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Ser�idores d� Jaraguá do�ul terão�.
reajuste salanal de 5'0/0 mors abono v·

Os servidores municipais
terão reajuste salarial de
5% mais abono de R$
100,00, em maio, O anún
cio foi feito no manhã de
ontem pelo prefeito lrineu
Pasold (PSOB), que fez

questão de informar que o

aumento salarial não con

templará os secretários,
O ,reajuste é superior à

inflaçãomedido pelo INPC

(índice Nacional de Preços
00 Consumidor), entre ja
neiro de 1998 e janeiro
deste ano, que foi de
2,48%,

Com o aumento salari
al anunciado, o menor

salário do funcionalismo

municipal posso o serde R$
322,00, Página 3

Alessander Lenzi é bi de JetSky
o piloto jaraguaense

Alessonder Lenzi, da

equipe Wamilton's Cus
torns. conquistou no últi
mo domingo (25) o bi
campeonato brasileiro de
Jet Sky, no categoria Free

'Style (apresentação),
A 2° etapa do campe

onato, dividido em 11 ca

tegorias, aconteceu no

Praia Central, em Santos

(SP), e reuniu rnols de cin
co mil pessoas,

Como havia vencido o

primeiro etapa do cam

peonato, Lenzi só precisa
va de mais uma vitória
paro se tornar o terceiro

piloto do País o ser bi

campeão do categoria,
nos últimos dez anos,

Com o título, o piloto
garantiu vogo no Mundi
al de Jet Sky, que acon

tece na Califórnia, Esta
dos Unidos, em outubro,

Página 15
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Radical: Lenzi mostra toda técnica durante campeonato

o trdbdlho é a garantia do progresso e da

melhoria na qualidade de vida da população.
1 de maio - Dia do Trabalho

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Põo e circo
A prisão e a quase imediata libertação do ex

presidente do Banco Central Francisco Lopes, na
segunda-feira (26), foi um exemplo clássico de como os

governantes insistem em ludibriar O povo que, por sua
vez, gosta de ser enganado, divertindo-se com a própria
sorto. Se não fosse triste, o episódio seria ridículo, ainda
mais se levarmos em consideração o objetivo final dessa
CPI que, como todas as outras, não pretende revelar

nada, esclarecer ainda menos

e punir ninguém,
Na Roma antiga, o imperador

, )�venal propôs pão e circo
"corno torrno+de acalmar o

"

povo. ;às vezes, i�digFladC? com

a· 'coridução do governo, e

manter o domínio,' Os e[ls'i
namentos de Juvenoí venceram
épocas e costumes e rororn

implantados mundo afora, As
dezenas de comissôes parla
mentores instalados' desde o

final do período militar, por mais
sérias que parecessem, não

conseguiram dernocrctlzor o

tratamento da coisa pública,
Oepois de muito palavrório,
denúncias e acusações repou

sam serenas nas gavetos da burocracia palaciana,
Não nos iludamos, o foco jogado pela CPI em cimo

da negociata entre Banco Central, Marko e

FonteCindam tem como objetivo desviar a atenção de
outras morccutolos. O ex-presidente Collor de Mello já
dizia que o Banco Central é uma caixa preta, Com todas
as acusações de improbidades administrativas, o

governo, aí por cinco anos, nada fez para lançar luz ou
reduzir as sornbros deste império fioonceiro, Os socorros

a bancos falidos, es potrocínios a campanhas
institucionais e as informações privilegiados precisam ser

devidamente explicadas,
A roubolholro oficial se tornou um câncer nacional.

que vem definhando as estruturas governamentais,
empurrando o País para o quarto mundo, reforçando o

contraste social.A corrupção virou vício e não há fórmula
eficiente para combatê-Ia, Os escândalos financeiros
convivem conosco desde o descobrimento, Não
podemos nos esquecer da CPI da Corrupção, do

Orçamento, das Letras, etc" etc" que não puniram
ninguém, incentivando a prática do delito, Além dos

grampos do BNDES e do compra de votos,
Trazendo a discussão para mais perto, podemos

analisar os efeitos perversos odvindos da rapinagem
generalizada, Além da promíscua distribuição de renda,
que empurra milhares de jovens e adolescentes paro o

marginalidade, roubam o dinheiro dos aposentados, dos
hospitais, da educação, da merenda escolar e de
milhões de brasileiros honestos, Todos esses abusos só são

. possíveis por que a população permite, A apatia, o
ignorância e o egoísmo traçam o destino do nação,

O jornalista Mino Carta acredita que se não houver
um grande solavanco, isso aqui vai continuar do mesmo

jeito, "E vai de mal a pior",

Foto do Fato

Todos os anos em nosso

País, dois milhões de jovens
estão aptos a entrar no

mercado de trabalho, En

tretanto, deverão enfren

tar não apenas o desem

prego conjuntural, mas

também o desemprego
estrutural. A globalização
trouxe uma nova ordem ao

mundo do trabalho, Fun

ções e mesmo profissões
inteiras desaparecem, en
golidos pelas novas tec

nologias, Novos patamares
são exigidos,

É indispensável que se

tenha um objetivo e que
vá em sua busco com éti

ca, honestidade, idonei
dade e intuição, Agir com
inteligência, É inteligente
quem se sente eterna

mente no limiar da lncom-

* José Augusto Caglioni

petência, inconformado
com o que já sabe e ca

paz de tronstorrnor suo cu

riosidade em energia in

telectual. Nestes novos

tempos, a máquina será

derrotada pela valoriza

ção de que existe de mais

humano: a criatividade e a

paixão pela descoberta,
, É importante nunca

parar de aprender; signifi
ca o fim 'da arrogância de

quem já tem seu diploma,
Tenha a visão do que
você espera de você,

mesmo, Saber o que quer
da vida e maturidade

para exercer comando, O

acomodado não terá vez

e dará lugar ao criativo e

aberto a desafios, Seja
sempre uma versöo de

primeiro categoria de si

CORREIO DO POVO-

São as pessoas, mais do que as máquinas e

o� recursos tecnológicos, que fazem a

grande diferença na Marisal.

Trabalhadores

nas obras do

gasoduto,
emJaraguá

doSul.

Homenagem
doJornal

CORREIODO

POVO aoDia

do Trabalho -

1 demaio

* Professor

Carta do leitor

O trabalhador do terceiro milênio

mesmo, em vez de uma

versão de segunda cote

goria de outra pessoa,
Às portas do terceiro

milênio, o mercado de tra

balho está cada vez mail

restrito e exigente"Jp não
há mais lugar, poro o' espe
cialista simples, É preciso
estar atento aos prlncíplo
mais elementares de dlver

sidade. e ao espírito de

equlpe, A busca de conhe

cimentos e lnvesttrnento
em aperfeiçoamento são
a tono do momento, é pre
ciso exercitar o intelecto e

partir para novos desafios,
visualizando um novo e

promissor horlzonte.
Vá que o terceiro mi·

lênio te espera.

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 qremettcsi» necesséries
. .� ':.

'.
;

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - AçJrnihjstra,ç�ô, Redagãq; O�part§lmentö Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Ja1aguá 00 Sul, SC ,-,Fooes/F.ax{Ci(41) 370-791 � "370-8654,370-8649
Os textos e cofunas'assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, nãorefletindo, 'l!�cessarialllel!te, à opiniãodo jórnat

Homenagem da Marisol a todos os seus Colaboradores neste 10. de Maio.
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Arquivo/CP

Servidores ferão reajusfe de Parte da receita do IPTU será
5% mais abono de R$700,OO •

t·d b b
..

Jaraguá do Sul - Os cer- menor salário da Prefeitura Inves I a em o ras nos alrros
co de dois mil funcionários passará a ser de RS 322,00,
municipais terão reajuste Com o reajuste, a folha
salarial de 5%, mais abono de pagamento compro
de RS 100,00, em maio, O meterá 50% da receita
anúncio foi feito na ma- mensal do Município, hoje
nhö de ontem pelo prefeito em torno de RS 4 milhões,
Irineu Pasold (PSDB), afir- Na administração anterior,
mando que os salários dos os salários representavam
secretários não serão rea- cerca de 52% da arreca

justcdos. O aumento sala- dação, "Antes do reajuste,
rial decretado é superior à a folha de pagamento
inflação registrada pelo comprometia 47% da re

INPC (índice Nacional de ceita", informou Posold.

Preços ao Consumidor) SECRETÁRIA - Pasold
medido entre janeiro de anunciou ainda a efeti-
1998 e janeiro deste ano, vação de Clarice Coral

que foi de 2,48%, como secretária de Plane-
De acordo com Pasold, jornento. Desde a morte do

o reajuste anunciado é ex-prefeito Geraldo Wer

"aquém do que a adminis- ninghaus, em fevereiro,
tração gostaria, mas o pos- quando o então secretário
síve!". Sobre o abono, o de Planejamento, Irineu

prefeito fez questão de Pasold, também vice-·
frisar que é em apenas prefeito, assumiu a admi
uma. parcela, "Na ver- nistração municipal, Cla
dade, é uma gratificação", rice respondia interina

reforçou, lembrando que o mente pela posto.

Épreciso não esquentara face suada, o braço cansado,
o olhar atento do trabalhador que move o mundo...

Imagem forte, digna, que no anonimto constrói as

grandes conquistas.
Trabalhador: face sueda, braço cansado, olhar atento.

Sujeito anônimo que move o mundo... Parabéns pelo
seu dia!

Sempre é tempo de agradecer a quem desempenha a

partemais difícil da tarefa, acredita que omundopode
ser diferente e aposta no trabalho como garantia de

dignidade.

Homenagem em comemoração ao

Dia do Trabalhador.

Jornal CORREIO DO POVO

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

Administração municipal e associações de moradores desenvolvem o

Projeto "Bairro Participante H, a ser implantado no próximo ano

Jaraguá do Sul- O prefeito
Irineu Pasold (PSDB) revelou
que a odrnlnlstroçóo está
desenvolvendo o Projeto
"Bairro Participante", que
será implantado no Municí
pio a partir do ano que vem.

A proposta pretende destinar
30% dos recursos do IPTU (Im
posto Predial e Territorial Ur

bano), cerca RS 1 milhão,
para obras nos bairros, A exi

gência,é que a comunidade
se envolva em programas
governamentais, como por
exemplo, Bota-fora, participe
e se responsabilize pela ma

nutenção dos bairros,
Na opinião de Pasold. o

programa, ainda em elabo

ração entre a Secretaria de

Planejamento e cinco presi
dentes de associações de
moradores, com previsão de
conclusão para outubro, é a

forma mais justa de distribuir
as obras pelo Município, Se
melhante ao projeto do

Orçamento Participativo im

plantado pelas prefeituras do
PT, o Bairro Participante irá

Pasold: "Forma mais justa de distribuir recursos"

realizar as obras indicadas blemas, mas incentivando o

envolvimento em projetos
mais abrangentes,

O prefeito informou ainda

que as demais obras serão
incluídas no orçamento, sem
que haja a necessidade da

participação no projeto go
vernamental. "Temos um pro
grama de governo a cum

prir e vamos cumpri-lo na me
dida do possível", prometeu,

pelas comunidades,
- Os bairros vão conquistar

as obras reivindicadas de

pendendo da participação
e da responsabilidade assu

mida, Vamos pontuar as

ações e realizar as obras por
merecimento - explicou Pa
sold, acreditando que não é
dando dinheiro aos bairros

que serão resolvidos os pro-

Em cerimônia
realizada na noite
de quarta-feira, na
Arweg, a Câmara
de Vereadores de

Jaraguá do Sul
concedeu o título

de Cidadão
Jaraguaense ao ex

prefeito Geraldo

Werninghaus, "Em
Memória".

A homenagem foi

entregue pelo
presidente do

Legislativo'
Municipal, Alcides

Pavanello, à esposa
de Werninghaus,

Lt7ian Werninghaus.

CENTRO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA'
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

DEIMAGEM

Hospital Jaraguá

RUA JORGE CZERNIEWICZ, S/W (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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Caropreso admite reduzirquadro
para reconstruir e 'salvar' PSDB
---------------------------------

Coordenadores regionais se reuniram em Jaraguá do Sul para discutir
futuro da legenda e analisar a posição de dois deputados

Jaraguá do Sul - O depu
tado federal Vicente Caro
preso, presidente da comis
são provisória estadual do
PSDB, admitiu no sábado
(24) reduzir os quadros de nli
ados para "manter a uni
dade e tentar salvar o parti
do". A declaração foi
traduzida como um recado
aos deputados estaduais
João Rosa e Jorginho Mel
lo, que estão em rota de
colisão com a direção es

tadual. Na noite de sexta
feira (23), Caropreso rece

beu um dossiê contendo

acusações aos parlamen
tares.

Ainda na sexta-feira, foi
instalada a Comissão de Éti
ca, presidida por Luiz
Antônio Ramos, membro do
Instituto Teotônio Vilela. A
comissão provisória se reúne
hoje para analisar os docu
mentes. elaborados por co
ordenadores regionais. "Va
mos analisar e encaminhá
los à Comissão de Ética",
afirmou Caropreso, re

forçando a intenção de
"

re

construir a legenda no Esta
do". Ramos, por suo vez,
lembrou que um partido é
uma associação, onde os

associados estão sujeitos ao
estatuto.

- Os dirigentes pedem a

abertura de processo disci-
.

plinar contra os deputados.
O objetivo é analisar o des
vio de comportamento
político. Esse procedimento
faz parte do estatuto. A

função é salvar o partido e

fazer cumprir os ditames da
legenda - definiu Ramos,
lembrando que, dependen
do da gravidade dos fatos,
Rosa e Mello poderão ser

expulsos. "A eles será dado
amplo direito de defesa",
aliviou.

O presidente do diretório
de Florianópolis, Alfredo
Kleper Labor, um dos sig
natários do dosslê. oflrrnou
que o documento requer
que a comissão provisória
tome medidas disciplinares.
"AchamoS que o partido
deve ouvir a Comissão de
Ética", resumiu, informando
que as dlverqêncíos come
çaram durante a eleição
para a presidência da As
sembléia Legislativa, quan
do Rosa e Mello desobe-

Edson Junkes/CP

Acerto: Caropreso discute com lideranças regionais

deceram as orientações do
PSDB e apoiaram o deputa
do Gilmar Kncesel (PPB),

. que acabou vencendo a

eleição.
- Tínhamos tudo para

presidir a Assembléia, mas o
Jorginho confundiu o apoio
dado' pelos integrantes da

Coligação Mais Santa Cata
rina como sendo indicação
do seu nome - revelou, oflr-

mando que a dir,eção es

tadual quer ouvir as expli
cações deles e a causa do
enfrentamento.

O CORREIO DO POVO fez
contato com a assessoria
do deputado João Rosa,
que prometeu colocá-lo em.
contato com o jornal para
apresentar a versão dele
sobre o episódio, o que
acabou não acontecendo.

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

O retorno do vereador Ivaldo Kuczkowski (PFL) à Câmara
Guaramirim, nq segunda-feira (3), promete ser bombóstic
Ele apresentará projeto reduzindo o solóno dos vereador

dos atuais RS 1,7 mil para RS 520,00.
Kuczkowski admite encontrar resistências, mas promete

empenho.
- A reforma administrativa permite que se fixe a remu

neração para a atuallegislatura. A intenção é implantar
novo salário ainda neste ano, para não soar falso - dis

cursou, afirmando que o objetivo é adequar as despesas d
Câmara, antecipando as 'determinações da Lei Amin.

Aliás
Kuczkowski revelou que, na
mesma sessão, irá requerer
informações detalhadas
sobre a aquisição de

uniformes escolares pela
Prefeitura. Segundo ele, há

rumores de
superfaturamento.

- Se for confirmada a práti
ca de preços superiores ao
do mercado, vou pedir a
abertura de CEI - cutucou.

Resistência
O presidente da Câmara
Guaramirim, Altair José Ag

.

er (PPB), reprovou a propos
de Kuczkowski, afirmando
que os salários foram fíxod
pela legislatura passada.

- Sou favorável a

manutenção dos atuais
valores. Ele (Kuczkowski) te
o direito em apresentar o
projeto, que precisa ser

aprovado - lembrou.

Dentro da lei

Aguiar fez questão de frisar que as despesas da Câmarc
obedecem as determinações definidas por lei. Disse que

a Câmara gasta 5,23% da receita do Município.

Belo gesto
O vereador Ademar

Possamai (PFL) teve uma
atitude digna de um repre
sentante do povo e de
monstrou civilidade ao

comentar as declarações
do deputado estadual Ivo

Konell (PMDB).
Possamai acenou a ban
deira da paz e manifestou
a intenção de acabar com _

as picuinhas entre militantes
de partidos diferentes.

Tomara que o exemplo seja
seguido.

Mais um
No encontro. estadual do
PSDB, no sábado (24), em

Jaraguá do Sul, o ex

prefeito de Guaramirim
Victor Klein (PPB) se

encontrava à vontade no

ninho tucano.

Indagado sobre uma

possível transferência,
respondeu: "Tenho

simpatia pelo partido.
Ainda estou filiado. ao PP8.
mas talvez esteja com o

bico dentro do PSDB",
brincou.

Perguntinha
A Prefeitura não vai mesmo mostrar onde gastou RS 17

mil para reformar a Praça Paul Harris?

Enigma
O vereador Carione

Pavanello (PFL) apresentou
indicação solicitando a

instalação de telefone
públiCO no pátio do Beiro
Rio Clube de Campo.
Na mesma sessão, o

governo propôs conceder
subvenção ao Uons Clube.

Estranho né?

Konell no TCE
Parece que desta vez vai.
A indicação do deputado
estadual Ivo Konell (PMDB)
para o TCE (Tribunal do

Contas do Estado) deverá
ser aprovada pela

Assembléia Legislativa.
Há um acordo entre PMD8,
PFL e PPB para preencher
as três vagas no Tribunal.

[ADDlMaklef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

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

E�\)E,\�EÇ Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul - SC
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Pacheco da Rosa é reeleito
presidentedaCâmara Lojista
----------------------------------

Mandato é de um ano, mas poderá ser prorrogado por mais um, para
que a nova eleição coincida com a escolha dos dirigentés nacionais

Trabalho é símbolo de digni
dade. Neste momento, onde o

índice de desemprego no Brasil
bate recordes somados a enormes

desigualdades sociais, precisa
mos nos unir à luta diária da tão

sonhada cidadania.
Os Metalúrgicos parabenizam

os trabalhadores e aos que
acreditam neste ideal.

.� (ilii

e

Jaraguá do Sul - O em

presário Alberto Pacheco da
Rosa foi reeleito, na semana

passada, presidente da CDL
(Cãmara de Dirigentes Lojis
tas). Em princípio, o manda
to é de um ano, mas poderá
ser prorrogado por mais um.

A FCDL (Federação das co
moras de Dirigentes Lojistas)
tem orientado as entidades

regionais para que realizem

eleições conjuntas com a

federação, cujos
diretores. têm
mandato de dois
anos.

Apenas a

chapa da atual
diretoria foi inscri
ta. Cerca de 30
associados, por
unanimidade,
decidiram, por
aclamação, re
conduzir a dire

ção a mais um

r;nandato à fren
te da entidade.
A posse simbóli
ca da diretoria
acontece na

noite do dia 5 de
maio, no Restau
rante da Armal
wee. Pacheco
da Rosa disse

que pretende
dar continui-
dade aos proje
tos de fortaleci
mento da CDL e

ampliar o núme
ro de associa
dos.

- . Avaliamos.
como positivo
esse ano à frente
da CDL. Apesar
do retração das
vendas decor
rentes das os-

cilações do mer

cado financeiro,

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e do Materjl@l Elétrico de Jaraguá do Sul e Região

Je

o

11

o

PdeMaio
No dia em-que o mundo todo homenageia os trabalhadores,
a gente quer demonstrar à nossa equipe o reconhecimento

pela sua dedicação, que faz daDuasRodas uma empresa sempre
presente nas mentes e corações de seus clientes, fornecedores e amigos.

Duas Rodas
Industrial
MAISSABOR
PARA SUA VIDA

Departamento de Assessoria ao Cliente DDG 0-800-47-5505 - http://www.duasrodas.com.br

manter o nível de emprego
e a geração de renda - de
clarou, lembrando que a a

tuai diretoria implantou o prê
mio Mérito Lojista, entregue
ao diretor-presidente do Gru

po Breithaupt, Hans Brei

thoupt. e posslbllltou cursos

de formação profissional aos
comerciários, através do Se
nac (Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial).
Completam a diretoria:

Hilário Corrêa, vice-presidente;
Waldemar Behling, tesoureiro;
Odila Bértoli MorettL diretora
social; Bruno Breithaupt,
secretário; Ivo Ewalddiretor de
Serviços SPC; Reinoldo Esser,
relações públicas, e Sérgio
Nagel, conselheiro.

COMÉRCIO - Os dirigentes
lojistas definiram também os

domingos do mês de maio
em que o comércio estará
aberto. Em princípio, os asso
ciados escolheram o primeiro
domingo do mês (2), para
facilitar as compras. do Dia
das Mães (9). Mas o feriado
do Dia do Trabalho (1) invia
bilizou a opção. "Achamos
incoerente abrir o comércio
um dia depois do Dia do Tra
balho", justificou Pacheco da
Rosa. Ele informou que o SPC

(Serviço de Proteção ao

Crédito) de Jaraguá do Sul
está integrado a 95% dos

serviços de informações e

arquivos do Estado.
Nos dias 6 e 7 de maio,

quinta e sexta-feiras, o co

mércio estará aberto até às
20 horas. No sábado que an
tecede o Dia das Mães, o
comércio fecha às 18 horas,
sem intervalo para almoço.

CONVENÇÃO - O presi
dente da CDL de Joinville,
Alexandre Brandão do Nasci
mento, estava sendo aguar
dado para falar sobre a 32°

Convenção Estadual do
Comércio Lojista, que acon

tecerá nos dias 27, 28 e 29 de
maio, no Centreventos Cau
Hansen. Outro compromisso,
no entanto, impediu a vinda
de Nascimento.

A convenção contará
com palestras do articulista
da "Rede Globo", Alexandre
Garcia; do ministro do Turis
mo, Rafael Greco; do diretor
técnico do Sebrae (Serviço
de Apoio às Micros e Peque
nas Empresas), Vinícius turn
mertz; do presidente da TAM
Rolim Amaro, entre outros.
"Será a convenção da virada
do século, pela magnitude e

abrangência das palestras",
definiu Pacheco da Rosa.

Edson Junkes/CP

I

c o n s e g u i mos Aclamação: lojistas aplaudem a reeleição da diretoria.

SEJA COMPETITIVO NES-TE'MEReADo-Gl:0BALIZADO .

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
. f .�-

Ço�ê�1Jli
OAB/se 3437-B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP89251-470 -Fone: (047)371-75HlFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul- SC - HomePãge.www.cassulf.cöm.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br
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Bretzke investe em publicidade
para conquistar mercado interno
--------------------------------_.

Empresa destina cerca de R$ .1 milhão em comerciais de 30 e 60 segundos
nas duas principais redes de televisão do País

Jaraguá do Sul - Desde
o último domingo, está sendo
veiculada nas duas maiores re
des de televisão do País - Glo
bo e SBT - a nova campanha
publicitária da Bretzke Alimen
tos. São cinco comerciais

diferentes, de 30 e 60 segun
dos, produzidos pela Agência
KNB, de Campinas, São Pau
lo, com filial em Blumenau.
Além das chamadas nos Tv's.
a empresa vai divulgar os

produtos através de outdoor
e busdoor (anúncios nas trasei
ras de ônibus).

Os comerciais de N estão
sendo veiculados em todo o

território dos estados de San
ta Catarina e Espírito Santo, in-,
terior do Paraná (Foz do I

guaçu, Cascavel e Londrina),
nas regiões de Sorocaba, São
José do Rio Preto e Presidente

Prudente, em São Paulo, Uber
lândia e Governador Vala
dares, em Minas Gerais, No fi
nal de maio, a campanha se

estende para duas regiões do
Nordeste, a serem definidas.

- Queremos ser conhecidos
como fabricantes de produtos
gostosos c afirmou o assessor

de Marketing, Dijalmir da

Rocha, justificando o slogan:
"É Bretzke, é gostoso", acres
centando que a empresa
aposta na qualidade dos

produtos para conquistar o

mercado. As regiões para a

veiculação da campanha fo
ram escolhidas através dos dis
tribuidores. A empresa está in
vestindo cerca de R$ 1 milhão
nessa etapa, que terá ou-:
ração de quatro meses.

Francisco Alves/CP

Imagem. comercial quer atingir publiCO Infantil

o carro-chefe da Bretzke
continua sendo o achocola
todo Muki, que ocupa o ter
ceiro lugar no mercado inter

no, representando 30% da

produção da empresa. Se

gundo o gerente nacional de
Vendas, Carlos Raimar Schoe

ninger, o produto lidera o mer

cado de achocolatado no

Paraguai. "O Muki re-presenta
10% das exportações. A pre
visão é elevar esse número
para 40%, em 2004", revelou,
informando que a empresa

lança, ainda neste semestre,
o .ochocolotodo líquido, em
embalagem Tetra pak.

PRODUTOS - A Bretzke pro
duz cereais (farinhas e aveias),
confeitos (brigadeiros, miçan
gas). temperos, linha de sobre
mesas e misturas poro bolos.

Em meados de março, esse
último item foi apresentado
em nova embalagem eco

nômica, que reduz de 25 a

30% o preço final ao consu

midor. "Depois do lançamen
to da mistura para bolo em

nova embalagem, a empre
sa registrou aumento de 1 00%
na co-mercialização do
produto", lembrou Rocha, in
formando que a empresa
produz cerca de 70 toneladas/
mês da mistura.

A empresa está investindo
outro R$ 1 milhão na amplia
ção de 20% do parque fabril
e em novos equipamentos. A
meta para próximo ano é do
brar a produção. Hoje a Bretz
ke possui oito regionais de ven
das, cobrindo quase todo o

País.

r -�-----------------��
I o Patrões e trabalhadores nas ind�strias do vestuário chegaram a um acordo na tarde de I
I ontem, Será mantida a convenção coletiva em vigor, os trabalhadores não terão reajuste I
I salarial, mas abono de 52°(0 para até R$ 600,00, dividido em três parcelas de 20, 16 e 16%,

I pagos em maio, julho e setembro, respectivamente.

I O O Núcleode Ferramentana eModelação daAcijs (AssociaçãoComercial e Industrial de Jaraguá do Sul)

I
promovemissão técnica para vis�ora 70 Feimafe (Feira Internacional demóquinas, ferramentas e sistemas
integrados de manufaturas), que acontece de 24 a 29 demaio, no Parque do Anhembi, em São Pawlo.

I Asaída está prevista para o dia 27, às 21 horas, retornando no dia seguinte.
IDA Acomac (Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção) vai promover

I visita à 150 Fehab - Anamaco (Feira Internacional da indústria da construção). entre os dias

I 10 e 14 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.
.

I O Maiores informações sobre as feiras podem ser obtidas pelo telefone 371 -1044, com Débora,

I
O O empresária Sérgio Pacheco assumiu a presidência da Associação dos Comerciantes
de Materiais de Construção de Jaraguá do Sul.

I A posse acontece hoje, às 20 horas, na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). no

I Centro,.
.

I O Para comemo'roro Dia do Tral:x:llho, 1 demaio, sindicatos filiadosà CUT (Cento I Única dosTral:x:llhadores)
I e Federação dos Metalúrgicos promovem, de 8 a 1 7 de maio, a Semana de luta pelo emprego.

I Ente os acontecimentos, destaca-sea palestra com frei�Beto, com o tema "Desempregoe solidariedade",

Lmarcada para às� horas do dia 1�na Liga Sociedade Joinvillense.:_ _j

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

NÚCLEO E ACOMACO UNIFICAM DIRETORIA. POSSE DIA 30
O Núcleo de Materiais de Construção e a Acomac

(Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de

Jaraguá do Sul e Região), unificaram as diretorias por ocasião
da eleição, havida no mês de março, quando ficou acertado
que a sede será junto ao Centro Empresarial (Cejas). A posse
dos novos dirigentes acontece na sexta-feira, 30 de abril, no
AABB (Associação Atlética Banco do Brasil).

