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Jornalismo sério e
. responsável

garantiu a credibilidade do . CP
o jornalismo sério, respon

sável e imparcial, praticado
pelo Jornal CORREIO DO POVO
nestes 80 anos, garantiu a

credibilidade junto aos leitores.
A História do jornal se confunde

com a História de Jaraguá do
Sul e região. São 80 anos de
muita luta e garra paramanter
a circulação domais antigo se
manário do Estado.

A cobertura jornalística

manteve sempre a distãncia
aconselhável entre o fato e os
envolvidos,

Nestes 80 anos, o jornal
procurou ser fiel aos com

promissos assumidos pelos
fundadores, o de ser informa
tlvo. mesmo que a divul

gação de matérias venha a

desagradar pessoas,
.

Nosso maior patrimônio é
a credibilidade, razão de nos

sa existência e lastro de ga
rantia de sobrevivência, "O

papel da imprensa é informar
e formar cidadãos" t diz o dire
tor Eugênio Victor Schmöckel.
Páginas 7, 8, 10, 16 e 20

Atendemos diariamente.

Faça sua reserva para núpcias.
Reservas: Fone (047) 375-1482 - Corupá - SC Dois tempos: aprimeira impressora do jornal, uma linotipo, ."

EDSON JUNKES/CP

, .. hoje, asmáquinas planas em offset daGráfica e Editora CP
I

Re Pneus

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799/371-0747
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80 anos de história
Foto do Fato

Hoje, 10 de maio, o Jornal CORREIODOPOVO comemora
80 anos de fundação. São oito décadas dedicadas à

informação séria, imparcial e ética. Tudo o que propunha
o primeiro editorial, sob a responsabilidade de ArthurMüller.
Em 1919, a Europa iniciava a reconstrução pós-guerra, era
criada a Liga das Nações. Vladimir Tattin elaborava o

modelo construtivista para o Monumento à Terceira
Internacional. No México, o líder camponês Emílio Zapata

era morto durante a revolução.
No Brasil, Epitácio Pessoa rompia
o ciclo da "Política café com

leite", e assumia a presidência
da República.

Nesse clima de revolução, de
novos projetos e vislumbra
mentos futuros, nascia o Jornal
CORREIO DO POVO, sob a égide da
responsabilidade e do com

promisso com a informação. O
jornal foi administrado também
por Honorato Tomelin, Mário
Tavares Mello e Paulino Pedri. Em
1957, assume a direção Eugênio
Victor Schmöckel, ainda hoje
diretor. Durante esse tempo, os
diretores procuraram seguir os
ensinamentos de Rui Barbosa: "A

imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação
acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe,enxerga
o que lhe ocultam e tramam ... ",

.

Ao compromisso de trabalhar pelas causas

jaraguaenses o CORREIO DO POVO manteve-se fiel. A
bandeira emancipacionista, levantada em 1920, foi o
marco do início dessa trajetória de coragem e

independência, em certos rnornentos. muito

complicada.· Guerras, regimes ditatoriais, crises
econômicas e políticas ... Faltou dinheiro e até papel,
nunca vonrode em levar adiante o semanário mais

antigo em circulação no Estado.
Não obstante, é preciso reconhecer alguns desvios

de rota. Mas a essência do jornalismo sempre foi a tona
do jornal. A postura assumida desde a fundação, a
imparcialidade, o respeito aos leitores e a respon
sabilidade, traçaram os destinos e redesenharam a

imprensa na região. O maior patrimônio é a

credibilidade, razão da existência e lastro de garantia
de sobrevivência. Hoje, a História do Jornal CORREIO DO
POVO funde-se à História do Vale do Itapocu. Todavia,
não chegaria aos 80 anos se não tivesse o apoio e o

reconhecimento da população.
A postura firme e crítica do jornal, por vezes, foi

confundida com posicionamento ideológico. Entretanto,
as dúvidas foram dirimidas semanas-pós-semanas, com
coberturas dos fatos jornalísticos, sempre mantendo a

prudente distãncia entre a oposição.e o amém aos

governantes. A imprensa deve ser informativa, isenta e

imparcial, mesmo que a divulgação de matérias venha a

desagradar pessoas. O compromisso, ainda sob o risco de
criar conflitos, é com o leitor. Por tudo isso, conseguiu chegar
aos 80 anos, com disposição para outros 80.

o insfinfo

mafernal

fraduz o

cuidado da

mãe para

com o filho:

9 de maio

Dia das

Mães

Carta do Leitor

Obrigatoriedade dos ECF's
* Alberto Pacheco da Rosa

gação fiscal. Essa é o lustifl
cativo paro impor mais sa

crifício 00 setor comercial.
Nos últimos anos, o comér
cio em geral vem sofrendo
com o quedo de faturamen
to e CO.m a compressão dos

margens de lucro. Por conto
dos juros absurdos e do con- .

corrência cedo vezmais acir
rado, dos altos impostos, do
inadimplência, entre outros
dificuldades encontrados,
muitos empresas já fecharam
suas portos.

Ao mesmo tempo que os

governos enaltecem es micro
e pequenos empresas como

grandes geradoras de em

prego, negam-nos crédito
com juros decentes edão um
tiro de misericórdia num seg
mento que, em qualquer
lugar do mundo, gozo de
incentivos.

A obrigatoriedade do

Se não bostassem os im

pastos indecentes que pa
gamos, nossos burocratas,
mostrando o pouco visão
do realidade atual, sem

que 00 menos saibamos
como será o futuro sistema

tributário, impõem o uso

obrigatório de ECF's - Emis
sores de Cupons Fiscais.

Empresas que mol conse

guem manter suas contos
em die. terão que investir
no mínimo RS 3 mil nesses e

quipamentos. Empreende
dores que planejam ingres
sar no varejo, e que pre
vêem faturamento superior
o RS 120 mil anual, já são

obrigados o dispor do e

quipamento. Isso dificultará
sobremaneira o abertura de
novos lojas e, conseqüente
mente, o geração de novos

.

empregos. .

Acabar com o sone-

ECF, nesse momento de cri

se, início de recessão, é um

golpe profundo no micro e

pequeno varejo.
Por tudo isso, precisamos

discutir e nos posicionar so
bre o assunto. Não somos

contra o proposto, reco

nhecemos suo validade,

porém, defendemos o idéia
de um adiantamento dessa

imposição, até que saiamos

do atual turbulência eco

nômico. Quando as empre
sas estiverem economica
mente sólidos, as reformas

concluídas e o economia
em crescimento, será o mo

mento ideal poro essa

mudança. Do contrário, es
tará decretado o extinçãO
de milhares de empresas.

* Presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas de

Jaraguá do Sul

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

devem conter no máximo 30 linhas, de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal
se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO -

Gráfica e Editora CP LIda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração. Redação. Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt. 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraçuä do Sul- SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, lião refletindo, necessariamente, a opinião do

jornal.
-

INDUMAK,
A

REFERENCIA NACIONAL
EM EMPACOTADORAS

AUTOMÁTICAS

Queremos parabenizar o correio ôo Povo;
extensieo a toôo corpo funcional, pelos
80 anos àe existência, com os nossos

votos àe continuaào sucesso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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pelos seus 80 anos!

Homenagem do

Deputado Estadual
Ivo Konell

Desejamos sucesso ao
J-orltalCorreio (,1,0Porn

Homenagem da
.

OFICINA DE TORNO SPÉZIA LTDA.
Rua Edward Krisch, 56 - Bairro Água Verde

. Fone/Pax: (047) 372-1528

Vereadoresconseguem promessa
/do INSS de concluir processos
---------------------------------

Presidente do órgãopretende remanejar funcionáriosparapôrem dia as

cerca de 7,7miJ.ações de aposentadoria em trâmite

Jaraguá do Sul - A Comis
são Especial da Cãmara Mu

nicipal conseguiu do presi
dente do INSS (Instituto Nacio
nal do Seguro Social), Créslo
Rolim de Matos, a promessa
de concluir os mais de 1,7 mil

processos de aposentadoria,
em trâmite na agência local.

Composta pelos vereadores
Lio Tironi (PTB), Alcides Pa
vanello e Carione Pavanello,
ambos do PFL, a comissão foi
recebida porMatos, na terça
feira da semana passada,
quando foi apresentado um

relatório sobre a cidade e o

posto deatendimentodo INSS,
O documento relata as

condições do prédio - neces

sitando de reformas e ampli
ação =, reivindica mais funci
onários, hoje 16; equipamen-

. tos e mobiliário e gestão ple
na. Segundo o relator da
comissão, Alcides Pavanello,
a lnlclctívo da elaboração do
relatório e a ida a Brasília é
resultado de inúmeros pedi
dos de usuários do posto do
INSS e da necessidade de

. "maior atenção à agência".
Segundo disse, Matos prome
teu zerar o número de preces
sos ainda este ano, promoven
do mutirão de funcionários,

Sobre os pedidos de refor
ma do prédio, aquisição de

Edson Junkes/CP

DISQUE
REMÉDIO
371-1188

371-8664

Pedido: vereadores discutem relatório entregue ao INSS

equipamentos e mobiliário e a implantação da gestão ple
contratação de mão-de- nc: para não depender de
obra, Matos afirmou que não mobilização de outros cen

tem verbas. O relatório opon- tros, "A arrecadação do pos
ta que o prédio necessita de to do INSS de Jaraguá do Sul
reformas. "Paredes com infil- representa 5,56% da receita

trações, colocando em risco do órgão no Estado. É a úni
a conservação dos documen- ca agência lucrativa", asse
tos", solicitando a ampliação gurou Povonello. Segundo
do espaço físico, "para ele, o presidente do INSS
atendera crescente deman- demonstrou desconhecer
da populacional". Na opl- JaraguádoSul. "No início, eie
nião dos vereadores, o núme- (Matos) pensou que nós fo-
ro ideal de funcionários na mos reivindicar a instalação
agência deve ser de 30, já de um posto do INSS. Depois
que o posto atende a popu- perguntou se o prédio era

loção de cincomunicípios, es- alugado" .contou. se dizendo
timada em 170 mil. satisfeito com os trabalhos de-

Por fim, o relatório solicita senvolvidos na agência.

Zimmermann rejeitaproposta deoumerito
de Preços ao Consumidor). A
proposta foi apresentada na

sessão de segunda-feira (3),
durante sessão da Câmara.

- Há uma distância entre o

desejo e a possibilidade em

reajustar. No momento não
há condições em conceder o

reajuste. Estamos em negocia
ção com o governo federal,
tentando receber algumas
compensações financeiras. Se
conseguirmos, poderemos
repassar a inflação - declarou.

Zimmermann informou que
o reajuste representará um au

mento em torno de 7% na

folha de pagamento, poden
do comprometer projetos im
plantados. "Fui o prefeito que
mais deu aumento ao fun-cio
nalismo. Foram 10% em 1997
e outros 10% no ano passa
do", afirmou, acrescen

tando que há um aumento

vegetativo na folha de

pagamento, resultado das

incorporações.

Guaramirim - O prefeito
Antonio Carlos Zimmermann
(PMOB) rejeitou a proposta de
aumento de 15% aos servido
res municipais, sugerida pela
bancada do PPB. Segundo
Zimmermann, a indicação,
que reivindica ainda abono
de RS 68,00 a ser pago em

julho e setembro, está toro de
cogitação. Ele disse, entretan
to, que poderá repassar a
inflação do período, medida
pelo INPC (índice Nacional

CENTRO TOMOGRAFIA eOMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIADIGITAL

RAIOX

Check-up
VIP��

Sua empresa
em ótima formaDEIMAGEM

Hospital Jaraguá

RUAJORGECZERNIEWICZ,SIN°(HOSPITALJARAGUÁ)
OBS.: EMBREVEESTAREMOSATENDENDOTAMBÉMNARUA JOÃOPICCOLI, 216

(ESQUINACOMAREINOLDO RAU).
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Secretário rebate nota do PT e
diz que vai legalizar situação
------------'---------------------
Diretório do Partido dos Trabalhadores divulgou nota criticando o projeto

governamental que cria 68 cargos comissionados

Jaraguá do Sul - O secre

tário de Cultura, Esporte e

Lazer, Sílvio Celeste Bord, re
bateu com veemência as

críticas feitas pelo Diretório
Municipal do PT sobre o pro
jeto do governo que pre
tende criar 68 cargos na se

cretaria. Segundo Bord, a
proposta governamental tem
como objetivo regularizar a
situação dos funcionários
que já trabalham na pasta.
Demonstrando estar irritado
com a noto. Bard disse que,
na verdade não são novos

cargos, mas uma adequa
ção da situação atual exigi
da por lei.

Na semana passada, o
governo encaminhou à Câ-

I

mara de Vereadores projeto
de lei criando 68 cargos
comissionados na Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer.
A proposta cria três vagas de
superintendente de Esporte,
com salário de RS 2.642,07;
dez vagas para diretor de
Rendimento Esportivo, que
receberão mensalmente RS
1.541 ,81; técnicos, com venci
mentos de RS 1.465,08, e ad
rnnstrctlvos. com RS 1.389,81 ,

além de 20 vagas para super
visor, coordenador e instrutor
de Esporte, com salários de RS
600,00, RS 400,00 e RS 310,00,
respectivamente.

O presidente do diretório
do PT, Dionei da Silva, classi
ficou o projeto como "Trem
da alegria", afirmando que,
"há menos de um ano das

eleições municipais,' a cri

ação de novos cargos na

administração pública soa

como eleltorelrc". O prefeito

Arouivo/CP

372-0959

Protesto: Bord define nota do PT como ofensiva

Irineu Pasold respondeu com
ironia a acusação. "Agrade-

, ço a sugestão do nome. A

intenção é criar trem da ale

gria na saúde, na edu

cação, onde for preciso para
reollzor.urn bom governo",
rebateu. Bard informou ain
da que os funcionários, que
hoje ocupam os cargos, não
recebem salário, apenas aju
da de custo.

- O projeto tem como ob

jetivo também atender a cres
cente demanda de crianças
e jovens que participam de
atividades esportivas, pro
movidas pela secretaria - afir
mou Bard, lembrando que o

Município vai sediar, em se

tembro, os 12°5 Joguinhos
Abertos de Santa Catarina.

A nota petista vai mais
além e afirma que o projeto
não tem critérios quanto à
formação e experiência de

trabalho dos .contrctodos.
"favorecendo o apadrinha
mento". Dionei afirmou, no
entanto, que o partido não
é contrário à formação de

equipes esportivas no Municí
pio, desde que composta
por pessoas especializadas.
Bord, por sua vez, justificou as

J

contratações afirmando que
é muito difícil realizar concur
so público para a escolha de

pessoas ligadas à atividades
esportivas. "Ela é feita pela
experiência e pela ca

pacidade", completou.
Bard negou qualquer vín

culo partidário dos futuros
contratados para ocupar os

cargos na secretaria. Ele ga
rantiu que nenhum técnico
da secretaria é filiado ao

PSDB Ou PFL. "O único que
era filiado a um partido políti
co era o Rogério Müller, que
pertencia ao PT", recordou.

Caropreso alerta para verbas da saúde
Jaraguá do Sul - O depu

tado federal Vicente Caro
preso (PSDB) alertou os

prefeitos para a implantação
do programa de agente co
munitário. Ele afirmou que
muitos municípios perdem as

Verbas destinadas pelo Mi
nistério da Saúde justamente
por não atentarem para o

projeto. Segundo o deputa
do, vários municípios catari
nensesjá receberam RS 10,00
per copito para o atendi
mento da população.

- Esse dinheiro poderia ser

80% a mais se os municípios

já tivessem implantado ple
namente o programa de

agente comunitário e saúde
da família - declarou.

Caropreso lembrou um

caso típico de perda dos re- '

cursos federais por municí
pios. De acordo com ele, a
cidade de São Paulo estava

perdendo RS 40,57 milhões
do Ministério da Saúde por
não ter implantado o Piso de

Atenção Básica. "Por de
cisão do ministério, a verba
foi destinada para os municí
pios, cujo o programa é geri
do pelo governo do Estado",

informou, acrescentando
que os municípios não po
dem perder a chance de re

ceber verbas para a saúde.

••••••••••••••• ••••

Apesar de louvável, a Comissão EspeCial da Câmarq de
Jaraguá do Sul que foi a Brasília discutir e reivindicar mais
atenção ao posto do INSS local ultrapassou os limites da

função.
É de competência dos deputados federais a busca de
soluções para os problemas dos estados junto ao

governo federal. Nesse caso especifico. o deputado
Vicente Caropreso (PSDB).

Tudo bem que foi ele quem encaminhou e acompanhou
os vereadores na audiência com o presidente do
instituto, Crésio Rolim de Matos, mas os vereadores,
ainda que consigam algum benefício, fugiram da

alçada.
Imagine se os cerca de cinco mil municípiOS do País

seguirem o exemplo!?

Retificação
Na semana passada, divulgamos que o índice de CPO
D, que conta o número de dentes cariados, perdidos e

obturados da população de Jaraguá do Sul - 2,31%-,
era o melhor do País.

Na verdade, o município que ostenta o melhor índice é

Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, com 0,75%.

Dúvida
Durante o quebra-pau no Bolle do Trabalhador, sóbcdo

passado, no Parque de Eventos, surgiu uma voz na

multidão.
- Estava tão bom que precisava acontecer isso. Parece

até coisa encomendada.

Aliás
. O relatório entregue a

Matos está recheado com \

erros de português, alguns
grosseiros e absurdos,
contrapondo os

argumentos usados para
enaltecer o Município e

garantir o cumprimento
das reivindicações.

É preciso mais respeito
para corn.o língua

portuguesa. Ainda mais

quando o documento é
enviado a autoridades em

nome da comunidade.

Convênio
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) regressou ontem de
Brasília, onde assinou

convênio com o Ministério
da Educação. São RS 2
milhões para a instalação
de uma nova unidade da
Escola Técnica Federal,
a ser gerenciada pela

Ferj (Fundação Educacional
Regional Jaraguaense).

Na próxima
, semana, Pasold volta junto

com a "Marcha
dos Prefeitos" .

Turismo
O vereador Ivaldo

Kuczkowski (PFL) solicitou à
Mesa Diretora que

encaminhe ao TCE (Tribu
nal de Contas do Estado)
denúncia sobre os gastos
dos municípios com os

diferentes congressos de
vereadores.

- É uma farra com o

dinheiro público. A maioria
é em cidade turística, onde
se aprende pouco, e se

diverte muito - criticou.

Lamento
Na sessão de segunda-feira
(30), o vereador em Guara
mirim, Adriano Antonius

(PPB), reclamou do govemo
o não cumprimento da lei
com relação aos pedidos

de informações.
- Fiz o primeiro pedido em
dezembro, e até agora não
recebi as informações. Além
de não estar cumprindo a
lel. o Executivo está nos

tratando como palhaços
reclamou.

[ADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�O�O O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
f.,��\)E\lf.Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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o Angeloni se esforça,
mas ainda não

inventaram

um lugar melhor

para você ficar.
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Palestra motiva vendasEmpresários propõem criação de
estatuto para micro 'e pequenos
---------------------------------

Cerca de 200pessoas, representantes de 36 das 56 associações de micro e
pequenas empresas, estiveram reunidas em Joinvílle

Jaraguá do Sul - A direto
ria da Apevi (Associação
das Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) participou,
de 30 de abril a 2 de maio,
em Joinville, do 17Q Enoontro
estadual das associações de
micro e pequenas empresas
de Santa Catarina. Na opor
tunidade, os empresários
sugeriram o início das dis
cussões sobre a criação do
estatuto da categoria. O
evento discutiu ainda a for

mação de cooperativas
para buscar crédito e apre
sentar propostas para facili
tar o acesso aos já existentes.

A secretária da Apevi,
Odenite Cardeal de Maga
lhães, informou que o en

contro tratou também dos
novos rumos para as micro
e pequenas empresas, de
finindö metas e propostas.
"Os empresários de peque
nas empresas têm dificul
dades em conseguir crédi
to. A burocracia atrapalha
e inibe o crescimento", re
clamou, informando que as

micros e pequenas empre-

sos são res

ponsáveis
por 40"10 do

P,IB (Produto
Interno Bruto)
do País.
Odenite

classificou o

encontro de
muito bom,
"já que pro
porcionou
aos empre
sários, atra
vés de pales
tras, a opor
tunidade de
discutir os

mais diversos
assuntos rela
cionados ao

setor. "Não
temos mais
dúvidas

quanto à ne

cessidade de

Edson Junkes'CD

Odenite: "Integração para o crescimento"investir na

qualidade do atendimento
e na capacitação profis
sional", declcrou. informan
do que durante o encontro
foi criado o Departamento

da Mulher Empresária junto
à Fampesc (Federação das

Associações de Micros e Pe

quenas Empresas de Santa
Catarina).

r -------------------,
IDAs lojas de materiais de construção Breithaupt foram escolhidas pelos fornecedores I
I como uma das melhores do País. I
I Nos estados do Sul, as lojas ficaram em quinto lugar, sendo a primeira que atua exclusivamente
I em Santa Catarina.

I A classificação saiu de pesquisa realizada pela Anamaco (Associação Nacional dos

I Comerciantes de Material de Construção).
I O O Senac (SeNico Nacional de Aprendizagem Comercial) promovo a partir do dia 17

I atividades e cursos para crianças entre 7 e 12 anos. Informações pelo telefone 372-1795.

IDA partir da semana que vem, todas as segundas-feiras, entre 14 às 16 horas, na Aciag
. I (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim), a Humanas Urgente Assessoria

I em Recursos Humanos estará cadastrando interessados em trabalhar nas empresas da região.

: O Amanhã, dia 8, o comércio de Guaramirim estará aberto.
,

O De 18 a 22, nos pavilhões da Proeb, em Blumenau, acontece a 7º Coninfo (Feira eCongresso

II de Informática e Telecomunicações doCone Sul), que contará com mais de 100 expositores.
O evento contará com o fórum sobre tecnologia e gestão de negócios.

: O A Escola Técnica de Segurança, em Joinville, realiza de 11 o 15 de maio o primeiro curso Ide Técnicos Domésticas, com duração de 20 horas.

�nformações e inscrições pelo telefones (047) 433-3182.:_422-9722. J

Schroeder - AAcias (As
sociação Comercial, In

dustrial e Agrícola de

Schroeder) realizou na se

mana passado a quarta
palestro do ciclo iniciado
em 1998. Com o temo "Ven
do com arte", o terapeuta
empresarial e treinador rno
tivadonal Mário César Bug
mann apresentou as novas

técnicas de venda.
Com experiência de 28

anos no área de consulto
ria e treinamento, Bug
mann, sócio da Bugmann
& Zacarias Associados,
abordou a necessidade
em buscar o qualidade

em todos os setores da

prestação de serviço. "A
palestra teve como objeti
vo criar um clima de entu
siasmo, ouscdlo e criati
vidade nas equipes de
venda, ressaltando que,
apesar da crise, as opor
tunidades ainda existem",
afirmou Bugmann.

Ele lembrou a importãn
cio dos detalhes que
fazem a diferença num

mercado coda vez mais

competitivo. "É preciso a

tentar paro o necessidade
dos mudanças de para

digmas e ir além no con

quisto", completou.

AGÊNCIA CORREIOS REINOLDO RAU

Parabeniza o Jornal
Correio do Povo
pelos 80 anos.

1:fi cnm intensa alcBria
que parahenb::amos

oWornal
Q1®2R2Rtfi�® �®�®�®

pelos seus SO anos-

Homenagem
da SOL
PARAGLIDERS
- a sua marca

no ar.

rast'suli�ogadOS Associados
OAB/se 3437-B

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO'GEBBALIZÄDO
'FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal 50 - CEP 89251-470 -Fone: (047) 371-75 l-l/Fax: (047) 372-1820 .

Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br
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• Textos de José Castilho Pinto

Uma existência notável
para um órgão de imprensa
Um órgão de imprensa,

mesmo que tenha só uma

edição por semana,mas que
consegue chegar a uma exls
tência, que não é comum

como 80 anos, é porque tem

capacidade, equilíbrio e ho

nestidade. Capacidade para
evitar os erros gramaticais,
equilíbrio para não fazer do

jornal um veículo de brinca

deira, e honestidade, nunca
fazendo uso da mentira,
calúnia, insulto, como faz a

famosa "imprensa marrom".
O Jornal CORREIO DO POVO,

semanário em que tenho co-

laborações datadas de des
de 1953, está completando 80
anos de publicação ininter

rupta porque possui as qua
lidades que citei acima, pois,
se assim não fosse, dificil
mente estaria comemorando,
neste dia lOde maio, 80 anos,
rodeado da estima, respeito
e procura não só dos jara
guaenses, mas também dos
demais municípios vizinhos.

O início desse jornal, hoje
de tanta aceitação e uti
lidade, é 1919. Um de seus

proprietários foi o senhor
Arthur Müller, que tive o pra-

zer em conhecer e desfrutar
da sua prestimosa amizade.
Era um cidadão prestigioso
e político de escol conheci
do não só em Jaraguá do
Sul, cujo, Município fõra

prefeito dedicado, mas tam
bém no resto do Estado
catarinense, onde era esti
mado e respeitado. A ele,já
falecido, a nossa reverência,
e ao amigo Eugênio Schmö
ekel. atual proprietário e dire
tor do Jornal CORREIODOPOVO,
nossos parabéns e o desejo
de que o jornal continue pro
gredindo sempre.

r--------------------------i
I QJle O dia dedicado a vocês mães, seja repleto de Muita aleqtia, I

: reencontro, compreensão e solidariedade! :
: Mãe, toda a[elicidade do mundopara ti, nesta :
I missão que antes de tudo é2Lmor e doação! I
I

'

I
,I JÄiiÄ"6Ã Instituto Educacional Jangada I
II Maio/99 I
L �

Mãe, minhamãezinha querida
(Transcrito do livro Da terra e do cosmo - do mesmo autor)

Mãe, minha mãezinha que
rida. Quanta harmonia, sua
vidade e amor estão nessas

palavras sublimes, que identifi
cam a mãe, sejam elas pronun
ciadas no choupana humilde
ou no fausto dos palácios.

Quanta alegria nesse

vocábulo que lembra a en

tidade santa que realizou o

milagre da maternidade, e

cuja a vida lembra a vigília,
o desvelo, a ternura, sacrifício
e renúncia compreendidos
somente pela criatura que
teve a suprema ventura de ser

mãe e assim realizar-se intei
ramente como mulher.

