhr, onde
havia apresentações de coral, danças e outras apresentações; Dizia o poeta
João Baptista Crespo - a marche au flampaux -, realizada à noite, com a

maior ordem, esteve simplesmente encantadora". A entrada no salão era

retribuída pelo pagamento de Rs. 2$000 (dois mil réis).

Há 70 anos
- Em] 929, Reinoldo Rau comunicava à praça que transferia ao seu antigo
auxiliar, Germano Ehmke Filho, à casa comercial da Rua Preso Epitácio
Pessoa, esquina com a atual Padre Dr. Pedro Francken, então conhecido

por D. Pedro II. Pedia ao distinto público continuar a dispensar-lhe as

mesmas atenções de que ele, Rau, foi merecedor.
- Jaraguá ressentia-se de uma estação telefônica e a cidade se movimentava

para facilitar as comunicações. Eis que o CORREIO DO POVO trazia a

notícia de que a linhajá se achava em Bananal (atual Guaramirim), e que
a es tação cen traI ficava na Avenida Independência (atual Getú I i o Vargas),
no prédio. do sr. Leopoldo Janssen. Verdade qu� Jaraguá já possuía uma

estação, ultrapassada, e, a ativação da nova a instalar-se, desenvolveria as

relações comerciais jaraguaenses, pela rapidez com que se realizavam.

Há 68 anos
- Em 1931, uma notícia corria o mundo, segundo a qual o sr. Paul W.

Litchfield, presidente da Goodyear Tire & Rubber Co. e da Goodyear
Zeppelin Corporation, conseguia a façanha de passar do transatlântico

"Bremen", para o dirigível, por ocasião de sua chegada aos Estados

Unidos, no porto de Nova York. Era a primeira vez na história da aviação
comercial, que um dirigível pousava sobre um transatlântico, para tomar

passageiro.
- O funcionário da intendência de Jaraguá, sr. Guilherme Haering, era

nomeado fiscal de Higiene do 2° Distrito
do Município de Joinville.
- O Partido Liberal Catarinense era

formado no 3° Distrito do Município de

Joinville, tendo como presidente, Anto
nio Baggio, e tinha como principais
membros Ricardo Fey, Eugênio Soares
e Bonifácio Gonçalves.
- Nesse ano, a Igreja Nossa Senhora do

Rosário, de Retorcida, atual Nereu

Ramos, acontecia a cerimônia de bênção
dos sinos.

Qualidade
Marista de

Educação

9'7

REMINISCÊNCIAS '

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (159) - APONTAMENTO
Paulo Kraemer anotou em suas memórias:

"

... Tratei, na manhã seguinte, de regressar a

Jaraguá, onde, em 1892, havia construído
casa na picada entre o Ribeirão Molha e a

Barra do Rio Cerro.
Lentamente avançando, os federalistas pe

netraram no tranqüilo vale, os olhos especu
lando tudo, pararam em frente à minha casa.

Um cavaleiro adiantou-se, ordenando-me, em,

nome do general Torquato, que o seguisse:'
'Venha bem agasalhado. Vai-nos levar onde

os inimigos têm suas trincheiras'. Más pers
pectivas, chovia, peguei meu casaco imper
meável a apresenrei-me ao general. Afirmei

lhe que nada sabia das trincheiras dos inimi

gos. Nem se elas existiam. O colono não se

mete em coisas de política. Trata de ganhar
o sustento para sua família. Tudo isto Torqua
to achou sensato e deu-me a impressão de

que pensava certo. Na Barra do Rio Cerro e

Rio Jaraguá havia uma coivara". Mestre Sil

va, nas suas explicações (12), dá a cami nha

da de Kraemer: "A caminhada de Kraemer,
ao lado do mensageiro do general Torquato,
era de três quilômetros e vadeava três
ribeirões: do Stinghen, do Girolla e o das
Pedras Brancas."

Junto à barraca do general Torquato se en

contrava o Maneco. Torquato chamou-o: 'Que
homem é esse, que me 'apresentou como

guia?', falou zangado. - 'General, o homem é

muito bom para nós'. - 'Mas que não, nãol

quero', respondeu Torquato com um gesto de

recusa. Ao seu secretário passou ordem para

que me desse um salvo-conduto para far

macêutico e botânico a Paulo Kraemer.

"Voltei para minha casa" informa Krae

mer. "Lá encontrei o rancho grande ocupado
pelos federalistas, que assim se defendiam da

chuva e do sol de dezembro. Entre eles depa
rou-se-rne um soldado decentemente trajado.
Estava prostado, apático, no chão. Convidei

o para entrar em casa. Não quis. Insisti e lhe

expliquei o perigo ri que estava exposto se

não se recolhesse da chuva. Aí aceitou ao

convite.' Era o oficial ajudante de ordens d

Gumercindo. Perguntei o seu nome - 'Luca
da Costa, de Bagé. Uf!1 próprio, a meu pedi·
do, tocou-se a levar as notícias ao comandan

te, acrescentando que necessitava de algun
dias de repouso.

Voltou dizendo que estava tudo bem e

tratar-sé do mal. No dia seguinte, na hora do
sol se por, apareceu um magote de federalis
tas. O bando exigia que lhes entregasse mi·
nha vaquinha. 'Minha vaquinha? E o leite dm

crianças?' - Nós vamos levar a vaca d

qualquer jeito!' Dito e feito. Pegaram a va

quinha pela corrente e mandaram-se. Entrei

rapidamente e expus o assunto ao ajudante
de ordens, Gabriel. 'É um engano, disse,
general ignora isso. Não sabe que a vaca é

sua. Certamente se apresentaram com a loro·

ta de que tinham visto nas proximidades uma

vaca gorda. Como há carestia, deu ordem pan

capturá-Ia. Mas ande depressa! Vá ao acamo

pamento. Fale com o general. O sr. trará sua

vaca de volta!'

Ultrapassei os homens, Olhei para ver a

minha vaquinha e cheguei bem à frente no

acampamento. O guarda impedia minha en

trada. Nossa discussão alertou um capi tão,

que me levou imediatamente à presença do

general. Alegou que de nada sabia, e falou

ao Cesário Saraiva, seu companheiro de bar

raca: 'Cesário, nós devemos devolver a vaca

ao homem!'

'Não, minha gente morre de forne!". 'Mas,

general, seu povo vem aos montões comer lá

em casa. O senhor mesmo pôs um saco de

pão de trigo!'. Fizera esse pedido por seu

bagageiro. 'O senhor manda o pão?' - 'Ama

nhã cedo mando o pão!' - Esperei os homens

com a vaca. Enfim, chegaram - 'O general
mandou entregar a vaca', falou o capitão. Mil

imprecações, mil desaforos, mas a corrente

veio parar nas minhas mãos.

Alegre da vida, dei meia volta e toquei
me para casa".

Fritz von Jaraguá - 4/99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A história do surgimento e

desenvolvimento das

diversas cidades sempre tem

algo em comum. A história

se repete. Jaraguá do Sul não

foge à regra. Sua história se

compara às muitas já escritas

antes e muitas que ainda se

escreveriam depois. Por

exemplo: o extrativismo foi

para muitas cidades o

gerador da riqueza inicial,

que deu o primeiro impulso
para o desenvolvimento.

Com J araguá do Sul não foi

diferente. E, dentre as

riquezas extraídas daqui,
embora não em larga escala,

figura a madeira. Tínhamos

inúmeras serrarias que

serravam a madeira nativa

daqui, tanto para o uso local,

quanto para vender em

outros centros. Quer dizer, a

madeira foi uma riqueza
aproveitada para gerar

desenvolvimento a Jaraguá
do Sul.

CORREIO DO POVO-3

por Egon Iagnow

..

Serrana Henrique Marquardt, 110 começo do século. Localizava-se na esquina das atuais ruas Mal. Floriano Peixoto e Jacob Ruck

A madeira, depois de serrada, sendo transportada em carroção, tracionado por cavalos
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MíDIA INTEGRATIVA

EllyRegal
O saber de um grande jurista

A grande mídia brasileira vem se ocupando dos debates entre os políticos sobre a extinção dos
Tribunais do Trabalho, como de costume, tornaram-se todos eles especialistasna matéria, juristas
de plantão, defensores do erário, salvadores da classe dos trabalhadores. Enquanto todos eles deitam

falação sobre um dos mais importantes temas da vida nacional, os entendidos silenciam. É o que
acontece com aquele do qual o ex-ministro Júlio Barata proclamou: "Ter-se tornado uma espécie

. de sinônimo da Justiça do Trabalho". Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. Ele está
vivo e é meu vizinho aqui, em Niterói, terra de Araribóia que é, também, sua terra. Por que não

ouvi-lo? Ele é o verdadeiro autor e construtor do Decreto Lei n° 9.797, que estruturou a Justiça do

Trabalho, integrando-a definitivamente no Poder Judiciário. Que os batráquios parem de coaxar

nos pântanos da vindita e das vaidades, e ouçam as vozes da sabedoria e do bom senso. Estão em

jogo os direitos de milhões de brasileiros.

Sincronias
• Em grande estilo no Centro de Artes UFF, dia 7 de abril, sob a direção do professor Carlos

Gomes, os alunos do curso Livre de Canto Lírico da Uppe interpretaram peças sacras, consagradas
pelo tempo e beleza. No repertório, obras de Verdi, Fauré, Mercadante, Melichar, Lajarrige,
Bizet, Antônio Vaz, Lehman, Gounod. Nadir Alfonsi foi uma das cantoras convidadas.

• Neiva Pavesi, Madô Martins e Mahelen Madureira, do grupo Um dedo de Prosa, editou a Revista

"Chapéu-de-Sol", que estreou homenageando Santos, em SP, local onde vivem. A revista será bimestral.
Desbravam novo caminho, sempre a cumprir o objetivo a que se propuseram: tornar mais viável o

potencial cultural que pulsa em cada um de nós.
.

• O 3° Prêmio de Poesia Fiorbela Espanca, promovido por Mila Barbosa, tem suas inscrições
abertas até o dia 1 de maio. Uma poesia, tema livre, niáximo de 30 linhas. Maiores informações
com Mila Barbosa - Rua Santos Moreira, 89, casa 3, CEP 24241-080 -, telefone (021) 612-0217. As
medalhas outorgadas aos grandes vencedores chegaram de Portugal. São lindas!

• A vereadora Ângela Fernandes é mesmo uma batalhadora. A moça tem projetos inúmeros. Veio

para ficar. A representante do povo - a nossa vereadora Ângela -, luta incessantemente para entregar à

Associação Niteroiense de Escritores sua sede.

CALA-SE UM BANDÔNION!
Nenhuma festa será igual

pois, faltará um bandônion.
A piada e a brincadeira já

não será a mesma pois não

haverá para acompanhá-Ia o

som de um bandônion.
O som dos outros ban

dônions já não será o mesmo

pois faltará o som de um

bandônion.
Nenhum comício será o

mesmo pois faltará a presença
do homem do bandônion.

Mais que a música do seu

bandônion, o que deixou" marcas

profundas, foi, o exemplo de ci

dadão, de empresário, de político,
de obreiro da igreja, de amigo.

Muitos eram os amigos e

se houve alguma inimizade,
certamente foi por muito pou
co tempo.

"Seu" Affonso, agora to

cas na casa do Pai e a nós só

resta recordar com saudade os

momentos felizes que contigo
vi vemos.

Parte o "tocador de ban

dô n i on" mas a música con

tinua a tocar ... no mais íntimo
do nosso coração.

Lorita Zanotti Karsten -

sua fã.

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

Tio Eugênio
Nas reminiscências comentando a Avenida Independência, desde 1910 - a Via 1 (Getúlio Vargas),

originariamente conhecida comoBahnhofstrasse (CP, ed. n° 3.690, pág. 2,23-5-92), não foi lembrado

por falta de espaço que, na casa que antecedia a de Paulo Wunderlich, existia a propriedade de

Leopoldo Janssen, depois de Theodoro Hinsching, onde era no tempo de Janssen, a Agência da

Companhia Telefônica Catarinense, do general Ganso. Referida Avenida Independência já então

nominada de Getúlio Vargas, ao tempo do então tenente Leônidas Cabral Herbster, este então sargento
do "Batalhão dos Voluntários do Paraná", agregado ao 15° Batalhão de Caçadores, de Curitiba (vide
"O que faltou para contar ... (XCIV), possuía regular conforto, com calçadas bem largas, luz e telefone

e, depois, no tempo de Arthur Müller, como prefeito, recebia o benefício do calçamento a

paralelepípedos e hoje ostentando uma faixa asfáltica.
Ao lado do então já edifício de Theodoro Hinsching, ficava uma outra propriedade de Leopoldo

Janssen, ocupada pelo despachante Walter Janssen, seu filho.

Lá, também, era a intendência do Distrito de Jaraguá, no ternpo do sr. Roberto Marquardt, dentista

prático pelo Instituto Politécnico de Santa Catarina.
Na mesma via pública, depois da Casa Comercial de Breithaupt, em direção da atual Praça do

Expedicionário, 'vinha apenas a casa assobrada, construída por Arthur Müller, que morou ali, na

parte superior, ficando na parte térrea a firma Arthur Müller & Cia., mais tarde, parte dela para
escritório da Empresa de Transportes; de Felipe Frenzel, futura Empresa de Transportes Frenzel

S.A., que depois se estabeleceu onde hoje está o INSS, depois dos Correios.
Voltaremos. Até a próxima.

Sexta-feira, 23 de abril de 1999

CÓDIGO DE TRÂNSITO PROÍBE
TRABALHO AO DEFICIENTE

O novo código de trânsito trouxe mudanças importantes para os

portadores de deficiência como a possibilidade dos paraplégicos
dirigirem carros mecânicos adaptados. Mas um artigo continua inalterado
e suscita discussões ainda rnais calorosas porque mexe em um ponto
que está bastante vulnerável. O bolso do brasileiro, pois o motorista de
veículo adaptado continua proibido de exercer atividade remunerada.

Na cidade de São Paulo, há uma lei tramitando na Câmara Municipal
que prevê a criação de uma categoria especial de taxistas, operada por
portadores de deficiência. O projeto está há um ano na Comissão de

Justiça sern que o relator dê um parecer sobre o assunto.

Afguns estados se adiantam à modificação das leis e reconhecem
como direito dos motoristas de carros adaptados o direito de atividade
remunerada.

ELEITA NOVA DIRETORIA - 1999/2000
Presidente: Sr. Horst Lehmann
Vice-Presidente: Sr. Salézio Zimmermann
I ° Tesoureiro: Afonso José Petri

2a Tesoureira: Andreia Fernanda Froehlich

l" Secretária: Cristiane Klein da Luz
2a Secretária: Rosane Massaia
Diretor Social: Francisco Alves

Diretor de Patrimônio: Geraldo Esperança
Conselho Deliberativo, Presidente: Amarildo Giacomozzi

Membros: Benisio Boeder, Dona. Lurdes e Dilmo Külkamp
Suplentes de Conselho Deliberativo: Gilberto Oening
Conselho Fiscal, Presidente: Leonardo Zipf
Membros: Geraldina da Silva Pereira e Alzira Celestino

Suplente do Conselho Fiscal: Maria Ilene D. Beckhauser

SETOR MATRIZ

SÁBADO
IShOO - Matriz

19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz

19hOO - São Benedito

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - N. Sra. do Rosário (Molha)

NOSSA MENSAGEM

Iesus; única verdadeira liderança
Quem jamais exerceu algum tipo de liderança? Todos, quem rnais,

quem menos, têm responsabilidades e detêm autoridade. Alguns, contudo,

enganam e seduzem, trazendo desilusão e miséria, porque sua liderança é

chamada por Jesus de roubo, assalto, morte. Jesus apresenta-se como única

verdadeira liderança capaz de libertar a todos para que tenham vida em

plenitude. Com ele devem sintonizar-se todas as lideranças que desejam
transformar a sociedade, para que a 'humanidade deixe de ser rebanho

tangido e manipulado ao sabor dos interesses dos inescrupulosos e

gananciosos "senhpres". Aceitar a liderança de Jesus e conformar-se à sua

práxis libertadora ("eu vim para que todos tenham vida") é a maior prova
de conversão a Deus e de compromisso com o seu projeto. (10 10,1-10)

Apoio:

® I
TAFAC - TAVARES

rnaa
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS

Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380

Avenida Marechal Deodoro - 371-3969

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

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

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125 Rua Walter Marquarflt, 110
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" A massagem, o toque ou

a imposição de mãos são artes

que você começa a aprender e

nunca termina.
" Elas seguem e a sua

experiência se torna cada vez

mais elevada.
" São artes muito sutis que

não dependem só da sua

eficiência. É uma questão de
amor...

" A massagem é cada vez

mais necessária no mundo

porque o amor está desa

parecendo ...

" Houve um tempo em que

apenas o toque dos que se

amavam era o suficiente. A mãe

tocava a criança, brincava com

o seu corpo e isso era massa

gem. O marido brincava com o

corpo da mulher e isso era

suficiente.
" Era um profundo

relaxamento e fazia parte do

amor. Mas isso desapareceu no

mundo.
" Pouco a pouco nos

esquecemos onde tocar, como

tocar, quanto profundamente
tocar...

" Quando você tocar o

corpo de uma pessoa, toque-o em

atitude de prece, como se o

próprio Deus estivesse lá e você

apenas estivesse servindo. Flua
com energia toda. Veja o corpo
fluindo e a energia criando um

novo padrão de harmonia, você
sentirá um êxtase que nunca

sentiu antes. Você entrará em

profunda meditação. Enquanto
tocar, apenas toque. Não deixe

que seja apenas um toque do

corpo. Toda a sua alma entra no

corpo da pessoa e penetrando-o
relaxa as camadas mais com

plexas e profundas.
" Tenha imenso respeito

sobre o corpo humano. Ele é o

trono de Deus, o templo Divino.
• A pessoa tocada ou

mass ag eada poderá ser

profundamente beneficiada.
Se ela abandonar toda a

consciência do corpo e lem
brar-se apenas da dança sutil
da energia, o benefício se

tornará p rofundamente es

piritual.

"Participação do Inti-Liceu da Vida,« (Janete C. Marcatto) no seminário com

Dalai Lama (dias 5 e 6 de abril, em Curitiba)."

parte da humanidade e pertence à família
humana.

lndependente de religião, raça, cultura, cor e

ideologia. A verdade é que não há diferença
alguma entre os seres humanos!
Dalai Lama

A compatxuo e () {III/or são as virtudes mais

preciosas da vida, por serem muito simples, são

difíceis de serem colocadas em prática. A

compaixão só poderá ser plenamente cultivada à
medida que se reconhece que cada ser humano é

9!u!as de cyoga
com relaxamento e meditação

HORÁRIOS:
Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 8 horas às9h30
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira: 7h30 às 9 horas
Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

KIiI. 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

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro

(Rua do Edifício Carvalho) - 372-1141

ADMINISTRANDO O ESTRESSE
PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ESTRESSE

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

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

prolongado e acumulativo geralmente nos coloca um estado de

desequilíbrio e doença. Este programapromove uma série de benefícios,
o qual tem sido clinicamente aprovado nos Estados Unides por ser

efetivo na redução do estresse.

Os tópicos a ser desenvolvidos são:

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

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

" Dieta.

Dias: 10,17,24 e 31 de maio

(segundas-feiras ).
Horário: ],9 às 22 horas

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

1--------------------,
Qualidades

CPresle alençõo nas luas boos qualidades, e

Íiore-se das ruins.
I

-

CPres/e aiençõo no que Jens de qualidades, nas

coisasposllioas que tensparo dar, as outras

irão embora sozinhas.
c5e oocê se fixar na dificuldade Dai colocar

energia nela.
9'óuma pos/um de oido em Dez de ficar
pensando: "eu não consigofozer'. CDiga: "eu
eslcufozendo o melhorqueposso". () que não

recebe energia, morre. Coloque-o eniõo só nas

coisasposiltoas.
PROBLEMAS: QUANTO MAIS VOCÊ
PENSA, MAIORES ELES FICAM.

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 Bernárdo
. Dornbusch,
16H-Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069

Jaraquédo Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sábado (24), tem show com o Grupo Karametade,
na Boate Notre

MPB
Talentos musicais da cidade
soltam a voz, hoje (23), a

partir das 20 horas, no

Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos,
durante a realização do 3°
Festival Estudantil da
MPB. As premiações, em

dinheiro e troféus, serão

destinadas aos cinco

primeiros colocados. A
torcida mais animada e

melhor organizada receberá
um prêmio de R$ 300,00 e

troféu. Os concorrentes

serão avaliados nos quesitos
ritmo, afinação, dicção e

interpretação. O evento,
muito prestigiado nas

edições anteriores, tem a

assinatura da equipe da
Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer.

kARAMETADE.
NA NOTRE ,�

O grupo de pagode
Karametade, que tem como

líder o vocalista Vavá, é a

grande atração da Boate
Notre para este sábado (24).
Destaque para os sucessos

CD's - DISCOS - FITAS

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

Toda mulher e Dança do
'

Karametade,
constantemente presentes ..

nas programações das rádios
brasileiras. Ingressos: O

Boticário, Choperia da

Praça, Smurf's Lanches e

Hobby V ídeo Locadora.