Integrarri a diretoria: presidente, Sérgio Pacheco (Arte Piso);
vice-presidente, Tibério Emílio, Stui [Bacana Materiais de

Construção); 10 secretário, Jaime de Souza (Arte Laje Jaraguá); 2°
secretário, Aírton Luiz Demathé (Banalli Mat. de Construção); 1 °

tesoureiro, Vanderlei José Piermann (Ind. Com. Piermann); e 2°
tesoureiro, Elói Emmendoerfer (Casas Ind. Com. de Concreto).

SECRETÁRIO ENI VOLTOLINI DISCORRE SOBRE SAÚDE, NA ACIJS
O secretário de Saúde, Eni Voltolini, reiterou, na Associação

Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, que o desafio de sua

pasta é proporcional ao do Estado: precisa de superação, Ele I
participou da reunião com empresários, no dia 26, a convite
da Acijs, quando declarou que a diretriz básica do governo é a

promoção da saúde, através do fortalecimento das
coordenadorias regionais, das parcerias com os municípios e

da descentralização dos serviços.
Voltolini destacou que a prevenção é a prioridade, com a

utilização de agentes comunitários de saúde, ampliação da
cobertura vacinai, de programas educativos à saúde e de uma

maior atenção básica primária, ajustando os postos de saúde,
a melhoria dos primeiros atendimentos. O secretário relatou a

implantação da Ouvidoria da Saúde (0800-482-800), "onde o

povo será verdadeiramente o fiscal, para aperfeiçoar o

processo",
A divisão do Estado em oito grandes regiões para a

descentrollzoçóo dos serviços de saúde foi anunciada por Eni.
A proposta é evitar os deslocamentos constantes das
ambulâncias percorrendo longas distâncias, através da

instalação e do credenciamento de referências regionais. Ou
seja, os doentes serão tratados na própria região de origem.

Segundo o secretário, "precisamos levar a saúde e o

atendimento para todos, não mais ficar restrito a apenas um

grupo de catarinenses". Eni Voltolini recebeu alguns pedidos,
como do prefeito Irineu Pasold, um dos quoís a realização de

parceria para formação de consórcios intermunicipais em

algumas especialidades. O secretário concordou.
A Acijs, ao longo das últimas semanas, recebeu grupo de

médicos para tratar sobre os hospitais, a secretária municipal
de Saúde, a coordenadora regional de Saúde e, agora, o

secretário de Estado Eni Voltolini.

CONSTRUÇÃO CIVIL DIVULGA ATIVIDADES E LANÇA FOLDER
O Núcleo da Construção Civil, que tem na presidência o

engenheiro Almir Roberto Negri. lançou um fa/der poro divulgar as
empresas participantes. O lançamento foi realizado na Acijs, junto
com a apresentação do relatório, onde se destacam cursos,

palestras, visitas, missões empresariais, intercâmbios e

treinamentos. No dia 29 de abril, integrantes do núcleo vão à
Feicon - Feira Internacional da Construção, em São Paulo, onde
farõo, também, visitas a duas empresas do setor, da capital
paulista. O núcleo iniciou, no dia 26, mais um módulo do curso
de Mestria de Obras, sobre alvenaria, pisos e revestimentos, com

previsão de término no dia 17 dernoio.

NÚCLEO DOS MARCENEIROS FIXA AS METAS PARA O ANO
Um dos primeiros núcleos criados na Acijs, dos Moveleiros,

empossou recentemente a diretoria, integrada por Vilmar Moas

(presidente), Joeni Romão (vice-presidente), Domênico J. Weber

(tesoureiro) é Renato Freiberger (secretário). As metas e objetivos
para 1999 são: formação de consórcio poro realização de missões
ao exterior; fortalecimento do núcleo, com novas adesões;

pacotes de cursos com Sebrae, Senac e outras empresas
segundo a necessidade; projeto de convênio com órgãoS
governamentais para formação de escola voltada à marcenaria
e afins, utilizando equipamentos em desuso nas empresas ,

associadas.
Está prevista, ainda, missão empresarial à Fenovern.

participação da diretoria em reuniões de outros núcleos setoriais,
leilão permanente de produtos dos participantes do, núcleo,

criação do selo do associado e o lançamento do "Jornal do

Moveleiro" .
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Saúde
O índice de CPO'-D, que conta o número de dentes
cariados, perdidos e obturados da população
jaraguaense, caiu de 4,48% em 1994, para 2,31 %, no ano
passado.
Jaraguá do Sul possui o melhor índice do Brasil, o nacional
é de 3,12%.
A redução do índice é resultado do trabalho preventivo
implantado no Município há cerca de dez anos.

O tratamento curativo é realizado por 35 odontólogos e

20 atendentes, em 18 consultórios e uma unidade móvel,
essa atende em média 160 alunos/mês.

Educação
O Colégio São Luís inicia processo interno que visa a

implantação do Projeto Político-Pedagógico, que deverá
ser concluído ainda este ano.

O projeto pretende formar cidadão para atuar junto à
comunidades. Já a dimensão pedagógica definirá as

ações educativas e as características necessárias para
que a escola cumpra seus propósitos e sua inten
cionalidade.

Meta.
O projeto busco o processo democrático de decisões e

organização do trabalho que supere conflitos, elimine as

relações competitivas, corporativas e autoritárias.
A coordenadora pedagógica do colégio, Ana Maria
Nasato, disse que o projeto será aliado à filosofia marista

paro alcançar a meta prevista.

Ferj
O presidente do Conselho Estadual de Educação de
Santa Catarina, Ricardo José Araújo de Ollveiro. decidiu,
no semana passada, designar o conselheiro Cesar Luiz
Pasold como relator do processo de transformação da

Ferj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense) em
Centro Universitário.
No mesma portaria, Oliveira instituiu a Comissão de
Consultores composta por professores da Universidade
do Oeste de Santa Catarina, da Universidade do Vale
do Itajaí e da 'Universidade do Sul de Santa Catarina.

Sessão itinerante
A Câmara de Guaramirim realizou rro noite de ontem,
no Sociedade Esportiva e Recretiva Comercial, no Bairro

Jacu-açú, mais uma sessão itinerante.
Os vereadores aproveitam o contato direto com a

comunidade para conhecer, in loco, as reivindicações.

Tortura
O Grupo Escoteiro Jacoritaba promove de 5 a 23 de
maio, entre 9 e 21 horas, no prédio da antiga Prefeitura
de Jaraguá do Sul, a Mostra Internacional de Instrumentos
de Tortura Medieval.
A mostra, que já esteve exposta no Seminário Sagrado
Coração de Jesus, em Corupá, no seu último ano no Brasil,
percorre o mundo revelando as formos de punição
utilizadas pela inquisição e pelos tribunais da Idade
Média. Professores não pagam ingresso, que custa RS
2,50, e RS 1,00 poro estudantes

Volfolini propõe inversão no

tratamento das 'dificuldades'
____ IÍIIIIIII _

Secretário de Saúde reforçou o compromisso em descentralizar a

administração e aposta nos consórcios regionais

Jaraguá do Sul - O' secre
tário estadual de Saúde, Eni
Voltolini, aconselhou os od
ministradores de saúde a

deixarem as lamentações
sobre a falta de recursos e

inverter a forma de enfrentar
os desafios que a área ofe
rece. A declaração foi feita
na noite de segunda-feiro
(26) durante reunião da Acijs
(Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul).
Voltolini reforçou o com

promisso em descentralizar a
administração,. afirmando
que o Estado pretende in
vestir no programa de agen
tes comunitários de saúde.

Na opinião dele, a cultu
ra brasileira não permite que
se invista na prevenção e em
programas orlentotlvos. vê
apenas os realizações em

estrutura física. "A população
nöo exige do poder públiCO
investimentos na área de pre
venção e orientação. Pre
cisamos inverter essa cultura",
conclamou, acrescentando
que a secretaria quer pro
mover a saúde, comprome
tendo-se a formar agentes
comunitários de saúde, trei
nando-os paro os contatos
diário e direto com as famnias.

Voltolini disse ainda que o

secretaria quer aproveitar a
estruturo e os recursos dis
poníveis dos 18 coordena
dorias regionais, com 12 mil
funcionários, para promover
a saúde. "Nem sempre a fel-

Em ano eleitoral, apare
cem as promessas de investi
mento em educação. No en

tanto, sai governo, entra go
verno, e a realidade não
muda. A inclusão de pessoas
portadoras de deficiência na

rede regular de ensino conti
nua no papel. As escolas não
estãopreparadas. Têm dificul
dades em atender os defi
cientes. Como querem inclui
las no ensino regular?

A nova Lei de Diretrizes de
Base diz queapessoaportadora
de deficiência tem direito à eäu-

Edson Junkes/CP

ta de verbas
é o grande
empecilho. Às
vezes, é a ma
neira de en

frentar os pro
blemas", des
tacou, afir
mando que
não adianta
copiar os mo
delos, mas

resgatar os _,

trabalhos dos
coordenado
res. "São as

garantias da
implemen
tação de pro
postas de so

lução", com
pletou.

Para o se

cretário, o

grande ges
tor da saúde Voltolini: (C) investir em postos de saúde
é o secretário
municipal, que deve desen
volver propostas de consór
cios regionais de saúde, na
tentativa de resolver parte
dos problemas. "O' Estado
passa a ser o parceiro em

coisas maiores", disse, re
forçando a idéia de investir
em postos de saúde. "É pre
ciso trabalhar regional
mente, é preciso opostar nis
so", frisou.

O' prefeito Irineu Pasold
perguntou ao secretário se

existe a possibilidade do Es
tado participar na parce-

cação. No entanto, a LOB é obs
cura e confusa, não define a

quem compete assumir a edu

cação especial e nem qualpe«
centual, dos 25% da receita,
deve ser destinado a éla.

Nãose consegue verbapara
construção e nem () mínimo
necessário para amanutenção
das escolas.

Isso não é justo!
Não estáespecificado em lei

a percentagem a ser destinada
para o ensino especial.

Somos uma escola e como

tal queremos ter o direito de

Escolas especiais: por que tanfo abandono? Por que tanto descaso?

ria proposta pelo Sesi (Ser
viço Social da Indústria) de
implantar, juntamente com

a Prefeitura, um pronto
atendimento 24 horas, no

espaço onde funcionava a

cozinha industrial. Voltolini
respondeu que qualquer
iniciativa para melhorar o
atendimento será bem-vin
da, mas ressaltou: "o' Esta
do não interessa mais in
vestir de forma segmenta
da. A solução são consór
cios que possam apresen
tar diretrizes".

fazer parte da educação e

atender o nosso educando,
que tem direito à educação,
como qualquer outro.

Está na bota de assumir o

pregado durante as campa
nhas eleitorais. Educação para
todos, sem preconceito.

Nossa reivindicação é: o
direito na participação dos 25%
garantidos pela Constituição à
educação.

Alice DeckeT - Diretora da Es
cola Especial Professora Celia

.

Lucca. Palmitos - Santa Catarina.

Promoção'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 Prêmiosr

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.

I
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Márcio Moretti e Ana Maria Nazatto trocaram o

tradicional "sim", sábado passado, "a Igreja São Luiz

Gonzaga. Os convidados foram recepcionados llOS

salões da Armalwee

A nova

presidente da
Ama

Associação
Amigosdos
Autistas -,

Mábilis

Pelizzaro,recebe
a ata de posse da

ex-presidente ,

Inês Gorges da
Silva, em bonita
solenidade no

Restaurante

ltajara

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

O promoter Luiz Cesar Silva,
da Boate Notre, oDl

Marcelo, Vavá e a

aplaudidissima Banda
Karametade

Rita de Cássia Ramos de

Quadra, diretora e

professora do CEI Dente de

Leite, aniversaria hoje.
Parabéns dos alunos,
professores, do esposo
Nelson e da filha Mirela Denilson,filho de Ingo eAlzira Elena Stein, e Cristiane.filha

de Levino e Imgard Schunke,
trocaram alianças na mão

esquerda. A cerimônia religiosa
foi sábado passado na Igreja
Evangélica Luterana Centro, e
a recepção aos convidados na

Associação Recreativa Weg. Os
pais da noiva celebraram Bodas
de Prata na mesma cerimônia

DEPILAÇÃO DEfiNITIVA
.:

Adote esta técnica e elimine o problema de vez
Consultas sem compromisso

eLE/DE LOT/TO
Fone/Fax: (047) 372-3325

R: Manoel Luiz da Silva, 139 (Próx. ao Fórum) - Vila Nova - Jaraguá do Sul

CENTRO DE DIAGNÓSTICO' POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHULZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestiva

Clínica Geral e Aparelho Digestivo
DR. JULIANE T. SCHULZ
CIRURGIÃ DENTISTA

Qavelli, a loja
que vcstc o

homem de
bom gosto.

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

Rua: Jorge Czerniewicz, 84 - Jaraguá do Sul - Centro
Fone: (047) 372-3932 I 371-1109

.. (047) 371-8146

Mudas de árvores frutíferlß
flores e plantas ornament(1l
Rua Bernardo Dombusch. 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC
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Cacos de criatividade
Falta de critério na

seleção das músicas faz
festivalparecerparada
de sucessos comerciais.

Exceções salvam o

evento

úsica sertaneja, pa
gode, reggae, pop.
A menos que esses

ritmos tenham surgido no Brasil

no final da década de SO,
derivados da bossa nova e como

música de protesto, não podem
ser classificados como MPB

(Música Popular Brasileira).
Portanto, há um problema de

conceito no Festival Estudantil
da MPB, realizado em Jaraguá
do Sul. A não seleção das

músicas provocou mistura de

ritmos popularescos, músicas

comerciais que levaram o

público adolescente ao delírio
na terceira edição do evento,
realizada no Parque de

Exposições, dia 23 de abril.

Felizmente, houve algumas
felizes exceções.

.

A lamentável mistura de

sons prova que nem os festivais
- durante décadas símbolo de

boa música aliada a criatividade
e senso crítico - sobreviveram
ao apelo comercial. Já não

existem os espaços onde se

revelaram os maiores nomes da
música brasileira (vide Elis

Regina, Geraldo Vandré, Chico
Buarque e todos os tropica
listas ... ). De fato, eram outros

tempos, a história era outra. A

geração dos anos 90 não quis nem
fez qualquer revolução. Foi
educada ao som de pagode e

música sertaneja, curtindo ritmos
criados em computador. e,

portanto, é natural que não tenha
o mínimo interesse em saber o

que realmente significa MPB.
O bom senso do júri, de todo

modo, garantiu premiação justa
- apesar de não existir consenso
nesses casos. O velho lema de

Belchior, "Como os nossos

pais", interpretado pela bela voz
de Letícia Gabrielle de Oliveira

Seechis (Colégio Estadual Darci
FrankWelk), garantiu à menina

o 10 lugar e R$ 1 mil como

prêmio. Prova de que o ritmo

da moda é descartável; a boa

música, eterna.
A classificação a seguir

premiou músicas mais leves,

dos clássicos Bem que se quis,
de Marina Lima (20 lugar,

interpretada por Cassiana
Bueno da Silva), e Me chama,

Edson Junkes/CP

Performance: música de protesto faz lembrar graudes festivais

�IIII�, Estofados

6 •• KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

de Lobão (40 lugar, na voz de

Rocheli Verhmeister), ao

reggae das paradas, Presente de
um beija-fiar (30 lugar, por
Vitor Mamedes da Silva). O

. vencedor da primeira edição,
em 1997, Sean Marino Lenzi,
precisou contentar-Se com o S°

lugar este ano. Mas deu cara de

festival ao evento, cantando a

música de protesto Cidadão,
com interpretação que não

envergonharia Geraldo Aze

vedo.
A banda jaraguaense In

Natura encarregou-se de animar

a noite, com a presença da

vocalista Daniele Borba,
revelada no 2° Festival Estu
dantil da MPB. Sinal de que
investir nesses eventos pode
significar a produção de fruto

raro para o artista: oportunidade.
Além do mais, ainda que se

confunda o popularesco com a

boa música brasileira (mais
valorizada no exterior, é bem

verdade), provou-se que há

público para eventos musicais.
Basta primar pela qualidade,
afinal, é ternpo de pensar na

formação das gerações do

próximo milênio.

Fabricamos tambémmóveis em aço sobmedida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com
grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Huienilsster, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira aHistória

liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72 anos
- Em 1927, já acontecia na atual Pérola do Vale do Itapocu �abuso de poder.
O delegado de Polícia, AugustoMielke, ameaçava com revólver o sr. Heinrich
Friedrich. Ferreiro, que se recusava entregar uma carroça que devia despesas
em sua oficina. Ficou preso por 26 horas, por suposto desacato à autoridade,
até que interveio Reinoldo Rau. Este não deixou por menos e publicou no

jornal o acontecido, chamando a atenção do delegado para casos futuros.
- Omajor Júlio Ferreira recebia telegrama do dr. Adolpho Konder, governador
de Santa Catarina, do seguinte teor: "Blumenau, 22 de abril de 1927 - Julio

Ferreira - Jaraguá - Muito sensibilizado pela fidalga acolhida, peço transmitir
aos amigos e correligionários de Jaraguá os meus sinceros agradecimentos.
Abraços (ass.) Konder, governador".

Há 71 anos,
- Em 1928, João da Ilha, pseudônimo do poeta João Baptista Crespo, em
editorial do CORREIO DO POVO, comentava a recente nomeação do pa
dre dr. Gercino de Oliveira, para bispo de Joinville.
- O desembargador Tavares Sobrinho regressava, via ferrovia, de sua

viagem a Lapa-PR., em cujo sanatório estava internado um filho do

presidente do Superior Tribunal de Justiça do Estado. Na "gare", a hora
do "expresso", S.S. foi recebido com um abraço do sr. Arthur Müller,
intendente distrital de Jaraguá, sendo ainda acompanhado de amigos até

o HotelWensersky (prédio que ficava no Calçadão, ao lado da "Mobiliar"),
onde tomou aposentos, seguindo na manhã seguinte a Florianópolis, em
automóvel especial posto à sua disposição pelo governador do Estado -

dr. Adolpho Konder. <' .

Há 70 anos
- Em 1929, realizava-se uma festa pró Hospital Jaraguá, o lá do morro,

em benefício de sua construção - churrasco, rifas, tômbolas, servida pelas
moças da sociedade jaraguaense. A orquestra do "Tiro de Guerra", sob a

batuta do maestro Felipe Rosa, animava a festa. À noite havia baile no

Salão Buhr, que se prolongou até a madrugada. A festa rendia um líquido
de Rs. 6:000$000 (seis contos de réis) muito dinheiro para a época.
- O CORREIO DO POVO noticiava a ampliação da firmaWulff & Cia., no
vizinho 3° Distrito do Município de Joinville, que ampliava a produção
de cerveja de baixa fermentação, e a firma Biedermann & Comp., com

sua fábrica de tecidos, formavam a satisfação do desenvolvimento sonhado
pelo intendente Moritz.
- O Kegel-Klub "Alle Neuen", no Café Nacional, realizava um festival
de bolão a prêmios, com churrasco. Assinava a direção Guilherme

(Wilhelm) Gumz.
Há 68 anos

- Em 1931, o CORREIO DO POVO, um dos poucos jornais estabelecidos
em distritos que não sedes de município, tomava as dores do Distrito de

Hansa (atual Corupá, que, em 1934, passou a ser o 2° Distrito, na

emancipação de Jaraguá, e que se emancipou em 1958), denunciando à

opinião pública, aqueles que indicaram ao general interventor federal -

Ptolomeu de Assis Brasil, para nomear pessoa, para ocupar um funcionário

vitalício, dizendo: "Queremos nos referir ao substituto do escrivão distrital
de Hansa. Com a exoneração do

funcionário vitalício, foi nomeado para
substituí-lo um uruguaio. E pior que isso,
é que esse substituto, de fato nunca quis
ser brasileiro, dizendo mesmo ter honra

em o não ser". Era, então, o período de

exceção, em que não adiantava bater em

fen-o frio, mas ajustiça reconheceu, mais
tarde, o engano cometido com o sr. José

Pasqualini, não se sabendo se foi e ou

não indenizado por este gesto de força.

Qualidade
Marista de

Educação

%7

REMINISCÊNCIAS .

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (160) - APONTAMENTOS
"Escurecera muito" - diz Paulo Kraemer,

quando voltou com sua vaquinha que escapou
de um abate, para saciar a fome dos federalis
tas sern alimentação. "Chovera mais ainda, eu
chapinhava na lama. Deduzia que estava no

bom caminho, enquanto sentia que minhas bo

tas amassavam a larna. Havia um riacho, eu

sabia. Crescera demais. Passei. A água deu-me
pela barriga. Não !TIe incomodei muito devido
à noite quente de dezembro. Mas a lama desa

parecera. Chão firme. Bati desastradamente
num tronco. Perdera o rumo, e metera-rne pe
las direitas e pelas esquerdas na mata virgem.
Isto era uma fatalidade! Parei onde estava para
orientar-me sobre o que devia fazer. O melhor
seria deixar a noite passar, ficando onde eu e a,

vaca estávamos. Ela, porém, não se aquietava.
Puxava que puxava a corrente. Aí pensei em
deixá-Ia seguir e me guiar. Ela ia na frente, eu
ia atrás. Já agora enterrava as botas na lama.

Então estávamos no caminho certo, deduzi.

Assim chegamos afinal, com alegria de todos,
inclusive do ajudante de ordens, Gabriel. No
outro dia despediu-se e partiu para o acampa
mento, por sentir-se melhor.

Dias depois aparece-me um moço, apre
sentando-se como ajudante de ordens e primo
de Gumercindo. Trazia ordem de pô-lo bom até

o dia seguinte. Sorri diante desse 'ultimatum',
e falei-lhe meio em brincadeira, que numa cura

tão rápida nenhuma garantia havia. 'Experi
mente. Meu primo Gumercindo precisa de

mim!' Providenciei um leito macio no meu

quarto e à cabeceira pus o remédio indicado;
'Toda a hora um tanto', ordenei. Quando acor

dei pela manhã, o moço já estava curado. Be

bera o remédio de um trago SÓ.' Pelo amor de

Deus, que foi que o senhor fez?' Eu estou bom!

O remédio ajudou! 'Graças à saúde de ferro e à'

juventude, pudera suportar o preparado.
Chamaram-me à casa do canoeiro, Chico

Mendez, que fôra transformada em lazareto. O
médico recebeu-me com grande consideração.
Lá estava um grupo de federalistas, os quais

eram desconhecidos por mim. Um lia um livro.
Viu-me, tirou o pince-nez, cravou seu olhar
sobre mim e disse: 'Eu conheço este homem!
Estava em comunicação, com pica-paus. Em
Joinville eu botei ele na cadeia!' Era o general
Jaques Ouriques. Estremeci internamente, e não

pude proferir uma palavra. A meu lado encon

trava-se o doutor Manoel: 'O senhor não tratou

do ajudante de ordens do Gumercindo, na Sua

casa? O senhor não os pôs bom?' e a Jaques
Ouriques: 'Engano, general, este é um homem
bom!' Queriam um porco para os feridos. Com

prometi-me, e procurei safar-me o mais depres
sa possível.

Um dia apareceu-me o ajudante de ordens

Gabriel, e disse-me naquele mesmo dia (28-12-
1893). Depois veio um enorme magote de fede

ralistas. Passaram pela minha casa. Torquato
Severo estendeu-me a mão, em despedida.
Cesário cumprimentou de cabeça. Seu olhar

esquisito tinha um ar de fantasma. Não era sim

pático como seu irmão Gumercindo. Pequeno
e magriço, havia nos seus olhos algo de amar

gurado. Não me lembro de Aparício, cuja im

petuosidade ocasionou o desastre de Lapa, COlll
a perda da causa federalista, na batalha de 9 de

março de 1894.

Quando os federalistas passavam pela mi

nha casa, encontrei mais uma vez o nosso ami

go Maneco. Veio até mim e pediu-me um

pedaço de pão.
Dei-lhe. O Gabriel Lucas, ainda ali, sacu

diu a cabeça, e disse-rne quando Maneco saía

mastigando o pão: 'homem está maluco'.

No período da revolução apareceram cá e

lá transeuntes, que paravam na minha casa, para
dormir ou para comer. Deles vi nha a saber

muitas coisas. Paulo Schlemm tornou-se meu

vingador. Encontrando na rua o meu algoz, deu
lhe uma sova de chicote, que enfiou-se debaixo

duma carroça. Deu parte contra ele, mas o júri
o absolveu. Assim terminou a revolução em

Santa Catarina".

Fritz von Jaraguá - 4/99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



::::se==xt==a-fi=e=ira=,=30=d=ea=b=ril=d=e=19=99====iliií3t�rjcr:a

Diversos fatores

concorreram ou

dificultaram o

desenvolvimento de

Jaraguá e região.
Uma delas, sem

sombra de dúvidas,

foi a energia elétrica.

No princípio,
fornecida pela
empresa de

Eletricidade Jaraguá
Ltda. (até 1929), só

era disponível
duran te algumas
horas do dia, pois era

gerada por um

gerador movido a

uma caldeira móvel a
,

lenha, chamada

locomóvel.

Com a incorporação
desta pela Empresul e

Construção da Usina Bracinho (inaugurada em abril de 1932) -

Colocação da tubulação e funicular

CORREIO DOPOVO-3

por Egon Iagnow

Uma das 217 torres de aço na linha de transmissão de Iaraguáa Ioiuville

(algumas teimosamente ainda insistem em resistir ao tempo)

a construção da usina

do Rio Bracinho, pela
AEG (Algemeine
Elektrizitaets

Gesellschaft) de

Berlim, o seu

fornecimento se

tornou mais regular.
Mas, apesar dos

8.000kVA instalados,

a maior parte desta

energia destinava-se

para Joinville,

ficando para

Jaraguá
apenas a sobra.

Isto significava que,

em caso de

insuficiência de

energia, quem ficava

com as suas

indústrias paradas e

as casas às escuras,

era Jaraguá.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Sincronias

• Presenças marcantes da área jurídica no jantar do dia 29 em homenagem ao ministro Waldemar Zveiter e

desembargadores. Ellys Figueira, vice-presidente do Tl; Décio Góes, corregedor de Justiça; Jorge Loretri. Jorge Uchôa, mui
digno presidente da Associação dos Magistrados do Brasil e o advogado Hamilton Xav.ier.
• A artista plástica Baby Bittencourt expôs suas obras na Sala José Cândido de Carvalho. Dez acrílicos sobre tela

com temas geométricos. Os quadros podem ser de vários tamanhos, mas é a junção das telas que cria uma atmosfera de

caleidoscópio, criando desenhos, deixando o visitante definir, sentir o que flui de um trabalho monocromático.
• A Câmara Municipal de Niterói aprova o projeto dos vereadores Afrânio Siqueira e Luiz Carlos Gallo, que dá à Praia

de Icaraí o nome de Jornalista Alberto Torres. A proposta foi aceita pelo prefeito Jorge Roberto Silveira e o projeto já foi
encaminhado ao Legislativo.
• A Assembléia Legislativa comemorou, dia 19 de abril, com sessão solene, os 499 anos de Descobrimento do

Brasil. A festividade marcou a abertura dos festejos "Brasil Süü Anos".
• Mora em Niterói o atual secretário de Segurança, Josias Quintal, coronel da Polícia Militar. Os niteroienses estão

torcendo para que ele dê um jeito na cidade "Sorriso", que a cada momento padece com a violência.
• Os presidentes dos Rotary Clubs sediados em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá realizarão, dia 23 de

abril, Baile de Congraçamento e confraternização em benefício dos projetos da Fundação Rotária. A orquestra "Músicos
Militares do Brasil" será regida pelo maestro Natanael Salema.
• A Academia Friburguense de Letras, sob a presidência de Dilva de Moraes, que no decurso de 1998 atuou de forma

dinâmica, contribuiu para ampla divulgação dos eventos por ela liderados. Em destaque: a impressão de um calendário que
ilustra a paisagem da cidade de Nova Friburgo, cidade serrana de vales encachoeirados e de clima predominantemente ameno,
servindo o mesmo de manifestação da arte fotográfica e publicidade turística. Nesta academia venho contribuindo com a

função de 2' vice-presidente, fato que me dá orgulho, por ser meu torrão natal.
• No dia 7 de março, morreu, no Rio de Janeiro, o filólogo, o gastrônomo, escritor e acadêmico Antônio Houaiss.