Foi certamente compreen
dendo essa verdade que a so
ciedade, num de seus mo

mentos felizes de lembrança,
resolveu homenagear a figu
ra sagrada que nos deu a luz,

instituindo o Dia das Mães,
comemorado no Brasil no se

gundo domingo/de maio,
mês de Maria, a mais pura e

santa mãe de todas as mães.
Por isso, na data de 9 de

maio, dlc.ern que cultuamos
o sagrado Dia das Mães, uma
pausa deve ser determinada
na mente e nos corações de
todos nós. Um intervalo em

nossas lutas para que assim os

nossos corações, livres de

qualquer pensamento maldo
sos, possam receber no seu ín-:
timo o doce nome de mãe, e
ainda com mais fervor e

acalentado crnor. pronun
ciar: mãe, minha mãezinha

querida.
* Funcionário público fe

deral aposentado, escreve
para o Jornal CORREIO DO POVO
desde 1953

E CONSTANTE.

PARABÉNSA TODA EQUIPE DO JORNAL

CORREIO DO POVO PELO BRILHANTEJORNALISMO
NESSES 80 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS

À COMUNIDADE JARAGUAENSE.

}fomenaqem de .Alctdes Pavanello

Ao JORNAL CORREio do Povo

O RECONItECiMENTO pelo SEU

TRAbALlto ItONESTO, iNdEPENdENTE

SUCESSO A TodA A EQUipE.
Homenagem da TECELAGEMGUMZ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Eugênio Victor Schmöckel - Diretordo Jornal CORREIO DO POVO

"O papel da imprensa é informar a população e formar cidadãos"
o jornalismo entrou na

vida do economista e od
mi'nistrador de empresa Eu-,
gênio Victor Schmóckel
meio por acaso. No início de
1949, há pouco tempo resi
dindo em Jaraguá do Sul, es
creveu pela primeira vez

para o CORREIO DO POVO. O

jornal tinha então 30 anos.
A primeira colaboração

foi uma crônica sobre o co

tidiano de Jaraguá do Sul,
enfocando os aspectos
políticos e culturais, "além
de criticar alguns posiciona
mentos e dar sugestões
para melhorar as condições
de vida da população".

A partir da estréia, o jor
nalismo passou a fazer

parte da vida de Schmó
ekel. cada vezmais empol
gado e impulsionado para

, a arte de escrever. Hoje, aos
77 anos, Schmöckel ainda
escreve semanalmente
para o jornal. Além de pes
quisas diárias para a ela

boração dos livros - já são
dez e outro na cabeça,
como faz questão de frisar.

Na semana em que o jor
nal completa 80 anos,

Schmóckel conta, nesta en-

,-
'"

Atenção: o diretor EugênioSchmöckel analisa uma das edições do Jornal CORREIO DO POVO

Schmöckel - O primeiro
texto que escrevi para o jor
nal foi em fevereiro de 1949.
Na época, havia o Bar
Catarinense, conhecido
como "Boca maldita", na
esquina da Avenida Getúlio

Vargas com a Rua Emílio
Carlos Jourden. onde políti
cos e literatos se reuniam

para discutir

política e com

prar os jornais,
que vinham nos

trens de Joinville
e de Curitiba.

Nesse ambi
ente de intelec
tuais e leitores de

jornais, me inte
ressei pelos as

suntos e comecei
a discuti-los.

trevista, um pouco do
História e dos fatos pitores
cos que marcaram a vida
de Jaraguá do Sul e do
mais antigo semanário em

circulação no Estado.

CORREIO DO POVO - Quan
do e como o senhor iniciou
no jornalismo?

Este anúncio,
parabenizando o

Correio do Povo
pelas 80 anos,

nós fazemos com
alegria e assinamos

embaixo.

'IL..J-A
.

,IICOMERCIAL
O.GANIZAÇÃO CONTÁIIIL •••IMÇO.

(OI1'AIIUDADI,DITOIIA, IEGIS'IIOS, ASSISSOIIA ADMIIlS1UnvA

Rua Bernardo Dornbusch, 300 Salas 7, 8 e 9 - Baependi
Jaraguó do Sul, sc . Fone/fax 372-0504

CP - Sobre o

que o senhor es
creveu?

Schmöckel -

Fiz uma crônica
sobre o cotidi
ano da cidade.

Aproveitei para
sugerir algumas
mudanças ad
ministrativas e cri

tiquei alguns po
sicionamentos.
Era um jovem
'economista e

administrador de

empresa, crítico
e idealista, às
vezes, arrojado.

CP - Quais fo
ram as reper
cussões?

Schmöckel -

Muito boas. Os

Schmöckel - Em abril de
1957, com a morte de Arthur
Müller, proprietário do jor-

, \

nol. fui praticamente força-
do por alguns amigos rios

sos a assumir a direção do

jornal. A redação era no

mesmo prédio onde funci
onava o meu escritório de
contabilidade, em so

ciedade com a esposa de
Arthur Müller, Adélia Dou
brawa Müller.

Tentei relutar, mas não

consegui convencê-los da
-

Schmöckel - Não del
minha inexperiência. xem a peteca cair, princi

palmente nos momentos
mais difíceis.

Aos leitores tenho que
agradecer o apoio e o

confiança. Espero que
compreendam o peso do

responsabilidade que es

ses 80 anos representam
para nós.

A vontade é continuar
servindo bem a cornu

nidade, fazendo um jor
nalismo sério e responsá
vel. O papel da imprensa
é informar e formar ci
dadãos.

comentários do tipo: "Pre
cisamos de uma pessoa as

sim", "O jornal tem de ter
uma posição crítica", etc. A
partir daí, comecei a es

crever para o jornal regular
mente.

CP - O senhor se tornou
um funcionário do jornal?

Schmöckel - Não, era
apenas um colaborador.
Eu tinha um, escritório de
contabilidade.

'

CP - E como o senhor se

engajou no jornalismo?

CP - Onde era impresso o
jornal nessa época?

Schmöckel - Primeiro, na
Reiner & Witt, cujos propri
etários adquiriram os equi
pamentos de Arthur Müller,
depois, na Gráfica Avenida.

CP - Qual foi a primeira
máquina do jornal?

Schmöckel - Bem, a pri
meira aquisição como

diretor: do jornal foi uma ll-

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios e

lãs, de madal, chinil,
buclê e acrilã.

Venha conferir!

Rua: MaxWilhelm, 837 - Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - sc

notipo, comprada em São
Paulo. Mas a dificuldade
para substituir peças e

letras nos obrigou a buscar
outra máquina de im

pressão.

CP - Hoje o jornal tem
máquinas mais modernas,
computadores, Impresso
ras a laser, scanner e toda
a parafernália exigida pela
modernidade. Como o se

nhor �ncarou o início desta

mudança?

Schmöckel - Com muita
naturalidade, apoiando in

tegralmente os investimen
tos. Apesar de trabalhar no
sistema financeiro do Esta

do, acompanhei de perto
as aquisições. Sempre fui
otimista e positivo.

Qualquer empresa que
pretende crescer precisa in
vestir em equipamentos e

na capacitação profissio
nal.

CP - Como o senhor vê
as mudanças ocorridas?

Schmöckel - Toda se
,

mcnc faço uma análise do

jornal e chego a feliz con

clusão que está cada vez

melhor. É preciso melhorar
muito mais ainda, mas es-

tamos no caminho certo.
As expectativas são boas

e as perspectivas futuras
animadoras ..

CP - Qual a mensagem
que o senhor deixa para os

novos funcionários e para os

leitores?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Ao Jornal CORREIO DO

POVO, cumprimentos pela
passagem dos seus 80 anos.

Homenagem de Ivaldo Kuczkowski

Jornal CORREIO DO POVO. 80 anos

de muito trabalho. respeito e

dignidade para com sua

e comunidade!

TEXACO Homenagem do Posto Marechal Ltda.

,

No transcurso dos 80 anos de aniversário
desse renomado jornal, queremos

cumprimentá-los pelo brilhantismo e

pioneirismo de informações sadias, cuja
característica sempre foiprimarpela

veracidade das notícias.

Almejamospleno sucesso emtão
nobremissão e que seus objetivos'

sejam alcançados.

.�Meaegolll

Prefeitur� abrirá inscrições
para concurso de anfeprojeto
----------------------------,

Centro Administrativo Municipal terá 75 mil metros quadrados
de área construída e consumirá cerca de RS 7Omilhões

Jaraguá do Sul - A partir
de 1 de junho, a Prefeitura
abrirá inscrições ao concur
so nacional para a elabo

ração do anteprojeto da
nova sede da adminis

tração municipal. O CAM
(Centro Administrativo Mu

nicipal), como está sendo
chamado, será construído
num terreno de 24,4 mil
metros quadrados, entre as
ruas Bernardo Dornbusch e
MaxWilhelm, desapropria
do em março de 1998. O
novo prédio é promessa de
campanha do ex-prefeito
GeraldoWerninghaus,mor
to em acidente automo
bilístico em fevereiro.

Ao final das inscrições -

30 de junho - os partici
pantes terão três meses

para desenvolver o an

teprojeto. A avaliação dos
inscritos será feita em setem-

Edson Junkes/CP

..

bro por uma comissão da Triagem: Günther coordenou sugestões
Prefeitura. "O anteprojeto
vencedor terá outros três meses para
adaptá-lo às exigências da secretari
a, transformá-lo em projeto e reapre
sentá-lo" i informou a secretária de

Planejamento, Clarice Coral, acres
centando que o primeiro colocado re

ceberá RS 50 mil, o segundo RS 10 mil.
e o terceiro RS 5 mil.

As regras e informações sobre o

concurso nacionàl serão divulgadas
via Internet e pela imprensa. Poderão
participar do concurso engenheiros,
arquitetos e profissionais da área, re
gistrados nos respectivos conselhos re
gionais. Durante mais de três meses,

um grupo de 11 técnicos da Secreta
ria de Planejamento, coordenado
pelo engenheiro Osmar Günther, dis
cutiu as sugestões apresentadas para

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 Saborde Prêmios?"

Envie com seu nome e endereço para:
Caixa Postal 101 - 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.

definir a concepção do prédio.
- Apareceram sugestões de todo

tipo. Algumas muito boos. outras in
concebíveis -lembrou Günther, infor
mando que o prédio terá 15 mil
metros quadrados, que exigirá inves
timentos da ordem de RS 10 milhões.
Clarice completou afirmando que a
intenção é concluir a obra ainda
neste governo.

PROPOSTA - A secretária informou
ainda que o projeto prevê o alarga
mento, em quatro metros. das ruas

Augusto Mielké e Ney Franco,
aproveitando cerca de três mil
metros quadrados do terreno adqui
rido. "Nossa intenção é fazer um pré
dio moderno, funcional e prático",
concluiu.

j
i
I
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questão de frisar que a en
tidade vai utilizar o veículo
para arrecadar fundos,
através de' promoção. "Va
mos programar algum tipo de
sorteio, através de rifa, jantar
ou outra promoção que srvo
para angariar os valores de
que necessitamos para cobrir
as contas", completa.

Rosane ressalva que a

Apae precisa de um veículo
pequeno, principalmente a

gora que a sedejtcoró mais
distante, mas é preciso esta
belecer prioridades. As futu
ras instalações da instituição,
à Rua Valmor Zonta, no

Loteamento Jardim São Fran
cisco, serão inauguradas no

dia 13 de maio. "Estamos

orgulhosos porque a nossa

nova sede é muito bonita,
modelo de estrutura", con
clui a presidente.

].q .-..E.�������. •• .
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Pronto para o prelo há 80 anos
---------------------------------

Equipamento rústico dá origem ao primeiro jornal tipográfico de Jaraguá,
semanário mais antigo em circulação no Estado

Sexta-Feira Santa, 1919.

Chega à estação ferroviária
de Jaraguá a impressora que
daria origem ao primeiro jor
nal tipográfico do distrito.
Nada de equipamentos.
modernos, o arsenal era com
posto por prelo, caixa de ti

pos e ferramentas, e foi en
caminhado à Rua Presidente

Epitácio Pessoa, local onde
o CORREIO DO POVO foi instala
do. O funcionamento da im

pressora era relativamente

simples. Movida a pedal
(mais tarde foi adaptada à
eletricidade), exigia poclêri
cio para compor as palavras
com os tipos móveis e mar

car, com chumbo derretido,
o papel grosso em que os

jornais eram impressos no iní
cio do século. A redação re

sumia-se à máquina impres
sora, mesa e cadeira.
Venãncio da Silva Porto,

sapateiro que decidiu mon

tar um jornal em Jaraguá,
comprou a impressora de
Abdon Baptista, médico já
conhecido ria região e que
viria a tornar-se político influ
ente. O equipamento foi

comprado em Joinville, mas
pesquisas dão conta de que
era proveniente de Laguna.
Abdon Baptista adquiriu o

equipamento do jornalista
João de Oliveira, responsá
vel pelo periódico "Correio
do Sul" , fundado em Laguna
em 1908.

Por volta de 1924/1925,
Arthur Müller, então diretor
do CORREIO DO POVO, vendeu
a impressora para Pedro
Mazurechen, de Porto União
(SC). Com ela, Mazurechen
imprimiu o jornal conhecido
por "O Lavrador Ukraino",
primeiro órgão anticomunis
ta dirigido por ucraniano do
Brasil. Com o dinheiro da
venda, Arthur Müller com
prou uma impressora de Al
berto Entres, de Florianópo
lis, para possibilitar "maior
clareza" ao jornal, movida a

eletri
cidade.

Nadé
cada de
30, o ma

quinário e

o título do
jornal pas
s a r a m

para Le

opoldo
Reiner
(Reiner &
Witt) e Ho
norato
Tomelin.
Anos de

pois Ar
thurMüller

adquiriuo
jornal de
volta. No

tempo de
Leopoldo
Reiner e

Gráfica
Avenida,
o jornal

Similar:móquinaqueimprimiuo 7°CORREIODOPOVO

era impresso nessas tipogra- 1992, o CORREIO DO POVO en
fias. Em 1984 foi comprada tra em nova fase, moderni
a impressora plana "Neble- zando o parque gráfico e

lo Machine"e a Linotipe investindo em informatiza

"Italtype" modelo Delta. Em ção.

."

/'
/

CORREIO DO POYO.
a Humana Urgente, na
condição deparceira deste
renomado jornal, vem
cumprimentá-lopelos ao anos
de excelentes serviços prestados,
levando informação e cultura à
comunidade.

Parabéns!

Apae recebe chave do veículo
doado pelo Grupo Breithaupt
Jaraguá do Sul - A Apae

(Associação de Pais e Ami

gos dos Excepcionais) rece
beu a chave do carro doa
do peloGrupo Breithaupt, na
quinta-feira, dia 6, à en

tidade. O veículo, um Pálio,
zero-quilômetro, será utiliza
do para angariar recursos
para a conclusão da nova

sede da instituição. A so

lenidade de entrega aconte
ceu no Shopping Breithaupt,
às 14 horas, com a presença
de membros da diretoria da

Apae, da presidente, Rosane
Jahnke Vailatti, e do diretor

administrativ_o do grupo,
Bruno Breithaupt.

- Todo o dinheiro é bem
vindo porque estamos em

fase de conclusão das obras
da nova sede e temosmuitas
contas a pagar - comentou a

presidente da Apae. Ela faz
Edson Junkes/CP

Papelaria Tânia Ltda.
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Prefeitura Municipal de Guaramirim

(Adm. 1999/2000)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, lODE MAIO DE 1999 QC\'R;'R";L''lIQ ..w•.QQ.,,,,,nallc\ GERAL - 11
.,

' �·V·
;<.' ··:I�.:t WdhrI:7V)4.tF:;:V�f,:;:::;V····························································

Inventor constrói protótipo e

busca parceria para produção
_-------111!111111------------- _

. Projeto opera motores elétricos com um dispositivo temporal
para ligá-los e desligá-los automaticamente

Jaraguá do Sul - O con

vívio diário com relógios
levou o ex-mecânico da Sie
mens de Curitiba, Davi Cun
reei. 49 anos, a desenvolver
o protótipo para operar mo
tores elétricos, sem que o

acionamento dos mesmos

seja feito por homem. O in
vento regula o tempo de fun
cionamento dos motores,

programando-os para ligar
e desligar automaticamente,
de acordo com a ne

cessidade. Nesta semana,

Cunradi apresentou o proje
to piloto e saiu em busca de

patrocínio para comercia-

lizá-Io.
- Analisando o funciona

mento dos motores elétricos,
sendo operados constante- ,

mente por um responsável,
descobri que é conveniente
usar um fuso na ponta de
um eixo do motor para pro
gramá-lo. É uma espécie de
caixa de reduçâo - explicou,
acrescentando que o motor

repõe em seqüência a car

ga que o relógio gastou em

seis horas, podendo ser ma

nual, regulado segundo a

necessidade.
Em novembro passado,

Cunradi, ainda com a idéia

RETRATAÇÃO
A Gramáveis Ind. do Mobl. Ltda. declara que a Sra. Dorly

Morsch Krenke, ao contrário do que consta na última edição deste
Jornal, não tem dívida alguma com nossa empresa. O que houve,
sim, foi um erro de nosso Dep. de Cobrança.

CelsoWasen

Responsável Dep. de Cobrança
Gramado, 05 de Maio de 1999

a ser desenvolvida, procurou
incentivos para fabricar o

projeto piloto e "provar que
funciona". De acordo com
ele, a proposta era que as

indústrias de relógios consu
missem motores elétricos
para automatizá-los. Na

época, explicou que todo

relógio tem uma quantia de

carga pccröo. descarregan
do essa quantia de acordo
com as necessidades de fun
cionamento. "Trata-se de um

relógio mecanizado", com

pletou.
Segundo Cunradi, a in

vençâo tem como objetivo
fazer com que os motores
elétricos trabalhem com um

dispositivo temporal, como
um geladeira, por exemplo,
que liga e desliga automati
camente. "Ainda estou com

esperança de que algum
empresário se interesse pelo
invento para que eu possa
aperfeiçoá-lo", ponderou.

Ijac@netuno.com.br

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 - Telefone: (047) 371-0882

Edson Junkes/CP

Projeto: Cunradimostra como funciona o invento
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CORREIO DO POVO, o mais antigo
semanário de Santa Catarina,
vencendo grandes dificuldades,
chega aos 80 anos de existência. A

grande virtude desse feito está no

acreditar e se amar o que se faz.

Reconhecemos e felicitamos pelo
trabalho responsável, pela
tenacidade e persistência de sua

equipe fazendo a História de

Iaraguá do Sul.
Homenagem do

Posto Pérola Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ADVOGADOS

ROBERTO A. ROCHA
OAB/SC 11.315

EVf\NDRO A. RATHUNDE

OAB/SC 13.094

direito família, comercial,
pena/ e trabalhista
Rua Waller Janssen, 110

(fundos Verdureira da Raquel)
Fonelfax: 371-8341 - Jaraguá do Sul - SC

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

C(lmércip tle ffalns e
Pertlarns em-Gernl.

D(lces, sn/�ntl(ls, frips,
úeúitlns, nlimenl(lS

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,
1150 - Centro

Fone: (047) 372-1468

Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

<'

Qavelli, a loja
que vcste o

homem de
bom 8osto.

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

CDr, 9lcyr 9lülekí Cj(odrígues da uí/Da

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHULZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestiva

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

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

Prefeito lrineu Pasold; presidente da Câmara de Vereadores, Ale'
Pavanello.juiz de Direito Márcio Renê da Rocha, e Lilian Werningh
recebendo o título de Cidadão Iaraguaense "Em Memória", conced'
ao ex-prefeito Geraldo Werninghaus

Arlindo Mathias
Kátia e Leandro Kaml
tomaram-se marido e

mulher em cerimõnu
realizada na Igreja
Apóstolo Paulo (Rio da

Luz), no último dia 24
abril. A recepção aos

convidados foi na
Sociedade Centenário,

casal curtiu lua-de-mel
na belíssima Gramado

(RS)

Charles Bretzke (diretor
Bretzke), Sérgio

Kuchenbecker (gerente
Marketing Breithaupt) e

Carlos Schoeniger
(gerente Nacional de IVendas Bretzke) no
lançamento da nova

campanha publicitária
da Bretzke Alimentos,

Marcéia, Michele, Aline
Ariane concorrem ao

Garota Abdon Batista/91
amanhã, na Boate Nolre

o casamento de Ana

Maria Pec e Adelmo dos

Santos foi sábado
passado, com bonita

cerimônia na Igreja São

Judas Tadeu

SONORIZAÇAO AI t 1-
PARA EVENTOS uga e oes

Rua Felipe SChmitz,,249
FONE/FAX (047) 372-2167

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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315·2 terrenos c/453,60m', noJguá Esquerdo RSI5.000,00cada lote.
316· Área de 7.066m', sem benfeitorias, Vila Lenzl- RS 40.000,00
317· Terreno noChico de Paula c! 6.000m'· RS 80.000,00
318· Esquina na Rua ALoísio Boeing naBarra com 546,60m' de área- RS
30.000,00
319· BR·280JguálCorupá c/ 9.627m'· RSI6.000,00
320· Rau com frente para Erwino Menegotti·RSI8.000,00
322· Hau- Numa lateral da Erwino Menegotti· RSI3.000,00
321 • Rua José Teodoro Ribeiro· com 510m'· RS 25.000,00
323· c! 441 m' no Loteamento "Júlio Rodrigues"· Vila Rau- RS 7.500,00
324· c! 448m' ·Jaraguá Esquerdo- Entr. RS 5.000,00+ parcelas RS 500,00/mês
325· no Lot. Dona Juliana na Barra com 599,88m'· 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 - RSI4.000,00
328· novo com 880m' de área, com 670m' de área construída, Rua Ernillo Stein
Centro
329· Lotepróx. do Champagnat c! 615,35m'· RS 25.000,00
330 - em Guaramirim c/l.l01 m' de esquina - no centro

111 . Madeira na Schroeder, Rua Nova Trento, próx. ao Centro - RS 16.000,00
112· Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 28.000,00
114 - Alv. na Vila Lenzi - RS 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/108m', num terreno de622,50m', em Schroeder· R$ 37.000,00� "�!tt1�

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

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

90 dias, com financiamento em 36 meses.

202 - Sobradinho no Residencial "Águas Claras" . R$ 9.000,00 + R$ 135,OO/mês
203· Centro - c/ suíte, 2 quartos e dep. emprego - R$ 60.000,00
204· c/2 quartos noAmizade - RSI4.500,00 de entrada mais financiamento
205· c/3 quartos no Amizade - R$ 15.000,00 en!. + financiamento na CEF
206· Próx. Beira Rio Clube de Campo - c/2 quartos e 2 bwc - R$ 45.000,00
209 - APTO. ED. VIRGíNIA com 1 quarto- Centro - Ent. RS 20.000,00 + financ.
214 - Saia comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m'
215 - Apto. c/I suíte + 2 quartos no "Edifício Argos" - RS 46.000,00 de entrada
+ financiamento, aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

ALUGUÉIS

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

OFERECENDO PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
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 VELVEN:lf.\S

CASAS 401 - Casa no CENTRO na Rua José Fontana - RS 600,00 - Excelente ponto
comercial
402 - Sala Comercial Av. Getúlio Vargas· 10 andar- Centro - RS 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, Edif. Ana lsabel- Centro
406· Sala c/150m', próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czerniewicz
407 -Cesá na Felipe Schmidt· Centro- R$ 350,00
408· Apto. no centro c/3 quartos + 2 bwc- R$ 370,00
410· SALA COMERCIAL na Rua Joinville c/315m', com Mezanino e 3 bwc
411 . Casa em alvenaria c/3 quartos na Ilha da Figueira· RS 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 • RS 350,00
421 . Salas comerciais com 120m' e 150m' na Rua José Emmendoerfer· próx. Weg I
424· Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini • centro- c/ rnobüla- Ótima
para consultório ou escritório- RS 400,00
425· Galpão Ind. c/120m'· Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Schrnidt- RS 400,00
426· Galpão Industrial c/250m'· Bem localizado- c/ Trifásico

TERRENOS
101 • Bairro Czerniewicz, num terreno de 900m'· RS 69.000,00
102· Alvenaria no Alto -centrc- 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'·RSI6.000,00
106·2 casas em alv. na localidade de Morro do Meio· RS 15.500,00
107· Casa em alvenaría.c/ 232m', num terreno c! 618m'· Vila l.enzi- 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 Jaràquá- ideal p/ clínica ou
restaurante
109· Guaramirim c! 112m', em alv. GI 1 suíte + 1 quarto + 1 bwc- RS
38.000,00
110· Alv. c! piscina noCzernlewicz- RS 68.000,00

301 . Rua Victor Meirelles, no Molha c/600m'· próx. Pref. Municipal· RS 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- RS 100.000,00
304· Av. Marechal Deodoro c/l.930, 18m'· RS 380.000,00 • parcelado
305· Divinópolis cl 486,33m', pronto p/ construir c/ planta, luz e áqua- RS
15.500,00
306· Rio Cerro c/75 margas, c/ água, palmitos e árvores nativas- RS 70.000,00
307· De esquina no Lot. Sto. Antônio- Nereu Ramos· RS 8.000,00
308· Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra- RS 19.000,00
309· Lot. "Camposampiero"· RS 17.000,00
310· Praia de ltaçuaçu- S. Francisco do-Sul com 726m'· Beira Mar- RS 60.000,00
311 . No Três Rios do Sul, próx. recreativa da CEF, c/2.600m'· RS 25.000,00
312· Comercial Walter Marquardt 660m', c/22m de frente p/ astatto- RS
30.000,00
313· NoCzerniewicz, com 642,58m' de área, na Rua Emma Ziemarm- RS 32.000,00
314· Área de 165.000,00m' na localidade de Ribeirão Alma· R$ 70.000,00

COIVIPRA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.
Chega de mau. cheiro ... Chegou

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

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕESREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Ref.1338 - Casa alv. cl 170m2 - 3 dorm. - telef, - Amizade - R$ 43.000,00 (sinal) + 17 x R$ 1.300,00
Ref. 1409 - Casa alv. cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dorm., 1 bwe, demais dep. - R$ 23.000,00
+ financ, 8 anos - 360,00 pl mês - CEF

.

Ref. 1413 - Casa alv. cl 90m2 - Cond. Resid. Ana Camila - W. Rau - R$ 35.000,00
Ref. 1444 - Casa mista cl 103m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 8.500,00 + financ. 48 parcelas - 1 salário
mínimo por mês
Ref. 1470 - Casa alv. cl 150m2 - 1 suíte - 2 dorrn. - Ilha da Figueira - R$ 80.000,00
Ref. 1476 - Casa alv. cl 210m2 - 1 suíte - 3 donn. - Vila Lalau - R$ 90.000,00
Ref. 1490 - Casa alv. cl 168m2 - Barra. - 4 dorm. - Terreno cl 1.000m2 - R$ 80.000,00
Ref. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - Lto. Divinópolis - R$ 12.000,00
Ref. 2191 - Terreno cl 10.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
Ref. 2192 - Terreno plano cl 4.658m2 - Ótimo pl Indústrias - frente para asfalto - à 950 metros da Rua

Joinville - R. Manoel Francisco da Costa - R$ 100.000,00 (quitado) ou R$ 50.000,00 + finane. - 50
meses de R$ 1.207,00
Ref. 2193 - Terreno na Barra cl 825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee
Malhas - R$ 22.000,00

.

