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A Polícia Civil de

Jaraguá do Sul abriu

inquérito para apurar
as denúncias de falsifi

cação de documentos,
contra o diretor da
Escola Municipal de
Ensino Fundamental
Santo Estevão, no Gari-

! baldi, Vanderlei Luiz
Chaves. A acusação é
da professora Susana
Maria Machado, afas
tada da escola sob a

alegação de agredir
alunos e não estar apta
à função.
A secretária de Edu

cação, Isaura Silveira,
também é indiciada na

ação por calúnia, injú
ria e difamação.
Chaves é acusado

ainda de "forçar" os

alunos a assinar o livro
de ocorrências da
escola, onde havia

reclamações contra
, Susana. AalunaV.L., 13
anos, assinou a recla

mação no dia 18 de

janeiro, mas docu
mentos provam que
ela transferiu-se para a

escola cinco dias

depois. Página 7

Justificativa: Vanderlei Chaves disse que apenas cumpriu a obrigação de diretor da escola

Re Pneus

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799/371-0747
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Por trás da máscara
A informação de que o Partido dos Trabalhadores

vai entrar corri uma ação direta de incons
titucionalidade contra o projeto que cria 68 cargos
na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer dá outro
tom à polêmica. A decisão da Cãmara de Jaraguá
do Sul em aprovar a proposta, mesmo admitindo

que fere os incisos " e V do artigo 37 da

Constituição, revela o lado

irresponsável e irracional dos
legisladores, que desde
nharam a lei e jogaram no

lixo as determinações da
Carta Magna.

A proibição sequer foi
discutida. Não houve um

debate aprofundado dos

dispositivos constitucionais,
na tentativa de encontrar
brechas para o julgamento
do assunto em questão.
Apelou-se para a chanta

gem emocional e votou-se,
como de costume, com o

coração. Aliás, a funesta

disputa política, com com

ponentes mesquinhos e

picuinhas pessoais, tem se

mostrado prejudicial ao Município. É bom lembrar que
já houve exemplos que criaram constrangimentos
posterlores aos poderes.

A vitória do rolo compressor governamental pode
.se transformar numa via de mão dupla. Se se

confirmar a inconstitucionalidade do projeto, não
haverá forma alternativa. E a Justiço terá que intervir
cassando a proposta e as possíveis contratações.
Neste caso, os louros serão colhidos pelo PT, que vai
continuar posando de guardião da moralidade,
muito embora se saiba que se trata somente de firmar

posição e acirrar as divergências políticas.
Por outro lado, se a Justiça entender que o projeto

não contraria o artigo da Constituição, o PT correrá
o risco de ser tratado de oportunista e incon
seqüente. Prestes a colher mais do que críticas de
uma sociedade carente de líderes sérios e honestos.
Na alça de mira estão os políticos, que mais uma vez

demonstraram despreparo para as funções às quais
se candidataram e foram eleitos. Tendo a população
como cúmplice.
Depois de tantas denúncias de corrupção,

malversação de verbas públicas, tráfico de
influências, nepotismo e centenas de probidades
administrativas, sem que nenhum culpado fosse
punido, a população se tornou apática. Evita o

debate e faz questão de ignorar os aconte
cimentos que envolvem toda a comunidade.
Desta forma, incentiva o jogo de interesses, a

bandalheira generalizada e a falta de respeito
às leis.

FofodoFafo

o Núcleo da
Mulher

Empresária, '-'
da

Associação
Comercial e
Industrial de

Jaraguá do
- I

Sul, em visita
Ó Porcelana
Schmidt, em

Pomerode, na
última terça

feira (18)

*
Iris Barg Piazera

tendo como parâmetros éticos o
direito do cidadâo, ajustiça e a

dignidade do ser humano, a
Secretaria da Família conta com
uma equipe de funcionários e

profissionais da área.
Assim, todo cidadão em

situação de necessidade e

vulnerabilidade social que
precise de atendimento, será
atendido conforme esses

princípios, sendo que a

concessão de benefícios ou

serviços será estabelecido a

partir de critérios já meneio
nados e através' de procedi
mento e técnicas que fazem
se necessárias como: entrevista,
triagem, visita domiciliar,
reuniões e avaliação interdis

ciplinar. É importante ainda
mencionar que o Conselho

Municipal de Assistência Social,
representado por membros da
sociedade civil organizada,
fiscaliza a correta aplicação
dos recursos na área.

4) Guiada pelos parâmetros
acima expostos e atendendo
em áreas distintas, criança,
adolescente, família, mater
nidade, velhice, pessoa porta
dora de deficiência, a Secretaria

CORREIO DO POVO -

Jogue limpo com a nossa cidade!

Divulgação

Carta do Leitor
Secretaria da Família. O que é importante você saber!

1) Inicialmente, convém
esclarecer que a Assistência
Social passou a ser garantida
como política pública, assim
cama saúde e educação,
através da Constituição Federal
de 1988, A regulamentação dos
artigos 203 e 204 veio em 1993,
cam a Lei Orgânica de As
sistência Social - N2 8.742, ins
tituindo, a partir de então, a
descentralização dessa política
bem como a forma de ope
racionalização e fíxondo em lei
critérios para concessão de
benefícios e serviços.

2) Como gestora das políticos
sociais no Município, a Secretaria
da Família dispõe de 3% do

orçamento anual para desen
volver e implantar as ações. Na
execução das políticas de
assistência social, a secretaria
cumpre o que está determinado
em lel. quem são os destinatários
da assistência social, seguindo
se o estabelecimento dos critérios
já rnenc+onodos em âmbito
federal, estadual e municipal.

3) Com vistas à eficiência, à
otimização e adequação
correta dos recursos públicos na
área de assistência social e

da Família está comprometida
em efetivar uma prática voltada
à reinserção social do homem e

sua emancipação, ao exercício
do dever enquanto cidadão e

extinguindo uma prática que ao

longo dos séculos ocorreu de
forma leiga. Perpetuando o

clientelismo e o assistencialismo.
5) Por fim, é oportuno

acrescentar que a despeito do
corte orçamentário da União
na área da assistência social,
a Prefeitura não só manteve,
como ampliou os recursos

financeiros da Secretaria da
Família, garantindo o que .está
previsto em lei, como também
assegurando a inclusão de
setores excluídos e pauperi
zados da comunidade. Esse

comprometimento com o social
e a defesa da assistência social
como política pública, direito
do cidadão e dever do estado,
coloca a secretaria como

modelo e destaque estadual,
reconhecimento mais do que
justo pelo trabalho desen
volvido,

Administração Municipal - Valorizando o cidadão!

* Secret'ória da Família 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.

Grática e Editora CP Ud•.. CGC 00,105,755/0001·50· Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180· CEP 89259-700· Caixa Postal 1'9· Jaraguá do Sul - SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370�8649

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

Vamos manter limpas as ruas de Jaraguá do Sul.
Não coloque lixo ou entulhos nas calçadas nos finais de semana.

Se você é comerciante e tem funcionamento marcado para o final de semana, observe os horários de coleta.

A desobediência pode resultar em multas..
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Câmara aprova projeto que cria
68 cargos comissionados na ·FME
---------------------------------

ar, esperando que
Canarinho pela

justiça deve cobrar dos
ores.
Executivo Municipal,
nicipal, que autoriza o
com aAADAV.
que reajusta
"

Proposta gerou polêmica por ferir o artigo 37 da Constituição Federa/,
que proíbe a contratação de funcionários públicos sem concurso

Votação: Garcia e Lorita (em pé) contrários ao projeto

Constituição limita o número
de cargos comissionados,
mas fica difícil abrir concurso
público para contratar téc
nicas", justificou, acrescen
tando que a secretaria con

tratará pessoas com conhe
cimento e experiência com

provados, "Acima da polê
mica, é preciso ver a forma
de remunerar os agentes
esportivos", disse, lembrando
que outras cidades fizeram o

mesmo.

Em aparte, Garcia disse

que em São Sento do Sul
foram contratados 30 ser

vidores. Moacir Bertoldi (PPB)
lembrou do artigo da Cons

tituição, mas afirmou que
"toda regra tem exceção",
"Tem o lado legal, mas vou

dqr meu voto de confiança

e apostar no esporte",
declarou, Elisabet Mattedi
(PFL) pediu aos colegas que
votassem a favor do projeto
porque a secretaria está
desenvolvendo um trabalho
sério, Lorita Karsten (PMOB)
disse que neo questiona o

trabalho da secretaria, mas
a legalidade do projeto,

EXPLICAÇÃO - O secre

tário Silvio Celeste Bord

garantiu que o projeto não
cria nenhum cargo, apenas
faz uma adequação da

situação atual às exigências
da lei. "O 'objetivo é regula
rizar a situaç.ão dos funcio
nários que já trabalham na

secretaria", afirmou, garan
tindo que nenhum cargo
será preenchido por in

dicação política,
. .

Rejeitado projeto que reduz salários de vereadores
Guaramirim - A Càmara

Municipal rejeitou por seis
votos a dois o projeto de lei
do vereador Ivaldo Kucz
kowski (PFL), que reduzia o

salário dos vereadores dos
atuais RS 1,7 mil para RS
560,00, Os votos favoráveis
foram do próprio autor do

projeto e do vereador
Osvaldo Oevigili (PMOB), Os
demais já haviam se posi
cionados contrários desde

a apresentação da proposta.
Kuczkowski lamentou a

derrota e a posição tomada

por alguns vereadores que
prometeram votar a favor,
mas foram contrários. "Infeliz
mente alguns vereadores
estão mais preocupados com
o próprio bolso do que com a

cidade", disparou, prome
tendo tornar público todos os

acontecimentos da Câmara

que interessam diretamente à

população,
Segundo Kuczkowski, o

projeto não poderia ser vo

tado na noite de segunda
feira (17) "porque não estava
na ordem do dlo ". O presi
dente da Câmara, Altair José
Aguiar (PPB), não quis co

mentar o assunto, Segundo
ele, "há um pacto entre os sete
vereadores contrários ao

projeto para não se pronun
ciarem a respeito",

Jaraguá do Sul- A Câmara
aprovou, na segunda-feira
(17), por 11 votos a favor e

dois contra (o vereador José
Antônio Schmitt, do PMOB,
não compareceu) o projeto
governamental que cria 68

, cargos na Secretaria de
'Cultura, Esporte e Lazer, Na

primeira votação, na semana
passada, a proposta foi
aprovada por unanimidade,
os parlamentares alegaram
que não perceberam quan-

��oj��O�ri�� ��i�����'� �J.exigiu explicações do se

cretário Silvio Celeste Bard.
Ourante a discussão, o

vereador Pedro Garcia
(PMOB) disse que a pro
posta contraria o artigo
37 da Constituição Fede
ral, que proíbe a contra
tação de servidores

públicos sem concurso.
Ele propôs a redução do
número de cargos para
25 ou 30, "para adequar
às exigências da lei". "O
povo quer seriedade dos
homens públicos, Temos
a oportunidade em dar
o exemplo de respeito à

Constituição", discursou,
afirmando que o Legis
lativo precisa ser inde
pendente e aprender a
exercer a cidadania,

O vereador Ademar
Possamai (PFL) concordou
quando Garcia alertou

para a proibição pela
Constituição. "Sei que a

CENTRO TOMOGRAF��OMPUTADORaADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIADIGITAL

RAIOX

DEIMAGEM

Hospital Jaraguá

RUA JORGECZERNIEWICZ,SIN° (HOSPITALJARAGUÁ)
OBS.:EMBREVEESTAREMOSATENDENDOTAMBÉMNARUAJOÃOPICCOLI,216

(ESQUINACOMA REINOLDORAU).

Check-up
VIP��

Sua empresa
em ótima forma
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,
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Prefeitos reivindicam recursos
, )

para investimentos em turismo
---------------------------------

A administração de Jaraguá do Sul optou por apresentarprojetos culturais
e reivindicar melhorias nas estradas secundárias

Jaraguá do Sul - Prefeitos
da Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do

Itapocu), da Amplà (Asso
ciação dos Municípios do
Planalto Norte-Catarinense)
e da Amunesc (Associação
dos Municípios do Norte e

-

Nordeste de Santa Catarina)
estiveram reunidos na se

gunda-feira (17), no CPL
(Centro Integrado de Pro
fissionais Liberais), com o

secretórlo de Desenvol
vimento Econõmico, Paulo
Gouvêa, e com o presidente
da Santur, Flávio de Almeida
Coelho, para discutir pro
jetos turísticos para as re

giões,
Flávio Coelho abriu o

debate afirma�do que Santa
Catarina tem vocação para
desen;volver o potencial
turístico com sucesso, neces

sitando apenas de bons
projetos e organização. Ele
afirmou que o turismo é o

grande gerador de em

prego e renda no mundo e

uma das alternativas de
combate ao desemprego.
"A conscientização facilita a

criação e a implantação de

projetos. É preciso priorizar o
potencial turístico de cada

região e criar mecanismos
que atraiam os turistas",
ensinou.

O prefeito Irineu Posold
(PSDB) lembrou que o

Prodetur (Programa de
Desenvolvimento da Infra
estrutura de Turismo) existe
há dois anos sem que se

consiga implantar projetos

Edson JunkeslCP

Metos: Gouvêa (em pé) aponta prioridades da secretaria

integrados que visem o

desenvolvimento do turismo.
Ele informou que a região da
Amvali optou por reivindicar
melhorias nas estradas
secundárias para facilitar os

acessos aos pontos turísticos,
como por exemplo, as ca-'
choeiras de Corupá. "Infe
lizmente não desenvol
vemos o turismo. Não temos
turistas, mas vercnlstos".
lamentou, lembrando da
dificuldode da região em

.'

atrair turistas de outras partes
do País.

- Jaraguá do S\JI quer ter
como ãncora turística o

teleférico, mas pretende
investir no turismo rural e

cultural.
PORTAL NAVAL - Ainda

sem saber o total dos
recursos prorne tldos pelo
Bid (Banco Mundial) - entre
USS 150 milhões e USS 180
milhões - para investir no

turismo no Estado, as as

sociações de municípios

entregaram ao secretário
Paulo Gouvêa e ao pre
sidente da Santur o Projeto
Portal NovaI. A idéia é atrair
os turistas estrangeiros que
trafegam pelá costa cata
rinense para os pontos
turísticos da região.

- Precisamos de infra
estrutura para garantir a

permanência desses turistas
na região - afirmou o pre
sidente da Amvali, Luiz
Carlos Tamanini, prefeito de

Corupá pelo PMDB.
O prefeito de Barra Velha,

Orlando Nogaroli (PMDB),
disse que é preciso criar
alternativas de integração
turísticas para explorar o

potencial paisagístico, eco-
.nómlco. histórico e cultural
da região. "É preciso viabi
lizar o desenvolvimento sus

tentável capaz de consolidar
as ações", declarou, cha
mando a atenção para in
vestimentos em saneamento
básico.

Pasold ironizo orçamento de madeira
Jaraguá do Sul - O vence facilmente", provocou,

prefeito Irineu Pasold (PSDB) afirmando que a madeira

reagiu com ironia ao saber deve apresentar atestado de
que o suplente de verea- qualidade, feito por uma

dor, Antõnio Berns (sem empresa idõnea, e garantia
partido), está divulgando de 20 anos. O prefeito disse
dois orçamentos de ma- que Berns, ao fazer as acu-

'deira para comprovar que scçöes. não levou em conta
o empenho feito para o o estorno de empenhos. "Ele

estaqueamento da Rua somou tudo", resumiu.
Joinville "está superfa- O suplente de vereador
turodo". "Ele (Berns) está se-. apresentou esta semana

guindo o conselho que lhe' ' orçornento da Madeireira
dei, de montar uma em- Bome, de Schroeder, que
presa e oferecer as madei- fornece 1,7 mil metros line
ras à ,Prefeitura por preços ares de peroba ou itoúbc.
menores", rebateu. com garantia de 20 anos,

Descontraído, Pasold por RS 12.624,00; e da
informou que licitará ma" Madeireira Krenke, que
deiras para colocar na entrega 1.750 peças de
Estrada do Rio Molha, após as eucalipto, com trdtamento
obras de pavimentação. "Se autoclave, cldrodoro. com
ele vier com esses preços, dois metros de comprimento,

e seis ou três centímetros de
diâmetro, com 15 anos de
garantia, por RS 18.897,50.

O CASO - Na semana

passada, Berns acusou a

Prefeitura de ter super
faturado a compra de 1,7 mil
metros lineares de madeira

para o estaqueamento da
cerca viva na divisão das
pistas da Rua Joinville. Na

oportunidade, disse que
eram RS 153 mil, valor

,
contestado pelo governo,
que afirma que houve es

torno de um dos empenhos,
reduzindo o valor pela
metade.

Pasold classificou as

denúncias de infundadas. Ele
estuda a possibilldode em

processar Berns por calúnia e

difamação.

Quem acreditava que não seric mais possível ver nenhum
despautério cometido pelos nobres vereadores, perdeu o

show de apologia à ilegalidade promovido durante a

discussão do projeto que cria 68 cargos na Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer.

Mesmo admitindo que a proposta fere a Constituição
Federal, os vereadores Ademar Possamai e Elisabet

Mattedi, ambos do PFL, defenderam o projeto e pediram
aos colegas que votassem a favor.

A coerência ficou por conta dos vereadores Pedro
Garcia e Lorita Karsten, do PMDB, que atentaram para os

dispositivos legais da Constituição e os únicos votos
contrários.

Aliás
Ao defender o\projeto,
Possamai reconheceu a

inconstitucionalidade, mas
disse que os cargos são
importantes à cidade.
Elisabet concordou

integralmente. A proposta,
dos vereadores, com a

complacência do
presidente Alcides

Pavanello (PFL), equivale a
,

permitir o tráfico de drogas
desde que parte da
arrecadação seja

destinada a entidades
filantrópicas. É um absurdo.

Na caldeirinha
O vereador Moacir Bertoldi

(PPB) deu um show à

parte. Disse que estava
entre a cruz e a espada, e
sabia que a Constituição
proibia a contratação sem

concurso, mas que o

trabalho desenvolvido

pela secretaria estava
acima de qualquer

'suspeita.
Ao reforçar o disparate
disse: "Vou dor um voto
de confiança, porque

toda regra tem exceção",
derrapou.

Justiça
O presidente do Diretório Municipal do PT, Dionei da

Silva, promete recorrer à Justiça com uma ação popular,
contra o que classificou de afronta à Constituição.

O PT vai enviar o projeto ao TCE (Tribunal de Contas do
Estado).

Tiroteio
O prefeito Irineu Pasold
(PSDB) negou que esteja
sendo articulada uma

frente de partidos poro
enfrentar o deputado
estadual Ivo Konell
(PMDB) ou a esposa,
Cecília, nas eleições

municipais do ano que
vem.

- Nem preciso. Ele está
inelegível e a Cecília faz

paternalismo. Está aí o
Joroçuó 84 como

exemplo - disparou.