De suas obras valiosas: "Magia da Cozinha Brasileira" e a "Cerveja e seusmistérios", os nobres acadêmicos da Academia
Brasileira de Letras enlutaram-se com tão significativa perda, pois no esteio cultural e político ocorreu a despedida do
mestre da palavra. Nós, acadêmicos, amantes da arte e da cultura, nos solidarizamos aos confrades e amigos da ABL.
• No dia 10 de março, na Câmara Municipal de Niterói, a Associação Niteroiense de Escritores, liderada por Marilena

Gomes Ribeiro, realizou entrega dos prêmios do Concurso Silvestre Mônaco e comemorou o aniversário de Carlos Mônaco.
l° lugar coube à poetisa niteroiense Alda Corrêa Mendes Moreira; 2° lugar foi para Petrônio Alves dos Santos, de Alfenas/
MG; 3° lugar coube a Darly O. Barros, de São Paulo. Menção Honrosa - Margarida Manhães e Nadilva Couto Silva, ambas de
Niterói.
• O Instituto de Letras e Artes de Carabuçu, que tem como presidente o dr. Rubens Soares Oliveira, vem

desenvolvendo um projeto que consiste na publicação de uma coletânea, onde irá reunir poetas da cidade, visando uma
valorização do poeta local, bem como a dinamização das atividades literárias, envolvendo artistas de diferentes faixas
etárias. Em franca atividade cultural a academia que também pertenço.
• O presidente Kléber Leite enviou-me um livro personalizado, onde reúne todas as publicações literárias do BALl, do

ano de 1998. É um jorrai da Academia Itaocarense de Letras, de ampla divulgação, inclusive no exterior, evidenciado como

manifestação cultural viva dos escritores de toda parte do mundo. Honradamente faço parte da citada academia, onde sou

representante do poeta simbolista Cruz e Sousa.
.'

• O inesquecível professor Malheiros, único membro fundador vivo da Academia Friburguense de Letras,
continua versejando e demonstrando que a idade é sinônimo de sabedoria. Continua expressando de forma enfática
seus ideais de acadêmico, guerreiro das artes fluminenses. No nosso meio representa figura de respeito e de memória
viva da nossa história cultural.

LIXO

"Atualmente, o Brasil produz
cerca de 96 mil toneladas de
lixo por dia, e apenas a metade
é coletada. Das 48 mil
toneladas de/lixo doméstico
recolhidos, tão somente (1 %) -

um por cento é reciclado."
Precisamos melhorar esta

situação, desenvolvendo nas

'UTILIDADE PÚBLICA
pessoas o hábito de separar o
lixo reciclável do lixo orgânico",
recomenda o coordenador do

projeto, Carlos Gomes, e

ensina: "Para ser absorvido

pelo meio ambiente:
O papel leva em torno de

três meses;
Um palito de fósforo, seis

meses;

Uma ponta de cigarro, de
um a dois anos;

O chiclete, cinco anos;
A garrafa de plástico, mais

de 100 anos;
Tecidos, de 100 a 400 anos,

e vidros, quatro mil anos."

(Extraído de VIDA UNI

VERSITÁRIA, PUC - PR, n°

107, pág. 7)

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

Tio Eugênio
No prédio assobradado de Arthur Müller, ficava ainda a tipografia de Rainer&Witt, a Gráfica Avenida, que

tinha por sócios Leopoldo Rainer e Guilherme Neitzel, depoís Neitzel e Udo Wagner, seu genro, ex-deputado
estadual. Hoje, o prédio está descaracterizado, pois várias são as atividades ali desenvolvidas.

Como dissemos acima, naquele trecho da Avenida Independência (atual Getúlio Vargas), entre a firrna Breithaupt
e A. Müller, existia o prédio de Benjamin Stulzer, pai de frei Aurélio Stulzer, que foi adquirido pela firrna da

esquina com a Rua Emílio Carlos Jourdan.

Nas reminiscências comentando a "Colônia Rio Serro", ed. n° 3.7 18, pág. 2, de 5-12-92, e n° 24-4-] 993, pág.
2, este comentando a "Ação Integralista Brasileira", falando com o ex-vereador por Rio Cerro, hoje assim grafado),
ele presta valioso depoimento para a História de Jaraguá.

Roberto Marquardt era intendente do Distrito de Jaraguá, Município de Joinville, por algum ternpo, na década
de 30 (durante a revolução de Getúlio), era dentista e morava na Estrada Jaraguá Esquerdo, que fazia fundos com

o Rio Jaraguá, vis-à-vis com os fundos do Parque Agropecuário Ministro João Cleophas e era irmão de Walter

Marquardt.
Ele conta, também, episódios da "Noite dos Tambores Silenciosos", no Salão do "Schuetzenverein

Gemuetlichkeit", que mais tarde passou a ser conhecida como Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, hoje
construída um pouco mais acima, depois da Igreja Evangélica, que vai contada na edição acima, de n" 3.746. Os
acontecimentos integralistas, a morte de Ricardo Strelow e/ a prisão de Ricardo Roeder.

Voltaremos. Até a próxima.

FALECIMENTO

Sexta-feira, 30 de abril de 199

Maria Madalena Schmitz Schmi
Jaraguá do Sul -

Repercutiu doloro

samente, nesta cida

de, o súbito faleci
mento da di sti nt.t

dama de Jaraguá d"

Sul, srà. Maria M'I

dalena Schmitz Sch

mitt, membro de LI
mília pioneira dL'

Jaraguá do Sul.
Maria Madalena

Schmitz Schmitt nas
ceu em São Pedro dc

Alcântara, filha de
José Ricardo e de Filomena Sch
waitzer Schmitz, e contava 77 anos de
idade.

A extinta era casada com Antonio

Schmitt, e do casamento tiveram sete

filhos, quatro meninas e três rapazes,
além de 14 netos e cinco bisnetos.

Seu falecimento deu-se em sua

VIDA ROTÁRIA

Reunião interclubes

residência, na madrugada de 22-4-9�.
sendo velada na Capela Mortuária de
Vila Lenzi, com missa de corpo
presente, pelo frei Elzeário Schms
ofm., tio da extinta, sepultada no

campo-santo daquela localidade.
CORREIO DO POVO expressa seus

pesares aos familiares.

Corupá - Realizou-se na noite
de 14 de abril do corrente ano uma

interessante reunião dos clubes
rotários de Corupá, anfitrião, e os

clubes de Jaraguá do Sul - Centro
e Jaraguá do Sul-Pérola Industrial.
além de companheiros do Rotary
Club de São Bento do Sul.

A iniciativa da reunião

conjunta partiu do Rotary Club de

Corupá e realizou-se nas instalações da recreativa do empresário Linzmeyer,
que obteve sucesso total, fortalecendo os laços rotários dos clubes da região.
Valeu, companheiro Curt!

SETOR MATRIZ

SÁBADO
IShOO - Matriz

19hOO - Matriz

] 7h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz

19hOO - Perpétuo Socorro

DOMINGO

07hoo, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão

.

NOSSA MENSAGEM.

Jesus, o caminhopara o Pai
"Não se perturbe o vosso coração ... tendes fé em Deus, tende fé em

mim também", diz Jesus. Crer em Cristo é aceitar que ele seja o Caminha

para o Pai, a Verdade pura que ilumina nossos passos e a Vida plena que
nos foi prometida. Crer em Cristo é caminhar com ele em direção a uma

meta que, sozinhos, não podemos alcançar. É caminhar junto com outros

que compartilham a mesma orientação de vida, não deixemos que as

dificuldades perturbem nosso coração. Coloquemos em Jesus a nossa fé e

a nossa esperançá! (Ja 14, 1-12)

Apoio:

.·itTAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

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

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

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

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125
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o desapego é um teina
central na prática diária, à
medida que vemos a precio
sidade e a brevidade da
vida. Quando o desapego
nos é exigido, se não

tivermos aprendido a nos

desapegar, sofreremos
imensamente. Mais cedo ou
mais tarde, precisamos
aprender a nos desapegar
e permitir que o mistério

passageiro da vida se mova

Vivetlbo em

através de nós sem que o

temamos, sem nos prender
e semmanter-nos apegados.

Desapegar-se e mover-se

através da vida, de uma

mudança para a outra, traz
amadurecimento ao nosso

ser. No final, descobrimos
que amor e desapego podem
ser a mesma coisa.

Em ambos os casos não

buscamos ''possuir''. Amar
plenamente e viver bem exige

de nós o reconhecimento

final de que "não temos e

nem possuímos" coisa

alguma - nem casa, nem

carro, nern, as pessoas que
amamos, nem sequer o nosso

próprio corpo.
A alegria e a sabedoria

não vêm através da posse,
mas sim da nossa capaci
dade de abertura, de amor
mais pleno, de mudanças e

liberdade na vida!

Meditação que trará calma à sua vida e o

manterá ligado com o seu coração
• Fazer um relaxamento

primeiro. Feche os olhos.
• Repetir para simesmo:
Que eu possa ser

envolvido pela bondade.

Que eu possa me sentir
bem.

Que eupossa estar empaz
e tranqüilidade.

Que eu possa estarfeliz.
Ao pronunciar estas frases

você pode usar uma imagem.
Imagine-se como uma crian
cinha amada, ou se preferir
sinta-se como você é agora,
sendo totalmente envolvida

por um coração de bondade,
deixe que esta imagem abra
a bondade do seu coração.
Continue repetindo:

"Que eu possa ..
" deixando

que os sentimentos impreg-

nem seu corpo e sua

mente. Agora, ex
pande o foco da sua

bondade para incluir
os outros. Escolha
uma pessoa, visua
Iize essa pessoa e

cuidadosamente

repita as seguintes
frases:

* Que (dizer o

nome da pessoa)pos
sa ser envolvida pela
bondade.

*Que (dizer o

nome da pessoa)
possa sentir-se bem.

* Que (dizer o nome da

pessoa) possa estar em paz e

tranqüilidade.
* Que (dizer o nome da

pessoa) possa estarfeliz.

9luléls de cyOgél
com relaxamento e meditação

HORÁRIOS:
Terça-feira: 16 horasàs 17h30

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

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro-

(Rua do Edifício Carvalho) - 372-1141

Você pode incluir outras
pessoas nesta meditação.
Talvez a ajudará muito mais
do que querer convencê-la
de qualquer outra coisa.

�� Kastrup &

I§J 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

Dias: 10,17,24 e 31 de maio

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

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

ADMINISTRANDO O 'ESTRESSE
PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ESTRESSE

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

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 sabemoslidar com essas situações estressantes, nos deixando
afetar física, emocional e mentalmente. O impacto do estresse

prolongado e acumulativo geralmente nos coloca um estado de

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

efetivo na redução do estresse.

Os tópicos a ser desenvolvidos são:

I - Redução do Estresse
2 - Aprendendo a responder ao Estresse
3 - Criando urna Base deEquilfbrio Interno

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

* Dieta.

Os asanas, que são as

pósturas que praticamos,
nos trazem estabilidade,
saúde e leveza ao corpo.

Os asanas se

desenvolveram ao longo
âos séculos de modo a

exercitar cada músculo,
nervo e glãndula do

corpo.
Reduzem a fadiga e

acalmam os nervos. Mas
a sua real importância
estã na maneira pela

qual "treinam e

disciplinam a mente".

ASANAS

Advocacia
MARCATTO
Drs, Plínio Clemente Marcatfo e

Rafael Jonatan Marcatfo

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

Rua Bernardo
" üombusch,
1611-Sala3

Fone/Fax: (047) "

371-6069� �
J�raguá do Sul
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· Vocalista Vavá, do Karametade, César Silva e a modelo catarinense Mari

Alexandre, nos camarins da Boate Notre

PREPOTÊNCIA
COM
VIOLÊNCIA
� A direção da USP

(Universidade de São Paulo),
uma das mais conceituadas do
País.i acaba de incluir em seu

regirne interno a proibição da

realização de qualquer tipo de

trote q ue possa colocar em
risco a integridade física dos
calouros. A acertada medida
foi anunciada há pouco rnais de
dois meses após a trágica
morte do calouro de Medicina,
Edison Tsung Chi Hsuech, de
22 anos, encontrado morto na

piscina semi-olímpica do clube

atlético da faculdade, em 22 de

fevereiro. A polícia paulistana
ainda não encerrou as

IS" LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas LIda.

1989 - 1999
10ANOS A SERVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

investigações, mas tudo leva a

crer que a fatalidade aconteceu

em virtude da violência
absurda praticada por alguns
veteranos, que costumam dar

as "boas-vindas" aos calouros,
nos primeiros dias de aula.
Trotes baseados em violência
nem merecem comentários'. Se
resumem em ações de

igrsoran tes, encoraj ados pe I a

impunidade. Só servem para
mostrar que os veteranos

"mandam" no pedaço.
Prepotência de animais e

nada mais!

FESTIVAL DE
SUCESSO
� Jaraguá do Sul pôde
reviver, na última sexta-feira

(23), no Parque Municipal de

Eventos, todo o envolvimento

de nossa/juventude em uma

das melhores manifestações
culturais realizadas na

cidade, o Festival Estudantil
da MPB. Torcidas

organizadas vindas de vários

bairros, totalizando um

público de mais de três mil

pessoas, fizeram a festa,
incentivando os 23

concorrentes da noite. Nesta
terceira edição, a grande
vencedora foi a representante
do Colégio Estadual Darci
Frank Welk, Letícia Seechis.
que interpretou
brilhantemente a canção
Como nossas pais. Ela
recebeu da Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer

(idealizadora do evento)
prêmio de R$ I mil, além de

E� �'N'fON'4
(ff=' Pra agendar: o tradicional concurso Garota São

Luís acontecerá no dia 18 de junho, no Clube
Atlético Baependi, com animação da Banda ln
Natura. Ocasião em que Aline J. Orzechowski

(Garota São Luís/98 e atual Rainha dos Estudantes)
estará entregando a faixa à sua sucessora,

®

QUICK
DOG

(NIVER
I
I
I

-, I
I \ SolangeA. Piermann (5/5) e
I .6'.. � Sidnei M. Lopes (6/5).
,----�--------------�

troféu, Aplausos para todos'
que incentivam a propagação
da nossa rica músicapopular
brasileira. Que venha a quarta
edição do festi val!

,

CAFE
..

CONFUSAO
� Mais uma festa rave invade

o Café Confusão. O
burburinho acontece neste

sábado (I), a partir das 23

horas, com presenças da
Banda Gata Parida, de
Joinville, e dos D]s LMo

(pista pop) e Spiga ttechno),
Intitulada Good Vibration, a

festa contará com iluminação
Skyroses e decoração flúor,
além de performances de
outros planetas (aliens). As
100 primeiras pessoas que
comprarem os ingressos
antecipadamente, no Som

Mendonça, ganharão,
amanhã, um bastão flúor

(espécie de lanterna),

NOTRE
� Dando seqüência aos

concursos de beleza
estudantil da cidade, o

Colégio Holando Marcellino

Gonçalves, do Bairro Ilha da

Figueira, promove, neste
sábado ( I), na Boate Notre, o
Garota Homago 99. No

próximo sábado (8), será a

vez do Colégio Abdon Batista

escolher a sua representante,

que estará concorrendo, e

julho, ao título de Rainha
Estudantes,

SHOW D'O
kARAMETA
� Cerca de 2,5 mil pessoal
foram conferir o show do
Karametade, realizado no

último sábado (24), na Boa
Notre. A grande maioria,
logicamente, pertencia à ai
feminina da cidade, que
estava eufórica com a

oportunidade de ver, de

perto, o vocalista Vavá, a

principal estrela do grupo,
marmanjos estariam em ma'
número se soubessem,
antecipadamente, que a

modelo Mari Alexandre,
noiva do vocalista, também
estaria marcando presença
noite. A loi rinha. que é
natural de Rio do Sul, foi a

grata surpresa da noite. Eil

especial para eles,
evidentemente.

� O Município de Gaspar
será sede, neste final de

semana, do 14" Festival

Brasileiro de

Aeromodelismo. As

principais feras do País
estarão realizando arrojada
manobras com seus pequen
aviões e helicópteros, mas

que atingem velocidades

Nadine K. Täschner (1/5),
Sergio Santi ni (2/5),
Ângelo T. Leier (4/5),
GiseIe dos Santos (4/5),
Giselle R. Kuchenbecker (5/5),

DISQUE·LANCHE
371-5309 371-3633

Procópio Gomes, 481
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Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 1999E REGIÃO

'1 ��'t4�
COMPRA - VENDE - ALUGA: ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

�
CASAS

112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00
114 - Alv. na Vila Lenzi - R$15.000,00 - Ent. + RS 125,00/mês
117 - Alv. em Três Rios do Norte, c/3 quartos e 2 bwc - RS 27.000,00
118 - Alv. c/108m2, num terreno de622,50m2, em Schroeder - R$ 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

- Possuímos apartamentos centrais com 1 suíte mais.2 quartos = 162m2 e com 1
suíte mais 2 quartos, mais dependência de empregada = 225m2, para entrega em

90 dias, com financiamento em 36 meses.

202 - Sobradinho no Residencial "Águas Claras" - R$ 9.000,00 + R$ 135,00/mês
203 - Centro - c/ suíte, 2 quartos e dep. empreg·. - R$ 60.000,00
204 - 'c/2 quartos no Amizade - RS 14.500,00 de entrada mais financiamento
205 - c/3 quartos no Amizade - R$ 15.000,00 ent. + financiamento na CEF
206 - Próx. Beira Rio Clube de Campo - .c/ 2 quartos e 2 bwc - R$ 45.000,00
209 - AP·TO. ED. VIRGiNIA com 1 quarto - Centro - Ent. RS 20.000,00 + financ.
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m'
215 - Apto. c/l suíte + 2 quartos no "Edifício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada
+ financiamento, aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

PARQUE AQUÁTICO NA SCHROEDER 1, COM 24.000m2 DE ÁREA, COM 2

PISCINAS, 2 TOBOGÃS, 2 CASAS EM AL VENARIA, MESAS, CADEIRAS,
POR RS 150.000,00 - NEGOCIÁ VEL

TERRENOS

301 - Rua Victor Meirelles, no Molha c/600m' - próx. Prel. 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 - RS100.000,00
304 - Av. Marechal Deodoro c/l.930, 18m2 - R$ 380.000,00 - parcelado
305 -Divinópolis c/486,33m', pronto p/ construir c/ planta, luz e água - R$
15.500,00
306 - Rio Cerro c/75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas - R$ 70.000,00
307 - De esquina no Lot. Sto. Antônio - Nereu Ramos - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra - R$ 19.000,00
309 - Lot. "Camposampiero" - R$17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m' - Beira Mar - R$ 60.000,00
311 - No Três Rios do Sul, próx. recreativa da CEF, c/2.600m' - R$ 25.000,00
312 - Comercial Walter Marquardt 660m', c/22m de frente p/ asfalto - R$
30.000,00 -

313 - NoCzerniewicz, com 642,58m' de área, na Rua Emma Ziemann - RS 32.000,00
314 - Áreade 165.000,00m' na localidade de Ribeirão Alma - RS 70.000,00
315 - 2 terrenos C/453,60m', no Jguá Esquerdo R$ 15.000,00 cada lote.

101 - Bairro Czerniewicz, num terreno de 900m' - R$ 69.000,00
102 - Alvenaria no Alto - Centro - c/ suíte mais 3 quartos, com churrasqueira,
lareira, lavabo, permuta com apartamento aqui em Jaraguá do Sul e em
Balneário de Camboriú.
103 - Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - Tomaz Fco. de Goes, em alvenaria c/3 quartos + dependência de
empregada.
105 - Alvenaria na Schroeder c/108m', num terreno de 450m' - RS 16.000,00
107 - Casa em alvenaria, c/232m', num terreno c/618m' - Vila Lenzi - RS
70.000,00
108 - Guaramirim c/ + ou - 400m' + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv. - RS
130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal p/ clínica ou
restaurante
109 -Guaramirim c/112m', em alv. c/l suíte + 1 quarto + 1 bwc - RS
38.000,00
110 - Alv. c/ piscina noCzerniewicz- RS 68.000,00
111 - Madeira na Schroeder, Rua Nova Trento, próx. ao Centro - R$16.000,00

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX
.c:

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

Vendo casa mista
contendo 2 qtos,
sala, cozinha,

lavanderia, garagem,
churrasqueira

com grades e murada

R$ 15.000,00.
Aceitacarro no

negócio, localizado
no Bairro Escolinha -

JOinvi"e 465-0285

Vendo casa alvenaria
contendo 2 quartos,

sala, cozinha,
banheiro e lavanderia
cl grades na janela -

R$ 12.000,00.
Aceita carro no vlor de
50%' de entrada. Casa
localizada no Bairro

Petrópolis - Joinville
Fone 465"'0825

CONIPRA - VENDE -

ALUGA - ADNIINISTRA

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

316 - Área de 7.066m', sem benfeitorias, Vila Lenzi - RS 40.000,00
'317 - Terreno noChico de Paula c/6.000m'-RS 80.000,00
318 - Esquina na Rua ALoísio Boeing na Barracom 546,60m2de área - RS
30.000,00
319 - BR-280 Jguá/Corupá c/9.627m2 - R$16.000,00
320 - Rau com frente para Erwino Menegotli - R$ �8.000,00
322 - Rau - Numa lateral da Erwino Menegotti - R$13.000,00
321 - Rua José Teodoro Ribeiro - c/510m2 -RS 25.000,00
323 - c/441 m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - RS 7.500,00
324 - c/448m2 -Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 5.000,00 + parcelas RS 500,00/mês
325 - no Lot. Dona Juliana na Barra com 599,88m2 - RS 21.000,00
326 - a 200m da FERJ, numa lateral da avo DOS IMIGRANTES c/ + de 500,00m'
327 - na Rua Guilherme Hass - Jguá Esquerdo - RS 14.000,00
328 - novo com 880m2 de área, com 670m2 de área construída, Rua Emnio Stein
Centro
329 - Lotepróx. do Champagnat c/615,35m2 - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim c/l.l 01 m2 de esquina - no centro

ALUGUÉIS

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

OFERECENDO PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 - Casa noCENTRO na Rua José Fontana - RS 600,00 - Excelente ponto comercial
402 - Sala Comercial Av. Getúlio Vargas - 10 andar - Centro - AS 250,00
404 - Sala Comercial com 130m' - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo
Malheiro - RS 850,00
405 - Sala ComI. c/45m' - Rua Preso Jucelino, Edil. Ana Isabel - Centro

406 - Sala c/150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czerniewicz
407 -Casa na Felipe Schmidt - Centro - R$ 350,00
408 - Apto. no centro c/3 quartos + 2 bwc - R$ 370,00
409 - Apto. no Aes.IMIGRANTESNila Rau, c/2 quartos, 2 bwc - RS 300,00
410- SALA COMERCIAL na Rua Joínvítte c/315m2, com Mezanino e 3 bwc
411 - Casa em alvenaria c/3 quartos na Ilha da Figueira - R$ 260,00
413 - Casa na EPITÁCIO PESSOA, ótimo PONTO COMERCIAL - RS 350,00
414 - Apto. c/3 dormitórios + dep. de empregada + bwc + sacada grande - próx.
Weg I - R$ 350,00
418 - Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula c/500m2 (novo) - RS 800,00
421 - Salas comerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerfer- próx. Weg I

424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - c/ mobília - Ótima
para consultório ou escritório - RS 400,00
425 - Galpão Ind. c/120m2 - Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt - R$ 400,00
425 - Galpão Industrial c/250m2 - Bem localizado - c/ Trifásico - R$ 400,00

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

CONSULTE-NOS SOBRE.
OUTRAS OPÇÕES

ReC. 1338 - Casa alvo cl 170m2 - 3 dorrn. - telef. - Amizade - R$ 43.000,00 (sinal) + 17 x R$ 1.300,00
ReC. 1409 - Casa alvo cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - a': dorm., 1 bwe, demais dep. - R$ 23.000,00
+ finane. 360,00 pl mês - CEF'
ReC. 1413 - Casa alvo cl 90m2 - Cond. Resid. Ana Camila - W. Rau - R$ 38.000,00
ReC. 1444 - Casa mista cl 103m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 8.500,00 + financ. 1 salário mínimo por mês

ReC. 1470 - Casa alvo cl 150m2 - 1 suíte - 2 dorm. - Ilha da Figueira - R$ 80.000,00
ReC. 1476 - Casa alvo cl 210m2" 1 suíte - 3 dorm. - Vila Lalau - R$ 90.000,00
ReC. 1490 - Casa alvo cl 168m2 - Barra - 4 dorm. - Terreno cl 1.000m2 - R$ 80.000,00
ReC. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira � Lto. Divinópolis - R$ 12.000,00
ReC. 2191 - Terreno cl 10.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
ReC. 2192 - Terreno plano cl 4.658m2 - Ótimo pl Indústrias - frente para asfalto - à 950 metros da Rua

Joinville - R. Manoel Francisco da Costa - R$ 100.000,00 (quitado) ou R$ 50.000,00 + finane. - 50

meses de R$ 1.207,00
ReC. 2193 - Terreno na Barra cl 825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee
Malhas - R$ 22.000,00
ReC. 2213 - Terreno cl 450,OOm2 - Schroeder - R$ 5.000,00
ReC. 2214 - Terreno cl 562,50m2 - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
ReC. 2217 - Terreno com 395,00m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
ReC. 4079 - Apto. central, cl 240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwc, sob
medida.ic/ hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - cl 1 suíte + 2 dorm. - R$

55.00QzOO + 35 x de R$ 2.000,00 + CUB
ReC. 1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projeto moderno - R$
137.000,00
Ref. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas
ReC. 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 - semi-mobiliado - 5° andar - R$ 110.000,00
ReC. 2228 - Terreno cl 500m2 - Nova Brasília - R$ 58.000,00

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imobiliária
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MENEGOTII
CRECI W 550-1

VENDE

Menegotti Ltda.

IMÓVEL COMERCIAL

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

TERRENOS
LOCAL: R. ouvio DOMINGOS BRUGNAGO • VILA NOVA
ÁREA: 4.176,00m' - VALOR: R$ 400.000,00
LOCAL: ÁGUA VERDE
ÁREA: 450,00m' - VALOR: R$ 15.000,00
LOCAL: CHICO DE PAULA
ÁREA: 40.000,00m' - VALOR: R$ 110.000,00
LOCAL: R. José Picolli
ÁREA: 562,00m2 - VALOR: R$ 12.000,00

LOCAL: R. Erwino Menegolti, 129
TERRENO com área de 659,00m'

CASAS

APARTAMENTO

CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Benjamim Stein - São Luis
DEP: 4 qtos, 2 salas, coz., bwc,
lavanderia e garagem - VALOR: R$
65.000,00

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

CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. 979 • DEP: 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, garagem - VALOR: R$
26.000,00

LOCAL: Bairro Vila Nova -

Edit. Amarillys
DEP: 1 suíte, 1 quarto, sala, copa,
coz., bwc, lavanderia, churrasqueira
privativa na sacada, garagem cl box.