Ref. 2213 - Terreno cl 450,00m2 - Sehroeder - R$ 5.000,00
Ref. 2214 - Terreno cl 562,50m2 - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
Ref. 2217 - Terreno com 395,00m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
Ref. 4079 - Apto. central, cl 240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwe, sob
medida, cl hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - cl 1 suíte + 2 dorm. - R$
55.000,00 + 35 x de R$ 2.000,00 + CUB

Ref. 1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projeto moderno - R$
140.000,00
Ref. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ i7.500,00 + 21 parcelas R$ 349,24
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 - semi-mobiliado - 5° andar - R$ 90.000,00

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

Vendo casa alvenaria
contendo 2 quartos,

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

R$ 12.000,00.
Aceita carro no valor
de 50% de entrada.
Casa localizada no

Bairro Petrópolis
Joinville

iI

Fone 465-0825

Vendo casa mista
contendo 2 qtos,
sala, cozinha,

lavanderia, garagem,
churrasqueira

com grades e murada

R$ 15.000,00.
Aceita carro no

negócio, localizado
no Bairro Escolinha

Joinville
Fone 465-0285

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS

-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imobiliária Menegotti Ltda.
Rua Barão do Rio Branco, 553 Sala 1 - Jaraguá do Sul

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

MENEGOTII
CRECI W 550-J

VENDE IMÓVEL COMERCIAL
APARTAMENTOSTERRENOS

LOCAL: R. OlíVIO DOMINGOS BRUGNAGO - VilA NOVA
ÁREA: 4.175,00m2 - VALOR: R$ 400.000,00
LOCAL: ÁGUA VERDE
ÁREA: 450,00m2 - VALOR: R$ 15.000,00
LOCAL: CHICO DE PAULA
ÁREA: 40.000,00m2 - VALOR: R$ 110.000,00
LOCAL: R. José Picolli
ÁREA: 552,00m2 - VALOR: R$ 12.000,00

LOCAÇÃO

lOCAL: R. Erwino Menegotti, 129
TERRENO com área de 559,00m2

R: José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Dep: 3 quartos, sala, copa/cozinha, 2 bwc,
lavanderia, dispensa, garagem, sacada -

Aluguel: R$ 300,00

R: Bernardo Dornbusch - Bairro Baependi
Dep: 3 quartos, sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia,
garagem, sacada - Aluguel: R$ 350,00, CASAS

APARTAMENTO

CASA EM ALVENARIA
lOCAL: R. Benjamim Stein - São luis
DEP: 4 qtos, 2 salas, coz., bwc,
lavanderia e garagem - VALOR: R$
55.000,00

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

CASAS
R: Padre Horacio - Vila Lenzi

Dep: 1 suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha c/
arm. embutidos, sala tv, bwc, dispensa, garagem
p/2 carros

CASA EM
ALVENARIA

APARTAMENTO SEMI-ACABADO

SALAS

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

Rack Colorado - 4020 - Mogno
R$ 178,00 À VISTA ou 1 + 5 R$ 35,20

LOCAL: Bairro Vila Nova -

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

Sala térrea na Av. Mal. Deorodo da Fonseca -

Centro
c/ 90,00m2 - Alugue.l: R$ 500,00

Sala térrea na R. Exp. Cabo Harry Hadlich -

Centro

Aluguel: R$ 250,00

• Apto. central com t 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 c/ t 000m2 rua calçada plano. R$ 30.000,00
• Terreno c/440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00
• Sala Comercial c/iii m2 no Ed. Tower Center, 2' andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.
• Excelente casa de alvenaria no Jardim Centenário, Weg II - R$ 58.000,00

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2• R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização c/300m2 e terreno c/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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Chl°ive
VENDE
CASAS
103 - Sobrado com 220m', I suíte, 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 Lenzi - IÜ 65.000,00
105 - Sobrado novo cl 410m', cl terreno de 855m' - Rua Amazonas, 147 - Centro - R$ 250.000,00
110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 600m' - Figueira - próx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000,00
112 - Mista de 150m' cl terreno de 600m' lateral 25 de julho em frente Condomínio Jardim das Mercedes.

R$ 43.000,00
114 - Alvenaria com 120m' - 3 quartos - Rua José Panstein - cl asfalto - Figueira - R$ 50.000,00 - Aceita
troca por chácara.

116 - Alvenaria com 130m' - Rua João Stein - Próx. Juventus - R$ 42.500,00 - Aceita imóvel em Joinville.
119 - Alvenaria com 112m' - Terreno cl 540m' - Rua josé Rosa - Barra - R$ 39.500,00
121 - Alvenaria com 140m' - 3 quartos - Rua Afonso Barrel, 215 - Baependi - R$ 58.000,00
123 - Alvenaria cl I 32,00m', 3 quartos - Vila Lalau - próx. a Marisol - R$ 58.000,00
126 - Alvenaria cl 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 - próx.Taculdade - R$ 55.000,00.
208 - 619m' - Rua João Nunes com calçamento - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000,00
209 - 02 cl 420m' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 23.000,00
212 - 3 I Sm' - Czerniewicz - próx. SUS - R$ 17.500,00
215 - 450m' - Figueira - próx. Colégio Holanda Gonçalves - R$ 20.000,00
217 - 4.900m' - Rua Teodoro Weiss - Schroeder - cl 140m' frente - R$ 25.000,00
221 - 338m' - Rua Constância Feder Ronchi - Próx. CatoséeAtos - R$ 2 I .000,00
225 - 399m' - com casa de madeirá - Rua Marina Frutuoso- Próx. CPL - R$ 55.000,00
228 - I 857m' c/34,75m de frente pl Rua - ótimo terreno fundos da Marisol - R$ 48.000,00
229 - I 039m' - vizinho cl Baependi - próximo da ponte R$ 70.000,00
236 - cl 1645,17m' - Bairro João Pessoa - Rua João Jahn - R$ 20.000,00
238 - 5.28 I ,SOm' - Próximo COHAB da Weg - Ótimo terreno para indústria - R$ 60.000,00 (Negociável)
237 - cl 4 I 2,50m' - Nereu Ramos - atraz da Igreja - R$ 8.500,00

GALPÃO - em fase de construção com 346m', com terreno de 542m' - Figueira - Próx. Colégio
Holando Gonçalves - R$ 56.000,00 - aceita proposta

CONSULTE�NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

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

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE'
ReI. 010 - Prédio Cml.: 200m2 - 2 salas cml. - Baependi - R$
100.000,00
Ret. 013 - Apto.: 122m2, 3 quartos - Edil. Isabela - R$ 72.000,00
ReI. 029 - Casa Alv.: 105m2 - 3 quartos - Próx. ao DG da WEG - R$
37.000,00
Ref. 031 - Casa Alv.: 127,5m2 - 4 quartos - Vila Lenzi - R$ 35.000,00
Ret. 033 - Casa Alv.: 160m2 - 1 suíte, 2 quartos - R$ 72.000,00
Ref. 037 - Casa Alv.: 91 m2 - 3 quartos - R$ 33.000,00 - Jguá
Esquerdo
Ref. 044 - Casa Alv.: 147m2 - 3 quartos - Champagnat - R$ 55.000,00
Ret. 055 - Casa Alv.: 160m2 - 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$
35.000,00
ReI. 060 - Casa Alv.: 157m2 - 3 quartos - Chico de Paula - R$
54.000,00
Ret. 063 - Casa Alv.: 126m2 - 3 quartos - Água Verde - R$ 61.000,00
Ret. 068 - Casa Alv.: 2 suítes, 1 quarto - Figueira - R$ 33.000,00
Ret. 070 - Casa Alv.: 1 suíte, 2 quartos - Jguá Esquerdo - R$
61.500,00
Ref. 080 - Casa Alv.: 1 suíte, 2 quartos - Figueira - R$ 70.000,00
Ref. 084 - Casa Alv.: 3 quartos - Amizade - R$ 53.000,00
Ret. 092 - Casa Alv.: 1 suíte, 2 quartos - Vila Nova - R$ 120.000,00
Ret. 081 - Sala Comercial: 200m2 + galpão 500m2 - Centro - R$
300.000,00
Ret. 137 - Casa Mista: 100m2 - 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$
21.500,00
Ret. 152 - Casa Madeira: 90m2 - 3 quartos - Vila l.enzi - R$17.000,00
Ref. 146 - Terreno: 2.000,OOm2 - Chico de Paula - R$ 100.000,00
Ret. 180 - Terreno: 468m2 - Vila Rau - R$ 13.000,00

Terreno: 1.000,00m2 - Rio Molha - R$ 70.000,00
. Terreno: lateral da Walter Marquardt - R$ 45.000,00

ALUGA
Casa Alvenaria: 3 quartos, 2 bwc - Centro - R$ 450,00

EDIFíCIO MÔNACO

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

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

CRECI612-J

-+ Aptos. 2
dormitórios,
108,00m2

R$ 48.000,00

-+ Apto. 1

dormitório,
90,00m2

R$ 38.000,00

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda
CREC/1667-J, leeiil! pmm!

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

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

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

TERRENO cl 1.700m2 aproximadamente; Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max
Doering, - Bairro Czemiewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE -

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

TERRENO cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (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 COMPRA
VENDE

ALUGA
Girassol

IMÓYEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA
CRECI8489

Residencial GRACE KELLY til-ti-ti
• 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
Topic/Besta
• Alv. 60m' (2 quartos) - João Pessoa - R$ 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 1.140m' - 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,OOm' - 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$' 25.000,00

v
OPORTUNIDADE!

'\ vLançamento Res. Lunelli '\

TERRENO BR-280 PRÓXIMO O POSTO

MARCOLLA - ÁREA DE 6_21 OM2 Parcelado em • 3 quartos (1 suíte)

Administramos obras comtotal
até 37 meses • 1 vaga garagem

essessorie. (Regime de • elevador

Temos muitas outras ofertas dispontvels. Condomínio) • localização central

� Consulte-nos! ../. � �

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

Fone (047) 371-2507

PARA ALCANÇAR UMA GRAÇA
Num lugar + alto que a sua cabeça, acender 3 velas
brancas num copo cl água e açúcar pios 3 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 M.L.

de R$ 15.000,00 - aceita-se 80% em carros.

.3 lotes no lot. Renascência defronte a Rua Pref. José A. Bauer - 2 de esquina - I - 19125-487.50m' de esquina - R$ 25.000,00
- 2 - 15/25-375.0001' - R$ 15.000,00 - 3 - 15/30-450.0001' de esquina - R$ 20.000,00 ou R$ 40.000,00 (todos)
• Terreno na Rua João Franzner com 14,00 x 26,00 = 366,0001' - Preço R$ 16.000,00 - nego
• Terreno no Lot. Divinópolis de esquina com 486,33m' - Preço R$ 18.000,00 - nego
• Terreno-na Rua Afonso Schumann, com 14,50 x 29,00 = 420,50m' - Preço R$ 18.000,00 - nego
• Terreno em Três Rios, rua principal, comercial com 2.600,OOm' excelente imóvel - R$ 25.000,00 - aceita-se carro.

• Terreno na Rua José T. Ribeiro, com 465,2001' de esquina - R$ 35.000,00 - nego
• Terreno na Rua José Pavanelo de esquina com 726,0001' na Ilha da Figueira - Preço R$ 35.000,00 - nego

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

para verificar os estilos.
• Apto no Centro COBERTURA, suítes, quartos, saias, hidromassagem, churrasqueira, garagem, etc. - R$ 220.000,00
- aceita-se 40% em imóvel ou carro.

• 2 Aptos na Rua Alberto Wagner - com 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, área de serviço, garagem - I

acabado outro semi-acabado - R$ 45.000,00
CASAS

.2 casas demadeira no loteamento Manfrini - Jguá Esquerdo - Preço R$ 20.000,00 - nego aceita-se proposta
• Casa de alv. (sobrado), na Rua Adolorata D. Pradi, de esquina Jguá Esquerdo, com 2 qtos, sala, copa, cozinha,
banheiro, closet, lavanderia, escritório, garagem, sotão - terreno com 415,0001' - R$ 20.000,00 + financiamento

• Casa em alvenaria na Rua Carlos F. Vogel, centro inicio do Jguá Esquerdo - 3 qtos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
toda murada, banheiro - pronta para financiamento - Preço R$ 30.000,00 - negociável
• Casa mista na Rua Afonso Bartel - com 3 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, toda murada -

Preço R$ 30.000,00
• Casa de madeira na lateral da Jorge Czerniewicz, com 4 qros, sala, copa, cozinha, lavanderia, qto de passar, banheiro,
toda murada - Preço R$ 35.000,00 - nego
• Casa em GM - com 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, churrasqueira, toda murada -

semi-nova - R$ 35.000,00 - negociável
• I Casa de alv. cl 3 qtos, saias, copa, cozinha, banheiro, lavanderia e uma casa de alvenaria em construção. com

garagem, sala, cozinha, copa, qtos, banheiro (semi-acabada), localizada próximo a Elásticos Zanotti - R$ 45.000,00
- Negociáveis

s
• Casa Nova Ok, Rua das Acasias - Ilha da Figueira de esquina, I suíte, 2 qtos, banheiro, sala, copa, cozinha, lavanderia;"

churrasqueira, garagem p/2 carros, toda murada, lindo imóvel - R$ 80.000,00
• Casa na Rua Equador - Centro - com 3 qtos, sala, cozinha, 2 banheiro, lavanderia, salão de festa, garagem para 3

carros, toda murada - aceita-se carros e apartamento no Balneário de Camboriú - R$ 90.000,00 - entrado mais
financiamento.
• Casa de alv. na Rua Antonio B. Schmidt, com I suíte, 3 qros, saia, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
churrasqueira, piscina, banheiro externo, com jardim, toda murada - Preço R$ 90.000,00
• Casa na Rua Henrique Marquardt, 584 - 3 qtos, 3 saias, coz., 2 banheiros, lavanderia, garagem - terreno com

1.396,91m' - R$ 110.000,00 - Negociáveis

LOCAÇÃO
• Apto no edif. Jaraguá, com I suíte, 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem - R$ 600,00
• Apto na Rua Getúlio Vargas - com 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, depená. empregada, lavanderia, garagem - R$ 420,00
• Apto na Rua Leopoldo Manke - com I suíte, 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, dependo empregada, sacada - R$ 440,00
• Apto na Rua Reinoldo Rau, com I suíte, 2 qros, dependo empregada, sala, copa, cozinha, área de serviço, banheiro
social, garagem - R$ 400,00 ,

• Apto na Rua Barão do Rio Branco, - Edif. Gardênia com I suíte, 2 qtos, sala, cozinha, banheiro social, dependência
empregada com banheiro, área de serviço, garagem, sacada - R$ 350,00
• AplO na Rua Leopoldo Jansem, Edif. San Miguel - com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, sacada,

garagem - R$ 330,00
• Apto na Rua Joaquim A. Girolla, com 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem - R$ 290,00
• Casa de madeira na Rua Lourenço Kanzler, com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, murada - R$ 250,00
• Galpão na BR-Pomerode (Rio Cerro), de tijolo a vista com aprox. 400,OOm' - R$ 660,00 (seis meses) após R$ 800,00
• Galpão na Rua Exp. Antonio C. Ferreira, (amiga laudder) - com 700,OOm' - R$ 3.000,00 - Negociável
• Galpão próx. Rocei Máquinas, com 527,0001' - R$ 1.200,00 - Neg.
• Galpão novo na tifa Mathias, com 300,0001' (15/20) - com escritório, instalação trifásica, entrada para caminhões - R$

500,00
• Galpão novo na Rua Roberto Ziemann, com 5oo,OOm', rampa para carga e descarga, escritório - R$ 500,00

TERRENOS
• Terrenos com financiamentos longos e pequena entrada - próximo a Malwee, Ceval e Fleischmann Royal
• Terrenos no Loteamento Nicoluzzi, atrás da Igreja São Judas, a partir de R$ 11.000,00 - aceita-se carros.

• Terreno no Loteamento Juventus, com 15,OOx25,OO = 375,OOm' - Preço R$ 12.000,00 ou entrada R$ 5.000,00 e

parcelas
.Terreno na Rua Alvino Kraise com 12,00 x 35,00 = 453,6001' - Preço R$ 15.000,00 - nego

&.
• Terreno tanto comercial como residencial,.próximo ao Rau, com asfalto, excelente localização, a escolher - a partir

Faça-nos uma visita e conheça nossa variedade de imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CASAS DE ALVENARIA j
Cód. 1014 - R. FLORIANO FREIBERGER - 224,00m' - Suite, 2 qtos, dep. de empreg., piscina - R$
110.000,00
Cód. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE - sobrado c/140m' - Suite + 2 quartos - R$ 58.000,00
Cód. 1072 - CHAMPAGNAT - sobrado novo, c/250m' - suite + 2 qtos., dep. empregada - R$
120.000,00 - Aceita imóvel até R$ 60.000,00
Cód. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - c/120m' - 3 qtos - Próximo ao Colégio Cristina Mareatto - R$
39.000,00

.

Cód. 1214 - R. JOSE EMMENDOERFER - c/230m' - Suite, 2 qtos, escritório dep. de empreg.,-
R$ 85.000,00
Cód. 1254 - R. JOSE EMMENDOERFER - próx. antiga APAE, c/ suite + 3 quartos - R$ 80.000,00
Cód. 1431 - R. JOÃO·WIEST JUNIOR - próximo ao Recreativa do Breithaupt - 4 qtos, 2 BWC
Terreno e/560,00m' - R$ 25.000,00 + financiamento - Aceita Terreno, carro, parcelamento
Cód. 1353 - RUA EUZEBIO DEPOY - suite, 2 qtos, piscina - R$ 100.000,00 - Aceita casa menor

valor, apto.
Cód. 1355 - RUA 25 DE JULHO - casa antiga c/ 4 qtos - Terreno e/1.628,00m'

CASAS MISTAS
coo. 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. 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 e/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 - AZALEIA -721m' - R$ 17.000,00 + parcelas
Cód. 2214 - R. NECO SPEZIA e/392,00m' - R$ 19.000,00 •

Cód. 2271 - VILA MABA - 496m' - R$ 15.000,00
Cód. 2291 - VILA LALAU - 600m' - R$ 35.000,00
Cód. 2314 - VILA LENZI - área c/ 3.813,42m' s/ benfeitorias - R$ 70.000,00
Cód. 2351 - VILA NOVA - 646m' - R. Waldemar Rebella.
Cód. 2373 - VILA RAU - 350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau -c/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

Informativo
Imobiliário AIJS

APARTAMENTOS
Cód. 3001 - Ed. Eldorado - suite + 1 qto semi mobiliado - R$ 65.000,00 - parcela-se o pgto
Cód. 3005 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 1 suite, 1 quarto, c/ garagem - R$ 55.000,00
Cód. 3007 - Ed. Argus - suite, :2 qtos, cozinha mobiliada - R$ 46.000,00 + financiamento - aceita
apto. menor valer.
Cód. 3012 - Ed. Aster - novo, e/2 quartos, 2 bwe, garagem - R$ 50.000,00
Cód. 3015 - Ed. Maguilú - 2 qtos, c/ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suite + 2 qtos - R$ 60.000,00
Cód. 3017 - Ed. Lunelli - rua Antonio C. Ferreira - A construir em s�)ema de eondominio fechado.

Apto c/ suite, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, c/ garagem - 38 parcelas de 2',95 Cub's, s/
acabamento.
Cód. 3018 - CENTRO - Aptos novos c/2 e 3 qtos. Rua Leopoldo Janssen

LOCAÇÃO
Cód. 602 - Casa alv. c/ 400'm', suite, 3 qtos, dep. empreg., cozinha mobiliada, garagem p/ 3
carros - Terreno e/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. 637 - Apto e/2 e 3 qtos na Av. Getúlio Vargas - CENTRO - a partir de R$ 320,00
Cód. 639 - Apto c/ suite, 2 qtos - Ed. Centenário - Próx. Hospital São José - R$ 350,00
Cód. 640 - Apto c/1 qto - JARDIM CENTENÁRIO - R$ 200,00
Cód. 641 - Apto c/ suüe, 2 qtos, dep. empregada - Ed. Jguá - R$ 600,00
Cód. 642 - Apto. próx. Prefeitura e/3 qtos - R$ 380,00
Cód. 656 - Salas p/ escritório em frente Cal. São Luis - CENTRO - R$ 180,00
Coo. 660 - Salas cl32m' - estác. próprio noCenter Foca - R. Reinaldo Rau - CENTRO - A partir de R$ 300,00
Cód. 663 - Sala ideal p/ Restaurante ou Lanchonete, c/200m' - Próx. Posto Marechal - CENTRO
Cód. 679 - Sala comI. c/190m', na Av. Mal. Deodoro (antiga Farmácia Sesi) - CENTRO
Cód. 687 - Sala comI. Mobiliada, ideal p/ escritório na Av. Mal. Deodoro - CENTRO - R$ 400,00
Cód 699 - Excelente Galpão c/ 525m', estaco no JARAGUÁ ESQUERDO - Próx. RoceI.

DISPOMOS Ô�;f�íNÄ'K1ejÄMEr.ítO�'BANC
BAMERINDUS PARA,AQUIS.IÇÁo'DO SEU
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@} Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

VENDAS
OI - CENTRO - CASA ALVENARIA - c/300m'. <I I surre + 2 quartos. piscina. 2
garagcns cl portão eletrônico - R$ 100.000.00 + Iinanciarncmo
02 -ILHA DA FIGUEIRA - CASA EM ALVENARIA c/150m'. surte + 2 darm. +
TERRENO com 420m' - R$ RO.OOO.OO
03 - .IARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALVENARIA c/209m'. 5 dorm .. 2 bwes. 2
salas - TERRENO 445M' - R$ 70.000.00
04 -I'R6x.I'REFEITURA - 100m' - TERRENO IRx22 - CASA EM ALVENARIA
C/3 DORM. - R$ 45.000.00'
0.1- CZERNIEWICZ - CASA ANTIGA + TERRENO c/2.500m' - R$ 100.000.00
Oó-CHAMPAGNAT - CASA EM ALVENARIA EM 2PAVIMENTOS C/249m'+
TERRENOc/396m' - R$ 90.000.00 + FINANANCIAMENTO (Aceita apartamento.
carro 110 negócio)
07 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA EM ALVENARIA C/ SUíTE + 2 DORM. - c/
150m' - R$ 45.000.00

.

OR - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA EM ALVENARIA. CASA DE MADEIRA C/
7001' + TERRENO 15X45 - 25.000.00
09 - GIARDINI LENZI - CASA EM ALVENARIA C/PISCINA - c/300m' +
TERRENO 1.10001' - R$ 130.000.00
10 - CENTRO - SOßRADO ALVENARIA - C/120m' + TERRENO 16XI6 - R$
50.00(1.(1(1
II - CENTRO - CASA ANTIGA e/2ROm' + TERRENO e/I.200m' - R$ 300.000.00

t2 - JOÃO PESSOA - CASA ALVENARIA C/100m' -:1 dcrm .. bwc, sala, cozinha.'

garagem toda murada - R$ 25.000.00
13 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA NOVA C/110m' - 90m' área festa - 3 dorm .. 2

bwcs, sala. cozinha mohiliada cl portão eletrônico - R$ 70.unO.oo - Negociáveis (Troca
pl apto central)
14 - VILA RAU - CASA ALVENARIA SEMI NOVA - c/380m' - TERREN02.700m'

- R$ I RO.OOO.oo
15 -CENTRO - APARTAMENTO C/I SUíTECOM SACADA. 2 DORM .. 3 SALAS.

CHURRASQUI2IRA COM SACADA. 2 GARAGENS. SAUNA. CAMPO DE
FUTEDOL. SALA DE GINÁSTICA - R$ 142.000.00 - acena imóvel/carro no negócio
até R$ 70.000.00
16 - CENTRO - APARTAMENTOe/2 DORM +GARAGEM - c/115m' - R$ 46.00ll.00
17 - CENTRO - APARTAMENTO ct v DORM + 02 DWC - c/147m' - R$ 55.000.00
18 - VILA NOVA - APARTAMENTO ct surte + 2 dorm. churrasqueira. sacada - cl
145m' - R$ 58.000.00
19 - CENTRO· APARTAMENTO cl suíte + 2 donu .. sala. cozinha. cl garagem- R$
50.000.00 + Financ.
20 - CENTRO - APARTAMENTO. 2 dorm .. sala. cozinha. c/ garagem - R$ 4.1.000.00
21 - CENTRO- APARTAMENTOc/.1dorm .. sala.cozinha. c/ garagem - R$46.000.00
22 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL - c/ 1.200m' - R$ 45.000,00 - Troca apto
central
23 - VERSALHES - TERRENO e/45\)m' - R$ 13.000.00 (Parcelado)
24 - GIARDINI LENZI - TERRENO e/7R8m' - R$ I.'.ooo.on (parcelado)

25 - VILA LALAU - TERRENO COMERCIALC/380m' - 13x27 - R$ 32.000,00
26 - CHAMPAGNAT - TERRENO e/15x30 - R$ 16.000.00 (Parcelado)
27 - JOÃO PESSOA - TERRENO 100x 100 - R$ 33.000,00
28 - AMIZADE - JERRENO 14X24.7.1- Rua Asfaltada - R$ 10.000.00 + ;arcelamenlo

LOCAÇÃO
o I - VILA LALAU - CASA rnóx. WEG II - com suíte + 3 dorm .. com garagem - R$
450.0(1
02 - CENTRO' ED. VAIRA - ruóx. WIZARD - 3 dorm. + 2 bwcs - c/ garagem - R$
3RO.00
11.1 - VILA LALAU - SODl�ADO - r-nóx. MET. TRAPP - 3 dorm. + 2hwes - cl garagem -

R$ 350.00
04 - ßAEPENDI - SODl�ADO - SOß JAIME MOTOS- 3 dorm. c/ garagem - R$ 3.10.00
05 - ßARRA RIO MOLHA - CASA PRÓX. PREFEITURA - :1 dorm .. c/ garagem - nova

R$ 180.00
06 - VILA NOVA - CASA NOVA - PRÓX. FÓRUM - I suüc + 2 dorrn .. c/ garagem - R$
550.00

07. - CENTRO - APTO ED. SCHIOCHET - I surte + 2 dorm .. c/ garagem - R$ 600.00
OR - VILA LENZI- SODl�ADO - PRÓX. WEG 1- 2 dorm. + 2 bwcs -ct garagem - $ 300.00
09 - CENTRO - APTO - ED. TRIDESS - 2 dorm .. s/ garagem - R$ 270,00
tO - NOVA ßRASíLlA - APTO NOVO - 3 dorm .. c/ garagem - R$ 330,00
II - CENTRO - APTO. ED> ITALlA - 2 dorm .. c/ garagem - R$ 330,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO· Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1999

A nova cara do Gol
A Volkswagen ganhou em todos os veículo conta com

preparou para o anos o prêmio de pneus mais largos e

segundo trimestre carro mais vendido rodas de 15
uma surpresa para os no Brasil. polegadas, o que o

consumidores e As mudanças deixa com mais
adversários da marca, ocorridas foram de estabilidade, mas em

trouxe o novo Gol. muito bom gosto, contrapartida o

Com as outras versões tanto do lado de veículo perde em

anteriores, vendeu 2,8 dentro do veículo velocidade, por ficar
milhões de unidades, quanto do lado de mais pesado. O carro

e com a previsão dos fora, por dentro o perdeu desempenho
estudiosos que dão acabamento se de ° a 100 km/h,
mais três anos para o superou com uma tendo como motivo os

Gol sair de linha, forração caprichada, pneus mais largos,
pode também passar o painel de mais a frenagem
a marca lendária do instrumentos é melhorou e muito

Fusca, que é de 3,050 completo, regulagem graças ao tal pneu e

milhões. Com essa de altura, agora de ao sistema de freios.

reestilização, são série. No câmbio, O veículo está com a

cinco no total desde o dando um ar de dianteira do Passat

lançamento em 1980, esportividade, existe alemão, muito
foram fei tas um círculo cromado, e elegante e sofisticada,
mudanças no veículo o volante é de quatro a traseira com faróis
em 84, 87, 90, 95 e a raios. O que não foi arredondados junto
que aconteceu neste de muito agrado foi a com a tampa do

ano, depois da localização dos botões porta-malas trazem

segunda reestilização, do vidro elétrico, uma mistura entre

em 1987. O Gol acima do rádio. O Palio e Golf.

o design arrojado surpreenderá seus adversários

Não passe sem brilho.