Visita'
O ministro da

Educação, Paulo '

Renato de Souza, vem
a Jaraguá do Sul no
dia 25 de julho,

quando participa da
cerimônia de

lançamento da pedra
fundamental da Escola

Técnica Federal.
O prefeito Irineu Pasold

quer aproveitar e
mostrar ao ministro a
construção do Centro

Cultural.

, Homenagem
O vereador em Guaramirim, Valério Verbinem (PFL),

apresentou indicação para homenagear os empresários
WandérWeége e Eggon João da Silva, como cidadãos

honorário e benemérito, respectivamente.

ijADD/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�oço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�\)ßßß Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul - SC
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Acijs autoriza venda do prédio
doCejas para angariar recursos

Estado querdisputar
a instalação da Ford
Florianópolis - O governa

dor Esperidião Amin (PPB)
recebeu na semana pas
sada a "radiografia" do Esta
do encomendada às se

cretarias competentes para
ser apresentada à direção
da Ford, num eventual en
contro. q trabalho, em CD
rorn. também foi encomen
dado à Funcitec (Fundação
de Ciência e Tecnologia) e
Fiesc (Federação das Indús
trias do Estado de Santa Ca
tarina). Amin pretende trazer
a unidade da montadora

que deveria ser instalada no
Rio Grande do Sul.

No relatório constam
informações genéricas sobre
a caracterização sócio
econômica, de infra-estru
tura e logística, além de
apresentar o dinamismo da
economia catarinense e

sugerir três áreas para um

possível empreendimento da
Ford no Estodo: São Fran
cisco do Sul, Imbituba e

ItajaL por disporem de por
tos. "As excelentes condições
dos pertos para o escoa

mente da produção é uma
das principais vantagens
oferecidas à Ford", disse o

secretário do Desenvolvimen
to Econômico e Integração
ao Mercosul. Paulo Gouvêa.

Amin afirmou que o do
cumento com a radiografia
do Estado vai funcionar como
uma "mala demascate", em
futuras conversas com outros
investidores interessados em

instalar unidades em Santa
Catarina. O governador disse
ainda que o Estado tem
condições de oferecer outros
incentivos à empresa e capa
cidade de concorrer com

outras unidades da fede

roçöo,

- - - - -- - - - - - - - - -_- - - - - - - - - -- - - - - ---

Construção do novo centro emoreeanai, prevista para iniciar em julho,
depende de liberação da venda do prédio atual

Jaraguá do Sul - O Con
selho Deliberativo da Acijs
(Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul),
associados e membros da
diretoria autorizaram for
malmente, na segunda-feira I

(17), a venda do prédio do

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul) operação
fundamental na obtenção
de recursos para construção
da nova sede. A assembléia
serviu também para oprovor
alterações no estatuto da
-entldode. descentralizando
funções acumuladas na

vice-presidência.
O novo centro empresa

rial será formado de partici
pações societárias das en

tidades que compõem o Ce

jas - Acijs, Apevi, Sindicato
.

Patronal e CDL. Todas preci
sam autorizar, formalmente,
a venda do prédio atual e a
liberação de recursos para a

construção da nova sede. O
presidente da Acijs, Eduardo
Horn, lembra que o inves
timento é fundamental à

modernização da estrutura

empresarial jaraguaense. As
instalações atuais, que com
portam um auditório para
120 pessoas e três salas de
treinamento, segundo ele,já
não comportam as neces
sidades dos associados.

- O novo prédio terá um

auditório para duzentas

pessoas e poderá contar.
com a vantagem de estar
situado no que vai se tornar
uma área nobre na cidade,
ao lado do Centro de
Cultura, onde teremos ótima
estrutura disponível- planeja
Horn. A obra terá 2,8 mil
metros quadrados, com pro
jeto arquitetõnico de Rei
nhard Mathias Conrads. A

maquete do projeto estará
em exposição, na sede da

associação, na próxima

Termina amanhã a 70

edlçào da Conmto
explicou, informando que
em momentos de crise au

menta a procura de sott's
mais avançados.

A programação da 79
Coninfo inclui 36 temas,
reunindo técnicos e espe
cialistas da área em sim

pósios, palestras e work

shops. "A feira fixou-se como

lançadora de projetos
desenvolvidos na Região Sul,
que são apresentados a

dirigentes de empresas,
especialistas, usuários finais e,
mesmo, investidores e divul

gadores da área tecnoló

g'ica", declarou Gonçalves.
Ele lembrou que a feira vai
discutir também, no painel
"A informática na adminis

tração pública", a parceria
entre poder público e ini
ciativa privada na busca de

soluções para a moder

nização administrativa, a
tecnologia transformando o
cidadão em cliente e o

programa nacional de

apoio à administração fiscal
para os municípios.

Blumenau - A 79 Coninfo
(Feira e Congresso de In
formática e Telecomu

nicações do Cone Sul)
termina amanhã. A co

missão organizadora estima
que 80 mil pessoas deverão.
visitar os estandes dos mais
de 100 expositores. O even

to, organizado pela Fena
soft (Feiras Comerciais),
está entre as três maiores do
Pcís. A feira está sendo
realizada nos pavilhões da
Proeb (Fundação Promo
tora ,de Exposição de
Blumenau).

Na opinião co presidente
da Fenasoft, Max Gonçal
ves, a Coninfo consolida-se
como um encontro marca

do com as pequenas e

médias empresas. "Até por
que a maior parte dos
expositores apresenta solu
Ções tecnológicas para
essas organizações que
necessitam correr contra o

relógio para não serem

atropeladas pela velo
cidade das mudanças",

Necessidade: Horn diz que novo prédio é primordial
O orçamento para cons- loções do Cejas. O Samae

trução da nova sede está (Serviço Autônomo Munici

previsto em RS 920 mil, dos pol de Água e Esgoto)
quais RS 350 mil devem ser considerou a possibilidade
angariados com a venda do de adquirir o prédio para
prédio do Cejas. O restante construção de centro
dos recursos será subsidiado administrativo.

pela classe empresarial, ESTATUTO - Além de apro
através das instituições que vor a venda do prédio atual,
a representam. A Acijs tem a assembléia da Aclls serviu

.

aproximadamente 15"10 das para operar mudanças no

cotas do empreendimento, o estatuto da próprio entidade.
que equtvoleríc a respon- "Criamos responsabilidades
sabilizar-se por RS 138 mil. em áreasque já existiam,mas

No dia 1 de julho, quando que estavam centralizadasem
a Acijs completa 61 anos, uma única vice-presidência",
será lançada a pedra fun- explica o presidente da asso

damental da obra, cerl- ciação. A novidade é a cria
mônia a que foi convidado ção de mais três vice-presi
o governador Esperidião dências, a de serviços. des
Amin. Independente ela membrado da pasta de co

negociação da venda do mércio, a de assuntos de se

prédio atual, a construção gurança e a de assuntos para
será iniciada e há previsão núcleos setoriais. A diretoria
de que seja concluída em 18 assegura que as alterações
meses. Já existem interes- darão maior agilidade aos

sedes na compra das insta- trabalhos da Acijs.semana.

,----

SEJA COMPETITIVO· NESIE-MERéADo'GEGBALIZÄDO
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Amin quer incorporar o Simples
aos impostos em Santa Catarina
--------------------------�------

Proposta foi discutida entre o secretário Paulo Gouvêo e empresários da
região na tarde de terça-feira, naAciog

Guaramirim - o secretário de
Desenvolvimento Econômico e

de Integração ao Mercosul,
Paulo Gouvêa, afirmou em

palestra a empresários da região
que o governo pretende im

plantar o Simples (Imposto Único)
no Estado, A informação foi feita
na tarde da última terça-feira
(17), na Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim), Gouvêa apro
veitou a visita à região para
discutir também o Prodetur
(Programa de Desenvolvimento
da Infra-estrutura de Turismo) e o
Prodec (Programa de Desen
volvimento da Empresa Cata
rinense),

O mais polêmico deles, a
criação do Simples estadual,
acaba com a isenção do ICMS

(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) das
micro e pequenos empresas. Em

princípio, muito controverso, o
projeto, que busca trazer para a
legislação estadual benefícios
com a simplificação dos

processos de recolhimento de

impostos, foi aprovado nas

discussôes com entidades
empresariais envolvidas. O
objetivo do Simples, programa
federal, é a desburocratização,
mas a adaptação em Santa
Catarina terá conseqüências
para as micro e pequenas
empresas, visto que acaba com
a isenção do ICMS estadual.

O secretário reconhece que

Edson Junkes/CP

Simples: Gouvêa (D) ao lado do presidente Adriano Zimmermann

as entidades envolvidas com o

empresariado relutaram em

aceitar a nove lel. Mas assegura
que a contribuição das micro e

pequenas empresas não é
retrocesso de um direito ad

quirido, e sim evolução, "Partimos
do princípio de que todos devem
contribuir. As micro e pequenas
empresas terão uma contri

buição simbólica", garantiu,
acrescentando que a lei está tão
boa que foi aprovada pela
Fornpesç (Federação das

Associaçôes de Micro e Pe

quenas Empresas). Ele lembrou as

discussôes que originaram o

anteprojeto da lei, prestes a ser

aprovada pelo governo,
As microempresas que se

encaixam na parcela de

arrecadação mínima, com

receita bruta mensal de até 2,5
mil Ufir's (Unidade Fiscal de

Referência) - RS 0,977 =, e que até
então eram isentas do pa
gamento de ICMS estadual,
recolherão o valor de 25 Ufir's,
quando o Simples estiver vigo
rando na legislação estadual. O
mesmo índice de 1 % será
cobrado de empresas com

receita que varia de 2,5 mil a 7,5
mil Utlr:s. O secretário acredita

que a proposta estimula a

legOlização de empresas, des

complicando a declaração de

impostos e fazendo com que
saiam da situação irregular.

Sobre o Prodec, Gouvêa
adiantou que o governo pre
tende revisar as diretrizes do

programa, Ele revelou que deve
ser criado o Prodec Comercial.

r --------------------,

o Na última etapa de construção do Shopping Center Breithaupt, a empresa está instalando o sky-light, I
o maior do gênero em Santa Catarina. O sky-light propiciará grande incidência de luz natural. I
O Na próxima terça-feira (25), na Escola de Educação Fundamental Jonas Alves de Souza, no Bairro
Ana Paula II, o gerente regional da Secretaria da Fazenda em Joinville, Edson da Silveira, faz palestra I
sobre Emissor de cupom fiscal.

.

I
O evento, promovido pelo Núcleo do Comércio dos bairros São Luís e Ana Paula, qbordará a I
regulamentação e os prazos de implantação do sistema nas empresas comerciais,
O A Metalúrgica Menegotti apresentou durante a Feira Internacional para a Indústria da Construção, I
que aconteceu no semana passada, na ExpoCenter Norte, em São Paulo, a linha Millenium de betoneiras, I
além de fazer o lançamento da máquina para fabricar blocos de concreto. I
O O jornalista e escritor Alexandre Garcia - Rede Globo - faz palestra em Jaraguá do Sul na próxima
quinta-feira (27), A palestra acontece a partir das 19h30, no Clube Atlético Baependi, e terá como tema: I
"Brasil - A caminho do primeiro mundo", abordando, entre outros, a formação dos hábitos políticos, I
econômicos e sociais, as rnudoriços no setor público, globalização e 0S bastidores de Brasília, I
O A partir de hoje, o Restaurante da Sociedade Recreativa Marisol está sendo operado pelo Ataliba IRefeições.

L � �

ESCOLA TÉCNICA TUPY QUER AMPLIAR PRESENÇA EM JARAGUÁ DO SUL
A Sociedade Educacional de Santa Catarina, mqntenedora da Escola

Técnica Tupy, de Joinville, quer ampliar a sua presença em Jaraguá do
Sul. No final de abril, firmou parceria com o Colégio Divina Providência
para oferecer, a partir de agosto, dois cursos técnicos, nas áreas de
Eletrônica e Processamento de Dados, cujas matrículas estão abertas, O
diretor-executivo da Escola Técnica Tupy, Sandro Murila dos Santos, revelou
na Acijs, no dia 17 de maio, que de Jaraguá do Sul, cerca de 250 alunos
se deslocam diariamente a Joinville poro estudar num dos nove cursos

técnicos oferecidos, expondo-se ao perigo do trajeto pelas BR-280 e BR-
101.

"Resolvemos vir ao encontro da cidade e encontramos um ótimo
parceiro, o Colégio Divina Providência, Firmamos a parceria para os

cursos técnicos de Eletrônica e Processamento de Dados, com dois anos
de duração, e que começam a funcionar em agosto", disse, A
mensalidade foi fixada em RS 270,00, menor que o valor pago em

Joinville, se considerarmos a soma do transporte que os estudantes daqui
têm para o deslocamento", Nos laboratórios, a Escola Técnica Tupy está
investindo RS 100 mil.

O diretor-executivo da EH informou que os professores serão os

mesmos dos cursos dados em Joinville e que existe interesse, para o

futuro, de instalação de uma sede em Jaraguá do Sul. "Já deveríamos
estar muito antes em Jaraguá do Sul, como também em São Bento do
Sul", observou, Outros cursos técnicos também são possíveis de realizar,
com 60"10 da grade curricular ministrada em Jaraguá do Sul e 40"10 em
Joinville, em função dos laboratórios, Na área de pós-graduação e

extensão, existe o interesse da EH de firmar parcerias, também,
Para o presidente da Acijs, Eduardo Horn, a introdução de novos

cursos técnicos é salutar, porém, a preocupação é com e duplicidade
de cursos e de investimentos numa mesma área e a saturação do
mercado, "É preciso focar os investimentos nos cursos de maior demanda,
O SenciL o Centro Politécnico e agora a Escola Técnica Tupy precisam
conversar sobre isto, para não desperdiçar recursos", frisou Horn.

ASSEMBLÉIA APROVA CRIAÇÃO DO CONSELHO DE EX-PRESIDENTES
A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, durante

assembléia, aprovou, através de voto dos associados, a oficialização
das vice-presidências de Serviços, de Núcleos Setoriais e de Segurança,
que já existiam de fato, mas não de direito, estatutariamente, Outra

alteração estatutária aprovada foi a criação do Conselho de Ex

Presidentes, de caráter consultivo e de aconselhamento da diretoria para
assuntos que requeiram grandes decisões, O presidente da Acijs, Eduardo
Horn, justificou que este conselho não interfere na soberania do Conselho
Deliberativo, conquanto não tem poder de decisão, "É de consulta, de
aconselhamento à diretoria",

A assembléia aprovou. também, recursos para investimentos no novo

prédio do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, na atual proporção da
participação societária, de 15,10"10, o que dá cerco de RS 90 mil,
considerado o custo da obra, ainda não oficial, estimado em RS 914 mil,
para uma área construída de 2.889 metros quadrados, A participação
financeira de um percentual maior foi autorizada, para cobrir,
eventualmente, parte de condômino com dificuldade de caixa, O
desembolso previsto é no decorrer da construção do empreendimento,

Pelo cronograma, em julho deve acontecer a terraplenagem da área
do futuro Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, ao lado do Centro
Cultural da Scar, na Rua Jorge Czernlewícz. Em razão disto, o prédio do
Cejas, na Av, Getúlio Vargas, com 807 metros quadrados de área
construída, sobre um terreno de 632 metros quadrados, será vendida. A
avaliação média é de RS 350 mil. As propostas estão sendo recebidas
junto à Assocloçöo Comercial e Industrial.

NÚCLEOS SETORIAIS ORGANIZAM MISSÕES PARA
FEIRAS EM SÃO PAULO

Muitos eventos na área empresarial estão programados para omês de

junho, O Núcleo de Hotéis, Restaurantes e Similares da Aclls. prepara missão
técnica à Fispol Goumert Showj99 - 3º Feira de Fornecedores e Serviços
para Gastronomia, Hotelaria e Cattering, de 8 a 11 de junho, no Anhernbi.
em São Paulo, O grupo sairá no dia 9, de JaragJá do Sul, à noite, retornando
no dia seguinte. No mesmo local e período acontece a Fispalj99 - 15º Feira
Internacional da Alimentação, à qual o Núcleo dos Sorveteiros programa a

missão técnica. Para os dois eventos. existem inscrições com a consultora
Déborah. pelo telefone: 371-1044. até o dia 4 de junho,

Uma terceira missão. esta à Hortitecj99 - 6º Feira de Horticultura, em
Holambra .söo Paulo. de 17 a 19 de junho. levará interessados de Jaraguá
do Sul e regiào, A saída está prevista para às 20 horas do dia 17 de

junho, retornando às 19 horas do dia seguinte, Informações sobre custos
e outros pormenores, com Déborah, na Acijs,

I&a
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Seminário
Lideranças de organizações não-governamentais da
microrregião promovem amanhã, sábado, a partir das
14 horas, no auditório do Sindicato dos Vestuários, o
seminário de Políttcos pública - Saúde e assistência social.
O evento, promovido pelo Centro dos Direitos Humanos
e União Jaraguaense das Associações de Moradores, será
ministrado pelo professor do Departamento de Serviço
Social da Furb, Jaime Hillermain, que abordará a

legislação e o controle social sobre as polítiças públicas
na área de saúde e assistência social.

Novas linhas
A vereadora Niura dos Santos (PSDB) apresentou indicação
solicitando novas linhas de ônibus urbano em Jaraguá do Sul.
Ela afirmou que os moradores dos bairros Jaraguá
Esquerdo e São Luís fizeram abaixo-assinado reivindicando
horários entre 20 horas e 22h30.

Olimpíadas
O Colégio São Luís promove, de 28 de maio a 12junho,
os Jogos de Integração da Família Marista, também
conhecido como Olimpíadas Champagnat, destinados
a professores, pais, funcionários e alunos, este último acima
de 18 anos.
As fichas de inscrição deverão ser entregues até .o dia 21
de maio.

Inscrições
As inscrições para os cursos de Eletromecânica e Têxtil da
Escola Técnica Federal, de Jaraguá do Sul, estarão abertas
até o dia 28 de maio.
Os cursos em nível de 22 Grau é gratuito. O teste de seleção
para novos alunos será dia 3 de julho.
Maiores informações pelo telefone (047) 372-9011.

Professores
A unidade descentralizada da Escola Técnica Federal está
recrutando professores nas áreas de malharia, mecânica
de máquinas de costura e modelagem. Os currículos
devem ser enviados à escola até meados de junho.

Associação de moradores
Na semana passada, foi criada a Associação de
Moradores da Barra do Rio Cerro. A diretoria provisória,
presidida pelo ex-vereador Luiz Zonta, tem 90 dias poro
legalizar a entidade, elaborar o estatuto e convocar

assembléia para a eleição da diretoria definitiva e

aprovação do estatuto.