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R: José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Dep: 3 quartos, sala, copalcozinha, 2 bwc, lavanderia,
dispensa, garagem, sacada - Aluguel: R$ 300,00

KITINETE: R. Eleonora Satler Pradi - Jaraguá
Esquerdo
Aluguel: R$ 130,00

CASAS
R: Padre Horacio - Vila Lenzi

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

embutidos, sala tv, bwc, dispensa, garagem pl 2
carros - Aluguel: R$ 470,00

R: Exped. Guilherme Humberto Emmendoerfer - Vila
Rau - Dep: 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha,
bwc, lavanderia, dep. emp. garagem, e telefone -

Aluguel: R$ 470,00

SALAS
Sala térrea na Av. Mal. Deorodo da Fonseca - Centro
cl 90,00m2 - Aluguel: R$ 500,00

Sala térrea na R. Exp. Cabo Harry Hadlich - Centro

Aluguel: R$ 250,00

C::C:>IVIPRA - VENDE - ALUG-A

VENDA RÁPIDA E SEGURA CRECI8240

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

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

negoc. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,c! 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

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

localização.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00 aceita
carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00
• Apto. em Meia Praia Itapema - ótimo apto - excelente acabamento mobiliado - R$ 70.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor R$ 80
mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 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 + tinanc. - Centro.
• EXfelente casa de alvenaria no Jardim Centenário, Weg II - R$ 58.000,00

ALUGA
• Apto. Ed. .Jaraquá, 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, n!! 60 - Centro ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul- SC

Telefone: (047) 372-1347 - (047) 372-2088
PLANTÃO: 975-0662

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE
CASAS
101 - Alvenaria c-om80m2, 3 quartos e demais dependências - Vila Lenzi - próx. Colégio Jardim Lenzi - R$ 37.000,00
103 - Sobrado com 220m2, I stifte, 2 quartos - Novo - com possibilidade para montar piscina - Rua Marcelo Barbi

- Vila Lenzi -

R$ 115.000,00
104 - Alvenaria com 206m', I suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenz i - R$ 65.000,00
105 - Sobrado novo c/410m;, c/terreno de 855m' - Rua Amazonas, 147 - Centro - R$ 250.000,00
110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 600m' - Figueira - pröx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000,00
112 - Mista de 150m2 cl terreno de 600m2 lateral 25 de julho em frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$
43.000,00
114 - Alvenaria com 120m2 - 3 quartos - Rua José Panslein - cl asfalto - Figueira - R$ 50.000.00 - Aceita troca por
chácara.
I ló - Alvenaria COIll 130m2 - Rua João Stein - Próx. Juventus - R$ 42.500,00 - Aceita imóvel em Joinville.
119 - Alvenaria COI11 112m2 - Terreno c/ 5401112 - Rua José Rosa - Barra - R$ 39.500,00
121 - Alvenaria com 140m2 - 3 quartos - Rua Afonso Bartel. 215 - Baependi - R$ 58.000,00
122 - Alvenaria cl 220m2, I suíte, 3 quartos. cl piscina em fase acabamento - Barra cio Rio Cerro - R$ 50.000,00
123 - Alvenaria c/ I 32,00m', 3 quartos - Vila Lalau - próx. a Marisol - R$ 58.000,00
125 - Alvenaria c/150m', I suíte - 2 quartos - Rua Afonso Barbi, 187 - Ana Paula III - R$ 33,000,00
126 - Alvenaria c/154m' - Rua João Planinchek - Nova Brasília - R$ 39.000,00

TERRENOS
202 - Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000,00
203 - 3.540m' - lateral João Planinscheck - R$ 55,000,00.
206 - 5.000m' - BR-280 - pröx. Faculdade - R$ 55.000,00.
208 - 6 19m2 - Rua João Nunes com calçamento - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000,00
209 - 02 c/ 420m' cada - Rau - pröx. Campo - R$ 12.500,00 cada.

.

211 - 350m' - Vila Lenz! - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 25,000,00
212 - 315m' - Czerniewicz - próx. SUS - R$ 17.500,00
215 - 450m' - Figueira - pröx. Colégio Holanda Gonçalves - R$ 20.000,00
217 - 4.900m' - Rua Teodoro Weiss - Schroeder - c/140m' frente - R$ 25.000,00
221 - 338m' - Rua Constância Feder Ronchi - Próx. Catos&Atos - R$ 21.000.00
225 - 399m2 - com casa de madeira - Rua Marina Frutuoso- Próx. CPL - R$ 55.000,00
228 - 1857m' c/34.75111 de frente p/ Rua - ótimo terreno fundos da Marisol - R$ 48.000,00
229 - 1039m' - vizinho c/ Baependi - próximo da ponte R$ 70.000,00
230 - 581m' lote n' 55 - 101. Renascença - R$ 15.500,00
231 - 695m' - Lote n" 96 - Loteamento Girola - R$ 15.500.00
232 - Chãcnra em Schroeder c/ 67440m' - c/ casa de 36m' - Rua Rccardo Göel - R$ 38.000,00
236 - c/ 1645.17m' - Bairro João Pessoa - Rua João Jahn - R$ 20.000.00
238 - 5.281,50m' - Próximo COHAB da Weg - Ótimo terreno para indústria - R$ 60.000,00 (Negociável)
237 - c/ 412,50m' - Nereu Ramos - atroz da Igreja - R$ 8.500,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

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

J'araguá doSul- SC
FONE (047) 372-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
GREGI 176iJ

VENDE
Rei, 003 - Apto: 80m2 - 2 quartos - Ed. Jaraguá - R$ 35.000,00
Ref. 006 - Apto.: 126m2 - 3 quartos - Ed, Spézia - R$ 53.000,00
Rei, 009 - Apto: 1 suíte - 2 quartos - Ed. Verona - Czerniewicz - R$
58.000,00
Rei, 013 - Apto.: 2 quartos, 1 suíte - Edif. Isabela - R$ 72.000,00
Rei, 017 - Apto.: 2 quartos - Edil, Maguilú - R$ 35.000,00
Rei, 014 - Casa Alv.: 140m2 - 1 suíte, 2 quartos - Barra do Rio Cerro - R$
79.000,00
Ref. 015 - Casa Alv.: 150m2 - 3 quartos - Jaraguá Esquerdo - R$ 45.000,00
Ref. 017 - Casa Alv.: 226m2 - 1 suíte, 2 quartos - Próx. ao PAMA - R$
85.000,00

'

Rei, 024 - Sobrado: 279m2 - 3 quartos - Czerniewicz - R$ 110.000,00
Rei, 035 - Casa Alv.: 213m2 - 3 quartos - Centro - R$ 95.000,00
Rei, 039 - Casa Alv.: 235m2 - 1 suíte, 3 quartos - Vila Lenzi - R$100.000,00
Rei, 044 - Casa Alv.: - 147m2 - 3 quartos - Champagnat - R$ 55.000,00
Ref. 064 - Casa Alv.: 158m2 - 3 quartos - Vila Nova - R$ 59.000,00
Rei, 062 - Casa Alv.: 200m2 - 1 suíte com hidra, 2 quartos - São Luís - R$
95.000,00
Rei, 081 - Casa Alv.: 53m2 - 2 quartos - Lot. Reinchel- R$14.500,00
Rei, 090 - Sobrado: 250m2 - 1 suíte, 2 quartos - R$ 90.000,00 ent. +

parcelas
Ref. 134 - Casa de Madeira: 70m2 - 3 quartos - Amizade - R$ 12.000,00
Ref. 136 - Casa Mista: 50m2 - 2 quartos - Lot. Girolla - R$ 27,000,00
Rei, 146 - Galpão: 450m2 - Francisco de Paula - R$ 130,000,00
Rei, 149 - Casa Mista: 144m2 - 3 quartos - Vila Nova - R$ 38.000,00
Rei, 061 - Terreno: 378m2 - Champagnat - R$ 26.000,00
Rei, 064 - Terreno: 510m2 - Jguá Esquerdo - R$ 12.000,00
ReI. 066 - Terreno: 450m2 - Amizade - R$ 10.000,00
ReI. 076 - Terreno: 392m2 c Barra do Rio Cerro - R$ 25,000,00
Ref. 096 - Terreno: 392m2 - Jguá Esquerdo - R$19.000,00
Rei, 135 - Terreno: 338m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
Rei, 143 - Terreno: 312m2 - Residencial Hard - R$ 9.500,00 o,u parcelado
ReI. 146 - Terreno: 22,000m2 - Francisco de Paula - R$ 100,000,00

Chilive
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,
sal·ão de festa, playground, garagem - últimas
unidades venda - R$ 75.000,00

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

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

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

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

. .,n 7 •

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

CASA DE ALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl 2
carros, churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina
(FRENTE CI 3 RUAS), medindo 888m2. Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.
CASA DE ÀLVENARIA cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz

Woguel, 138 - Bairro Jaraguá Esquerdo, R$ 43.000,00

TERRENO cl 1 ,700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max
Doering, - Bairro Czerniewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE -

Valor R$ 55.000,00
TERRENO cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Baum Nova Brasília - Perto da APAE

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

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

Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 350,00m2 - Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro ilha da Figueira - R$ 9.000,00
TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 - lot. Heineck - Bairro
Ilha da Figueira - R$ 22,000,00

.

ÓTIMO TERRENO cl 756m2 - Rua Irmão Leão Magno - Bairro Champagnat - Valor R$
59.000,00 - OBS: ou 210tes cl área de 378m2 (cada) - Valor R$ 29,500,00 (cada)

VENDE E TROCA

CASAS:

TERRENOS:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-7931
6irassol COMPRA

VENDE
. ALUGA

Rua Antonio C, Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRAIMÓYEIS
CRECI8489

Residencial GRACE KELLY (Mit..
• Alv. 90m' (3 quartos) - próx. Igreja São Judas - R$ 28.000,00 - Aceita carro

• Alv. 105m' (3 quartos - suite) - Próx. Ana Paula - R$ 25.000,00 - Aceita
Topie/Besta
• Alv. 60m' (2 quartos) - João Pessoa - RS 12.000,00 - Parcela
• Alv. 114m' (3 quartos) - BR-280 - R$ 35.000,00 - Parcela
• Alv. 90m' (2 quartos) - R. Walter Marquardt - R$ 45.000,00 - Aceita carro /
outro imóvel.
• Sobrado em Alv., (3 quartos) - Ilha da Figueira - R$ 25.000,00 +

Financiamento C.E.F.
• Mista 60m' (2 quartos) - Loteamento Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$ 8.000,00
+ 35 x R$ 270,00
• Mista 70m' (2 quartos) - Cohab - Vila Rau - R$ 18.000,00 (Quitada) - Aceita

carro/parcela.
• Mista 80m' - lote com 1.140in' - João Pessoa - R$ 10.000,00 - Parcela
• Mista (2 casas/mesmo lote) - Ilha da Figueira - R$ 24.000,00 - Já Alugadas.

• 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

Localização: Próx. Hospital Jaraguá
• Entrega = Agosto/99

TERRENOS
• Área de terra com 22.000,00m' - Ilha da Figueira (Ideal p/ construção de
alto padrão) - R$ 60 ..000,00 - Aceita Imóveis
• Lote 374m' - Ilha da Figueira com sobrado em construção (R$18.000,00)
Aceita' apto em construção (Assume financiamento)
• Lote 400m' - Guaramirim - R$ 5.000,00
• Lote 392m' - Bairro Amizade - R$ 14.000,00
• Lote 780m' - Bairro Jguá Esquerdo - R$ 18.000,00
• Lote 817m' - Bairro Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00
• Lote 900m' - Bairro Schroeder I - R$ 14.000,00
• Lote 392m' - Bairro Estrada Nova - R$ 8.000,00
• Lote 660m' -' Bairro Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
• Lote 395m' - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
• Lote 450m' - Esquina Bairro Vila Rau - R$ 15.000,00 - aceita carro

• Lote 697m' - próximo Igreja São Judas (comercial esquina) - R$ 25.000,00v OPORTUNIDADE!
'\ /"Lançalllento Res. Lunelli '\

TERRENO BR-280 PRÓXIMO O POSTO
MARCOLLA - ÁREA DE 6,21OM2 Parcelado em • 3 quartos (1 suíte)

Administramos obras comtotal
até 37 meses • 1 vaga garagem

assessoria. (Regime de • elevador

Temos muitas outras ofertas disponíveis, Condomínio) • localização central

i:\__ Consulte-nos! _,-::; � _/.

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

Fone (047) 371-2507

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 abundantes 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.C.D.

LOCAÇÃO
• Apto no ediL .laraguã. com I suíte. 2 qtos, sala. copa. cozinha. banheiro. área de serviço. garagem - R$ 600.00
• Apto na Rua Getulio Vargas - com 2 qtos, sala. cozinha. banheiro. dopend. empregada. lavanderia. garagem - R$ 420.00
• Apto na Rua Leopoldo Manke - com I suüc. 2 qtos, sala. cozinha. banheiro. dependo empregada. sacada - R$ 440.00
• Apto na Rua Rcinoldo Rau. com I suíte.2 qLOS. dependo empregada. sala. copa. cozinha. área de serviço. hanheiro social. garagem - R$
400.00
• Apto nu RUi! Barão do Rio Branco. - Edif. Gardênia l'OI11 I suíte. 2 q105. sala. cozinha. banheiro social. dependência empregada com

banheiro, área dc serviço, garagem, sacada - R$ 350,00
• Apto na Rua l.eopoldo Junscm. Edif San Miguel - com J qtos. sala, cozinha. banheiro. área de serviço. sacada. garagem - R$ 330.00
• Apto na Rua Joaquim A, Girolla. com 2 qtos, sala, cozinha. banheiro. ãrca de serviço. garagem - R$ 290.00

APARTAMENTOS
• Apto nu Vila Nova - MORADA DO SOL. entrada ruais financiamento. prazo de entrega 18 meses - consulte-nos para verificar os

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

• 2 AriOS iHI Rua Alberto Wagner - com 2 qios. sala. cozinha. banheiro. lavanderia. área dc serviço. garagem - I ucahadö outro sern i

acuhado - 1($ 4'.000.00

CASAS
.2 casas de madcira no loteamento Manfrini - Jgml Esquerdo - Preço R$ 20,QOO,00 - nego aceita-se proposta
• Casa dc alvo (sobrado). nu RUi! Adulorata 1), Pradi. do esquina Jgllii Esquerdo, com 2 qtos, sala. cora. cozinha. hnnhciro. closct.

lavanderia. escritório. garagem. sótão - terreno COIll 415,001112 - R$ 2U.UOO.OO + financiamento
• Casa cm alvenaria ua Rua Carlos F. Vogel, centro inicio do Jguä Esquerdo - 3 qLOS. sala. copa. cozinha. lavanderia. toda murada.

hauheim - prontu puru financiamento - l'reço R$ 30,000.00 - negociável
• Casa mista na Rua Aronso Bartel - com .3 qtos. sala. cora. cozinha -.banheiro. lavanderia. garagem. toda murada - Preço R$ :\0.000.00
• Casa dc madcira na lateral da Jorge Czcrnicwicz, com 4 qtos. sala. copa. cozinha. lavanderia. qro de passar, banheiro, toda murada -

t'rcço R$ ".(100.00 - ncg.
• Casa em GM - com 2 quartos. sala. copa. cozinha. lavnndcria, banheiro. garagem, churrasqueira. toda murada - semi-nová - R$

35.000.00 - negociável
• I Casa dc ulv. c/ .\ qios. salas. copa. cozinha. banheiro. lavanderia c uma casa de alvenaria cm construção. com garagem. sala.

cozinha. cora. qtos. banheiro (scmi-acahada), localizada próximo a Elásticos Zanotti - R$ 45.000.00 - Negociáveis
• Casa Nova Ok. Rua das Acasias - Ilha da Figueira dc esquina. I surte. 2 qtos. banheiro, sala, copa. cozinha. lavanderia. churrasqueira.
garegern r/2 carros. toda murada, lindo imóvel - R$ SO.OOO.OO
• Casa na Rua Equador - Centro - com-j qtos. sala. cozinha. 2 banheiro. lavanderia. salão dc festa. garagem para 3 carros. toda murada
· aceita-se carros e apanamcruo no Bulncár!o dc Cambortrl - R$ 90,000.00 - cntrud. mais fluanciameruo.
• Casa dc alv. nu Rua Antonio D. Schrnidt. com I suíte. 3 qios. sala. cora. cozinha. lavanderia. banheiro, garagem. churrasqueira.
piscina. banheiro externo. COI11 jardim. Ioda murada - Preço R$ 90.UOU.OO
• Casa na Rua Henrique Murquardr. 584 - 3 qtos. � salas. coz .. 2 banheiros. lavanderia. garagem - terreno com 1.396.9Lm!.�R$
IIO,Onu.Oo - Ncgnciävcis

CASAS
• Casa dc madeira na Rua Lourenço Kanzler. COIll 3 qros. sala. cozinha. banheiro. lavanderia. garagem. murada - R$ 250.00
• Casa dc madeira na Rua 25 de Julho. com 3 qros, sala. cozinha. banheiro. lavanderia. toda cercada - R$ 230.00

GALPÕES
• Galpão na Bk-Pomcrode (Rio Cerro), de tijolo a vista com uprox. 400.0U1112 - R$ 660.00 (seis meses) após R$ 800.00
• Galpão na Rua Exp. Antonio C. Ferreira, (antiga lauddcr) - com 700.(lOm2 - R$ 3.000.00 - Negociável
• Galpão pröx, Rocei Mãquinas. com 527.00m' - 1($ 1.200.00 - Ncg.
• Galpão novo na tira Mathias. com 300,00m2 (15/20) - com escritório. instalação trifásica. entrada para caminhões - R$ 500.00
• Galpão novo na Rua Roberto Ziemarm. com 500.00m1• rampa para carga c descarga. escritório - R$ 500.00

TERRENOS
• Terrenos COIll financiamentos longos c pequena entrada - próximo a Malwcc. Ccval c Fleischmann Royal
• Terrenos no Loteamento Nicoluzzi. atrás da Igreja Silo Judas. a partir dc RS 11.000.00 - aceita-se carros,
• Terreno no Loteamento Juvcmus. com 15.0Ux25.00 = 375.001112 - Preço R$ 12.000.00 ou entrada lU 5,000,00 c parcelas
.Terreno na Rua Alvino Kruisc COIll 12.00 x 35.00 = 453.601112• Preço R$ 15.000.00 - nego
• Terreno tanto comercial rumo residencial. próximo an Rau. com asfalto. excelente localização. a escolher - a partir de R$ 15.000.00
- aceita-se ROlho em carros,
• 3 totes no lot. Rcnascôucia defronte a Rua t'rcr. José A. Dauer - 2 dc esquina - I - 19/25-487.501112 de esquina - R$ 25.000.00 - 2 - 15/
2-'-.n'.OOm' - R$ 1-'.000.00 - :l - 15/J0-450.00m' de esquina - R$ 20.000.00 ou R$ 40.000.00 (todos)
• Tl�ITeno IH! Rua JOtin Franzner com 14,00 x 26.00 = 366.001112 - Preço R$ 16,000.00 - neg,
• Terreno no Lo!. Divinópolis lle esquina COril 4R63Jm2 - Preço R$ 18.000.00 - nego
• Terreno na Rua i\foll�o Schumann. com 14,50 x 29.00 = 420501112- Preço R$ 18.000.00 - nego
• Te1Tl:1l0 l!1ll Três Rios. rua principal. comcrcial com 2.<í00.001112 excelente imóvel - R$ 25.000.00 - aceita-se carro.
• Tl:ITCIlO na Rua Jos� T. Rihciro. com 465.20m2 de l:SqUilHl - R$ 35.000.00 - neg.
• TeITl!no na Ihm .losó Pavallelo de esquina com 72<í.OOm2 na Ilha da Figucira - Preço R$ 35,000.00 - ncg.

Faça-nos uma visita e conheça nossa variedade de imóveis

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

garagem para 3 carros· R$ 200.000,00
Cód. 1072· CHAMPAGNAT· Casa Nova, cl 250m'· R$ 120.000,00
Cód. 1196· FIGUEIRA· 92m'· 3 qtos· R$ 10.000,00 + financ.
Cód. 1198· FIGUEIRA· Casa cl 150,33m" suite + 2 quartos.
Cód. 1212· JGUÁ ESQUERDO· 130m'· 3 qtos· R$ 39.000,00
Cód. 1214· R. JOSE 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. JOSE EMMENDOERFER· 200m'· Suite, 3 quartos· R$ 80.000,00
Cód. 1353 • VILA NOVA· R. Euzébio Depoy, cl suite, 2 qtos, escritório, piscina. garagem pl 2
carros· R$ 100.000,00
Cód. 1355· VILA NOVA· Rua 25 de Julho· casa antiga cl 4 qtos· Terremo cl área de 1.628m'.

CASAS MISTAS
Cód. 1291 • VILA LALAU • 3 qtos • R$ 32.000,00

TERRENOS
Cód, 2005 • R. PROCÓPIO GOMES· 780m' • R$ 90.000,00
Cód. 2006 • R. CENTENÁRIO· Centro· 525m' • R$ 33.000,00
Cód. 2007· R. MARINA FRUTUOSO· 1020m'· R$ 60.000,00
Cód. 2009· R. PROC. GOMES 1262m'· R$ 210.000,00
Cód. 2097· BAEPENDI· 1018m'· 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 cl 1.126m'· 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. 2314· VILA LENZI· área cl 3.813,42m' si benfeitorias· R$ 70.000;D0
Cód. 2351 • VILA NOVA· 646m'· R. Waldemar Rebello.
Cód. 2373· VILA RAU· 350m'· R$ 13.000,00
Cód. 2374· Vila Rau -ct 326m'· R$ 13.500,00
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· suíte + 1 qto semi mobiliado· R$ 65.000,00
Cód. 3004 • ED. CARLOS SPEZIA • 3qtos • R$ 53 000,00
Cód. 3016· ED. CRISTIANE MONIQUE· Suite + 2 qtos· R$ 60.000,00
Cód. 3018 . CENTRO· Aptos novos c/2 e 3 qtos. Rua Leopoldo Janssen
Cód. 3021 • ED. ISABELA • Suite + 2 qtos • R$ 75.000,00 <'
Cód. 3093 • RES. BARTEL • Suite + 2 qtos • R$ 18.000.00 + parcelas
Cód. 3211 • ED. FRAGATA· 2 quartos cl garagem· R$ 20.000,00 + financiamento

LOCAÇÃO
Cód. 602 • Casa alv. cl 4001)1'. suíte, 3 qtos, dep. empreg .• cozinha mobiliada, garagem p/3
carros· Terreno cl 1.600m'· R$ 800.00
Cód. 605 • Casa alv., suite, 3 qtos, dep. empregada· Centro· R$ 700,00
Cód. 627 • Apto c/2 qtos + telefone· Res. Maguilú . R$ 280,00
Cód. 632 • Apto c/2 qtos no Ed. Honduras· Rua Guilherme Weege • RE 300,00
Cód. 633· Apto cl 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 cl suite. 2 qtos • Ed. Centenário· Próx. Hospital São José· R$ 350,00
Cód. 640· Apto cl 1 qto • JARDIM CENTENÁRIO· R$ 200,00
Cód. 641 . Apto cl suite, 2 qtos, dep. empregada· Ed. Jguá • R$ 600,00
Cód. 642 • Apto. próx. Prefeitura cl 3 qtos • R$ 380,00
Cód. 656· Salas pl escritório em frente Cal. São luis· CENTRO· R$ 180.00
Cód. 660· Salas cl 32m'· estác. próprio noCenter Foca- R. Reinaldo Hau- CENTRO· A partir de R$ 300,00
Cód. 663 • Sala ideal pl Restaurante ou Lanchonete, cl 200m'· Próx. Posto Marechal· CENTRO
Cód. 679 • Sala comI. cl 190m', na Av. Mal. Deodoro (antiga Farmácia Sesi) • CENTRO
Cód. 687 • Sala comI. Mobiliada, ideal pl escritório na Av. Mal. Deodoro· CENTRO· R$ 400,00
Cód 699 • Excelente Galpão cl 525m', estaco no JARAGUÁ ESQUERDO· Próx. RoceI.

@}

Informativo
Imobiliário AIJS

TERRENO

I COMUNICADOI TERRENO de esquina com 960m' sito à Rm João J

.Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$

CORRETOR110.000,00
TERRENO com 1.540m2 sito à Rua Amazonas - �

Próximo a Scar - R$ 100.000,00 IMOBILIARIO

I
TERRENO no Rio Molha com 80.000,00m2 - ao lado

I A Secretaria Estadual deda Igreja Nossa Senhora do Rosário - R$ 55.000,00
TERRENO com 5.380m2 frente para BR 280 e Rua Educação realizará, em 26 e 27
dos Imigrantes - R$ 60.000,00 de junho, "Exame Supletivo"Dois terrenos na Rua Alfredo Schumann - um de

esquina com 480,00m2 e o outro com 420m2 para Técnico em Transações

I
TERRENO com 350m2, na Rua Expedicionário

I
Imobiliárias.

Fidelis Stinghen - Loteamento São Francisco - R$
Interessados em participar14.000,00

Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro do "Curso Preparatório"
Amizade - Valor de cada lote R$ 9.000,00 contatar com Luiz Sérgio -

CASAS telefones 370-0919/370-0819

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

I
- Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo-
R$ 29.000,00 Vende-se Apto cl 100m2, 3
CASA DE ALV. em construção de 98,00m2 - mais

quettos, garagem e demais
casa de madeira de 40,001112 - Ana Paula IV - lote 158

dependências - Rua Ernesto
- R$ 18.000,00
CASA ALV. com 70m2 - mais casa de madeira de Weifet1201 - Bloco 92 - Apto. 32-

I
50,001112 - na Rua Luis Bortolini, 435 - R$35.oo0,00

I
Conj. Leonis - Bairro Bacacheri -

LOTEAMENTOS FINANCIADOS
Curitiba - PR, pelo valor de R$
40.000,00 - Informações no fone

CAMPO SAMPlERO 392-3128 com Dilma ou Neuza

OUROVERDE Vende-se lanchonete cl 120m2 de
SÃO CRISTÓVÃO II

I
área construída, cl equipamentos e

I
RESIDENCIAL FALBOYANT telefone. Ótimo ponto - Valor

BREVE O LANÇAMENTO DO aluguel - 1 salário mínimo -

LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ Fone: 975-2364

ES UERDO Vende lote na Vila Rau por apenas
R$ 6.000,00 à vista

Contato clJunior 975-2164

Aluga-se cadeira de Rodas
Contato clJunior 975-2164

26· CHAMI'AGNAT· TERRENO ct ISx.l0 ·1<$ 16.0UO.00 (Parcelado)
27· JOÃO PESSOA· TERRENO I OOx I 00· R$ .13.000.00
]H. AMIZADE· TERRENO 14X24.75· Rua Asfaltadu > R$ 10.fI(l0.00 + Parcelamento

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

VENDAS

OI ·ILHA DA FIGUEIRA· CASA EM ALVENARIA cl 150m'. suíte + 2 dorm. +
TERRENO com 420m'· R$ RO.OOO,OU
U2· JARAGUÁ ESQUERDO· CASA ALVENARIA cl 209m'. 5 dorm .. 2 bwcs, 2
satas . TERRENO 44SM'· R$ 70.00fl.OO
03· I'R6x. PREFEITURA· 100m'· TERRENO I Rx22· CASA EM ALVENAIHA
C/3 DORM .. R$ 4S.000.·00
04· CZERNIEWICZ· CASA ANTIGA + TERRENO ct 2.5011m'· R$ roo.ooo.oo
OS· CHAMPAGNAT· CASA EM ALVENARIA EM 2 PAVIMENTOS CI 249m' +
TERRENOcl 396m' . R$ 90.000.00 + I'INANANCIAMENTO (Aceita apartamento.
carro uo negócio)
Or,· ILHA DA FIGUI'IRA· CASA EM ALVENARIA CI SUíTE + 2 DORM.' cl
150m' • R$ 45.000.00
07· JARAGUÁ ESQUERDO· CASA EM ALVENARIA. CASA DE MADEIRA CI
70m' + TERRENO ISX45· 25.000.011

.