NOVIDADES
Bora envocadão

As versões fortes dos BMW e Mercedes-Benz ganharão
concorrentes da marca Volkswagen. O Bora, com essa

versão esportiva, traz o motor VR8, o motor não foi
definido pela fábrica, podendo ser de 3.7 ou 4.2 litros, no

mínimo serão 280 cv, quatro válvulas por cilindro e

comando de coletor variáveis, o câmbio poderá ser

manual de seis marchas ou semi-automático. Esta versão

deve chegar no ano 2000.

/

Audi 54
A nova versão esportiva do conhecido Audi A4 vem

soltando fogo pelas ventas, são 265 cv e tração nas

quatro rodas levando o veículo a uma velocidade

impressionante. O modelo só chegará no Brasil no ano

que vem, mas o apressadinho do Leonardo Senna já tem

um, e para consegui-lo, desembolsou estimados R$ 200 mil.

�
TAPEÇARIAAUTOMOTIVA

Serviços de Barulho Interno, Entrada de Água e PÓ,
Ma:nutenção de Fechaduras de Portas, Máquinas de
Vidro e Travas Elétricas, Troca de Pára-brisas Colado

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

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

TAPECENTIER

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.
Nossos profissionais são treinados e qualificados para tratar de seu carro.

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

FIAT

Vende-se Tempra
4 portas completo,

ano 92, azul.
Tratar: 973-8955.

Vende-se Tipo cl teto,
rodas completíssimo,
ano 95, grafite.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Uno ELX,
4 portos cl trio

elétrico,
ano 94, bordô.

Tratar: 973-8955.

CHEVROLET

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

Tratar: 973-2394.

Vende-se Corsa Wind,
ano 95, bordô.

Tratar: 973-2394.

Vende-se Kadett SLE,
ano 93, cinza.

Tratar: 973-2394.

VOLKSWAGEN

Vende-se Versalhes,
ano 92, GL 2.000, por

R$ 8 mil. Tratar: 371-4083.

Vénde-se Kombi,
ano 96, envidraçadas,

R$ 9.500,00.
Tratar: 370-0804.

Vende-se Pampa, ano 97,
impecável, R$ 9 mil.
Tratar: 370-0804.

Vende-se Pampa, ano 97,
1 .6, gasolina, impecável,
Valor R$ 9 mil. Tratar:
311-9487 ou 370-0804.

Vende-se Kombi Stander,
envidraçada, ano 94,

R$ 7.500,00.
Tratar: 371-9487 ou

370-ú804.

Vende-se Pointer CL, ano
94, gasolina, 4 portas,
por R$ 8.500,00.
Tratar: 371-4083.

Vende-se Gol Plus, ano
94, bordô.

Tratar: 973-8955.

Vende-se Santana GL
com direção,
ano 92, azul.

Tratar: 973-8955.

Vende-se Kombi,
ano 87, bege. Tratar:

973-2394.

Vende-se Santana
Quantum GL cl direção,

ano 87, azul.
Tratar: 973-2394.

FORD

Vende-se Mondeo CLX,
97, impecável. I

Valor R$ 23 mil a vista.
Fone: 371-5824.

Vende-se Escort L, 86,
cinza. Tratar: 973-2394.

JÓI notou que
SÓ é temorooo

quem é VISitO?

A nun c

ELO SEU PRODUTO

e

'!Jl]{j})auum:
Veiculos 370-2022

Fiesta ctass Okm cinza

Blaser Ecc top de linha 98 preta
Palio ED 98 branco

Pick-Up Corsa com capota 97 vermelha
Corsa Wind 97 verde

Ranger STX 96 azul

Fiesta prata cl ar-quente e limpador 96
Escort Hobby 96 bordô
Uno 1.S IE 96 azul
Corsa Wind 95 bordô

Pampa L 1.6 95 branca

Tipo cl teto, rodas completíssimo 95 grafite
Tipo 1.6 95 grafite
GoI Plus 94 bordô
Uno ELX 4 portas cl trio 94 bordô
Suvctro CL 94 prata
Escort XR3 completo conversível' 94 branco
Uno eletronic 94 verde

Tparrerrra 4 portas cl rodas liga leve 93 cinza
Kadett SLE 93 cinza
Gol GL 1.8 92 prata
Santana GL com direção 92 azul

Tempra 4 portas completo 92 azul

Monza SLE completíssimo 4 portas 90 marrom

Kadett Turin 90 prata
Chevette gas.

'

88 prata
Kombi 87 bege
Santana Quantum GL cl direção 87 azul
Parati 86 vermelho
Escort L 86 cinza

Belina 86 bege
Monza SL 4 portas 84 prata

MOTOS
XR 200 (pronta para trilha) Okm branca
Titan 98 roxo

Titan 96 azul
Titan 96 cinza
XT 600 94 azul
XL 125 84 vermelho
CßX 150 91 branca

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

AUTOMECÂNICA
I

DA BARRA LTDA.
Atendemos linha geral:

...®� fJOSO

lIen1ea���!
Telefône: (047) 376-0251

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

o F I C I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

NA MAR I NGA
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 



Rostos demeninas, vozes de cantoras
Elas ganharam a mídia e,

conseqüentemente, inicia
ram trajetória de sucesso.

As Meninas Cantoras de Pe

trópolis, primeiro coro for
mado exclusivamente por
meninas, têm na bagagem
cinco CD's solo, além de

participação em gravações
com grandes nomes da
música brasileira. Elas ehe-

.

garn à região para uma série
de três apresentações, que
inicia amanhã no Teatro
Carlos Gomes, em Blume

nau, às 21 horas. No domin

go, Dia das Mães, acontece
show no Ginásio de Espor
tes Annes Gualberto, em

São Bento do Sul, às 16
horas. O público jaragua
ense terá oportunidade de
conferir o desempenho das

cantoras, também no do

mingo, às 20h30, no Bae

pendi.
Fundado em 1976, no

Colégio São José, da cidade
de Petrópolis (RJ), o coral

I
é composto por 42 meninas,

I na faixa dos 9 aos 14 anos.

As dificuldades de trans

porte impedem que todas as

componentes participem
dos shows no Norte-cata
rinense. O grupo apresenta
se com 26 cantoras, sob a

regência do maestro Marco
Aurélio Xavier.

Nas viagens pelo Brasil
e exterior, as Meninas Can
toras de Petrópolis partici
param de grandes concertos
e colecionam prêmios nos

maiores eventos do gênero.
Foram regidas por maestros
famosos como Carl Berin

ger, da Alemanha, e George
Martin, da Inglaterra, o

conhecido produtor, arran
jador e maestro dos Beatles.
A interpretação da música
"Ticket to ride" rendeu às
meninas participação no

último CD produzido por
George Martin, intitulado
"In my life". A faixa foi
incluída pela Rede Globo na

trilha sonora da novela
"Meu bem querer".

As belas vozes flumi
nenses também participa-

Coração sertanejo: último trabalho das cantoras de Petrópolis, coro exclusivo de meninas

homenagem póstuma a

Leandro, da dupla Leandro
& Leonardo. O trabalho das
meninas é exclusividade da

gravadora Polygram.
Adenilda Sievers, da

Exata Consultoria e Even

tos, empresa que traz o

coral à região, revela que

a expectativa é de que
quatro mil pessoas com

pareçam ao evento, nas

três cidades. Em Jaraguá
do Sul, os ingressos estão

à venda na rede de Postos
Mime ao valor de R$
10,00 (adultos) e R$ 5,00
(crianças).

ram em discos de diversos
artistas brasileiros, como
Vanderléa, Fafá de Belém,
Fábio Júnior, Roberto Car

los, Simone, Chitãozinho e

Xororó, dentre outros. O

último lançamento aconte

ceu em novembro, com o

CD "Coração Sertanejo",

1/ii!iS1111�, Estofados. ..

.Ih �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

grande diversidade. Consutte-nosl

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72 anos

- Em 1927, um editorial do CORREIO DO POVO abordava o grande surto de

progresso do distrito de Jaraguá, pela excelente situação como ponto de

entroncamento rodoferroviário, para o Norte ou o Sul do Brasil. Falava-se
abertamente de que capitalistas de vizinhos municípios iriam montar uma

grande fábrica, dando emprego a centenas de operários. Argumentava-se a

fácil exportação pela estrada de ferro com ligação marítima pelo porto de

São Francisco, para todo o Brasil e o estrangeiro. A energia que vai faltando
em Joinville, tem em Jaraguá, à disposição da indústria, 4.000 H.P., e o

preço é mais barato que temos visto por um confronto feito, entre este e os de
outras localidades.
- A Empresa de Eletricidade não só tem contrato com aCompanhia do Salto,
em Blumenau, como tem para reserva, o grande salto,do Itapocuzinho, donde,
instalada a usina, dará mais 3.000 H.P. de força,

Há 71 anos
- Em 1928, houve um dia em que tiA Notícia", da sede, e o CORREIO DO

POVO, do 2° Distrito, se estranharam. Dizia "João da Ilha" (leia-se João

Baptista Crespo) o seguinte: "A Notícia" andamuito mal informada. Os seus

reporters claudicam lamentavelmente. Não faz muito teve que explicar como
poude uma nota precipitada a respeito do club "BoaNoite". Semana passada
foi uma reportagem feita de longe, sobre o matadouro municipal. E agora -

quanto nos custa! É a nossa vez de rebater duas notas sobreJaraguá, redigidas
muito "pela rama" dos assuntos que pretendem focalizar. A nossa nota já
estava em parte composta quando lemos anotícia ... Quanto ao Rapto da

Rosa, queremos dizer que, sob o ponto de vista literário, a descrição está
sofrível. Houve é verdade - o que não surpreende - o intuito de fazer jornal,
nada preocupando assim a verdade do assunto. Aquele tropeiro, posto de

enxerto, para armar efeito e aproveitar duas ou três frases pouco novas,

positivamente, não agradou muito. Ficaria bem melhor, no caso - um jogador,
não acham?" - O atropelamento de BernardoMeyer por Roberto Marquardt,
por falta de espaço, vai contado na próxima semana.

Há 70 anos
- Em 1929, Júlio Ferreira, cunhado do governador Hercílio Pedro da
Luz, também entrava em choque com o jornal joinvilense: tratando o

número 516, de 9 do corrente, do Jornal "A Notícia", de Joinville, de um
crime nesta localidade, adianta que uma "autoridade e um político de

Jaraguá foram à casa dos criminosos epropuzeram um acordo amigável",
e como tenha eu alguma participação, mínima, é verdade, na direção
política do distrito e ainda como autoridade federal que sou, REPTO os

redatores do Jornal "A Notícia", a declararem os nomes das pessoas - da
autoridade e do político - a que se refere a mesma, sob pena de me julgar
atingido e proceder como achar de direito".

.

Há 68 anos
- Em 1931, Jaraguá passava a ter novos sub-delegados, nas pessoas de José
Marcelino Müller, irmão de ArthurMüller, e suplentes, Leopoldo Janssen e

José Bauer.
- Falava-se na intendência distrital da necessidade de localização das ruas,
alinhamento e a largura, poupando os incômodos do que se deixou de fazer
nos 15 a 20 anos atrás, acusava o novo intendente aos seus antecessores,

gratuitamente, na temporalidade de seu efêmero mandato conquistado na

garupa de uma revolução. A planta
cadastral da cidade de Jaraguá, as pesquisas
não revelaram, mas já no primeiro prefeito
eleito, na pessoa de Leopoldo Augusto

.

Gerent, fixou o perímetro urbano, em 1937,
submetida que foi o projeto à Câmara de

Vereadores, e que se transformou na Lei.
n° 55, sancionada em 6 de setembro

daquele ano, e publicado na ed. n? 901,
pág. 2, de 25-9-37, do CORREIODOPOVO.

Qualidade
Marista de

Educação

K7

, .
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COMEMORAÇÃO

CENTENÁRIO DA COMUNIDADE "CRISTO BOM PASTORil

Jaraguá do Sul - Ontem, 9 de maio de

1999, a Comunidade Evangélica Luterana
Cristo Bom Pastor, de Rio Cerro II,
comemorou os seus 100 anos de existência,
em meio de grande júbilo pelo alcance de

seu centenário de vida religiosa.
Em face do auspicioso acontecimento

para a grande família evangélica local,
realizou-se, às 8 horas, Culto Festivo,
celebrado pelo pastor Egberto Schwanz,
com a Igreja "Cristo Bom Pastor"
totalmente tomada pelos fiéis.

A Comunidade Evangélica Luterana de

Rio Cerro II organizou um programa
festivo de assinalação da data centenária,
que deverá estender-se de 9 de maio até

12 de setembro do corrente ano.

CORREIO DO POVO, que conta com

grande número de leitores entre a próspera
localidade de Rio do Cerro II,
cumprimenta os integrantes da Igreja
"Cristo Bom Pastor" pela passagem da
data centenária, de grande significado
histórico para Jaraguá do Sul, e o seu

processo de ocupação das_ terras pelos
imigrantes pomeranos.

13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS ADVOGADOS

Abrindo caminhos para o advogado do ano 2000

A capital jurídica do Estado se trenstere para
Joinville, de 30 de junho a 3 de julho, quando o

tema em pauta será a Advocacia no século XXI

O maior e mais representativo painel de debate jurídico de Santa Catarina reunirá,
de 30 de junho a 3 de julho, advogados e demais profissionais da área do Direito de toda
a região Sul do País. A 13ª Conferência dos Advogados Catarinenses será realizada no

Centreventos Cau Hansen, em Joinville, ? trará os mais significativos representantes do

Direito da atualidade, que falarão sobre diversos temas, em especial sobre as perspectivas
da justiça e as conseqüências do fenômeno da globalização nesta área.

A partir do tema "A OAB e a advocacia no século XXI", os organizadores do evento
trabalharam para apresentar uma temática que englobe de forma ampla o dia-a-dia do

advogado, como a organização e administração de um escritório de advocacia, ensino
jurídico, atividade forense do advogado em Santa Catarina, novas perspectivas para a

advocacia, a OAB e a proteção dos valores democráticos e a indispensabilidade do

advogado na administração da justiça. Também serão debatidas as profundas mudanças
operadas na justiça e os seus reflexos na advocacia, garantido uma ampla pauta de

assuntos do interesse da classe e da sociedade civil.

Paralelamente ao evento realiza-se uma feira de produtos e serviços, onde estarão

presentes tradicionais empresas fornecedoras de escritórios de advocacia. A 13ª
Conferência também terá a presença da Caasc (Caixa de Assistência dos Advogados),
que levará todos os serviços que cotidianamente coloca à disposição dos advogadoS,
tais como livraria, farmácia, plano de saúde, de aposentadoria e seguros, entre outros-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ma.m&e GI
PCLra;béns maezinh
por todo CLmor qu

sempre nos dedíc

HomenCLgem de
Miro, e seus os

WCLgner e LUCLnCL.

MßlIBi� Marrl�lD�
s� v_i IDOO �xlil�tiu�@ 1Ii16�

.1_iiía.M qu� ßCJharr UM

Jelill� d� IillDv�lDt�la�
Parrab'lD� pel� �� diß�
C�. ß.�r@ MpM�@

fII�iIDßld�@ filhM J�ßtßID@
Grrß2i�I�·� JjuiCJß

Homenagem d
.' '.'

rto. filha lisa

genro Ullmar '�'neEõs:Bruno e DlOnel.
.

,--------------------1
I ll!)AmÃe �AnlfrA �Aelfer, I

: .

nestA VllfA mUltAs eOlsAs I

I eome�Am e terminAm. II
: ll!)AS o seu Amor, mAmÃe, I

I
é eterno. I

I
.De seu mArllfo, WolfSAns, I

I
e filho ll!)o�Art I

L_
,

I
--------------------�

iiMamãe Jandira
Mãe,

agradecemos por
você ter cu idado de
nós todos estes anos

com tanto amor,

carinho e

compreensão. E

parabéns pelos
16 anos de
casamento.

�omenagem de seu

esposo, IIdemar,' e
seus filhos Du e Gui.

l\'VI[amiãe l\'VI[.êllUJr ii ta,

,âí.e!!

n <C.aJriuntihllÜl,
It Àllt,a�Jrt HllihllÜl§

Mamãe Xania
A noçsa vida já era bela.

Tornou-se melhor ainda com a

.

existência de nossas duas filhas.
Parabéns pelo 'seu dia.

De seu marido, Mauro, e filhas
�ra e MaT'celine

Mamãe Hildegar
Mãe, nunca te esqueci,

Você está den tro do meu coração

De seu filho, Wolfgang,
seus netos Mozart e Sandra

L"j MdI11de ErdnÍ,
4iCiaças a você somos

muito feliiJ
arabén

rinho, e '.' so,

Ariv.
.. ".Pi filhos 5.'tila

Y:tlA�t17a���f�eta
r

Yanaê.

r:
-�----:.-- - -,

I Mamae Ceclh P. da Silva I
I Q(J, ine I
I I
I I

: �bridado so ta o. :
I .�(R�(!!OS muito você! I
I Ftom,,,li'qdem do seu filho I
I Reinâ/do e família. I
I,.--------.J

Mam�c Scbastiat1a
Você é «»1

iz, c filHo
01W Silvat1a c

t1ctas A1Íat1c c At1�t'é
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r--------------------,
}v{amãe Cedlta T. LopesI

I
I
I

: �
I
I
I

Te amamos muttollt

De seu filho }v{auro,
nora Xânia e netas

}v{arcelíne e Lara

L �

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado dé
SantaCatarina, na forma daLei, etc,
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto de Títulos
contra:

AMS Móveis Ltda. - Rua Pref. José Bauer, 1361 - Nesta;
AMS Móveis Ltda. - Rua Pref. José Bauer, 1361 - Nesta;
AMS Móveis Ltda. - Rua Pref. José Bauer; 1361 - Nesta;
AMS Móveis Ltda. - Rua Pref. José Bauer, 1361 - Nesta;
Angelo Milbratz - Estrada Garibaldi - São Pedro - Nesta;
Baby Babado's Ind. Com. e C. Ltda. - Rua Barão do Rio Branco, 260 F. - Nesta;
Bibe Comércio e Representações Ltda. - Rua Bernardo Dornbusch, 590 - Nesta;
CD Transp. Rodoviário de Cargas Ltda. - Rua Henrique Krause, 172 - Nesta;
Central Service Ltda. - O mesmo - Nesta;

.

Comere. Lanchonete Vivinan Cris Ltda. - Av. Mal. Castelo Branco, 7955 - Schroeder;
Elvino Gonçalves de Brito - R. Vadislau Cieply, 128 - Corupá;
Fábrica Bilhares Jaraguá Ltda. - Cob Laurita - Nesta;
Ilse Catarina Bamderg - R. Uruguai, 1058 - Nesta;
Ind. Com. Roupas Mac-Mor Ltda. - R. Germano Mahnke, 499 - Corupá;
Ingo Erdmann - R. Herminio Nikolini, 499 - Nesta;
Intercontinental Cer. Art. Cimo Ltda. - R. Schroeder I, sino - Schroeder;
Ivania Campregher - R. Quielino Floriano Borba, 480 - Ilha Figueira - Nesta;
Jarpel Com. de Peças Eletron. Ltda. - R. Reinoldo Rau, 116 - Nesta;
João Felipe Kappaun - R. Francisco Todt, 940 - Nesta;
José Antonio da Silva Filho'- R. Harry Buchmann, 44 - Centro - Nesta;
José Murara - Ribeirão Cavalo, 41 - Nesta;
Judite Milbratz - R. Rio G. do Sul, 110 - B. Czerniewicz - Nesta;
Juliane Lemos Cardoso - R. Erich Augusto Lessmann, lote 46, 290 - Nesta;
Leoncio Petry - Rua Joaquim Fco. de Paula, 1343 - Nesta;
Marcos Roberto Stein - R. Joinville, 2222 - Próx. Líder Club - Nesta;
Maria Rosa Malaquias da Costa - Rua 420, n° 127 - Nesta; .'
Meier Ind. e Com. de Móveis Ltda. - Rua 561, sin° - Nesta;
Noeli Eliana de Miranda - R. Alcantra, 564 - Nesta;
Normali Maria Crepaldi - Rod. Pref. Engelbert, sino - Nesta;
Pizzaria Caneri Ltda. - R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 616 - Nesta;
Posto de Medes. Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro - Nesta;
Posto de Medes .. Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro - Nesta;
Pré-Moldados Agha Ltda. - R. 907, sin° - Nesta;
Protótipo Interiores Ltda. - Rua Barão do Rio Branco, 20 - sala 8 - Nesta;
Restaurante Pavanello Ltda. - Rua Antonio Carlos Ferreira, 596 - Nesta;
Ronaldo Machado - Rua Águas Claras, 571 - Nesta;
Rosane PetrylCatia M. C. Faria - Rua Eleonora Satler Pradi, 307 - ap, 201 - Nesta;
Rovilex Com. Distr. de Gên. Alim. - Rua Domingos Sansão, 295 - Nesta;
Salezio Tholl - Rua D. Max Mino Gadote, 306 - Nesta;
Salvio Grah-ME - R. Joinville, 2322 - Nesta;
Santa Catarina Turismo SIA - Rua Walter Marquardt, 749 - Nesta;
Santolina Ventura - R. Leopoldo Malheiro, 15 - ap. 106 - Centro - Nesta;
Silvana Schmoeller Giovanella - Rua Leopoldo Malheiro, 113 - Nesta;
Sul Goiás Ltda. - Rua Fritz BarteI, 400 - Nesta;
Valdir Rosterolla - R. Tomaz Francisco de Goes, 500 - Nova Brasília - Nesta;
Viltex Indústria Têxtil Ltda. - R. Machado de Assis, 155 - Centro - Nesta;
Wild Gadotti ME - Rua Waldemar Rau, 796 - Nesta;
Zonta Materiais de Construção Ltda. - R. João Planinscheck, 205 - Nesta;
Zonta Materiais de Construção Ltda. - R. João Planinscheck, 205 - Nesta;
Zonta Materiais de Construção Ltda. - R. João Planinscheck,)05 - Nesta;

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

intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n" 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

forma da Lei, etc.
Jaraguá do Sul, 5 de Maio de 1999.

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

poso,
vana,

genro ei e netos
Ariane e Anàré.

Segunda-feira, 10 de maio de 1999

EDilAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA -

SCAR, pessoa jurídica inscrita no CGCMF
sob o n" 82.901.638/0001-68, atendendo ao

preceituado no artigo 23 e na forma prevista
nos artigos 20 e 24, letra 'a', obedecendo os

trabalhos ao disposto no artigo 19, todos dos
seus Estatutos Sociais, convoca os senhores
sócios fundadores, contribuintes e ativos,
para a Assembléia Geral Extraordinária que
fará realizar no próximo dia 17.05.99

(dezessete de maio de mil novecentos e

noventa e nove), às 19h (dezenove horas),
em primeira convocação, e às 19h30min

(dezenove horas e trinta minutos) em segunda
e última convocação, em sua sede social, na
Rua Amazonas n° 213, na cidade de Jaraguá
do Sul(SC), para deliberar sobre a seguinte
Ordem do dia:
- Análise Ela proposta de compra de sua sede
social apresentada pela Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e conseqüente autorização
para ser efetuada a venda à proponente pelo
valor ofertado.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 1999.

EDSON CARLOS SCHULZ - Presidente

SETOR MATRIZ

PARA ALCANÇAR UMA GRAÇA
Num lugar + alto que a sua cabeça, acender 3

velas brancas num copo cl água e açúcar pios 3 anjos
protetores, Gabriel, Rafael e Miguel e fazer o pedido.
Em 3 dias você alcançará a graça, mande publicar no
3Q dia e observe o que acontece no 40 dia. Agradece
ALM.G.

SÁBADO
l5hOO - Matriz

19hOO - Matriz
l7h30 - Rainha da Paz
l7h30 - São Luiz

19hOO - São Benedito

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

Espírito da Verdade
"Jesus promete o Espírito da Verdade a quem observa seus mandamentos.

S6 quem faz o que agrada ao amigo pode dizer que está verdadeiramente em

comunhão com ele. Como Cristo sempre fez o que agrada ao Pai, aceitando
sem reservas o plano da salvação e executando-a com obediência, também

quem crê em Cristo entra na mesma corrente de amor, porque responde à

escolha e predileção do Pai. O Espírito de Cristo ilumina agora os que crêem,
para que continuem em sua vida a atitude filial de Cristo ...