Diretor é acusado de forjar
provas e corromper crianças
---------------------------------

Segundo denúncias, Vonderlei Chaves falsificou o livro de ocorrências da
escola e "obrigou" alunos a assiná-lo sem saber omotivo

Jaraguá do Sul - O
diretor da Escola Muni

cipal de Ensino Funda
mentai Santo Estevão, no
Garibaldi, Vanderlei Luiz
Chaves, está sendo acu

sado de falsificar docu
mentos para incriminar a

professora ACT (Admitida
em Caráter Temporário),
Susana Maria Machado,
além de forçar alunos a

assinar o livro de ocor

rências da escola. Ela
entrou com representação
criminal contra Chaves por
calúnia, difamação e

injúria, alegàndo prejuízos
morais e financeiros.

A Polícia Civil instaurou

inquérito para apurar os

fatos e deverá intimar a

depor as 15 testemunhas
arroladas na ação e a

secretária de Educação,
Isaura Silveira, indiciada no

processo. Chaves disse que
fez avaliação do compor
tamento profissional de
Susana, de acordo com as

informações colhidas.
"Não poderia ser coni
vente com agressões" , de
clarou, negando qualquer
desavença de caráter

pessoal.
Isaura não quis co-

.

mentar o assunto. Através
da assessoria, informou que
não tinha conhecimento
do caso e sugeriu que
procurasse o Departamen-

ESTADO DE SANTA CATARIN�,
PREFEITURAMUNICIPAL DEJARAGUADO SUL

Edital de Concurso Público N° 001/99
Secretaria de Planejamento

OBJETO: Seleção de Anteprojeto Arquitetônio e Urbanístico do CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL, com área máxima limitada a 15.000,00 m2•

P>ARTICIPANTES: Profissionais (isolados, em equipe ou em organizações), habilitados em nível superior em Engenharia
.
e/ou Arquitetura.
INSCRIÇÕES: Período de 1 ° a 30 de junho de 1999, das 8:00 às 11 :30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na sede da Prefeitura

Municipal, sita à Rua Walter Marquardt, n° 1111, CEP 89.259-700. Pessoalmente, por procuração ou .por via postal.
DOCUMENTO: Cópia autenticada da carteira profissional e do registro ou com visto do CREA/SC, comprovante de

pagamento da Taxa de Inscrição (Banco do Brasil, agência 0405-7, Jaraguá do Sul, conta corrente 6.390-8), procuração,
e, ficha de inscrição.

---
,

,ENTREGA DOS TRABALHOS: 30 de Setembro de 1999.

PREMIAÇÃO: 1° Colocado - R$ 25.000,00
2° Colocado - R$ 10.000,00
3° Colocado - R$ 5.000,00 ,

INFORMAÇÕES: A íntegra do edital encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de
Janiguá do Stil, sita à Rua Walter Marquardt, n° 1111, ou, pelo site www.jaraguadosuI.com.br Maiores informações

, pelos telefones (047) 3728027/37281)0, com o Eng" Osmar Günther ou Eng" Clarice Lúcia Nardi Coral.
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Jaraguá do Sul, 04 de maio de 1999.

Irineu PasoId
Prefeito Municipal

to Jurídico. Em
abril, respon
dendo ao pe
dido de nuli
dade da ava

liação, a Pro
curadoria
afirma que a

Secretaria de

Educação, "a
fim de compro
var as alega
ções, proce
deu a juntada
de cópias do'
livro de ocor

rênclos.;."
Desde 1991,

Susana é pro
fessora em di
ferentes esco

las da cidade.
No ano passa
do, trabalhou Respingo: Isaura foi indiciada na ação criminal

na Santo Estevão até 31 de

julho, Em novembro, foi
aprovada em 1.ß2 lugar
para ministrar ciências. No
dia 15 de dezembro, data
da escolha da vaga, foi
informada que não po
derio assumir o cargo,
porque a avaliação feita

pelo diretor O desqua
lificava para [ecioncr. e a

acusou de agredir alunos.
Chaves mostrou o livro de
oçorrências, com seis re

clornoçöes. para confir
mar a avaliação.
Segundo a ação, em

fevereiro, a Secretaria
de Administração e

Finanças certificou que
não constava na ficha
funcional ou nos arqui
vos qualquer documen
tação a respeito de
advertências ou puni
ções contra Susana.

O advogado Dionei da
Silvo.' que também regis
trou boletim de ocorrên
cio, garante que uma das
alunas que assinou o livro
no dia 18 de janeiro, só se

transferiu para a escola
no dia 23. "Há fortes
indícios de falsificação
dos documentos", afir
mou, lembrando que o

livro foi aberto em fe
vereiro de 1998 e fe
chado em maio deste
ano. "No livro só existem

reclamações contra Su-

sana", informou, estra
nhando que os demais

professores não sabiam da
existência do livro.

Por envolver adoles
cente, o caso foi parar no
Conselho Tutelar, que ouviu
pais e alunos.

CONTRADiÇÕES - A ex

secretária da escola, Arlete
Maria Girelli, também

> acusada na ação, afirmou
que as crianças sabiam o

que estavam assinando,
"Muitas vezes as crianças
reclamavam que foram

agredidas pela professora.
Ela (Susana) não, deixava
as crianças saírem para
reclamar", reforçou. A

declaração contradiz com
o depoimento da ado
lescente V.L., 13 anos, que
afirmou não saber o que
estava assinando.

- O diretor me chamou
para assinar o livro e me

contou outra história.
Pediu para não contar

para ninguém, nem para
'minha mãe - afirmou. A
mãe da menina, Erna
Bolduan Luy, disse que só
ficou sabendo do caso

depois de aberto o pro
cesso contra o diretor.

A representação inclui

declarações de outros
diretores defendendo o

comportamento e elo

giando as qualidades
profissionais de Susana.
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário'próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

<])r. 9lcyr 91ideki 9todrigues da Öiloa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Aidê da Costa Pereira Fontoura
Psicóloga

CRP01865

Atendimento a adolescentes e adultos
Aceita convênios .

Consultório anexo a Cardioclínica
Rua João Pícolli, 94 - Fone: 371-3247

Aluga telões

Av. Mal. Deodoro, 252 - F�E/FAX (047) 372-2167

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

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

, ELETROLISE
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 - Jara uá do Sul

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHULZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestiva

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

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

.

Gherusa Helena Milbratz
recebeu cumprimentos,
ontem, pela idade nova

Cristiane, filha de Lauro e

Esmeralda Vegini, e
Gerhard Junior, filho de 0,

Gerhard (in memoriam) e
Úrsula Henn, contraíram

núpcias sábado passado. A
cerimônia religiosa foi na
Igreja São Luiz Gonzaga e

a recepção aos convidados
no Baependi

Diether Bachmann e Diane
Dias. Ela comemora idade
nova no próximo dia 26 de

Casal Paulo e Miriam Sasse
Iwasaki. Ela recebe bonitas

flores amanhã, quando
FONE: (047) 371-2111

Thais, Aline,
Cíntia, Fabiano,
Joice, Ana Pauw
e Rafael na festa
de aniversário de

Fabiana Leal

Magalhães
Barbosa

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
� Jaraguá do Sul - SC
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Expressamente livre, percorrendo a mesma rota
Piano rhodes, órgão e muito

violão. Da categoria pop, com
alta dose de romantismo, chega

- às lojas na próxima semana o

primeiro CD solo de Daniel

Lucena, músico que até.o início
da década de 90 compôs a

saudosa Banda Expresso, em

Santa Catarina. Ele recorda os

anos 70 em disco que se propõe
diferente, tomando cuidado

especial, para alegria do

público, na composição das

letras.
"A gente é o que a gente

ouve". Com esta frase Daniel

Lucena justifica as influências
musicais que de certa forma
determinaram a seleção das

composições para o CD.

"Escolhi músicas que me

agradavam por excelência".

Assim, relegou a tradição da

Expresso em gravar apenas

compo srçoe.s próprias e

confessa que as músicas que
mais o agradam, nem são as que
ele mesmo fez. Mas faz questão
de observar a coerência das

letras, exercício raro hoje em

dia e que não permite ao público
esquecer composições como

"Nas manhãs do Sul do

mundo", marco na carreira.
Mais atual, "Roteiro das águas",

gravada por Sérgio Guimarães,
denuncia modéstia nas

declarações do compositor.
Como escola de música, os

bares da vida. Ele iniciou a

trajetória em festivais
universitários e curtia música
folk americana. Dos brasileiros

que mais agradam, recorda

Almôndegas (antigo grupo de

Kleiton eKledir), 14 Biss (à
época de Flávio Venturini) e os
mineiros que fizeram o

movimento de vanguarda Clube
da Esquina, na década de 70.
Isso tudo dá ao disco inegável
tom de saudade, compensado
com produção atual. Roger K,
o produtor, trouxe experiência
de São Paulo para fazer
trabalho que pretende, no

mínimo, destacar-se pela
qualidade. Gravado no

jaraguaense Catharina Estúdio,
o disco foi mixado e

processado em solo paulista.
Do repert?rio gravado com a

antiga banda, "Banho das seis"

figura no novo trabalho. Antigo
parceiro de composições, o nome
Volnei Varaschin aparece em

faixa do disco. Entre os músicos

que acompanham, outro nome da
antiga, Márcio Correia, ex

tecladista da Expresso. Mas

também há muito de novo.

Surpreendem o reggae gaúcho
"Olhar suspeito" e a faixa "Ho)'
te vaz", gravada em espanhol. A
própria banda seria aprovada em
qualquer processo de

reciclagem, trazendo, dentre

outros, Athon Gallera (baixista),
Peninha (baterista), ex-Banda 4"

Redenção, e RogerK, na guitarra.
No vocal, a família. Nada menos

que dez mulheres de sobrenome

Lucena, junto com Renize

Soranzo, responsabilizam-se
pelas �ozes.

Além de facilidade em

agradar o público com o estilo

pop, o CD Daniel Lucena

(homônimo do cantor) conta

com a possibilidade de boa

campanha de marketing, visto
que sai pela Aquarela Music,
selo de Cláudio Bianchini , o

maior distribuidor de Santa

Catarina. Dispondo de bom

espaço publicitário, a gravadora
deve iniciar a divulgação do

trabalho nos próximos dias.
Oficialmente o disco será

lançado na Festa do Pinhão, em
Lages, no dia 11 de junho,
abrindo o show do grupo
Cidade Negra. Lages é a cidade

natal de Lucena, local onde
iniciou a carreira.Canções e nomes: Lucena recorda a boa música dos anos 70

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

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

Ih � KRAUSE
Requinte :(J seu Bom Gosto

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

liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltapocu

Há72 anos
- Em 1927, o 13° BC, atual 62° BI, de Joinville, viajava com uma companhia,
de trem, para atingir Guayra e substituir a companhia ali estacionada, dentro
do programa de vigilância das fronteiras brasileiras.
- O governador Adolpho Konder visitava Joinville, e o jornal joinvillense
"Kolonie Zeitung" fazia amplo comentário sobre a importância dessa visita.
Certa vez, e foram muitas, dado o fato de que Jaraguá era ponto de
entroncamento rodoferroviário, acontecia que vinha de SãoBento, na inspeção
de estradas e conhecer o desenvolvimento da região, e recomendava que não
se fizesse nenhuma recepção, pois pernoitaria aqui para viajar alta manhã à
capital. Apesar de toda a recomendação, aconteceu um encontro com seus

conhecidos, em cuja companhia ele fez um pequeno "Bierbummel", istoé,
uma demora regada amuita cerveja.

Há71anos
- Em 1928, a Texas e a Standard Oil Company instalavam duas bombas de

gasolina nas proximidades da estação ferroviária (a velha), dando uma especial
valorização à RuaEmílio Carlos Jourdan, que, então, era chamada de Rua CL.
Jordão. As bombas eram das firmas Bernardo Grubba e Breithaupt & Cia.
A de Breithaupt ficava quase na esquina e a deGrubba ficava alguns metros
daí, perto do "Hotel Brasil", onde hoje começa o Shopping CenterBreithaupt.
- Realizava-se o casamento de Ema Buhr, filha de Georg, com o sr. Emílio

Stein, capitalista em Jaraguá. A cerimônia religiosa ocorria na Igreja
Evangélica, com o pastor Schlünzen, e o civil na residência da noiva, na Av.
Coronel Jordão (?). As testemunhas eram Carlos May e Alfredo Fiedler e

<'respectivas esposas.
Há70anos

- Em 1929, o Schuetzenverein Jaraguá, o atual Clube Atlético Baependi, de
pois de ter-se chamado Clube Jaraguaense, por 60 dias, realizava a Festa do

Espírito Santo, com sucesso, a marcha dos atiradores, e o baile realizava-se
no salão W. Schleumer (ex-Lorenzen), situado na Estrada Frederico

Bruestlein,a atualRua 412, no Bairro Baependi, nominada deMaxWilhelm,
defronte da atual Rádio Jaraguá. O baile era animado pelaBanda do Tiro de
Guerra.
- Grandes temporais abatiam-se sobre Jaraguá, as ruas ficavam inundadas,
o trânsito com Blumenau-ficava interrompido com grändes estragos e, em

Itapocuzinho.n volume da água arrancavapontes e bueiros.

Há68anos
- Em 1931, era apresentado omovimento de Imposto eExportação do Distrito
em 1930: Cal. Federal Rs. ] 96:099$644; Cal. Estadual 364:092$730;
Intendência Distrital 137:470$540; Agência do Correio 26:071$200 e

Telégrafo Nacional 6:018$930, totalizando em Rs. 729:753$044.
Comparando com o ano de 1929,849:643$676 menos 729:753$044, dava
uma arrecadação a menos de Rs. 119:890$632, em 1930, atribuindo-se ao

estado de anormalidade com aRevolução de 1930, a insegurança da lavoura,
indústria e comércio, com requisições militares que não eram honrados ou

.

eram após muitos anos.

- Desde fevereiro, o CORREIO DO POVO dizia que os próceres da Aliança
Liberal, em suas andanças de propaganda de suas idéias, assumiram com o

eleitorado do 2° Distrito de Joinville o

compromisso solene de que.Iaraguá seria
município e comarca, caso chegassem ao

poder.

- Dentro de dias realizar-se-ia oCongresso
dosMunicípios Catarinenses, que resol
veria sobre a criação, modificação e su

pressão demunicípios e, como era tempo
de pós-revolução, as soluções das partes
interessadas era facilitado em dividir área

Qualidade
.

Marista de

Educação

F7

de municípios.

INAUGURAÇÃO

Apae em novas emodernas instalações
Jaraguá do Sul- Na tarde do último dia

13 de maio, aconteceu a inauguração dás
novas e modernas instalações da Apae (As
sociação de Pais e Amigos dos Excepcio
nais), no Bairro Centenário, próximo da

divisa com o Município de Guaramirim, com
o comparecimento de elevado número de

pessoas dos vários segmentos da sociedade

jaraguaense e da região.
No transcorrer da cerimônia, fizeram-se

ouvir a presidente da entidade, senhora

Rosane Terezinha Janke Vailatti ; Vicente

Donini; deputado federal Vicente Caropreso;
João Augustinho Pires, presidente da

Federação Catarinense de Apaes; o vice

governador Paulo Roberto Bauer, represen
tando o governador Esperidião Amin Helou

Filho; os alunos da Apae: Flávio Batista e

Rodolfo Duwe Jr.; o prefeito lrineu Pasold,
entre outros, havendo inauguração de placas.

VIDA ROTÁRIA

Após a visi tação das instalações, ocorreu

animado coquetel.
A impressão que se teve foi de gratifi

cação pela colaboração numa obra de tal

envergadura:
O pastor Ingo Piske e o padre João-Boing

abençoaram as instalações.
Finalmente, de lembrar a cantora Jacira

Forbici, que deu aquele toque durante as

solenidades inaugurativas,

42aAssembléia doDistrito 4650
Jaraguá do Sul - No último sábado, dia

15 de maio, aconteceu em nossa cidade a 42"
Assembléia do Distrito 4650, do Rotary
International, que contou com 327 inscrições.
Após a entrega dos crachás, que ocorreu nas

dependências cedidas pelo diretor do Colégio
Marista São Luís, seguiram para o auditório

do Sindicato dos Vestuaristas, onde ocorreu

a abertura da assembléia e a palavra do clube

anfitrião, companheiro Hélio Murara Garcia,
com as boas-vindas ao governador, compa
nheiro Orélio Camilotti.

Em seguida aconteciam as boas-vindas do

governador 1999/2000, Rolf Botho Hermann,
a mensagem do presidente do Rotary
International e o lema do Ano Rotário.

Seguiu-se a palestra do dr. Gerd Edgar
Baumer, sobre "Liderança", muito aplaudido
ao final da brilhante exposição.

Antes do almoço, ainda' ocorriam
explanações �obre Intercâmbio de Jovens,
com a companheira Ursula de Souza;
Intercâmbio de casais, com a companheira

CONSTATAÇÃO

Norma, e Grupos de estudos, com o.

companheiro Sérgio.
No período da tarde aconteciam sessões

de treinamento a cargo dos governadores
Mario Sousa, Dario Maciel, Lauro José T.

dos Santos, Mário Patrício, Orélio Camilotti,
Pier L. Marchesini, Ruy Cardoso, Luiz R.

Franco e governadores adjuntos Osnildo
Bartel e Ivo Kannenberg.

Na parte da tarde acontecia programa
paralelo da Casa da Amizade, com palestra
da professora Rosemery Vasel, e posse na

coordenadoria, de Gillian.

Imprensaajudaensino
Maria Aparecida Borelli, assessora pará

assuntos de Jornais na Educação, da ANJ

(Associação Nacional de Jornais), destacou
que o jornal foi eleito como um componente
de grandes potencialidades para os alunos e

professores tratarem os conteúdos curricu

lares de forma crítica científica, por situar
se entre os meios de comunicação como o

, mais atento aos temas sociopolíticos.
Usado como meio pedagógico, o jornal

tem ainda a vantagem de basear-se na cultura

e em situações locais, o que não ocorre com

os livros didáticos.

Por oferecer diariamente o movimenta da

sociedade, o jornal é o laço que prende a

cidadão à comunidade em qU'e vive e atua.
,
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por Egon Iagnow

o pesquisador e o jor
nalista sempre gostam de

apresentar o inédito. E isto,
muitas vezes, é muito difícil
ou até impossível. Hoje,
apresento duas fotos, das

quais uma é inédita. São fotos
do Rio Itapocu, mostrando o

lugar conhecido como Porto

Czerniewicz, onde uma balsa
fazia a travessia do rio e

localizava-se um pouco acima
da atual Ponte AbdonBatista,
dando nos fundos dos atuais
escritórios da Celesc. A da

margem esquerda, os estu

diosos a datam de 1910,
aproximadamente, e é conhe
cida por muitos. A outra é
inédita. Ela está publicada no
livro Gedenkbuch zur Jahr
hundert-Feier deutscher

Einwanderung in Santa Ca
tharina. E mostra a margem
direita do rio (o inédito)
quando o centro da cidade
ainda eramata densa. E se al

guém perguntar: mas para
que balsa se aqui ainda era

tudo mata? A resposta é:

quem ia de Joinville aBlume

nau, por terra, passava por
aqui bem antes do povoado
Jaraguá existir. Foto da margem esquerda do Rio Itapocu (hoje ali se localiza o Bairro Czerniewicz)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - CORREIODOPOVO

Sonhos de Noiva Decorações
Certas ocasiões em nossas

vidas merecem ser lembradas

para sempre. Alguns momentos

são tão mágicos que justificam
por si só todo e qualquer esforço
para torná-los inesquecíveis. Um
destes momentos maravilhosos,
sem dúvida alguma, é o casa:
mento. A união de duas pessoas

que se amam, celebrada com a

bênção de Deus, tem sido viven

ciada por povos de todo o mundo

hámuitos e muitos anos. Para rea

lizar este sonho, a Sonho de Noiva

Decorações surge em laraguá do
Sul como uma nova opção,
trabalhando com sistema de

aluguel, põe à disposição dos

futuros casais da região uma série

de ornamentos, possuindo vários

modelos de vasos, diferentes cores
de tapete, luzes, castiçais CO/11

velas e tecidos combinando com

suas belas flores importadas, que
possibilitam tornar a sua

celebração matrimonial ainda
mais inesquecível.