(IR . GIAIWINI I.ENZI . CASA 12M AI.VENARIA CI PISCINA· cl 300m' +
TERRENO 1.IOOm'· R$ 1.10.000.110
09· CENTRO· SOßRADO ALVENARIA· CI 120m' + TERRENO 16X 16· R$
50.000.110
III· CENTRO· CASA ANTIGA cl 2ROm' + TERRENO ct 1.200m.'· R$ .100.000.00
II . JOÃO PESSOA· CASA ALVENARIA CI 100m'· 3 donn .. hwc. sala. cozinha.

garagem toda murada . R$ 25.000.00

12· JARAGUÁ ESQUERDO· CASA NOVA CI 110m'· 90m' arca tcstu. 3 denn .. 2
hwcs. sala.vozinha mohiliuda c/ portão eletrônico - R$ 70.000.00 - Ncgociãvcts (Troca
pl apto central)
n - CENTRO - CASA ALVENARIA c/100m2 - cl I suíte + 2 quartos. piseine. 2

gnmgcns cf pouão clcrrônk'o . H$ I O().ooo.OO + financiamento
14· VILA RAU· CASA ALVENARIA SIOMI NOVA· cl 3ROm'· TERRENO 2.700m'

. R$ I RO.OOO.OO
15· CENTRO· APARTAMENTO CI I SUíTE COM SACADA. 2 DORM .. 3 SALAS.
CHURRASQUEIRA COM SACADA: 2 GARi\C;tóNS. SAUNA. CAMPO DE
FUTt:ßOL. SALA DE GINÁSTICA· R$ 150.()OO,(HJ
16·CENTRO· APARTAMENTOel 2 DORM· GARAGEM· eil 15m'· R$4r,.IIIIII.OII
17· CENTRO· APARTAMENTO ct 3 DORM + 112 ßWC· ct 147m'· R$ 55.0110.00
18· VILA NOVA· APARTAMENTO cf suíte + 2 dorm. churrasqueira. sacada . ct
145m' . R$ 58.00fJ.Or)
19 - CENTRO - APARTAMENTO ct suíte + 2 dorm .. satacoztnha. c/ garagem - R$
5U.OOo.nn + Finnnc.
20· CENTRO· APARTAMENTO. 2 dunn .. sala. cozinha. cl garagcrn . R$ 4:1.000.0n
21 - CENTRO - APARTAMENTOcf3 dorm .. safu.cozmha. cl garagem - 'Ü 46.000.00
22 . CENTRO· TERRENO COMERCIAL· cl 1.200m'· R$ 45.000.0fJ . Troca apto
central
23· VERSALHES· TERRENO cl 450m' • R$ l.l.000.no (Parcelado)
24· GIAIWINI' LENZI . TERREN()TI nRm'· R$ 1.1.000.00 (Parcelado)
25· VILA LALAU . TIORRENO COMERCIAL CI 3ROm'· I3x27 . R$ 32.000.00

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

LOCAÇÃO
o I - VILA LALAU - CASA PR6x. WEG II - com suíte + 3 dorm .. com garagem - R$
4.111.00
02 . CENTRO· ED. VAIRA . PRÓX. WIZARD • 3 dorrn. + 2 bwcs • cl garagem· R$
.1RO.lHl
UJ - VILA LALAU . SOßl�AI)O - PRÓX. MET. TRAPP- 3 dorm. + zbwcs - ct garagem -

R$ 350.00
04· ßAEPENDI . SOßRADO· SOß JAIME MOTOS·;1 donu. cl guragcm . R$ 350.00

0.1· CENTRO· CASA COMERCIAL· R. João Picolli . ct 400m'
116· ßARRA RIO MOLHA· CASA 1'R6x. PRErEfTURA •.1 dorm .. ct garagem· R$
180.00
07· VILA NOVA· CASA NOVA· pR6x. F61WM . I suíte + 2 dorm .. ct gurugern- R$
550.00
OR· ßARRA RIO CERRO· APTO SOß CONF. LUX· 2 dorm .. si garagem- R$ 250.00
09· VILA LENZ! . CASA TERREA· PR6x. WEG I ·2 dorm. + 2 bwcs -ct garagcm . $
300.0n
10· CENTRO· APTO· ED. TRIßESS· 2 dorm .. si garugcm . R$ 27U.1I0
II • NOVA ßRASíUA . APTO NOVO· 3 dorrn .. ct garagcm . R$ 33U.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-NOVIDADESo novo cavallino rampante
As estrelas de Le Mans

o Salão de Genebra, que
aconteceu na segunda
semana de março, é o
único que ocorre

anualmente, por não ter
nenhuma fábrica
automobilística e por não
ser considerada feira de

negócios.
O principal lançamento
em Genebra ficou por
conta da Ferrari 360

Modena, que veio para
emplacar no lugar da
F355 e deve chegar aos

europeus no mês de
maio. O novo modelo
vem com propulsor V8
de 3,6litros e 400 cv, em

substituição ao V8 de 3,5
litros e 375 cv do F355. O
visual não ficou por
menos, o conjunto de
faróis e entrada de ar
frontais criaram nova

personc::_lidade ao novo

modelo que esbanja o

motor V8 por uma tampa
traseira transparente, de

.

acrílico. A Ferrari 360

Modena é a única da
marca italiana a ser

construída em alumínio,
material mais barato que
a fibra de carbono e

quase tão leve quanto a

fibra, o que o deixou 100

kg mais leve que o

modelo anterior. O
câmbio pode ser

mecânico, de seis

marchas, ou o conhecido
seis marchas seqüenciais
acionadas por borboleta
no volante.

A clássica corrida de L� Mans, que tem duração de 24

horas, foi o palco escolhido pelas equipes Audi e BMW
para testarem seus novos carros. A Audi participará com

o R8 (foto acima), especialmente projetado pela fábrica
alemã, e tem como principal objetivo sair-se bem na mais
badalada prova de longa distância do mundo. Já a BMW
mostrou há pouco tempo o novo modelo projetado para
corridas, o V12 Le Mans Roadster (foto abaixo). O motor

é baseado na McLaren que venceu a prova em 1995, e

esta corrida servirá de preparativo para a volta da
escuderia à Fórmula 1.

As equipes escolheram a corrida de Le Mans pelo sucesso

quefoi a corrida no ano passado, que teve um público de
185 mil pessoas, mais de 2,2 mil jornalistas e imagens

transmitidas por 52 câmeras de TV espalhadas pelo circuito.

�
rAPEÇARIA '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: ErwinoMenegotti, 30 - 89.254-000 - Jaraguá do Sul- SC

TAPECENTER

Não passe sem brilho.
A L.V está revolucionando o mercado de polimento com o lançamento do

sete Espelhamento de Pintura 3M.

Seu carro vai ganhar um incrível brilho vitrificado com a utilização de produtos à
base d'água, que não prejudicam seu veículo.

Venha conhecer este sistema.
Nosses profissionais são treinados e qualificados para tratar de seu carro.

COMPLETO SERViÇO DE LAVAÇÃO.

Rua Barão do Rio Branco, 511
89.251-400-Jaraguá do Sul- SC
Fone: (047) 372-2900

....
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FI'AT VOLKSWAGEN FORD
[b!?(fJJ

370-2022
Vende-se Mondeo CLX, 97,
impecável. Valor R$ 23 mil
a vista. Fone: 371-5824.

Vende-se Tempra 4 portas
completo, ano 92, azul.

Tratar: 973-8955.

Vende-se Pampa L 1.6,
ano 95, branco.
Tratar: 973-2394.

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

metálico, por R$ 2 mil.
Telefone: 370-2461 .

Vende-se Tipo c/ teto,
rodas completíssimo, ano

95, grafite.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Gol Plus, ano
94, bordô.

Tratar: 973-8955.

Vende-se Gol GL 1.8, ano
92, prata.

Tratar: 973-2394.

Vende-se Ranger STX,
completa, R$ 14.500,00

(entrada) + 35x de
R$ 375,00, 0(10 96, azul.

Tratar: 973-3212.

Vende-se Uno ELX, 4
portas c/ trio elétrico,

ano 94, bordô.
Tratar: 973-8955.

Fiesta class Okm
Uno SX cl rodas de liga leve 99
Palio ED 98

Pick-Up Corsa com capota 97

Ranger STX 96
Fiesta prata cl ar-quente e limpador 96
Escort Hobby 96
Corsa Wind 95

Pampa L 1.6 . 95
Tipo cl teto, rodas completíssimo 95

Tipo 1.6 95
Goi Plus 94
Uno ELX 4 portas cl trio 94
Saveiro CL 94
Escort XR3 completo conversível 94
Uno eletronic 94

Ipanema 4 portas cl rodas liga leve 93
Gol GL 1.8 92
Santana GL com direção 92

Tempra 4 portas completo 92
Gol CL 1.8 gasolina 92
'Gol CL com rodas de liga leve 9 I
Goi CL 91
Del Rey GLX .cl direção hidráulica 90
Monza SLE completíssimo 4 portas 90
Kadett Turin 90
Chevette gas. 88
Kombi 87
Santana Quantum GL cl direção 87
Parati 86 '

Escort L 86
Belina 86
Belina 86
Monza SL 4 portas 84

Jeep (bem conservado) 58

cinza
bordô
branco
vermelha
azulVende-se Santana GL com

direção, ano 92, azul.
Tratar: 973-8955.

bordô
bordô
branca

. grafite
grafite
bordô
bordô

prata
. branco
verde
cinza

prata
azul
azul

prata
champagnhe
branco
marrom

marrom

prata
prata
bege
azul

CHEVROLET
M O TOS

Vende-se Gol CL com

rodas de liga leve, ano
91, champagnhe.
Tratar: 973-2394.

Vende-se Pick-up Corsa,
ano 97, verrnelho.ic/

capota de fibra.
Tratar: 973-5770.

Vende-se moto Honda NX
350, Sahara, ano 91, em

ótimo estado, R$
3.300,00. Contato 370-
0721 - horário comercial
ou 371-6617 residência.

Vende-se Kombi; ano 87,
bege. Tratar; 973-2394.

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

.

Tratar: 973-2394.
DIVERSOSVende-se Santana

Quantum GL c/ direção
ano 87, azul.

Tratar: 973-2394.

Vende-se Corsa Wind,
ano 95, bordô.

Tratar: 973-2394.

Compro veículo Gurgel.
Falar com Lucas. Fone:

975-1098. vermelho
cinza

bege
bege
prata
verdeJÓI notou que

só é temorodo

quem é V�SltO?

MOTOS
XR 200 (pronta para trilha)
Titan
Titan
Titan
XT 600
XL 125
CBX 150

Okm
98
96
96
94
84
91

branca
roxo

azul
cinza
azul
vermelho
branca

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

AUTOMECÂNICA
,

DA .BARRA LTDA.
Atendemos linha geral:

...® C2J. gBSD
PROCURAM

ELO SEU PRODUTO
.

- I
11����'

- .

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

A n u n C e

370 791-9-

MGAC I M A MAR Io F I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

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

..

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ESTILO

� Teta solar de vidro deslizante e basculante com

acionamento elétrico (opção)

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

-.I Baixo coeficiente aerodinâmico (eX = 0,29): menor

resistência ao ar

CONFORTO

� Mostrador digital corri 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 eFC

� Direção eletrohidráulica: acionada por motor elétrico
integrado a bomba hidráulica

"

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONARIA
/ /

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 Chevrolet powertech 1.8 MPFI,
110cv, a 5.400 RPM e torque de 15.8 MKGF a 4.800 RPM

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

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

r-
- -,-/

,'I.: : ,
[HEVR[] lET

••

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

Fone: (OA7) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc

--
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Flecha de prata doamanhã
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BMW série 3 Cupê e Z3
o Mercedes-Benz Vision
SLR, que foi apresentado.
ao público norte

americano no início deste

ano, por enquanto não
está sendo produzido em

série e deverá representar
a marca alemã nas

competições da categoria
Grand Turismo, na virada
do século.
O modelo surgiu da fusão
do Mcl.aren-Mercedes da

Fórmula 1 com os

esportivos SL e SLR da
década de 50, que tinham
formas elegantes, vigorosas
e futuristas. A carroceria é

composta de fibra de
carbono com alumínio, que
em relação ao aço diminui
40% do peso total, possui
também um sistema de
freios eletrohidráulico que
calcula a pressão de

frenagem, aumentando a

segurança nas curvas e nos

pisos molhados. O motor
com propulsor V8 aspirado
vem com um sistema que,
em velocidade de cruzeiro,
aciona apenas quatro dos
oito cilindros por vez,
economizando
combustível. No interior,
tem pedais de alumínio
com antiderrapante, a

alavanca do câmbio fica na

coluna de direção.

As portas, asas de gaivota, sõo presas no teto e se movem na diagonal num ângulo de 75º

Entre os comentários que a BMW esteja sendo
negociada pela GM e Ford, no Salão de Genebra a

marca apresentou o novo modelo Série 3 Cupê e o

Z3 Roadster com poucas modificações. O modelo
série 3 Cupê foi todo redesenhado e trouxe novos

motores de quatro e seis cilindros, desenvolvendo
118 e 193cv, respectivamente. O modelo Z3, que
foi pouco reestilizado, veio para competir com o

Audi Roadster.

CASA DO AUTOMOVE!
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

4:r·m·11M9I{!S·'.cr.

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá,do Sul - SC

Fones:
372-3675
371-7157
371-7292

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

NOVAMENTE EM 1º LUGAR NA

OPINIÃO PÚBLICA:

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

- Certificado Emprov
- Certificado Master

- Certificado Podium

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

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

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

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

marimar@netuno.com.br

CASAS
• BARRA· Rua Bertha Weege (próximo MALWEE) • TERRENO: 2.200m'. Edificado com casa de
alvenaria de 188m' - 4 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, escritório, dispensa e garagem - R$
120.000,00
• CENTRO - Rua Jorge Lacerda - Casa de alvenaria de 291m' (inacabada) - 1° piso: garagem para 2
automóveis, sala ampla, Churrasqueira, BWC e dispensa - 2° piso: 1 suite, 3 quartos, sala ampla,
BWC - R$ 110.000,00 (negociável, aceita imóvel de menor valor e automóvel) - Terreno 402m'.
• BARRA - Rua (fundos BOTAFOGO - asfaltada) - Casa de alvenaria de 183m' - 1 suite, 2 quartos, 2
saias, sala de passar, dispensa, cozinha, 1 banheiro, lavanderia e garagem - R$ 70.000,00 - Terreno:
630m'.

TERRENOS
• 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.
• Rua João Planinschek com área de 1. 792m' (25,60 x 70,00) - R$ 60.000,00 (negociável, 50%
ENTRADA e saldo parcelado).
• Rua Pastor Albert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com área de 1.794m' (23x78) - R$ 65.000,00
(negociáveL)
• Rua Pastor Albert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com área de 17.225m' (negociáveis em

áreas de no minima 2.000m').

SiTtOS
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 rnadelra - R$ 50.000,00
(aceita imóveis até o valor de R$ 25.000,00.
NEREU RAMOS - Rib. Grande - Terreno com área de 22.500m' sem edificações - R$ 9.000,00 (permuta
com imóvel de menor valer).

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

Venha morar no que é seu
com pequena parcela de entrada e o saldo em até 36 vezes

LOCAÇÃO
SALA COMERCIAL - Rua João Planincheck de 230m' - R$ 550,00
SALA COMERCIAL - Rua João Januário AYROSO - 125m' - R$ 500.00 com telefone.

.

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

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

TERRENOS
1 - Terreno C/l.044,50m'(28,00x37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - (defronte
Ciluma)
2 - Terreno C/358,OOm', Loteamento Papp - Rua 541 - R$ 19.000,00
3 - Terreno C/378,OOm', Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
4 - Terreno C/673,58m' - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50%
entrada - saldo parcelado - acerta carro até valor do terreno.
5 - Terreno C/329,00m' (14x23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$12.000,00aceita carro

até R$ 8.000,00
6 - Terreno c/ 600,60m' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 16.000,00
7 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10 x -

Total R$ 11.000,00
8 - Terreno C/408,70m', Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00

SíTIOS
1 - Sitio C/62.500,00m', sendo 16.000,OOm' de área plana, c/ rancho de 1 00,00m', churrasqueira,
15 cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$ 75.000,00

CASAS
1 - Casa de alvenariaC/60,00m' - Terreno C/718,00m' - Rua Júlio Pedri - Vilà Nova - R$ 42.000,00
2 - Casa em alvenaria c/157,00m' mobiliada e mais uma c/ 60,OOm' semi-acabada, terreno c/
2.013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider, sin°. Acerta outro imóvel como parte em

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

Negociável
3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria, um com 60,00m'
e outro com 50,00m' - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa mista com 100m', mais galpão em alvenaria com 43,60m' - Terreno 15x30,90 (463,50m')
- José Narloch, 1271 - São Luis - R$ 28.000,00 - acerta carro até R$ 6.000,00 ou outro imóvel em
troca com voäa minima - R$ 12.000,00
5 - Casa alvenaria com 250,OOm' outra com 180,00m' - duas salas com 72,00m' emais um galpão
em aív. C/66,00m' - Terrenocom 1.677,00m' - Rua Rio Branco, quase esquina Reinaldo Rau - R$
400.000,00 (negociável).

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial C/25,00m', Rua Barão do Rio Branco - R$ 200,00
2 - Sala comercial c/ aproximadamente l00,OOm', Rio Cerro, SC - 416, Km 14 - R$ 150,00
3 - Sala comercial c/ 50,OOm', Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
4 - Sala comercial C/36,OOm', Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
5 - Sala comercial C/34,62m', Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00
6 - Sala comercial c/l OO,OOm', Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 430,00
7 - Sala comercial c/l 00,00m', Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00
8 - Sala comercial c/ aproximadamente 30,00m', Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120,00
9 - Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua 508, sin°, atrás da igreja Evangélica da Barra - R$
200,00
10 - Apartamento c/2 quartos, garagem - Rua Egidio Busarello, 324, Lot. Papp - R$ 270,00
11 - Apartamento c/2 quartos, garagem - Rua Joaquim A. Girolla, 210, Lot. Papp, na Barra - R$
290,00
12 - Apartamento c/2 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 688 - R$ 250,00
13 - Apartamento c/ 3 quartos, garagem, e demais dependências - Rio Cerro - próximo Nanete
Malhas - R$ 230,00
14 - Casa de alvenaria cl3 quartos, garagem - Rua Walter Marquardt, 2931 - R$ 250,00
15 - Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem, Rua Abramo Pradi, ao lado do n° 358 - R$ 190,00
16 - Casa de alvenaria c/2 quartos e demais dependências - Rua Pastor A. Schneider, 688 - fundos
- R$ 200,00
17 - Casa mista c/ 2 quartos e demais dependências, Rua Lat. BerthaWeege, Lot. Satler, na Barra
- R$190,00
18 - Casa mista cl70,00m', 3 quartos e demais dependências - Rua Maria Nagel, 202 - São Luis
- R$180,00
19 - Casa de madeira c/3 quartos, garagem e demais dependências - Rua Abramo Pradi, 340 - R$
180,00
20 - Casa de madeira c/2 quartos, garagem e demais dependências - Rua 763, n° 100, Lot. Rasá
- R$150,00
21 - Galpão em alvenaria C/260,oom' - Rua Luiz Satler. na Barra - R$ 600,00

--

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheira
- Apto. c/l suite + 2 quartos ou 1 suite + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$12,465,38 +parceías a partirde R$ 733,28corrigidas
pelo Cub,
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m', com suíte + 2 quartos, dep, empregada completa, e demais dependências. com 2 vagas de garagem. Edicicio com grande área social (piscinas térmicas,
salões de festas,salas de jogos, quadra de esportes, quiosques ... ) Valor: R$ 142.000,00 sem acabamento interno.
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. c/ suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
nº 1001 c/241 ,20m' - Entrada de R$. 36.500,00 + assumir parcelas de condomínio oe 2.520 Cub's (R$ 1.112,50)
- Apto. cl suite + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
nº 1104 c/157,30m' - Entrada de R$ 24.250,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 733,28)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 18.500,00 e parcelas de R$ 533,29.
Edifício Tulipa - Rua Ãngelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
- 1 Sala comercial c/ t 11, 14m' de área total (t08,57m' de área útil). Entrada de R$ 39.350,00 + assumir parcelas de condomínio de construção de 2,258 Cubs (R$ 996,84)

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto, 702 c/225m' - suíte" 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salãode festas,
piscina. Preço total incluindo acabamento drrerenciado - R$ 125.000,00
- Apto. 303:.C/219,00m' - suíte + 2 quartos, dep. empregada, sacada c/ churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de festas, piscinas - Preço total sem acabamento - R$
110.000,00

.

- Apto. cl 2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Apto. c/ suíte + 2 quartos, bwc social, sacada c/ churrasqueira e demais dep., área total de 92m'· Rua Bahia - Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento de R$ 28.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,oom' - R. Bemardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edrrício Florença - R$ 53.000,00
- Casa com 192,oom' - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.000,00
- Casa de alvenaria cl aprox 150,00m' - Rua Max Wilhelm - R$ 75.000,00 - Troca-se porterreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria C/125,oom', num terreno de 945,OOm' - Rua Águas Claras. Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno cl 450,00m' - R. Ferdinando Krueger sln', lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa c/181 ,oom' - 4 quartos, 2 banheiros. demais dep., c/ garagem p/2 carros. Com uma edícula em alvenaria c/55,00m' - Rua Irmão Leandro, 750 R$ 85.000,00
- Casa em madeira c/ 350,00m', terreno C/595,oom' - Rua Martin Stall - R$ 47.000,00
- Sobrado-em alvenaria com 350,oom' - Rua Lecpoldo Jansen, 20 - R$ 200.000,00

TERRENOS
- Terreno c/43.689,00m' - Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno c/ área de 22.892,00m' -. Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR280 - R$ 50.000.00
- 2 terrenos cl área de total de 102.752,00m' - Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- Terreno c/ 350 m' - Rua Lat, José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno c/450,00m' - Loteamento Versalles. final da Rua Ferdinando Krueger - R$ 15.000,00'
- Terreno c/350,00 - R. Lateral da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 1'0.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno c/420,00 m' - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno c/86.000,00 m' - (20.000.00m' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/364 m' - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cl 51 O,OOm' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote c/ 362, 18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote n° 09 c/442,00m', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200.00m' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos-:Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Lote n'Ol, cl 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 cl 3 quartos, 2 bwc e demais dep. - Rua Adão Noroschny, esq. cl Oito Meyer
- Casa mista c/ 4 quartos e demais dep., Churrasqueira e garagem para 2 carros - Rua Anna Muller Enke, 61.
- Apto. eil quarto, demais dependências sem garagem - Rua Epitácio Pessoa. 421 - Ed. Emílie
- 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, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demais dep. - Rua Eleonora Satler Pradi. 307 - Ed. Antúrio
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep. - c/ boa área social e piscina no prédio - Rua Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto c/ suíte + 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 - Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, c/ suíte + 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GUARAMIRIM - CASAS DE ALVENARIA
ReI. 79 - área de 70,00m2 - 2 quartos - R. Jaraguá - R$ 28.000,00 (Negociavéis)
ReI. 82 - área de 180,00m2 - 3 quartos - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Rel.85 - área de 128,00m2 - 4 quartos - R. João Soter Correa - R$ 45.000,00 (Negociavéis)
ReI. 154 - área de 162,00m2 - 4 quartos - Estrada Caixa D'Água - R$ 60.000,00 (Negociavéis)
ReI. 173 - área de 84,00m2 - 3 quartos - R. Armando Stringari - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
ReI. 177 - área de 101 ,50m2 - 3 quartos - R. Olandia Petri Satler - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Ref. 179 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Estrada pl Vila Amizade - R$ 20.000,00 (Negociavéis)
ReI. 209 - área de 170,00m2 - 3 quartos - R. 115 (Próx. Merc. Vasques) - R$ 20.000,00 (Assumir fino R$
207,00)
ReI. 404 - área de 180,00m2 - 4 quartos - R. 28 de Agosto (Próx. Lojas Macol) - R$ 200.000,00 (terreno com

1.720,00m2) Área nobre

8 - CLASSIFICADOS í'1ARDDIA nA nA"'TA JARAGUÁ DO SUL, 30 DE ABRIL DE 1999
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JARAGUÁ DO SUL - CASAS DE AL VENARIA
Ref. 208- área de 120.00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
ReI. 455- área de 117,00m2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + financiamento
Ref. 243- área de 72,00m2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
ReI. 301- área de 120,00m2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
Ref.456-Sobrado área de 275,00m2- 3 quartos- R. Richart Piske R$ 75.000,00

JARAGUÁ DO SUL - CASA DE MADEIRA
ReI. 454- área de 98,00m2- 3 quartos- R. Gov. Jorge Lacerda - R$ 75.000,00 (Negociavéis)

JARAGUÁ DO SUL - TERRENO
Ref. 77- área de 405,00m2 - R. Ricardo Grimm - R$ 15.000,00 (Negociavéis)
ReI. 104 - área de 3.762,50m2 - R. Prefeito José Bauer - R$ 32.000,00 (Ideal para chácara)
ReI. 452 - área de 392,00m2 - R. José Emmendoerier - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Rel.451 - área de 855,00m2 - R. 789 Lot. Heineck - R$ 19.000,00 (entrada 11.000,00, saldo a combinar)
Área de 362,00m2 - Jardim Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00

JARAGUÁ DO SUL - APARTAMENTO
. Residencial Clarice Koch Apto 204 - áreas de: 115,66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso- Entr. de R$ 22.591,89 + 32 parco de R$ 492,20 (Em Construção)
Residencial Clarice Koch Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 19.441,62 + 32 parco de R$ 457,45 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 107.12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 44.980,65 + 16 parco de R$ 858,72 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 101 - áreas de: 173,30m2 total e 107, 12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 37.783,75 + 16 parco de R$ 858,72 (Em Construção)
Resídencial Ágata - Apto 101 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R.Nelson
Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 401 - áreas de: 161,41m2 total e 99,52m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 80.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 501 - áreas de: 162,30m2 total e 100, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Jade - Apto 101 - áreas de: 152,05m2 total e 91,43m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 7.250,94 + 51 parco de R$ 805,66 (Em Construção)
Residencial Jade - Apto 102 - áreas de: 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 5.429,88 + 51 parco de R$ 603,32 (Em Construção)
Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 2 quartos - áreas de: 21 0,34m2 total e 128,78m2 privativo - R. João
Picolli - 66 parco de R$ 937,21 (12 andar) Lançamento

66 parco de R$ 1.028,40 (demais andares) Lançamento
Parco 01 somente 15/07/99

Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 1 quarto - áreas de: 105,36m2 total e 64,74m2 privativo - R João
Picolli - 66 parco de R$ 471,10 (1 Q andar) Lançamento

66 parco de R$ 516,93 (demais andares) Lançamento
Parco 01 somente 15/07/99

GUARAMIRIM - CASAS MISTA E MADEIRA
ReI. 160 - área de 155,00m2 - 3 quartos - R. Rodolfo Aquilino Bucci -.Avai - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
ReI. 170 - área de 80,00m2 - 2 quartos - Lat. da Agostinho Valentim do Rosário - R$ 10.000,00 (Negociavéis)

GUARAMIRIM - TERRENOS
Ref. 97 - área de 1.000,00m2 - Estrada Guamiranga (ao lado do Campo de Futebol) - R$ 15.000,00
ReI. 93 - área de 775,00m2 - R. Jaraguá (Próx. a escola Germano Lafin) - R$ 15.000,00

. ReI. 294 - área de 1.102,50 - R. Bethildes Pires M. Ribeiro (lateral da Ervino Hanemann) Avaí - R$ 15.000,00
(parcelávell aceita terreno de menor valor)
ReI. 169 - área de 457,00m2 - R. 28 de Agosto (Próx. Estação Rodoferroviária) - R$ 30.000,00
ReI. 239 - dois terrenos de 450,00m2 cada - Lateral de Silveira Junior (Próx. a Classic) - R$ 27.000,00 cada.
ReI. 182 - área de 1.300,00m2 (26x50) Plano - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 15.000,00 (aceita carro
ou terreno de menor valor)
ReI. 279 - área de 9.060,00m2 (54x70) - BR 280 Km 57 (Próx. ao trevo) - R$ 400.000,00 (Parcelável)
ReI. 200 - área de 1.680,00 - Lat. Got Lieb Kinas (Próx. a Imam) R$ 35.000,00
ReI. 246 - área de 420,00 (4 lotes) - Lateral da Got Lieb Kinas - R$ 9.000,00 (Aceita carro)
ReI. 274 - área de 1.000,00m2 contendo galpão de alvenaria pl instalação de empresa. R. Athanásio Rosa

R$ 75.000,00
Rel.204 - área de 528,00m2 (12x44) R. Emílio Prüsse - R$10.000,00
Ref. 245 - área de 432,00m2 - R. Henrique Bernardi - R$ 15.000,00

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/ SITIOS/ FAZENDAS
ReI. 197 - área de 215.000,00m2 edificada 2 casas de madeira, rancho, lagoas, pomar. - Estrada Ponta

Comprida - R$ 45.000,00
ReI. 353 - área de 130.000,00m2 (terreno com 52 morgos sendo que 26 morgos são arrozeiras, edificada
com casa de madeira R$ 75.000,00 (Aceita casa em Jaraguá).