RODEIO. EM
RIO NEGRINHO
Começou na última terça-feira
(20), na Fazenda Evaristo, em

Rio Negrinho, o 19" Rodeio
Crioulo Regional, o maior e

mais prestigiado de Santa '

Catarina Os fandangos terão

animação garantida com os

excelentes grupos Os Garotos
de Ouro, TcM Guri e Os
Candieiros. O eventotermina
no domingo (25), à tarde.

J
. ,

CAF-E
CONFUSÃO
A festa rave Good

Vibration, que aconteceria
amanhã (24), no Café

Confusão, fica transferida

para o próximo sábado, 1 de

maio, Dia do Trabalho. A

agitação terá animação da

QUICK
DOG

Banda Gata Parida, de BLUMENAU Educacional de Santa

Joinville, edos Djs Lôlo e
A Noite na Mansão,

Catarina, que trará para o

Spiga. Ingressos antecipados realizada numa residência município os cursos técnic
podem ser adquiridos na

de encher os olhos, na Rua
' em Eletrônica e

Som Mendonça, a R$ 10,00. CeI. Federsen, em
Processamento de Dados,

, Blumenau, na última sexta-
bem-conceituada Escola

CORlJPA Técnica Tupy. A
feira (16), reuniu centenas

Na vizinha Corupá, a opção de jovens de toda a região,
comemoração e a cerimôni

para este sábado (24), a partir inclusive alguns
serão realizadas no ginásio

das 22 horas, é curtir a Noite jaraguaenses. A animada
de esportes do colégio, a

do Cuba Dreher, na festa teve direito a banda ao
partir das 10 horas. Os

Danceteria Ovemight. A vivo, nas imediações da parabéns e desejo de muito

referida bebida estará sendo piscina, e café da manhã, na
sucesso ,às irmãs,

vendida a R$ 0,25. No quadra de tênis. As
funcionários e alunos do

domingo (25), haverá noite próximas promoções serão
Divina Providência.

normal, a partir das 19 horas. anunciadas neste espaço. ALTAIR - O
DESFILE DIVINA RETORNO

oft.

A famosa grife Lee realiza, PROVIDENCIA Devidamente recuperado d
nesta sexta-feira (23), na

- 80 ANOS
acidente automobilístico q

Mein Bier, em Balneário sofreu, em outubro do ano

Camboriú, o desfile de Na próxima segunda-feira passado, o amigo Altair A

lançamento da Coleção (26), o Colégio Divina Nascimento, da equipe de

Invemo/99, que abrange Providência estará garçons do Quick Dog
quatro linhas distintas, a completando 80 anos de Lanches, já está de volta ao

Basic Line, CasuaIs, história em Jaraguá do Sul. trabalho, para alegria dos

Dungarees e Ms. Lee. Além de comemorar as oito colegas e dos clientes do

Presença confirmada do décadas de intensa atividade point. O próprio Altair já
modelo Guilherme educacional, o colégio estará não agüentava mais ficar

Berenger. Ingressos aproveitando a importante tanto tempo "de molho",

(consumação): R$ 5,00 (elas) data para oficializar o Está visivelmente feliz com

e R$ 10,00 (eles). convênio com a Sociedade o retomo. Seja bem-vindo!

Wellington Junqueira, Andréia C. de Souza e Mohamad H. Abou m

curtindo a badalada Cervejaria Mein Bier

,

DISQUE·LANCHE
371-5309
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Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL REGIÃOE SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 1999

322 - Rau - Numa lateral da Erwino Menegotti - R$ 13.000,00
323 - cl 441 m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - cl 448m' - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 5.000,00 + parcelas de R$
500,00/mês
325 - no Lot. Dona Juliana na Barra com 599,88m' - R$ 21.000,00
326 - a 200m da FERJ, numa lateral da avo DOS IMIGRANTES cl + de SOO,OO2
- R$ 17.000,00
327 - na Rua Guilherme Hass - Jguá Esquerdo - R$14.000,00
328- no com 880m2de área, com 670m' de área construida, Rua Emílio Stein
-Centro.
329 - Lote prox. do Champagnat cl 615,35m' - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim cl 1.101 mi de esquina - no centro

250.000,00
117 - Alv. em Três Rios do Norte, cl 3 quartos e 2 bwc - R$ 27.000,00
118 - Alv. cl 108m', num terreno de 622,50m', em Schroeder - R$ 37.000,00

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

"RESIDENCIAL GEH RING"

- Possuímos apartamentos centrais com 1 suíte mais 2 quartos = 162m' e com

1 suíte mais 2 quartos, mais dependência de empregada = 225m', para entrega
em 90 dias, com financiamento em 36 meses.

201 - Troca-se SALA CENTROt'fIÁÉDICO/ODONTOLÓGICOporterreno residencial
204 - cl 2 quartos no Amizade - R$ 14.500,00 de entrada mais linanciamento
205 - cl 3 quatos no Amizade - R$ 15.000,00 ant, + 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. cl 1 suite + 2 quartos no "Edifício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada +

financiamento, aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA

ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

CRECI 1583-J

402 - Sala Comercial Av. Getúlio Vargas - 1º andar - Centro - R$ 250,00
403 - Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva - R$ 290,00
404 - Sala comercial com 130m' - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo
Malheiro - R$ 850,00

.

405 - Sala comI. e/45m' - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala cl 150m'. próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czerniewicz
407 - Casa no AMIZADE com 2 quartos - R$ 230,00
408 - Casa de Madeira cl 3 quartos - R$ 280,00 - Jguá Esquerdo
409 -Apto. no Res. IMIGRANTES / Vila Rau, e/2 quartos, 2 bwc - R$
300,00
410 - SALA COMERCIAL na Rua Joinville c/315m'. com Mezanino e 3 bwc
- R$ 1.280,00
412 - Casa próx. DUAS RODAS cl 1 suite + 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 Eõ. Domingos Chiodini - Centro - cl mobilia
Ótima para consultório ou escritório - R$ 400,00
425 - Galpão Indl. cl 120m' - Na Ep. Pessoa esq. cl Felipe Sehmidt - R$
400,00
,426 - Galpão Industrial cl 250m' - Bem localizado - cl Trifásico - R$ 400,00

TERRENOS

301 - Rua Victor Meirelles. no Molha cl 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 cl 1 ,930.18m' - R$ 380.000,00 - parcelado
305 - Divinópolis cl 486,33m'. pronto p/ construir cl planta. luz e água -

R$ 15.500,00
306 - Rio Cerro cl 75 morgos. cl água. palmitos e árvores nativas - R$ 70.000.00
307 - De esquina no Lot. Sto. Antônio - Nereu Ramos - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra - R$ 19.000,00
309 - Lot. "Camposampiero" - R$17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m' - Beira Mar - R$ 60.000,00
311 - No Três Rios do Sul. próx. recreativa da CEF, cl 2.600m' - R$ 25.000,00
312 - Comercial Walter Marquardt com 660m'. cl 22m de frente pi asfalto - R$ 30.000,00
313 - No Czerniewicz. com 642.58m' de área. na Rua Emma Ziemann - R$ 32.000,00
314 - Área de 165.000.00m' na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos cl 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 cl 6,000m' - R$ 80.000,00
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na Barra com 546.60m' de área - R$
30.000,00
319 - SR-280 Jguá/Con.ipá cl 9.627m' - R$16.000,00
320 - Rau com frente para Erwino Menegotti - R$ 18.000.00

\B\flAS
CASAS

101 - Bairro Czerniewiez, num terreno de 900m' - R$ 69.000,00
102 - Alvenaria cl 270m' no alto. no centro - 1 suite + 3 quartos + 1 BWC
social + lavabo + sala jantar/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 cl 3 quartos + dependência de

empregada.
105 - Alvenaria na Schroeder cl 108m'. num terreno de 450m' - R$ 16,000.00
109 - GUARAMIRIM cl 112m2, em alv. cl 1 suite + 1 quarto + 1 bwc - R$
38.000,00
110 - Alv. cl piscina no Czerniewicz - R$ 68.000,00
111 - Madeira naSchroeder. Ruá 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 cl 220m2 - R$
100.000,00
116 - Alvenaria próx. Duas Rodas cl 268m2• Terreno cl 1.202m2 - R$

CONlPR.A. - VE�DE -

.A.LUG.A. - .A.DNlINISTR.A.
Chega de mau cheiro••• Chegou

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

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕESREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Ref. 1338 - Casa alv. cl 170m2 - 3 dorrn. - telef. - Amizade O R$ 43.000,00 (sinal) + 17 x R$ l.300,00
Ref. 1409 - Casa alv. cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dorm., I bwc, 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. I salário mínimo por
mês
Ref. 1470 - NOVA - Casa� Alv. cl 150m2 - I suíte - 2 dorm. - Ilha da Figueira - R$ 80.000,00
Ref. 1476 - Casa Alv. cl 210m2 - 1 suíte - 3 dorm. - Vila La1au - R$ 90.000,00
Ref. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - Lto. .Divinópolis - R$ 12.000,00
Ref. 2191 - Terreno cl 10.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
Ref. 2192 - Terreno plano cl 4.658m2 - Ótimo pl Indústrias - frente para asfalto - à 95Ó metros da Rua

Joinville - 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 - 5° andar - R$ 90.000,00
Ref.2228 - Terreno cl 500m2 - Nova Brasília - R$ 58.000,00

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

Vendo casa mista con

tendo 2 qtos, sala,
cozinha, lavanderia,

garagem, churrasquei
ra com grades e

murada -

R$15.o0o,00_
Aceita carro no negó
cio, localizado no Bair
ro Escolinha - Joinvi//e

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

ti

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS
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Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul

CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Rudolfo Sanson
- Ilha da Figueira - ÁREA:
120,00m2 - DEP: 1 suíte, 2

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia -

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

C::::C::>rv1P - VENDE - ALU�A

VENDA RÁ'/DA E SEGURA CRECI8240

Imobiliária

I M o B.I L I A R I A

·MENEGOTII
CRECI W 550-J

VENDE CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. João Baptista

Rudol! - Amizade � ÁREA:
440,00m2 DEP: 3 suí-tes

e demais dependências,
.

TERRENOS
LOCAL: R. OlÍVIO DOMINGOS BRUGNAGO - VILA NOVA
ÁREA: 4.176,00m2 - VALOR: R$ 400.000,00
LOCAL: R. 928 - Vila Lalau
ÁREA: 389,00m2 - VALOR: R$ 16.000,00
LOCAL: 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 - VALOR: R$ 80.000,00

CASA EM
ALVENAF.lIA
LOCAL: R.

Benjamim Stein
- São Luis
DEP: 4 qtos, 2

salas, coz., bwc,
lavanderia e

garagem -

VALOR: R$
65.000,00

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

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

negoe. 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,e/ 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$
100:000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00 -

negociáveis. Aceita imóveis
• Casa c/ 40m2 � Terreno c/375m2 - loteamento Juventus R$ 15.000,00
• Casa boa de madeira com 110m2 - terreno c/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

FONE: (047) 371-0031
l

APARTAMENTO

LOCAL: R. Barão do
Rio Branco Ed. Klein
ÁREA: 138,00m2
DEP: 1 suíte, 2

quartos, sala, copa,
cozinha, bwc,
lavanderia, .

churrasqueira,
privativa
na sacada e garagem

APARTAMENTO SEMI-ACABADO

LOCAL: R. Erwino

Menegotti,129
TERRENO com área de

659,00m2

LOCAL: Bairro Vila Nova -

Edit. Amarllys
DEP: 1 suíte, 1 quarto,
sala, copa, eoz., bwc,
lavanderia, churrasqueira

. privativa na sacada,
garagem cl box.

• Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima

localização.
• Apto. cond. Hbrtêneia com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00 aceita
carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 31.000,00
• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00
• Apto. em Meia Praia Itapema - ótimo apto - excelente acabamento mobiliado - R$ 70.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee-com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,·negoeiáveis.
• 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 + tinane. - 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, nº 60 - Centro ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul- SC

Telefone: (047) 372-1347 - (047) 372-2088
PLANTÃO: 975-0662
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103 - Ótimo Sobrado com 220m�, 1

suíte, 2 quartos, garagem para dois
àutomóveis com possibilidade para
montarpiscina - novo - Rua Marcelo
Barbi - Vila Lenzi - Ótimo Preço

IHI • Alvcnariu cornRCllll1. J quartos e demals dcpcndónclus - Vila Lenz! - prõx. Colégio Jardim Lenzt - R$ J7,fJCJO,On
1113 - Sobrado com 220m2, I suíte. 2 quartos - Novo - com posstbilidudc pare montar piseine - Rua Marcelo ßarbi - Vila Lenzt -

R$ 115.nOO.1I0
!04 - Alvenaria com 2(1fim1• I surre. 2 quartos - em frente Colégio Giurdiní Lenzt - R$ 65.!KIO.OO
105 - Sobrado novo c/410m1, ct terreno dc 855m2 - Rua Amazonas. 147 - Centro - R$ 250.000.00
110 - Alvenaria com 106m2 - Terreno 600m2 - Figueira - prõx. Hulando Gonçalves - R$ 55.000.00
112 - Mista dc 150m2 c/ terreno dc 600m2 lateral 25 dc julho cm Frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$ 43.000.00
114 - Alvenaria com 120m1 - 3 quartos - Rua José Panslein - cl usfulto . Figuciru . R$ 50.000.00 - Acena troca por chécaru.
l l ri - Alvenaria com 1�()m2. Rua João Stclu . Prúx. Juvcntus • R$ 42.500.00 - Aceita imóvel em Joínvillc. .

119 - Alvenaria com 112m2 - T!.!rrl!I1O cl 540m2• Rua lose Rosa . Barra - R$ �9.500.00
121 • Alvcnarlu com 14fhn2• 3 quartos . Rua Afonso ·Oan!.!1. 215 . Bucpcndi - R$ 58.000.00
122· Alvcnuriu cl 220m2• I surre. 3 quartos. cl piscina em fase acabutncnto . Darra do Rio Ccrrc . R$ 50.000.00
12) • Alvenaria cl 132.00m2• 3 quartos . Vita Lutau - pröx. ii Marisol . R$ 58.1)1)0.00
124· Alvenaria cl l2(jm1• I suíte. 2 quartos . Rua: Suma Júlia nQ 48· ptguctru . R$ �2.000.00
125 - Alvenaria cl I.C;Om1• I suíte - 2 quurtos . Rua Afonso Barbi. 187 - Ana Paula III . R$ 33.000.00
I2fl " Alvenaria cl r 54m2• Rua João Plunincbek - Nova Dra!'iflia - R$ 39.000.00
1:\0. Alvenaria cl 205m2• Rua Floriano Fraibergucr. 55 . CCl1Iro - I surre. 2 quartos e dcmuis dcp.. cl ptsctna . R$ 110.000,00

CASAS

TERRENOS
2(12 • Comercial 2.220m2 • Rua João. Planinscheck - R$ 70.000.(10
20� . 3.5401112 - lateral João Planinscheck - R$ 55.000.00.
20fl • 5.()(}()rn2 - DR·280 • pröx. Faculdadc . R$ 55.000,00.
209 - 02 cl 420m2 cuda . Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
211 • �501ll2 . Vila Lenzt - pröx. Colégio Albano Kansler - R$ 25.000.00
212· �15m2 - Czcmicwlcx . próx. SUS· R$ 17.500.00
215· 450m2• Figueira - prõx. Colégio Hof ando Gonçulvcs > R$ 20.000,00
217 - 4.Y()(Jrn2• Rua Teodoro wetss - Schroedcr - cl 140m2 freme - R$ 25.000.00
21M - 7·Hlm1 - cl 02 casas ele mudcira . Rua Eugôuio Nicollni . em frente Edifício lsabcla • R$ RO.DOO.OO
221 . D8rn2 • Rua Constância Feder Ronclu . Pröx. Catoséc Atos .. R$ 21.000,00
22-5 - �99ml - com casa dc mudcíra - Rua Marina Frutuoso- Pröx. CPL . R$ 55.00(J.(JO
22M· IR57m1 c/)·L75m dc Frente pl Rua - ótimo terreno fundos da Marisol . R$ 48.0no.oo
229 . IO.Wm1 .. vizinllo cl Bucpcndi - próximo da ponte R$ 70.000,00
2.10· 5}ilm1lote n° 55·101. Rcnasccnça . R$ 15.500.lH)
DI - ()951111 • Lote n" 96 - Loteamento Girolu - R$ IS.SOO,OO
132 . Ctutcaru em Senreeder lJ 6744Chll1 • cl casa dc 36m2• Rua Rocardo Gõe! • R$ 38.000.00
2.lfl • ct 1645, 17m2 - Bairro João Pcssoa . Rua João .lahn • R$ 20,OOO,on
237 . cl 412.50rn2 - Ncrcu Ramos - titruz da Igrcja . R$ 8.500,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1 Carlos Vase I

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762·J

VENDE

Rei. 006 - Apto.: 126m2 - 3 quartos - Ed. Spézia - Centro - R$ 53.000,00
Rei. 013 - Apto.: 122m2 - 2 quartos, 1 suíte: Edil. Isabel- R$ 73.000,00
Rei. 011 - Casa Alv.: 200m2 - 1 suíte, 2 quartos - Vila Lalau - R$
77.000,00
ReI. 017 - Casa Alv.: 1 suíte, 2 quartos - Próx. PAMA - R$ 85.000,00
Rei. 031 - Casa Alv.: 127,5m2 - 4 quartos - Vila Lenzi - R$ 35.000,00
Rei. 036 - Casa Alv.: 179m2 - Nova Brasília - R$ 55.000,00
Rei. 037 - Casa Alv.: 91 m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 35.000,00

.
Rei. 039 - Casa Alv.: 235m2 - 1 suíte, 3 quartos - Vila Lenzi - R$
100.000,00
Rei. 053 - Sobrado: 310m2 - 1 suíte, 2 quartos - Czerniewicz - H$
110.000,00
Rei. 055 - Casa Alv.: 160m2 - 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$ 35.000,00
Rei. 058 - Casa Alv.: 100m2 - 3 quartos - Próx. Preleitura - R$ 45.000,00
Rei. 060 - Casa Alv.: 157m2 - 3 quartos - Chico de Paula - R$ 54.000,00
Rei. 068 - Casa Alv.: 150m2 - 2 suítes + 2 quartos e demais dep. -

Ilha da Figueira - R$ 13.000,00 + 100 x R$ 200,00
Rei. 071 - Casa Alv.: 248m2 - 1 suíte, 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$
75.000,00
ReI. 072 - Casa Alv.: 175m2 - 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$ 67.000,00
Rei. 081 - Casa Alv.: 164m2 - 3 quartos - VersalIes - R$ 34.000,00
Rei. 064 - Terreno: 510m2 - Jguá Esquerdo - R$ 12.000,00 ou R$
6.000,00 + parcelas
Rei. 088 - Terreno: 372m2 - Rio da Luz - R$ 9,000,00

.

Rei. 135 - Terreno: 338m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
Rei. 137 - Terreno: 390m2 - Barra do Rio Cerro - R$ 9.800,00
Rei. 147 - Terreno: 22.000m2 - Chico de Paula - R$ 100.000,00
ReI. 147 - Terreno: 338m2 - Barra do Rio Cerro - R$10.500,00

"1.!"'08.'LIÁRIA...,.ave
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

Empreen�imentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - SCFone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266

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

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

3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.
.Ç-

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

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

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

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

Terreno cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO NOBRE). R$

15.000,00 ou troca por terreno cl casa.

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

ilha da Figueira - R$ 13.000,00

Terreno cl 350,oom2 - Rua 895 -Iot. Heineck II .: Bairro ilha da Figueira - R$ 9.000,00

Terreno cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 :- lot. Heineck - Bairro ilha

da Figueira - R$ 22.000,00

VENDE E TROCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Girassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI 1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

• 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

�������.�.C? ��.L:. �:3..��.�.B.�I.L. p.�.: ?�? i)!�,QRR:ffiI.Qilß.Qi;í!llQA�i@;· �l!.'�?!�I.Ç��.<??: .�

371-7931

OPORTUNIDADE!

•

•

Administramos obras comtotal

Residencinl GRACE KELLY

Localização: Próx. Hospital Jaraguá

TERRENO BR-280 PRÓXIMO O POSTO
MARCOLLA - ÁREA DE 6.210M2

VLançalnento Res. Lunelli '\

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

(Regime de e elevador

Condomínio) e localização central

� �

"

EDIFIIO "POR DO SOL"

assessoria.