A empresa, de propriedade das
sócias Rache! Niel s e Mvlene

Fodi, fica situada na Rua João

Januário Ayroso, n° 65, próximo
à Panificadora Tecnopan, e reali

za a decoração de igrejas e salões
de festas com artigos de primeira
qualidade.

Até aquelas tradicionais
lembrancinhas que os convidados
levam no final da [esta, são

oferecidas pela loja.
A empresa atende regular

mente de segunda a sexta-feiras
das 8h30 às 18h30, e aos sábados,
das 8h30 às 12 horas. Mas se seu :

problema é afalta de tempo, basta

ligar para os telefones 371-5927

ou 975-0759, e assim combinar
um horário para ser atendido e,

se preferir, o casal pode receber
uma visita em domicílio e fazer
seu orçamento sem compromisso.

Fígado e espírito
Sofrendo de uma afecção crônica biliosa, o marquês de Paraná, Honório Hermeto Carneiro Leão, foi

atacado de uma crise grave no momento em que combatia, em 1856, com todo o brilho do seu talento, o
projeto de reforma eleitoral. Procurado pelos amigos, que lhe pediam se recolhesse ao leito, abandonando
a campanha, recusou, terminantemente.

- Enquanto durar esta luta - declarou, - o meu espírito será mais forte do que meu fígado. Depois da
vitória, cairei doente.

E assim foi. Uma semana após a vitória, recolheu-se ao leito, e morreu.

J.M. de Macedo - "Ano Biográfico", volume ll, página 22

Memória Jaraguaense
, O que faltou para contar... (eXI)

Tio Eugênio
Möller - Roeder - Piazera e Tancredo

Johann Julius Möller, também conhecido com o nome de João Möller, adquiria a filial de Wilhelm

Weege, e o salão era conhecido por J. Möller. Um outro solteirão, de nome Burchardt, que também
trabalhava com Möller, tempos depois retornou à Alemanha. Foi quando Möller convidou Ricardo
Roeder pára fazer uma sociedade, Möller era o 'ministro do interior', e Roeder era o 'ministro do

exterior', como brincavam, dividindo os serviços.
A casa de enxaimel era coberta com folhas corrugadas de flandres. J. Möller vendeu o

estabelecimento para os Roeder. Em agosto de 1948, o dr. Luiz de Souza conseguia a liberação do

depósito no banco e a abertura da firma Ricardo Roeder, que mais tarde converteu-se em sociedade
anônima.

A morte do presidente eleito do Brasil, dr. Tancredo Neves, foi motivo de conversa, que sofreu
muito para morrer. Foi quando um espírita, meu amigo, deu a versão do porque dessa morte, dizendo

que em outra encarnação, Tancredo foi o algoz de Tiradentes, esquartejado que foi em sete partes -

cabeça, membros e tronco em duas partes, salgadas e distribuídas ao longo do caminho. Atribui-se,
pois, que, por isso, tenha sofrido sete operações e a sua morte ocorria no dia 21 de abril.

Em 4-5-93, falo com Írio Piazera, sobre velhas fotos deixadas por sua falecida mãe, e divaga
coisas do passado. Querendo saber mais sobre algumas construções na Marechal Deodoro, que
antigamente era conhecida por Rua Abdon Baptista. Falou-me, então, sobre integralismo (vide
Reminiscências, ed. 3.740, pág. 2, de 3-3-93, capítulo 1 a 4, onde faz relato de como era um certo

tempo a principal via de Jaraguá do Sul.
Voltaremos. Até a próxima.

Sexta-feira, 21 de maio de 1999

MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Praia de Icaraí

Está dando o que falar o projeto dos. vereadores Afrânio
Siqueira e Luiz Carlos Gallo, que dá à Praia de Icaraí o nome de
Jornalista Alberto Torres. Os niteroienses acham justa, até
louvável a homenagem, mas é preciso que se pense, o nome -

Praia de Icaraí é referencial no mundo inteiro, a mudança trará
um verdadeiro tumulto. Seria importante repensar, tendo em vista
a contrariedade estampada no rosto dos niteroienses - nossa bela
e conhecida internacionalmente - Praia de Icaraí é patrimônio.

Sincronias
• o escritor Waldir Rodrigues Pereira encontra-se nos

preparos finais para o lançamento de um livro de grande enfoque
filosófico. Obra que será lançada em Brasília e promete, dado a

sua magnitude literária, ter sua edição logo esgotada. Niterói
aguarda a presença do escritor,mediante a promoção de um novo

lançamento, como meio de oportunidade do desfrute da obra.
• A Universidade Estácio de Sá realizou vernissage da

UniversidARTE VIII, que apresenta trabalhos de artistas plásticos
contemporâneos, nos campi Rebouças, Barra (Akxe - Armado

Lombardi), Niterói e Nova Friburgo. A exposição seguirá até 21 de

junho. Quem vier ao Rio - vale a pena conferir ..
• O nosso Letras Itaocarense (Bali), de Kléber Leite, da

Academia Itaocarense de Letras, merece espaço honroso, um
órgão que abrange o mundo cor-de-rosa dos poetas, nos

proporcionando momentos de inteira gratificação ao reproduzir,
na íntegra, nossos textos e até mesmo posse acadêmica.
• Notícia de enorme repercussão os prêmios literários em versos

obtidos pelas poetisas niteroienses, Walma da Costa Barros, Gilda

Baptista e Alda Correa Mendes, no Brasil e no exterior, levando o

nome de nossa cidade aos mais distantes rincões.
• O talento interpretativo e o estilo da declamadora

niteroiense Marly Prafez. Dinâmica que é, está sempre em dia,
renovando o repertório e participando de eventos. Um brilho todo

especial.

SETOR MATRIZ

SÁBADO
IShOO - Matriz

19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

NOSSA MENSAGEM

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha

Vinda do Espírito
O Espírito Santo continua inspirando, hoje, nossos atos de bondade, justi

ça e religiosidade, até que encontremos, em Cristo, seu sentido definitivo. São

frutos do Espírito, por exemplo, o amor, a paz, a alegria, o respeito pela opi
nião dos outros e o não se achar dono da verdade!

O Espírito desenvolve uma pequena semente no coração do homem. Cres

ce devagar, como um leve sopro, mas seus frutos serão abundantes. E é Dom do

mesmo Espírito saber respeitar o desenvolvimento da semente em cada cora
.

ção de nossos irmãos. Os caminhos da fé são diversos para cada um, e diferen

tes seus amadurecimentos.
Por fim, o Espírito é fonte de unidade, derruba todas as barreiras e onde

que ele chegue, elimina o pecado. Os pecados só não serão perdoados, se não

criarmos condiçõês para que nosso coração se abra à ação do Espírito. (Jo 20,

19-23)
Apoio:

a
CASA DAS TINTAS

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

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

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

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

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

Quando equilibrado; o corpo astral defende o organismo das agressões
do meio externo, como a poluição ou os alimentos industrializados.

A medicina antroposotica tem nele um de seus pilares.
Fica cada dia mais evi

dente que não é utilizando

apenas os recursos do mundo
externo que encontraremos a

solução para vários de nossos

problemas, inclusive os de
saúde. Daí a necessidade de
admitirmos a possibilidade de

que um grande caminho pode
estar no domínio do não-físico,
naquela certeza que todos nós

temos - embora façamos de
conta que não - de que somos

algo mais do que carne, osso

e sofrimento.
Com a saturação desse

modelo que vê tudo como

proveniente do mundo ex

terno, haverá, sem dúvida, um
retorno para a busca do
interior. Nesse sentido, a

antroposofia - uma ciência que
busca a integração do físico e

do espírito com os princípios
morais - pode ser de grande
ajuda no desenvolvimento dos
nossos sentidos superiores.
Segundo a linha antropo

sófica, o corpo físico sempre
estará sujeito ao processo de

degradação e falência que o

levará à morte, mas através do
seu corpo etérico conseguirá
estabelecer mecanismos que
prolongarão seu ternpo de

existência, pois é este quem
mantém a vida e atua contra a

morte. Todas as doenças que
atingem o corpo físico mos

tram o quanto ele é vulnerável

às reações do meio externo,
quer seja pelo ar impuro que
responde pelas doenças
alérgicas e respiratórias; pela
alimentação artificializada e

cheia de aditivos e hormónios;
ou pelos próprios processos
envolvendo os minerais do
nosso corpo, como os cálcu
los, as artrites e a osteopo
rose.

A proteção dada pelo
corpo etérico, é claro, não

pode ser percebida pelo
sentido da visão comum, mas
a clarividência possibilita que
seja vista. Nesse caso; aliás,
não há nada de novo, pois as

filosofias hindu, egípcia,
tibetana, só para citar algumas,
já trabalham com essa noção
há séculos.

Dominando o corpo físico
e o corpo etérico (ou o que dá
a vida), vamos encontrar o que
Rudolf Steiner, fundador da

antroposofia, denominou de

corpo astral, aura ou halo, pois
está relacionado com o que
seria a auréola que encontra

mos nas figuras dos santos.e

.rernonta à época em que se

podia perceber com mais

facilidade o corpo astral ou a

alma definida pelos filósofos.
O corpo astral encontra eco

nas correntes esotéricas anti
,

gas que estabelecem uma

relação entre as forças plane
tárias (em latim astra) e os

órgãos humanos e sua vida
anímica, Devemos ter em con

ta que o corpo astral humano
está relacionado mais com os

sentimentos que prevalecem
nas pessoas do que com a

chamada coloração, atribuída
à aura, mesmo porque esta

não corresponde às chamadas
cores físicas. Portanto, senti
mentos puros e atitudes de
real desprendimento das coi
sas materiais tornam o corpo
astral mais "brilhante".

Um conceito muito im

portante em antroposofia, e

que encontra' respaldo em

filosofia, é o de que o homem
é um ser único, singular e que
possui um ego ou centro

autônomo de personalidade.
Mesmó considerando o ser

humano como estando no

topo da pirâmide evolucloná
ria animal, temos dé reconhe
cer que só o homem possui a
capacidade de agir estando
consciente de sua finalidade,
pois possui inteligência abs
trata.

Os outros animais, ao

contrário, possuem apenas
inteligência concreta e só

conseguem resolver proble
mas imediatos. O homem é,
portanto, um eu que está
envolto nos três corpos
descritos e que são sujeitos às

características passageiras. O
eu, porém, por ser um ele
mento espiritual autônomo,
não está sujeito às limitações
de espaço e tempo.

Dessa forma, Rudolf Stel-

AClvocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

ZYS

9lultl0 de cyogtl
com relaxamento e meditação

HORARIOS:

Terça-feira: 16 horas às 17h30
Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 8 horas às9h30
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira: 7h30 às 9 horas'
Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

ner mostra que o cérebro é um
veículo do pensamento, ou

seja, é o canal físico de manl

festação damente e pode evo
Iuir através da aquisição de no
vos conhecimentos, mas sua

verdadeira evolução acontece

através do aprimoramento do
lado mental e rnoral. Quando
em antroposofia se fala das três
maneiras pelas quais a alma se

manifesta, está-se usando um

conceito filosófico já estabe
lecido, só que neste caso a

referência é sobre uma alma

que se manifesta numa sen

sação, caso do artista que
produz obras belíssimas, como
fizeram Michelangelo e Mo
zart. Já quando estamos diante
da elaboração, de obras que
envolvem o intelecto para que
se possam materializar as

idéias, os pensamentos, fala
mos de uma outra alma que
envolve os processos do racio
cínio. Essas almas têm corres

pondência com os três corpos
descritos: por isso temos urna

terceira alma envolvendo o

lado consciência. Da integra
ção e evolução consciente
desses corpos é que podere
mos atingir um estágio de

espiritualização, onde se per-

cebe possível a conexão com

o espírito cósmico.

Dentro desse contexto, é

fácil perceber que todos. nós
estamos longe da perfeição.
Na verdade, esse estado
ideal proposto demandará
ainda muito esforço e a

aplicação de métodos espe
cíficos da antroposofia. Mes
mo porque, em nossa vida

diária, estamos. sujeitos às
mais diversas influências, que
fazem com que esses corpos
sejam atingidos em função
de sua própria vulnerabl
lidade. A doença é uma

demonstração dessa fragili
dade, porque é fruto de

impulsos agressivos incon
tidos ou malcontrolados, atos
de violência, alimentação
inadequada ou hábitos de

higiene impróprios, medos,
sentimentos de ódio, inveja.

Atitudes incorretas ou más

ações afetam a integridade do
eu, assim como incorrer num
dos sete pecados capitais afeta
o corpo astral, e, estando estes

fragilizados, quem sofrerá as

conseqüéncias será o corpo
físico, que se mostrará doente.

Fonte - "Revista Planeta",'
Agosto 98

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro -

(Rua do Edifício Carvalho) - 372-1141

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



113••-.16 � CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 2] de maio de ]999
. . . . . . .

BAILE DOS 80
ANOS DO
DIVINA
PROVIDÊNCIA
o Colégio Divina
Providência realiza, nesta
sexta-feira (21), no Clube
Atlético Baependi, o baile
dos 80 Anos, com a

escolha da Garota
Divina/99. O evento faz

parte da programação das
festividades dos 80 anos

de intensa atividade deste
conceituado educandário,
nas áreas da educação e

saúde, emJaraguä do Sul.
Na passarela, 14
candidatas estarão
concorrendo ao título e, no

palco, a banda jaraguaense
In Natura estará

detonando seu

diversificado repertório. A
noite promete ser uma

grande festa, com presença

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

«este sábado
-

, C nfusão comemora, b 'ns '

Equipe do Cafe o. "0 do point. para
e .

. anlverSan
(22), o primeJro

de um bom público. Pra
conferir!

;

J ANO DE CAFE
CONFUSÃO
Há pouco mais de um ano,

Expressão divulgava, em
primeira mão, a
aterrissagem do Café

Confusão em Jaraguá do
Sul. Naquelaocasião, os
burburinhos na cidade
foram intensos. Desde a sua

inauguração, opoint vem
realizando inúmeras

promoções, nas quais a
criatividade nos temas das
festas se tomou uma das
marcas registradas do Café.
E para comemorar O
sucesso alcançado, o Café
Confusão comemora, neste
sábado (22), a partir das 23
horas, o seu primeiro
aniversário. A festa contará
com decoração especial,
distribuição de bolo e

champanhe. O jungle (área
externa) ganhará novo
visual e terá presença da
excelente BandaNúcleo

Sul, de Joinville. Já nas

pistas pop e technno, as
. _ \_

mtxagens estarao nas maos

de vários Djs especialmente
convidados paraa noite,
entre eles, Dudu, Spiga e

• • • • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

, .

•

•

•

•

Professor Cézar
Oliveira, expert
em Voleibol, em

bate-papo
esportivo com o

atleta Ricardo
Kuhn

Lôlo. Ingressos
antecipados estão
disponíveis na Som

Mendonça. Festa das

grandes!

FESTA DO
PIJAMA
A Notre promove, neste
sábado (22), uma 'noite
dedicada aos sonecas de

plantão. É a Festa do

Pijama, na qual quem
estiver usando trajes para
dormir, não pagará
ingresso. Portanto, não

_

durma no ponto e

compareça à preguiçosa e

divertida promoção.

TIAZINHA
A Cervejaria Mein Bier se

entrega à sensualidade da

morena mais cobiçada do
Brasil no momento. A
modelo Suzana Alves, a
Tiazinha, marcará
presença no point mais

.. charmoso da Av. Atlântica
de Balneário Camboriú,
nesta sexta-feira (21 ), a
partir das 23 horas. Muitos

JA FESTA DO
PINHÃO

"sobrinhos" estão desde
início da semana

solicitando a autorização
da namorada para ver de
perto a tia preferida.

Hoje (21), na Sociedade
da Vila, em Itajaí,
acontece a 13 Festa do
Pinhão, com animaçãod
Banda S/A. A equipe de
locutores da FM 99,7, de
Balneário Camboriú, que
tem como um dos

integrantes o amigo Carl
Castro (ex-Studio FM),
estará distribuindo
camisetas e CD's para a

galera.

FESTA
NACIONAL DO
PINHÃO
Principais atrações da II

edição desta grande fest

que acontece de 2 a 13 d

junho, no Parque de

Exposições Conta
Dinheiro, em Lages: dia

Foto:A

QUICK
DOG

DISQUE·LANCHE
371-5309

11S'. LABORSAD I

Laboratório de Análises Clínicas Uda

1989 -1999
10ANOS A SERVIÇO Dl1'

COMUNIDADE

Guaramirim - 373-0385
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Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 1999

Vendo esse alvenaria Aluga-se telefone prefixo Vende-se um com-

contendo 2 quartos, sala, 371 - valor R$ 30,00 pressor de ar 130 libras e

cozinha, banheiro e Tel. 370-1058 ou 975- um aparelho de solda
lavanderia clgrades na 0419 cl José a tarde PPU.Preço a combinar.

janela - R$ 12.000,00. Rua Pe. Alberto

Aceita carro no valor de Vendo computador Schneider, 310 - Barra -

50% de entrada. Casa Pentium 100 cl com Waldemar

localizada no Bairro Impressora -

Petrópolis Joinville- Fone 973-3709 Vendo um "Mini Telefone
Fone 465-0825 Sem Fio" (o menor do

Vende-se uma casa mundo), marca
Vende-se um aparelho alvenaria em Panasonic (Fabricado no

de Som Sony Sistema Guaramirim - Japão). Tem duplo
de Surrond 1.200 vats, 2 R$ 20.000,00 teclado, com viva-voz de

dec - canal carauk,
.