GUARAMIRIM - APARTAMENTOS
Ed. Topázio - Apto 202 - Suíte + 2 quartos - áreas de: 146.70m2 total e 94,29m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa - Entr. de R$ 16.887,69 + 33 parco de R$ 625,47 (Em Construção)
Ed. Safira - Aptos com suite + 2 quartos - áreas de: 184,68m2 total e 122,80m2 privativo - R. Gerônimo

Corrêa inicio da obra Julho 99 - Entr de R$ 3.216,92· + 62 parc.de R$ 804,23 Lançamento
Ed. Safira - Aptos com suíte + 1 quartos - áreas de: 144.69m2 total e 94,28m2 privativo - R. Gerônimo Corrêa

inicio da obra Julho 99 - Entr. de R$ 2.519,44 + 62 parco de 629,86 Lançamento

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS

VENDE

Lar Imóveis

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira - Centro - com540m2•

Terrerio no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira - com 397m2•

Terreno na Rua Pastor AlbeJ10 Schinaider cl 3080m2 - Aceita-se troca.

Lotes Financiados cl Parcelas de Hum salário mínimo no Lot. Vicenzi eGadotti - 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 NoJ1e 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 
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Amaranthus

Rua Adolfo Sacari, esquina com a

Rua Amazonas, próximo à Scar

�PROMA
• � CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

VOCÊ MERECE

UM IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

Rua: Presidente Eplté.clo Pessoa, 421 � sala 102 Fone/Fax 371-6310 - Jaraguâ do Sul- SC - CRENSC 32.786-7

E-mail: proma@proma.com.br
Visite nosso site www.proma.com.br

têm (J� de�-� fta'la.� (J

ri �
da'R�,4�

-

PLANTA0 DE
VISITAS

Aos sábados das
8hOO às 12hOO
ou agendar pelo

telefone

(047) 371-8814

VENDAS

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 103 - 12 andar - Jaraguá do Sul- SC
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CRECI934-J

Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

Rua Padre Francken, 253

Engetee VENDE
# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • �

o 1 - CENTRO
o

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

: com 2.000 m2, localizada na Rua Romeu Bastos nQ 115 (fundos da Jaraguá Fabril :
o / Hospital Jaraguá)
o Preço: R$ 250.000,00 (Aceita carro ou imóveis de menor valor).
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ,

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

o 2 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, dep. empregada, VISTA PRIVILEGIADA
do centro da cidade - (à 100 metros da Av. Mal. Deodoro).
Rua Florianópolis nQ 242

Preço: R$ 90.000,00
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #

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

03- CENTRO
o

Casa / Sobrado em alvenaria (2 pisos) com 300 m2, 3 quartos, 3 BWC, 3 salas,
o

: copa, cozinha, lavanderia, churrasqueira, piscina, garagem para 2 carros. :
o Rua Conrado Riegel (Frente ao Registro de Imóveis). R$ 140.000,00.
'" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #

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

o 4 - BARRA DO RIO CERRO (Loteamento Papp)
: Excelente Casa em alvenaria, localizada na Rua Egídio Buzarelo nQ 304, contendo: :
o 1 suíte, 3 quartos, 3 salas, cozinha, 3 BWC, piscina, churrasqueira e dep. de o

o empregada. R$ 125.000,00.
" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #

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

5 - VILA LALAU

: Casa em alvenaria (localizada na Rua D. Matilde nQ 683 (ao lado do Portão dos :
o Fundos da WEG II).
o R$ 33.000,00.
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • #

, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1\

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

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

o 7 - ILHA DA FIGUEIRA
: Casa de alvenaria com 125 m2, em terreno com 1.190 m2, localizada na Rua Angelo :
o Julio Borutti nQ 227.
o R$ 75.000,00.
1\ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

,
'

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

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

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

o COMERCIAL.

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

r--------------------------------------------------------------------------------------- •

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

.'

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

IT

IMOVEL COMERCIAL
Sobrado + Galpão em terreno
com aproximadamente 1.000m2
de esquina com frente para futura
sede da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul.

,
•
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VENDE: Chácara cl lO tnorgos,
80% em pastagem - Tifa Coelho -

Cuaramirim - R$ 70.000,00
.

Intermediária

VENDE: Alvenaria com 160m2•

João Pessoa

R$ 40.000,00

VESDE: Madeira cl 70Jll2

Lot. Miranda

Preço: R$ 13.000,00

VENDE: Alvenaria com 80m2

Rua Horácio Rubini

R$ 28.000,00

VENDE: Residência e sala

comercial (200m2) - Centro -

R$ 230.000,00 (A combinar)

VENDE: Galpão cl 350m2
, Lot. Piazera
R$ 35.000,00

VENDE: Sala comercial cl 72m2
Centro Médico Odontológico

R$ 32.000,00

VENDE: Esquina cl 1.500m2

(Próx. WEG I)
R$ 90.000,00

.

VENDE: Alvenaria 150m2•

Ilha da Figueira -

R$ 80.000,00

VENDE: 2 casas (1 pronta e 1 em

construção)
Ilha da Figueira - R$ 20.000,00

VENDE: Terreno cl 2 casas

(alvenaria e madeirai Rua 401 -

Iguâ Esquerdo - R$ 25.000,00

ALUGA: Madeira com 2 quartos
Próx. Duas Rodâs

R$ 220,00

VENDE: Madeira com 84,00m2
Rua João J. Ayroso

R$ 35.000,00

VENDE: Apto. duplex com 50m2
Cond. Águas'Claras - R$ 8.500,00

entrada + financiamento

VENDE: Loteamento Adelina em

Schroeder

Pequena entrada + financiamento

ALUGA: Apartamentos novos

com 3 quartos (Próx. Posto
Marcolla) - R$ 280,00

Rua doäoPlcolll; 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul·- SC

http://wwwJmoveis.netJinter - CRECI 0914-J .. 371-211 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

ALUGUEL
DE TRAJES

PARA

ALCANÇAR
UMA

GRAÇA
Num lugar
+ alto que a

sua

cabeça,
acender 3
velas

brancas
num copo
cl água e

açúcar pl
os3 anjos
protetores,
Gabriel,
Rafael e

Miguel e
fazer o

pedido. Em
3 dias você

alcançará a
.

graça,
mande

publicar no
3° dia e

observe o

que
acontece
no 4° dia.

Agradece
C.D.

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

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

EDITAL N° 22.171 de 27-04-1999

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
ADRIANO LAUBE E LILIAN BUSCH

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na RuaMarechal
Castelo Branco, 7.040, em Schroeder, neste Estado, filho de Ingoberto Laube e Ingrit Lange
Laube.

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

Carlos Frederico Ramthum, 821, Santa Luzia, nesta cidade, filha de Erenfrid Busch e Sofia Busch.

EDITAL N° 22.172 de 27-04-1999
VOLNEI EING E ANA PAULA PÖTT

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marechal Cândido Rondon, Paraná, domiciliado e

residente na Rua Alidor Geisler, 606, João Pessoa, nesta cidade, filho de Valmor Eing e Malita
Hobus Eing.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Alidor Geisler, João Pessoa, nesta cidade, filha de Ademir Pött e Mariete Cristiane Pött.

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 ÍS (quinze) dias.

I1ton Hoffmann

Tabelião Designado

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 centra:

AAT Hesch Sist. Movimentação Lt. - R. Jorge Czerniewicz, 424, sala 1
- Nesta;
AAT Hesch Sist. Movimentação Lt. - R. Jorge Czerniewicz, 424, sala 1
- Nesta;
AAT Hesch Sist. Movimentação Lt. - R. Jorge Czerniewicz, 424, sala 1
- Nesta;
AAT Hesch Sist. MovimentaçãoLt. - R. Jorge Czerniewicz, 424, sala 1
- Nesta;
Adriano Jesus de Bairas - Estrada Garibaldi, s/n° - B. Jaraguazinho -

Nesta;
Agroface Com. e Repr. de Prod. Agric. Ltda. - Rua Joinville, 4518 -

Nesta;
Agroface Com. e Repr. de Prod. Agric. Ltda. - Rua Joinville, 4518 -

Nesta;
Agroface Com. e Repr. de Prod. Agric. Ltda. - Rua Joinville, 4518 -

Nesta;
Agroface Com. e Repr. de Prod. Agric. Ltda. - Rua Joinville, 4518 -

Nesta;
Agroface Com. e Repr. de Prod. Agric. Ltda. - Rua Joinville, 4518 -

Nesta;
Agroface Com. e Repr. de Prod. Agric. Ltda. - Rua Joinville, 4518 -

Nesta;
Aliane Karsten - Rua Ambrosia Printer, 69 - Nesta;
Aloísio Meinerz - Rua Harry Buckmann, 60 - Nesta;
Amarildo Hening - R. Egon Koch, 277 - Jguá Esquerdo - Nesta;
CD Transp. Rodoviários de Cargas Ltda. - Rua Henrique Krause, 172 - Nesta;
Claudir Evangelista - Rua Herberto Sasse, 46 - Centro - Nesta;
CMC - Central Marketing Comunicação Ltda. - Rua Walter Marquardt,
749 - Nesta;
Confecções Pegeau Ltda. - R. João Picolli, 303 ap - Nesta;

Derly Morsch Krehnke - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 330 - Nesta;
Domus Ind. e Com. de Móveis Ltda. - R. João Tozini, 1806 - Corupá;
Edson Schmaler - Rua Proc, Gomes de Oliveira, esq. R.Miguel - Nesta;

Ezequiel Batista - Rua Exp. Fidelis Stinghen, lot. 25 (Trevo Sch. - Nesta;
Francisco Rossi - Rua Francisco Grether, s/n? - Nesta;
Herald.Hass - Rua Rodovia SC 416, Km-16, s/n° - Rio Cerro - Nesta;
Jairo Correa - Rua Jacob Busch, 60 - Nesta;
Leandro Farias - Rua Águas Claras, Fds Gruta - Nesta;
Liderlac Repres. CornI. Ltda. - R. Pe. Aluísio Boeing, 577 - Barra do

Rio Cerro - Nesta;
Marcelino Atanasio da Costa - Rua Reinaldo Rau, 166 - Edif. Sta,

Teresinha - Nesta;
Marcos Paulo de Lima - Rua Joinville, 1389 - Nesta;
Maria Odorizzi - Rua José Picolli, s/n° - Estrada Nova - Nesta;
Osmar Schneider - R. Mal. Castelo Branco (terreno) - Nesta;
Pre Moldados Agha Ltda. - Rua 907, s/n° - Nesta;
Restaurante Pavanello Ltda. - Rua Antonio Carlos Ferreira, 596 - Nesta;
Roberto Walter Gieseler - Rua José Emmendoerfer, 111 - Nesta;
Roland Schutze - R. Carlos Frederico Ranthun, 17152, Kni 16, Sta -

Schroeder - SC
Schimanski Ind. Com. Filtros Util. Lar Ltda. - R. Rio Jaguaribe, 1087 -

Nesta; -

Soraia Elizabeth Kienen - Rua Roberto Ziemarm. s/n° - Nesta;
Tok Special Móveis e Decorações - Av. Getúlio Vargas, 212 - Centro

Corupá;
Valdeci de Carvalho - Estrada Rio Paulo Grande - Corupá;
Valdir Leandro - Rua Clara Hanernann, s/n°
Valmor Antonio Maes - R. Domingos Anacleto Garcia, s/n° - Nesta;
Wild Gadotti ME. - Rua Waldemar Rau, 7'96 - Nesta;

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

aceitar a devida intimação, faz por intennédio 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, 27 de Abril de 1999.
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Letícia Seechis, do Colégio EstadualDarci Frank Welk, conquistou, na última
sexta-feira (23), a primeira colocação no 3° Festival Estudantil da MPB

surpreendentes.
O ponto alto do evento

acontece no domingo (2),
quando a famosa

Esquadrilh a da

Fumaça estará se

apresentando com suas

máquinas voadoras que
desafiam as leis
da gravidade.

Confirmado para o

próximo dia 7, sexta

feira, a partir das 21

horas, o show com a

banda mineira Jota
Questv.no Pavilhão C

da Proeb, em
Blumenau.

,1._.---_._1 C
I 8 MILíMETROS

.._._._ .....
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

JOINVILLE

Inimigo do Estado.

Horários: 18h 15, 20h45.

I . Direção: Joel Schumacher (O Primeiro Ano do

I Resto de Nossas vidas, Os Garotos Perdidos, Um

I
Dia de Fúria, O Cliente. Batman. Eternamente,
Tempo de Matar e Batman e Robin).
I . Elenco: Nicolas Cage, Catherine Keener,

I Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Horários: 14h30, 16h 15.

I Stormare, Chris Bauer, Myra Carter....

I
- Gênero: Suspense.
Sinopse
I Tom Welles (Nicolas Cage) é especialista em BLUMENAU

I investigação, profissão ruais conhecida como G.N.C. Cine Neumarkt I: 8 Milímetros (censura 18 anos).

I detetive particular, mas ele está longe de se tomar Horários: I3h30, 16h, 18h30, 21 h.

I famoso. Tem lima casa modesta em Harnsburg. G.N.C. Cine Neumarkt 2: Shakespeare Apaixonado.

I
Pensilvânia, onde leva uma vida simplese tranqüila Horários: 14h, i 6h30, 19h, 21 h30.
com sua esposa Arny (Catherine Keener) e sua G.N.C. Cine Neumarkt 3: Patch Adams - O Amor é Contagioso.
I filha Cindy. Welles é um profissional respeitado, Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21 h15.

I que passa a maior palte do tempo trabalhando G.N.C. Cine Neumarkt 4: Inimigo do Estado.

I
em casos de rotina que envolvem esposas infiéis Horário: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.
e coisas deste tipo, mas está sempre esperando a G.N.C. Cine Neumarkt 5: Orfeu.
I grande chance de sua vida profissional. Nada Horários: 15h, 17h, 19h 15, 21 h20.

I muito perigoso ou ameaçador acontece, até que G.N.C. Cine Neumarkt 6: O Porquinho Atrapalhado.

lum pequeno rolo de filme de aparência inócua Horários: 14h45, 16h40, 18h30.

I transfollT1a sua vida, fazendo-o ingressarem um Bem Amada.

I
sórdido caminho até os recantos rnais obscuros Horário: 21ht5.
da sociedade. Programação válida para o período de 30/4 a 6/5. I
..- _-_ _ _ _--

G.N. C. Cine Mu",/I",. I: 8 Milímetros (censura 18 anos).
Horários: 14h, 16h30, 19h. 21 h30.
G.N.C. Cine Mueller 2: Orfeu.
Horários: 15h15. I7h15, 19h15, 21h15.
G.N.C. Cine Mueller 3: Vida de Inseto.

A Austrália construiu vários estádios para as Olimpíadas que vão

ser realizadas em Sidney no ano que vem. E os Bee Gees tiveram

a honra de inaugurar o novo Estádio Olímpico da cidade. O show

aconteceu no dia 27 de março e encerrou a vitoriosa turnê One

Night 01l1y. Os irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb também

estiveram na Nova Zelândia. onde tocaram para lotações
esgotadas. A Universal, gravadora do trio, aproveita para

anunciar que o álbum gravado na turnê já passou de um milhão

de cópias vendidas. E quem gosta da música dos Bee Gees e

estiver indo a Nova York vai poder conferir no mês que vem a

estréia da versão teatral de Saturday Night Fever. o filme que
marcou a era disco. (Shopping Musict

Informativo Center Som

Títulos ruais vendidos: Caetano Veloso (Prenda Minha),
Offspring (Americana). Boys e Suave Veneno (Nacional).

Principais lançamentos: A La Carte (The Very Best'99) e Cézar e

Paulinho (Santa Maria do Brasil). \

Rua Mal. Deodoro da

Fonseca, 1452
Fone/Fax: 372-3306

Jaraguá do Sul - SC

!B
�Cji)i

CENTRO d E OdONTOloGiA INTEGRAdA
DR. Clécio Sidrsri GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESE E IMplANTES DENTÁRios

ORA. TAlGE Crluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

RUA JOiNViUE, 1 � 70 .. TElEFONE: (047) "J71 ..61 �8

TELEfONE/fAX: (047) "J71..J209

"Uma história de ,educação e emor,

construída com a participação
de toda a comunidade."

':

�i1·!r}1�'!{
80 anos

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

"Ser ou não ser?"
"Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo"... (l Io. 2,15)

o escritor americano Mark
Twain contou o seguinte:

Em minha casa, eu tinha

um camaleão que se tornara

manso como um gato.
Certo dia, saí de casa e, por

descuido, deixei a porta do meu
escritório aberta. No quarto
havia um tapete com panos de

muitas cores diferentes: azul,
vermelho, verde, amarelo,
cinza, marrom, preto e branco.

O bichinho entrou lá. Como é

da natureza deste' animal

sempre se manifestar no seu

corpo a cor do chão sobre o qual
rasteja, ele começou a se

adaptar às cores do tapete. Elas
eram muitas e o esforço do

animal, foi extraordinário para

igualar-se ao tapete xadrezado

com suas cores diferentes. O

esforço do camaleão foi tal, que
estourou e morreu!

Não sabemos se este

acontecimento foi verdadeiro

ou só foi uma piada do

conhecido escritor. Mas nós

sabemos que há pessoas que

sempre se adaptam ao am

biente no qual se acham. Junto
com os ateus, eles são ateus,
com os cristãos, se comportam
como eles. Isso já aconteceu

no tempo do profeta Elias. Ele

teve que dizer ao povo de

Israel: "Até quando coxeareis

entre dois pensamentos? Se o

Senhor é Deus, segui-O. Se é

Baal, segui-o".
Seguidores de Jesus Cristo

não podem ter compromissos
na sua vida, de fé, com os

mundanos e adaptar-se aos se

us costumes. Não podem com

prometer-se com mentiras,
falsidades, invejas, supersti
ções, espiritismo. Não podem
procurar benzedeiras ou car

tomantes para que estes re

solvam seus problemas. Muito
menos entrar em contato com

os mortos para obter notícias
deles. Tudo isso, Deus proibiu
terminantemente aos seus

filhos. Não é possível crer na
ressurreição e cultivar os pen
samentos da reencarnação.

Cristãos, são representantes

A EDUCAÇÃO COMPLETA

de Cristo neste mundo. Os

mundanos não conhecem Jesus

como seu Senhor e Salvador de
suas vidas. Mas a nós eles co

nhecem. Por isso, devemos cui
dar também deste dia: que seja
mos embaixadores de Cristo e

que nada daquilo que a Bíblia

chama de pecado, seja visto em
nossa vida. Claro que não é fá

cil, mas impossível não é, pois
Deus nos dá capacidade para tal.

Na segunda carta do após
tolo Paulo aos Coríntios, no seu

capítulo 6, os versos 14-17, há

informações que podem ajudar.
Que Deus abençõe a você,

prezado leitor desta coluna.

Um abraço, Alba Piske

�rcul0
. Ita.lia.:r1e>

de Jaraguá do Sul

Construção da sede
Visando a continuidade da construção da Sede Social e Cultural realizamos arrecadação de recursos

através da contrihuição dos amigos que, em troca, participaram do sorteio de um veículo "Okrn''.

Momento da

entrega das

chaves ao

ganhador, sr.
Albrecht
Rubens

Fischer, com o

n" 204

Veículo entregue, um Palio Okm
Missão cumprida, agradecemos

���----------------------------------------------�
o apoio de todos.

Devanir Danna -

Presidente do Círculo
Italiano de

Jaraguá do Sul Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Sexta-feira, 30 de abril de 1999

RorARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ADVOCACIA Posto de
�� 'Gasolina

�T_ Maiochi
� Ltda.

ROTARY X AGRADECE - Rotary agradece a todos os voluntários que
fizeram acontecer a I" Ação, Cidadania, Saúde e Lazer em Guaramirim,
mais precisamente no Bairro do Avaí. São gestos dessa envergadura que
dignificam a pessoa humana. Importante e a unidade e humildade no

trabalho que se realiza em prol da comunidade. Agradecemos a imprensa
falada, escrita e televisionada pelo apoio e divulgação. -A maneira mais nobre
de servir é trabalhar e doar serviços para o bem de outros. Essa obra de união
é o maior dom de amor que Deus deixou para o ser humano. Trabalhar para o

bem dos outros é fazer esse trabalho em união com os anjos.
ROTARY X ESCLARECE - Queremos esclarecer que Rotary não é clube
filantrópico. É um clube de Serviços que tem a orientação do Rotary Inter
national; e que as ações de servir pelos companheiros do Rotary poderão
ser em dinheiro, no entanto, é facultativo e não recomendado pelo Rotary
International. Daí o esclarecimento ao público em geral, que se o Rotary
deixa de contribuir em dinheiro para certos pedidos, é porque o objetivo
do Rotary é doar serviços e motivar a comunidade que muito se pode realizar
com pouco dinheiro. Daí o porquê de o Rotary International insistir que o

objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo
empreendimento digno, promovendo e apoiando serviços internos, serviços
profissionais, serviços à comunidade e serviços internacionais,
ROTARY X PARABENIZA - Rotary parabeniza o trabalho apresentado
por Maria Cristina Hackbarth dos Passos em "Uma viagem aos 500 anos

do Brasil através da Arte e Literatura".

Compareceu, na abertura, o companheiro Alcibaldo Germann,
representando o Rotary, aliás, bastante concorrida a abertura com o apoio
da Prefeitura, através de Secretaria da Educação e Cultura de Guaramirim
e Jaraguá do Sul. É muito importante reconhecer os valores da casa e

desejamos sucesso no trabalho da arte.

ROTA�Y X CONFERÊNCIA DOS VALORES - Parabéns ao governador
Camilotti e toda a organização da 39" Conferência Distrital. Na ocasião
tivemos a oportunidade de receber uma injeção de ânimo e revitalizar os

valores humanos, que na atual conjuntura se pretende muitas vezes torná
los esquecidos e substituí-los por falsos valores. Na ocasião, aprovaram
se e homologaram-se resoluções e moções. Uma delas é com relação à

ecologia em que aos clubes do Distrito 4650 foi recomendado um trabalho
assíduo de consciência nas comunidades e autoridades constituídas, para
se dar destino correto ao "lixo", evitando ao máximo a poluição dos rios.
Muito importante a moção, já que o "problema lixo" com uma implantação

,

de reciclagem tem as seguintes vantagens: criação de empregos, economia
na importação de matérias-primas; economia na exploração de recursos

naturais, redução no custo da coleta, reutilização de bens descartados e

redução do custo de produção pelo aproveitamento de recicláveis pela
indústria. A existência dos lixões representam ameaça à saúde pública e

ao meio ambiente. Alguns municípios da região do Vale do Itapocu, já
aderiram à reciclagem. Esperamos que Guaramirim também um dia esteja
incluso.

ROTAR)', X COMPANHEIROS - Companheiros do Rotary Club de
Guaramirim têm recebido manifestações de terceiros pelo trabalho de

doação que realizam. É muito gratificante e sadio receber este apoio e

saber que existem pessoas que observam e são beneficiadas por trabalhos
voluntários. Também é gratificante para o Rotary saber que os

companheiros admitidos no Rotary são. pessoas especiais e que respondem
aos anseios do Rotary em Servir e Doar de si ao próximo. Agradecemos a

E.S.K. e declinamos o nome por uma questão de ética, mas fica o registro
já que a mensagem enviada era intenção que fosse divulgada em rádio e

imprensa. Muito obrigado e que Deus lhe dê em dobro o que a nós desejou.
ROTARY X CONSELHO DIRETOR - Anunciado o Conselho Diretor
1999/2000. Presidente Sidney Garcia; Vice-Presidente: Alencar Manoel

Vasques; Secretário: Rildo de Albuquerque; Tesoureira: Orjana Bartei;
Protocolo: Valter Fiamoncini; Serviços Internos: Osnildo Bartel Júnior;

Serviços Profissionais: Marcos Roberto Hasse e Cladis Tomaselli; Serviços
à Comunidade: Angelo da Silva; Serviços Internacionais: Paulo Sérgio
Veloso: Relações Públicas: Osnildo Bartel. Companheiros que deverão
estar presentes na Assembléia Distrital no próximo dia 15 de maio em

Jaraguá do Sul.
ROTARY X PREVENÇÃO - CIeber comunicou ao Rotary a criação da

comissão Prevenção da Cólera e a importância que é para a saúde a

, prevenção de todas as doenças. Daí, mais uma razão de intensificar, em

nosso clube de serviço, a parceria e apoio em realizar nas associações de

moradores o dia de Ação, Cidadania, Saúde e Lazer, pois não deixa de ser

uma prevenção e instrução para o cidadão se educar e evitar abusos e

riscos e também uma maneira de auxiliar o poder público na prevenção e

criar uma consciência na comunidade que todos são responsáveis pelo bem

estar de uma comunidade.

Apoio:
�----------------------� -------------------------,

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

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

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CESJS oferece curso de Mestrado de Marketing
A Coordenação de Pós

Graduação do CESJSlFelj
comunica que estão abertas

as pré-inscrições para o

curso de Mestrado em

Administração, com área de

concentração em

Marketing. Os interessados
deverão fazê-las até o dia

12 de maio. Com vagas
limitadas, o curso deverá

ser oferecido no segundo
semestre. Não perca tempo! Pré-inscrições para o Curso de Mestrado já estão abertas ua FER)

Segundo SARLET (1994, p. 62.)
"Em época alguma o homem foi capaz
de produzir tanto em tão pouco ternpo.
Mas, nunca, em época alguma, tanta
renda, tecnologia, poder econômico,
cultural e político, estiveram à dis

posição de tão poucos como hoje."
O conhecimento acumulado ao

longo da história da humanidade, nestas
circunstâncias, faz-se pequeno. A

economia de ternpo que, utopicamente,
a sociedade teria como produto do

desenvolvimento tecnológico, acaba
sendo investida em produtividade, ou

seja, maior e melhor aproveitamento
do trabalho e, por conseguinte, do
tempo útil do homem. Este processo
vem tornando o homem muito ocupado
com a .sobrevivência e com a concor

rência, embora desprovido de um "mo

tivo", ou de um espaço para buscá-lo.

Segundo FRANKL apud SARLET

(1994, p. 63.) "Muita gente dispõe,
hoje, de meios para viver, mas não de

razões para viver".

Parece fundamentar-se aqui, a

grande transição do milênio: a percep

ção de que todo o conhecimento tecno

lógico acumulado ao longo da história

do homem não tem lhe proporcionado
retorno em sua essência.