Ainda não é cristão quem pratica os dez mandamentos, mas quem é fiel ao
único mandamento do amor, até dar a vida em plena liberdade. Este amor faz

passar da morte para a vida". (Missa Dominical) Ja 14,15-21

Apoio:

(jf) .�TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS

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

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

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

ALUGUEL
DE TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Marge; Adélla Grunha Lebmann. Oficial do Registro Civil do JO Distrito de Jaragua do Sul. Estado de Santa Catarina. faz saberquc compareceram neste Cartório exibindo
seus documentos pela lei. a fim dc sc hahilitarcrn para casar os seguintes:

EDITAL N" 22.177 de 29-04-1999
GILMAR CESAR PLANINSCHECK E JUSSARA KAJAROSKI

Ele. brasileiro, solteiro. operário. natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente na Rua Victor Rosenberg. 74. fundos. Vila Lenzi. nesta cidade. filho de Alvaro

Planinscheck e Maria Pereira Planinscheck.
Ela. brasileira. solteira. secretária. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na Rua Francisco Zacharias Lenzi , 221. Vila Lenzi. nesta cidade. filha de Juventino

Kajaroski e Luzia Maria Kajaroski.
EDITAL N" 22.179 de 30-04-1999

JEAN PAULO NAGEL E CIBELE VIEIRA

Ele. brasileiro, solteiro. comerciante. natural de Jaraguu do Sul. domiciliado e residente na Rua Joaquim Francisco de Paula. 525. nesta cidade. filho de Osmar Oscar Nagel
e Adnide Rosa Nagel.
Ela. brasileira. solteira. secretária. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na Rua Joaquim Francisco de Paula. 525. nesta cidade. filha de Francisco Vieira e

Elledir Gonçalves Vieira.
EDITAL N" 22.180 de 03-05-1999

DIRCEU BACHMANN E ROSIMERI DUMKE

Ele. brasileiro. solteiro. lavrador. natural dc Jaruguä do Sul. domiciliado e residente em Tira Javali. Rio Cerro II. nesta cidade. filho de Lauro Bachmann e Asta Braun Bachmann.

Ela. brasileira, solteira. costureira. natural de Jaraguä do Sul. domiciliada e residente em Tira Javali. Rio Cerro II. nesta cidade. filha de Mário Dumke e Alona Krüger Dumke.

EDITAL N" 22.182 de 04-05-1999

Cópia recebida do éartório de Rio do Oeste, neste Estado
EDUARDO KNIESS E ZENILDA HEIDEMANN

Ele. brasileiro. natural de Rio do Oeste. nestc Estado. domiciliado e residente na Rua José Dauer. 2.445. nesta cidade. filho de Raimundo Kníess e Hildegard Kniess.

Ela. hrasileira. natural de Rio do Oeste. ncste Estado. domiciliada c residente em Nova Esperança. Rio do Oeste. neste Estado. filha de João Adolfo Heidemann e Lidvina Heidemann.

EDITAL N" 22.183 de 04-05-1999

JULIANO BARBOSA E JULIANE GRASSMANN
Ele. brasileiro. solteiro. professor. natural de Rio do Sul. neste Estado. domiciliado e residente na Rua Maria Amónia da Silva Mascarenhas. 70. Ilha da Figueira. nesta
cidade. filho de Roberto Naschenweng Barbosa e Janete Barbosa.

Ela. brasileira. solteira. auxiliar administrativa. nascida em Jaraguã do Sul. domiciliada � residente na Rua Antonio Carlos Ferreira. 1.374. nesta cidade. filha de Ruy
Grassmann e Albertina Solange Grassmann.
E. para que chegue ao conhecimento de todos. mandei passar o presente Editai. que será publicado pela imprensa e em Cartério. onde será afixado por 15 (quinze) dias,

PROCLAMAS DE CASAMENTO

®

Marcäffõ
HOJE É DIA DE TIRAR O CHA,ÉU.

'ARA8ÉNS JORNAL CORREIO DO 'OVO.
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É possível falar direta
mente com o coração. Po
demos realmente conversar
com o nosso coração, como
se ele fosse um bom amigo.
Então, agora faça a si

mesmo uma pergunta: "0
caminho que resolvi trilhar
na minha vida é um cami

nho que tem um coração?"
Se ele lhe responderque sim,
então é um caminho bom, se

ele lhe responder que não, é
um caminho inútil.
Ao nos perguntar:

' 'Es

tou seguindo um caminho
com o coração?" Descobri
mos que ninguém pode
definirpara nós exatamente

qual deveria ser o nosso ca
minho. Pelo contrário,
devemos deixar que o

mistério e a beleza dessa

pergunta ressoemdentro de

nosso ser. Então, em algum
lugardentro de nós, surgirá
uma resposta e a com

preensão irá aflorar. Se nos
aquietarmos e ouvirmos

profundamente o nosso

coração, mesmo que por
um sómomento, saberemos
se estamos seguindo um

caminho com ele, ou se

estamos apenas nos dei
xando levarpela maré.

Depoimento de Darci Decker

(Participante do último curso de estresse,
administrado pela palestrante Janete c. Marcatto)

Durante o curso "Adrni

nistrando o Estresse" aprendi
muito, e dou aqui o meu

depoimento: "Eu estava em

tratamento e ingerindo
remédios fortes para con

trolar meu estresse e já
estava com depressão. Foi

quando soube deste curso, e

resolvi me inscrever, posso
dizer que superou minhas

r

expectativas, pois além de

largar meus remédios, não

sinto falta nenhuma deles.

Sugiro que todas as pes
soas que tém um cotidiano

muito agitado, deveriam

fazer este curso. Apren
demos em apenas quatro
dias muitas coisas, que vão

desde o corre-corre diário,
aprendemos a respiração

correta, o controle da an

siedade, a alimentação mais

natural possível, e a maneira

mals certa de preparar ali

mentos, controlando a dia

bete e baixando o coles

terol.

Quando a primeira aula

acaba, ficamos superanima
dos para saber qual é o tema

da aula seguinte. Posso dizer

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

csntro, São Paulo - SP

CEP 1020-901

ADMINISTRANDO O ESTRESSE
PROGRAMA DE REDUÇÃO DO �STRESSE
Este curso será ministrado novamente por Janete C. Marcatto-,«.

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

prolongado e acumulativo geralmente nos coloca um estado de

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

Os tópicos a ser desenvolvidos são:

] - Redução do Estresse
2 - Aprendendo a responder ao Estresse
3 - Criando uma Base de Bquilfbrio Interno

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

* Dieta.

Dias: 10,17,24 e 31 de maio

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

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

que este curso é ótimo e que
todos aqueles que tiverem

vontade de fazê-lo, devem se

inscrever, pois a saúde e o

bem-estar é importante para
todos nós.

Desejo sinceramente que

Deus dé muita luz, força,
saúde, paz e harmonia para
esta administrante, pois ela

é uma ótima Ressoa, muito
comunicativa e ainda cativa

muito os seus alunos".

"Parabéns, D. [anete",

9lultls .de cyogtl
com relaxamento e meditação

HORÁRIOS:
Terça-feira: 1e horas às 17h30
Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 8 horas às9h30
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira: 7h30 às 9 horas
Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro

(Rua do Edifício Carvalho) -372-1141

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oivulgac;ãoARS,
Elton Saldanha, Cássia Abreu,
Bandagem e Nenhum de Nós; dia
11 - Daniel Lucena, Crime
Perfeito, Blues Power, Banda S/A
e Cidade Negra; dia 12 - Araketu;
dia 13 - As Chiquititas. Além dos

shows, vale a pena dar uma

chegadinha na pista do Café

Pinhão, onde a juventude costuma

se reunir.

estará apresentando o show "De
Volta ao Planeta", na festa dos li:
anos da Rádio Atlântida.

,

MUSICA
Acontece neste domingo (9), a
partir das 20h30, no Clube Atlélim
Baependi, o espetáculo musical
com as Meninas Cantoras de

Petrópolis, que tem como maeslro,
Marco Aurélio Xavier. Ingressos!
podem ser adquiridos na rede dos
Postos Mime. Crianças com idade
até cinco anos têm acesso livre.ll:
seis a 10 anos, R$ 5,00, e de II
anos em diante, R$ 10,00.

Os papas do funk metal estão saindo das trevas. Depois de sete

anos sem gravar absolutamente nada inédito, o Red Hot Chili

Peppers solta seu novo disco em julho. Anthony Kiedis (vocal),
Flea (baixo), John Frusciante (guitarra) e Chad Smith (bateria)
estão desde janeiro trancados em estúdio trabalhando nas novas

faixas. Mas a vizinhança de Flea já teve um gostinho das novas

músicas. É que os ensaios aconteceram na casa do músico e o

grupo não economizou no volume. A moçada do Peppers
aproveita para anunciar que abandonou de vez as drogas e para
exibir o novo visual do bonitão Kiedes, que agora vem com

cabelo curto. (Shopping Music)

MEIN BIER
A noite de hoje (7) será de muita

pizza na Cervejaria Mein Bier.
Serão distribuídas 600 fatias de

pizza aos primeiros que aportarem
no point. No palco, a Banda Torre

de Bahel estará animando a

"saborosa" noitada, que leva o

nome de Pizza e Dance. E na

próxima sexta-feira, dia 14, a Mein,
Bier será todafashio/l, com o

desfile da coleção lnvemo/99 da

Happy Man e Happy.

1 ,"�' -

,

1 .

Aí estão as integrantes do clube "As Saradas", que periodicamente se reúnem em busca de

boas horas de lazer epara "debater" assuntos interessantes. Realização de festas temáticas
na cidade estão nos planos dessas meninas I

TEATRO
Flávia Tarnawski em descontraído bate-papo c�;'" o craque do futsal Carlos F. Onofre
(Alemão), da Tuper, de São Bento do Sul

O Grupo Pinta e Borda, de Belo
Horizonte (MG), retoma a JaraguáOO
Sul para apresentar a peça infantil

Chapeuzinho vermelho, com textoe

direção de Rodrigo Leste. O

espetáculo acontecerá no palco da
Scar (Sociedade Cultura Artística),oo
próximo sábado, dia 15, a partinlas
I6h30, em única apresentação. O I

texto é bem descontraído, coloquial,tl
a linguagem é simples e direta, o qUl
fará com que todas as crianças
possam acompanhar sem dificuldak
a história, que é um dos maiores
clássicos da literatura infantil. O

Grupo Pinta e Borda esteve em

Jaraguá do Sul, no ano passado,
quando apresentou a peça "Os 3 I
Porquinhos", muito elogiada pelos I
artistas locais e pelo público em gernl:
Os ingressos custam R$ 6,00. Com :

bônus, R$ 5,00. Em tempo:
continuam até o próximo dia 18, na ,

Sear, as apresentações da consagrada,l
peça Triângulo Escaleno, encenada I

pelo Gats (Grupo Adulto de Teatroda
Scar), As apresentações desta
comédia bem elaborada acontecems
terças e quartas-feiras, em dois
horários: às 19h30 e 21 horas.

, ,."

CAFE PINHAO
INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Vengaboys (The Party Album), Caetano
Veloso (Prenda Minha). Suave Veneno (Nacional) e Soweto

(Farol das Estrelas). Principais lançamentos: Spiee Girls
(Goodbye) e Patrulha do Samba (Ao Vivo).

animação do badalado e já extinto

barzinho Toca do Guaruça, em
Meia Praia (ltaperna). E como o

Café Pinhão tem suas origens em
Lages, haverá uma espécie de

pré-abertura da Festa Nacional

do Pinhão.

com resultados muito

aproximados, se a população
fosse convidada a escolher qual
dos dois casos é o mais

vergonhoso: o aumento do salário

mínimo, de R$ 130.00 para R$
136,00, ou a determinação de

cobrança de multa, por excesso
de velocidade, para os motoristas

de ambulância que diariamente

salvam vidas em nossa região.
Seria uma decisão difícil, sem
dúvida.

NOVIDADE APENAS
BOATO

descobriu o modelo jaraguaense
Aparecido Alves, que hoje está

fazendo trabalhos para a Agência
Elite, na Itália. Os ingressos
estarão disponíveis 'no Vip Café

Chopp Grill e no Cowboys Bar, a
R$ 7,00. No local, serão vendidos
a R$ 10,00. Na próxima semana,

Expressão estará fornecendo

maiores detalhes da misteriosa

festa rave.

Será neste sábado (8), no Café

Pinhão, na Praia de Perequê, em
Porto Belo, o lançamento do

primeiro CD da excelente Banda

Estatura Mediana, que já andou

aqui por Jaraguá do Sul, no ano

passado. Haverá show adicional

com a banda gaúcha Dama da

Noite, que por alguns anos fez a

Entusiastas da noite jaraguaense,
que ainda preferem ficar no

anonimato, anunciam a realização
de uma agitação puramente rave,

a Atomium Cyber Party,
programada para o próximo dia

15, sábado, numa antiga
recreativa de uma tradicional

empresa jaraguaense, localizada
no centro da cidade (os
organizadores solicitaram à
coluna que o local seja divulgado
apenas na próxima semana). A
festa acontecerá num espaço
alternativo e inusitado, com
ambientes para agradar aos mais

diversos estilos, inclusive com

uma pista para os fãs do som

techno e outra para os adeptos do

pop. Para as bonitinhas e

bonitinhos, uma boa notícia.
Olheiros da Agência Elite estarão

selecionando algumas pessoas

para concorrer à etapa Jaraguá do

Sul do concurso Dakota Elite

Model Look, que será realizado

no próximo mês, neste mesmo

local. Foi este concurso que

, ,

SOCIETA CAFENão se sabe de onde surgiu o

boato, mas a falsa informação rola

solta pela cidade. A referência é

para a divulgação de um suposto
show da banda mineira Só Pra

Contrariar, no próximo dia IS, em

Jaraguá do Sul, com promoção da

Boate Notre. O in�rível é que
alguns até afirma� que fulano de

tal já comprou ingresso. Portanto,
não haverá apresentação alguma do

SPC, em nossa cidade. Aliás,
sequer houve contato entre a

equipe da Notre e o empresário do

grupo de pagode mais famoso do

País.

....... C , 1'1 E 1'1\ J.\......
• CINEMA •
• JOINVILLE •
•

C.N.e. Cine Murller I: Vampiros (censura 14 anos). •
Horários: 14h, 16h. 18h. 20h. 22h.

•• C.N.e. Cine Mt/eller 2: Inimigo do Estado (censura 14 anos).

• Horários: 14h30. 17h. •
• Orfeu (censura 10 anos). •

Horários: 19h30, 21 h40, •• C.N.e. Cine Mueller 3: 8 Milímetros (censura 18 anos).
• Horários: 14h, 16h30. 19h, 21 h30. •
• BLUMENAU •
• C.N.e. Cine Neumarkt I: Vampiros (censura 14 anos). •

Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30.
I• C.N.e. Cine Neumarkt 2: Shakespeare Apaixonado (censura livre).

• Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •
• C.N.e. Cine Neumarkt 3: 8 Milímetros (censura 18 anos). •
•

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •C.N.e. Cine Neumarkt 4: Inimigo do Estado (censura 14 anos).
• Horários: 14h30, 17h. I
• Patch Adams - O Amor é Contagioso (censura 12 anos). •
• Horários: 19h30, 21 h45.

. I
•

C.N.e. Cine Neumarkt 5: Babe - _Porquinho Trapalhão na Cidade.(censura livre).
• Horário: 15h. •
• Orfeu (censura 10 anos). •
• Horários: 17h, 19h, 21 h. •C.N.e. eine Neumarkt 6: Deuses e Monstros (censura 14 anos).
• Horários: 14h15, 16h40, 18h45� 21h15. •
• Programação válida para o período de 7 a 13/5. •
•................•.... �

Hoje (7), no Societá Café, na
Avenida Brasil, em Balneário

Camboriú, acontece mais uma

edição-da Festa da Champanhe.
Com expectativa de presença das
belas ninfetas da região, a noite
promete ser "quente". Até às 2

horas da manhã, o Societá Café

garante a distribuição gratuita de

champanhe.

,

DIFICIL
ESCOLHA
Daria uma interessante pesquisa,

GAROTA
ABSOH E� �'N'fON'4

r:::ir Mais duas atrações de grande sucesso em todo o

Brasil estão confirmadas para aterrissar no palco da

Notre: o grupo de pagode EXALTASAMBA, no
próximo dia 29, e a rapaziada boa de reggae do

CIDADE NEGRA, dia 26 de junho.

A Boate Notre transforma mais

uma vez seu paleo em passarela,
neste sábado (8), para abrigar o
concurso Garota Abdon, no qual
será escolhida a mais bela

estudante do C.E. Abdon Batista,
que representará o colégio na

grande final, dia 24 de julho, no
Clube Atlético Baependi, quando
será escolhida a Rainha dos
Estudantes de Jaraguá do Sul. Já
na próxima quinta-feira, dia 13, a
Boate Notre estará abrindo

normalmente, com entrada franca

para a ala feminina.

INCONFIDÊNCIA
MINEIRA /---------"

I NIVER 1

!K�l_I�),!
I Andref:.�n�M ( I ?!S) eKelY J
\ ,KoprQys)á(13IS). , /
...._--------

O Restaurante e Espaço Cultural
Inconfidência Mineira, localizado
na Via Gastronômica, em Balneário

Camboriú, está ultimando os

preparativos para o hu.lfet especial
em comemoração ao Dia das
Mães. Os quitutes da culinária
mineira estão sendo
cuidadosamente preparados pela
chefde cusine Darci de Sá Oliveira.
Um bela surpresa está sendo

reservada para as mamães que
forem almoçar no Inconfidência,
neste domingo (9). Reservas
podem ser feitas através do
telefone 361-0662, com Beth.

FESTA
.

NACIONAL DO
...,

PINHAO CENTRO dE OdONTOlOGiA INTEGRAdA
Confira as principais atrações da

lia Festa Nacional do Pinhão, que
acontece no Parque de Exposições
Conta Dinheiro, em Lages, de 2 a

13 de junho: dia 2 - Pena Branca e

Xavantino, Nei Lisboa, Maurício
Cavalheiro e Banda e Portal da

Cor; dia 3 - Os Serranos, Vaca
Loca, Dazaranha e Paralelo 30�
dia 4 - grupos Engenho, Papas da

Língua e Senti Firmeza; dia 5 -,

Orquídea Negra, Imigrannt,
Estatura Mediana e Jorge Ben

Jor; dia 6 - Bandagem; dia 7 -

João Kadela e Grupo Canil; dia 8
- Dante Ramon Ledesma; dia 9 -

Gaúcho da Fronteira; dia 10-

DR. Clrcio Sidrsrl GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESE E IMplANTES DENTÁRios

CARLOS
GOMES

IS' LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas Ltda.

KONG TEQUILA ORA. TAlGE Ctluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

Na agenda de programação do
Teatro Carlos Gomes, de
Blumenau, destaque para a

apresentação da peça Confissões
Descaradas - o que os homens

-

pensam sobre as mulheres, mas
nem sempre têm coragem de dizer,

Direção e texto de Rodrigo Leste,

Próximo dia 16, às 20 horas.

IIngressos: R$ 14,00. Sócios paga�
R$ 5,00, e estudantes, R$ 7,00.

Um gorila de 10 metros de altura,
"estacionado" em frente à
Danceteria Columbia, em Corupá,
será o protagonista principal da
noite Kong Tequila, programada
para este sábado (8), a partir das 22
horas. Os ingressos custam R$ 2,00
(elas) e R$ 4,00 (eles); até às 23
horas. Haverá distribuição de

tequila.

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

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

Cep: f,J9251-590:
Fax:. (047) 370-79.19 ou 370-8654

1989 -1999
10 ANOSA SERVIÇODA

,COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTodoNTiAJOTA QUEST'

Rua Mal. Deodoro da ��
Fonseca,1452 V l::iIFone/Fax: 372-3306 :5: •

Jaraguá do Sul- SC §CADi
Nesta sexta-feiraj"), a partir das
21 horas, o Pavilhão C da Proeb,
em Blumenau, recebe o pessoal da
banda mineira Jota Quest; que

RUA JOiNViUE, 1 �70 .. TElEfONE: (041) J71 ..61�8
TElEfONE/FAX: (041) J11 ..1209

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

19991919Iflílrrrl
CORRETORA DE SEGUROS IDISQUE·LANCHE

371-5309
Nos 80 anos dedicados à Educação,

o Colégio Divina Providência parabeniza
o Jornal Correio do Povo pela, também,
dedicação em seus 80 anos de Informação.

371-3633
CD's - DISCOS - FITAS

Procópio Gomes, 481Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2847

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

Neste fim de semana come

moramos oDia das mães, em que
nos lembramos daquela que nos

colocou no mundo e nos

alimentou, com arnor e carinho.
Mas, como ser mãe, hoje,

diante de todas as dificuldades,
diante deste mundo que nos

ameaça e nos desafia?
Também sou mãe, e sinto em

mim os temores pelo meu filho:
a violência, a falta de atenção do
mundo, a necessidade de auto

afirmação do jovem de hoje.
Percebo como falta Deus e o

seu amor nas famílias, nas mães
e nos pais que querem o melhor

para suas crianças, e, muitas
vezes, não conseguem.

Como ser mãe, quando o

marido chega tarde em casa,
muitas vezes bêbado?

Como sermãe, quando não se

pode contar com o auxílio do

companheiro na administração da
casa?

Como ser mãe, quando a

própria sociedade nos reserva um
lugar inferior, com salário inferior
ao do homem, para o mesmo

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Dia das Mães
cargo?

. Como sermãe, quando temos
de auxiliar no orçamento
doméstico, e não temos tempo de
educar e acompanhar nossas
crianças?

Ser mãe, hoje, é um desafio:
Desafio este que exige uma

capacitação muito grande, uma
participação que deve, neces
sariamente, passar pela fé em

Deus. Somente quem confia em

Deus pode olhar com confiança
para o futuro, pois um dia
também levamos nossas crianças
para receberem o Batismo. Ali,
dissemos que nos compro
meteríamos com a educação
cristã destas crianças. Ali,
colocamos nossas crianças nas

mãos de Deus, e, como lemos em
Efésios 1, ali Deus colocou o seu

selo de prop-riedade. Deus
também é mãe, também Ele nos

cuida com carinho e amor. O que
nós precisamos é realmente

depositarmos nossa esperança
somente nele.

Este é o verdadeiro desafio da
fé para os nossos dias: deixar
Deus guiar nossas vidas e nossas

farru1ias, para que o verdadeiro
amor possa nos dar dias
diferentes e melhores.

Como mães, temos o

privilégio de darmos a vida a

alguém, e podermos alimentá
lo e aconchegá-lo em nossos

braços. Este milagre, que se

repete em cada mulher-mãe, é
um privilégio com que Deus
nos presenteia. Por isto,

devemos louvá-lo com alegria
por este seu amor que se renova

em nós. Participamos da criação
divina pela maternidade.

Experimentamos em nós aquilo
que Deus fez e faz desde o

início do mundo! Esta é a nossa

maior alegria! Somos co

criadoras da vida! Deus conta

conosco! Esta é a nossa alegria
e felicidade!

Por isto, por este privilégio,
também nos comprometemos,
pelo Batismo, a educarmos este

pequeno ser nos caminhos de
Deus. E isto também podemos
fazer hoje! A comunidade cristã
oferece o culto infantil: vamos

incentivar nossas crianças para
também conhecerem o amor de
Jesus por elas participando desta
atividade da comunidade. Entris
tece-me a constatação de que tão

poucas crianças participam deste

encontro, de que tão poucas mães
se comprometem com esta edu

cação. Não digo que sejam
professoras de culto infantil, mas
sim que incentivem suas crianças
a participarem destes encontros

em nossa comunidade. Desta
maneira, também estaremos

participando da construção do
Reino de Deus! Através do culto
infantil plantamos sementes em

nossas crianças, sementes estas

que, com certeza, vão brotar e

transformar este mundo, com fé
e amor. Esta é nossa função,
como mães cristãs, hoje.

Um abraço,
Marta Moura Streppel

�rculc> .

Ita.lia.r1C>
de Jaraguá do Sul

Nona Festa Italiana
A festa será realizada em dois dias, portanto, com muito mais atrações do que as festas anteriores.
Vamos inovar, visando a participaçãomais ampla da comunidade, bem como oferecendomaior conforto

aos que nos prestigiarem com sua presença.
Data: 25 de junho de 1999
Programa: - Jantar Dançante

- Apresentação de Corais
- Apresentação de Grupos de Dança

Tói, vê se vem!

- Devanir Danna -

Presidente do Círculo
Italiano de

Iaraguâ do Sul

Data: 26 de junho de 1999

Programa: - Baile Italiano
- Apresentações de Dança e Corais
- Prato Típico - Restaurante externo

Novos e usados - fone 371-8287
AUTOMÓ'VEIS

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Segunda-feira, 10 de maio de 1999

Local: Parque Municipal de Eventos - Pavilhão "A"

Esta é uma prévia da programação. As demais atrações estão sendo analisadas e serão informadas
oportunamente.

Os dois conjuntos típicos italianos já estão contratados. Teremos a mescla de músicas alegres com as

consagradas canções românticas.

RorARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X NOVAS GERAÇÕES - É recomendável
aos Rotary's Club's convocar fórum através do qual as
novas gerações possam compartilhar com os líderes
comunitários suas opiniões, sonhos, desejos e

esperanças, bem como procurar soluções dos problemas
enfrentados pelos jovens, quanto pelas comunidades
onde habitam. É salutar proporcionar e incentivar aos

jovens em discussões sobre as necessidades comunitárias
e instilar nos jovens o senso de responsabilidade pela
comunidade como um todo.

ROTARY X CRIANÇAS - Todas as crianças deveriam
ser capazes de chegar à idade adulta em um ambiente
de paz, dignidade, tolerância, liberdade e igualdade.
Assim sendo, toda criança tem direito à alimentação,
abrigo, saúde, educação e liberdade contra o abuso e a

violência. É dever dos Rotary's empenhar-se para que
esses direitos sejam garantidos a todas as crianças,
independentemente de raça, credo ou nacionalidade.

ROTARY X ESCOTEIROS - Rotary Club de

Guaramirirn deverá emparceirar com os escoteiros de

Jaraguá do Sul no recolhimento de kits. Compareceu
no club o presidente dos Escoteiros, sr. Wilson Brusch,
de Jaraguá do Sul, propondo o emparceiramento. É
louvável a iniciativa.

ROTARY X PSICOLOGIA - Vera Janete Jatahy,
estudante de psicologia, em Criciúma, deverá apresentar
na Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo,
o trabalho "Violência doméstica de pais contra filhos",
no próximo dia 13 de maio de 1999, no Auditório

Benedito Novaes Garcez. Vera é esposa do nosso

companheiro Jatahy e esteticista em nossa cidade.

Parabéns à família Jatahy, em especial a Vera Janete.