Tratar fone 373-1101 excelente qualidade.
gaveta pl3 cd's, 25 Função

bands de equalização, Vendo terreno no Bairro In tercomunicadar,
controle total semi novo - Amizade atrás do clube carregadorpara duas

valor 2 x R$ 350,00
•

Amizade cl 405m2 baterias, e diversos
Rua Guilherme Hass, 57 Telefone: 371-8700 outrosrecursos novo, na

- Fundos do Juventos - caixa. Tratar no 370-1400

Jaraguá Esquerdo Vende-se mudas de

palmeira real R$ O, 15 Vende-se ótimo terreno

Vendo terreno financiado pacote cl3 mudas na Vila Rau, cl 312m2 por
próx. a malwee, lot. Raios Telefone: 370-2461 apenas R$ 6.000,00
de sol cl 13 x 32m. Tratar R: Arthur Egert, 189- Tratar 973-3623 cl

fone 371-8700 ou Vieiras Roberson CRECI 7402

975-2116 Vende-se lanchonete
toda equipada cl Vende-se apto. com 2

Moça se oferece para telefone. Ótimo ponto. qtos, 2 banheiros e

trabalhar de diarista. Aluguel 1 salário demais dependências -

Contato 975-1026 para minimo - R$ 50.000,00
recado Fone 975-2364 Tratar 371-8814

Se você é ambicioso (a),
gosta de automóveis e
sente-se atraído (a) pela
atividade comercial, venha

falarconosco!
Não é preciso experiência

anterior em vendas.
;

MORETTI AUTOMOVEIS

(047) 371-1777

Dou aula particular física
e matemática pl2° grau -

Fone: 371-1054

Vende-se máquina de
over/och por
R$ 700,00

Tratar: 371-1305

Vende-se lanchonete
120m na BR-280
Km 70 - Fone:

371-1141 cl Valéri

Vende-se terreno na

estrada geral que vai

para Três Rios do Norte

próx. a ponte do rodeio

por R$ 6.000,00.
Aceita-se carro

ou moto no negócio -

373-1819

Vende-se lanchonete

equipada por
R$ 15.000,00
Fone: 446-0556

�11"e!tL1�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nº 151

Fone: 311-8009
CRECI 1583-J

VENDAS
CASAS

101 - BAIRRO CZERNIEWICZ, num terreno de 900m' - R$ 69.000,00
102 - Alvenaria no Alto - CENTRO - cl suíte mais 3 quartos, com churrasqueira,
lareira, lavabo, permuta com apartamento aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário
deCambcriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - TOMAZ FCO, DE GOES, em alvenaria cl 3 quartos + dependência de
empregada.
105 - Alvenaria na SCHROEDER cl 108m', num terreno de 450m' - RS 16.000,00
106 - Na R. Emílio Schulz, noBAIRRO SÃO Luís, em alv. cl2 quartos- RS
25,000,00
107 - Casa em alvenaria, cl 150m', num terreno cl 406m' - NO AMIZADE - RS

53.000,00
108 - MORRO DO MEIO, 2casinhas em alv porRS15.500,00
109 - GUARAMIRIM cl 112m', em alv. cl 1 suíte + 1 quarto + 1 bwc - RS
38.000,00
110 - Alvenaria cl piscina noCZERNIEWICZ - RS 68.000,00
111 - Madeira naSCHROEDER, Rua Nova Trento, próx. ao Centro-R$16.000,0.0

,.

112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 28,000,00
114 - A1v. naVila Lenzi - RS1S.oo0,00 - Ent. + RS 125,00lmês
117 - A1v. em TRÊS RIOS DO NORTE, cl3 quartase 2 bwc-RS 27.000,00
118 - Alv. cl 108m', num terreno de 622,50m', emSchroeder - RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

201 - Troca-se sala -CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO porterreno residencial

202 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entradamais financiamento

203 - CENTRO - cl suíte, 2 quartos e dep. emprego - RS 60.000,00
204 - cl 2 quartos noAMIZADE - RS14.S00,00 - Entrada mais financiamento
205 - cl 3 quartos noAMIZADE - RS 15.000,00 - Entrada mais linanciamento

206 - PRÓX, BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - cl 2 quartos e 2 bwc - RS 45.000,00
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto -CENTRO - Ent. RS 20.000,00 -fínanc.
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83m'

215 - Apto. cl 1 suíte + 2 quartos no "EDIFíCIOARGOS" - RS 46,000,00de entrada +
financíamento, aceita apto. pequeno aqui em Jaraguá do Sul

TERRENOS

PARQUEAQUÁTICOEMSCHROEDER 1, COM24.000m'DEÁREA, COM2
PISCINAS, 2 TOBOGÃS, 2 CASAS EMALVENARIA, MESAS, CADEIRAS, PORRS

150.000,00- NEGOCIÁVEL

301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA cl 600m' - próx, Pref. Municipal- RS
25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO cl 1.930, 18m' - RS 380.000,00 - PARCELADO

305 - DIVINÓPOLIS cl 486,33m', cl planta.Juz e água - RS15.500,00
306 - RIO CERRO cl 75 margas, cl áQua, palmitos, árvores nativas - RS 70.000,00
307 - De esquina no LOT. STO, ANTONIO - NEREU RAMOS - RS 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na BARRA - RS19.oo0,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS17,000,00
310 - Praia de Itaguaçu -S. FRANCISCO DO SULcom 726m'- Beira Mar-RS

70.000,00
.

311 - NoTRÊS RIOS DO SUL, próx. recreativa da CEF, cl 2.600m' - RS 25.000,00
312 - ComercialWalter Marquardt 660m', cl 22m de frente pi asfalto - RS 30,000,00
313 - Na Rua Manoel Francisco da Costa, BAIRROJOÃO PESSOA, área de

5.280,00m' edificado com um galpão de 450m'.

314 - Área de 165.000,00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 65.000,00
·315 - 2 terrenos cl453,60m', noJGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00·cada lote.
316 - Área de 7.066m', sem benfeitorias, VILA LENZt - RS 40.000,00
317 - noCHtCO DE PAULAci 6:000m'-R$ 80.000,00
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing naBARRA com 546,60m'_de área - RS 30.000,00
319 - BR-280JGUÁlCORUPÁ cl 9.627m' - RS 16,000,00
320 - RAU com frente para ErwinoMenegotti - RS 18.000,00 - bem negociável
322 - RAU - Numa lateral da Erwino Menegotti - RS 13.000,00
323 - cl 441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" - VILA RAU - RS 7.500,00
324 - cl 448m' -JARAGUÁ ESQUERDO - Entr. RS 5,000,00 + parcelasR$ 500,001
rrês
325 - no Lot. Dona Juliana naBARRA com 599,88m' - RS 21.000,00
326 - a 200m da FERJ, numa lateral da avo DOS IMIGRANTES cl + de 500,00m'
327 - na Rua Guilherme Hass -JGUÁ ESQUERDO - RS 14,000,00
328 - novo com 880m' de área, com 670m' de área construída, Rua Emflio Stein -

CENTRO
329 - PRÓX. DO CHAMPAGNAT cl 615,35m' - RS 25.000,00
330 - emGUARAMIRIM cl 1.101m' de esquina - NO CENTRO

ALUGUÉIS

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

OFERECENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS,
PROCURE-NOS!

401 -CASA noCENTRO na RuaJosé Fontana -RS600,00 - Excelente ponto
comercial
402 - SALA COMERCIALAv. Getúlio Vargas - 1° andar-CENTRO- RS 250,00
404 - SALA COMERCIAL com 130m' - BARÃO DO RIO BRANCO ESQ!
LEOPOLDO MALHEIRO
405 - SALA COMERCIAL cl 45m' - RUA PRES, JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL

CENTRO
406 - SALA cl 150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407 - CASA na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - R$ 350,00·
410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE cl 315m', com Mezanino e 3 bwc
411 - CASA EM ALVENARIA cl 3 quartos na ILHA DA FIGUEIRA - RS 260,00
414 - APTO. cl3 dormitórios + sacadagrande - próx. Weg l-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 - clmobilia
ótima para consuttório ou escritório - RS 400,00
425 - GALPÃO INDUSTRIAL cl 120m' - Na Ep. pessoa esq. cl Felipe Schmidt - RS
400,00
426 - GALPÃO INDUSTRIAL cl 250m' - Bem localizado - cl Trifásico

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARA ALCANÇAR UMA GRAÇA
Em um lugar + alto que a sua cabeça,

acender 3 velas brancas em um copo cl água
e açúcarpios 3 anjos protetores, Gabriel,

Rafael e Miguel e fazer o pedido.
Em 3 dias você alcançará a graça,

mande publicar no 30 dia e observe o que
acontece no 4 o dia.

Agraáece C.M. \l.A.

370-7798/975-1827

I m ó v e s

Centro - Alvenaria com 112m2, terreno 558m2, Rua Guilherme Weege 130.000

Itajuba - Alvenaria com 150m2, terreno 375m2, 100m da praia 38.000
João Pessoa - Alvenaria com 84m2, terreno 343m2, Rua Francisco Panstein, 38 17.100

I.Figueira - Madeira com 60m2, terreno 395,1 m2, Lot.Divinópolis 25.440
Schroeder - Mista com 100m2, próx. Parque Aquático Junkes.............. .. .. 25.000
Vila Nova - Alvenaria com 140m2, terreno 355m2, Rua Eugênio Piaz, 177 47.000

Centro - 740m2 Rua Eugênio Nicolini 80.000
Vila Nova - 877,5m2 Rua Josephina Vavassori - Final. 20.000
e.Rio Cerro -1.187m2 Rua Pe.Aluisio Boening, próx.ao Noviciado 12.500
Guaramirim - 368,9m no loteamento Vila Carolina 5.500
Schroeder - 40.000m2, próx. Parque Aquático Junkes 25.000

Creci 2066-J

Rua 25 de Julho 703 - Vila Nova

www.premierimoveis.com.br

• Apto central com 1 suíte mais 2 quartos. área de 140m'. R$ 65.000.00 quitado ótima localização.
• Apto, central, Valor R$ 37.000,00
• Apto. em Itaja; perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00
• Apto, em Meia Praia ltaperna - ótimo apto - excelente acabamenlo mobiliado - R$ 70.000,00
• Apto, no Ed. Argos, suíte + 2 dormitórios - R$ 46.000,00 + financiamenlo
• Terreno no Residencial Azaléia alto padrão com 930m' alio padrão R$ 37.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,OOm'· R$ 60.000,00, negociáveis .

• Terreno central próx. Hospilal do Morro com 1.500m' plaino, ótima localização, Valor R$ 80 mil.
• Ötlmo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m' - R$ 29 mil
• Terreno cl 440m' - Jaraguá Esquerdo plaino- R$ 14.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia - alio padrão cl 780m' - R$ 38.000,00
• Terreno no Amizade, excelenle área com 13.000m' - R$ 180.000,00 (negociável)
• Sala Comercial cl 111m' no Ed. Tower Center, 2· andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.

Imobiliária Menegotti Ltda.

CRECI W 550-1

TERRENOS

VENDE

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

RuaBarão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do

IMÓVEL COMERCIAL

LOCAL: R. Erwino Menegotti, 129
TERRENO com área de 659,00m2

I

APARTAMENTO
LOCAL: R, Barão do Rio Branco
Ed, Klein
ÁREA: 138,00m2
DEP: 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc, lavanderia,
churrasqueira, privativa
na sacada e garagem

APARTAMENTO SEMI-ACABADO

LOCAL: Bairro Vila Nova -

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

SíTIOS
LOCAL: Chico de Paula
ÁREA: 40.000,00m2 - VALOR: R$ 110.000,00

I M o B.I l I A R I A

MENEGOTII

LOCAL: R. aLIVIO DOMINGOS BRUGNAGO . VILA NOVA
ÁREA: 4.176,OOm'· VALOR: R$ 400.000,00
LOCAL: ÁGUA VERDE
ÁREA: 450,OOm2 - VALOR: R$ 15.000,00
LOCAL: CHICO DE PAULA
ÁREA: 40.000,00m2 - VALOR: RS 110.000,00
lOCAL: R. José Picotli
ÁREA: 562,OOm' . VALOR: R$ 12.000,00
lOCAL: Vila Rau
ÁREA: 312,OOm' • VALOR: RS 6.000,00
LÖCAL: Amizade
ÁREA: 450,OOm' • VALOR: RS 15.000,00

CASAS

CASA EM ALVENARIA
LOCAL: Vila Rau
DEP:3 quartis, sala, cozinha, bwc
VALOR: R$ 13,000,00 e assumir financiamento de terreno

CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. João Baptista Rudolf -

Amizade - ÁREA: 440,00m2 DEP: 3
suítes e demais dependências, com

piscina.

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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
R: Padre Horacio - Vila Lenzi
Dep: 1 suíte, 3 quartos, sala, copa; cozinha c/ arm.
embutidos, sala tv, bwc, dispensa, garagem p/2 carros

SALAS
Sala térrea na Av. Mal. Deorodo da Fonseca -

Centro c/ 90,00m2 - Aluguel: R$ 500,00
Sala térrea na R. Exp. Cabo Harry Hadlich - Centro
Aluguel: R$ 250,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOBILIÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

CONSULTE:

"CHALÉ IMOBILIÁRIA - A PREFERIDA ... 7 X"

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre procurou fazer omelhor para atender
_,

bem seu "público alvo" e pelo SETIMO ano consecutivo, consegue atingir
, I' I

seu objetivo, conquistando ruais uma vez o PrêmioMaster por ser
"A Preferida" do jaraguaense no ramo Imobiliário.

Este ano também fomos premiados pormais duas empresas de pesquisa e

publicidade: ��@[P�-São Paulo e [p@[Q)[g]�[!dJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos sempre à disposição e procuraremos

melhorarcada vezmais o atendimento ao nosso cliente.

.I' .I'

CHALE IMOBILIARIA LTDA.
Rua Reinoldo Rau, 58 - 89.251-600 - Jaraguá do Sul - SC
Fax: (047) 372-1500 e-mail: imbchale@neturio.com.br

(047) 371-1500
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE
CASAS
103 - Sobrado com 220m'. I suíte. 2 quartos - Novo - COol 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 - R$ 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. Holando 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 BarteI. 215 - Baependi - R$ 58.000.00

123 - Alvenaria cl 132.00m', 3 quartos - Vila Lalau - próx. a Marisol - R$ 58.000.00

126 - Alvenaria cf 154m' - Rua João Planinchek - Nova Brasília - R$ 39.000.00
131 - Alvenaria cl 150m' - 1 suíte, 2 quartos, dernais dep. - Ru Fritz Lange, 178 - João Pessoa -'R$ 48.000,00

TERRENOS
202 - Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000.00·
203 - 3.·54001' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000.00.
206 - 5.00001' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000.00.
208 - 61901' - Rua João Nunes com calçamento - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000.00
209 - 02 cl 42001' cada - Rau - próx . Campo - R$ 12.500,00 cada.

211 - 350m' - Vila Lenzi - próx , Colégio Albano Kansler - R$ 23.000.00
212 - 315m' - Czerniewicz - próx. SUS - R$ 17.500.00

215 - 45001' - Figueira - próx , Colégio Holando Gonçalves - R$ 20.000.00

217 - 4.900m' - Rua Teodoro Weiss - Schroeder - cl l40m1 frente - R$ 25.000.00
221 - 338m' - Rua Constância Feder Ronchi - Próx. Catos&Atos - R$ 21.000.00
225 - 399m' - com casa de rnadeira - Rua Marina Frutuoso- Próx. CPL - R$ 55.000,00
228 - 185701' c/34.75m de frente pl Rua - ótimo terreno fundos da Marisol - R$ 48.000.00
229 - 1039m' - vizinho cl Baependi - próximo da ponte R$ 70.000.00
236 - cl l645.l7m' - Bairro João Pessoa - Rua João Jahn - R$ 20.000.00
238 - 5.281 ,50m' - Próximo COHAB da Weg - Ótimo terreno para indústria - R$ 60.000,00 (Negociável)
237 - cl 412.50m' - Nereu Ramos - atraz da Igreja - R$ 8.500.00

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

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1 Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

FO!\E(047)372-0153-370-7238
CB.lI..AR973óOO

CREC11762-j

VENDE

ReI. 002 . Apto: 96m2 - Ed. Joverli - 3 quartos - R$ 55.000,00

Ref. 015 - Apto: 94m2 - Edil. Gardenia - 2 quartos· R$ 42.000,00

ReI. 077 - Casa alv.: 270m2 - 6 quartos - Vila Nova - R$ 100.000,00
ReI. 090 - Sobrado: 250m2 - 1 suíte, 2 quartos· Chmpagnat . R$

90.000,00 ent. + financ.

Ref. 039 - Casa alv.: 235m2 - 1 suíte, 3 quartos - Vila Lenzi - R$1 00.000,00
Ref. 087 - Casa alv.: 160m2• 4 quartos· Vila Lenzi . R$ 69.000,00
Ref. 060 - Casa Alv.: 157m2• 3 quartos - Chico de Paula - R$ 54.000,00
ReI. 037 - Casa alv.: 91 m2 - 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$33.000,00
Ref. 086 - Casa alv.: 200m2• 4 quartos - ana Paula II . R$ 27.000,00

Ref. 137 - Casa Mista: 100m2 - 3 quartos - Jguá Esquerdo- R$ 21.500,00
ReI. 155 - Casa Mista: 85m2• 2 quartos . Figueira - R$ 16.000,00

Ref. 081 . Casa Alv.: 53m2 - 2 quartos - Lot. Reichel - R$ 14.500,00

REI. 027 - Casa Alv.: 90m2 - 3 quartos - Lot. Junkes - R$ 13.000,00

Ref. 153 . Terreno: 15.050m2 - Jguá 99 - R$ 72.000,00

Ref. 123 . Terreno cl casa: 1.312,50m2 • Barra - R$ 55.000,00

Ref. 105 - Terreno: 463,32m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00

Ref. 182 - Terreno: 375m2 - Próx. prefeitura - R$ 18.000,00

Ref. 067 - Terreno: 336m2 - Vila Lalau· R$ 16.500,00

Ref. 181 - Terreno: 450m2• Figueira - R$ 16.000,00

Ref. 082 - Terreno: 767m2 - Barra do Rio Cerro - R$ 14.000,00

Ref. 165 - Terreno: 525m2 - Lot. Juventus - R$ 13.000,00

Ref. 075 - Terreno: 600m2 - Figueira - R$ 13.000,00

Ref. 088 Terreno: 372m2 - Rio da Luz - R$ 9.000,00
�

CHiOive
CRECI612-J

EDIFíCIO MÔNACO

-+ Apto com 1 e 2
dormitórios

Condições de

pagamento
facilitadas

• CASA CENTRAL: Proc. Gomes de Oliveiracom 35}j,00m2 -

Terreno com 759,00m2
• CASA CENTRAL: Rua Luiz Kienen com 280,00m2 - Terreno
com 420,00m2
• TERRENO CENTRAL: Epitácio Pessoa com 1 .548,00m2 de

fronte Alaor Cabeleireiros

• LOTES RESIDÊNCIAL MIRANDA: Próx. 25 de Julho (Salão)
Barra Rio Cerro - Financiamos até 24 meses.