MAY (1983, p. 40.) ao reportar-se
aos filósofos KlRKEGAAD, NIETZS
CHE e KAFKA como os verdadeiros

profetas de meados de século XX,
relata que: "Cada um deles previu a

destruição de valores que ocorria em

Inscriçõespara curso de

especialização em Língua
Inglesa estão aberlas

Meu futuro

faço na FE

Administração
!'..k;:tuUno • 48 vagas l'\�otunl(J· 48 vagas

Pedagogia
M<ltutino - 45 vagas

'Ciências Contábeis
Nütun!{J - 48 vagas Nohlrno . 38 vagas

Pagamento da
Taxa de Inscrição
22 de Abri! a
07 de Maio de 1999

�ntrega do·
Requerimento
de Inscrição
22 de Abril a
11 de Maio de 1999

Documentaçäcr
2' fotografias 5x7

'1 fotocópia da carteira de
identidade {frente e verso}

Arquitetura
e Urbanismo

Conselho Estadual de
.

Educação indica comissão
o presidente do Conselho Estadual de Educação,

Ricardo José Araújo Oliveira; indicou, semana

passada, o conselheiro, a Comissão de Consultores
e os assessores que acompanharão o processo de

transformação da Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense) em Centro Universitário de

Jaraguá do Sul.
O presidente e relator do processo será o conse

lheiro dr. Cesar Luiz Pasold. A Comissão de Consul
tores é formada pelos professores Msc. Aristides
Cimadon (Unoesc), Msc. Elizabeth Rabaldo Bottan

(Universidade do Vale do Itajaí) e Msc. Graziela
Dias Alperstedt (Universidade do Sul de Santa

Catarina). Os trabalhos da comissão contarão com o

acompanhamento dos assessores Hipólito do Vale

Pereira Neto e Teresinha Lúcia Waschburger.

Encerram-se hoje as inscrições para o curso
de Pós-Graduação - Especialização em Língua
Inglesa, uma iniciativa do Departamento de

Letras, do CESJS (Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul), da Fundação Educacional
Regional Jaraguaense.

Os interessados em obter maiores

informações sobre o curso, com início previsto
para 15 de maio, poderão dirigir-se à

Coordenação de Pós-Graduação ou ao

Departamento de Letras, através dos e.mail

posgra@ferj.rct-sc.br ou deplet@ferj.rct-sc.br
ou ainda pelo telefone 371-0983.

Sociedade Tecnológica
Muitos críticos e intelectuais vêem

a tecnologia como uma força perigosa
impactando de uma forma imoral a

sociedade. Fundamentam-se no argu
mento da desigualdade social, susten
tando a tese de que toda a nova tec

nologia traz em seu bojo, além do
benefício de caráter técnico, inovador,
o espectro do individualismo exacer

bado, dado a ávida busca pela absorção
e domínio desta tecnologia.

Este fenômeno tem contribuído
para a formação de uma classe social

excludente, sobretudo nos campos do
trabalho e da educação. A realidade
mutante que ora vivenciamos, acelera
sobremaneira tal fenômeno.

Apoiando-se nesta linha de pensa
mento, tornam-se oportunas algumas
indagações: por que a tecnologia não
está proporcionando qualidade essenci
al de vida? Por que, por um lado, desen
volveu-se tanto este recurso, e por ou
tro, não se está criando ternpo para o

desenvolvimento humano? Que outro

propósito fim faria sentido à tecnologia,
senão prover recursos que assegurem
desenvolvimei1to e qualidade de vida
para todos?

No entanto, a realidade tem nos

mostrado que a tecnologia não conduz
necessariamente ao estado de bem
estar geral.

O que ruais poderia ser a tecnologia
se não uma manifestação concreta do
inerente desejo de criação e desenvol
vimento da espécie humana?

nosso tempo, a solidão, o vazio e a an

siedade que nos envolveriam no século
XX".

Comprova-se tal previsão ao detec
tarmos neste fim de milênio o

NlILlSMO como uma das caracterís-
. ticas da sociedade moderna, resultante
do grande avanço técnico do homem,
sem um progresso paralelo na ética e

na autocompreensão. No entanto, uma

força contrária a esta realidade parece
evidenciar-se. Começamos a observar
a formação de uma consciência acurada
da condição humana, voltada para a

qualidade de vida em sua plenitude. Se
gundo KÜNG, in: EPISTEME (1993,
p. 70.), "as propostas caminham na

direção da solidariedade, da justiça so

cial, do desenvolvimento sustentável,
da democratização dos meios de

comunicação de massa, da manutenção
e expansão da vida".

Acrescente-se, o resgate aos

valores fundamentais éticos que
alicerçam 'âsociedade. Enfim, como
refere-se KÜNG, in: EPISTEME

(1993, p. 70) "trata-se de uma nova

orientação geral, um novo macro -

paradigma, uma nova constelação
geral pós-moderna".

Sob este contexto, deriva-se um

grande desafio para a sociedade do no

vo milênio, que consiste em reverter o

processo de exclusão social, notada
mente nos campos do trabalho e da

educação. Paradoxalmente, a sociedade
nunca dispôs de tantos recursos para

Vespertino �40 vagas

Tecnologia
em Mecânica

Taxa de Inscrição:
R$10,OO

Locais de Inscrição:
Agências SESC des

Brasília, CUrltiba,
Porto Alegre, Rio de

Janeiro, São Paulo
e Santa Catarina

Maiores Informações:
Fone: (047) 371·0983
http://www.ferj.rct-se.br

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

colocada ao alcance de todos.

Prof. Nelson Luiz Pereira
Coordenador de Estágio do Curso

de Adrninistração

Referências Bibliográficas
MAY, Rolo. O Homem à procura

de si mesmo.
São Paulo: Círculo do livro,

1983.
EPISTEME: Publicação Científica

da Universidade do Sul de Santa
Catarina

UNISUL,v.1, n.1 nov/ fev.
1993.1994.

ESPAÇO Pedagógico. Faculdade
de Educação de Passo Fundo v.l., n° I,

dezembro de 1994.

concretizar tal objetivo como hoje. Por
outro lado, nunca esteve tão evidente a

falta de inteligência e sabedoria em

apropriar-se da tecnologia para o bem
estar geral. Caberá, portanto, à socie
dade do novo milênio reencontrar o

"motivo" numa realidade contextuaI de
desenvolvimento e crescente influência

tecnológica, cujo processo é irrever
sível e bom, diga-se dr, passagem. No
entanto, caberá à sociedade apropriar
se e aplicar este valioso recurso

sabiamente. Isto sugere uma condição
humana emancipada, na qual os valores
fundamentais transcendem o mero

benefício da tecnologia. Sob esta

condição a tecnologia viria a ser um

recurso humanamente viável, pois seria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Meirele Maria Campichen completou
2 aninhas dia 21/4.
Ela é filha de Marcos e Malú

A garotinha Jaqueline Luana
Prochnow completou 4 anos dia
27/4. Cumprimentos des pais,

Nilton e Giselda Prochnow, e do
tio Adilson Prochnow (aqui do
CP), que também aniversariou

neste dia

Campichen.
Parabéns!

Marli Franzner Chiodini aniversariou dia 18'/4, completando
7 anos, ela é filha de Paulo Cezar e Ana Clara Franzner
Chiodini. Os convidados foram recepcionados no Hotel
Itajara

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.

•

•

•

•

•

•

•

• 17/4/99 - Jenifer Rodrigues dos Santos
: 17/4/99 - Sarah Gabriela Brizola dos Reis

: 18/4/99 - Bruna Martim Müer
• 18/4/99 - Cálita Laura Ramos
•

• 19/4/99 - Aline Klitzke dos Santos

: 19/4/99 - Ana Carolina dos Santos

: 19/4/99 - Elaine Mayara Fodi
• 19/4/99 - Jonatha José Fiamoncini
•

• 19/4/99 - Larissa Helena Rosa

: 20/4/99 - Alex Gustavo Chiarello Geletina

: 20/4/99 - Luana Caroline da Cunha
• 21/4/99 - Ana Paula Buccio
•

• 21/4/99 - Haian Pedri Jaico
: 22/4/99 - Angelo Miguel Neto
: 22/4/99 - Camila dos Santos
• 22/4/99 - Daniel Stange Treméa
•

• 22/4/99 - Edson Luiz Koch Junior
•

• 22/4/99 - Thales Alexsander Tenfen CJ

: 23/4/99 - Felipe da Silva Nau
• 23/4/99 - Leonardo Pereira
· ��_.
•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

GULOSO, QUE NADA ...

UM É 'PRA" MiM E o OUTRO
'PRA" TURMA DiviDiR ...
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Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Marcos A, Póvoas
Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do Sul" SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 30 de abril de 1999

18° Rodeio CTG Laço Jaraguaense
13, 14, 15 e 16 de maio

A patronagern do centro

de tradições gaúchas Laço
Jaraguaense tem a honra de

convidá-los para participa
rem do 18° Rodeio Crioulo

Nacional que será realizado

de 13 a 16 de maio de 1999.

Sua presença será motivo de

muito orgulho para a nossa

gente, e contribuirá grande-

mente para maior brilho e su

cesso do evento, dizendo que,
desde já, estaremos de braços
abertos para recebê-lo.

Contamos com você que
vive o nosso espírito tradi

cionalista, para que, somando
os nossos esforços, trans
formarmos este rodeio num

congraçamento de todos que

cultuam as tradições cam

peiras. O revirado é só para
a viagem, pois churrasco

gordo, bailes, invernadas ar

tísticas, tiro de laço, ginete
adas e grandes amigos você
encontrará aqui.
Saudações tradicionalistas

Giovane Demarchi
Patrão geral

Programaçãodq"f5'd'éi'�'"
Quinta-feira - 13/5
18 horas - Recepção,�Qê

,
19 horas - Laço In

de Jaraguáßo Sul,
,Troféu Çeraldq>
melhori�;�)'····
2J horas - Música ao VI

doeTG

12 horas - Churrasco
13 horas - Laço lndi vi

FALTAM'
14 dias para o

180 Rodeio CTG
Laço

Jaraguaense
Tchê classificados

Vendo: Potranca, Xucra, raça Crioula, 3 anos

Tel.: 276 - 0119 - Tata

Vendo: BagualMangalarga mineiro - 4,5 anos

Filho do Itamarati - documentado

Zaino pinhão - tel.: 376-1081 - Nego
Vendo: I sela e I basto, tipo especial- tel.: 370
- 7363 - Jaime

Agenda gaúcha
1 e 2 de maio - CTG Tropeiros do Vale - 2a Festa Campeira - Hélio Emmendoerfer
13 a 16 de maio - 180 Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense
14 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos de Ouro - CTG Laço Jaraguaense
15 de maio - Baile do Rodeio com Fogo de Chão - CTG Laço Jaraguaense
16 de maio - Domingueira do Rodeio com Grupo Cantos do Sul - CTG Laço Jaraguaense
16 de maio - Show com a dupla Sandro Luis & Clóvis
21 a 23 de maio - Rodeio CTG Coração do Vale - Gaspar
28 a 30 de maio - Rodeio CTG Independentes da Querência - Itajaí
Treinos: Toda quinta-feira, I9h30, haverá treino de laço, aberto ao público, com vaca mecânica no CTG Laço
Jaraguaense. No local haverá serviço de bar e cozinha com o suculento churrasco e música gaúcha.

Apoío:
R;

IIIa rr:a.íl'.íI'õ

CORREIO DO POVO -11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Piquete Estampa de Taura
o Piquete Estampa de Taura- este evento tradicionalista gaúcho,

agradece a todos os tradiciona- juntamente com os patrocinadores:
listas gaúchos e público em geral Despachante Cilo, Carvão Brasão,

que participaram e colaboraram Spézia, Cia. Embalagens, Moinho

para que o nosso 10 Torneio de Jaraguá, Supermercado Rau,

Laço, realizado no feriado do dia . Panificadora Pão & Vinho, De-

21, fosse um grande sucesso.

Ficamos muito felizes em

poder oferecer uma festa, onde,
felizmente, somente recebemos

elogios. O CTG Laço Jaragua-

marchi 'Carnes e Topografia
Clênio Vargas. O Piquete Estampa
de Taura, orgulhoso do sucesso,

entende que tem a responsabi
lidade de oferecer um trabalho

ense, como já era esperado, não ,ainda melhor no próximo evento.

poupou esforços, equipamento e 'Muito obrigado a todos e até o

boa vontade para colaborar com próximo.

Resultado do 10 Torneio de Laço
Laço Individual (Exp): Alemão - Piquete Laço de Ouro

Laço Individual: Evandro Ropelato - CTG Laço Jaraguaense
Laço Dupla: Alemão e Chico - Piquete Laço de Ouro

Vaca Gorda: Giovane Demarchi - CTG Laço Jaraguaense

Piquete Raízes da Tradição
marcou presença, de carreta

cheia, no ]O Torneio de Laço
do Piquete Estampa de Taura.

É mais um grupo de amigos
que vem marcando presença
IlOS rodeios com garra, braço
e muita amizade. Eles

confirmaram sua filiação no

CTG Laço Iaraguaense e,
com certeza, somarão positivamente para o engrandecimento da

tradição gaúcha. Sejam bem-vindos gauchada buenacha

Alemão e Chico, do Piquete
Laço de Ouro, levaram para
Garibaldi o 10 lugar de dupla

do I" Torneio de Laço do

Piquete Estampa de Taura,
entregue pelo patrocinador Cito

Iunkes. Um grande abraço
também ao Krüger, Beco e

Nego

r--------------------,
I' Gaúcho(a) de idade nova I
I Gilson Ribeiro (30), Evaldo Ropelato (1), Anadir Karsten (5), I
L

Délcio L. Spézia (15), José Clênio Vargas (18).
.J--------------------

Nr
CARNES

I�

DEMARCHICOM. DE CARNESEFRIOSLTDA.
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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DIA DAS MAES
Dê uma viagem de presente para sua mãe.

Cancún
(8 dias /7 noites)

Saídas: 2 e 9 de maio
À vista R$ 999,00 ou 3x de R$ 333,00

(aéreo + terrestre)
,

-

SUPERPROMOÇAO

Canadá clássico
,

'

(10 dias)
Saída: 15 de maio, passando por
Toronto/Niagara/Mil IIhas/Otawa/

Mont Tremblant/Quebec e Montreal
3x de R$ 691,33

'Buenos Aires
(4 dias / 3 noites)

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

Cosmos Turismo investindo na equipe de trabalho.
Julia - em cruzeiro marítimo pelo Caribe

'iitfi1'&'é),fjJtlf',i'hijÚf',MI,'jâW"iiMHWW"',f,8*,J,!!,J-t � t.SOl·i tA t4 t·' ;tEil· i'$ (.i•
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 30 de abril de 1999
------------------------------------------------

Cantor

Vavá,da
Banda

Karametade,
coma

noiva, a
atriz Mari
Alexandre.
Eles casam
mês que
vem, em

São Paulo

Ivanir e Natalino selaram-compromisso matrimonial no último dia 17, em �

bonita cerimônia na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Os convidados �
foram recepcionados na Sociedade Vieirense. A noiva éfilha de Militino e

_

Liana For/in

Signorelli, e o
noivo é filho
de Huberto e

Philomena

Petry

A simpática e competente Christiane Hufeniissler, diretora
da CMC - Central de Marketing e Comunicação -, foi
cumprimentadíssima, ontem, pela idade nova

Gabrielle, Iosiane,Adriana e Iaqueline concorrem ao Garota
Abdon Batista/99, dia 8 de maio, na Boate Notre

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

Veiculos. peças a serviçol

FONE (047) 371-2111

Marco Antônio Murara (supervisor Net-Iaraguâ), Walter

Maia Junior (gerente Net-Transcabo/SC) e Érico Vericimo

(coordenador de telejornalismo Net-Taraguâ), no coquetel
de lançamento do telejornalismo do Canal 21

I(IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

s em

371-7575 EntregamO, '

domiC\\!O
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

[pröx. Duas Rodas Indl.)

CJ)r, 9lc!Jr 91ideki Cfiodrigues da Uilva

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Consulta Espirituais
Esplritas com mais de 20 anos ae .

conhecimento estão atendendo todas as 5"

e 6"' feiras a partir das 15horas, aos sábados
e domingos a partirdas 8 horas, na Rua Pastor
Albert Schneider, 2373. na entrada do Bairro

Rio da Luz. em Jaragua do Sul. Consultas e

trabalhos relacionados com os problemas do

seu dia a dia (amor. casamento. saúde.
negócios. cotrérco, indústria. justiça. etc.).

Atendimento particular. local discreto e

sigilo absoluto.

Marque SU.1 hora pelo IOIK' (047)

96;-,.119:;,l'om Antouio ou r.itima.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Terapia: para quê? Por quê?
e reconhecemos

que temos a ca

pacidade de lidar
com nossos con

teúdos, seja ele

qual for, e nisso tu
do vimos que mui
tas vezes o ser hu
mano tem medo,
que no meu pon
to de vista é natu
ral de enfrentar o

desconhecido. É
preciso nos dar
mos conta da im

portância de pas
sar por esses cami-

nhos, mesmo a

queles que jó são
de nosso conhe
cimento e que
acreditamos sa

ber lidar muito

bem, para que
possamos enten
der que o desco
nhecido não é tão
assustador, é ape
nas uma forma
diferente de ver e

de sentir as coisas.
O terapeuta é

quem vai ter a

função de permitir

A psicoterapia
nos conduz a ca

minhos que antes
nunca foram vistos

e, é por isso que
muitas vezes nos

deparamos com o

questionamento:
para quê fazer te
rapia? Porque me

xer com coisas tão

profundas? .

A resposta no

entanto vem a

partir do momento
em que nos entre

gamos totalmente

que o paciente
conduza-se até o

que ele chame,

por diversas ra

zões, de desco-

de se lidar com

esses conteúdos e

que depende tão
somente do re

conhecimento
nhecido para que dos mesmos.

então ele observe Ernestina da Sil-
e sinta que exis- va Alves
tem vórias formas CRP - 12/02411

,

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTO A ADULTOS E ADOLESCENTES

Ursula Koroll
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Ernestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277, ir 371-3426

Fe»liV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schieiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1°
'andar - Centro - Telefone: 372-0395

Ora. Anna Paula L. de Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972 P

Doenças do Intestino grQsso,
reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

_----_
Dr. Alexandre L. Schlabendorff

( Proctoclin ) CRM-7096r{'JM�ct:!i�� ';M�lillé��i!�'iil;iilllll\�tll'i;III!II&I�l,�llii
Aperfeiçoamento em Córnea. Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo
Fone 371-5117'" 372-1553

Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

ft unimed
SistemaNacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

� Q

•• ljac@netuno.com.br fone/fax Jl1-0882 RuaA�'I:��d�;��S���IU�6�hj��t-�LABORATÓRIOJARAGUAENSE 42 anos servindo com qualidade e

O·E ANÁLISES CLíNICAS.LTOA. alta tecnologia - Jaraguá do Sul e região
Dr. lV1arlo Sousa
Dr. lV1arlo Sousa _Ir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Divina Providência comemora 80 anos

ossínondo convênio com Escola Tupy
---------------------------------

Em oito décadas, milhares de alunos passaram pela instituição. Para
continuar sendo centro de referência, o Divina busco parcerias

Jaraguá do Sul - A come

moração dos 80 anos do

Colégio Divina Providência,
no dia 26 de abril, teve como

ponto alto a assinatura do
convênio com a Sociesc (So
ciedade Educacional de
Santa Catarina), para trazer
dois cursos da Escola Técni
ca Tupy de Joinville, a Jara

guá do Sul. A solenidade
aconteceu no ginásio da ins

tituição, às 10 horas, com a

presença de autoridades,
imprensa, estudantes e ami

gos do Divina Providência,
que iniciou suas atividades
em Jaraguá do Sul em 1919
e por onde já passaram mi
lhares de alunos.

Eletrõnica e Processamen
to de Dados são os dois cur
sos técnicos que iniciam no

próximo semestre, graças ao
convênio com a Tupy. Serão
admitidos alunos que este

jam cursando a 30 série do 2°
Grau, ou que já tenham con

cluído o ensino médio, medi
ante inscrição (no valor de RS
15.00) para o 'teste de sele

ção que acontece no dia 12
de junho. Os alunos aprova
dos iniciam as aulas no dia 26
de julho, com opção de três
turnos, em turmas de 40 alu
nos. Os cursos têm duração
de dois anos.

O presidente da Sociesc e
secretário de Educação de
Joinville, professor Sylvio
Sniecikovski, falou da im
portãncia de juntar a ex

periência daquela institu
ição, há quarenta anos

preparando alunos, com o

Divina Providência, que tem
o dobro de idade. "Trabalhar
com uma escola séria en

grandece a Tupy. Queremos
preparar alunos para o exer-

I cício pleno da cidadania,
coisa que o Divina Providên
cia faz com maestria", elo
giou. Lembrou a importãncia .

de se qualificar profissionais
poro ingressar no mercado
de trabalho. oferecendo no

vos opções.
Ao completar 80 anos, o

Divina Providência mantém a

proposta de ser um centro de
referência e oferecer o me

lhor ensino. segundo a dire
tora da instituição, irmã Ana
ßevilaqua. Ela vê na parce
ria Com a Escola Técnica
Tupy apossibilidade de ofere
cer novas opções aos alu
nos, sem que precisem se

....

deslocar aos centros maiores.
Professores da Tupy apro

veitaram a ocasião para fa
zer exposição sobre a grade
curricular dos cursos e as

vantagens oferecidas aos

alunos. Não revelaram o

custo, mas usaram marke

ting eficiente para conven

cer de que o mercado - no

tadamente as empresas de

Jaraguá do Sul - demanda
mão-de-obra qualificada.

As comemoràções do

aniversário do colégio con
tinuam. No dia 21 de maio
acontece o Baile dos 80,
no Clube Atlético Baepen
di, com a escolha da Ga
rota Divina e animação da
Banda In Natura. Em julho,
o Divina Providência) vai
participar da Multifeira
para mostrar um pouco da
história da instituição ao

longo dessas oito décadas
e revelar planos para o fu- .

turo.
Edson Junkes'CP

Parceria: Tupy e Divina unem experiência assinando convênio

.���
Agora 50b nova direção

,

Strip-tease - Lesbianismo
Sexo Explícito Ao Vivo

Todos
os

dias a

partir
das

22 horas

BR· 280, Km 48 . Guaramirim • SC (Próximo a WEG Química)

JEANETE MIRIAM PISKE - CRP12/0937
Psicóloga e Ludoterapeuta

TEMPESTADE OU BONANÇA?

Qual o significado da palavra diálogo? Segundo alguns
autores, diálogo significa comunicação, exposição de idéias
por perguntas e respostas, fala entre duas ou mais pessoas.

Todavia, o diálogo que percebemos existir atualmente
entre pais e filhos parece ser assim: já pra dentro! ... vá tomar
banho! ... olha que bagunça está seu quertel ... vá estudar!
.. , faça seus deveres! ... você já lavou a louça? Devolveu a

fita para a locadora? Desliga aN! ... abaixa este som! ... saí
da frente do computador! ... E por aí vai. Na verdade um

monólogo! .

O nöo é a palavra de ordem: não suba aí... não toque
nisto ... não fale assim ... não ponha a mão aí... não pode ir a
festa hoje ... não, não e não é o que mais se houve.

Foi realizada em estudo com crianças e a partir de dados
obtidos através de observoções de crianças, os cientistas
concluíram que desde o seu nascimento até os oito anos

de idade, a criança recebe em torno de cem mil nãos!
Perceberam também que, para cada elogio, a criança
recebe nove repreensões. Consideramos estes números
muito significativos.

O resultado é que a criança vai crescendo neste clima,
negativo, sem oportunidade de descobrir e revelar seus

sentimentos, sem condições de expandir sua criatividade,
sua iniciativa, sua independência. Cresce e torna-se um

adolescente aborrecente, um adulto indeciso, sem iniciativa,
passivo, com sentimentos agressivos e rebeldes contra as

pessoas, o mundo. Isola-se ou passa a viver à margem da
sociedade, buscando nas drogas. no crime, um paliativo
para seus conflitos.

Você, enquonto pai ou mãe, já pensou em parar, rever,
refletir sobre a forma como se relaciona com seus filhos? Já
se perguntou porque briga tanto com eles? Porque exige
tanto? Porque não lhe dá oportunidade de falar, dizer o que
penso. sente?

Muitas vezes o que leva o adulto Cl agir assim com seu

filho, é por achar que é uma criança ainda e não entende
nada, ou pensar que está lidando com outro adulto, com
outra pessoa que já tem sua maturidade. Pode estar,
também, projetando na criança seus próprios conflitos

pensando que assim fazendo os estará resolvendo ou

impedindo que seus filhos passem pelo que já passou. Tento

perpetuar seus princípios, seus valores já anacrônicos e não

percebido, baseado na idéia de que "no meu tempo não
era assim!" Aliás, frase esta que considero imortal, pois
acredito que será pronunciada por todo ser humano, em
todas as épocas.

Será este o caminho? Que tal então ser rnols acessível,
mais condescendente, ouvir mais seu filho - escutá-lo,
compreendê-lo são formas de melhor conhecê-lo -

conversar com ele olho no olho, brincar com ele no chão

(voltar a ser criança - faz um bem!), verificar seus deveres,
orientá-lo sobre drogas, sexo, amor, colocando-se ao lado
dele, com firmeza, serenidade, segurança, doçura. É difícil?
Complicado? Peça ajuda, leia, busque você também
informações, orientações. Pode ser num livro, com um

profissional adequado. Com certeza ambos crescerão
juntos, e muito!

Quem sabe seja esta a "receita" para transformar uma
tempestade em bonança.Você terá uma grata surpresa a

partir do momento que se colocar em ação, porque agindo
sentirá melhoras. Mas não espere para amanhã, faça já! Se
dêem esta oportunidade pais e filhos.

Meu abraço!

CEPPSI
O Endereço da Psícoloqla

371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Radares registram 200 infrações em
apenas quatro dias de funcionamento
-------------_ ...._-----------------------------

Secretaria de Planejamento estuda substituição de equipamentos para iniciar o
monitoramento do trânsito em quatro locais estratégicos do Município

Jaraguá do Sul - Trinta

dias após anunciar medi
das de controle do trânsito

no Município através de ra

dares, a Polícia Militar con

tabilizo o número de in

frações cometidas pelos
motoristas jaraguaenses.
Perto de 200 multas foram

registradas durante quatro
dias em que os sensores

funcionaram. Excesso de

velocidade, desrespeito ao
sinal vermelho e trafegar
pela contramâo sâo algu
mas das irregularidades I

constatadas por fotogra
fias. A Rua Joinville, cam
peã em acidentes no

perímetro urbano, também
lidera a lista de imprudên
cias.

Neste período, técnicos
da Secretaria de Planeja
mento e o comando da 30

Companhia da PM analisa
ram os equipamentos. A
secretária Clarice Coral
anunciou que deverá
testar outros modelos no

combate à imprudência
ao volante. "O próximo
será via computador. O ra

dar é instalado com uma

câmera de vídeo em um

ponto da cidade e a ima

gem é transmitida, sirnulto
neornente. para um moni
tor da secretaria. Ali é veri
ficado os tipos de in

fração", explica Clarice.
Não há previsão de quan
do os radares estarão em

funcionamento. "Podem
ser ligados a qualquer hora
e começar a autuar. A fase

experimental acabou", avi
so o soldado do departa
mento de trânsito da PM,
Jean Rudolf.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade, desta

cidade, convoca todos os seus associados quites com a.

tesouraria, para Assembléia Geral Extraordinária, a

realizar-se Sábado, dia 08/05/99, às 14:30 horas, em

primeira convocação ou às 15:00 horas, com qualquer
número de associados presentes para deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia:

10 - Prestação de contas do ano de 1998.
. 20 - Assuntos Diversos

Jaraguá do Sul, 20 de abril de 1999.