Temos muitas outras ofertas disponíveis.
Consulte-nos!

J. • Aptos com 1 suíte, 2 quartos, bwc, sala, cozinha, churrasqueira na sacada,
! lavanderia, hall - R$ 50.000,00 - Negociável
• Aptos com 1 suíte, 2 quartos, bwc, sala, cozinha, churrasqueira na sacada,

< lavanderia - R$ 40.000,00 - Negociável
, • Aptos com 1 suíte, I quarto, bwc, sala, cozinha, churrasqueira na sacada,

lavanderia - R$ 38.000,00 - Negociável
• Aptos com I suíte, sala, cozinha, sacada com churrasqueira, lavanderia - R$

35.000.00 - Negociável
.

COMPRA

VENDE
ALUGA

.

CRECI8489

:g.tUi
• Alv. 155m' (3 quartos) • Bairro Ilha da Figueim . lote 500m' . R$ 25.000.00
+ financiamento C.E.F.
• Alv. 60m' (2 quartos) . Bairro João Pessoa· lote 317m' . R$ 13.000.00'·
Aceita carro/parcela
• Alv. 114m' (3 quartos) . Bairro Água Verde· lote 504m' . R$ 35.000.00 .

Aceita carro/parcela
• Alv. 90m2 (2 quartos) . Rua Walter Marquardt . lote 333m3 (Ponto comI.) .

R$ 50.000.00· Aceita Imóvel do mesmo valor (troca).
• Mista (2 casas/mesmo terreno) • Bairro Ilha da Figueira· Lote 395m2• R$
24.0cJ.00· (Já alugadas)

.

• Mista 70m2 (2 quartos) . Bairro Jguá Esquerdo, lote 529m2• R$ 8.000.00
mais 35 x 270.00 (fixo) . Negocia
• Mista 100m' (3 quartos) . Bairro Vila Rau· lote 300m'· R$ 18.000.00·
Estuda proposta/parcela
.. Madeira (2 oasas) . Bairro Vila Rau· lote 320m2• 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 392m2• Bairro Amizada- R$ 14.000.00
• Lote 780m2• Bairro Jguá Esquerdo- R$ 18.000.00
• Lote 817m2• Bairro Jguá Esquerdo· R4 32.000.00
• Lote 900m2• Birro Schroeder t • R$ 14.000.00
• Lote 392m2• Bairro Estrada Nova· RS 8.000.00
• Lote 660m' . Bairro Ilha da. Figueira· R$ 9.000.00
• Lote 395m2• Bairro Ilha da Figueira· R$ 13.000.00
• Lote 450m'· Esquina Bairro Vila Rau· R$ 15.000.00· aceita carro

• Lote 697m2• próximo Igreja São Judas (comercial esquina) • R$ 25.000.00

Rua José En:'mendoerfer, 704 - Jaraguá do Sul- Santa

Catarina

Fone (047) 371-2507

Vende-se terreno na praia de Enseada

próximo à Petrobrás

t Preço: R$ 2.800,00
Interessados tratar: 975-1236 ou

371-4618 com Adriana

CASAS
• Casa Alvenaria no Jaraguá Esquerdo, com 3 quartos, bwc, sala.cozinha,
lavanderia, alvenaria, terreno com 480,26m2 - R$ 30.000,00 - Neg.
• Casa Rua: Lourival Zocatelli - Vila Lenzi, com 3 quartos, sala, cozinha'l
lavanderia, bwc, galpão nos fundos, alvenaria, terreno com 284,96m2 - ;

R$ 30.000,00 - Neg.
'

• Casa na Rua Rodolfo Hufenuessler, com 1 suíte, 2 quartos, bwc, copa,
cozinha, sala, churrasqueira, lavabo, lavanderia, garagem para 2 carros -

;

R$ 95.000,00 + assumir financiamento - aceita apto.

Foto - ilustração

TERRENO I
• Terreno em Schroeder - centro, com 525,00m2 - R$ 10.000,00 à vista ou]
R$ 8.000,00 entrada + R$ 2.000,00 Neg.

.

.

. I
Aluga-se salas do prédio da antiga Darpe na Rua Joinville - :

Valor a negociar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS DE ALVENARIA
1007 - R. HELEODORO BORGES - 300m' - Suite + 2 quartos - R$ 140.000,00
1013 - R VERDI F. LENZI - 325m' - 3 suites, semi-mobiliada - R$ 230.000,00
1018 - R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA - 386m' - Suite + 3 qtos - R$ 265.000,00
1021 - R. LEOPOLDO MANKE - 140m' - Suite +'2 quartos - R$ 55.000,00
1022 - R. ERICH MIELKE - alv, c/150m' c/4 qtos, 2 bwc - R$ 90.000,00
1023 - R LEOPOLDO JANSSEN, suite c/ closet + 3 quartos, churrasqueira, piscina e

garagem para 3 carros - R$ 200.000,00
Cód. 1072 - CHAMI"AGNAT - Casa Nova, c/250m' - R$ 120.000,00
Cód. 1196 - FIGUEIRA - 92m' - 3 qtos - R$ mooo,oo + financ.
Cód. 1198 - FIGUEIRA - Casa c/150,33m' - suite + 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, suite + 2 qtos - R$ 125.000,00
Cód, 1251 - R JOÃO PLANINSCHECK - 300m' - Suite + 2 qtos - R$ 180.000,00
Cód, 1254 - R JOSÉ EMMENDOERFER - 200m' - Suite, 3 'quartos - R$ 80.000,00
Cód. 1353 - VILA NOVA - R. Euzébio Depoy, c/ suite, 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
1291 - VILA LALAU - 3 qtos - R$ 32.000,00

TERRENOS
Cód, 2005 - R PROCÓPIO GOMES - 780m' - R$ 90.000,00
Cód. 2006 - R. CENTENÁRIO - Centro - 525m' - R$ 33.000,00
Cód. 2007 - R. MARINA FRUTUOSO - 1020m' - R$ 60,000,00
Cód. 2009 - R. PROC. GOMES 1262m' - R$ 210,000,00
Cód. 2073 - AMIZADE - R, Frederico Toll, 416m' - R$ 10,600,00
Cód, 2097 - BAEPENDI - 1 018m' - R$ 130.000,00
Cód. 2113 - BARRA - 364m' - R$ 10,000,00
Cód, 2114 - RES, PAPP - 430m' - R$ 18.500,00
Cód. 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 Rebelta.
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
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65,000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3001 - Ed. Eldorado - suite + 1 qto semi mobiliado - R$ 65,000,00
Cód. 3004 - ED, CARLOS SPÉZIA --3qtos - R$ 53.000,00
CM 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suite + 2 qtos - R$ 60,000,00
Cód. 3021 - ED, ISABELA - Suite + 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3025 - ED. DIANTHUS - apto c/ suite, 2 qtos, dep, empteg., 2 vagas de garagem - R$
95.000,00 sem acabamento.
Cód. 3093 - RES. BARTEL - Suite + 2 qtos - R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3211 - ED, FRAGATA - 2 quartos c/ garagem - R$ 20.000,00 + financiamento

LOCAÇÃO
Cód. 602 - Casa alv. c/ 400m', suite, 3 qtos, dep. ernpreç. cozinha mobiliada, garagem p/ 3
carros - Terreno e/l ,600m' - R$ 800,00
Cód. 605 - Casa atv. suite, 3 qtos, dep. empregada - Centro - R$ 700,00
CÓd- 612 - Casa mista c/4 qtos - Vila Nova - R$ 320,00
Cód. 632 - Apto c/2 qtos no Ed, Honduras - Rua Guilherme Weege - RE 300,00
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/ suite, 2 qtos - Ed. Centenário - Próx, Hospital São José - R$ 350,00
Cód. 640 - Apto c/l qto - JARDIM CENTENÁRIO - R$ 200,00
Cód. 641 - Apto c/ suite, 2 qtos, dep. empregada - Ed. Jguá - R$ 600,00
Cód. 656 - Salas p/ escritório em frente Cal. São Luis - CENTRO - R$ 180,ÖO
Coo. 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. Mal. Deodoro (antiga Farmácia Sesi) - CENTRO
Cód. 687 - Sala comI. Mobiliada, ideal p/ escritório na Av, Mal. Deodoro - CENTRO - R$ 400,00
Cód 699 - Excelente Galpão c/525m', estaco no JARAGUÁ ESQUERDO - Próx. RoceI.

Informativo
Imobiliário AIJS

COMUNICADO
CORRETOR

IMOBILIÁRIO
A Secretaria Estadual de

Educação realizará, em 16 e 27
de junho, "Exame Supletivo"
para Técnico em Transações
Imobiliárias.

Interessados em participar
do "Curso Preparatório"
contatar com Luiz Sérgio -

telefones 370-0919/370-0819

I

Óh Criador do mundo, Tu que
dissestes peça e receberás, embora

estejas nas alturas em Vossa divina

glória, inclinai seus ouvidos a essa

humilde criatura para satisfazer-me

o desejo. Ouvi minha prece. Oh Pai

amado, fazei que por Vossa vontade

eu obtenha a graça que tanto almejo
(pedido). Deus, supri agora todas as

minhas necessidades segundo as

suas riquezas e glória e serei sempre

grato por suas riquezas, sempre a Ti

presentes, imutáveis e abun-dantes
em minha vida e que isso seja feito

pelo poder em nome do Vosso
adorado filho, Jesus.

Rezar esta prece pela manhã 7

vezes, juntamente com o Salmo 23

e Pai Nosso, publique no 3° dia e veja
o que acontecerá no 4°. S.o.

I
TERRENO

ITERRENO de esquina com 960m2 sito à Rua João 1.

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$
110,000,00
TERRENO com I ,540m2 sito à Rua Amazonas -

Próximo a Scar - R$ 100,000,00

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 Stinghen - Loteamento São Francisco -

R$I14,000,00
Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro
Amizade - Valor de cada lote R$ 9,000,00

CASAS

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

I
- Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo-
R$ 29.000,00
CASA DE ALV, em construção de 98,00m2 - 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

150,001112
- na Rua Luis Bortolini, 435 - R$35,OOO,00

ILOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPOSAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

·1 BREVE O LANÇAMENTO DO

LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ
ES UERDO

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

VENDAS
OI - PRÓX. A PREI��nlJRA - CASA EM AI�VENARIA d ]()Jm1• suíte. 2 õorm. + TERRENO
com 120m' - R$ 80.()(Ml{XJ
02 - .1ARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALVENARIAd 209m2, 5 dorm .. 2 bwcs. 2 salas- 11�RRENO
t45M' - R$ 71l.IXKUX)
()J -])RÓX. I)RI:llTIURA -4{XJml_ 'IT�RRENO lRx22 - CASA EM ALVENARIA a � I>ORM.
- R$ 4",(m,lX)
(}..I- CL.I:RNII·:WIC/. - CASA AN'IlGA + 'IERRENO d 2.S(Xlm1 - R$ lrXIJXn{)n
05 - CHAMPAGNAT - CASA.EM AI.VENARIA EM 2 PAVIMENTOS 0249m1 + 'IERRENO
c/3%1112 - R$ 90,O:Xl.1X'l + FlNANI\NCIAMENTü (Aceita npanamcnro. carro no negócio)
1)(\ - ILHA DA FIGUEIRA - CASA EM ALVENARIA a Sui'IE + 2 DOI{M. - cl 1"0111' - R$
45.{)(Xl.OO
07· JARAGUÁ [��QU[lW() - CASA EM AI.VENAI{IA, CASA IJE MAI)lJRA CI 711m' +

'IWRI'NO I"X4.1 - 2.1.IXXI.lXI
(�·(iII\RDINII.ENZI-CAS(\ EM ALVENARIALJI)ISClNA-d �(K.knl+ "tERRENO 1.lm1ll2
- I�$ DO,IJlX).f)()
m - CENTRO - SOßRAIJO AI.VENARtA - a 121,n' + 'Il,RRENO IfiX lfi - R$ .I0.lW,IXI
111- CENTRO - CASA ANTIGA cl 28Um' + 'I1,RRENO cl 1.21Xhn' - R$ ]lO.lXXi,UII
II - JOÃO PE..�SOJ\ - CASA AI.VENARIA CI [mml - 3 donn .. bwc. sala. cozinha. garagcmnxía
murada - R$ 25.(KJ(J.(XI
12 - JI\RACiUÁ I':'''QUERDO - CASA NOYA C/lllhn2- 9:)1112 ãrca tetra - Ldorm .. 2 bwcs. sala.
cozinha mobiliada cl portão elctrôuíco - R$ 7U.IKXI.m - Negociáveis (Troca 'pl <1['110 central)
13 - CENIRO - CASA ALVENARIA d 3IX)mZ - cl I suüc + 2 quartos. piscina. 2 garagcns d portão
clctrônico . R$ IlK.l.()(lUX) + 10 anos dc Ilnunciamcmo dc R$ 2lJ.J.JX)
14 - VILA RAU - CASA ALVENARIA SEMI NOVA - c:138f}tnz - '1l::J{RENQ 2.7(1.)m2 - Rua Prcf

IIJIADA
FIGUEIRA - casa cl

150m2 + TERRENO
c/420m2
\'ALOR:

R$ 80,000,00
.\CEITANO
,VEGÓCIO
(CARROl

TERRENO)

07 - GARRA RIO MOLHA· CASA PRÓx. PRE!{::fIURA - ) donn .. d garagem - R$ I RO/X)
OR - VILA NOVA· CASA NOVA· PRÓX. FÓRUM· I suúc + 2 dünn .. cl garagem - R$ 550JX)

09 - CEN'Il<O - Apto • Eo. Tríbcss - 2 donn .. si garagem - R$ 270.(X')
111- ßARRA RtO,CERRO - At'tO SOß CONE LUX - 2 dorm .. si garagem
11 - CEN'mo - APTO CD. JARAGUÁ - I suíte + â-dorm cl garagem - R$ 550.00

BOA OPORTUNIDADE!!! PARA COMPRA, COM

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

José Dauer - R$ 180,nCXJ.(X)
15 - CENTRO - APARTAMENTO CI I SUiTE COM SACADA. 2 DORM .. , SALAS,

CHURRASQUEIRA COM SACADA, 2 GARAGEM. SAUNA, CAMPO DE IUIEßOL. SALA
DE GINÁS·tlCA - R$ 15il.IXKW)
16 - CENTRO - APARTAMEN'ID d2 DORM - (iARAOEM - cl 115m2• R$4ó.fJ(XI,IX"1
17 - CENTRO - APARTAMENTO cl I IXlRM + IJ2 OWC' cl 147m'· R$ 55.IUUXI
IR - VILA NOVA - APARTAMENTO cl suíte + 2 donn. churrasqueira. sacada - c; 145m2 - R$
,,8.IW3KI
19 - CENTRO - APARTAMENTO cl I DORM .. GARAGEM - R$ 27.(1))J)O
2(J - CENTRO - TERRENO COMERCIAL ct 1.2(1lhn2 - R$ -t'UKXJ.fXl (Trrcn uptc cemrul)
21 - VERSALHES - 'IFRRENO d45()[112 - R$ 1.Ht)().(lO (Pan:dalkl)
22 - GIARDINJ LENZI- 'IU�RI�NO ci 7RRm2 - R$ I 5.fX K).fK I (Parcelado)
2.1- VILA I.I..AU - ·tERRENO COMIJ<CIAL CI W)III' - 1.1,27 - R$ .12.(!XJW
24 - CHAMPAGNAT - 'I1�RRENO ci 15x30 - R$ 1ó.(l(Kl(ln (Parcelado}
25 - JOÃO PL';SOA - 'IERRENO 11)'),1111- R$ ,.1,1m,lX)

26 - AMIZADE - TERRENO 14X:W,75 - Rua AsfaJlada - R$ IO.(MKHKl + Parcelamento

LOCAÇÃO
OI - VILA LALAU - CASA PRÓX. WEG 11- com surre + J donn.. com gurugern - R$ 450.m

02 - CENJ"RO - ED. VAIRA - PRÓX. WIZARD - j oorm. + 2 bwcs - d garagem- R$ JXIlJKl

U3 - VILA J .ALAU - S()D1�AIJO - PRÖX. MET. 'IRAPP- J oorm. + Zbwcs -c/garugcm - R$ 350.lXl
04 - DAEPENDI- SODRADO - SOD JAIME MOTOS- J dorm. d garagem - R$ J50.00

05 - CENI"RO - VIV. EU. n .ORENÇA - I dorm. cl garagem mooilhKlo - R$ .150.00
00 - CEN'mü - CASA COMERCIAL - R. João Picollt - ri 4fKhn1

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul, 23 de· abril de 1999 :
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A elegância japonesa
A marca japonesa
Lexus é pouco
conhecida pelos
brasileiros, mas na

Europa e nos Estados
Unidos está sendo

comparada às

grandes marcas, como

BMW e Mercedes

Benz, pela qualidade,
serviços e produtos
oferecidos. Traz como

top de linha o Lexus
L5 400, que vem para
competir de igual
para igual com as

marcas mais

desejadas e

conhecidas, pelo
conjunto de itens

apresentados, pela
alta tecnologia,
segurança e conforto.
O motor V8 apresenta
32 válvulas e 284 cv de

potência, que garante

boa dirigibilidade,
agilidade e bom

desempenho. O design
é clássico e lembra
muito as Mercedes

pelos seus traços. O
.

interior é o ponto forte
contra seus

concorrentes, trazendo

forração em couro com

detalhes em madeira, o

ar-condicionado é
automático com

controle individual de

temperatura para
motorista e

passageiro, regulagem
elétrica nos bancos

dianteiros, air bags
para motorista e

passageiro e side bags
nas portas dianteiras,
além de oferecer muito
conforto.
Com uma tecnologia
impressionante, com

150 minicomputadores
todos

interligados,
ele oferece

informações
como a

velocidade real
de cada roda,
ou ainda qual
dos .cintos de

segurança
estão atados.
No quadro de
instrumentos
você tem 42
itens para

TAPEÇARIA AUTOMOTIVA

Serviços de Barulho Interno, Entrada de Água e PÓ,
Manutenção de Fechaduras de Portas, Máquinas de

Vidro e Travas Elétricas, Troca de Pára-brisas Colado

ou com Guarnição.
FONE: (047) 372-3938

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

o design,
mesmo

ultrapassado,
é clássico e

elegante

personalizar, como

abertura automática
dos vidros e teto solar

por controle remoto. O
Lexus L5400 é vendido
em uma só versão

completíssima e sem

opcIOnaIs.
A velocidade final de

252,3 km/h é

excelente, fazendo'
também um tempo
bom de O a 100 km/h.
O seu consumo é alto,
fazendo 6 km/l na

cidade e 11 km/l na

estrada, o que é
comum nesse tipo de
carro. O preço é

salgado, você terá que
desembolsar US$
138.120,00 para ter

uma majestade dessa
em sua casa.

ficou na dianteira, pára
choques mais
envolventes junto com

faróis principais e os de

neblina, e o redesenho da

grade dianteira. O motor

agora é turbodiesel 1.9

com injeção direta, o

propulsor gera 105 cv e

26kgfm de torque e

apenas 2.000 rpm,
permitindo rodar 17,5
km/litro, em média,
pelo padrão europeu.

Modificações no Alfa RomEO 145/146
Na espera do.novo Alfa
Romeo 145/146, que
virá no ano 2000, a

famosa marca italiana
modifica o modelo
atual.
A maior modificação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIAT Vende-se Tempra 4 portas
completo, ano 92, azul.

Tratar: 370-2022.Vende-se Uno SX cl rodas
de liga leve, ano 99,

bordô.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Tipo cl teto,
rodas cornpletissimo, 'ano

95, grafite.
Tratar: 370-2022.Vende-se Uno ELX 4

portas, ano 96, bordô.
Tratar: 370- 2022. VOLKSWAGEN

Vende-se Gol CL

completo, ano 92, prata.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Tempra 8
válvulas, ano 96, cinza.

Tratar: 370-2022.
Vende-se Pampa, ano 83,
ou troco por carro, volto

até R$ 2 mil.
Tratar: 370-8271 .

Vende-se Uno S, ano 93,
vermelho.

Tratar: 370-2022.

CASA DO AUTOMOVE!
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

�H,rJ'll1TItjJiD').VI

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC

Fones:
372-3675
371-7157
371-7292

FORD

Vende-se Verona GLX,
1.8, 95/95, 4 portas,

vidros e travas elétricas.
R$ 8.500,00.

Tratar: 975-1753.

Vende-se Courier CLX 1.4,
ano 98, completa. menos

ar, vermelha, R$ 7,5 mil +

36x de R$ 233,00'.
Tratar: 376-0874.