Rua Barão do Rio Branco. 221
Fone: (047) 372-1594
..Jaraguá do Sul - SC

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

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

CASA DEALVENARIA, senil nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem p/2 carros,

churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE C/3

RUAS), medindo 888m2. Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.
CASADEALVENARIA cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos FlitzWoguel,
138 - Bairro JaraguáEsquerdo. R$ 43.000,00

TERRENO c/I.700m2 aproximadamente,-Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

Doering, - Bairro Czemiewicz - obs.: COMVISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE- Valor

R$ 55.000,00 -

TERRENOc/3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Pertoda APAE

TERRENOc/365m2, Loteamento Residencial Renascença - VilaRau (REGIÃONOBRE). R$
15.000,00 ou troca por terreno cf casa.
TERRENO c/603,00m2 - Rua Carlos Oechsler - esquinac/Rua 895 -lot. Heineck II - Bairro

IlhadaFigueira-R$13.000,ÓO I

TERRENO c/350,00m2 - Rua 895. -Iot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
TERRENO c/935,OOm2 - Rua Carlos Oechsler, esquina c/ Rua 895 -lot. Heineck - Bairro Ilha

da Figueira - R$ 22.000,00
ÓTIMO TERRENO c/756m2 - Rua limão Leão Magno - Bairro Champagnat - Valor R$

59.000,00 - OBS: ou z lotes c/ 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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6irassol
IMÓYEIS

371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI 1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Residencial GRACE KELLY Residencial LUNELLI

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇOR$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 1 Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
CasaAlv. 60 2 I Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 2 João Pessoa Próx. Mercado Costa 30.000 Negociáveis
Casa Mad. 60 2 Lenzi Rua Urbano Rosa 20.000. Terreno 491 ,96m2
Casa Alv. 123 3 1 Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vir
Apto OK 96 3 Amizade Res. Amizade - 10 andar 15.500 Assumir - CEF

Apto OK 147 3 Baependi Ed. Cristina - 20 andar 55.000 Troca por casa

Leite 450' 15.0 x 30.0 São Luís Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 450 15.0 x 30.0 Rau Rua dos Escoteiros 21.000 Negociáveis
Lote 344 12.8 x 27.4 Centro Rua Marina Frutuoso (Lat) 25.000 Negociáveis
Lote 466 18.0 x 23.5 VilaLenzi Rua 360 - Piermann 12.000 Negociáveis
Lote 867 17.0x51.0 Nereu Rua André Yoltolini 13.000 Parcelado
Lote Comi 514 20.0 x 25.0 J. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial
Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. Breithaupt Mat. Cons. 180.000 Parcelado
Lotes 483 14.0 x 34.5 Santa Luzia Residencial Geraniun 8.000 R$ 150,00 mensais
Lotes 600 13.0 x 46.0 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36x
Chácara 125000 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa
Chácara 76000 345 x 221 Massaranduba Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho 17 Km Centro

CASAS
• Casa de alv. (sobrado), na Rua Adolorata D. Pradi, de esquina Jguá Esquerdo, com 2 qios.jsala, copa, cozinha,
banheiro, closet, lavanderia, escritório, garagem, sotão - terreno com 415,00m' - 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$ 28.000,00 - negociável
• Casa na Rua Lorival Zocaieli - Vila Lenzi, com 3 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, churrasqueira, garagem,
dispensa, murada - R$ 26.000,00 - nego
• I Casa de alv. c/3 qtos, salas, copa, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 casa de alvenaria em construção. com garagem,
sala, cozinha, copa, qtos, banheiro (semi-acabada), localizada próximo a Elásticos Zanotti - R$ 45.000,00 - Negociáveis
• Casa de alv. na Rua Paulo Hafermann - Ilha da Figueira. com 3 qtos, sala de estar, sala de jantar, copa, cozinha, 2 bwc,
garagem, piscina, terreno com 5.000,00m' - R$ 75.000,00 - neg.
• Casa Nova Ok, Rua das Acasias - Ilha da Figueira de esquina, I suíte, 2 qtos, banheiro, sala, copa, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, garagem pl 2 carros, toda murada, lindo imóvel - R$ 80.000,00
• Casa de alv. na Rua José Pavanello - Ilha da Figueira, com I suíte, 3 qtos, sala de estar, jantar, TV, copa, cozinha,
garagem, 2 bwc, toda murada - R$ 80.000,00 - nego

.

• Casa na Rua Rudolf Hufenuessler - Centro - com I suíte, 2 qtos, bwc social, copa, cozinha, sala, churrasqueira,
lavabo, lavanderia, garagem p/2 carros, murada, terreno com 544,oom' - R$ 90.000 - aceita-se apartamento
• Casa na Estrada Nova - com 5 quartos, cozinlyt, banheiro, garagem. lavanderia, sala - R$ 18.000,00 - Aceita-se carro.
• Casa no Rau, com 70m', em alv. - 2 qtos, sala, cozinha, copa, lavanderia, garagem, toda murada - R$ 30.000,00 - aceita

se carro.
• Galpão defronte a Marisol na Rua Bernardo Dornbusch - R$ 80.000,00 - Negociável

TERRENOS
• Terrenos com financiamentos uma 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 Enke, com 743,0001' de esquina - R$ 13.000,00 - nego
• Terreno tanto comercial como residencial, próximo ao Rau, com asfalto, excelente localização, a escolher - a partir de
R$ 15.000,00 - aceita-se 80% em carros .

• 3 lotes no tot, Renascência defronte a Rua Pref. José A. Bauer- 2 de esquina - I - 19/25-487.50m' de esquina - R$ 25.000,00
- 2 - 15/25-375.oom' - R$ 15.000.00 - 3 - 15/30-450.oom' de esquina - R$ 20.000,00 ou R$ 40.000,00 (todos)
• Terreno no Lot Divinópolis de esquina com 486.33m' -Preço R$ 18.000,00 - neg.
• Terreno na Rua Afonso Schumann, com 14,50 x 29,00 = 420,50m' - Preço R$ 18.000,00 - neg.
• Terreno em Três Rios. rua principal, comercial com 2.600,00m' excelente imóvel - R$ 25.000,00 - aceita-se carro.
• Terreno na Rua José Pavanelo de esquina com 726.00m' na Ilha da Figueira - Preço R$ 35.000,00 - nego

LOCAÇÃO
• AplO no Edif. Gardênia, com I suíte, 2 qros, dependo empregada, bwc social, sala, cozinha, área de serviço, sacada,
garagem - R$ 340,00
• Apto na Rua Leopoldo Jansem - Edif. Residencial San Miguel, com 3 qtos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

OFERTA DA SEMANA

• Casa em alvenaria com 170m2

(laje), 3 qtos, (suíte cl hidromassagem),
lote cl 337m2. Próximo Ilha da Figueira
R$ 35.000,00 escriturado

• Casa em alvenaria com 105m2, 3
quartos sendo 1 suíte, lote com 300m2

próximo Posto Marcolla - R$ 22.000,00.
Aceita carro no negócio.

• Lote com 714m2 (esquina), sendo
comercial e residencial próximo Posto
Marcolla - R$ 22.000,00 parcelado

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

Fone (047) 371-2507

Vende-se casa de alvenaria com 2

quartos, sala, cozinha e demais dep. -

Bairro Czerniewicz próximo ao PAMA R$
35.000,00

Contato: (047) 371-9470 ou 370-8649

sacada, garagem, playgrond, churrasqueira comunitária - R$ 330,00
• Apto Ed. Hertel com 2 qtos, sala, cozinha, bwc, área de serviço, garagem - R$ 350,00
• Apto na Barra Edif. Hungaro com 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem - R$ 290,00

GALPÃO
• Galpão na Tifa Mathias, com 300.0001' com entrada pl caminhões - R$ 500,00
• Galpão na Rua Roberto Ziemann, novo com 5oo,oom', com rampa pl carga e descarga, escritório - R$ 500,00
• Galpão na Ilha da Figueira com 800,00m' : R$ 2.200,00

Apto na Vila Nova - MORADA DO SOL,
entrada mais financiamento, prazo de

entrega 18 meses - consulte-nospara
verificar os estilos

PROCURA-SE PARA COMPRAR OU ALUGAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC �X�-

Centro - Ed. Itália - cl 240m2.� R$ 50.000,00
+ saldo com proprietário - semi-mobiliado

Versalhes II - cl 288m2 - 1 suíte + 3 dorm.
R$ 120.000,00

Amizade - cl 192,82m2 - 1 suíte + 3 dorrn.
- R$ 28.000,00 + financ. CEF

1
1

Creci 1749-J

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS

CASAS DE ALVENARIA
Ret. 1219 -Corupá- d 120m'·2 dann., psona, ·RS 70.000,00
Ret. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS160.000,00· Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - cl 256m2 - 1 suíte + 3 dorm., 3
saias, písclna- RSll0.000,00·
Ref. 1337 -Amizade - d98m2, 3 dorrn. próx. ao Theilacker
• RS 28.000,00
Ret. 1338· Amizade· d 170m' . 3 corm.. telef. • RS
43.000,00 + 17 x RS 1.300,00
Ret. 1341 . Jguá Esquerdo· d 198m'- t suite + 2 dann.
· RS 90.000,00
Hel. 1353 - Próx. Acarai - cl 260mL 1 suíte + 2 dorm. - RS
130.000,00
Ref. 1354 - Barra - 2 suites + 3 darm., r:J piscina - 380m2-
RS 165,000,00
Ret. 1355· aerra-c' 150m'· 2 dann. + 1 suite·RS 95.000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz - c/234m2 - sobrado comercial e
residencial· RS 85.000,00
Ret. 1381 . Água Verde· 3 dorm. + 2 bwc • d 1 08.37m' .

RS 23.000,00 + tinanc. RS 530,00 • 9 anos (S. O.
29.000,00)
Ret. 1383· Czerniewlcz- 3 donn .. d 112m'· RS 38.000,00
+ finane.
Ret. 1388 . Centro . d 338m' . 3 dann .. RS 150.000,00
Ret. 1389· Ilha da Figueira· 2 dann. + 2 bwc . d 144m' �
RS 70.000,00 (quitado).
Ret. 1390· centro . d 155m' . 3 dann. + 2 bwc· RS
68.000,00
Ref.1394 - W. Rau - c/210m2.1 suíte + demais dep. - RS
68.000,00 + tinanc. RS600,00·17 anos (S.O. 60.000,00)
Ret. 1395 • Chico de Paula- 4 dorrn, + 2 bwc . d 160m'
RS 40.000,00
Ret.1402· Vila Neva- 3 donno· d 160m'· RS 59.000,00
Ref. 1406 - Vieiras - d 124m2 - RS 23.000,00 + finane.
RS 103,00 pl mês ·19 anos (5.0.11.400,00).
Ret. 1409· Nova Brasília . d 70m'· RS 23.000,00 +

finane. RS 360,00 - 8 anos

Ref. 1411 - Czerniewicz· 1 suite + 2 dorrn. _ cl 185m2 _

RS' 78.000,00 ,

Ret.1413· W. Rau· d90m'- 3 dann.' RS 35.000,00
Ret. 1423 _ Czerniewicz - cl 124m2 - 3 darm. - RS
35.000,00 entrada + financ. RS 390,00 ·10 anos.

Ret. 1430· W. Rau· d 160m'· LIa. Renascença· RS
65.000,ÖD + Financ. RS 270,00 • 14 anos

Ret. 1433 . Amizade· d 170m'· 3 dann.' RS 40.000,00 +

finane.
Ref. 1434 - Amizade - Lot. Champagnat - cl 240m2. 1 suite +
2 darm. - RS 82.000,00 + finane.RS 1.300,00 - 8 anos.

Aef.1436 - Barra - Lot. Papp-cl 150mL 1 surte e z dorm.
· RS 76.000,00.
Ret. 1438 - Jguá Esquerdo - cl 175mL 1 suite + 2 darm.
· RS 63.000,00
Ret. 1439 - Barra _ Lot. Papp - cl 242m2 - 2 darm. + 1 suite
· piscina- RS 160.000,00
Ret. 1440· Jguá Esquerdo·l suíte + 2 dann.. RS 65.000,00
Ret. 1442 -Nereu Ramos - d96m'· 3 dann. ·RS 16.000,00
+ tinane. RS 356,00 - 9 anos.
Ret. 1443 - Champàgnat - cl 250m2 - 1 suíte cl closet + 2
dann. - AS 90.000,00 + flnenc. RS 580,00 - 8 anos.
Ret. 1445 ·lIha da Figueira· d 95,32m'· 1 surte- 2 darm.
• RS 30.000,00
Ref. 1447 - Czerniewiez - cl 224m2 - 1 suíte + 2 darm. -

RS 75.000,00
Ret.1453 - Nova Bras.ília - cl 260m2 _ cl piscina - 3 darm.
+ 1 surte- RS 110.000,00
Ret.1455 - Tita Schuber _ cl 100m2 _ 1 suíte + 2 dorm.
RS 16.000,00
Ret. 1458· Barra· d SOm'· Resid. Satter- 2 darm.' RS
18.000,00
Ret. 1459 . Ana Paula- d 1 OOm'- 3 darm .. RS 26.000,00
(quitado).
Ret. 1467· João Pessoa- d 140m'- 3 dorm.. RS 57.000,00
Ret. 1469 - Amizade - d 100m2 - 1 suite - 2 dann. - RS
27.000,00
Ret. 1470 - Ilha da Figueira - cl 150m2 - 1 suite + 2 corrn.
· Nova- RS 80.000,00
Ref. 1471 - Centro - Sobrado CI 400m2 _ 1 suite + 3 darm.,
piscina- RS 150.000,00 (sinal) + tinanc. RS 1.200,00 pi
mês ·10 anos (S.O. RS 60.000,00)
Ret. 1472· Jguá Esquerdo· d 141m'· 3 dann .. RS
33.000,00 + tinanc. CEF· 8 anoa- RS 225,00· (S.O. RS
14.800,00).
Ref. 1473 - Czerniewicz - cl 70m2• terreno cl 420m2 - 3
dann .. RS 47.000,00
Ret. 1474 • Centro· d 268m' . 1 suite + 2 dann .. RS
150.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ret. A· 33· Vila Lalau . d 100m'· 3 dann.' RS 280,00
Ref. A - 45· Ed. Schiochet - cl 153m2 - 2 darm. + 1 suíte
· RS 480,00 + cond.• cl tel.
Ret. A • 48 . Centro· Ed. Jguá . 1 suite + 2 dann. + dep.
emprego . RS 600,00 + cond.

�
Ret. B· 53 . Vila Rau· casa alv. d 9Om'· 3 qtos • RS 330,00
Ref. B - 54 - lot. Santo Antônio - casa mista cl 103m2, 3
dann.· RS130,00
Ret. B· 56· Casa alv. d 10m'· 2 dann .. Estrada Nova· RS
150,00

SALAS COMERCIAIS
Ret. C • 4 . Amizade· d 90m'· RS 380,00
Ref. C -13 - Amizade - cl 50m2 - RS180,OO
Ret. C ·19· Vila Lenzi· d 41m'· RS 240,00
Ret. C • 20 . Vila Lenzi . d SOm' . RS 270,00

TERRENOS
Ret. E· 1 . Centro· RS 330,00

APARTAMENTO
Ret. 4062 . Ed. Vila Nova .. Vila Nova· d 90m' . RS
20.000,00 + tinan .• 14 anos RS 457,00 • (S.O. RS
35.000,00)
Ret. 4079 . Ed. Itália· d 240m' • Centro· RS 50.000,00 +

saldo cl prop. Semi-mobiliado.
Ref. 4080 - Ed. Dâmarys _ Czerniewicz _ 1 suite + 1 darm.

LTDA . COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
• RS 40.000,00'
Ret. 4081 . Ed, Vila Nova· Vilã Nova· d 90m'· RS
13.000,00 + tinanc. 9 anos RS 469,00
Ref. 4092 - Ed. Isabella - Centro - 2 darm. + 1 suíte -\RS
45.000,00 + tinanc. CEF • 7 enos . RS 730,00 • (S.O. RS
33.000,00)
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 darm. - Czerniewicz
d 1 03,95m' . RS 48.000,00
Ref. 4101 - Ed. Verona - 2 darm. - Czerniewicz - RS
35.000,00
Ref. 4106 - Ed. Juliana - Centro - 1 suíte + 2 darm. - RS
63.000,00

'

Ref. 4107 - Ed. Marian.a Cristine .. Vila Baependi- cl 147m2
. 3 dorrn .. RS 55.000,00
Ref. 4110 - Aptos. cl 1 suíte + 2 darm. - Czernoewicz
Entr. AS 45,000,00 (50% entro - saldo a cambinar).
Ref. 4114 - Ed. Hortêncla- Nova Brasília - c/142m2 - 3
darm .. RS 58.000,00
Ret. 4118· Ed. Maguilú· Centro· d 74m'· 2 dorrn, RS
I5.000,00 + tinanc. 11 anos· RS 440,00 • (S.O. RS

27.000,00)
Ret. 4119· Ed. Carvalho- centro- d 198m'- 5' encar- 2

garagens· RS 99.000,00 (mobiliado)
Ret. 4122· Ed. Vitória Regia· d 112m'- Vila Lalau· 3
donm .. RS 20.000,00 + tinanc. CEF • (S.O. RS 28.000,00)
Ret. 4126· Ed. Amizade- Amizade· 3 dorrn.> RS15.000,00
+ tinanc. CEF 15 anos RS 370,00· (S.O. RS 28.000,00)

"'1!1ß."'íi']\'/13itíjßMl.lli ijt.1.....
Ref. 1149 - Rio Molha - Chácara cl 3.500mL Casa alv.· 2
lagoas· RS 60.000,00
REt. 7008· Estrada Nova·l galpão (inacabado) d320m'
+ 1 galpão (pronto) d 200m' . RS 27.000,00
'Ref. 7009 - Chico de Paula - Galpão cl 450m2 + mesanino
d 75m' . lerreno d 1,424m' . RS 130.000,00
Ret. 5013· Centro· Calç.adão· sala comI. d 101,61m'·
loja e sobre loja· RS 75.000,00
Ret. 5014 . Centro > d 312m' • 2 pavimentos· RS
78.000,00

PRAIAS E OUTRAS PRA AS:
Ref. 1292· Joinville - Casa alv cl 180m2 - 1 suite + 2
darm. - RS 55.000,00 + financ.
Ret. 2030· d 288m'· São Francisco do ser- RS 6.500,00
Ref. 2038 - Penha - Terreno c15.257m2 - ao lado da Beta
Carrero . RS 20.000,00
Ret.2163 . Enseade . d 312,50m'· RS 7.000,00
Ret. 2185· Barra velha- d280m'· RS 4.000,00 (parcela)
Ref. 2225 - 1 terreno c/70.000m2 -lugar cl vista pio mar
Palhoça . Enseada de Brito· RS130.000,00

CASAMISTA
Ret.1361 Vila Lenzi . d 114m'· 3 darm.' RS 25;000,00
+ 257,00 - 8 anos.
Ref. 1441 - Ilha da Figueira· madeira d 110m2 - RS
25.000,00
Ret. 1461 . João Pessoa- d 78m'· RS 17.000,00
Ret. 1480 . Corupá . d 100m' . RS 40.0.00,00
Ref. 1495 - Lto. Santo Antônio - c/49m2 - 2 darm. - RS
13.500,00

TERRENOS
Ret. 2130 . CI 1.940m' . Vila Lenzi . R$ 90.000,00
Ref. 2130 _ 694m2 - Condomínio das Azaléias - Jguá
Esquerdo- R$ 25.000,00
Ret. 2147 . 7.805m' . Centro· Próx. Kolhach . R$
195.000,00
Ref. 2150 - cl 450m2 - Em frente ao Salão Amizade - RS
7.000 + 12 x RS 584,00
Ret. 2154· d 1.200m'- czermewlcz . RS 50.000,00 (10
x RS 5.000,00)
Ret. 2155 . cl 618,30m' . Lot. Sto. Antônio· Nereu • RS
9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
Ret. 2182· d 31.312,50m'· Schroeder . RS 8.000,00 (o
morgo)
Ret. 2183 • cl 524,25m' . Ilha da Figueira . Lot.