Edmar Porath
Presidente

Seu
dia de sorte

está
chegando

Edson Junkes/CP

Diretor-administrativo do Jornal CORREIO DO POVO,
Francisco Alves, apresenta o primeiro exemplar do
semanàtio mais antigo de Santa Catarina - editado em

1919 -, para alunos da â" série da Escola Municipal
Atayde Machado, do Bairro Czerniewicz. Os estudantes
visitaram a sede do jornal na última quarta-feira (28).

.'fl9FiOS e lãs

Fash/on

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios e

lãs, de madal, chinil,
buclê e acrilã.

Venha conferir!

PUBLICIDADE

INFORME JURíDICO

APOSENTADORIAS ESPECIAIS - Alguns exemplos de
atividades especiais pela lei atual:

Metalúrgicos expostos a calor e ruído - 25 anos

Trabalhadores de indústrias têxteis - 25 anos
Trabalhadores de frigoríficos - 25 anos
Trabalhadores expostos a Raios X - 25 anos

Fabricação de produtos tóxicos - 25 anos
I

Médicos, veterinários, enfermeiros e dentistas expostos a

materiais infecto-contagiosos - 25 enos

Trabalhadores de indústrias eletromecânicas - 25 enos

Vitório A. Lazzaris
OAB/SC - 2563

Rua: Max Wilhelm, 837 - Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - sc

Fecarroz afrai
54 mil pessoas

Massaranduba - Cerca de
54 mil pessoas, segundo da
dos da Comissão Central Or

ganizadora, passaram pelo
Parque Municipal de Eventos
durante os nove dias da 70

Fecarroz.Apesar de não atin

gir o número aguardado
pela CCO, que estimou públi
co de 60 mil pessoas, a mais
tradicional festa agrícola de
Santa Catarina agradou visi
tantes e promotores.

A única mudança anun

ciada para a próxima
edição, conforme o presi
dente da CCO, Alfredo

Vavassori, foi a criação de um

pavilhão exclusivo para a

gastronomia, e outro destina
do a shows. "Constatamos

que a praça de alimen

tação, existente nos dois pa
vilhões, atrapalhou quem es

tava jantando e quem optou
em dançar", reconhece
Vavassori.

A 70 Fecarrozmovimentou

perto de RS 1 milhão, de
acordo com os organiza
dores. O balanço preliminar
não inclui as negociações
dos expositores. Paralelo à

Fecarroz, aconteceu a 40 Ex

posição Estadual da Banana,

que apresentou as últimas
técnicas na produção da

cultura, a 1 a Feira Catarinense
do peixe de água doce e o

20 Rodeio Country. "A Fecar
roz é reconhecida em toda
Santa Catarina por oferecer
esta diversificação na pro
gramação", reforça Alfredo
Vavassori. A CCO estudo a

possibilidade de promover a
Fecarroz anualmente. Hoje,a
festa é realizada a cada dois
anos,

"" _.._-_
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Guaramirim (I)
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Dois apartamentos foram arrombadospela quadrilha. Um deles era ocupado
pelo bicheiro Ademir Bell, que não estava no momento da invasão

Jaraguá do Sul - Seis pes
soas de uma quadrilha de
arrombadores invadiram o

edifício Rebelo. no centro
do Município. na madruga
da de terça-feira passada
(27). Dois apartamentos. um
deles do bicheiro Ademir
Bell. rlverorn as portas des
truídas. Generoso Vieira. de
21 anos. Rafael Gonçalves
Batista e Fabiana Mendes.
ambos com 18 anos. Luis
Fabiano de Souza. 28. Le
ocádio Ademir Regis. 23, e
Deoclésio Zomer, 34, foram

.

presos poucas horas depois
de deixarem o local.

A polícia só conseguiu
prender todos os integran
tes da quadrilha após deter
Generoso Vieira, que esta
va escondido em um dos

apartamentos. Vieira, em
liberdade provisória deferi
da pela Justiça de Joinville,
comunicou que o restante
da quadrilha havia fugido
em um Corsa, placa ASJ-
1696, de Joinville. A polícia

Homem encontrado
morto em rodovia
Guaramirim - Patrulheiros

da Polícia RodoviçSria Fede
ral encontraram por volta das
3h20 do último domingo (25),
no quilômetro 51 da BR-280,

.
o corpo do operário Gilmar
José Westrupp, de 29 anos.

Ele foi atropelado por um veí
culo ainda não identificado.
Segundo o patrulheiro

Everson Feuser, que localizou
o corpo do operário, há indí
cios de que uma Kombi te
nha sido a responsável pelo
atropelamento. "No local
encontramos peças que
apontam para o modelo",
afirma. A delegada Jurema
Wulf reforça que qualquer
informação sobre veículos
Kombi que apresentarem la
taria danificada, deverão
ser denunciados à polícia.

Edson Junkes/CP

Susto: porta danificada

locollzou o veículo no cruza
mento da Rua Esthéria Lenzi
Friedrich e Avenida Getúlio
Vargas.

No interior do carro fo
ram encontrados objetos
utilizados para arrombar

portas, dois revólveres cali
bre 38 e facas. No depoi
mento à polícia, eles afirma-

rom que pretendiam invadir
os apartamentos para furtar
jóias e dinheiro. O bicheiro
Ademir Bell mantinha um

cofre com documentos e

dinheiro na residência. A
.

família mudou-se para ou

tro imóvel no centro da ci
dade. A delegada Fedra
Luciano Konell não descar
ta a hipótese de tentativa
de homicídio contra o

bicheiro.
Antes de invadirem o

apartamento da tornâlo Bell,
a quadrilha premeditou a

rota da fuga. A porta do

apartamento 301 foi destruí
da para facilitar a saída dos
arrombadores - um dos

quartos do apartamento dá
acesso ao telhado da cons

trução vizinha. Ademir Bell
não estava em casa quan
do os ladrôes invadiram seu

apartamento. Nenhum mo

rador ouviu a movimen

tação nos corredores e a

zeladora do prédio não quis
se pronunciar sobre o caso.

Menores sãopresos com

drogas e arma plástica
Jaraguá do Sul - Dois

crimes envolvendo menores
foram registrados nos últimos
quatro dias no Município. O
primeiro ocorreu terça-feira
(27), na Rua Waldemar Rau,
no Bairro Vila Rau, próximo
ao Colégio Júlio Karsten. A

polícia flagrou S.D.P., de 17
anos, e J.L.S., 16, cheirando
cola de sapateiro. Ambos
confirmaram que adqui
riram a droga em um su

permercado, por RS 2,00.
Em 1996, a Câmara de Vere
adores aprovou uma lei

municipal que proíbe meno
res de 18 anos a comprar o

produto em lojas especiali
zadas e revendedores ou-

torizados.
O caso mais grave foi

constatado quarta-feira
(28). A.C.C.R., de 17 anos,

acabou preso quando ten
tava.arrombar um veículo es

tacionado na Rua Marina
Frutuoso, Centro. Ele possuía
uma pistola de brinquedo,
luvas e fios, utilizados para
facilitar na abertura da por
to do carro. O alarme dispa
rou e chamou a atenção de
policiais que estavam nas

proximidades.Todos os meno
res detidos foram encaminha
dos ao Conselho Tutelar de

Jaraguá do Sul. Nenhum de
les tinha passagem pela Dele

gacia de Polícia.

o prefeito de Guaramirim, Antonio Carlos Zimmermann

,
(PMDB), atual presidente da Fecam (Federação

I Catarinense das Associações de Municípios), esteve
reunido na semana passada com o prefeito de Joinville,

j Luiz Henrique da Silveira, também do PMDB, para discutir
o projeto que prevê a construção de um centro de

reabilitação para drogados e alcoólatras na região que
abrange as cidades da Amvali (Associação des

Municípios do Vale do Itapocu) e Amunesc (Associação
dosMunicípios do Norte e Nordeste de Santa Catarina).
O assunto entra em discussão a menos de 30 dias para o

governador Esperidião Amin (PPB) autorizar o repasse de
"Í
'I verba para o funcionamento das regiôes metropolitanas
1.

% no Estado. Joinville seria município-pólo da Região
� Metropolitana Norte.

Guaramirim (II)

Um grupo de profissionais ligados à área de saúde e a

diretório do Corpo de BombeirosVoluntários formalizaram,
no última semana, a criação da Comissão Municipal de
Saúde. A medida pretende coibir a entrada do cólera
no Município. A comissão é presidida pelo secretário de

Saúde, Nilson Bylaardt.

Corupá
�t
Campanha da Secretaria de Agricultura, em parceria
com o escritório da Epagri, divulgarámétodos de controle
de Marium, mósquito que se reproduz em beiras de rios
ou areia, no interior do Município. Vários agricultores
reclamaram da proliferação sem qualquer controle do
inseto. A picada do Marium pode causar irritação na pele
e até feridas. Está em estudo técnicas científicas para
combater a praga.

Balneário Camboriú (I)

Inicia nesta sexta-feira (30), às 8 horas, no shopping Barra

Sul. a primeira convenção extraordinária do Lions Clube

Região Sul. O evento deverá reunir otéornonhô. quando
encerra o evento, cerca de dois mil representantes dos
mais diferentes distritos de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul. além de dirigentes de São Paulo e Brosílio.
Na pauta, temas referentes a redistritamento, estatutos e

regulamentos internos.

Balneário Camboriú (II)

A Secretaria de Turismo, em conjunto com empresas do

Município, est6participando, desde quarta-feira passada
(28), dó Feira Mundial de Turismo, realizada em Salvador,
Bahia. O secretário Osmar Nunes Filho, coordenador da
comitiva, levou na bagagem materiais de divulgação das

potencialidades turísticas de Balneário Camboriú. A feira
acontece até amanhã, no Centro de Convençôes.

Colaborador
Transformando a nossa

energia em soluções
...E!

•

•

Transformando energia
em soiuções
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equipe.
Além do jogo Breithaupt/

FME e São Miguel/Unoesc, a
sétima rodada do Estadual
tem outras cinco partidas
amanhã. A Sicap/Tuper, que
divide a liderança do cam

peonato com a São Miguel/
Unoesc, ambas somando 18
pontos, enfrenta a ADBlu/
Unicardio, terceira colocada,
em São Bento do Sul. O lan
terna Rio do Sul/Regata re-
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4 a 4:Marcel (no chão) sofreu forfe marcação no jogo contra Seara

Dois jaraguaenses na briga
pelaponta do automobilismo
Jaraguá do Sul- Os pilotos

jaraguaenses Douglas Bogo
e Eduardo Valle travam uma

bafalha caseira no Autódro
mo Cavalo de Aço, em

Joaçaba, neste domingo (2),
na terceira etapa do Cam
peonato Catarinense de Au
tomobilismo. Bogo lidera o Es
tadual na categoria Marcas
N, com 24 pontos, enquanto
Valle está em segundo lugar,
somando 17 pontos. Apesar
do favoritismo do piloto da

equipe Bogo Racing Team,
Eduardo Valle aposta no

ajuste do carro para sur

preender na provo que mar

cará suo estréio em circuitos
.

do Oeste de Santa Catarina.
"Primeiro quero buscar a pole
paro depois pensar em

vitória", afirmou.
A Fauesc (Federação de

Automobilismo do Estado de
Santo Catarina) confirmou os

treinos classificatórios das ca

tegorias Marcas N, MarcasA
Sénior e Stock Car para

amanhã à tarde. O piloto
que fizeç, a pole-position re

cebe um ponto extra. A

campanha de Bogo até a

gora no Estadual foi irre
tocável. Foram duas poles e
duas vitórias.

Para a prova de domingo,
Douglas Bogo é favorito para
conquistar a terceira vitória na
temporada. "Vou correr pela
terceira vez no circuito de

Joaçaba e já me adaptei ao
troçado da pista", reforça.

Na categoria A, que
reúne os pilotos que já foram
campeões do Novatos, o
jaraguaense Alexandre Spé
zío. atual terceiro colocado
no campeonato, com 11

pontos, também pretende
quebrar a seqüência de
vitórias de Edson Dalla Valle,
de Chapecó, que venceu as

duas primeiras etapas do Es
tadual e soma 24 pontos.
João Carlos Salomão, de Jo
inville, aparece em segundo
lugar. com 16 pontos.

Breithaupt/FME busca reabilitação
contra o líderSãoMiguE:)I/Unoesc
-----------------------�---------

Jogo de amanhã é decisivo para a equipe jaraguaense permanecer
entre as quatro primeiras colocadas na fase de classificação

Jaraguá doSul- Depois de
dois empates consecutivos e
o queda poro o quarto lugar
na tabela de classificação, o
Breithaupt/FME tonto a re

abilitação no Campeonato
Catarinense de Futsal da Di
visão Especial, neste sábado
(1), contra o líderSão Miguel/
Unoesc, de São Miguel do
Oeste. A partida começa às
20h30, no Ginásio Arthur
Müller, em Jaraguá do Sul. Os

ingressos estão à venda, a RS
3,00, na Studio FM e no Shop
ping Breithaupt.

Para o jogo de amanhã,
o técnico ManeCa Dalpas
quale terá o retorno do ala
Júnior, que havia sofrido uma

torção no tornozelo esquer
do e estava afastado das

quadras há sete dias. Os re

sultados dos duas últimos
partidas do equipe - o em

pate em quatro gols com a

Seara Alimentos/Águia Se

guros, em caso, e outro em

pate, em três gols, com a

ADBlu/Unicardio, em Blu
menau -, irritou o treinador.
"Poderíamos ter vencido o

jogo centro a Seara se não
fosse alguns erros de mar

cação", afirmou.
Durante toda a semana,

o treinador voltou a exigir dos
jogadores melhor posiciona
mento na defeso. O fixo Chi
co, que foi o destaque no

empate diante da Seara Ali
mentos/Águia Seguros, de
verá ser confirmado na

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

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

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

cebe no Alto Vale do Itajaí a
equipe da Unlóo São Mor
cos/FME Caçador. Em Join
vii le. a AABB joga contra a

Seara Alimentos/Águia Segu
ros, enquanto em Lages, a
Belamar /Puma/Lafi tenta
afastar a má fase diante do
Colegial/Avaí/CCAA. Com
pletando a rodada, Berlan
da/Gaboardi/FME e Nostra
coso/Iozzo se enfrentam em

Curitibanos.

,.j,

ÁGUA SUJA SE LAVA EM CASA

,

Instalamos em demonstração sem compromisso.
O filtrão não esconde a sujeira, ele mostra!

COM CERTEZA!!!
Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria, botet,
ferramentaria, lavanderia, etc.

FILTRAGEM NATURAL
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma camada
de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de
diferentes granulosidades.

O FILTRÃO é construído inteiramente

em aço inoxidado.E
E
o
O

, CAPACIDADE DE FIlTRAGEM: 1000,
3000, 5000 e 10000 litros por hora.

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos
os testes submetidos.

) APÓS A INSTALAÇÃO DO FIlTRÃO, NÃO
HAVERÁ MAIS NECESSIDADE DE LIMPEZA
DA CAIXA DE AGUA. EVITANDO ESCOVAR
OS DENTES COM ÁGUA SUJA E

CONTAMINADA DA CAIXA. O FllTRÃO
FORNECE ÁGUA PURA E CRISTALINA
NÃO SOMENTE PARA BEBIDA E

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, MAS

TAMBÉM PRA USO GERAL

0255 mm

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075 '

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA

Laboratório Lenzi
de Análises Clínicas Ltda.

Dra. Rosângela M. Lenzi - CRF 1397
10 ANOS

CONQUISTADOS
A QUALIDADE E
A EXCELÊNCIA
LABORATORIAL

(047) 371-6524
R. CeI. Emílio Carlos Jourdan, 140 - Centro CEP 89251-020 - Jaraguá do Sul- SC - email: lablenzi@netuno.com.pr

Participante do Programa Nacional de
Controle de Qualidade da Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

COM CONCEITO EXCELENTE EM
1992 � 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 1998
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das armadas, equipamen
tos descarregados, é hora
de ajustar os jet sky.

Sábado, o primeiro teste
dentro da água. Mais al

guns ajustes e o equipa
mento está pronto para os

dois minutos decisivos, no
início da tarde de domingo.
Durante o sábado, os basti
dores da equipe é movi
mentado. Competidores do
free style chegam, verificam
os jet, trocam sugestões e se

despedem com uma única
certeza: disputar o segundo
lugar. "Hoje, no Brasil, não
existe nenhuma equipe
com essa estrutura que dis

pomos", observa Lenzi. E
toda esta estrutura é des
montada no final da tarde
de domingo. Depois do títu
lo garantido, chegou o mo

mento de retornar para a

casa .. Na bagagem, além
do excesso de peso, o tro
féu de campeão brasileiro
de jet sky.

JARAGuA DO SUL, 30 DE ABRIL DE 1999 �nnDnIODa nOXIn . ESPORTE - 15
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Lenzi é bicampeão brasileiro de
Jet Sky na categoria Free Style
----------------------------�----

Em dia inspirado, piloto jaróguaense fez umoeeoúêncio de nove

manobras, obteve média 9.6 dos juízes e conquistou o público

Santos (SP) - Praia lotada,
color de 40°C e um show de
manobras radicais nas

águas do litoral paulista.
Cinco mil pessoas assistiram
no último domingo (25), em
Santos, a 2° etapa do Cam

peorioto Brasileiro de Jet

Sky. Dividida em 11 catego
rias - ronabout (velocidade)
e free style (apresentação)
-, a competição revelou ta
lentos e coroou o melhor pi-

. loto de jet sky da atuali
dade. Pelo segundo ano

consecutivo, o jaraguaense
Alessander Lenzi, da equipe
Wamilton's Customs, con
quista o título de campeão
brasileiro de free style profis-
sional.

'

Como havia vencido em

Cuibá (MT), na primeira eta
pa do Nacional, Lenzi só
precisava garantir mais uma
vitória no campeonato
para se tornar o terceiro pi
loto do País a levantar o

caneco duas vezes nos últi
mos dez anos na categoria.
"Isso é resultado de um tra
balho que vem sendo real
izado há cinco anos", afir

mou. Lenzi. Com o título, o

piloto garantiu vaga no

Mundial de Jet Sky, que
acontecerá na Califórnia,
Estados Unidos, em outubro.

. �.
Lógica: Lenzi (no centro) ergue o trofeu de primeiro lugar

Apesar de vencer com

diferença de 1 ponto sobre
o segundo colocado, Len
zi não a provou o rendi
mento do jet na prova de
Santos. "Apresentou falhas

que devem ser corrigidas
para a próxima etapa", sa
lientou. Durante dois minu
tos, tempo limite permitido
pela BJSA (Brazilian Jet Sky
Association) para .codo pi
loto realizar as manobras,
o jaraguaense entusias
mou o público. "É difícil
acreditar sem estar vendo

Meta é vencer o
Aberto dos EUA

A conquista do blcorn

peonato nacional na Free

Style confirmou a boa fase
do piloto Alessander Lenzi.

Depois de desistir de parti
cipar este ano do Campe
onato Paulista e há dois
anos afastado das provos
do Estadual, Lenzi prepara
se para o molor desafio em

cinco anos de carreira. O
Aberto dos Estados Unidos
reunirá os melhores com

petidores do mundo em oito

etapas, marcadas para
sete estados norte-ameri
canos. "Tenho boas chan

ces", acredita Lenzi. Ano

passado, o jaraguaense tes
tou equipamentos em duas

provas do torneio. O cam

peonato inicia dia 16 de

maio, em Titusville, na Flóri
do.O torneio termino nomês
de agosto, em Chicago.

com os próprios olhos",
brincou o advogado
Matasu Horishawa, de 32
anos, que, ao lado do fi
lho, o pequeno Luca, de
oito anos, assistiu as bate
rias de sábado e domingo.
Tempo esgotado. Hora de
sair da água, agradecer a
platéia e subir ao pódio
para receber o troféu de

primeiro lugar.

o repórter Peterson lzi
doro viajou para Santos a

convite da equipe Lenzl Jet.

Aventura sobre rodaspara
chegar ao localda prova

Três e meia da tarde de

quinta-feira. Quatro Jet Sky,
um quadriciclo e duas mo

tocicletas colocados cuida
dosamente no caminhão

que transporta toda a estru
tura da equipe Lenzi Jet. No
motor-home, uma conferi
da rápida nos armários e na
geladeira, que refresca líqui
dos compostos por vitami
nas.

As vloqens até os locais
de competições se tornam
aventuras sobre rodas.
Quase sempre, Alessander
Lenzi substitui veículos de

passeio ou o conforto de
aviões para estar lado a

lado com mecânicos e

ajudantes, a bordo do ca-'
minhão ou do ônibus modi
ficado. Desta vez, o destino
é Santos, a 580 quilômetros
de Jaraguá do' Sul. A via

gem é cansativa e demora
da. Sexta-feira de manhã, o
sol do litoral ·paulista dá as

boas-vindas à equipe. Ten-

Checar: piloto acompanha trabalho domecânico Macuco

Jeep Club
• No último final de semana o companheiro Jorge participou da l?

etapa da Copa Mitsubishi de 4 x 4, realizada no Rio de Janeiro, obtendo
o 23° lugar. Teve o azor de ter furado um pneu, caso contrário, teria
chegado entre os primeiros. Parabéns!
• O companhéiro Luiz C. Rodrigues estará ausente do nosso clube

por motivos profissionais, durcnta os próximos meses. Desejamos-lhe
sucesso e que retorne em brev.e.
• Recebemos convite do amigo Ildefonso Bechtholdt, de Schroeder,
para prestigiarmos uma das etapas de ciclismo (Dow Hill) que será
realizada neste sábado, 1 ° de maio, em sua propriedade.Obrigado e

�m��.
.

• No próximo dia 8 de maio, estaremos promovendo o 2° Jeep Raid
Feminino, com sorteio de largada às 11 horas e largada às 13hOl, na
sede do nosso clube. As inscrições poderão ser efetuadas pelo fone
371-1679.
• Na última reunião tivemos o retorno do nosso companheiro
Alexandre, que estava afastado do nosso clube por motivos

profissionais. Você sempre é bem-vindo.

•
- Alongamento de Chassi
- Cardans

• Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos
- Adaptação Equipamentos
- Soldas Espeçiais...

Fone: (047)31IH159
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III

I Juvenfus fecha parceria com

:.1 grupo de empresários europeus PETERSON lzidono

--------�------------�-----------
Saudades do campeão

Amanhã, 1 de maio, o Brasil relembra um fato que
marcou a..História do esporte no mundo. Ayrton Sen
na, o maior ídolo brasileiro e um mito nas pistas da
Fórmula 1, morria dentro do cokpif de sua Williams
depois da forte batida contra o muro de proteção
da curva Tamburello, no Autódromo de Imolo. na

Itália, De lá pro cá, a naturalidade e a maestria de

pilotar cederam espaço para a arrogância e a frie
za,

Acordo viabiliza a participação do Moleque Travesso na 2Q Divisão
do Campeonato Catarinense. Contrato deste ano foi assinado dia 23

Jaraguá do Sul - A diretoria
do Grêmio Esportivo Juventus
terceirizou o Departamento de
Futebol do clube,Ocontratofoi

,

assinado na sexta-feira (23) com
um grupo de empresários itali
anos e espanhóis, Especula-se
que o investimento inicial do
novo gestor será de RS 100 mil.
Assim, a presença do time no

CampeonatoCatarinenseda 'L'
Divisão,nosegundo semestre de
1999, está garantida,

, O contrato também prevê
investimentos nas categorias
de base do Juventus, A for

mação de atletas no Estóoío
João Marcatto seria a primei
ra etapa para transações de
jogadores com clubes do Bra
sil e do exterior, O mesmo pro
cedimento deverá ser optco-

do na equipe profissional.
Sabe-se que cada jogador
com passe vinculado ao Ju
ventus, caso seja negociado,
renderá um percentual da
venda ao clube,

A parceria viabilizará a ma
nutenção do João Mcrcotto,
Nos próximos dias, o alojamen
to do estádio começa a rece
ber as primeiras reformas, A ar

quibancada coberta deverá
ter cadeiras em toda a exten
são, Cabines de rádio e tele
visão, hoje abandonadas,
serão reforrnodos.Tudo isso foi
discutido durante quatro me

ses para a assinatura do con
trato", revelou o presidente do
Juventus, Uo Jironi. prometen
do anunciar os detalhes do
acordo na próxima quarta-fei-

ra (5),
A injeção financeira dos

europeus resgata um ce

nário destruído com o rebol
xamento do Juventus, em
1997, à 2° Divisão, O empate
em 1 a 1 com o Atlético do
Alto Vale naquele ano, na úl
tima rodada do Estadual, de
cretou o fim de uma história
fulminante do Juventus no

cenário esportivo catari
nense, Foram sete, anos na

Primeirona - de 1991 a 1997 =,

campanhas irregulares e o

auge em 1994, quando o

time foi terceiro colocado no

Estado, "Com o contrato, pre
tendíamos, além de preservar
o patrimônio, fazer futebol
para a comunidade", conclui
Tironi.

Alta velocidade
Pega bom neste final de semana na terceira etapa
do Campeonato Catarinense de Autornoblllsrno. Edu
ardo Valle e Douglas'Bogo duelam na categoria No
vatos, enquanto Alexandre Spézia busca a rea bili

tação entre os Profissionais, A prova será no Autódro
mo Cavalo de Aço, em Jooçobo,

Contra a maré
Clube de Canoagem Kentucky voltou a figurar entre
as melhores equipes, Na primeira etapa do Campe
onato Catarinense de Canoagem Slalom, Marcos

Zanghelini, na Master, e Maicon Pereira, na categoria
Júnior, foram os destaques, Zanghelini garantiu o se

gundo lugar, enquanto Pereira chegou na terceira

colocação, A modalidade Slalom consiste na desci-
'da de corredeiras pré-determinadas por balizas, Poro
vencer, o canoísta não pode tocar em nenhum obs
táculo que demarca o trajeto, Um esforço quase so

brenatural.

Etapa do Tênis de Mesa será em junho
Jaraguá do Sul - o Centro

de Treinamento de Tênis de
Mesa confirmou para o dia 5
de junho a segunda etapa do
circuito catarinense da mo

dalidade, cerca de 80 me

satenistas de todo o Estado
deverão participar do even

to.A organização do circuito
cortou duos etapas, das sete
realizadas ono passado, do
calendário de 1999, "Aposta
mos na qualidade técnica
dos torneios ao invés das

competições", afirmou o co

ordenadorGuido Mannes,
Na primeira etapa do cir

cuito, realizada dia 16 de abril,
a equipe de Joinville dominou
a maioria das oito categorias,
Os joinvilenses Celso Toshimi
Nakashima e Luís Fernando da
Rosa, ex-campeões dos Jogos
Abertos de Santa Catarina, fi
zeram a final na categoria Eli-

te, Nakashimi venceu o con

terrâneo e lidera o ranking es

tadual.
Na final do Mirim entre ho

mens, Charles Peters e Jader
(,

Moreira, ambos de Jaraguá do
Suj, travaram o duelo caseiro

pelo título da categoria, Peters
derrotou Moreira e assumiu a

liderança do Estadual.II'
I

Salve o goleiro
A equipe Breithaupt/FME precisa urgente de um

preparador de goleiros, Tem de sobra no Estado e a

preço compatível com a receita do time, Técnico
Maneca Dalpasquale acumula as funções, As falhas
constantes de Paulinho e do reserva Ninho é poro
deixar o torcedor com a pulga atrás da orelha,

Rápidas-----------------------------
* A equipe de Vôlei feminino infantil de Jaraguá do
Sul conquistou título inédito no último final de sema

na, Venceu a Horizontina, na final, por dois sets a zero,

e levantou o caneco de campeão do 2° Festival de
Vôlei do Mercosul, realizado em Novo Hamburgo (RS),
* Santa Luzia e Kiferro sapecaram goleadas em seus

adversários na 4° rodada do Varzeano. O Santa Luzia

despachou o Veteranos da Vila Lalau por 6 a O e o

Kiferro aplicou 7 a 3 no Cruzeiro.

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

ir (047) 372-0528
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