CHEVROLET

Veride-se Ipanema 4

portas cl rodas liga leve,
ano 93, cinza.

Tratar: 370-2022.

Vende-se Chevette,
gasolina, ano 88, prata.

Tratar: 370- 2022.

Vende-se Kadett, ano 90,
gasolina, R$ 6.800,00.

Tratar: 975-1753.

Não fique
aonhando

acordado ...
,

Aproveite as oportunidades
que o CORREIO DO POVO
está dando para você.
Confira as melhores
ofertas da semana.

Vende-se Corsa Wind,
ano 95, bordô.

Tratar: 370-2022.

LEIA - LIGUE - ANUNCIE - Fone/Fax: (047) 370-7919/370-8654/370-8649 - 370-7944

[büf]J)
370-2022

Fiesta class Okm cinza
Uno SX cl rodas de liga leve 99 bordô
Palio ED 98 branco
Gol Mi 97 branco

Ranger STX 96 azul
Uno ELX 4 portas 96 bordô

Tempra 8 válvulas 96 cinza
Corsa Wind 95 bordô
Pampa L 1.6 95 branca

Tipo cl teto, rodas completíssimo 95 grafite
Escort GL 94 prata
Goi Plus 94 bordô
Saveiro CL 94 prata
Escort X:R.3 completo conversível 94 branco

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 co i.rp í

etfsstrno 4 portas marrom

Kadett Turin 90 prata
Goi CL 88 branca
Chevette gas. 88 prata
Kombi' 87 bege
Parati 86 vermelho
Es'cor t L 86 cinza
Belina 86 bege
Monza SL 4 portas 84 prata
Fusca 83 branco

Buggy 82 amarelo

MOTOS
XR 200 (pronta para trilha) Okm branca
Titan 96 azul
Titan 96 cinza
Titan 96 roxo

XT 600 94 azul
XL 125 84 vermelho

Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - SC

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

. I
1!enIta'���'
Telefone: (047) 376-0251

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

'

F I C I NA MAR Io
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

N GA,
Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: :{047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do _Su,1 - sc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTJ:LO

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

.

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

resistência ao ar

'ti Teta solar de vidro deslizante e basculante com

acionamento elétrico (opção)

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

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

� Direção eletrohidráulica: acionada por motor elétrico

integrado a bomba hidráulica

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONÁRIA
/ /

CHEVROLET. JA DISPONIVEL!
SEGURANÇA

V Sistema de freio antiblocante ABS de quinta geração

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

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

gás híbrido)

MOTOR '

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

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

� Astra Sedan GLS motor Chevrolet powertech 2.0 16v, SFI

128cv, a 5.200 RPM e torque 19.2 MKGF a 4.000 RPM

,I :
[HEVR[] lET

••

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

Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Uma grande novidade NOVIDADES
A nova picape da Ford, a F-

250, traz uma nova versão de

motorização turbo diesel

intercooler, 3,9 litros e 145 cv de

potência. O fator positivo é que
esse motor tem alto torque em

baixas rotações, o que garante
agilidade ao modelo quando
utilizada em serviços pesados. O

modelo, interiormente, vem com

ar-condicionado, dois eir bags,
direção hidráulica, aparelho de
CD, trio elétrico e ajuste de altura
do banco do motorista e do
volante. O campo de visibilidade
da F-250 é otimo para uma

picape e, com a regulagem do
banco, volante e do cinto de

segurança, a impressão que dá é
de estar dentro de um

automóvel. O nível de ruído e a

vibração do motor são constantes

em qualquer tipo de estrada,
tendo que fechar os vidros para
o conforto dos ocupantes,
estando o veículo em movimento,
para acabar com as vibrações. O

desempenho é razoável, fazendo
em média na cidade 6,7 km/l e

na estrada 10,9 km/I, a

velocidade alcançada neste

modelo é de 157 km/h. A versão
XLT da F-250 tem preço mínimo
de R$ 52.190.00, mas com todos
os opcionais o modelo apresenta
o preço de R$ 54.506,00;

o Chevrolet envenenado
A Chevrolet lança na Austrália

o Omega envenenado, que é
chamado pelos australianos de

Cornmodore. Ele é

apresentado com motores V8,
de 5 litros e 262 cv para a

versão Club Sport, e de 5,7
litros e 295 cv para a versão
GTS. Na versão GTS faz de °
a 100 km/h em 6,5 segundos

chegando a velocidade

superior a 225 km/h.

Audi ITRoadster
Apresentado no Salão de

Genebra, o Audi TT
Roadster chega ao mercado,
em setembro, para competir

com o Forsche Boxster, BMW
Z3 e Mercedes SLK. O

modelo tem teto de
acionamento elétrico que se

esconde totalmente onde se

situa o banco traseiro,
oferece também as opções de
motores quatro cilindros de
20 válvulas turbo com 180

ou 225 cv, com tração
opcional nas quatro rodas.

Chega ao mercado com o

preço aproximado de

US$ 45 mil.

� Campo de
I visibilidade

da F-250

I é ótimo

"I P?ra uma

plcape

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

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

- I'

OPINIAO PUBLICA:
- Certificado Emprov
- Certificado Master
- Certificado Podium

Rua:
Fone/Fax: 371-5057

Major Julio Ferreira, 244 - Vila Lalau
- Jaraguá do Sul - SC

jAcervo: 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
PLANTÃü: 973·3341

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
o Rua Irineu Franzner (Tifa dos Martins) com a área de 468m'(13 x 36) • ENTRADA R$ 3.000.00 e

SALDO: 36 x 02 salários minimos.
o Rua João Planinschek com área de 1.792m' (25.60 x 70,00) - R$ 60.000,00 (negociável, 50%
ENTRADA e saldo parcelado).
o Rua Pastor Albert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com área de 1.794m' (23x78) - R$ 65.000,00
(negociável.)
o Rua Pastor Albert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com área de 17.225m' (negociáveis em

áreas de no minima 2.000m').
CASAS

o 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
o 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 valor e automóvel) - Terreno 402m'.
o BARRA - Rua (fundos BOTAFOGO - asfaltada) - Casa de alvenaria de 183m' - 1 suite, 2 quartos, 2
saias, sala de passar, dispensa, cozinha, 1 banheiro, lavanderia e garagem - R$ 70.000,00 - Terreno:
630m'.

SiTIOS
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 valor).

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

Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
SALA COMERCIAL - Rua João Plan incheck de 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 - Terreno cl 1.044,50m' (28,00x37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - (defronte •
Ciluma)
2 - Terreno cl 358,OOm', Loteamento Papp - Rua 541 - R$19.000,00 •
3 - Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
4 - Terreno cl 673,58m2 - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50% •
entrada - saldo parcelado - acesa carro até valor do terreno.
5 - Terrenocl 329,00m'{14x23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$12.000,00 aceita carro •
até R$ 8.000,00 •6 - Terreno cl 600,60m2 - 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 cl 408,70m2, Jardim Hruschka II - R$,4.000,00 + 30 x R$ 334,00 •

•
•
•

1 - Casa de alvenaria cl 60,00m' - Terreno cl718,00m2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$ 42.000,00 •2 ' Casa em alvenaria cl 157,00m2 mobiliada e mais uma cl 60,OOm' semi-acabada, terreno cl
2.013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n°. Aceita outro imóvel como parte em' •
pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 150.000,00 -

Negociável •
3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria, um com 60,00m2

•e outro com 50,00m2 - Rua Will i Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa mista com 100m2, mais galpão em alvenaria com 43,60m' - Terreno 15x30,90 (463,50m')
-José Narloch, 1271 - São Luis - R$ 28.000,00 - acena carro até R$ 6.000,00 ou outro imóvel em •
troca com vona minima - R$ 12.000,00 •5, Casa alvenaria com 250,00m' outra com 180,00m2 - duas salas com 72,00m2 e mais um galpão
em alv. cl 66,00m2 - Terreno com 1.677,00m2 - Rua Rio Branco, quase esquina Reinoldo Rau - R$

•400.000,00 (negociável).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS

SíTIOS
1 - Sitio cl 62.500,00m2, sendo 16.000,OOm' de área plana, cl rancho de 1 00,00m2, churrasqueira,
15 cocheiras, raia de 400,00 rnetros.Tita Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$ 75.000,00

CASAS

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl 25,00m2, Rua Barão do Rio Branco - R$ 200,00
2 - Sala comercial cl aproximadamente 100,00m2, Rio Cerro, SC - 416, Km 14 - R$ 150,00
3 - Sala comercial cl SO,OOm', Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
4 - Sala comercial cl 36,00m', Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
5 - Sala comercial cl 34,62m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00
6 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 430,00
7 - Sala comercial cl 100,00m2, Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00
8 - Sala comercial cl aproximadamente 30,00m2, Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120,00
9 - Galpão em alvenaria cl 260,OOm' - Rua Luiz Satter, na Barra - R$ 600,00 .

10 - Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua 508, s/n", atrás da igreja Evangélica da Barra o R$
200,00
11 - Apartamento cl 2 quartos, garagem o Rua Egídio Busarello, 324, Lot. Papp - R$ 270,00 /

12 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua Joaquim A. Girolla, 210, Lot. Papp, na Barra - R$
290,00
13 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete Malhas

- R$230,00
14 - Apartamento cl 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00
15 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem - Rua Walter Marquardt, 2931 - R$ 260,00
16 - Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem - Rua Abramo Pradi, ao lado do n° 358 - R$ 190,00
17 o Casa de alvenaria cl 2 quartos e demais dependências o Rua Pastor A. Schneider, 688 - fundos
o R$200,OO
18 - Casa mista cl 2 quartos e demais dependências, Rua Lat. Bertha Weege, Lot. Satler, na Barra

o R$190,QO
19 - Casa mista cl 70,00m', 3 quartos e demais dependências - Rua Maria Nagel, 202 - São Luis

- R$200,00 .

20 - Casa de rnadeira cl 3 quartos, garagem e demais dependências - Rua Abramo Pradi, 340 - R$
180,00
21 - Casa de madeira cl 2 quartos, garagem e demais dependências o Rua 763, n° 100, Lot. Rosá
- R$150,00 • . .

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

I

Residencial Don Lorenzo o Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malhei;o
- Apto. cl 1 suite + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 12.465,38 + parcelas a partir de R$

733,28 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari o Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
.. Apto cl 306m', com suite + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas de garagem. Edicício com grande área social (piscinas
lérmicas, salões de festas,salas de jogos, quadra de esportes, quiosques ... ) Valor: R$ 142.000,00 sem acabamento interno.
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto

- Apto. cl suite + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
nº 1001 cl 241 ,�Om' - Entrada de R$ 36.500,00 + assumir parcelas de condominio de 2.520 Cub's (R$ 1.112,50)
- Apto. cl suite + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n' 1104 cl 157,30m' - Entrada de R$ 24.250,00 + assumir parcelas de condominio de 1,661 Cub's (R$ 733,28)

I - 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 Ãngelo Schiochet, próx. ao Beira Rio

- 1 Sala comercial cl 111, 14m' de área lotai (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
o Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso 'jsq. com Ãngelo Schioclfet, apto. 702 cl 225m' - suite + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão
de festas, piscina. Preço talai incluindo acabamento diferenciado - R$ 125.000,00

•

- Apto. 303: cl 219,00m' - suite + 2 quartos, dep. empregada, sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de festas, piscinas - Preço total sem acabamento
- R$ 110.000,00
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Apto. cl suíte + 2 quartos, bwc social, sacada cl churrasqueira e demais dep., área total de 92m' - Rua Bahia o 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 cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000,00
- Casa com 192,00m' .. suite + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Mütter 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.

o Casa se,mi-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
o Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno c/ 450,00m' - R. Ferdinando Krueger sk«. lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa cl 181,00m'- 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., cl garagem p/2 carros. Com uma edicula em alvenaria c/55,00m' - Rua Irmão Leandro, 750 R$ 85.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 43.689,00m' - Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno cl área de 22.892,00m' - Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de 102.752,00m' - Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- Terreno cl 350 m' o Rua LaI. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entraoa 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 cl 450,00m' - Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger.o R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00 - R. Lateral da José T. Ribeiro· Próx. Tubos Mohr o R$ 10.50? 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 o Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m' - (20.000,00m' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m' - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cl 510,00m' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote c/ 362, 18m' - Loteamento Renaséença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote n° 09 cl 442,00m', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m' - R$ 42,500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos=Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Lote n'01, c/688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias" - R$ 25.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa alvenaria c/ 3 quartos, 2 bwc e demais dep. o Rua Adão Noroschny, esq. c/ Otto Meyer
- Casa mista cl 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. Emitie
- 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 Contabilidade
- Apto. cl 2 quartos, salalcopa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente ii Neki Confecções.
- Apto. c/ 2 quartos, 2 bwc's e demais dep. - Rua Eleonora Satler Pradi, 307 - Ed. Antúrio
- Apto cl suite + 2 quartos e demais dep. - cl boa área social e piscina no prédio - Rua Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto c/ suite + 2 quartos e demais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet
- Apto cl 3 quartos e demais dep. - Av. ·Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
.. Apartamentos no Ed. Dianthus o Rua Marina Frutuoso esq. cl Ángelo Schiochet a partir do mês de novembro, cl suite + 2 quartos, dep. empregada
e demais dep. (sacada c/ churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Ref. 60 - TERRENO - área de 504.00m' - R. Pedro Francisco Klein - RS 10.000,00 - (Negociáveis).
Ref. 79 - CASA ALVENARIA - áera de 70,00m' - 2 qtos - R. Jaraguá-lIha daFigueira - Guaramirim - R$ 28.000,00 -

(Negociáveis).
Ref. 81 - CASA ALVENARIA - área de BO,OOm' - Bairro Rio Branco - Vila Carolina - R$ 15.000,00 - (Negociáveis).
Ref. 82 - CASA ALVENARIA - área de lBO,OOm' - 3 qtos - R. Agoslinho Valentin do Rosário - R$ 27.000,00 - (Negociáveis
- Aceita carro/caminhonete F. 4000).
Ref. 83 - TERRENO - área de 360,00m' - Estrada Corticeira - Lot. Nilo Santos - R$ 3,000,00 - Á vista.

Hef. 85 - CASA ALVENARIA - área de 12B,00m' - 4 qtos - R. João Soter Correa - R$ 45,000,00 - (Negociáveis).
Ref. 90 - TERRENO - área de 1.1 02,50m' - R. 174 Bethildes P. M. Ribeiro - RS 15.000,00 - (Negociáveis).
Ref. 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).
Ref. 156 - TERRENO - área de 300,00m' - R. Agostinho V. do Rosário - R$ 3.000,00 - (Negociáveis).
Ref. 160 - CASA MISTA - área de 155,00m' - 3 qtos - R. Rodolfo Aquilino Bucci - Avaí - RS 27.000,00 - (Negociáveis).
Ref. 169 - TERRENO - área de 450,00m' - R. 2B de Agosto (Próx. Es!. Rodoferrov.) - RS 30.000,00 - (Negociáveis).
Ref. 170 - CASA MADEIRA - área de BO,OOm' - 2 qtos - Lateral Agostinho Valentin do Rosário - R$l 0.000,00 - (Negociáveis) .

Ref, 173 - CASA ALVENARIA - área de 84,00m' - 3 qtos - R. Armando Stringari - Próx. Zontinha - R$ 25.000,00 -

(Negociáveis).
Ref. 177 -'CASA ALVENARIA - área de 101,50m' - 3 qtos - R. Olandia Petri Satier (Ent. Bananal) - R$ 27.000,00-

(Negociável).
Ref. 179 - CASA ALVENARIA - área de B5,00m' - 3 qtos - Estrada p/ Vila Amizade - RS 20.000,00 - (Neqociáveis}.
Ref. 182 - TERRENO - área de 1.300,00m'- R. Agostinho Valentin do Rosário - R$15.000,OO - (Negociáveis - Aceita carro ou terreno).
Ref. 184 - TERRENO - área de 1.000,00m' - Rodovia SC 413, Km 08 - Rio Branco - R$ 10.600,00 - (Negociáveis) - Aceita carro

Ref. 186 - TERRENO - área de 9.060,00m' - Rod. BR-2BO, Km 57 (Junto ao trevo) - R$ 400,000,00 - (Negociáveis) .

Ref. 203 - TERRENO - área de 475,00m' - R. Pedro F. Klein (Ent. João Sotter) - R$ 10.000,00 -. (Negociáveis - Aceita

carro no valor ou parcela).
Ref. 209 - CASA ALVENARIA - área de 170,00m"- 3 qtos - R. 115, (Próx. Merc. Vasques) - R$ 20.000,00 - (Assumir
Financiamento (R$ 207,00).
Ref. 353 - Chácara c/130 mil m' - 50% da área arrozeiras - Edificada cl, casa mista. Estrada Ponta Comprida - Valor R$

75.000,00 - Aceita casa em J.S.

Ref. 404 - CASA ALVENARIA - área de lBO,OOm' - 4 qtos - R. 2B de Agosto (Próx. Macol) - Centro - RS 200,000,00-

(Terreno com 1.720,00m' - (área nobre).
Ref. 409 - Área Comi. - Terreno 2.060m', área const. 746, 11m' -local BR 2BO, Km 55,5 - Valor R$.390.000,00 - (Negociáveis)
• APARTAMENTO - área de 122,BOm' - 3 qtos - R. Gerônimo Corrêa - Edifício Safira - Entr. RS 3.216,92 + 62 x 804,23
• APARTAMENTO - área de 94,29m' - 2 qtos - R. Gerônimo Corrêa - Edificio Safira - Entr. 2.519,44 + 62 x 629,86
C,E - TERRENOS - área de 420,00 à 641 ,90 - Lateral R. Ver. João Pereira Lima - Centro - R$15.000,00 - (Ótima localização)
• APARTAMENTO - área de 94,29m' - 2 quartos - R. Geronimo Correa, Ed. Topázio - Entr, R$16.887,69 + 33 x 625,47

8 - CLASSIFICADOS
. (;O.:n.DJ::;:.I.OwQO.l!O�l.(\ JARAGUÁ DO SUL, 23 DE ABRIL DE 1999
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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.ranchoimove.is.com.br

JARAGUÁ DO SUL

Ref. 77 - TERRENO - área de 405,OOm' - R. Ricardo Grimm (Próximo Posto Marcolla) - R$ 15.000,00 (Negociáveis).
Ref. 104 - TERRENO - área de 3.762,50m' - R. Prefeito José Bauer (Próximo Lulirnar) - R$ 32.000,00 (Ideal para chácara).
Ref. 208 - CASA DE ALVENARIA - área de 120,OOm' - 3 quartos - R. Alidor Giessler - João Pessoa - R$ 28.000,00 (Negociáveis
acena/carro/terreno).
Ref. 243 - CASA DE ALVENARIA - áreade 72,OOm'- 2quartos - R. Exp. Fidélis Stinghen - Próximo APAE- R$ 38.000,00 (Negociáveis.
Aceita por chácara ou terreno).
Ref. 301 - CASA DE ALVENARIA - área de 120,00m' - 3 quartos - Ri-Helmut Hansen - Jaraguá Esquerdo - R$ 83.200,00 (Imóvel de

alto padrão).
Ref. 452 - TERRENO - área de 392,OOm' - R. José Emmendoerfer - Centro - R$ 25.000,00 (Negociáveis).
Ref. 451 - TERRENO - área de 855,OOm2 - R. 789 - Loteamento Heineck - R$ 19.000,00 - (Entrada 11.000,00, saldo a combinar).
Ref. 454 - CASA DE MADEIRA - área de 98,OOm2 - 3 quartos - R. Gov. Jorge Lacerda - Centro - R$ 75.000,00 (Negociáveis - Terreno

com 448,OOm2).
* Apartamento - área de 68.69m2 - 2 quartos - R. Marina Frutuoso (Próximo Beira Rio) - Res. Clarice Koch. - Entr, R$ 22.591,98 + 32

pare - R$ 492,20
. * APARTAMENTO - área de 107,12m2 - 3 quartos - R. Marina Frutuoso (Próximo Angeloni) - Ed. Pérola Negra. - Entr. R$ 2_519,44
+ 62 x R$ 629,86
* APARTAMENTO - área de 64,57m' - 2 quartos - R. Jorge Lacerda - Centro - Residencial Jade. - Apto d área de 94,29",'
" APARTAMENTO - área de 91 ,43m' - 3 quartos - R. Jorge Lacerda - Centro - Residencial Jade. - Entr. R$ 5.429,88 + 51xR$ 603,32
* APARTAMENTO - área de 100,12m2 - 3 quartos - Rua Nelson Nasatto - (Próximo a Scar) - R$ 75.000,00 - (Entrada resraute a

combinar). (Aceita troca)
* APARTAMENTO - área de 128,78m2 - 3 quartos - R. João Picolli � R$ 937.21 - 66 parcelas - Residencial Esmeralda (Lançamento).