Divinópolis - RS 12.000,00
Ref. 2184 - cl 318,SOm2 - Amizade - Lto. Säo Cristovão -

d planta aprovada- RS 13.000,00
Ret. 2188· d 581 ,85m'- RS 24.000,00· Vila Rau· prox. Ferj.
Ref. 2191 . cl 10.080m2. próx. recreativa Marisol (ao
lado) • RS 380.000,00 (comercial)
Ret. 2192 . GI 4.658m' . João Pesaoe . 'RS 50.000,00 +

50 meses de RS1.207,00
Ret. 2193 . d 825,80m'· LIa. Steinke • Barra· RS
22.000,00
Ret. 2195 • cl 560m'· L10. Campo Sampiem > RS
17.500,00 + 21 parcelas de RS 349,24
Ret. 2197· d 378m'- L10. Champagnat· Amizade· RS
26.500,00 (parcela)
Ref. 2199 - c/729m2 - Trevo Weg II - Aua JoinviHe - Lugar
alto. plano- RS 38.000,00
Ref. 2201 - cl 636m2 - Bairro Vieira - Rua asfaltada - RS
17.000,00
Ret. 2203 . d 3.000m' . Corupá . BR 280 . RS 15.000,00
Ret. 2206· d 1.300m' • Guaramirim . RS 13.000,00
Ret. 2208 . d 410m' . João Pessoa· RS 8.000,00
Ref. 2209 - cf 486m2 -Ilha da Figueira - esquina - planta
aprovada d 133m' . RS 15.500,00
Ref. 2211 - cl 458m2 -Ilha da Figueira - Lot. Oivinópolis
RS 25.500,00
Ret. 2212· d 314,64m'-lIha da Figueira· LIa. Heineck I
d planta aprovada· RS 18.000,00
Ret. 2213 . d 450m'· Schroeder . RS 5.000,00
Ret. 2214 . d 562m'- Ilha da Figueira· RS 9.000,00
Ret. 2217· d 395m' . Vila Lalau· RS 20.000,00
Ret. 2218· cl 688,50m'- L10. Sto. Antonio· RS 9.000,00
Ret. 2219· d 385m'· Amizade· RS10.000,00
Ret. 2221 . d 569.68m' . Centro· RS 25.000,00
Ret. 2222 . cl 450m' . Schroeder . RS 6.000,00
Ret. 2223 . d 35.000m' . Vila Nova· RS 60.000,00
Ret. 2224 . d 392m' � Lot. Centenário· RS 18.000,00
Ret. 2226 . d 416m'· Barra . L10. Raios de Sol . RS
3.500,00 + 30x RS 200,00
Ret. 2227· d 681m'· Centro· RS 27.000,00
Ret. 2228· d SOOm" Nova Brasília· RS 58.000,00
Ret. 2229· d 570m'- Estrada Nova· RS 2.000,00 (sinal)
+ 24x RS 270,00 + poupança.

Guaramirim - Centro - com 152m2 - 1 suíte,
2 dorrn, - R$ 65.000,00

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

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Rua João Januário Ayroso com a área de 8.756m'· R$ 150.000.00 (negociável).
• Rua Irineu Franzner com área de 460m'· R$ 3.000,00 de Entrada e o saldo até 36 vezes.
'Rua Pastor Albert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com áreade 1.794m' (23x78)· R$65.000,00
(negociável.)
• Rua Pastor Albert Schneider com área de 17.225m' (negociáveis em áreas de nominima 2.000m').

CASAS
, CENTRO· Rua Jorge Lacerda- Casa de alvenaria de 291 m' (inacabada)· 1 c piso: garagem para 2
automóveis, sala ampla, churrasqueira, BWC e dlspensa- 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'.

síTIOS
RIO DA LUZ· a 2 km da CEVAL· Terreno com 543,000m'. com muita água, próprio para pastagem e lagoas.
com energia elétrica, edificado com um galpão de rnadelra- R$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis
té o valor de R$ 50.000.00).
GARIBALDI·a 2 km da Capela Santissima Trindade. Terreno com área de 170.000m'com uma casa de
madeira, galpães, pastagem e bananal (próprio para lagoas)· R$ 42.000,00 'negociável· aceita um imóvel
de menor valer).

Lindos lotes residenciais - em vários pontos -loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS· Rua Pe. Aluisio Boeing· 4 quartos, saias. banheiros, garagem e demais dependências- R$ 300,00

• (toda murada)
Rua Francisco Hruschka • 3 quartos, sala, banheiro, gáragem e demais dependências- R$

200,00· (toda murada)
SALA COMERCIAL· Rua João Planinchek de 230m'· R$ 550,00

Rua João Januário AYROSO· 125m'· R$ 500,00 com telefone
Rua João Januário AYROSO • 63m' • R$ 250,00

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

••••••••••••••••••••••
I CRECI Nº 1589 J
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1 • Terreno c/1.044,50m' (28;00x37,30) • Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra •• (defronte Ciluma)
2 • Terreno cl 358,00m', Loteamento Papp' Rua 541 • R$ 19.000,00 •3 • Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, na Barra, área nobre· R$ 15.000,00
4 • Terreno cl 673,58m' • Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra· R$ 19.000,00 •
• 50% entrada· saldo parcelado· aceita carro até valor do terreno.
5 • Terreno cl 329,00m' (14x23,50) • R. Ernesto Lessmann • Vila Lalau· R$ 12.000,00 •
aceita carro até R$ 8.000,00
6 • Terreno cl 600,60m' • Rua Victor Satler, na Barra • R$ 16.000,00 •
7 • Terreno no Residencial Imperador· R. João J. Ayroso • R$ 5.000,00 entrada, saldo •até 10 x· Total R$ 11.000,00
8 • Terreno cl 408,70m', Jardim Hruschka II • R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00 •

•
•
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•
•
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•

Barra Sul
Imóveis

FONE: (047) 372·2734
VENDE

TERRENOS

SíTIOS
• Sitio cl 62.500,00m', sendo 16.000,00m' de área plana, cl rancho de 100,00m',

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

CASAS
1 • Casa de alvenaria cl 60,00m' • Terreno cl 718,00m' • Rua Júlio Pedri • Vila Nova
• R$ 42.000,00
2 • Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma cl 60,00m' semi-acabada,
terreno cl 2.013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider. sin°. Aceita outro
imóvel como parte em pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo,
Vila Nova • R$ 150.000,00 • Negociável
3 • Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria,
um com 60,00m' e outro com 50,00m' • Rua Willi Günther, na Barra· R$ 30.000,00
4· Casa mista com 100m2, mais galpão em alvenaria com 43,60m" Terreno 15x30,90
(463,50m') • José Narloch, 1271 • São Luis • R$ 28.000,00 • aceita carro até R$
6.000,00 ou outro imóvel em troca com volta minima • R$ 12.000,00
5 • Casa alvenaria com 250,00m' outra com 180,00m2 • duas salas com 72,00m'
e mais um galpão em alv. cl 66,00m' • Terreno com 1.677,00m2 • Rua Rio Branco,
quase esquina Reinoldo Rau • R$ 400.000,00 (negociável).

LOCAÇÃO
1 • Sala comI. cl 50,00m', Rua Angelo Rubini, 1256 • ao lado da Igreja da Barra· R$ 270,00
2 • Sala comercial cl 36,00m', Rua Angelo Rubini, 972 • R$ 270,00
3 • Sala comercial cl 100,00m', Rua Pastor A. Schneider, 871 • R$ 400,00
4 • Sala comercial cl 100,00m', Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00
5 • Galpão em alvenaria cl 260,00m', Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 600,00
6 • Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua SQ8, s/n° - atrás da igreja Evangélica da
Barra· R$ 200,00
7 - Apartamento cl 3 quartos, garagem, Rua Egídio Busarello, 324, Lot. Papp' R$ 290,00
8 • Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Joaquim A. Girolla, 210, Lot. Papp, na Barra
• R$ 290,00
9 • Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 688 • R$ 250,00
.10 • Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências • Rio Cerro • próximo
Nanete Malhas • R$ 230,00
11 • Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Pastor A. Schneider, 1187 • R$ 230,00
12 • Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, Rua Abramo Pradi, ao lado do n° 358 •

R$ 180,00
13· Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem· Rua Lat. Bertha Weege, ao lado do colégio
do Garibaldi • R$ 200,00
14 • Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem e demais dependências • Rua Abramo

Pradi, 212 • R$ 180,00
15 • Casa mista cl 2 quartos, garagem • Rua 554, lado direito· Lot. Hanemann • R$
150,00
16 • Casa mista cl 2 quartos e demais dependências· Rua Lat. Bertha Weege • Lot.
Satler, na Barra • R$ 190,00
17 • Casa mista cl 70,00m', 3 quartos e demais dependências • Rua Maria Nagel, 202
• São Luis· R$ 18000

RUA ANGELO RUBINI, 1224 • SALA 09

EMPREENDIMENTOS'
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

TERRENOS

Residencial Don Lorenzo- RuaMarina Frutuoso esq. com Rua LeopoldoMalheira
- Aplo. c/1 suíte + 2 qtos ou 1 suite+ 1 qto edemais dep., todos têm sacada c/churrasqueira. Ent .. a partirde R$13.289,06 + parcelas a partirde R$ 738,28 corrigidas
peloCub.
Residencial Amaranthus RuaAdolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
• Apto cl306m', com suíte» 2 quartos, dep. empregada completa. e demais dependências. com 2 vagas de garagem. Edicicio com grande área social (piscinas térmicas, salões de
festas.salasde jogos, quadra deesportes, quiosques ... )Valor: R$142.ooo.00sem acabamento interno.
EdnicioTowerCenter- Rua JoãoMarcatto, esquina comClemente Baratto
• Apto. c/ suite +2 quartosedemais dep., 2 vagas degaragem:
n21 001 c/241 ,20m'· EntradadeR$37.850.00+assumirparcelasdecondominiode2.520Cub's(R$1.120.09)
• Apto. c/ suite + 1 quarto e demais dep .. 1 vagadegaragem:
n� 11 04c/157,30m'·EntradadeR$25.125,00+assumirparcelasdecondominiode 1.661 Cub's (R$738.28)
• Salascomerciaisexecutivas,em diversos tamanhos. com preçosapartirde: Entrada R$17:ooo,00 e parcelas deR$468,93.
EdmcioTulipa - Rua Ãngelo Schiochet, próx. ao Beira.Rio
-1 Salacomercialc/111.14m'deárea total (1 08,57m'deárea útil). Entradade R$39.350.00+assumirparcelasdecondominiodeconstruçãode2,258Cub's (R$996,84)
Condominio Residencial Primuta· Rua Arthur Gumz, Vila Nova (Próx. ao Fórum)
-Aotoc/suüe» 1 quartoedemaisdep., c/1 vagadegaragem· Entradade R$21.700,00eassumirparcelasdecondominiodeconstruçãode 1 ,686Cub's (749,39) .

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
· Ed.Dianthus-Rua Marina Frutuosoesq. com ÂngeloSchiochet, apto. 702c/225m'· suite+2quartos, sacada c/Churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salãodefestas, piscina.
Preçototalincluindoacabamentodiferenciado·R$125.ooo,00 , •

-Apto. 303: C/219,OOm'·suite +2 quartos, dep. empregada, sacadac/churrasqueira. 2vagasdegaragem, salãodelestas. piscinas- Preçototalsem acabamento- R$110.000,00
• Apto. cf2 quartos, 2 banheirose demais dep.. semi-novo- R$ 50.000.00
• Apto. clsuite + 2quartos, bwc social. sacada cfchurrasqueirae demaisdep., área total de92m'· RuaBatua- Entrada deR$27.ooo,00 + financiamentode R$ 28.000,00
• Casa em alvenaria c/aprox. 260.00m'· R. BernardoDornbusch. 1678· R$150.000,00
• Salac/mesanino· Av. MarechalDeodoro- Edificio Florença- R$53.ooo,00
• Casa com 192,OOm'· suite + 2 quartos e demais dep .• R. AnnaMüller Enka- R$50.000,00
• Casa de alvenaria c/aprox. 150.00m'·RuaMaxWilhelm· R$ 75.000,00·Treca-saporterrenocentraídeatéR$30.000,00 ou outra casa.
• Casa semi-acabadade alvenaria c/125,OOm'. num terreno de945,OOm'·Rua AguasClaras, Ilhada Figueira·R$29.ooo,00 ou troca porcasamais central
• Casa em alvenaria c/200,OOm ·1 suite+ 3qtos, dep. deempregadacompletaedemaisdep., boa área churrasqueira, garagem para 2 carros-RuaHeinrichAugust Lessmann, 230
·R$58.ooo,00
• Casaem construção: de alvenaria com 80.30m' +mezanino, num terrenocf450,Cl!Jm" R. Ferdinando Krueger s/n', lote 132· R$ 26.000,00
-Casa c/70,OOm'num terrenoC/750,OOm" RuaJorge Buhr249 (Fundos), BairroAgua Verde· Próximoa FERJ.
• Casa c/181 ,00m'· 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., clgaragem p/2 carros. Com uma edicula em alvenariaC/55,OOm'· Rua IrmãoLeandro, 750 R$ 85.000,00
-Casa emmadeiracf350,00m', terrenoc/sss.oorrs- Rua Martin Stall- R$47.000,00
• Sobrado em alvenaria com 350,OOm'· Rua LeopoldoJansen, 20· R$200.000,00

• Terreno c/43.689,00m'· Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
· Terrenocl área de22.892.00m'· Rua Rodolfo Tepassé, a 100metros da Rod. BR 280· R$ 50.000.00
·2 terrenosclárea de total de 102.752,00m" Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
·2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx, ao ColégioJulius Karsten- R$15.000,00cada
• Terreno c/450,00m'· Loteamenlo Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger· R$15.000,00
• Terreno c/350.00· R. Lateral da José T. Hibeiro- Próx. Tubos Mohr· R$10.500.00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$1.500,00
• Terreno c/420,00m'· Rua Donaldo Gehring • ao lado Cosmos Turismo- R$ 45.000,00· Troca-se por casa ou apto.
• Terreno c/86.000.00m'· (20.000,00m' planos)· Barra do Rio Molha, 500metros da gruta· R$ 40.000,00
• Terreno c/364 m'· Rua Erich Spruq- Vila Hau- R$15.000.00
• Lote de esquiria cl 51 O,OOm'· Loteamento Renascença - R. Prefeito Jose Bauer- Vila Hau- R$17 .000,00
• Lote c/362, 18m'· Loteamento Renascença - Vila Rau - R$15.000.00
- Lote n° 09 c/442,00m'. no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz- R$12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe. Vila Nova, com área total de 4.200,00m'· R$ 42.500,00. cada terreno
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx, Fórum- R$ 42.000,00
·02 terreríOS:-Rua Centenário (esquina)· R$15.000,00cada
• Lote n'01, cl 688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condominio das Azaléias" • R$ 25.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
· Salas comerciais em diversos locais.
- Casa em madeira c/4 quartos e demais dep.· Rua Uruguai, 96
• Apto. c/1 quarto, demais dep .• Rua Epltácío Pessoa, 421 • Ed. Emilie
• Apto. c/2 quartos e demais dep.· Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421· Ed. Emilie
• Apto. c/2 quartos, salalcopa, cozinha e banheiro- Schroeder, em frente à Neki Confecções.
• Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demais dep.· Rua Eleonora Satler Pradi. 307· Ed. Antúrio
• Apto cl suite + 2 quartos e demais dep.· cl boa área social e piscina no prédio- Rua Procópio G. Otiveira- Ed. Isabella.
• Apto cl suite + 2 quartos e demais dep.· Rua Barão do Rio Branco- Ed. Schiochet
• Apto c/3 qua rtos e demais dep.· Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
• Apartamentos no Ed. Diantnus- Rua Marina Frutuosoesq. clÃngelo.Schiochet, cl suite + 2 quartos, dep. empregada e demais dep. (sacada clChurrasqueira.,
2 vagas de garagem), prédio com salão defestas e piscina.
• Aptos no Condominio Residencial Amaryllis- Rua Angelo TorineIli, Vila Nova (1' locação), com suite + 1 ou 2 quartos edemais dep., sacada clChurrasqueira,
garagem e box para depósito.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL - CASAS DEALVENARIA
Re!. 208- área de 120.00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
Ref. 455- área de 117,00m2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + financiamento
Ref. 243- área de 72,00m2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
Ref. 301- área de 120,00m2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
Re!. 456-Sobrado área de 275,00m2- 3 quartos- R. Richart Piske R$ 75.000,00
Ref. 415- área de 80,00m2 - 2 quartos - Lat. Rua Francisco de Paula - R$ 20.000,00
Re!. 430- área de 104,00 m2 - 3 quartos - Rua Domingos Rosa (Figueira)

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

JARAGUÁ DO SUL - TERRENOS
Re!. 77- área de 405,00m2 - R. Ricardo Grimm - R$ 15.000,00 (Negociavéis)
Re!. 452 - área de 392,00m2 - R. José Emmendoerfer - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Ref.451 - área de 855,00m2 - R. 789 Lot. Heineck - R$ 19.000,00 (entrada 11.000,00, saldo a combinar.
Re!. 414 - área de 456, 12m2 - R. Henrique Krause (Figueira) - R$ 20.000,00 (De Esquina).

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 pare. de R$ 495,94 (Em Construção)
Residencial Clarice Koch Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 20.741,40 + 30 pare. 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 pare. 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 - E�tr. de R$38.935,89 + 15 pare. de R$ 865,24 (Em Construção)
Residencial Agata - Apto 101 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suite + 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$8.117,90 + 50 pare. de R$ 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 pare. 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 pare. de R$ 944,34 (1º andar) Lançamento··

66 pare. de R$ 1.036,22 (demais andares) Lançamento
Pare. 01 somente 15/07/99

Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 1 quarto - áreas de: 105,36m2 total e 64,74m2 privativo - R João
Picolli - 66 pare. de R$ 474,68 (1º andar) Lançamento

66 pare. de R$ 520,86 (demais andares) Lançamento
Pare. 01 somente 15/07/99

Consulte-nos sobre outras opções, à sua escolha, em nossa

"Carteira äe Imóveis".