GOVERNADOR ADJUNTO - Em cumprimento ao

que estabelece o Manual de Procedimento do Rotary
Internacional, o governador Adjunto, Osnildo Bartel,
deverá visitar os clubes do grupo antes de 1 de julho
para os primeiros contatos com os presidentes entrantes.
Recomenda-se esta visita para uma maior integração e

companheirismo e estar inteirado com as metas de cada
clube.

ROTARY X IMIGRANTES - Rotary parabeniza a

Associação de Moradores dos Imigrantes pelo 1° Bota

Fora. Trabalho que atingiu seus objetivos tendo à frente

os companheiros Angelo e Gelson. No próximo dia 16
de maio, acontecerá a 2a Ação, Cidadania, Saúde e Lazer

de Guaramirim, no Bairro Imigrantes, coordenado pela
Associação de Moradores dos Imigrantes. Parabéns!
Será um trabalho de voluntários do Rotary, Apae e

associação de moradores, além de outros.

Apoio:

(047) 373-0187

ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

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 - 982-071 O
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

------------------------------.--------------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------���
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Convênio da Escola Politécnica
será assinado na quinta-feira

A presidente da Apoli
tec (Associação Politéc

nica de Jaraguá do Sul),
professora Carla Schrei

ner, assinou na quinta
feira, em Brasília, o con

vênio para a construção do

Centro Politécnico de Jara

guá do Sul. O valor do con

vênio é de R$ 2 milhões,
cedidos a fundo perdido
pelo Ministério da Edu-

to Júnior e o deputado
federal Vicente Caro

preso.
A Apolitec é uma

associação de entidades

co-mantenedoras do Cen

tro Politécnico de Jaraguá
do Sul. A Ferj (Fundação
Educacional Regional
Jaraguaense) é uma das

entidades co-mantenedoras

da Apolitec.

cação e pelo Bird (Banco
lnteramericano de Re

construção e Desenvol

vimento). Também esti

veram presentes o vice

governador de Santa Ca

tarina, Paulo Bauer, o

prefeito de Jaraguá do Sul,
lrineu Pasold, o chefe de

Gabinete da Prefeitura,
José Alberto Klitzke, o

empresário Durval Marcat-

Ferj promove Projeto HA mídia
no cotidiano das famílias"

A Ferj (Fundação Edu

cacional Regional Jara
guaense) promove nos di

as 14, 15, 21 e 22 de maio

o Projeto "A mídia no co

tidiano das famílias", pro
movido pela Comissão

Regional de Articulação
das Ações na Área da Cri

ança e do Adolescente/

Joinville, ligada à Secre

taria Estadual da Família.

Este projeto tem por obje
tivo provocar na comu

nidade reflexões sobre o

espaço dos meios de co

municação no dia-a-dia

das famílias e as conse

qüentes influências na

educação das crianças e

adolescentes.
O tema, "Reflexos dos

meios de comunicação na

formação da persona
l id ad e da criança e do

adolescente", será debati
do por profissionais dos

municípios ligados à Am- Professora Rosemeire Puccini Vasel

vali e no curso de forma

ção de agentes multipli
cadores.

Segundo a coordena

dora de Extensão da Ferj,
Rosemeire Puccini Vasel,
o conteúdo inclui três mó

dulos diferenciai s. "No

primeiro trataremos de

aspectos básicos do desen

volvimento da criança e

do adolescente e as influ

ências do meio no pro
cesso de socialização. Em
seguida, falaremos de le

gislação, violência, dro-

gas, sexo, consumismo,
entre outros assuntos. No

final faremos um levan

tamento de sugestões de

atividades e possibilidades
para a mobilização e en

vol vimento das lideran

ças".
...

Centro de Ensino Superior de

Jaraguá do Sul/Ferj e a comunidade,

A Ferj (Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense), ins
tituição mantenedora do CESJS

(Centro de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul), assim como as

demais fundações do sistema

Acafe, em Santa Catarina, pos
sui dimensão comunitária por
razões históricas e estatutárias.

Temos muita clareza quanto
ao caráter comunitário da Ferj.
Ela nasceu por iniciativa da

comunidade, é administradacom
participação da comunidade e

oportuniza acesso ao ensino

superior para os jovens da região.
O acesso ao ensino superior,

para muitos jovens, lamenta
velmente, inviabiliza-se devido
a questões financeiras. E na Ferj
não é diferente, pois, embora
sendo uma instituição comu

nitária, ela não é pública e

gratuita.
Mais de 90% de sua

manutenção é garantida pela
mensalidade dos alunos, sendo
que muitos deles só estão

estudando porque recebem
auxílio da empresa privada ou

órgão público em que tra

balham. Julgamos este auxílio
como uma resposta funda
mental da comunidade para
amenizar os problemas de

elitização do ensino superior no
País. O Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul

procura contribuir para a

instrução e formação mais
elevada de uma parcela da

juventude desta comunidade.
Em seu projeto pedagógico, o
Centro de Ensino Superior da
Ferj reconhece seu compro
misso comunitário e trabalha

para atenderas necessidades da

comunidade, mas sem ser refém

de suas vontades. A dimensão
comunitária do CESJS/Ferj não
está em reproduzir a realidade
social na qual se insere, mas em
superar esta realidade.

Escola e comunidade

sempre formam um par
dialético, num processo de

recíprocas influências e

conseqüências em que dois
extremos devem ser evitados:
de um lado, uma escola

tecnicista ou funcionalista,
subalterna aos sistemas político
e econômico; de outro lado uma
escola alienada e alienante, que
trata o conhecimento como algo
abstrato, acima do chão. Escola
e comunidade formam uma

parceria através da qual o

conhecimento acumulado e,

sobretudo, o conhecimento

construído tem força de

intervenção sobre a realidade.
A comunidade de Jaraguá do

Sul e região tem como

característica fundamentada em

sua cultura e no seu peculiar
processo econômico, ser

profundamente exigente e

cobradora com suas instituições.
Esta cobrança se reflete na

atuação dos Conselhos da

Fundação, integrados também

por representantes da comu

nidade. Até o momento, na Ferj,
.

se conseguiu que a participação
comunitária na administração
aconteça acima de correntes

político-partidárias momen

tâneas; a missão política da Ferj
é unicamente aquela própria da

natureza da função educativa e

intrínseca a toda instituição
escolar, que é formar para a

cidadania.
A Ferj, como outras

fundações do sistema Acafe, em
Santa Catarina, é instituição de
caráter comunitário; mas se

mantém, essencialmente, com
as mensalidades dos alunos.

Esta realidade traz duas preo

cupações. A primeira considera
o quadro de desemprego e de

dificuldades econômicas pelas
quais passa o País; esta difi
culdade se expressa bem com a

pergunta: quem, hoje, pode
pagar por seu ensino superior?
Como instituição comunitária e

democrática, não desejamos
elitizar ai�da mais o acesso à
universidade. A segunda preo
cupação está voltada aos

investimentos: não desejando e

nem podendo elevar o custo das

mensalidades, se estas devem,
em primeiro lugar, garantir o

custeio da instituição, como
fazer os investimentos também
necessários?

A continuidade e o de
senvolvimento desta e de outras

fundações de ensino superior,
estão com a criatividade, res
ponsabilidade e participação
das comunidades. A Ferj tem
consciência do muito que já fez
e do que há por fazer; ela quer
e precisa não apenas estar na
comunidade, mas viver com e

para a comunidade, fazendo, da
melhor forma, a sua parte.

João Arnoldo Gascho -

Coordenador de Pesquisa
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A garotinha
Aline Cristina

Spézia completou
2 aninhos ontem

(9/5), ela é filha
;

de Edison S. e

Adriane C. Spézia

NçA======s=e=g=u=n=d=a=-fi=e=ir,='a=,=1=O=d=e=,=n=a=io=d=e=1=99::::9
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Naseimantos

Jonas lago Rüdiger aniversariou dia 5/5, recebe

os parabéns dos pais Rildo e Maelq Rüdiger,
madrinha Iraci e familiaras

Alunos da 3ª e 4ª séries da Escola Municipal Marcos Emílio
Verbinem em visita ao Jornal CORREIO DO POVO, dia :29/4

•
•

· '

24/4/99 - Carlos Fernando Junior

24/4/99 - Juan Pasqualli Vasques
25/4/99 - Clara Laurita Keil

26/4/99 - Bruna da Silva de Lima

26/4/99 - Carole de Morais

26/4/99 - CarolineWortrneyer Lourenço Pinto
26/4/99 - Natan Henrich

26/4/99 - Vinícius de Oliveira Gaedke

27/4/99 - Henry Martyn Rosa

28/4/99 - Kelvin Daniel Kniess

29/4/99 - Adrielle Mendes de Souza

30/4/99 - Marcelo de Paula Bueno

30/4/99 - Mayara Lennert Kreknicki,
� =_'

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ana Clara Franzner Chiodini aniversariou dia 18'/4,
completando 7 anos, ela é filha de Paulo Cezar e Marli

Franzner Chiodini. Os convidados foram recepcionados no

Hotel Itajara

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério '

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança -icatequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.

• Marcos A. Póvoas
Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do Sul - SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112

I

No transcurso dos 80 anos de aniversário desse renomado jornal, queremos
cumprimentá-los pelo brilhantismo e pioneirismo de informações sadias, cuja

caracteristica sempre foi primar pela veracidade das notícias.

Almejamos pleno sucesso em tão nobre missão e

que seus objetivos sejam alcançados.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Segunda-feira, 10 de maio de 1999

18° Rodeio CTG Laço Jaraguaense
13, 14, 15 e 16 de maio

A patronagem do centro de

tradições gaúchas Laço Jara

guaense tem a honra de convidá
los para participarem do 18°
Rodeio Crioulo' Nacional que
será realizado de l3 a 16 demaio
de 1999. Sua presença será

motivo de muito orgulho para a

nossa gente, e contribuirá

grandemente paramaior brilho e

sucesso do evento, dizendo,
desde já, que estaremos de braços
abertos para recebê-los.

Contamos com você que vive
o noss<? espírito tradicionalista,
para que, somando os nossos

esforços, transformarmos este

rodeio num congraçamento de

todos que cultuam as tradições
campeiras. O revirado é só para
a viagem, pois churrasco gordo,
bailes, invemadas artísticas, tiro
de laço, gineteadas e grandes
amigos você encontrará aqui.

Saudações tradicionalistas
Giovane Demarchi -

Patrão geral

�
CARNES

Apoio:

.,.CI rc:aP'�õ
l'�L\ TH,\lHÇ.\O '\0 BR\SIL

FALTAM
7 dlas para o

180 Rodeio
CTG Laço

Jaraguaense

r------
....

-,
I Gaúcho(a) de I

: idade nova :
I Délcio L. Spézia (15), I
I

José Clênio Vargas (18), I. PatríciaWeirich (20),

LA:i:a":r:e��: (�)J

CORREIO DO POVO-11

Marcon - Piquete Estampa de Taura .

Dia das Mães
Neuza, senhora
Clênio Vargas,

sob o olhar
atento e

apaixonado do

marido, foi a
escolhida pela
coluna para

representar as
mães. Neuza faz

do caminhão
boiadeiro uma

extensão de sua
casa em mais de
50% dos finais

de semana,
administrando

os altos e baixos
dos humores,
conhecendo e

convivendo ao

longo das

temporadas com os problemas materiais e pessoais de todo o

grupo, mas com um "pouquito" de paciência e muita

habilidade, consegue manter unido o grupo nas condições
mais adversas.

Queremos agradecer e parabenizar as mães que
enfrentam, com paciência, o desconforto ao acompanhar os

familiares nas andanças pelos rodeios e campeiradas.
Também não menos participativas as mães que não podem

seguir com a familia de rodeio em rodeio, mas que ficam em

casa com o coração bem chinchado torcendo para que volte

para casa o filho, mesmo que cansado, com as roupas sujas e

a guaiaca vazia, mas nunca a notícia ruim. Para todas as

mães, campeiras ou não, um domingo de muita alegria e paz.
Feliz Dia das Mães.

Tchê classificados
Vendo: Potranca, Xucra, raça Crioula, 3 anos Tel.: 276 - 0119 -

Tata
Vendo: Bagual Mangalarga mineiro - 4,5 anos Filho do Itamarati
- documentado

Zaino pinhão - tel.: 376-1081 - Nego
Vendo: 1 sela e 1 basto, tipo especial- tel.: 370 - 7363 - Jaime

Vendo: Vestidos prenda
tel: 371- 9887 - Aliane

Agenda gaúcha
13 a 16 de maio - 18° Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense
14 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos de Ouro - CTG Laço Jaraguaense
] 5 de maio - Baile do Rodeio com Fogo de Chão - CTG Laço Jaraguaense
16 de maio - Domingueira do Rodeio com Grupo Cantos do Sul- CTG Laço Jaraguaense
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, 19h30, haverá treino de laço, aberto ao público, com vaca mecânica

no CTC Laço Jaraguaense. No local haverá serviço de bar e cozinha com o suculento churrasco
e música gaúcha.

DEMARCHICOM. DE CARNESEPRIOSLTDA.
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SER·VINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.
.

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

Washington = US$ 648,00
Roma = US$ 599,00

Alemanha, Suíça e Inglaterra = US$ 649,00
. -

SUPERPROMOÇAO

Maceió/Porto
I

Galinhas/Recife/João ]
ca

Pessoa/Natal/Fortaleza �
o
"O
ca
..c:
o
CI)
u,
..

(8 dias / 7 noites)
Saídas: 2 e 9 de maio

À vista R$ 999,00 ou 3x de R$ 333,00
(aéreo + terrestre) _

..... SUPERPROMOÇA.

. � Canadá clássico
Ç)

0.<0: Saída: 15 de maio, passando por
� Toronto/Niagara/Mil IIhas/Otawal

Mont Tremblant/Quebec e Montreal
..- .

3x de R$ 691,33

\

(12 dias / 11 'noites)
Saídas: 13 de junho 112 de setembro

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

Buenos Aires
(4 dias / 3 noites)

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

RODOVIÁRIA

Serras Gaúchas
* Feriado de Corpus Christi

Preço: 2x de R$ 170,00

Treze Tílias

,
"

Circuito Portugal c
...•. <

Santiago de Compostela
9 noites cl café da manhã + 9

jantares + passagem aérea
+ guia. US$ 1.195

Europa Maravilhosa
22 noites de hotel cl café da manhã +

passagem aérea + guia., US$ 2.495

PORTUGAL f ESPANHA f FRANÇA fiTÁLlA f SUíÇA f
LUXEMBURGO � BÉLGICA e INGLATERRA

Flash Europeu
11 noites de hotel cl café da manhã +

+ passagem aérea + guia. US$ 1.470
PORTUGAL f ESPANHA f FRANÇA e ITÁLIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CONFORTOESTZLO

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

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

� Teta solar de vidro deslizante e basculante com

acionamento elétrico (opção)

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

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

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

"

VENHA CONHECER NA SUA 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

••

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

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

I :
[HEVR[] lET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o novo "popular" dos brasileiros
OMercedes Classe A, já
conhecido por poucos
brasileiros, é o primeiro
carro damarca a ser

fabricado fora da Alemanha,
e estamodema fábrica está
situada em Juiz de Fora,
Minas Gerais. O modelo
tem pouco tamanho,
chegando a ser menor que o
nosso Ford Ka, o design é

arrojado e futurístico, mas
esse desenho custou caro

para a Mercedes, depois de
ser lançado na Alemanha,
umarevista local fôra fazer
o teste do alce, que consiste

em virar bruscamente o
volante em 60 km/h com o

carro ocupado por cinco
pessoas, fazendo o veículo
desviar de um animal, mas
o carro não resistiu e

capotou, a fábrica alemã
teve de recolher os

exemplares já vendidos e

resolver o problema, foi
solucionado com a

instalação do controle
eletrônico de estabilidade e

ABS como item de série.
O veículo traz uma série
de novidades como um
porta-objetos embaixo do

CASA DO AlJTOMOVE!
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

=-:r.ßj·I_IHB·'.as

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC

Fones:
372-3675
371-7157
371-7292

banco do carona, parte do

conjunto motor-câmbio
está instalado sob os

bancos dianteiros, em caso

de colisão frontal, o motor
desliza para baixo do
carro. O câmbio pode ser

semi-automático, sem

pedais de embreagem,
você trocará as marchas

normalmente, mas nas
trocas sua aceleração não
pode ser muito alta. A
velocidade final pode

assustar para o tamanho,
178 km/h. O preço do

popular da Mercedes não
é tão popular, a versão
Classic, que é a mais

simples, varia na casa dos
R$ 30 mil.

A se�rança só foi garantida depois de várias capotogens
.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA·

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

OPINIÃO PÚBLICA:
- 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

TERRENOS
• Rua João Januário Ayroso com a área de 8.756m' - R$ 150.000,00 (negociável).
• Rua João Planinschek com área de 5.992m' (85,60 x 70,00) - R$ 180.000,00 (negociável, uma
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').

CASAS
• 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'.

SiTIOS
GARIBALDI - Terreno com 543.000m'. com água, próprio para pastagem e lagoas, com energia
etétrica, edificado com um galpão de madeira - R$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis ate o
valor de R$ 50.000,00.
RIO DA LUZ - Terreno com área de 55.000m' com uma casa de alvenaria (estilo colonial) - R$
40.000,00 (parcela)

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
CASAS - Rua Pe. Aluisio Boeing - 4 quartos, saias, banheiros, garagem e demais dependências - R$
300,00
SALA COMERCIAL - Rua João Planinchek 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"

•..............._....•
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 - Terreno c/l.044.50m2 (28,00x37,30) - Rua Angelo Rubini. esquina Rua 750, na Barra - (defronte I
Ciluma)
2 - Terreno c/358.00m2• Loteamento Papp - Rua 541 - R$19.000,00 I
3 - Terreno C/378,OOm2, Lot. do Papp. na Barra, área nobre - R$15.ooo,00 I4 - Terreno c/673,58m' - Rua Bertha Weege, defronte Adagha. na Barra - R$ 19.000,00 - 50%
entrada - saldo parcelado - aceäa carro até valor do terreno. I
5 - Terreno c/329.00m' (14x23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 12.000,00 aceita carro

Iaté R$ 8.000,00
6 - Terreno c/ 600,60m' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 16.000,00 I7 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10 x-
Total R$11.ooo,00 I
8 - Terreno C/408,70m', Jardim Hruschka II - R$ 4'.000,00 + 30 x R$ 334,00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS

SíTIOS
1 - Sítio c/62.500,00m', sendo 16.000,00m' 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 alvenaria C/60,OOm2 - Terreno c/718.00m' - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$ 42.000,00
2 - Casa em alvenaria C/157,00m' mobiliada e mais uma C/60,OOm2 semi-acabada, terreno c/

2.013,28m2, localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n°. Aceäa outro imóvel como parte em

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

Negociável
3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria, um com 60,00m'
e outro com 50,00m' - RuaWill i Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casamista com 100m', mais galpão em alvenaria com 43,60m2 - Terreno 15x30,90 (463,50m2)
- José Narloch, 1271 - São Luís - R$ 28.000,00 - aceita carro até R$ 6.000,00 ou outro imóvel em
troca com voha minima - R$ 12.000,00
5 - Casa alvenaria com 250,OOm2 outra com 180,00m' - duas salas com 72,00m' e mais um galpão
em alv. C/66,00m' - Terreno com 1.677,00m' - Rua Rio Branco, quase esquina Reinaldo Rau - R$
400.000,00 (negociável).

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial c/ 50,OOm2, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
2 - Sala comercial c/ 36,OOm2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
3 - Sala comercial c/I 00,OOm2, Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 430,00
4 - Sala comercial C/100,00m', Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00
5 - Galpão em alvenaria C/260,00m', Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 600,00
6 - Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua 508, s/n°, atrás da igreja Evangélica da Barra - R$
200,00
7 - Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua Egídio Busarella, 324, Lot. Papp - R$ 270,00
8 - Apartamento c/2 quartos, garagem, RuaJoaquimA. Girolla, 21 O, Lot. Papp, na Barra - R$ 290,00
9 - Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 688 - R$ 250,00
1O-Apartamento c/ 3 quartos, garagem e demais dependências - Rio Cerro - próximo Nanete
Malhas - R$ 230,00
11 - Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua Pastor A. Schneider, 1187 - R$ 230,00
12 - Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem, Rua Abramo Pradi, ao lado do n° 358 - R$ 190,00
13 - Casa mista c/ 2 quartos e demais dependências, Rua l.at.BerthaWeege, Lot. Satler, na Barra
- R$190,00
14 - Casa mista C/70,00m', 3 quartos e demais dependências - Rua Maria Nagel, 202 - Säo Luis
- R$180,00
15 - Casa de madeira c/3 quartos, garagem e demais dependências - Rua Abramo Pradi, 340 - R$
180,00
16 - Casa de madeira c/2 quartos, garagem e demais dependências - Rua 763, n° 100, Lot. Rasá
- R$15000

RUA ANGELO RUBIN I, 1224 - SALA 09

t

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

CAS�S/APARTAMENTOS/SALAS
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 c/225m' - suite + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas,
piscina. Preço total incluindo acabamento diterenciado - 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. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Apto. c/ suite + 2 quartos, bwc social, sacada c/ Churrasqueira e demais dep., área lotai de 92m' - Rua Bahia - Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento de R$ 28.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,OOm2 - R. Bemardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000,00
- Casa com 192,OOm' - suite + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.000,00
- Casa de alvenaria c/ aprox. 150,00m' - Rua Max Wilhelm - R$ 75.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.

- Casa semi-acabada de alvenaria c/125,OOm', num terreno de 945,00m' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno C/450,00m' - R. Ferdinando Krueger s/n', lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa c/181 ,00m' - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., c/ garagem p/2 carros. Com uma edicula em alvenaria cl 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 Leopoldo Jansen, 20 - R$ 200.000,00

Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. cl 1 suite + 2quartos ou 1 suite + 1 quarto e demaisdep., Iodos têm sacadacom churrasqueira. Entrada a partir de R$12.465,38 +parcelas a partirde R$ 733,28corrigkJas
pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m2, com suite + 2 quartos, dep. empregada completa, e cernais 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 Baratta
- Apto. cl suite + 2 quartos e demais dep .. 2 vagas de garagem:
n' 1001 c/241 ,20m' - Entrada de R$ 36.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 2:520 Cub's (R$ 1.112,50)
- Apto. c/ suite + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n' 1104 cl 157,30m' - Entrada de R$ 24.250,00 + assumir parcelas de condominio de 1,661 Cub's (R$ 733,28)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 18.500,00 e parcelas de R$ 533,29.
Edificio Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
- 1 Sala comercial c/III,14m' de área total (108,57m' de área útil). Entrada de R$ 39.350,00 + assumir parcelas de condominio de construção de 2,258 Cub's (R$ 996,84)

TERRENOS
- Terreno c/43.689,00m2 - Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno c/ área de 22.892,00m' - Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos c/ área de total de 102.752,00m' - Rua WalterMarquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- Terreno c/ 350 m' - Rua LaI. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - RS 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 Jose T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno c/420,00 m' - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno 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 c/510,00m' - Loteamento Henascança - 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"n'o loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Lote n'OI, c/688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condominio das Azaléias' - R$ 25.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa mista c/4 quartos e demais dep., Churrasqueira e garagem para 2 carros - Rua Anna Muller Enke, 61.
- Apto. c/ 1 quarto, demals dependências sem garagem - Rua Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie
- Apto. c/2 quartos, saia/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 c/ suíte + 2 quartos e demais dep. - c/ boa área social e piscina no prédio - Rua Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto c/ suite + 2 quartos e demais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet
- Apto c/ 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/ suite + 2 quartos, dep. empregada
e demais dep. (sacada c/ churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GUARAMIRIM - CASAS DEAL VENARIA
ReI. 79 - área de 70,00m2 - 2 quartos - R. Jaraguá - R$ 28.000,00 (Negociavéis)
Ref. 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 (Negociavéia)
Ref. 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)
Ref. 244 - área de 120,00 m2 - 4 quartos - R. Olandia Petri Satler - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Ref. 179 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosário - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
ReI. 209 - área de 170,00m2 - 3 quartos - R. 115 (Próx. Merc. Vasques) - R$ 20.000,00 (Ass. fino R$ 207,00)
ReI. 354 - áreas 90,00/70,00 m2 - 3/2 qtos - RLia Alexandre Lenfers - (Mista e Alv.) R$ 38.000,00 (02 casas)
Ref. 404 - área de 180,00m2 - 4 quartos - R. 28 de Agosto (Próx. Lojas Macol) - R$ 230.000,00 (terreno com

1.720,00m2) Área nobre

JARAGUÁ DO SUL - CASAS DEALVENARIA
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
ReI. 243- área de 72,00m2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
Ref. 301- área de 120,00m2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
ReI. 456-Sobrado área de 275,00m2- 3 quartos- R. Richart Piske R$ 75.000,00

JARAGUÁ DO SUL - CASAS DEMADEIRA
Ref. 454- área de 98,00m2- 3 quartos- R. Gov. Jorge Lacerda - R$ 75.000,00 (Negociavéis)

JARAGUÁ DO SUL - TERRENOS
Ref.·77- área de 405,00m2 - R. Ricardo Grimm - R$ 15.000,00 (Negociavéis)
ReI. 452 - área de 392,00m2 - R. José Emmendoérfer - 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 - APARTAMENTOS
Residencial Clarice Koch Apto 204 - áreas de: 115,66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso- Entr. de R$ 24.102,68 + 30 parco de R$ 495,94 (Em Construção)
Residencial Clarice KocM Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 20.741,40 + 30 parco de R$ 460,92 (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$ 46.352,25 + 15 parco de R$ 865,24 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 101 - áreas de: 173,30m2 total e 107, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$38.935,89 + 15 parco de R$ 865,24 (Em Construção)
Residencial 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: 161,41 m2 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$8.117,90 + 50 parco de R$ 811,79 (Em Construção)
Residencial Jade - Apto 102 -áreas de: 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 6.079,10 + 50 parco de R$ 607,91 (Em Construção)
Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 2 quartos - áreas de: 210,34m2 total e 128,78m2 privativo - R.
João Picolli - 66 parco de R$ 944,34 (1° andar) Lançamento

66 parco de R$ 1.036,22 (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
Picolll- 66 parco de R$ 474,68 (.1° andar) Lançamento

66 parco de R$ 520,86 (demais andares) Lançamento
Parco 01 somente 15/07/99

• Bairro Czerniewicz com 226m2, estilo sobrado, terreno com 1.000m2 - R$
140.000,00
• Bairro Vila Lalau, com 200m2, terreno com 435m2 - Rua Dom Bosco, 79 -' R$
100.000,00
• Bairro Vila Lenzi, com 190m2, terreno com 450m2 - Rua Marcelo Barbi, 47 - R$
75.000,00
• Bairro Três Rios do Sul, com 80m2, terreno com 445m2 - Rua Pref. José Bauer,
2.700 próximo ao Rodeio Crioulo - R$ 13.000,00
• Bairro Ana Paula, em alvenaria com 84m2; terreno com 378m2 - Rua Francisco
Frederico Möller - R$ 18,000,00
• Bairro Ana Paula, em alvenaria com91 m2, semi acabada terreno com 350m2 - Rua
Adenor Arangoso,.376 - R$ 30.000,00

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS

VENDE

CASAS

TERRENOS
• 665m2, loteamento Joaquim Girola, próximo ao Posto Km 07 - R$ 17.000,00
• 399m2, no bairro Czerniewicz - R$ 19.000,00

'

GUARAMIRIM - CASAS MISTAS EMADEIRA
ReI. 160 - área de 155,00m2 - 3 quartos - R. Rodolfo Aquilino Bucci - Avaí - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Ref. 170 - área de 80,00m2 - 2 quartos - LaI. da Agostinho Valentim do Rosário - R$ 10.000,00 (Negociavéis)
ReI. 411 - área de 100,00 m2 - 3 quartos - Rua Pr. Lorens Hans (Centro) - R$ 27.000,00 (Barabada).