.

" APARTAMENTO - área de 64.74m2 - 2 quartos - R. João Picolli - R$ 471-10 - 66 parcelas - Residencial (Lançamento).

_* APARTAMENTO - área de 128,78m2 - 3 quartos - R.

João Picolli - R$ 1.028,40 - 66 parcelas - Residencial

Esmeralda (Lançamento).
" APARTAMENTO - área de 64,74m' - 2 quartos - R.

João Picolli, - R$ 516,93 - 66 parcelas - Residencial

Esmeralda (Lançamento).

• CASA AL VENARIA -Ilha da Figueira
- 3 dormit., 2 suítes) + BWC, sala,
cozinha, garagem para 2 carros.

Valor R$ 38,000,00 + Financiamento

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS

VENDE

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 None 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 



Rua Adolfo Sacari, esquina com a

Rua Amazonas, próximo à Scar
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PLANTA0 DE
VISITAS

Aos sábados das
8hOO às 12hOO

ou agendar pelo
telefone

(047) 371-8814

�PROMA
� CONSTRUÇÃO E PLA�EJAMENTO

VOCÊ MERECE

UM IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

Rua: Presidente Epttäcio Pessoa, 421 • sala 102 Fone/Fax 371-631 O - Jaraguá do Sul - SC - CREAlSC 32.78,6-7
E-mail: proma@proma.com.br

Visite nosso site www.proma.com.br

VENDAS

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 103 - 1" andar - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 371-8814

L Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI934-J

Engetee Construtora e Imobiliária
FonelFax: (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 nº 115 (fundos da Jaraguá Fabril
/ Hospital Jaraquá)
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 nº 242

Preço: R$ 90.000,00
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . ,

,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 nº 304, contendo: :
1 suíte, 3 quartos, 3 salas, cozinha, 3 BWC, piscina, churrasqueira e dep, de.
empregada. R$ 125.000,00.

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',' . . . . ,

5 - VILA LALAU

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

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . ,

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

, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ti • • • • • • • • • • • • • • • ,

• 7 - ILHA DA FIGUEIRA

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

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

8 - JARAGUÁ ESQUERDO (Jardim São Luís)
Casa em alvenaria na esquina da Rua João Franzner com a Rua em frente ao

'

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

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

r---------------------------------------------------------------------------------------�

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

.,

OFERTA DE ABRIL
�--------------------------------------------�------------------------------------------�

IMÓVEL COMERCIAL
Sobrado + Galpão em terreno

com aproximadamente 1 ,OOOm2 .

de esquina com frente para futura
sede da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul"

'.

I
•
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Intermediária

�L'SUL: Alvenaria com 350m2•

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

\ 1:.\/)1:: vladeir« cl 7/J1I/-'

Lot. Miranda

Preço: R$ 13.000,00

VJ:_'NUE: Terreno comercial com

26.18211l2 - BR 280

R$ 230.000,00

\ i:,\/}i:': Chucuru c/ 71J tnorgos,
80% em pastagem - Tifa Coelho -

Cuaramirim - R$ 70.000,00

\ E/lrDL: Residência e sala

comercial (200m2) - Centro -

R$ 230.000,00 (A combinar)

VLSDE: Alvenaria CO/I/ 9011/2, terreno

cl 1.380m2• (Barra do Rio Cerro)
Em frente Ciluma R$ 75.000,00

\ L.\IJL: .vivenaria

cl 200m2 - Centro

R$ J 10.000,00

\ L\Di:: Evquin« c/ i.5001l/2

(Próx. WEG I)
R$ 90.000,00

� LSUE: Alvenaria 150m2•

Ilha da Figueira -

R$ 80.000,00

\ LSDL: Terreno cl 65íill/2

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

VENUE: Apartamendo Ediji'cill
Gardênia - (1 suíte + 2 quartos)

R$ 47.000,00

ALUGA: Apto cl 2 quurtos
Rua João Picolli - Ed. Karine

apto 302 - R$ 300,00

VLSUL: Madcira com i O(;,(J(J1I/2

(Iguá Esquerdo)
R$ 35.000,00

� LSUL: ,\ladeira com 8()/1/2

Rua Hemilio M. Cardoso
, (Centro) - R$ 27.000,00

VLSUL: Alvenaria c/ 60m2 - Lot.

Milbratz - R$ 11.000,00 +

financiamento

A LUCiA: .vportarn entos novos

com 3 quartos (Próx. Posto

Marcolla) - R$ 280,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC

http://www.imoveis.netJinter - CRECI 0914-J ... 371 -211. 7
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LISTA DE VAGAS DA HUMANA URGENTE:

AÇOUGUEIRO
PADEIRO / CONFEITEIRO

VENDEDOR EXTERNO (Experiência em área de Marketing)
MECÂNICO DE SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEIS

CONTADOR (3° Grau)
SUPERVISOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

. CHEFE DE CONFECÇÃO (Feminino - 2° Grau)
CHEFE DE DEPÓSITO (Experiência em Material de Construção)

PCP (Experiência na área de móveis)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Cx. Postal 200 - 89.255-000
Fone (047) 371-4311- FAX (047) 372-1091 humana@netuno.com.br

ABANDONO DO EMPREGO

De conformidade com o Art. 482 Letra I da CLT, convidamos o Sr. Celso da

Silva, portador da CTPS 66049 Série 00313, a comparecer 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

FONE: 371-3349

ALUGUEL
DE TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de
se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.156 de 14-04-1999
LUIS CARLOS RUSZCZAK E FAßIANA BEBER

Ele, brasileiro, solteiro, dentista, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliado e residente na RuaJosé Emmendoerfer,
1.828, nesta cidade, filho de João Pedro Ruszczak e Guiomar Lemes dos Santos.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Ferdinando

Pradi, 446, nesta cidade, filha de Amo Beber e Marise Maria Thomaz Beber.

EDITAL N° 22_157 de 15-04-1999

Cópia recebida do cartório de Almirante Tamandaré, Paraná
JOEL DE SOUZA MORAIS E JOSIANE FERREIRA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Paranaguá, Paraná, domiciliado e residente na Rua Horestes Tessila,
88, Jardim Amizade, nesta cidade, filho de Eugenio Marques de Morais e Olga de Souza Morais.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Almirante Tarnandaré, Paraná, domiciliada e residente na Rua Leonardo

Muraski, 1.490, Jardim Silva, em Almirante Tamandaré, Paraná, filha de Enio Moreira da Silva e Vera Lucia

Ferreira da Silva.

EDITAL N° 22.160 de 19-04-1999

Cópia recebida do cartório da Blurnenau, neste Estado
DANILSON AGNALDO MENDES WOLFF E SILVANA REGINA GOMES

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de Lages, neste Estado..dcmiciliado e residente na Rua José

Emmendoerfer, 851", nesta cidade, filho de Nilo Wolff e Terezinha Mendes Wolf!'.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Blumenau, neste Estado, filha de Antonio Gomes e Osina Gomes.

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

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de

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

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

para protesto de Títulos contra:

Antonio Turto da Silva - Rua João Ledra, s/n° - Nesta;
Arildo Aldizi - Rua Rio da Luz, 4151 - Nesta;
Baby Babado's Ind. e Com. e C. Ltda. - Rua Barão do Rio Branco, 260 -

Nesta;
Carlos Roberto de Cnrvalho - Rua Ep. 06, Ana Paula 3, Loteamento 154-

Nesta;
Comercial Jobert Ltda. - R. Maria Ubelina da Silva - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Leopoldo Manhke, s/n, Centro -

Nesta;
Confecc. Noppen Ind. e Com. Ltda. - Rua Leopoldo Janssen, 100 - Nesta;
Discariol Com. Distribuidora de - Rua Willy BarteI, 185 - Vila Baependi - Nesta;
Edernar da Silva Araújo Junior - Rua Marina Frutuoso, 447 - Nesta;
Eduardo Luiz B. Fortes - Av. Mal. Deodoro, 921, Centro - Nesta;
Eduardo Luiz B. Fortes - Av. Mal. Deodoro, 921, Centro - Nesta;
Eleio Roberto Salomon " R. Mal. Castelo Branco, s/n", Px Mathias Mat. C
- Schroeder;
Elisiario Giovanella - Rua Marcelo Barbi, 628 - Nesta;
Elisiario Giovanella - Rua Marcelo Barbi, 628 - Nesta;
Elisiario Giovanella - Rua Marcelo Barbi, 628 - Nesta;
Elisiario Giovanella - Rua Marcelo Barbi, 628 - Nesta;
Elisiario Giovanella - Rua Marcelo Barbi, 628 - Nesta;
Elisiario Giovanella - Rua Marcelo Barbi, 628 - Nesta;
Erison Soares de Matos - Adenor Orongoso, 159, Ana Paula IV - Nesta;
Huida Superm. Ltda. - Caixa Postal, 165 - Nesta;
Ingo Mohr - St. Rio Luz II - Nesta;
Onorma Klitzke - Rua Rio da Luz, Lado Pequeno, s/n° - Nesta;
Irmgard Pinto Coelho - Rua Henrique Marquardt, s/no - B. Czerniewicz -

Nesta;
Ivo Alves da Silva - Rua Mal. Deodoro Fonseca, 520 - Nesta;
Jailson Jose Alonco - R. Roberto Ziemann, 1545 - B. Czerniewicz - Nesta;
José Carlos Abreu _ iR. Exp, Antonio C. Ferreira, 1365 - Nesta;
José Damiano Pauli - R. Lourenço Kanzler, 1776 - Nesta;
Kleberson Butke - 770, Lote 158 - Ana Paula, 04 - 1. Esquerdo - Nesta;
Lidio Rosniak - Rua Emerich Rysan - Vila Nova - Nesta;
Lindomar Costa Mariano - Rua José Narloch, 1960 - Nesta;
Lindomar Costa Mariano - Rua José Narloch, 1960 - Nesta;
Luciano Hentz - Rua Richard Piske, 357 - Nesta;
Luciano Paulo Teixeira - Rua Tifa Terezinha - Nesta;
Luiz Carlos Kappun - Rua Oscar Schneider lado 300 - Nesta; , I
Maria Nobrelina Dondoni - Rua Victor Rosenberg, 351 - cxp. 03 - Vila
Lenzi - Nesta;
Meier Ind. Comércio de Móveis Ltda. - Rua 561, s/n° - Nesta;
Menegotti Veículos Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930 - Nestá;
Metalúrgica Floresta Ltda. - R. Leopoldo Janssen, 126 - Nesta;
Neki Confecs Ind, e Com. Ltda. - R. Germano Muller, 215 - Nesta;
Nelei Schneider Rubinihc - Rua Roberto Marquardt, 165 - Nesta;
Nereomar Jose Martins - Rua Guilherme Behling, s/no - Ilha da Figueira
Nesta;
Olga Krutzch Weise - Est. Itapocu Hansa - Nesta;
Pedro Werner - Rua Hermann Schulz, 156 -Nesta;
Pescados Marechal Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1650 - Próx.
Mare. Centro - Nesta;
Pizzaria Caneri Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 616 - Nesta;
Pizzaria Caneri Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 616 - Nesta;
Renova Indústria de Bebidas Ltda, - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder;
Soraia Elizabeth Kienen - Rua Roberto Ziemann, s/n° - Nesta;
Tok Special Móvei�;c Decorações - Av. Getúlio Vargas, 611 - Corupá;
Tuper S/A Divisão Sicap Escap. - Rod. BR-280, n° 955 - Nesta;
Valdecir Francisco da Silva- Rua Inácio Zacko, Fundos, 119 - Nesta;
Valdir Gielow - Rua Walter Marquardt, 643 - Nesta;
Zelindro Locad Bazar Ltda. ME - R. Erwino Menegotti, 1567, s. 01 - Nesta;

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

a aceitar a devida intimação, faz por intérmédio 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, 20 de Abril de 1999.

IIton Hoffmann

Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Steven Tyler, cantor do Aerosmith e pai da bela Liv Tyler,
também está dando uma de ator. O bocudo vai pintar nos

.cinemas no filme Clubland, interpretando um produtor de

discos. Seu papel é baseado em David Foster, profissional
que já trabalhou com artistas com() Celine Dion, o grupo

En Vogue e o próprio Aerosmith (no álbum Nine Lives). O

filme, uma comédia sobre uma banda de rock que tenta

estourar na cena musical de Los Angeles, está estreando
este mês nos Estados Unidos. Tyler também vai dar as

caras na produção independente Goodnight, de "Joseph
Parker, que tem no elenco Paul Sorvino e Debi Mazur.

(Shopping Music}

. INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Offspring (Americana), Tiazinha "Faz a

Festa", Rio Negro e Solimões, e Ficar com Você em Salvador (Ao
Vivo). Principal lançamento: Andando nas Nuvens.

Abrindo os sorrisos de leste a oeste, as amigas Gherusa H. Milbratz; Joyce
Rocha Pereira e Lenice Marquardt

II••••• C , 1'1 .E ;'1\ J.\.�•••
• JOINVILLE •
• G.Ne Cine Mueller J: Inimigo do Estado. •
•

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30: •
•

G.Ne Cine Mueller 2: Orfeu.
Horários: 15h, 17h, 19h, 21h. •

• G.N.C. Cine Mueller 3: Uma Carta de Amor. •
• Horários: 14hJ5, 16h45. •

Elizabeth.
• Horários: J 9h, 21 h30. . •
• BLUMENAU •
• G.Ne Cine Neumarkt J: Inimigo do Estado. •
• Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21h. •G.Ne Cine Neumarkt 2: Shakespeare Apaixonado.
• Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •
• G.N e Cine Neumarkt 3: Patch Adams - O Amor é Contagioso. •
• Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21h15. •
•

G.Ne Cine Neumarkt 4: Príncipe do Egito. •
•

Horário: 15h.
•Uma Carta de Amor.

• Horários: 16h45, 19h15, 21h45. •
• G.Ne Cine Neumar�t?: Orfeu, •
•

Horanos: 15h, 17h, 19h, 21h.
•'G.N e Cine Neumarkt 6: A Qualquer Preço.

• Horários: 14h, 16h15, 19h, 21h15. •
• Programação válida para o período de 23 a 29/4. •
•.................._...

E� . �'N'10N'4
(ij=

Fazendo parte da programação da comemoração dos 8Q anos

de atividades em Jaraguá do Sul, o Colégio Divina Providência

realiza, no dia 21 de maio, no Clube Atlético Baependi, o Baile
dos 80, com a escolha da Garota Divina.

ARTIGOS E SUGESTÕES PARA ESTE ESPAÇO
DEVEM SER ENVIADOS PARA:

.

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

Cep: 89251-590:
.

Fax: (047) 370-7919 ou 370-8654

NIVER
Maria Augusta F.

Nicolodelli (23/4),
Liz Mara Galastri (24/4),

Orjana A. Raizer (24/4),
Veridiana Atanásio' (24/4),
Eliane C. Bogo (24/4), :
Carla Z. Oencker (25/4) e I

\Manlia Porto (26/4). J
..;...-------_/

CENTRO d E OdONToloGiA I NTE.GRAdA .

DR. Clécio Sidsrl GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESE E IMplANTES DENTÁRios

6êª:
DIREÇAO

Rua M�1. Oeodoroda ��
Fonseca,1452 V l::::iIFonelFax: 372·3306 � �Jaraguá do su- SC §CAIII

Iflülm
CORRETORA DE SEGUROS

DRA. TAlGE Crluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Ctluppi
ORTodoNTiA371-3633

RUA JOiNViUE, 1 � 70 .. TElEfONE: (047) J71 ..61 �8
TElEfONE/fAX: (047) J71 ..7209 .Procópio Gomes, 481

A IJUTA OpgnÁIUA VBM DE SÉCUl.JOS. E os ME'l'AIJÚRGICOS SEMPRE SE COLOCAM NA VANGUAHDA.

EM JARAGUÁ DO SUL NÃO É DU'EREN'l'E.

PARABÉNS ME'l'AI..JÚRGICOS PELA PASSAGEM DO SEU DIA, 21 DE ABRII..J DE 1999!!!

HOMENAGEM

(iii i CUT - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias

Metalúrgicas de Jaraguâ do Sul e Região.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Em busca de paz e felicidade
Viver a vida é buscar eter

namente a paz e a felicidade.

Mas o que é mesmo a paz? O

que é mesmo a felicidade?

Como encontrá-las? Como

vivê-Ias?

Vivemos num mundo onde

a injustiça, a infelicidade e a

falta de paz são incontáveis.

Tenho certeza de que não

haverá felicidade plena en

quanto ex istir tantas tristezas,
guerras e dor. Não que tenha

mos de ser infelizes a vida

toda só porque o nosso mundo

vive em guerra, na falta de paz
e alegria verdadeira. Nós, pes
soas humanas, não somos

perfeitas ... Mas fomos criadas

à imagem e semelhança de

Deus. Portanto, como seres

humanos criados por Deus pa
ra buscar e viver num mundo

de harmonia e equilíbrio, só

seremos realmente felizes e

A EDUCAÇÃO COMPLETA

encontraremos a paz, à medida

que estivermos com a cons

ciência tranqüila, por estarmos

fazendo o máximo para que
todas as pessoas tenham vida

digna. A paz interior é muito

importante, mas ela se concre

tiza nas relações do cotidiano.

Se estou em paz, vou levar e

buscar a paz para as pessoas

que convivem e trabalham ao

meu redor.

Portanto, entendo que ser

feliz é lutar pela paz com

justiça, por vida melhor,
mais digna e solidária. Pre

cisamos viver em comu

nidade, em comunhão. É
impossível alguém ser feliz

e estar em paz sozinho. O

nosso salvador Jesus Cristo

não fez nada mais nada me

nos do' que isso: pregou, vi

veu e lutou pela vida com

abundância! Assim, apenas
seremos felizes e alcança
remos a paz quando viver

mos em união fraterna com os

irmãos e as irmãs da co

munidade, com amor, soli

dariedade, humildade e partilha.
A vida é um dom, um pre

sente. Ela é uma só. Será que

queremos passar a nossa vida

em branco, sem contribuir em

nada para que sinais concretos

do Reino de Deus aconteçam
em nosso mundo? Quando
buscamos e lutamos por tudo

aquilo que promove a vida,
estamos dando à vida um

sentido melhor, mais bonito,
mais proveitoso, mais pleno,
mais prazeroso, mais feliz.

Este novo sentido faz com que

possamos viver felizes com a

nossa família e com a nossa

comunidade. Este novo sen

tido de vida nos leva também

a orar pela paz mundial. Por

isso, aproveite este fim de

semana, ore e trabalhe pela
paz com felicidade em sua

família, em sua comunidade,
e não esqueça de interceder

pela paz por aqueles países
que se encontram em guerra,
mas também peça pela paz nas

ruas de nosso Brasil. Ore,
busque e promova a paz!
Assim você encontrará a paz
com felicidade integral.

Estou com você, prezado
amigo e amiga leitora, neste

processo de busca pela paz
com felicidade. Vamos nos

empenhar juntos! Deus quer
nos encher de força, fé e

esperança!
Que Deus nos abençõe na

busca pela paz com felicidade.

Pa. Claudete Beise Ulrich

�rcul0
Ita.lia.l1C>

de Jaraguá do Sul

Encontro mensal
o nosso segundo encontro do ano será realizado no dia 30 de abril, a partir das

19h30, na Recreativa da Marisol.

Estão todos convidados a saborear a deliciosa comida típica italiana, tomar um

bom vinho e passar algumas horas em um ambiente de muita alegria, revendo ou

fazendo amigos.
Compre seu ingresso antecipado com os integrantes doCoral Italiano ou na empresa

"Floriani Equipamentos de Escritório", pelo telefone 372-1492.

Assim você fica mais tranqüilo e permite que o jantar possa ser melhor organizado.

Tói, vê se vem!

Devanir Danna -

Presidentedo Círculo

Italiano de

Jaraguâ do Sul

Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

Sexta-feira, 23 de abril de 1999

RarARYCLUB
DE GUARAMIRIM

- ADVOCACIA Posto de
Marcos Roberto Hasse �� Gasolina

OAB/se 10.623 � Maiochi
Sandra Lúcia Ronchi

Ltda.
OAB/se 12.520

Rua Reinoldo Rau, ti 1 - sala 2
Rua 28 de Agosto, n" 1598

Jaraguá do Sul Centro - Guaramirim - SC
Telefones: 372-2194 - 982-0710 Telefone
Rua Paraíba, 256 - Blumenau

(047) 373-0187Telefone/Fax: 340-2393
li

Apoio:

ROTARY X CONFERÊNCIA DISTRITAL - A presença dos
companheiros na 39" Conferência Distrital, a realizar-se nos dias 23, 24
e 25 de abril, em Joinville. Na ocasião serão abordados vários assuntos

que oportunizarão em crescer nos conhecimentos gerais e rotários. A

nossa vida plena deverá ser impulsionada pelo crescimento, caso

contrário cairemos em declínio e aos poucos nos tornaremos excluídos.

Oportunidade em revitalizar ó companheirismo, compreensão e amizade.
ROTARY X ASSEMBLÉIA - Aproxima-se 15 de maio, quando será
realizada a Assembléia do Rotary Distrito 4650, em Jaraguá do Sul,
Sc. Lembramos a todos os companheiros, em especial aos do Conselho
Diretor 1999/2000, que a presença é obrigatória, já que terão

oportunidade de receber as instruções rotárias para o ano de 1999/2000.
O êxito do ano rotário do nosso governador Rolf Botho Hermann e

Gilian será calçado no trabalho dos clubes e para isto é necessário que
os conselhos diretores estejam habilitados e em condições de conduzir

com muita ética o Rotary 2000, agindo com coerência, confiança e

continuidade.
ROTARY X BOTA-FORA - Rotary parabeniza a Associação de

Moradores dos Imigrantes no primeiro dia de Bota-fora no bairro. Será
dia 24 de abril (sábado), com inicio às 8 horas. Companheiros Angelo
e GeIson, diretamente ligados à iniciativa, já que são membros da

diretoria. Para o dia 16 de maio pretendem promover a Ação, Cidadania

e Saúde, a exemplo do que acontece no Bairro Avaí, com sucesso.

Informamos que o Rotary apóia toda e qualquer iniciativa dessas já
iniciadas pelas Associações de Moradores Bairro do Avaí e Imigrantes,
para isto basta as dernais associações de moradores manterem contato

conosco nas reuniões de quintas-feiras no Restaurante Represa ou com

algum companheiro nosso.

ROTARY X NÚCLEO DE MULHERES EMPRESÁRIAS
- Parabenizamos o núcleo com a iniciativa de trazer palestrante no sentido

de modernizar a comunidade e as autoridades para criar uma consciência

de parceria, solidariedade e ação. O mais importante é colocar em prática
na vida as mudanças necessárias, para que tenhamos sucesso no próximo
milênio. Muitas' vezes difícil, visto estar enraizados na personalidade
das pessoas certos comportamentos obtidos há anos, e na atual conjuntura
temos que ser ágeis e rápidos nas decisões e ações sobre o que está

contecendo em certos setores da nossa comunidade, inclusive rejeitando
propostas de parceria, o que é lamentável.

ROTARY X TIRADENTES - Comemoramos dia 21 de abril a

"Inconfidência Mineira". Na atual "Ouro Preto", Monumento Nacional

e Patrimônio da Humanidade, repousam em austero mausoléu os

"Inconfidentes de Vila Rica". Tiradentes não está lá. Seu corpo, após
execução, foi esquartejado. O quarto superior esquerdo ficou amarrado

a um poste próximo à Paraíba Sul. O quarto superior direito foi pendurado
em Barbacena. O quarto inferior direito foi espetado em Varginha e, o

último, nos arredores de Vila Rica. Lá, com a tropa formada e na presença
do visconde Barbacena, a cabeça foi colocada em um poste, presa por
uma corrente de ferro, no centro da cidade. O Mártir da Inconfidência
não teria um funeral cristão. Seus despojos, portanto, não estão em

Ouro Preto. Seu túmulo foi à terra do Brasil, que ele, com seu espírito e

até com seu sangue e sua carne, fertilizou.

ROTARY X ÉTlt-A - Em Rotary, o conceito de ética é o mesmo da

ética consagrada na sociedade pautada dentro de um conjunto de

atividades profissionais, proclamada no respeito e na valorização do

homem. Os inúmeros conceitos são fontes inesgotáveis do muito que
se pode fazer no Rotary; a ação "servir" decisiva do meio social, como

uma oportunidade de prestar ao seu clube um verdadeiro serviço em

prol da comunidade. No final do século vivemos um tempo de transição.
A cada amanhecer, os homens que têm o legado da esperança e o

compromisso da vida são os predestinados a conduzir as mudanças de

comportamento na difícil e árdua tarefa de compreensão em todos os

níveis e segmentos da sociedade. Paul Harris idealizou um tempo de

união, valorização, dedicação e paz entre os povos; esse é o desafio e o

compromisso maiçr de todo rotariano, a continuidade desta grande obra

do Rotary International.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tradição
Se você é um daqueles que

sustenta a sua ninhada com a

prática diária do grão em grão,
voando aqui e acolá, catando

migalhas para as não pequenas
bocas que já o despertam
angustiado, então você é um

bicudo e, como tal, está

"marcado para viver".

Você, às vezes, sonha em

voar mais alto, rasgar novos

céus, identificar-se ... mas, todo

dia é a mesma coisa: é mais um

bico! Então, ao dar-se conta,
você se desespera, bate a cabe

ça, sacode as "duras penas" ... e

o que acontece? Você vê um

estilingue apontado direta

mente para a sua testa. É um

"velho menino careca" que
brinca de tradição: a de per

seguir a sua espécie, cortar suas

asas, esmagar o seu cérebro e

separá-lo do bando, cessando

seu canto, outrora tão afinado.
Você faria tudo para não ser

um bicudo, mas você está
sozinho. Você sabe cantar e

encantar. Você voa como

ninguém. Você tem até sonhos.

Mas eis que a arapuca está

armada com sua porta rotatória,

um luxo! Lá você entra e vê a

promessa. Ela dura meses, mas

a migalha não veio, mais uma

vez. Você escapa e sorri, porque
na escadaria, você, apesar de

ferido, a-inda vive. Para onde

você vai agora? O que lhe resta

a fazer? Você não sabe ainda.

Você está meio tonto, ensaia um

vôo pequeno, miudinho ... faz

um bico e espera continuar

bicando. Porém, cuidado, o

estilingue pode estar agora
mudando de mãos!

Professora Marí Neiva - 29/

3/99

Meu futuro e

faço na FEHVice-governador visita o Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul
de mais de dez instituições
patronais e servirá, ainda mais,
para capacitar nossos estudantes

para o mercado de trabalho",
finalizou a diretora.

aproveitará a viagem para
visitar o Ministério da Educação
e acompanhar o estágio atual de

tramitação do projeto. "A Esco

la Politécnica conta com o apoio

Durante sua estada em

Jaraguá do Sul, onde esteve

acompanhando o lançamento do

primeiro duto para o transporte
-

de gás na região do Vale do

Itapocu, o vice-governador,
Paulo Bauer, manteve contato

com diversas lideranças políti
cas e comunitárias, no gabinete
da diretora geral do CESJS,
Carla Schreiner.

Ao final das audiências, o

vice-governador ouviu, da di

reção do CESJS, o pedido de

apoio do governo do Estado

junto à OAB de Santa Catarina,
para a implantação do curso de

Direito na instituição. Segundo
a diretora, o trâmite poderá ser

concluído, junto à OAB e ao

Conselho Estadual de Edu-
_

cação, ainda neste primeiro se

mestre. "Se tudo ocorrer neste

ritmo, poderemos ter o curso de

Direito a partir de agosto".
Outro tema tratado na reu

nião diz respeito à implantação
da Escola Politécnica em

Jaraguá do Sul. O vice-go
vernador informou que, no final
do mês, estará em Brasília e Paulo Bauerpassou a tarde do dia 6 de abril despachando 1/0 CLSJS

Divulgação

Administração
Mat utino • 48 vagas Noturno· 48 vagas

Arquitetura
e Urbanismo
Vespert rno ·40 vagas

Pedagogia
tv�atunHÜ � 45 vagas Tecnologia

em MecânicaCiências Contábeis
Noturno· 38 vagasNctun'iÔ - 48 vagas,

Pagamento da
Taxa de Inscrição
22 de Abril a

07 de Maio de 1999

Taxa de Inscrição:
R$70,OO

- Locais de Inscrição:
Agencias SESC de:

Brasília, Curitiba,
Porto Alegre, Rio de

Janeiro, São Paulo
e Sante Catarina

�ntrega do

Requerimento
de Inscrição
22 de Abril a

11 de Maio de 1999

Documentação:
2 fotografias 5x7

1 loiocópi-a da cal'ieira de
identidade (frente e '\ferso)

Maiores Informações:
Fone: (047) 371»0983

http://www.ferj.ret.se.br

Fundação Educacional Regional..Jaraguaense. Rua dos Imigrantes, 500
- CEP: 89254-430. Caixa Postal 251 - Jaraguá do Sul - SC

Professores da Ferj participam do 2° Encontro Nacional de Estágios
Quatro professores do

CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul)
participarão, entre os dias 26
e 29 de abril, do 2° Encontro

Nacional de Estágios, em

Belo Horizonte. Vania Maria

Amaral da Silveira (chefe do

Departamento de Letras e

COordenadora de Estágios de

Letras Licenciatura), Astrid

comunitário", "Estágio e

urbanismo", "Estágio curri

cular", "Estágio e pesquisa",
"Estágio e empregabili
dade" e "Integração empresa

e escola".

O evento, promovido
pelo Conselho de Estágio de

Minas Gerais e pelo IEL

(Instituto Euvaldo Lodi),
terá sua abertura, às 19

painelt'Identidade da super
visão: quem é quem na

empresa e na escola". No

último dia, as discussões

serão em torno do painel
"Modelos internacionais de

estágios".
Maiores informações po

dem ser obtidas através do

telefone (031) 319-4227 ou pelo
e.mail: estagio@pucminas.br

Liane Schulz (coordenadora
de Estágio de Letras Ba

charelado), Irma Maria

Salvador (coordenadora de

Estágio em Pedagogia) e

Fábio Cezar Montibello

(chefe do Departamento de

Arquitetura e Urbanismo)

participarão, entre outras

atividades programadas, das

oficinas de trabalho "Estágio

horas, no Centro de Cultura

Nansen Ar aúj o , com a

apresentação do painel
"Desafios contemporâneos
da prática do estágio". No

dia 27, no Minaséentro, será

desenvolvido o painel "A

prática do estágio, origens e

prospectivas".
No dia 28, também no

Minascentro, acontecerá. o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



No dia 25 de abril, Wagner
Felipe Vogel completa 10

anos. Os pais, Miro e Glaci

Vogel, e a irmã Luana
Andressa desejam felicidades

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.

A graciosa Luana Lu'j completou 2
aninhas día 22 de abril. Os pais, Ivete e

Osní Lu'j, e os padrinhos, Altair e Noeli

Bolduan, mandam um grande abraço

Marcos A. Póvoas
RLia Willy Günther, 155 - Rio Cerro 1- Jaraguá do $ul- SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112

=10=-=CO=RRE==I=O=D=O=P=O=VO========== CP CRI ANç A"..-,;;::::::==:::::::;==s=e=x=ta=-fi=e=ir=a=,2=3=de=a=b=r=il=d=e=1=9::::::�

•

Nascimentos
8/4/99 - Anderson Luís Ramthum
8/4/99 - Andressa Carolina Rosa Silva

8/4/99 - Guilherme Henrique Maba
8/4/99 - Bruno Lessmann Fertig
9/4/99 - Ramon Manoel Serenini
9/4/99 - Leandro Vitor Socreppa
9/4/99 - André Luis de Souza Campos
9/4/99 - Sara Carolina Delagnolo
9/4/99 - Fernanda Thais Monteiro
9/4/99 - Cristina Jesuino
9/4/99 - Gustavo Bernardi

• 9/4/99 - Eduardo Garcia
10/4/99 - Cleverson Luan Güths
10/4/99 - Igor Zanluca
11/4/99 - Lucas Buttendorf Dama
12/4/99 - Thiago Luís Gutierrez
12/4/99 - Deyvid Vertuoso Medeiros
12/4/99 - Nathan Rogério Filipp
12/4/99 - Karine Vaz
12/4/99 - Felipe Vaz
12/4/99 - Lericia Eduarda Micuanski
14/4/99 - Rafaela Barreto
14/4/99 - Jackson Fernando da Silva
14/4/99 - Renata Batista Soares
15/4/99 - Samir Paulinho Venera Junior
15/4/99 - Eduarda Pellis
15/4/99 - Thaisa Sara Ruysam OI ���M
15/4/99 - Lion Jhonsen Rodrigues da Silva" v�_��
16/4/99 - Mickael SchulIe .::;.
16/4/99 c Jeniffer Rodrigues dos Santos "":"_._::'" c, � .

•
16/4/99 - Marcelo Augusto Moser

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Os pais, Gislaine e Joacir Vieira, vêm

mostrar 6 pequeno Gustavo Alexandre
Vieira na página CP Criança

i

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

CLíNICA � Weodá

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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Marcon - Piquete Estampa de Taura

o adeus a Rafaela 2a Festa Carnpeira
1 e 2 de maioRafaela Schmitz.filha de André tinha medo de cavalgar, re- Peço a todos da tradição gaúcha

para que, neste momento de tristeza,

surpresa e saudade, reflitam sobre

a vida, reavaliem os valores e,

principalmente, elevem seus

pensamentos a Deus para que
Rafaela descanse em paz.

Aos pais enlutados deixo parte
da leitura que fiz durante o velório,
num folheto de gentileza:

e Vanilde, bem conhecidos pelos
jaraguaenses através da Confeitaria

Kuchen Haus, partiu para viver

junto ao patrão maior deixando de

luto a tradição gaúcha.
Eu conheci a Rafaela com

apenas 6 anos de idade, na

Pousada dos Cavalos, do Sr.

Mário, e lembro bem que ela não

clamava com o André que seu

cavalo corria pouco, então, André

comprou a égua moura para
satisfazer a filha. Atualmente,
Rafaela freqüentava a Escolinha

do professor Beco, onde estava

pronta para iniciar sua par
ticipação em competições de

provas funcionais.

o CTG Tropeiros do Vale, do

Município de Guararnirirn, com

fraterno abraço tradicionalista do

patrão Hélio Emmendoerfer, vem

"mui" respeitosamJnte convidar
vossa senhoria, familiares e

amigos para participar da 2a Festa

Carnpeira. A festa será realizada
na sede campestre do CTG, na Fa
zenda São João, localizada na Es
trada Ribeirão do Salto 23 km, ou

melhor, no salto do Rio Itapocu.
Haverá torneio de laço, sába-

o

do e domingo, com todas as pro
vas de Individual, Dupla, Patrão,
Gineteada, Piá e Guri, amplo local

para acampamento (livre de ta

xas), baile gaúcho com o conjun
to Estância Serrana, no local da fes
ta no sábado, completo serviço de
bar e cozinha durante os dois dias.

Informações: 392-3611

"Obrigado, meu Deus!

Por me fazeres entender que
não morre, mas apenas

parte a criatura que
tanto amamos.

Obrigado, senhor, pela
aparente ausência,

mas principalmente pela
constante presença,

através das lembranças, do

carinho, da saudade ...

"

"Permite, meu senhor, que eu

chore, é verdade, mas que eu

saiba unir-me em espírito,
num louvor eterno, onde os

limites não existem...

"

Domingo no Rodeio
A primeira edição do Domingo

no Rodeio de 1999 foi um grande
sucesso, parecia até um dia de
rodeio. Gauchada por todos os

lados, curiosos, admiradores,
cheiro de churrasco gordo, seguido
de café colonial, cancha se

alternando com boi, vaca me

cânica e gineteada, cavalos de

aluguel, cavalos e cavaleiros por
todos os lados, foi realmente um

dia lindo, num lindo dia.
E para quem está chegando

agora, vou explicar o que é o

Domingo no Rodeio. É um dia

especial para sua família e amigos
virem à sede campestre do CTG
curtir um "buenacho" domingo

campeiro. Haverá, a partir das
9h30, cavalos de aluguel para
passeios, churrasco gordo, café

colonial, e você que já possui seu

pingo, traga-o, pois realizaremos

provas campeiras e treinos de laço
com a vaca mecânica e boi. Tudo
isto e outras surpresas para fazer
um domingo agradável. Estamos

"tchesperando" .

O CTG Laço Jaraguaense ficou
muito satisfeito com o resultado e

promete divulgar logo a data do

próximo Domingo no Rodeio.

Agradecemos ao conjunto Cantos
do Sul, na pessoa do senhor Luís,
pela grande animação com seu

vasto repertório gaúchesco.
Rafaela Schmitz (2a da dir. pl esq.) com as colegas do curso de

Equitação da Escolinha do professor Beco

r--------,
I Gaúcho(a) de I

: idade nova :
I Jorge Assis Cunha (22), IJarbas Guilherme Mesch (22),
I Almiro Spézia (25), Jucélio I
I Planinschek (25), Angela I
I Franciele Franzner (28), I
I Gilson Ribeiro (30), I
I Evaldo Ropelato (1), Anadir I
L

Karsten (5).
o

I
-------_ ..

Gilson e Lauro, duas peças raras,

sempre presentes e,

principalmente, sempre prontos a

colaborar com a organização de

eventos. O Piquete Estampa de

Taura agradece o

companheirismo dos gaúchos
amigos.

Rodeio de Rio Negrinho
o ] 9° Rodeio Crioulo do CTG Amor e Tradição, em Rio Negrinho, acontece

até o dia 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.

Tchê classificados
Vendo: Laço de couro de 6 e 8
tentos - telefone: 392-3055, ramal

26 - Evandro.
Vendo: Potranca, Xucra, raça

Crioula, 3 anos

Tel 276 - 0119 - Tata

Agenda gaúcha
20 a 25 de abril - Rodeio CT6 Amor e Tradição - Rio Negrinho
29 de abril - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
1 e 2 de maio - CTG Tropeiros do Vale - 2a Festa Carnpeira - Hélio
Emmendoerfer
13 a 16 de maio « 18° Rodeio Cr'ioulo > CTG Laço Jaraguaense
j 4 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos de Ouro - CTG Laço
Jaraguaense
] 5 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

FALTAM
21 dias para o

180 Rodeio
CTGLaço

Jaraguaense

Apoio:

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

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIAGENS

Cancún (8 dias / 7 noites) .

Saídas: 2 e 9 de mato
À vista R$ 999,00 ou 3x de R$ 333,00
(aéreo + terrestre)

'-�J4ª;1ait·l�t·I!1!·.

Passagens aéreas
Nova York = US$ 495,00
Miami = US$ 616,00
Washington = US$ 648,00

"l'J:;9;lQ;t�]�t·Iíß�.
Maceió/Porto Galinhasl

Recife/João Pessoal
Natal/Fortaleza

S GI' hRODOVIÁRIAerras auc as
* Feriado de Corpus Christi

Pre o: 2x de R$ 170,00

Cosmos Turismo
investindo na

equipe de trabalho.

Marinês,
Estátua da

Liberdade -

Nova York

(10 dias)
Canadá clássico

Saída: 15 de maio, passando por
Toronto/Niagara/Mil IIhas/Otawa/

Mont TremblantlQuebec e Montreal
3x de R$ 691,33

Buenos Aires
(4 dias / 3 noites)

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

Treze Tílias
RODOVIÁRIA

* Feriado de Corpus Christi

Preço: 2x de R$ 145,00

N.ORDESTE
8 dias !f 7 noites

Porto Seguro
À vista R$ 485,00 ou

4x de R$ 121,25

Fortaleza
À vista R$ 645,00 ou

4x de R 161 25

'íif"j'6cg.úwllai·"iiiiÚf'·l§C.ij,j6llig.tj,if,BW§i'!,t·ag.JiiH·} 1IIIIIIII � t.SOl·i tA [4 t·] ; tl4il'i,i('i.

Natal
À vista R$ 660,00 ou

4x de R$ 165,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� IZ
FOTONILTO

Médico Ricardo Puff com a esposa
Mari/da, socialmente

FOTONILTO

Simone, filha de Osvaldo e Eronides Testoni, e Marco Cesar, filho de

Adalberto e Maria Antonius, trocaram alianças na mão esquerda, sábado

passado. A cerimônia religiosa foi na Igreja Evangélica Luterana, de

Guaramirim, e a recepção aos convidados no Clube Atlético Baependi. Os

noivos estão em lua-de-mel por Fortaleza e Natal

I

\

Veículos. peças e serviços

FONE: (047) 371-2111 Casais Valter e Kika Coral, Vicente e Floriida Donini, em noite de festa

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

.Jaraguá do Sul - SC

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

CDr. 9lcgr 9iídekí Cj(odrígues da c5ílotl

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

I'

Agora em Jaraguá do Sul
Consulta com hora marcada

pelo tone: (047) 965-1195

Amor, saúde, negócios,
benzimentos, massagens

espirituais, cartas, garrafadas e

operações espirituais fluídicas.