GUARAMIRIM - TERRENOS
ReI. 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
Ref. 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)
Ref. 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.
Ref. 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
Ref. 246 - área de 420,00 (4 lotes) - Lateral da Got Lieb Kinas - R$ 9.000,00 (Aceita carro)
Ref. 274 - área de 1.000,00m2 contem galpão de alv. pl empresa. R. Athanásio Rosa - R$ 75.000,00
Rel.204 - área de 528,00m2 (1-2x44) R. Emilio Prüsse - R$ 10.000,00
Ref. 245 - área de 432,00m2 - R. Henrique Bernardi - R$ 15.000,00

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
ReI. 197 - 215.000,00m2 edif. 2 casas de rnad., rancho, lagoas, pomar. - Est. Pta Comp. - R$ 45.000,00
Ref. 353 - 130.000,00m2 (52 morgos, 26 morgos arrozeiras, edif. c/casa de mad. R$ 75.000,00 (Ac. casa em

Jaraguá).Reduz o valor á vista
Ref.105 - 5.000,00 - edil. clcasa de alv. vom140,00 m2 - 4 qtos. - Est. Guamiranga - R$ 75.000,00

GUARAMIRIM - APARTAMENTOS
Ed. Topázio - Apto 202 - Suíte + 2 quartos - áreas de: 146.70m2 total e 94,29m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa - Entr. de R$ 17.646,16 + 32 parco de R$ 630,22 (Em Construção)
Ed Safira - Aptos com suíte + 2 quartos - áreas de: 184,68rn2 total e 122,80m2 privativo - R. Gerônimo Corrêa
inicio da obra Julho 99 - Entr de R$ 4.051 ,75+ 61 parc.de R$ 810.35 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$3.173,25+ 61 parco de 634,65 Lançamento

Temos ainda excelentes áreas comerciais no centro e Br 280. Confira

Larlmóveis

Terreno na Rua Amazonas com 6.000m2 - Centro.

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira - Centro - com 540m2•

Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira - com 397m2.

Terreno na Rua Pastor Alberto Sehinaider cl 3080m2 - Aceita-se troca.

Lotes Financiados elPareelas de Hum saláriomínimo no Lot. Vieenzi e Gadotti - Bairro Santo Antonio.

Lote na Rua Angelo MineI cl 300m2•
Lote na Rua João Planinsehek cl 330m2•

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais financiamento.

Apartamento Edifício Catarina Ersehing - Centro próximo Pizzaria Caneri - Entrada + financiamento.

Chácara em Três Rios do Norte 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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Rua Adolfo Sacari, esquina com a

Rua Amazonas, próximo à Scar

[)PROlMA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

VOCÊ MERECE

UM IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

Rua: Presidente Epltécio Pessoa, 421 "sala 102 Fone/Fax 371-6310 - Jaraguá do Sul- SC - CAEAlSC 32.786-7
E-mail: proma@proma.com.br

Visite nosso site www.proma.com.br

têm a� de·�-t04 fta!ta� a

� �
da1<�,4�

,..,

PLANTA0 DE
VISITAS

Aos sábados das
. 8hOO às 12hOO
ou ágendar pelo

telefone

(047) 371-8814

VENDAS

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 421
Sala 103 - 12 andar - Jaraguá do Sul - SC

. Fone: 371-8814 .
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CRECI934-J

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

Rua Padre Francken, 253

Engetee VENO"E
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

1 - CENTRO
o

Casa em alvenaria com 2 suítes, 4 quartos, 4 salas, garagem para 4 carros, terreno
o com 2.000 m2, localizada na Rua Romeu Bastos nº 115 (fundos da Jaraguá Fabril
/ Hospital Jaraguá)
Preço: R$ 250.000,00 (Aceita carro ou imóveis de menor valor).

o

-------------------------------------------
o o

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

o

do centro da cidade - (à 100 metros da Av. Mal. Deodoro).
Rua Florianópolis nº 242 - Preço: R$ 90.000,00
--------------------------------------------

o 3 - CENTRO
: 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.
. - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - -�- - - - - - - - - - - - - - - - - ...

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

o empregada. R$ 125.000,00.
o o
--------------------------------------------

o

5 - VILA LALAU
o

Casa em alvenaria {localizada na Rua D. Matilde nº 683 (ao lado do Portão dos
o Fundos da WEG II).
o

R$ 33.000,00." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

o 6 - ILHA DA FIGUEIRA
o Excelente casa em alvenaria no Loteamento "Bruns". Rua José Panstein (asfaltada), o

: com suíte, 3 quartos, copa, cozinha, 3 BWC, garagem para 2 carros, churrasqueira:
o 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 nº 227. - R$ 75.000,00.
� • J

8 - AMIZADE

: Casa em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem com terreno :
o com 472,00m2 - Localizada na Rua Oreste Tecila, n° 194 - Preço R$ 23.500,00
o o
--------------------------------------------

o
9 - JARAGUÁ ESQUERDO (São Luís) o

o Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem. Terreno o

� ;o_m_3��,�O:: -_P�e_ç�: .R� :9�O_O�,�O .. .. _ .. _ .. _ .. .. __
•

: 10 - RIO MOLHA
o

o Casa em alvenaria com uma suíte + 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem o

� �a:: 3_ c:�o: � :o:�i:a�: �a_R�: �rt_h�r�;�s:h;l� n: !� -_P�eJ�: �:.�O�,�O o

o

o 11 - ESTRADA NOVA
o Casa em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, copa, abrigo para carro - Preço

•

: R$ 13.000,00
. o

p---------------------------------------------------------------------------------------.

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

OFERTA DE MAIO
�---------------------------------------------------------------------------------------�

Área
Central

próximo ao
.

Angeloni cl
3.600m2
contendo
diversas

benfeitorias
Valor R$
190.000,00
(negociável)

IMÓVEL
COMERCIAL

Sobrado + Galpão
em terreno com

aproximadamente
1.000m2 de

esquina com

frente para futura
sede da Prefeitura

Muniéipal de
Jaraguá do Sul.

Excelente
investimento,
preço a vista

R$ 150.000,00 ...___ ____'

Casa
Mista com

galpão de
alvenaria
nos

fundos -

Rua
Afonso

BarteI,
348
Valor R$
29.500,00
em

condições

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

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

http://www.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J ... 371 -211 7

VENDE: Alvenaria com 160m2•

João Pessoa

R$ 40.000,00

\ ESLJ/:.·; sladeira cl 701/l!

Lot. Miranda

Preço: R$ 13.000,00

VENDE: Alvenaria COIll 200m2

Ótimo ponto comercial em Nereu.

Ramos - R$ 65.000,00

\ 'LSUL: Chácara cl 70 morgos,
80% em pastagem - Tifa Coelho -

Cuaramirim - R$ 70.000,00

VENDE: Condomínio Residen
cial Leutprecht em construção -

Preço: Entrada + financiamento

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

VENDE: Alvenaria com 120m2• Ilha

da Figueira (Próx. Indumak)
R$ 55.000,00

Vl:;/Y'lJL": Esquina cl J.50fhn2

(Próx. WEG /)
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 2.126m2

Guaramirim

R$ 35.00�,00

ALUGA: Madeira com 2 quartos
Próx. Duas Rodas

R$ 220,00

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

R$ 35.000,00

VENDE: Apartamento classe "A"
Ed. Carvalho

R$ 130.000,00

VENDE: Loteamento Adelina em

Schroeder

Pequena entrada + financiamento

ALUGA: Apartamentos novos

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se estera mecânica
Atlétic - R$ 120,00
Fone:373-0135

�.� ..�l!.'?S.I�!<?:�\�?� ),CORRBIOi;fle;PO�()i""""""""'" }(:�(:�.��.�? .S.��,..l.� .�.E. I':1(:I�.�.� .l.?��

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

AÇOUGUEIRO (1 ° Grau)
PADEIRO / CONFEITEIRO (l ° Grau)

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

CONTADOR (3° Grau)
CHEFE DE CONFECÇÃO (Feminino - 2° Grau)

LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO'

GERENTE DE MANUTENÇÃO
INSPETOR DE VENDAS

(30 Grau em Eng. Química ou Administração - Espanhol e Inglês)
'MECÂNICA TÊXTIL DE MÁQUINA CIRCULAR

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091 humana@netuno.com.br

NESTE
DIA DAS MÃES DÊ UM

PRESENTE QUE EMOCIONAut

ENVIE UMA

TELE-MENSAGEM!

Vende-se Edifício com 4

apartamentos - valor a
combinar - Informações pelo
fone 376-0003 na Barra do

Rio Cerro

Aluga-se sala comercial no

calçadão -

Fone 372-0267 ou

372-2533

Vende-se 20 mesas c/4
cadeiras por R$ 60,00 cada
e vendo ascessórios para

lanchonete - Fone 372-1835

Vende-se casa na Barra e

cl4 quartos, 2 bwc e

demais dependências,
sendo ela 2 pisos (semi
acabado) - Valor R$

42.000,00 (negociável)
Contato 371-5925 a partir

das 18 horas

Vendo mudas de palmeira
real R$ 150,00 o milheiro -

Fone: 370-4612

Vende-se título do Baependi
R$ 500,00

Contato: 371-0058

Vende-se nintendo 64, valor
R$ 295,00

Contato: 372-2299

Vende-se casa de bebê

grande - R$ 350,00
Fone: 373-0135

Vende-se prancha de Sutt
Pró-Ilha completa

R$ 150,00
Fone: 373-0135

Supetmercedo Martini com
Carlos

Vende-se TV a cores 14

polegadas R$ 100,00
Aceita troca menor valor

Tratar no Lot. Primavera lote
40 - Estr. Nova

Vende-se geladeira indo

capacidade pl 1 boi ou 4

porcos, próprio pl pequeno
comércio ou mini-mercado.

3 portas, semi-nova.
Contato 371-1919

Valor R$ 1.500,00 a

combinar

Vende-se ótimo terreno na

Vila Rau, c/312m2por
apenas R$ 6.000,00

Tratar 973-3623 c/ Roberson
CRECI7402

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Mudas de árvores frutiferas
flores eplantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lolau - Jaraguá do Sul - SC

A beleza singular de Vera Piovezana enfeita a
coluna

Veículos, peças e serviços

FONE: (047) 371-2111

Cynthia Bridaroli
comemora idade 'nova

terça-feira. Parabéns dos
pais Ingrid e Osvaldo

Bridaroli

Gabriela Luana

aniversaria no domingo
em torno de abraços mil

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

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

371-7575

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(próx. Duas Rodas Ind!.)

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1999
--_..__ _---------_ ..

i -

/\

I

Destaque da nova geração, _ Giselle Roberta

Kuchenbecker foi cumprimentadíssima, quarta
feira, pela idade nova

Josefy Figueiredo da Costa comemora J5 anos miste

sábado. Cumprimentos dos familiares e amigos

Consulta Espirituais
Espíritas com mais de 20 anos de

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 Jaraguá do Sul. Consuffas e

trabalhos relacionados com os problemas do
seu dia a dia (amor, casamento, saúde,
negócios, comércio, indústria, Justiça, etc.).

Atendimento particular, local discreto e

sigilo absoluto.

Marque sua hora pelo fonc (047)
965-1195, com Antonio ou Fátima.

-

DEPILAÇAO DEfiNITIVA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



eqüitativas para uma melhor condição de vida·ao povo
brasileiro.

Dr. MarIo de Sousa

se�
Mu
pia
vê

mEi
vel

Seguros e planos de saúde
"A informação é o grande instrumento de defesa dos

cidadãos".

"Quem conhece os seus direitos está sempre mais

protegido" .

Essa frase é do ministro da Saúde, José Serra, que
instituiu com muita propriedade a Lei 9656/98 que

regulamenta os direitos dos consumidores dos planos de

saúde. Essa lei irá beneficiar milhões de brasileiros que
passam a ter atendimento personalizado com coberturas
de doenças que até então não tinham cobertura, pelas
simples conveniências e interesses econômicos das

empresas operadoras dos planos de saúde. Essas terão o

prazo de onze meses para fazer a adaptação à nova lei.
Realmente o ministro da Saúde vem tomando atitudes

em benefício da saúde do povo brasileiro que nos faz
"tirar o chapéu" para ele.

Faz 20 anos que essas empresas vêm atuando na

assistência à saúde sem qualquer regra, sempre buscando
interesses próprios. Até então os planos ou seguros de
saúde não davam cobertura para o tratamento do câncer,
doenças congênitas, transtornos mentais, aids,
transplantes de rim e córnea. As pessoas safenadas não

mais tinham o direito aos seguros de vida. Ao assinar o
contrato o consumidor terá que declarar essas doenças
que são consideradas como pré-existentes.

A lei prevê que os novos planos que serão assinados
já devem estar em conformidade com a lei e os anteriores
terão que ser regulamentados até dezembro de 1999.

Vejamos como eram os direitos do consumidor e como

passará a ser.

Doenças pré-existentes ou congênitas: a operadora
podia negar o procedimento adequado à essas doenças.
Hoje não mais podem negar tal direito.

Aids e câncer: antes era excluído o tratamento dessas

doenças. Agora haverá coberturas para elas. <'

Idosos: não havia regras claras para reajuste por faixa
etária. Alguns planos apresentavam diferença de preços
de até 31 vezes entre a primeira e a última faixa, com isso
excluíam o cliente da terceira idade de participar do plano.
Agora está determinada 7 faixas etárias - deO a 17 anos -

18 a 29 anos - 30 a 39 anos - 40 a 49 anos - 50 a 59 anos -

60 a 69 anos - mais de 70 anos. Com a vantagem de que a

mensalidade da última faixa etária, não pode superar em
seis vezes o valor da primeira. As mensalidades absurdas
que não permitiam os idosos a ter seus planos de saúde
ficou justo, adequado e acessível.

Deficientes físicos: os planos de saúde e seguros não

aceitavam como participantes os deficientes físicos. A lei

assegura o direito a qualquer pessoa participar dos planos
mesmo os deficientes físicos.

Beleza sr. ministro, até que enfim houve 6
reconhecimento aos deficientes físicos que procuram de

alguma forma superar suas condições e serem produtivos

Dra, Anna Paula L. de

Albuquerque
"

Oftalmologista - CRM 6972

j;�:�'t!%G'h�lt�"4�1!1,1111Il:l.\!ll1'lilll'IIJI!I&iil
Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

para a comunidade.
Transtornos psiquiátricos: pacientes com transtornos

mentais, como dependentes químicos (alcoólatras e

viciados em drogas), tentativa de homicídios não tinham

acesso a tratamento. Hoje a lei os ampara com o devido
tratamento.

Transplantes de rim e córnea: antes estava excluído o

pagamento de transplante de rim e córnea, com a nova lei

será pago todas as despesas desse processo. Ótimo, pois
os necessitados de transplante de rim geralmente
superavam seus problemas com hemodiálise, um processo
paliativo. Há a necessidade de maior conscientização de

doadores de rim.

Internações: a maioria dos planos e seguros de saúde
limitavam os dias de internação, inclusive na UTI. Não há
mais limite no número de diárias, inclusive na UTI.

Fiscalização do ministério: como não havia

regulamentação, quem precisava reclamar, tinha que
recorrer ao órgão de defesa ao consumidor. Com a nova

lei, a fiscalização será feita pelo Ministério da Saúde e

pela Superintendência de Seguros Privados. A punição
vai desde advertências, multas, até cancelamento da

autorização de funcionamento.
Mais uma tomada de atitude do ministro José Serra em

benefício dos menos favorecidos, propiciando direitos

que até então não estavam sendo concedidos. São mais
de 40 milhões de brasileiros que foram beneficiados e

justiçados com a atitude inteligente, ponderada e corajosa
de V. Ex".

Sabemos que esse artigo não será lido por V. Ex'",
mesmo assim não podemos deixar de formular nossa

gratidão, reconhecimento e nossos parabéns.
A atitude de V. Ex". em favorecer à população brasileira,

em detrimento dos ganhos absurdos e poder econômico
das grandes empresas demonstra indubitavelmente, que
V. Ex" é um homem de bons princípios e não se intimida

com pressão política que por ventura possa advir.

Que o exemplo de V. Ex" seja copiado por outros

ministros que, usando de suas atribuições com

atitudes iguais, se crie maneiras mais justas e

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTO AADULTOS EADOLESCENTES

Ursula Koroll
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Emestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

Endereço consUltório (Junto à Clínica Jaraguá)

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul- Centro

p
Doenças do tntestino grosso,......._
reto e ânus, Colonoscopia,

.

r/ ::::i��:::dorff
( Proctoclin) . CRM-7096

Fone 371-5117 * 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - sc

. Centro Médico Odontológico

JA"
.,.1

(

-,

o

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

ii 371-3426

de
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xim
36
100
no

�i.. ijac@netuno,com,br
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS ,LTOA.
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nirr
fan
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Exames com alta'
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de
última geração.

Dr. J\/larlo Sousa
Dr. J\/larlo Sousa _Ir.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Fe�i",icli",
Clínica de Ginecoloqia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico�Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

.

CRM5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1°

andar - Centro - Telefone: 372-0395

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia), TRATAMENTO DE

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e

Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Contribuint� garante�a�a I cç:f����'�"""""""""""""""""""""
para adqUIrir casa propria ;"'IL. t"M''''',","�'''•• ".'' "'f.t''''�",B

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - Guaramirim
Dez unidades na localidade Itapocuzinho, no Bairro João Pessoa, serão

concluídas dentro de 60 aios. garante o secretário WaldirWatzko

Jaraguá do Sul - A Divisão

de Habitação da Secretaria
de Desenvolvimento Eco-

. nômico registrou recorde de

i/:1scrições para o programa
da casa própria. O projeto
prevê a liberação de dez uni
dades habitacionais nos pró
ximos 60 dias. Os imóveis, de
36 metros quadrados, estão
localizados em Itapocuzinho,
no Bairro João Pessoa.

A escolha do beneficiado

priorizará, segundo o

secretário de Desenvolvimen
to Econõmico, Waldir Worz
ko. o tempo que o cadastra
do reside no Município - mí
nimo de três anos - e a renda

familiar, que não poderá ul

trapassar a cinco salários
mínimos. "A meta é legalizar
a moradia das famílias que
hoje estão em loteamentos

irregulares, através de casas
populares" , salienta Watzko.

O plano de pagamento
segue as normas do Fundo

Municipal de Habitação, im
plantado em 1995, que pre
vê o parcelamento, em 216
meses, do valor total do imó
vel, com parcelas entre RS

E1sI)f"'I Junkes/CP

45,00 e RS 100,00. Na próxi
ma semana, Watzko anun

cia a construção de mais 20
unidades habitacionais, tam
bém no João Pessoa. "A in

tenção é dobrar o número
de casas populares entregue
ano passado", destaca o

secretário. Em 1998, 50
famílias receberam a casa

própria. O déficit habitacio
nal do Município, calcula
Watzko, atinge cerca de 800
moradias.

A novidade para o segun-

do semestre é o cadastra
mento para a aquisição
de lotes de até 250 metros

quadrados. Os critérios
serão os mesmos adota
dos nos programas da
casa própria, inclusive nas
formas de financiamento.
"Famílias que residem em

áreas de risco
ou irregular
terão prior
idade", refor

çou o secre

tário.

A'r; '.'''' 'r,p

Primeira sede do Jornal CORREIO 00 1'0\ O, situada na Estrada Nova,
atual Rua Presidente Epitácio Pessoa, no centro de Jaraguá do Sul.

Apesar das diversas mudanças, tanto de prédio e equipamentos, o
ideal do fundador do semanáriomais antigo em circulação no Estado,
Arthur Müller, de fazer um jornalismo sério, imparcial e responsável,
continua amoldar o perfil da direção e dos funcionários do COR�EIO
DO POVO. Mais tarde, esse prédio foi modificado por Venãncio da Silva
Porto, mas manteve o estilo antigo. Em 1926, a sede do jornal foi
transferida para a Rua Emílio Carlos Jourdan.

O prefeito Antonio CarlosZimmermann (PMDB), presidente da
Fecam (Federação Catarinense das Associações de

Municípios), já tem a pauta de reivindicação para apresentar
no Encontro Nacional de Municípios, que deverá contar com
a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. O

evento acontece de 11 a 13 de maio, em Brasília. Temascomo
as reformas da Previdência e Administrativa estão na ordem
do dia.

Schroeder

Agricultores interessados em adquirirmudas de órvores frutíferas.
poderão confirmar o pedido no escritório do setor de

Agricultura do Município. O prazo para o requerimento vai

até 31 de maio. O custo das mudas varia de RS 1,60 a RS
15,00, conforme a espécie. A entrega das mudas será dia 15

de junho, no pátio da Prefeitura.

Balneário Cambotiú

Vai até o dia 15 demaio, no Campus II da Univali (Universidade
do Vale do Itajaí), a exposição de matérias jornalísticas sobre
o balneário mais movimentado do País. São 120 textos

publicados em grandes órgãos da imprensa brasileira e em

revistas especializadas de turismo da América do Sul, nos últimos
,

oito meses, abordando aspectos que transformaram o

Município. A promoção é do curso de Turismo e Hotelaria.

CORREIO

DOPOVO
Há 80 anos

escrevendo as

páginas da

nossa história.

_!
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Jornais do início do século
que já circulavam antes do CP
-----------------�---------------

Vinte e nove jornais eram editados em Santa Catarina antes de sair o

primeiro exemplar do CORREIO DO POVO, em lOde maio de 1919

Blumenauer Zeitung, Ter
ra Livre, A Tribuna, Brazil e
O Estado eram alguns dos
29 jornais que já circula
vam antes do primeiro e

xemplar do CORREIO DO
POVO, editado em lOde
maio de 1919, Pratica
mente todos foram extín
tospela censura durante a

ditadura militar, na déca
da de 30, e outros não

suportaram o acelerado

processo de desenvolvi
mento do País e fecharam

as portas, O Estado, de

Florianópolis, é o único

que ainda hoje mantém
sua edição diária normal.

Sobrevivendo aos fatos

que construíram a História
do Brasil,o CORREIO DO POVO

reforçou a imprensa regio
nal no final da década de
20, Ao lado do Volks Zei

tung e de A Razão, ambos
de São Bento do Sul, e, o

Kolonie-Zeitung, de Join
ville. transformou o cotidi
ano dos colonizadores que

fincaram as raízes no Vale
do Itapocu em notícia, e

constituiu-se no principal
meio de comunicação de

Jaraguá do Sul.

Apesar de a Biblioteca
Pública do Estado confir
mar 'em 29 o número de

periódiCOS que circulavam
antes de 1919, especula-se
que haviam outras deze
nas de jornais editados na

época, mas que deixavam
de enviar exemplares à
entidade,

A ética deve acompanhar
sempre o jornalismo)

como o zumbido acompanha o besouro
Gabriel GarciaMárquez

d()p�tjl (J()��EI() (]() �()V (),
8() A�()S �� rn..,ii() iptj�tjl�()

� õs tjrn()p I)tjptj C()rn tj
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�() S..,I � ���iã().

Homenagem do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias

Metalúrgicas Mecânicas e do Material Elétrico
I'

de Jaraguá do Sul e Região.

Jornal
Correio do POVO·

Pode-se enganar poucas pessoas por muito tempo.

Pode-se enganar algumas pessoas por algum tempo.

Mas ninguém engana toda uma comunidade por 80 anos!

Uma empresa, principalmente na área de comunicação,

somente sobrevive 80 anos com respaldo da comunidade,

que é reflexo de seu trabalho.

Parabéns, Correio do Povo!

80 anosISSO É O Q� IMPORTA

Nestes 80 anos de um

Jomalis�o que, se propõe
independente e imparcial,
o Jornal "Correio dó Povo"

luta como pode para
se manter íntegro - e ético.

Parabéns!

SINDICATO DOS
TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO
DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

JORNAL CORREIO DO POVO - 80 ANOS DE SUCESSO

Aos Diretores e Funcionários os nossos cUlDprilDentos
,

MTR TRANSPORTES LTOA.

Deputado Eni Voltolini
Secretárió Estadual da Saúde.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IE com grande Ihonra que

porobemzo o Jornoí CORRIEIIO DO

POVO pelos seus 80 anos de Ilulto

en1 tovor de Jorocuó do sut

Homenagem do Vereador - Carione Pavanello
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Homenagem

AGF BRASIL SEGUROS

Seu
dia de sorte

está
chegando

Duas pessoas atropeladas por
trem ria ferrovia Sul Atlântico
------------------------�--

Crispim LopesMagalhães, 63 anos,morreunamanhã de quat1a
feira (5). Um dia antes,RenildoMoreira, 17, também foiatropelado

Jaraguá do Sul - O corpo do

aposentado Crispim Lopes Maga
lhães, 63 anos, foi esfacelado pelo
trem da ferrovia Sul Atlãntico. O a

tropelamento ocorreu às 5 horas da
última quarta-feira (5), no altura da

Ferj (Fundação educacional Regio
nal Jaraguaense). Este foi o segun
do acidente envolvendo locomotivas
desta mesma ferrovia em menos de
cinco dias. Terça-feira (4), Renildo Mo
reira, 1 7, morador de Serra Alta, teve
a cabeça esmagada depois de ser

atropelado por um trem, no trecho en
tre Rio Negrinho e São Bento do Sul.