Somente às sextas-feiras e sábados

Rua: Pastor Alberto Schneider, 2373
Fone: 965-1165

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Terapia: para quê? Por quê?
A psicoterapia

nos conduz o ca

minhos que antes
nunca foram vistos

e, é por isso que
muitos vezes nos

deparamos com o

questionamento:
poro quê fazer te

rapia? Porque me

xer com coisas tôo

profundos?
A resposta no

entonto vem o

partir do momento
em que nos entre

gamos totalmente

e reconhecemos nhos, mesmo 0-

que temos o ca- queles que jó sôo

pacidade de lidar de nosso conheci
com nossos con- mento e que acei

teúdos, seja ele tomos saber lidar

qual for, e nisso tu- muito bem, poro
do vimos que mui- que possamos en

tos vezes o ser hu- tender que o des�
mono tem medo, conhecido nôo é

que no meu pon- tôo assustador, é
to de visto é natu- apenas uma for
rai de enfrentar o mo diferente de
desconhecido. É ver e de sentir os

preciso nos dar
mos conto do im

portância de pas
sar por esses cami-

coisas.
O terapeuta é

quem vai ter o fun

çao de permitir

Ora. Anna Paula L. de Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

que o paciente
conduzo-se até o

que ele chame,

por diversos ra

zões, de desco
nhecido poro que
entôo ele observe

de se lidar com

esses conteúdos e

que depende tôo
somente do re

c o n h e c l m e n t o

dos mesmos.

Ernesfina da Sil-
e sinto que exis- va Seves
tem vórias formos CRP-12102411

,

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTO A ADULTOS E ADOLESCENTES

Ursula Karo"

Cant�ta: (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, ir 371-3426

fi
Doenças do Intestino grosso,

reto e ânus, Colonoscopia,
retossigmoidoscopia

�
Dr. Alexandre L. Schlabendorff

( Procfoclin ) cm - 7096

Fone 371-5117'" 372-1553
Rua" Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

FeJ1l'\i V\icl i V\
Ç;línica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 10
andar - Centro - Telefone: 372-0395

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, C9NSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

W.Q.. ljac@netuno,com,br fone/fax 311-0882 RuaA�'I:�d����S���IU���hj��t-� LABORATÓRIO JARAGUAENSE 42 anos servindo com qualidade e

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.
"

alta tecnologia - Jaraguä do Sul e região
Dr. lVfarlo Sousa

Dr. lVIarlo Sousa Jr.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Falecimento deArihurMüller
completa 42 anos dia 27
---------------------------------

Co-fundador do CORREIO DO POVO, empresário jaraguaense
editou a primeira edição do jornal em 10 de maio de 1919

Por Eugênio Victor Schmöckel

o próximo dia 27 de abril
marca' o 42° ano de faleci
mento de Arthur Müller, co

fundador do CORREIO DO

POVO, que neste lOde maio

pretende comemorar o seu

80° ano de existência,
Conta a memória jara

guaense que Venâncio da
Silva Porto, tabeliâo e oficial
do Registro Civil, onde Arthur
Müller trabalhava, adquiriu
uma impressora, em Joinville,
de Abdon Baptista, e em 10
de maio de 1919, saía a

primeira edição, aparecen
do Arthur no rosto do jornal,
como gerente do primeiro
jornal tipográfico do 2° Distri
to do Município de Jolnville.

Nasceu Arthur Müller em

Blumenau, em &5-1895, filho de
Johann Jacob Müller e de
Dorothéa de Almeida Müller.
Concluídos os estudos no Colé

gio Santo Antônio, com bri
lhantismo, veio a Jaraguá, aqui
casando com Adélia Doubra
wo, filha de João Doubrawa
e Luiza Fuchs Doubrawa, que
lhe deu os seguintes filhos: Ara

cy, Áurea, Amantina e Artur
Oscar. este falecido,

Além de gerenciar o COR
REIO DO POVO, em setembro

daquele ano fundou o Jornal

Jaraguá-Zeitung, em língua
alemã, aparecendo como

seu diretor. _

O ilustre extinto teve rele
vante participação profis
sional, política e cultural em

Joraguá do Sul, de cuja cons

trução muito se beneficiou o

distrito, como integrante do

Município de Joinville, e de
pois da emancipação serviu
com brilho os três poderes
constitucionais: no Judiciário,
como Oficial do Registro Ci-

,

vil, no Legislativo, como vere

ador e como deputado Cons
�tuinte, e no Executivo, como

prefeito municipal, sem con

tar o exercício de intendente

municipal por longos anos, A
ele se deve o início do calça
mento das vias públicas pelo
processo de paralelepípe
dos,

Quando da passagem do
seu centenário de nascimen
to, em 1995, o Instituto Históri
co e Geográfico de Santa
Catarina homenageou o i
lustre catarinense, convidan
do poro orador o sócio efeti
vo do sodalício o nosso atual
diretor, que aconteceu na

Divutqaçào

Saudade: Arthur Müller
,

tarde de 3 de maio, no Pa
lácio Cruz e Sousa, em Flori

anópolis, prestigiada por im

portantes personalidades do
mundo político, do jornalismo
e das letras cotorinenses.

A mesa principal registra
va a presença dos deputa
dos Ivo Konell, do PMDB, e

Geraldo Werninghaus, do
PFL, de saudosa memória, do
presidente da Casa do Jor
nalista de Santa Catarina, jor
nalista Cyro Barreto, do pre
sidente do IHGSC, professet
escritor e historiador Walter
Fernando Piazza, o sr, Adal-

berto Belisorio Ramos Neto,
representante do governa
dor Paulo Afonso Vieira,

Entre a seleta assistência
encontravam-s.e Amantina
Müller Ellinger, Brunhilde
Mahnke Schmôckel, Aracy
Müller Neitzel, Áurea Müller
Grubba, o escritor Osvaldo
Ferreira de Mello, membro
efetivo do IHGSC, Jalí Meiri
nho, membro efetivo do IHG
SC e novo integrante da A
cademia Catarinense de
Letras, e o dr. Murillo Barreto
de Azevedo, eficiente auxi
liar e conselheiro jurídico do
ilustre homenageado,

A Gráfica e Editora CP
t.too. editou o opúsculo
Arthur Müller no centenário
de seu nascimento - 1995,
onde se resgata a memória
e a obra catarinense em ter
ras lcroçucenses.

Ao ensejo dos 80 anos do
CORREIO DO 'POVO deverá ser

lembrado num livro, a sair do

prelo, com o título: liA História
da Imprensa de Jaraguá do
Sul e da Amvali (Associação
dos MuniCípios do Vale do

ltopocu)".

���
Agora sob nova direção
Strip-tease - Lesbianismo

Sexo Explícito Ao Vivo

Todos
os

dias a

partir
das

22 horas

SR - 280, Km 48 - Guaramirim - SC (Próximo a WEG Química)

TERAPIA DE VIDAS PASSADAS

Esse tema vem sendo polêmico há alguns anos no Brasil, pois implica
na aceitação da teoria de reencarnação, o que acaba envolvendo
interesses religiosos, embora não devesse ser assim, se fõssemos mais
abertos à variedade de crenças que existem pelo mundo, A própria
teoria de reencarnação já fez parte da doutrina católica nos primeiros
séculos depois de Cristo e foi excluída por decisão do Concílio de

Constantinopla em 555 dC., por motivos políticos, Se esta forma de terapia
tivesse o nome de Iércplo de Memória Genética, de Memória Sensorial,
Corporal, de Memória de Ancestrais, de Inconsciente Coletivo ou de
Estados Alterados de Consciência, seria aceita prontamente, pois esta

terminologia é aceita no hall dos procedimentos "científicos

comprovados" .

Nos anos 80 tivemos contato com José Fonseca Filho, uma das
maiores autoridades no Brasil sobre psicodrama e autor de vários livros.

Naquela época Fonseca estava divulgando uma técnica criada por
ele chamada de Psicodrama Interno, onde o 'acesso ao inconsciente e

o trabalho com o conteúdo do paciente era algo individual e segundo
seus próprios significados. Na Gestalt-terapia isto também não é novo,

Na Hipnose Ericksoniana também é comum um procedimento similar.
Em todas, o acesso ao inconsciente é a chave para a busca dos motivos
das neuroses, Portanto, a interpretação da experiência fica em cima

daquilo que é vivenciado pelo paciente e das crenças que ele tem,
Poderemos chamar sua percepção inconsciente de uma visão de

outras vidas? De fantasias do inconsciente? De impulsos e desejos
reprimidos? Não importa o nome, o fato é que esta forma de fazer

psicoterapia funciona e num curto período de ternpo.
Assim como na física, também estamos lidando com uma nova

fronteira na psicologia, é como comparar a física newtoniana com a

quóntico. Estamos desvendando novos conceitos para a mente e para
a concepção de vida psíquica.Assim como estamos aprendendo mais
com novos telescópios e equipamentos a respeito do universo, estamos
fazendo o mesmo sobre o cérebro humano e suas implicações, Muitos
conceitos estão MUDANDO e com isso estamos melhor compreendendo
o que rege o universo e querendo saber mais sobre os princípios e a

natureza do comportamento humano,

Jung foi um precursor de tudo isso quando estudava o inconsciente
coletivo, comparando culturas diferentes. A arqueologia moderna

(Sicthin e Hurtak) vem revelando descobertas surpreendentes e que Jung
estava no caminho certo. Mas há muito mais do que ele poderia
imaginar, na comparação destas culturas, Há murais e relatos que
comprovam a realidade da reencarnação, em civilizações de 6,000 anos,

como os Sumérios, ou os Mayas, para não falar dos Hindus, Hilitos e outros
mais.

O que temos de FATO nesta forma de terapia é um fenômeno
chamado de Ativação dos Estados Alterddos de Consciênc,ia e a

conseqüente percepção de um conteúdo inconsciente enorme, O nome

que se dê para isso .depois. ou a interpretação de vidas passadas, ou .

memórias outras, pouco importa, o fato é o acesso a uma informação
que vem mudando a vida das pessoas,

Como é essa terapia?
Inicialmente tem que ter claro qual é o problema a ser pesquisado,

nenhum profissional sério se dispõe a levar o paciente a"fazer um turismo"
no ,inconsciente. Quanto mais claro, mais preciso se torna o trabalho.
Também é um mito a história de que todo mundo que se' sucumbe a

regressão foi uma personalidade importante no passado, Isso chega a

ser raro. Uma vez definido o problema, há várias técnicas para se chegar
ao inconsciente, Hipnose Clássica, Hipnose Ericksoniana, relaxamento

profundo, associação de idéias, Psicodrama Interno, etc .. Uma vez que
o paciente consegue "mergulhar" no inconsciente, basta ter uma boa

orientação para ir em busca da causa de seu trauma, ver as decisões
tomadas e a disposição de mudá-Ias. É claro que aqui está descrito de
uma forma simplista, mas o trabalho é sério e uma sessão pode levar
até a 2 horas. Não há interpretação do terapeuta dos conteúdos trazidos

pelo paciente, o ponto de partida é a hipótese e a percepção do

paciente, conseqüentemente não há resistência, quando o paciente já
optou pelo processo, A vantagem deste trabalho é evitar a verborréia
das lamentações e comentários ficando o paciente logo em contato

consigo mesmo, Por isso o resultado é rápido, Bom para o paciente,
bom para o terapeuta.

Finalmente, obnr-se para as novidades científicas, acompanhar o

que ocorre em todas as áreas das ciências, nos permite conceber outras
formas de compreender a nós mesmos e ao homem. Ninguém é dono
da verdade e não existe verdade última, ESTAMOS NUM UNIVERSO EM
CONSTANTE EVOLUÇÃO.

LEONARDO ROMÃO JR,

o Endereço da Pslcotoqía
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Policiais participam de cursos

em escolc especial americana
------------------------_._-------

Dois militares e um policial civil permanecem 75 dias na

Swot, a tradicional polícia de operações especiais

Guaramirim - Dois policiais
militares e um civil embarca
ram, na última quarta-feira (21),
rumo à cidade de Sonnteatian

Volley, na Califórnia, Estados
Unidos. Eles participam do
curso de técnicas e táticas
em abordagem e tiros na

Swot (Specla! Weopons ond

Totics). O sargento Jerre Luiz
de Souza, 29 anos, perten
cente ao destacamento do
Polícia Militar de Schroeder, o

cabo Tarcísio Fischer, 41, do
5° Pelotão do PM, e o comis
sário Célio Luís Liebl, 38, am

bos de Guaramirim, per
manecem 15 dias percorren
do academias onde são for
mados policiais de elite no

combate 00 crime organiza
do.

Liebl, Souza e Fischer in

tegram o seleto grupo de

policiais catarinenses que
viajam aos Estados Unidos

poro conhecer os métodos
desenvolvidos pela Swat. o

tradicional polícia de opera
ções especiais norte-ameri
cana. "É uma experiência
única", afirmo Célio Liebl. Os
policiais do Vale do Itapocu
fazem pdrte da segunda
turma que participo das
aulas teóricos e práticas,
coordenadas no Swot. Ano

passado, um tenente e um

sargento do 1 ° Batalhão da
PM, de Blumenau, também
estiveram no curso. Três em

presas de Jaraguá do Sul -

I
I AUTO-ESCOLA

SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DO TRÂNSITO

---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510

Fone: 372-3912

Aprendizado: Fischer (E), Liebl e Souza prontos para as aulas

Malwee Malhas, Weg e rede ção.
de lojas e supermercados A possibilidade de estar

Breithaupt - patrocinam a ao lado dos melhores poli
viagem aos Estados Unidos. ciais norte-americanos só

O curso começa neste foi possível através da Inter
sábado (24) e termina no net, a rede mundial de
dia 9 de maio. Durante os computadores. O tenente
cinco primeiros dies. os poli- Rogério Wonk, comandan
clols re.cebem orientações te do pelotão de Guara
didáticos por vídeos e mirim, acessou sites sobre

acompá'nhamento psl- as mais diferentes polícias
cológico. "Depois, inicia- dos Estados Unidos e depo
mos a fose de campo", rou com a página da Swat.
destaca Liebl. Técnicas de que abria inscrições paro
condução de presos e pro- policiais de todo o mundo
cedimentos internos em para participar do curso.

presídios, além de táticas "Houve negociações com

de imobilização e tiros, empresas que decidiram
voltadas a ações de se- investir na segurança re

qüestro, completam a últi- gional", frisou a delegado
ma etapa da especializa- Jurema Wulf.

EDITAL/INSS - 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, intimadoa 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 Heqularnento
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 manifestaçã.o 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 para fins
de cobrança judicial.

.

INTERESSADO - Confecções Fascionation Ltda.
CGC - 85.292.126/0001-30 - W DO DÉBITO 32.759.546-9

Nota de Agradecimento
e Convite para Missa de 7° dia

Os familiares enlutados de Arnoldo Modro, ex

combatente, ainda profundamente consternados pelo
seu falecimento ocorrido no último dia 16 de abril de 1999,
com a idade de 78 anos, agradecem a todos os parentes,
amigos e vizinhos que enviaram flores, coroas e

acompanharam o extinto a sua última morada.

Agradecem em especial a Ora. Nanci Barbi e ao Dr.

Cássio Fontoura e as enfermeiras do Hospital e

Maternidade Jaraguá, ao Capitão Ferdinando Piske e

as palavras de conforto do Pastor Carlos Stroepell e ao

Grupo Weg S.A.,
Convidam a .todos para a missa que será celebrada

no próximo domingo (25), às 9h30min, na Comunidade

Apóstolo Paulo, da Vila Lenzi.

I

A família enlutada

PUBLlCIDADE--------------------,

INFORME JURíDICO

APOSENTADORIAS ESPECIAIS - Alguns exemplos de
atividades especiais pela lei atual:

MetalúrgicQs expostos a calor e ruído - 25 anos

Trabalhadores de indústrias têxteis - 25 anos

Trabalhadores de frigoríficos - 25 anos

Trabalhadores expostos a Raios X - 25 anos

Fabricação de produtos tóxicos - 25 anos

Médicos, veterinários, enférmeiros e dentistas expostos a

materiais infecto-contagiosos -_ 25 anos

Trabalhadores de indústrias etetromeoõnices - 25 anos

Vitório A. Lazzaris
OAB/SC - 2563

Seu
dia de sorte

está '.

ChegandO
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Convênioviabiliza implantação
de setor pediátrico no Jaraguá .._------ ---_._----

Schroeder
---------------------------------

Assínatura do acordo entre ínstítuíções hospítalares e a Secretaría
de Saúde ocorreu na noíte de segunda-feíra (79)

A empresa vencedora da licitação para a ampliação
do centro de saúde, do Centro, terá prazo de 180 dias

para concluir a obra. Com a construção de mais salas, a

Secretaria de Saúde do Município poderá atender, a

partir de agosto, emergências ambulatorias. O prefeito
Gregório Tietz (PFL) também assinou convênio com o

Ministério da Saúde' para a implantação do Sisvan

(Sistema de Vigilãnca Nutricional), direcionado ao

atendimento de crianças e gestantes desnutridas.

Jaraguá do Sul - A partir
das 19 horas do dia 1 de
maio, pacientes do SUS

(Sistema Único de Saúde)
poderão procurar o pronto
atendimento médico infan
til, instalado no Hospital e

Maternidade Jaraguá, para
realizar consultas ou exames

pediátricos. O programa de
atendimento às crianças foi
centralizado para o hospital
depois do convênio assina
do segunda-feira passada (
19), entre a rede hospitalar
do Município e a Secretaria
de Saúde.

O acordo prevê o dire-

.

cionamento do atendi
mento infantil apenas para
o Hospital Jaraguá. O se

tor atenderia das 19 às 7
horas, nos feriados, sába
dos e domingos. Durante a

semana, em horário inte

gral, as consultas pr II O con

veniados do SUS "Continua
riam no Pomo (Pronto
Atendimento Médico Am

bulatorial), no Bairro Czer
niewicz. "Ou seja, toda cri

ança que precisar de aten
dimento de emergência
nestes dias da semana, ou

'à noite, deverá ser levada
ao Hospital Jaraguá", afir-

ma a secretária de Saúde,
Nanci Zimmermann. "O

Hospital São José será in
dicado somente para ur

gências e tratamento de
adultos", completa.

O convênio prevê o re

passe de verba da secre

taria à instituição poro as

consultas pediátricas aten
didas através do SUS. "Este

serviço atenderá, princi
palmente, casos emergen
ciais de crianças, durante
toda a madrugada", sa

lienta Hilário Dalmann, dire
toradministrativo do Hospi
tal Jaraguá.

Guaramirim (I)

A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) promove entre dos dias 26 e 29 de abril, no

auditório da entidade, o curso de Princípios básicos de
contabilidade e finanças. Célio Deretti, gerente de

Suprimentos da Weg Química, e Davi Correia, chefe da

seção Administrativa da mesma empresa, coordenam
as palestras durante o curso. Sócios da Aciag não pagam
e o custo para não sócios é de RS 20,00, as inscrições
poderão ser feitas na Rua 28 de Agosto, 890.

Divina oferece
cursos técnicos

Acate abre inscriçõespara
-,

vestibular unificado dejulho

Guaramirim (II)

A Secretaria de Agricultura, em parceria com o escritório
da Epagri, realiza no próximo die 30 de maio, no Pavilhão
A do Parque de Eventos Perfeito Manoel de Aguiar, mais
uma edição do encontro anual de Mulheres Rurais. O

agrõnomo José Demarchi, da Epagri, coordena a

palestra sobre "Motivação e famílias". As inscrições já
estão abertas e poderão ser feitas até o dia 14 de maio,
no posto da empresa que funciona na Prefeitura.

Jaràguá do Sul- Na próxi
ma segunda-feira (26),
quando o Colégio Divina
Providência completa 80
anos de fundação, Cl institu

ição assina convênio com a

Escola Técnica Tupy, de Jo
inville, para a implantação
de dois cursos profissionali
zantes no Município. O acor

do viabiliza a descentraliza
ção dos cursos de eletrõni
ca e de processamento de
dados para as salas de au

la do Divina Providência,
ainda este ano.

Conforme o convênio, as

aulas iniciam no dia 26 de
julho, em três períodos. As

inscrições serão abertas no

dia 1 de maio e o prazo fi
nal para garantir uma das
40 vagas disponíveis em

cada turma, é até 31 de
maio. A taxa de inscrição é
de RS 15,00 e a prova para
os candidatos acontece dia
12 de junho. A lista dos apro
vedes será divulgada na

manhã de 25 de junho e as

matrículas poderão ser feitas
nos dias 29 e 30 de junho.

Jaraguá do Sul - As ins

crições para o vestibular
de inverno da Acafe (Asso
ciação Catarinense das

Fundações Educacionais)
estão abertas. Der,cle on

tem, os candidatos já po
dem pagar a taxa de RS
70,00 em uma das agên
cias credenciadas do Besc
e aguardar o Requerimen
to de Inscrição, que de
verá ser entregue até o dia
11 de maio. O prazo para
garantir presença na dispu
ta por vagas nas sete insti

tuições de ensino partici
pantes do vestibular unifi
cado termina no próximo

dia 7 de maio.
A Ferj (Fundação Educa

cional Regional Jaragua
ense) oferece 267 vagas,
distribuídas nos cursos de

Arquitetura e Urbanismo,
Administração - matutino e

noturno -, Ciências Contá-
.

beis, Pedagogia, com ex

tensão à educação pré-es
colar e magistério, além de

Tecnologia em Mecânica,
direcionada paro processos
industriais. No Estado', a

Acafe colocou à disposição
dos candidatos 5.184 vagas
em 119 cursos. As provas se

rão realizadas das 8h30 às 18
horas do dia 20 de Junho.

Massaranduba

Produtores de arroz e banana participam, hoje, às 14

horas, do 1 ° Seminário Catarinense de Turismo Rural. O
evento, paralelo à 70 Fecarroz (Festa Catarinense do

Arroz), deveró reunir cerca de 200 rizicultores e

bananicultores no auditório da Sociedade Atiradores. O

presidente da ORT (Organização Regionql de Turismo),
Francisco Canola, ex-secretário de Turismo de Blumenau,
aborda, através de palestras, os rumos do turismo em

Santa Catarina.

Rio Negrinho
Acafe ria Ferj

Vagas
48
48
40
48
45
38

Termina neste domingo (25) o 19° Rodeio Crioulo CTG
Amor e Tradição. Hoje, no pavilhão da Fazenda Evaristo,
na localidade de Rio dos Bugres, o grupo Tchê Guri anima
a festa. Os ingressos para o baile custam RS 1'2,00.
Amanhã, é a vez dos Garotos de Ouro, na última noite
de shows do rodeio mais tradicional de Santa Catarina

(ingressos a RS 15,00). Segundo os promotores do evento,
cerca de 40 mil pessoas já passaram pelo local desde o

dia 20, quando foi oficialmente aberto o rodeio.

Período

Matutino
Noturno

Vespertino
Noturno
Matutino
Noturno

Curso

Administração
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Pedagogia
Tecnologia em Mecânica

SEJA COMPETITIVO NESTE'MERCAb'Ö"G:cOBALIZ'ÀDÓ
. FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
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Baixa tempercfummoto homem
no interior de Mcssorondubo

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

Torneiro mecânico Hilário José Metzger, de 52 anos, foi encontrado
morto no meio de arrozal. Vítima sofria de problemas mentais

Massaranduba - A baixa

temperatura registrada nos

últimos dias no Vale do

Itapocu fez a primeira víti
ma. O torneiro mecânico
Hilário José Metzger. de 52
anos. nâo suportou o frio da

madrugada de sábado (17)
e sofreu parada cardíaca
quando caminhava pela
Estrada Geral de Braço
Campina. interior do Municí
pio. Populares encontraram
o corpo às 9 horas do mes

mo dia. caído numa plan
tação de arroz. próximo à
empresa Sularroz.

Metzger sofria de proble-

mas mentais. Conforme a

pontou o laudo cadavérico
divulgado segunda-feira
passada (19). o torneiro
mecâncio morreu de hipo
dermia (baixo temperatu
ra). Pai de três filhos, ele foi
visto pela última vez deixan
do o Bar do Mozer, às 23
horas de sexta-feira (16).

De acordo com a polícia
de Massaranduba, Metzger
não possuía qualquer docu
mento quando foi localiza
do. "Estava apenas com

uma caixa de Gardenal
(remédio utilizado para o

tratamento de problema

mental) no bolso". afir-mou
o comissário Ivan Karsmins
ki. responsável 'pela Dele

gacia do Município. A

necrópsia também confir
mou que a vítima não apre
sentava sinais de violência,

SEM MORTE - O Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul não registrou
nenhum caso de morte em

conseqüência do frio no

Município, Em Guaromirim,
segundo voluntários da cor

poração, também não
houve registros de auxílio

por causa das baixas tem

peroturos.

Preso acusado de atentado à bomba
Guaramirim - Policiais de

Jaraguá do Sul prenderam
na manhã da última segun
da-feira (19), no centro do

Município, o pedreiro Louri
val Kreissing, de 39 anos, Ele
é apontado como autor
do atentado à bomba
contra a casa da ex-mu

lher, Terezinha Kreissing, 32,
que deixou uma pessoa
ferida e destruiu parte da
residência da família, no

Bairro Ilha da Figueira, Kreis

sing estava com mandado
de prisão decretado pelo
promotor Leonardo Hen

rique Marques Lehmann, há
30 dies.

Kreissing foi preso a cami
nho do escritório do ad

vogado de defesa, Não
houve reação, Ele foi en

caminhado no início da se

mana para o Presídio Re

gional, em Jaraguá do Sul.
De acordo com o depoi-'
mento do pedreiro ao dele

gado Ilson José da Silva, o

atentado à bomba é "uma

armação da ex-mulher

para incriminá-lo",
Testemunhos garantem

que Kreissing é o responsá
vel pela fabricação do
artefato, feito de dinamite,
A bomba foi arremessado
num dos cômodos do
residência na madrugado
do dia 2 de fevereiro, Tere
zinha e a filho do casal. F,
K., de 14 anos, estavam no

local na hora da 'explosão,
A mulher sofreu ferimentos
no rosto em conseqüência
de estilhaços de vidros,

A polícia ainda investiga

Edson Junkes/CP

Acusação: Lourival Kreissing responderá por atentado

outro denúncia contra o mente dela durante dois
pedreiro, a de tentativa de anos, "Há indícios que
estupro, Segundo a própria apontam um novo crime",
filha, o pai abusou sexual- afirma o delegado,

da competição, em 1987,
Jaraguá do Sul será sede
pela segunda vez dos

Jooulnhos. Em 1994, o Mu

nicípio abrigou atletas de
todo o. Estado, A expec
tativa para este ano é

que 70 municípios catari
nenses disputem, durante
oito dlos. as 14 moda
lidades definidas pela Fes

porre.
A diretora da Comis

são de Solenidade, Alci
oni Macedo Canuto,
está concluindo o pro
gramo do cerimonial de
abertura dos Joguinhos,
Cerca de 300 crianças
serão convocadas para
encenarem coreografias
que .Iembram os 500
anos de descobrimento
do Brasil e as transforma

ções do final do milênio,
"Vamos fazer uma ver

são fictícia dos desbra
vadores que no final do
século estão conscientes
de seus deveres e di
reitos", diz Atcionl.

CCO dos l:20s Joguinhos
divulga subcomissões

E
E
o
o

k:j 255 mm

Jaraguá do Sul - O pre
sidente do CCO (Comis
são Central Organiza
dora) dos 12°s Joguinhos
Abertos de Santa Catari
na, Murillo Barreto de Aze
vedo, anunciou terça-fei
ra passada (20) a relação'
dos diretores das 11 sub
comissões do evento,
Jean Cario Leutprecht,
ex-presidente do Funda

ção Municipal de Espor
tes, foi nomeado coorde
nador técnico, Outros no

mes, ligados à Prefeitura,
preencheram çs cargos,

O presidente do Con
selho Estadual de Despor
to, Aldair Pecos Borsatti.
confirmou que o fogo sim
bólico deixará a cidade
de Curitibanos, no Alto
Vale do ItajaL carregado
por um saldado do Tiro de
Guerra, de Brusque, dois.
dias antes do abertura
dos Joguinhos, previstos
paro 24 de setembro o 2
de outubro, Curitibanos
sediou a primeira edição

ÁGUA SUJA SE LAVA EM

) APÓS Ã INSTALAÇÃO DO FllTRÃO, NÃO
HAVERÁ MAIS NECESSIDADE DE liMPEZA

DA CAIXA DE ÁGUA, EVITANDO ESCOVAR
OS DENTES COM ÁGUA SUJA E

CONTAMINADA DA CAIXA, O FIlTRÃO
FORNECE .ÁGUA PURA E CRISTAliNA

.NÃO SOMENTE PARA 8E81DA E

PREPARAÇÃO DE AliMENTOS, MAS

TAM8ÉM PRA USO GERAL

Instalamos em demonstração sem compromisso,
O filtrão não esconde a sujeira, ele mostra!

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 construido por uma camada
de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de

diferentes granulosidades,

O FILTRÃO é construido inteiramente

em aço inoxidado.

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1000,

3000, 5000 e 10000 litros por hora.

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos
os testes submetidos,

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE· SC (047) 435·4725·984·7075

INFORMAÇÃO· VENDAS· ASSISTÊNCIA
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4°5 Jogos daAlimentação reúne
sete empresas de Jaraguá do Sul
- - - - - - - _._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

No quarta edição, campeonato apontará campeões em 13 modalidades,
no masculino e feminino, Vôlei por equipe substituti o Vôlei de areia

Jaraguá do Sul - Os 4°5

Jogos da Alimentação fo
ram abertos sexta-feira pas
sada (16), na Associação
Recreativa Duas Rodas,
com sete empresas porttel
pantes e cerca de 980 atle
tas, Duas Rodos, Sasse, An

geloni, Bretzke, Seara, Arroz
Urbano e Fleischmann &

Royal disputam em 13 mo

dalidades o troféu de pri
meiro lugar. A novidade es

te ano é a inclusão do Vôlei

por equipe no torneio. O
Vôlei de areia foi extinto pe
los organizadores.

Após o cerimonial, foram

disputadas as rodadas de
abertura d€9 Futebol Suíço,
Bocha e Sinuca. Como nos

anos anteriores, não haverá

campeão geral. "Os Jogos
têm por objetivo integrar as

empresas do Município",
afirma Ivonete Stringari, co

ordenadora dos 4°5 Jogos
do Alimentação, programa
dos para terminar dia 19 de

junho,
As partidas serão realiza

dos simultaneamente ·em

quadras das associaçôes
recreativas das empresas
participantes. Como em

anos anteriores, a Duas Ro
dos lidera a lista de maior
número de equipes inscritas. Cerimônia: at/eta da Duas Rodas carrega a pira olímpica

1 Dm 18. "A diferenço de re

sultados foi apenas uma

questão de adaptação",
afirmou o técnico Ivanildo de
Souza Pinto. A vitória no solto

triplo ajudou o Vasco da Ga

ma, clube da qual a jaragua
ense está vinculada desde o

início de março, para con

quistar o primeira colocação
na classificação geral.

O próxirno desotlo da

joraguoense seró o Campe
onato Corloco.de Atletismo,
marcado paro o dia 11 éte

.

maio, no Éstádio Célio de
Barros, no Rio de Janeiro.

Jaqueline disputa o salto

triplo e depende de avalia

ção física para participar
dos 100 metros com barrei
ras. Antes, tenta o índice

para o Troféu Brasil nas duas
modalidades.

Jaqueline obtém recorde

em torneio no Rio de Janeiro
/

-
\

Jaragua do Sul - Jaque-
li ne Jacob confirmou a boa
fase e venceu a provo de
solto triplo durante o Troféu
João Carlos de Oliveira, ca

tegoria Menores (até 17
anos), realizado no último

domingo (17), no complexo
do Maracanã, no Rio de
Janeiro. A jaraguaense es

tabeleceu o recorde da
prova, marcando 11 metros,
e quebrou uma hegE;lmonia .

de três anos da 'ccrtcco
Daniela Cristina dos Santos,
atleta da Mangue·ira.

.

Esta foi a segunda meda
lha de ouro de Jaqueline no

prova de solto triplo em

menos de dez dies. No estréia
em provas do Estadual do Rio
de Janeiro, no Troféu Aida
dos Santos, ela superou as

adversárias com a marca de

-

Breifhauptcede empate
no final e cai na tabela

�

. Jaraguá do Sul - A Brei

thaupt/FME deixou escapar
a quarto vitória consecutiva
no Campeonato Catarinen
se de Futsal - Divisão Especial
- ao empatar em quatro gols
o Seara Alimentos/Águia Se

guros, na noite de quarta-fei
ra passado (21). Cerca de 1,3
mil pessoas lotaram o Giná
sio Arthur Müller para assistir
o jogo que poderia manter
a equipe jaraguaense na

liderança do Estadual. Com
o resultado, o Breithaupt/FME
despencou para a quarta
colocação, somando dez

pontos em cinco jogos (três
vitórias, um empate e uma

derrota).
A Seara começou a parti

da pressionando; Aos 50 se

gundos, Xavantina, ex

seleçöo brasileira, marcou

poro o time do Oeste. Aos 3
minutos, Perin aumentou

para dois a zero depois da
folha do goleiro Paulinho.

Ciço diminuiu aos 7 minutos.
Katinski fez o terceiro do
Seara após nova folha do

goleiro jaraguaense.
No segundo ternpo. o téc

nico Maneca Dalpasquale
mudou a equipe e o resulta
do apareceu logo aos 2

minutos, com o alo Tique
marcando o segundo gol da

Breithaupt/FME, Xande, que
estreou na equipe de Joro-

.çuó do Sul, empatou 00

9m50, e Dão virou o jogo
para quatro a três aos 11 m30.
Faltando menos de seis minu
tos para terminar a partido -

as duas equipes já haviam ul

trapassado o limite de cinco
faltas =, Dão fez falta em Xa
vantina. Perin cobrou o tiro
livre e empatou o placar. O

pró-ximo jogo da Breithaupt/
FME será neste sábado, às
20h30, no Ginásio do Ga

legão, em Blumenau, contra
a ADBlu, pelo sexta rodado
do Estadual.

Varzeano fern jogos adiados
'"

Jaraguá do Sul - Três parti-
dos válidos pelo 3° rodado do
17° Campeonato Varzeano
foram cancelados devido o

problemas extra-campo. Os

jogos entre Atlêtico Poro
naense e Kiferro, e Coxias e
Cruzeiro, ambos do chave B,
previstos poro sábado passa
do (17), não aconteceram

por cousa' do precário esta
do do gramado do Estádio
do Paraná Clube. No Bairro
João Pessoa, o .equipe do
Gar�baldi, últimà colocado
no torneio, não compareceu
paro enfrentar o Vitória, atu
ai líder do chove D, alegan
do quebro do veículo que
transportava o equipe. O ár
bitro Júlio Mathochki confir
mou o vitória por WO 00 time

do Bairro do Ilha do Figueira.
A cornlssô o tecnica do
Garibaldi 'prometeu recorrer

do decisão.
, ,')'"

No chove A o Água Ver,çj�
manteve o boo fase e :verloÊiD _

o Santo, Luzia por fl,' Cl 2,' �E:)é-'"
quanto' o veteranos da ,;\·,Jiló.:
Lalau derrotou o Ámi�<3ldéJp·(5r..

:,

2 o O. O Águo Verde' lidef:Ql.�Q>;
grupo com nove pOtlt,ps/0a.-,

.

nhos em três jogos. I me,p8'\E3' �

Bangu/Demicar tqmbêm (:;'01\')'
seçulrorn vencer na rodado'::
do último final de semana, 0,;.
Imepe passou pelo Spêzia Fer
ro e Aço por 3 a 2, e o Bangu/
Dermeer goleou o Alvorado:
6 a 1, A única partido pelo
chove D, entre 2o'Feirinos/Bei
ro Rio e Figueira, terminou em

patada em dois gols,

Jeep Club
• Dentre os diversos eventos previstos para este ano, podemos citar os seguintes:
08/05 - 2° Jeep Raid Feminino
29/05 - Feijoada
25/07 - Jeep Cross
13 e 14/08 - 9° Jeep Raid
07/09 - Desfile Cívico
06/11 - Torneio de Pesca

,07/12 - Assembléia Geral Ordinária
18/12 - Jeep Noel
• Recebemos convite para participar do Jeep Raid da cidade de Pomerode, no próximo
dia 1 de maio. Vamos lá.
• Os aniversariantes da semana são: Valderes Kuchenbecker e Silvino Lessmann:
Parabéns!
• Com a chegada do inverno, a população carente sofre com o frio. Vamos doar agasalhos
para ajudar ao nosso próximo necessitado,

•
- Alongamento de Chassi

-Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos

,
- Adaptação Equipamentos
- Soldas Especiais...

Fone: (047) 37�159

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Associação aplicará recursos

no esporte amador do Município
---------------------------------

Grupo de empresários fundou entidade que, junto com a Fundação
Municipal de Esportes, dará estrutura para as categorias de base

Jaraguá do Sul - O dire
tor social do Grêmio Espor
tivo Juventus, Sérgio Silva,
assumiu segunda-feira pas
sada (19) o cargo de pre
sidente da Associação dos

Amigos do Esporte Amador
de Jaraguá do Sul. Reginal
do Campos Júnior, diretor
da FME (Fundação Munici

pal de Esportes), ocupará
o cargo de vice-presidente
da entidade, e Martin Wer

ninghaus, filho do ex-pre
feito Geraldo Werninghaus,
aceitou o convite para pre
sidir o Conselho Consultivo,

Durante a reunião do iní
cio da semana, foi apre-

sentado o balanço finan
ceiro do Futsal e do Bas

quete masculino, as duas

primeiras modalidades que
fecharam acordo com pa
trocinadores e estão dis

putando torneios esta

duais, "Conseguimos mon

tar a vitrine da associação,
que a partir de agora in

vestirá em outras modali

dades", afirmou Sérgio Sil

va, A prioridade, conforme
anunciou Silva, é apostar
na reestruturação do Vôlei,
"A meta é trabalhar a base
das prlnclpols modalidades

que serão inscritas nos

Joguinhos Abertos de San-

ta Catarina", reforçou,
A parceria entre Fun

dação Municipal e Asso

ciação dos Amigos do Es

porte Amador viabilizou a

formação da equipe profis
sional de Futsal e decretou

o acordo da iniciativa pri
vada com o Basquete mas

culino em todas as catego
rias, "O esporte amador do

Município está deixando

de ser amador e se tornan
do profissional, Hoje, exis-

_

tem equipes formadas e

atletas que recebem para

jogar", salientou o presi
dente da FME, Reginaldo
Campos Jr.

Edson Junkes/CP

Profissionalização: Sérgio Silva (E) assumiu a presidência da associação, segunda-feira

Lenzi tenta o

bi Brasileiro
Jaraguá do Sul - o piloto

de Jet Sky Alessander Lenzi
(Wamilton Custom's) violou
ontem para Santos, litoral
paulista, em busca do bi

campeonato brasileiro,
Uma vitória neste domingo
(25), na segunda etopo da

competição, garante o títu
lo antecipado para o [oro
guaense, Lenzi prepara-se
para disputar o Campe
onato Aberto dos 'Estados
Unidos, que a.eontece dias
15 e 16 de maio, em Titus
vii le. no Estado da Flórido,

,

A maior variedade de carnes selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

ii (047) 372-0528

PETERSON lzidono
•••••••••••••••••• ••

Bomba falhada
,

Pivô Altair, ex-Iupet atualmente na GM Paulista, era a

bomba anunciada para a equipe Breithaupt/FME,
Técnico Maneca Dalpasquale tentou, mas na última
horo. Martin Werninghaus, da diretoria da Associação
dos Amigos do Esporte Amador de Jaraguá do Sul,
tomou a rédea da empolgação e decretou: "Vamos
dividir o dinheiro que seria pago o salário do atleta para
outras modalidades no Município", Medida acertada e

ponto final,

Boleiro de carteirinha

Mesmo assim, Altair, que brigou com a comissão técnica
da GM e amarga o banco de reservas em plena Liga
Nacional de Futsal, é um ótimo nome para reforçar a

equipe que representará Jaraguá do Sul nos Jogos
Abertos çJe Santa Catarina; em Chopeoó. no próximo
mês de novembro, Altair tem mulher e patrimônio em

São Bento do Sul e sua transferência para a região é
uma questóoide ternpo.

Troca-troca

Dois dias após a coluna divulgar o caminho das pedras
percorrido pelo atacante Toto - que do Juventus passou

pelo Flamengo e havia fechado com o Esportivo, de

Bento Gonçalves (RS), para disputar o Gauchão/99 =, o

jogador surpreendeu, Rescindiu o contrato com o clube

gaúcho e já desfila com a camisa 9 da Chapecoense,

Rápidas----------------------------------------------
* Desportista jaraguaense está sendo contactado para

posar nu na Revista "G Magazine", direcionada para o

público gay. Até maio, dará a resposta, e o ensaio é

ainda para este ano.

* Equipe mirim de FutsaL que tem a base formada no

Colégio Evangélico Jaraguá, venceu a primeira etapa
do Estadual da categoria, realizada em Blumenau, no

último fina) de semana, Sapecou duas goleadas contra

os anfitriões Apama e AD Hering - 6 a 2 e 5 a 1,

respectivamente,
* "Se perdermos a medalha de ouro no Basquete
masculino e no Futsal nos Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, é zebra". Palavra do-presidente da Associação
dos Amigos do Esporte Amador de Jaraguá do Sul, Sérgio
Silva.
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