O delegado titular da Delegacia
de Polícia de Jaraguá do Sul,
Vanderlei José Alves da Silva, não

tem qualquer informação sobre o

caso, Também não informou se

pedirá amostras de sangue do

aposentado para .cnollsor se a víti
ma estava alcoolizado. "É uma

questão discutível", disse. Maga
lhães foi enterrado ainda na querte
feira, no final da tarde, no Cemitério
Municipal.

Homens do Corpo de Bombeiros
Voluntários do Município revelaram
que o corpo do aposentando foi
arrastado por cerca de 100 metros
até o trem parar. O maquinista
Amaral da Luz deverá ser ouvido

pela polícia nos próximos dias. "O

processo é demorado", afirmou o

delegado .:

Edson Junkes/CP

Alunos da 82 série da EscolaMunicipalMachado de Assis, do Bairro
João Pessoa, conferem o processo de fotolito do Jornal CORREIO DO
POVO. Os 35 estudantes visitaram o prédio do mais antigo semanário
em circulação de 'Santa Catarina, na parra do Rio Molha, na tarde
de quarta-feira (5).

.

r--------------------------,
I Ontem. meu avô Budvnannrho)e. meu pai e eu. I
I

h h
..

I
I aman ã. meus filos. leitotes do lornal I
I ' '.

.Ij
I

I CO:R.:J?_EIO DO 'POVO. pela seriedade e I
I I
I confiança. 'Parabéns pelos 80 anos. I
I I
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"O sucesso não
'�

�\ ocorre por acaso. �\

�\� É resultado de muito trabalho, ��10; dedicação, honestidade, ��(r� dignidade e bom senso". ��� {0;!

� Parabenizamos o �
�� a"oCoarreiso ddo dPod�o" �elos �
�.;%.

no ,e e reaçao ao �,((\�'\�(l)j povo de Jaraguá do Sul e \\l)j

� Região" �
(t�� 0\

� INSTALADORA ELÉTRICA OSVALDO LTDA.10;!
(�� PREDIAIS,ESPECIALIZADAEM II,

� "

DECORAÇÃONATALINA.

'0J
'\:\ RuaWalteI:Marquardt, 860 - Bairro RioMolha 7;,_(Y:,�/ 1'�) FonelFax: (047) 370-7711- Jaraguá do Sul- SC \1,\1/)

/ .

'l'ArAbeDi=Amos
° dorDAI Correio

.to'l'ovo
pelA pAssAsem .tos

80 ADOS, iDtesrAD.to A

evolufÃo históricA
t-IestA eit-lAt-Ie•.

. Homenagem da
Prefeitura de Corupá

o ADEUS A UM GRANDE AMIGO

Eu conheci o Sr. Rufino Schulz na década de 60, quando em 1963
ele trabalhava na Relojoaria Fauth, do Sr. Waldemar Fauth, estabelecido
defronte o Colégio São Luís.

Jovem, simples trabalhador e honesto, que mais tarde veio a adquirir
a Relojoaria Fauth, tornando-se Relojoaria Avenida Ltda.

'

Sempreao lado do seu irmão Sr. Mario Schulz, da esposa, Waltrudes,
e da filha Cinara e do filho Cleber.

Gostava de motos, participava do clube Bicho da Lama.
Em 1987 comprou um Jeep lá no oeste do Paraná, Rufino, com o

seu filho Cleber, muito pequeno mas muito interessado pelas' máquinas
desde cedo, acompanhava o seu pai, o seu maior amigo.

Em 1988 em diante, mais alguns amigos nossos compraram Jeep
e começaram a se reunir e falar destes veículos que já foram muito

importantes há décadas passadas.
Em março de 1990, no dia 27, fundamos o Jeep Club de Jaraguá do

Sul, e o sr. Rufino Schulz, chamado carinhosamente de Rufa ou Velho,
foi eleito o nosso primeiro presidente do Club que soube dirigir muito
bem os destinos do clube.

Participou diversas vezes em outras diretorias, na gestão atual, e

sua função era diretor social, e todos ficavam contentes quando ele
levantava para anunciar o aniversásio do Jipeiro que sempre tem que
pagar uma caixa de n° 1.

Vai aqui o nosso Adeus ao Rufa em nome dos jipeiros do Jeep Club
de Jaraguá do Sul.

O seu Jeep ficou aqui, mas 'com certeza ele vai dar muitos saltos
onde ele está.

Sandro Lessmann
Pelo Jeep Club de Jaraguá do Sul

.

��
A homenagem do �

Colégio Marista São Luís
aos Fundadores e

Continuadores- do '

·semanário "CORREIO
DO POVO" que comemora

80 anos de gloriosa
existência, podendo com

toda a justiça denominar
se parle integrante
da História de
Jaraguá do Sul.

ColégioMarista �SãoLuís �
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUTO-ESTIMA
Fala-se muito e sente-se muito que os nossos

momentos de felicidade dependem da felicidade
e do bom humor do outro,

Pense um pouco", Reflita apenas um instante",
"Estou (sou) feliz porque o outro está (é) feliz ou o

outro está (é) feliz porque estou (sou) feliz",!?
Se pensarmos em termos de felicidade, é difícil

saber onde "está o início do fio da meada, E se

falarmos de amor usando a mesma frase acima",
"Amo o outro porque ele me ama ou o outro me

ama porque o orno.,;l? Parece não ter início não
é? Mas tem início sim, Novamente, reflita a

respeito" ,

Vou pedir agora para pensarmos em termos de
sucesso",

"SOL! um sucesso porque o outro é um sucesso

ou o outro é um sucesso por isso também sou um

sucesso,,, ?!
"

Parece que estou complicando um pouco a

linha de pensamento não é?
Então vamos tentar pensar juntos e da seguinte

forma",
Nos primórdios de nossa vida recebemos amor

dos nossos pais, estes dos pais deles (nossos avós)
que também receberam de seus pais (nossos
bisavós) e assim respectivamente",
voltondo aos primórdios de nossas vidas, falando

do amor que recebemos dos nossos pais, O amor

que damos é compatível é também o amor que
damos ou retribuímos? Reflitam a respeito",

Sim, o ornor que damos é compatível com o

amor que recebemos - A intensidade e a qualidade
deste amor é que depende da estrutura

psicológica de cada um que dá e de cada um que
recebe,

Se a pessoa tem uma estruturo psico-afetiva
saudável - as frases citadas acima (felicidade -

amor - sucesso) terão como resposta, que uma

situação é conseqüência da outra, é dinâmica e

multável - não se sabe onde começa, nem onde

termina; sendo o alvo principal você mesmo, O
centro das otençoes tem que ser você, O seu

estado de espírito, a sua estima é que vai responder
se algo está em você ou no outro,
Com todo carinho e respeito, espero que você

termine a leitura dizendo que você se Ama, é Feliz
e tem Sucessos, por isso tem armazenado dentro
de si argumentos suficientes para dizer e sentir de
verdade que ama o outro, Parabéns, você merece

Amar e ser Amado, O princípio de tudo é você

mesmo, para você mesmo e conseqüentemente
poro o outro",
Amor, felicidade e sucesso é que lhe desejo neste

momento,
ODENITE CARDEAL DE MAGALHÃES

Psicóloga - CRP-12j0336

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224

Pai agredido pelo filho está
em estado grave no hospital
---------------------------------

Laudelino Roberto da Silva, de 65 anos, sofreu traumatismo craniano em
decorrência das agressões do filho, o agricultor José da Silva

Eclson Junkes CD

Jaraguá do
Sul - É crítico o

estado de saú
de do aposen
tado Laudelino
Roberto do Sil
va, de 65 anos,
Ele tem dificul
dades paro fa
lar, ouvir e a

presento sinais
de distúrbio
mentol, em

decorrência do

pancada des
ferido pelo fi
lho, o agricultor
José do Silvo,
34, O aposenta
do recupero-se
num quarto do
010 Santo Antô
nio do Hospital
São José, de

Agressor: José daSilva está detidono Presídio po i s de p e r-

ÁGUA SUJA SE LAVA EM CASA

COM CERTEZA!!!
Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria,. padaria,
hotel, ierrementerie, 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 FlLTRÃO 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 ÁGUA. EVITANDO ESCOVAR
OS DENTES COM ÁGUA SUJA E

CONTAMINADA DA CAIXA, O FILTRÃO
FORNECE ÁGUA PURA E CRISTAliNA
NÃO SOMENTE PARA 'BE'BIDA E

PREPARAÇÃO DE AliMENTOS, MAS
TAM'BÉM PRA USO GERAL.

0255mm

Instalamos em demonstração sem compromisso.
O filtrão não esconde a sujeira, ele mostra!

DlSK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA

manecer 25 dias internado
no UTI (Unidade de Terapia
Intensivo),

Terço-feiro passada (4), .

policiais do Delegacia de
Polícia Civil tentaram o

primeiro contato com o víti
ma, "Quando indagado so

bre o filho agressor, nado res

ponde e tem sérios dificul

dcdes quando pronuncio o

nome", afirmou o delegado
IIson José do Silvo, O último
boletim divulgado pelos en
fermeiros do hospital quinta
feiro (6) à tarde revelo que o

quadro de saúde do aposen
tado está inalterado,

O drama do família Silvo

começou dia 6 de abril. Uma
dos irmãs de José chegou
do trabalho e presenciou o

agressão do fHho no próprio
pai. No depoimento, o mu

lher - que pediu poro não ser

identificado - confirmou o vi
olência promovido pelo
irmão, "Ele não deixava nin

guém entrar no coso, en

quanto nosso pai estava en

sangüentado e havia perdi
do os sentidos", disse no de
poimento, Após 30 horas,
parentes do vítima con

seguiram retirá-lo do residên
cia e encaminhar o aposen-
tado 00 hospital.

'

Uma semana depois, José
do Silvo ameaçou matar o
filho do irmã e.o cunhado,
Policiais militares foram acio
nados e, dia 13, o agricultor
foi preso no residência, loca
lizado no Estrado Rio da Luz,
em Ribeirão Grande do Luz,
Silva ainda tentou agredir o
golpes de machado os poli
ciais, "Deve sofrer de distúr
bios mentais, Não sai do
cela, não come", saliento o

administrador do Presídio Re

gional de Jaraguá do Sul,
Ivo Guida Ronchi. A Justiço
deverá pedir nos próximos
dlos o exame de sanidade
mentol do acusado,

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

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Repórteres transformam informações obtidas nas coberturas jornalísticas em . Duas diagramadoras são responsáveispelo visualgráfico do CORREIODOPOVO e de
textos que o leitorpOderá conferir nas edições do CORREIO DO POVO. A abran- jornaisterceirizados.Novosprogramasaliadosõcompetênciadaequipegarantem
gência danotíciapercorre amicrorregião do Vale do Itapocu um d�sign moderno. A prova finalestána satisfação de leitores e clientes

As facetas do semanário mais antigo do Estado
Antes do leitor receber o exemplar do CORREIO DO POVO em suo coso ou nos bancos de

jornais, uma equipe de fotógrafos, jornalistas e diogramodores se encarrego de produzir o
rncls antigo semanário em circulação de Santo Catarina. Durante quatro dies. repórteres
soem às rucs em busco do informação, vendedores negociam anúncios; diogramodores
tentam o perfeição no design gráfico, lrnpressores ajustam rnóqunos. fotolitógrafos trans-
formam simples fotos em filmes de fotolito e os encartadores selam o produto poucos

horas antes do leitor conferir o que foi notícia no semana,

Uma equipe de seis vendedores diversificam o CORREIO DO POVO, através da
comercialização e o incremento na carteira de assinantes. A qualidade do
produto é um dos principais aliados para conquistar clientes

Fotolitógrafos recebem as páginas do CORREIO DO POVO em papel offset. Depois
depoucosminutos, textos e fotos estão em filmes no tamanho original, prontos
para serem copiados na chapa. Trabalho exige concentração para o

tratamento ideal do foco

Diferente de outros departamentos dos jornais, o setor de impressão não é
nada atraente. Barulho, tinfa e papéis compõem um cenário imprescindível
para qualquerjornal. Asmáquinas imprimem acadaminuto centenas de folhas
trazendo textos e fotos

Última etapanoprocesso deprodução do CORREIO DO POVO, a equipe de encarte
dáo toque finalaoproduto. Página sobrepágina, o jornal vai se transformando,
através da agilidade de quem trabalha no setor, neste exemplar que o leitor
estálendo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Douglas Bogo lidera Estadual
de Automobilismo na Nova1tos
---------------------------------

Piloto da equipe Bago Racing Team teve problemas na largada, se
recuperou e cruzou em segundo lugar na etapa de Joaçaba

Jaraguá do Sul - O piloto
Douglas Bogo, da equipe
Bogo Racing Team, manteve
a liderança na categoria
Marcas N (Novatos) no Cam
peonato Catarinense de Au
tomobilismo. Depois da se

gunda etapa, realizada no

último domingo (2), no Au
tódromo Cavalo de Aço, em
Joaçaba, Bogo soma 34 pon
tos, nove a mais do que Ale
xandre Teixeira, de Rio do Sul.
que assumiu a vice-liderança
do Estadual com a vitória na

Na categoria Marcas A

(Profissional), Ivo Konell Júnior
surpreendeu e ficou em se

gundo lugar. Edson Dalla
Valle confirmou o favoritismo
e venceu a etapa. Na classifi
cação do Estadual na cate

goria,Valle lidera com 36 pon
tos, seguido do joinvilense
João Carlos Salomão, 21, e
AlexandreSpézia, também de

Jaraguá do Sul. com 18 pon
tos. A terceira etapa do cam
peonato será dias 12 e 13 de

junho, em Rio do Sul.

prova. Eduardo Vale caiu

para a terceira colocação na
classificação geral, com 17

pontos.
Bogo errou na largada �

perdeu sete posições. Fazen
do uma corrida de recupe
ração, após 15 voltas o piloto
estava em segundo lugar. "Se
tivesse mais algumas voltas,
teria chcnce". lamentou Dou

glas Bogo. O jaraguaense
Eduardo Vale teve problemas
mecânicos no carro e chegou
apenas na 14º poslçöo.

'

Líder: 80go fez uma prova ce recuperação em Joaçaba

HãIlanOiai
noticiaI da relilo
ti. vindo pelo

Corraio

fi,na/�ez"eiez de- YJezpez_,
.paFa&nJpe/k da/a

;! CC-/ne/nC-FaTep-a.

�cejjc-I
o Correio do Povo completa 80 anos de serviços
prestados à comunidade, sempre divulgando os

acontecimentos e promovendo o desenvolvimento
da região. As notícias que vêm pelo Correio agora
têm mais um selo comemorativo, o do aniversário
de 80 anos'. A Teltron manda os parabéns para

toda a equipe do Correio do Povo ..

Homenagem' da
®

N
"

,

ZANATTO
&SCHUPP TELEFONIA E INFORMÁTICA

" (047)371 -9595

No trahSClArSO dos BO AhOS des�e jorhal; hossa homehagem aos se(AS

fV\hdadores e atV\ais dirigehtes; pela fibra com qlAe cOhdV\ziram

'e cOhdV\zem esse portehtoso meio de comV\hicação.

Almejamos peJl'ehe sV\cesso a fim de qlAe todos os objetivos sejam alcahçados.
�

Homenagem da Prefeitura Municipal de Schroeder -,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I

Schroedense vence segunda
etapa do Brasileiro de DownhilI
---------------------------------

MarkolfBerctitotdmanteve a liderança dó campeonato com a vitória e
praticamente assegurou seu quarto título nacional namodalidade

Schroeder - A segundo eta
pa do Campeonato Brasileiro
de DownhilI, realizado sábado
passado (1), no Morro do Agu
do, confirmou o superioridade
do melhor biker do atualidade
no País, O schroedenséMarkolf·
-Berchtold. do equipe Scott,
rnonteve o liderança do ran

king nacional no categoria Elite,
com 26 pontos, 00 vencer o

provo dentro de seu território,

Aetapa deSchroeder reuniu 72
pilotos de todo o Brasil. dividi
dos em oito categorias, Cauê
Weiss (Banana Brasil/Posto
Mime) não participou do pro
vo em razão de uma contusão
no rnóo.

Com o vitória, Berchtold
praticamente assegurou o títu
lo brasileiro de DownhilI, o quar
to consecutivo, A meto paro
este ano, entretanto, é o Mun-

IA �(Ç�© �©�[Q)IA[Q)©� IPIAM��[ri]��1A IA lJ©[Q)©�
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Homenagem da

lero Bordados e Conf. Ltda.
{,".

FIEse

SENAI

JARAGUÁ DO SUL
"Esta.r bem informa.do nêio é ma.is só uma.

questêio de necessida.de, e sim, é um
diferencia.l competitivo".

Metal-Mecânica;
Eletroeletrônica;

Automação e lnforrnática;
Têxtil e Confecção;
Gestão Empresarial.

- Educação para o trabalho:

(Cursos, programas, palestras e

seminários),
- Assistência Técnica e

Tecnologia:
(Serv. assessoria, consultoria e

prestação de serv. técnicos)
-Informação Tecnológica:
(Prestação de serviços /
Laboratórios Softex).

- Apoio Administrativo:
(Atendimento ao público em gerai).

Rua Isidoro Pedri, 263
Fone: (047) 370-7722
http://www.fiescnet.com.br
http://www.senai-sc.ind.br

dial. que será realizado de 11 o
20 de setembro, no Suécia, Até
lá, o biker disputo o Campe
onatoAmericano (Norba) , pro
gramado paro começar no
próximo dia 15 demaio, em Big
Beor. no Califómia, "Será uma
boa preparação", prevê Idel
fonso Berchtold, pai e treinador
do biker,

Campeão juvenil em 1997
do pan-americano, e vice ano
passado, Berchtold decidiu não
realizar os provos este ano, "Nos
someto é o campeonatoMun
diai", reforço ldelronso, No eta
pa de Schroeder, Bruno U
nhares, do Rio de Janeiro, ob
teve o segundo lugarno Elite, e
Luiz Canos Unhares,deSão Ben
to do Sul. acabou no terceiro

colocação, A Confederação
Brasileiro deCiclismo ainda não
definiu o doto do último etapa
do nocional. que deverá acon
tecer no Rio de Janeiro, Radical: bikerstlveram dificuldades na descida

Jeep Club
• Nós, companheiros do Jeep Club de Jaraguá do sul, estamos
tristes com a perda de um grande jipeiro, amigo e pai de família,
Rufino Schulz sempre estará presente em nossas lembranças,
Descanse em paz,
• Na última reunião foi empossado o nosso novo secretário, Lauro
Marquardt.
• No sábado passado participamos do Jeep Raid de Pomerode,
onde o companheiro Clous conquistou o 6° lugar, na categoria
Júnior.
O seu navegador foi o companheiro Laerte. Parabéns!
• Os aniversariantes da semana são os companheiros Luis Carlos,
02/05, e Osmar Cattoni, 28/04. Parabéns!
• Amissa de sétimo dia, do companheiro Rufino, será neste sábado,
às 19:00 horas, na Igreja Evangélica Centro.
• Os companheiros Cláudio e Beta Mannes estão fazendo
caminhadas noturnas para manter a forma. Ou será que é por
outro motivo?
• Neste sábado estaremos realizando o nosso 2° Jeep Raid
Feminino, com sorteio.de largada às 11 :00 horas e largada às 13:00
horas.

.

A saída será da nossa sede. Vamos ver se elas são boas de broço:

- Alongamento de Chassi
- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos
- Adaptação Equipamentos
- Soldas Especiais...

Fone: (047) 37Jl-4159

•
Laboratório Lenzi

de Análises Clínicas Ltda.
.
Dra. Rosângela M. Lenzi - CRF 1397

10ANOS
CONQUISTADOS'
AQUALIDADEEA

EXCELÊNCIA
LABORATORIAL

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

..
- - .<. -

(047) 371-6524
. CeI. Emílio Carlos Jourdan, 140 - Centro - CEP 89251-020 - Jaraguá do Sul - SC - email: lablenzi@netuno.com.b

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, lODE MAIO DE 1999 c.o:D.DD.In nn Dn,tcv ESPORTE - 23
.............................................................��n��ltW@t[";,0:·mJ,:I;b,�:&,,,Ji�:' .

Altair reforça BreithauptjFME
no Catarinense e Jogos Abertos
---------------------------------

Jogadorjá está à disposição do técnicoManeca Oalpasquale para
o jogo deste sábado, contra a União São Marcos, em Caçador

Jaraguá do Sul - O pivô
Altair Veres. de 27 anos, é o

mais novo reforço da equipe
Breithaupt/FME para o Cam
peonato Catarinense deFut
sal da Divisão Especial e para
os Jogos Abertos de Santa .

Catarina, O jogador chegou
na tarde de segunda-feira
passada (3) na cidade e tre
inou à noite, Altair estava na

GM Paulista, de São Caeta
no do Sul (SP), e acertou sua

permanência no time jara
guaense até o final do ano,

O presidente da Asso

ciação dos Amigos do Es

porte Amador, Sérgio Silva,
não descarta a possibilidade
de anunciar outros nomes

para reforçar a equipe ainda
para o Estadual. O atleta es

tará à disposiçào do técnico
Maneca Dalpasquale para o

jogo deste sábado, emCaça
dor, contra a União São Mar
cos, O ala Márcio rescindiu o

contrato com a Breithaupt/
FME e retornou para a equipe
de Pato Branco (PR),

Altair jogou nas últimas
três temporadas pela Tuper.
de São Bento do Sul. Iniciou
a carreira em 1986, em Blu
menau, com o próprio Ma
neco. "Uma das razões que
aceitei o convite para jogar
aqui é a amizade e a certe
za de competência dele
(Manecq)", disse o jogador,

Com a contratação de Al
tair, somam quatro o núme
ro de atletas que já atuaram
na equipe são-bentense na

campanha do tricampe
onato cotorínense. Xande,
Chico e Dão também foram

_
campeões ano passado,

Campeão estadual em
1994 por Blumenau, e no ano
seguinte pelo time de

Chapecó, Altair também
conquistou títulos na Espa
nha, Defendendo o Sego/
Saragoza, foi campeão da
Copa do Rei em 1993, "Essa
mistura de juventude e ex

periência terá um reflexo

positivo na equipe de Jara

guá do Sul", afirmou Altair,

Lenzi disputaAberto dos Estados Unidos
Jaraguá do Sul - O bi

campeão brasileiro de Jet

Sky, Alessander Giardini Len
zi (Wamilton's Customs),
embarca nesta segunda-fei
ra (10) para os Estados Uni
dos, O jaraguaense dispu-

será no Parrish Park, em Ti
tusvllle. Flórido, Depois de
sete etapas, Illinois sedia a

final da competição, em
agosto, O Campeonato
Mundial acontece na Ca
lifórnia, em outubro,

to. a partir do dia 15 de
maio, o Campeonato Aber
to Americano, que reúne os

melhores pilotos das cate

gorias ronabout e free style
de todo o mundo, A primei
ra prova da temporadaApresentação: Altair está pronto para a estréia

CORREIO DO POVO

80 ANO&>

"Um marco dc sucesso -na

Iiistória dc Jarélßuá do 0ul e

Reßião.
Aos diretores e funcionários,
os nossos cumprimentos e

desejos dc contínuo sucesso�-

FOTO LOSS
Revelando Emoções

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Urbanitos supera adversários
na estréia do futsal juvenil PETERSON IzjdoRO

••••••••••••••• •

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

Altair na Breithaupt/FMEEquipe base para os Joguinhos Abertos de Santa Catarina terminou
o turno invicta. Returno estámarcado para junho, em Florianópolis

Associação dos Amigos do Esporte Amador recuou e

decidiu acatar o pedido do técnico Maneco
Dalpasquale. O pivô Altair Veres. que por muito temp
foi o carrasco de Jaraguá do Sul em estaduais e Jogo�
Abertos, defendendo São Bento do Sul, agora veste o

camisa da Breithaupt/FME. Em tempo, faltava um goleador
nato na equipe.

Jaraguá do su A ADJ/Ur
bcnltos lidera a chave Norte/
Litoral do Campeonato Esta
dual de FutsaL na categoria
Juvenil, com nove pontos em
três jogos. No último final de
semana, foram três vitórias,
contra a AABB, de Joinville;
Colegial e AABB, ambos de

Florianópolis. As partidas fo
ram válidas pela primeira fase
do torneio. O returno está mar
cado paro Florianópolis, de
11 a 13 de junho.

A estréia do time jaragua
ense, base paro os Joguinhos
Abertos de Santo Catarina, foi

.

contra os joinvilenses do
AABB. O grupo comandado
por Maneca Dalpasquale
venceu por 9 a 5. Sábado, o
adversário foi o Colegial. A
ADJ/Urbanitos derrotou o time
da capital por 5 a 3. Fechan
do a rodada, a AABB, tam
bém de Florianópolis, acabou
goleado pela equipe de

Jaraguá do Sul: 6 a 2.

Com os resultados, a ADJ/
Urbanitos aparece na lide

rança do Estadual da catego
ria e precisa apenas de mais
três pontos, em três jogos,
para garantir uma das duas

vagas ao quadrangular semi
final. O regulamento prevê
uma chave com os quatro
melhores times - dois de coda
chave, Norte/Litoral e Oeste-,
e os quatro de piores cam

panha, que brigam por uma

vaga na repescagem.

Ponto'G'

Maneca Dalpasquale, também técnico da ADJ/Urbanitos,
equipe juvenil de Jaraguá do Sul, soltou fogo contra o

árbitro Moacir José Dias, da Liga Jaraguaense de Futsal,
no jogo contra o Colegial, sábado passado (1), pelo
Estadual da categoria: "Ele sempre apita contra nós,
Impressionante". Sem uma vírgula a rnols. nem a menos,

Reinado curto

Comuni-
Radialistas do Extremo-Oeste chegaram em Jaraguá do
Sul, depois de sete horas de viagem, para cobrirSão Migue
e Breithaupt/FME, esbanjando simpatia. Enquanto alguns
que imigraram para oVale do Itapocu, pensam que estão
com o rei na barriga.

camos OS

"

numeros

de telefone

daGráfica

eEditora

Jornal

mRREIO

DO

POVO

Rópidas-----------------------------,
*

Alguém contesta a superioridade técnica e tática do

Figueirense no Campeonato Catarinense? Só para
lembrar. Abel Ribeiro, treinador do "Figueira", apareceu
no cenário estadual pelo Juventus, em 1993, quando era

auxiliar de Ricardo Picolé.
* Ala Xande, da BreithauptjFME, vem COMENDO a bola
no Estadual de Futsal. Três jogos, três gols. Eficiente na

defesa e implácavel no ataque.

o Gás Natural está

chegando a

Jaraguá do Sul.

370-8654

370-8649

seGAs A maior variedade de carnes

selecionadas

RuaWalter Marquardt, 226 - Vila Nova

370-7919

370-7944

ti (047) 372-0528 .

COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA
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