GUARAMIRIM - CASAS DEALVENARIA
Re!. 79 - área de 70,00m2 - 2 quartos - R. Jaraguá - R$ 28.000,00 (Negociavéis)
Re!. 82 - área de 180,00m2 - 3 quartos - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Ref.85 - área de 128,00m2 - 4 quartos - R. João Soter Correa - R$ 45.000,00 (Negociavéis)
Re!. 154 - área de 162,00m2 - 4 quartos - Estrada Caixa D'Água - R$ 60.000,00 (Negociavéis)
Re!. 173 - área de 84,00m2 - 3 quartos - R. Armando Stringari - R$ 25.000,00 (Negociqvéis)

,
Re!. 426 - área de96,00m2 - 4 quartos - Vila Amizade (Schroeder I) - R$ 15.000,00
Re!. 179 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosário - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Ref. 209 - área de 170,00m2 - 3 quartos - R. 115 (Próx. Merc. Vasques) - R$ 20.000,00 (Ass. fino R$ 207,00)
Re!. 354 - áreas 90,00/70,00 m2 - 3/2 qtos - Rua Alexandre Lenlers - (Mista e.Alv.) R$ 38.000,00 (02 casas)"
Re!. 404 - área de 180,00m2 - 4 quartos - R. 28 de Agosto (Próx. Lojas Macol) - R$ 230.000,00 (terreno com

1.720,00m2) Area nobre

GUARAMIRIM - CASAS MISTAS E MADEIRA
Rei. 160 - área de 155,00m2 - 3 quartos - R. Rodollo Aquilino Bucci - Avaí - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Rei. 170 - área de 80,00m2 - 2 quartos - Lat. da Agostinho Valentim do Rosário - R$ 10.000,00 (Negociavéis)
Re!. 411 - área de 100,00 m2 - 3 quartos - Rua Pr. Lorens Hans (Centro) - R$ 27.000,00 (Barbada).

GUARAMIRIM - TERRENOS
Rei. 97 - área de 1.000,00m2 - Estrada Guamiranga (ao lado do Campo de Futebol) - R$ 15.000,00
Re!. 93 - área de 775,00m2 - R. Jaraguá (Próx. a escola Germano Lalin) � R$ 15.000,00
Re!. 294 - área de 1.102,50 - R. Bethildes Pires M. Ribeiro (lateral da Ervino Hanemann) Avaí - R$ 15.000,00
(parcelável/ aceita terreno de menor valor)
Rei. 169 - área de 457,00m2 - R. 28 de Agosto (Próx. Estação Rodo,ferroviária) - R$ 30.000,00

.

.

Re!. 239 - dois terrenos de 450,00m2 cada - Lateral de Silveira Junior (Próx. a Classic) - R$ 27.000,00 cada.
Re!. 182 - área de 1.300,00m2 (26x50) Plano - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 15.000,00 (aceita carro

ou terreno de menor valor)
Re!. 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
Re!. 246 - área de 420,00 (4 lotes) - Lateral da Got Lieb Kinas - R$ 9.000,00 (Aceita carro)
Rei. 274 � área de 1.000,00m2 contem galpão de alv. p/ empresa. R. Athanásio Rosa - R$ 75.000,00
Rel.429- área de 6.000.000,00m2 - 02 casas - cachoeiras - mata nativa - R$ 1.600.000,00
Rei. 245 - área de 432,00m2 - R. Henrique Bernardi - R$ 15.000,00

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
Re!. 197 - 215.000,00m2 edi!. 2 casas de mad., rancho, lagoas, pomar. - Es!. Pta Comp. - R$ 45.000,00
Rei. 353 - 130.000,00m2 (50% arroz - o/casa de mad. R$ 75.000,00 (Ac. casa em Jguá).Reduz o valor á
vista
Re!.105 - 5.000,00 - edi!. c/casa de alv. vom140,00 m2 - 4 qtos. - Est. Guamiranga - R$ 75.000,00
Rei. 425 - 2.000,00 - dcasa alv. 126,00m2 - 03 qtos. - lagoa - toda cercada - Corticeira - R$ 30.000,00 -Troca

GUARAMIRIM - APARTAMENTOS
Ed. Topázio - Apto 202 - Suíte + 2 quartos - áreas de: 146.70m2 total e 94,29m2 privativo - R. Gerõnimo
Corrêa - Entr. de R$ 17.646,16 + 32 pare. de R$ 630,22 (Em Construção)
Ed. Salira - Aptos com suite + 2 quartos - áreas de: 184,68m2 total e 122,80m2 privativo - R. Gerõnimo
Corrêa inicio da obra Julho 99 - Entr de R$ 4.051,75+ 61 parc.de R$ 810.35 Lançamento
.E.d......Silli - Aptos com suíte + 1 quartos - áreas de: 144.69m2 total e 94,28m2 privativo - R. Gerõnimo
Corrêa inicio da obra Julho 99 - Entr. de R$3.173,25+ 61 pare. de 634,65 Lançamento

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

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
RU� CEL. PROCÓPIO GOMESDE OLIVE11M, 1207 • JARAGUÁ 00 SUL· SC :

FONE: 371.-2357
VENDE

CASAS
,

• Bairro Czerniewicz com 226m2, estilo sobrado, terreno com 1 .. 000m2 - R$
140.000,00
• Bairro Vila Lalau, casa 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, casa com 80m2, terreno com 445m2 - Rua Pref. José
Bauer, 2.700 próximo ao Rodeio Crioulo - R$ 13.000,00
• Bairro Centro, casa em alvenaria com 360m2, terreno com 756m2 - Rua Erich
Mielke - R$ 250.000,00
• Galpão com 800m2, terreno com 6.000m2 - BR 280 - Próx. Schooping União em

Guaramirim - R$ 200.000,00

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

Terreno na Rua Amazonas com 6.000m2 - Centro.

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

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

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

Lotes Financiados cl Parcelas de Hum saláriomínimo no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Santo Antonio.

Lote na Rua Angelo MineI cl 300m2•

Lote na Rua João Planinschek cl 330m2•

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais financiamento.

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

Chácara em Três Rios do Norte cl 23 margas, 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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BMW 328i, irresistível
A BMW lançou no Brasil, motor, que trabalha brakecontroh que aumenta condicionado, mesmo steptronic tem um sistema
no começo dos anos 90, o silenciosamente sob o a estabilidade e evita depois de outra pessoa eletrônico que regula o

primeiro veículo da Série capô, não demonstra tal derrapagem. O modelo dirigir com regulagens ritmo das mudanças de

3, logo se tornou um voracidade, são 6 cilindros dispõe de um sistema que diferentes, ao abrir a porta marcha ao estilo do
'sucesso de vendas e em linha, de 2.8 litros e permite ao motorista com a sua chave todas as motorista ou às

impulsionou, com seu 193 cv, em bloco de configurar o travamento regulagens anteriormente condições de marchas

pioneirismo, o mercado alumínio, acelerando de O automático das quatro programadas por você anteriores. O novo sedã
de veículos importados. a 100 km/h em pouco portas e do porta-malas, o serão acionadas. No traz de série seis airbags.
Agora, a marca alemã mais de 7 segundos, e que ar-condicionado e o sinal interior do modelo o dois frontais, dois

desafia os consumidores leva o modelo a uma de advertência da chave acabamento de alta laterais e para proteger a
automobilísticos a velocidade máxima de 236 na ignição. Outro qualidade e com detalhes cabeça dos ocupantes

conhecerem a nova BMW km/h. Devido a tanta dispositive completa o em madeira, no volante dos bancos dianteiros; e
328i, que aliou velocidade, a BMW veículo, KeyMemory; se encontra o piloto dois traseiros que são

desempenho, qualidade, colocou dois sistemas de acionado num botão automático e sistema de opcionais. Um carro tão

precisão e elegância em segurança: ASC+T localizado na chave, som.Ocheckcontrol. completo e de tradição
novas linhas (controle automático de permite a você gravar na acionado na alavanca do no mercado internacional

arredondadas que deram tração) que faz com que o memória regulagens de pisca, traz no centro do como o BMW 328i, não
mais esportividade e carro não derrape nem banco, retrovisores e a painel informações poderia sair por menos

dinamismo ao modelo. O patine;CBC (comering temperatura do ar- completas, o câmbio de US$ 77.500.

Na foto: sob
o capô um

motor 6
cilindros de
193 CY, que

faz a

máquina
atingir 236

km/h

Não passe sem brilho.
A LV 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.

COMPLETO SERViÇO DE LAVAÇÃO.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOLKSWAGEN

Vende-se Gol Plus, ano
96, bordô, R$ 5.000,00,

entrada + 9x de
R$ 575,00.

Contato: 973�8955.

Vende-se Santana, ano 92
com direção, cor azul,

R$ 9.500,00.
Tratar: 975-2394.

Vende-se Gol 1.8, ano
94, cl ar quente, rodas

de liga leve, por
R$ 7.500,00.

Tratar: 975-3119.

Vende-se Santana CS,
ano 86, cl direção

hidráulica, 4 portas, ótimo
estado, por 4.500,00.
Tratar: 373- 1867.

Vende-se Gol, ano. 86,
álcool, por R$ 3.500,00.

Tratar: 372-3422.

Vende-se Gol Plus, ano
95, ótimo estado, ou
troca-se por F-4000.
Tratar: 372-1398.

Compra-se Fusca de 66 a

75, motor 1.300.
Tratar: 372-1865.

Vende-se Fusca, ano 71,
branco, bom estado por
R$ 1.200,00. Aceita TV.

Tratar: 370-0908
com Side.

Vende-se Fusca, ano 72,
verde, por R$ 1.000,00.

Tratar: 371-0969.

Vende-se Santana, ano 86
ou troco por carro de
maior valor finG:lnciado.

Tratar: 371-7542.

Vende-se Fusca Fafá,
motor 1.500, ano 66 por

R$ 1.000,00:
Tratar: 372-1226.

CH E V'R O L E T

Vende-se Vectra, ano 97,
verde, R$ 21 mil.
Tratar: 975-2394.

Vende-se Kadett SL, ano
92, com injeção eletrônica

por R$ 7.800,00.
Tratar: 376-0244.

Vende-se Opala, ano 90,
gasolina, 6cc.

Tratar: 372-3711.

Vende-se Corsa, ano 96,
R$ 8.500,00.

Tratar: 973-5855.

FI AT

Vende-se Uno, 1.5 IE, CS,
ano 96, cor azul. Tratar:

973-8955.

Vende-se Uno CS 1.5,
ano 95, por R$ 4.500,00
+ 18x de R$ 260,00.
Tratar: 371-7425.

Troca-se Uno, ano 91, por
corro, de menor valor.
Tratar: 370-7484.

FORD

Vende-se Fiesta, ano 96,
prata, R$ 9.000,00.
Tratar: 975-2394.

Vende-se Ranger STX,
ano 96, completíssima,
R$ 14.500,00, entrada +

35x de R$ 973-3212.

Compra-se F-4000.
Tratar: 375-1959

com Sr. Ivo.

Vende-se Del �ey, ano
82, gasolina.

Tratar: 376-0626.

Vende-se Escort, ano 95,
bordô, por R$ 9.000,00.

Tratar: 975-0155.

, FIAT

Vende-se moto CG Titan,
ano 89.

Tratar: 979-3931 .

Compra-se CG, 89 a 91,
em bom estado.
Tratar: 370-4232

com Vicente.

SILENCAR
�!OS.*

AMORTECEDORES
....

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

Consulte-nos: 372-1307
RUA: ADÉLlA FISCHER, 52 - JARAGUÁ DO SUL - SC

CASA DO AUTOMOVE!
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

'4:r·rlfIMIiU·).01

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC

Fones:
372-3675
371-7157
371-7292

.

fR](1J)IJ?J/J:Jl?(jJJ
370-2022

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

Gol Mi
Goi Mi Plus prata
Palio EL completo I.S azul
KadettGL d trio elétrico prata
Ranger STX azul

Fiesta prata cl ar-quente e limpador 96 prata
Escort Hobby 96 bordô

Gol i 96 branco

Uno I.S IE 96 azul

Corsa Wind 95 bordô

Pampa L 1.6 95 branca

Tipo cl teto, rodas completíssimo 95 grafite
Uno ELX 4 portas cl trio 94 bordô
Saveiro CL 94 prata
Uno eletronic 94 verde
MonzaClub 94 azul
EscortL 93 azul

LogusGLS 93 verde

Dei ReyGLX 90 dourado

Logus CL 93 verde

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

Monza SLE completíssimo 4 portas 90 marrom

Kombi 87 bege
Santana Quantum GL cl direção 87 azul

Parati 86 prata
Escort L 86 cinza
Belina 86 bege
Monza SL 4 portas 84 prata

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

,..

- AUTOMECANICA'
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

..®CJ gOmD

1!����1
Telefone: (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
GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

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

371-5600
Jaraguá do Sul • sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTILO

� Vidros colados rentes à carroceria: perfil aerodi
nâmico para maior desempenho e diminuição dos
ruídos provocados pelo vento.

� Gràde do radiador, pára-choques dianteiro e traseiro
e molduras das aberturas das rodas na cor do
veículo: visual mais atraente, transmite moder
nidade.

CONFORTO

� Sistema de recirculação de ar: evita a entrada de poeira
e odores indesejáveis.

� Volante de direção acolchoado de três raios: maior
conforto e segurança.

� Banco do motorista com regulagem manual de altura:

permite o ajuste adequado a cada motorista (opção).

CORSAWagon Super/GLS
"

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONARIA
"" ""

CHEVROLET. JA DISPONIVEL!
SEGURANÇA

V Barras no interior das portas: proteção contra impactos.
laterais.

V Freios com sistema antiblocante ABS: frenagens seguras
em qualquer terreno e menor distância (opção GLS).

V Air-bag e pré-tensionador do cinto de segurança
para motorista e passageiro dianteiro.

MOTOR

� Motor Chevrolet powertech 1.0 SFI 16V a gasolina:
potência de 68 cv a 6.000 rpm e torque de 9,2 mkgf
a 4.000 rpm (Super).

� Motor Chevrolet powertech 1.6 MPFI a gasolina:
potência de 92 cv a 5.600 rpm e torque de 13,0
mkgf 2.800 rpm (GLS).

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

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

t�
[HEVRlllET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A minivan da Chevrolet NOVIDADES
---------------------- ....

Omega cupê
o nosso Omega, e para os ingleses Holden Commodore, foi
lançado na Inglaterra em forma de cupê pela marca Vauxhall,
podendo ser lançado também nos Estados Unidos mas pelas

marcas Buick e Chevrolet. A versão veiomuito incrementada, com
motor de 230 cv, V6 de 3,81itros e supercompressor, já a outra

versão vem com motor V8 de 5,71itros e de 295 cv.

A Chevrolet poderá
apresentar no segundo
semestre uma forte
concorrente para o Renault
Scénic e Mercedes Classe
A, é a Zafira. Já
comercializada na Europa,
a minivan dispõe de sete\
lugares e um porta-malas
de 1,7 millitros, para uma

família ficar mais do que
acomodada dentro do

veículo, a plataforma
usada é idêntica a do

Astra, também sendo
idêntico ao Astra a

dianteira da Zafira. O
motor 1.8 de dezesseis
válvulas mostrou boa

agilidade, a direção
eletrohidráulica tem

vantagem sobre as

hidráulicas, é que oferece o

auxílio eletrônico para ficar
mais leve, o volante numa

boa posição deixou ótima
visão para o motorista. O

painel de plástico do

modelo, com linhas retas e

poucos instrumentos para
atrapalhar o motorista,
lembra bastante o Astra.

sistema de frenagem
independente, que é muito

importante na hora de
segurar o carro em

situações de emergência.
O monovolume de sete

lugares tem duas versões

disponíveis: com motor

1.8 pode custar US$
24.000; e com motor 1.6

que chega a custar US$
19.000. Se essa minivan

chegar ao mercado
brasileiro irá causar fortes
dores de cabeça nos

concorrentes.

Os bancos da fileira do
meio vêm com trilhos,
ajudando a aumentar a

distância entre os bancos
da última fileira e os do
meio. Assim, ganha-se em

espaço para os passageiros.
Os bancos da última fileira
dobram-se completamente,
não sendo assirri necessário

que sejam retirados para se

obter maior espaço interno.

A minivan dispõe de ótimo

pacote de equipamentos
eletrônicos, tendo como

controle de tração e

Fiesta com cara de Ka
O novo Fiesta já está pronto e deve ser apresentado ao público
no Salão de Frankfurt, foi uma reestilização simples sendo
trocada a tradicional dianteira por uma parecida com a do Ka,
na traseira e

no interior
houve poucas
mudanças.
Osmotores
deverão ser

osmesmos,
só com uma

versão a

mais,
turbodiesel

1.8.
A Zafira tem plataforma, dianteira e

Chevrolet Astro.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

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

- ,.

OPINIAOPUBLICA:
- Certificado Emprov
- Certificado Master
- Certificado Podium

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PARA ALCANÇAR UMA GRAÇA
Óh Criadordomundo, Tu que

dissestespeça e receberás, embora
estejas nas alturas em Vossa divina

glória, inclinai seus ouvidos a essa

humilde criatura para satisfazer-me o

desejo. Ouviminha prece. Óh pai
amado, fazei quepor vossa vontade
eu obtenha a graça que tanto desejo
(pedido). Deus, supri agora todas as
minhas necessidades segundo as

suas riquezas e glória e serei sempre
gratoporsuas riquezas, sempre

a tipresentes, imutáveis e
abundantes em minha vida e que

isso seja
feito pelo poder em nome do Vosso'
adorado filho, Jesus. Rezaresta prece

pela manhã 7 vezes seguidas,
juntamente com o Salmo 23 e 1 Pai

Nosso, publique no 3° dia e veja o
que acontecerá no 4° dia. O.F.

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1014 . R. FLORIANO FREIBERGER· 224;00m2 - Suite, 2 qtos, dep. de empreg.,
piscina - R$ 110.000,00
Cód. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE • sobrado cl 140m2· Suite + 2 quartos - R$ 58.000,00
Cód. 1118 - BARRA - Res. Dna Juliana cl 150m2 - com suite + 2 qtos, dep. empregada e

piscina. Aceita imóvel menor valor.
Cód, 1212· JGUÁ ESQUERDO - cl 120m2 - 3 qtos - Próximo ao Colégio Cristina Marcatto -

R$ 39.000,00
Cód. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER . cl 230m2 - Suite, 2 qtos, escritório dep, de
empreg., - R$ 85.000,00
Cód, 1254 • R. JOSÉ EMMENDOERFER - próx. antiga APAE, cl suite + 3 quartos· R$
80.000,00
Cód. 1353 - VILA NOVA - cI.suite + 2 qtos, dep. empregada e piscina. Acena imóvel de menor

valor.
Cód. 1431 - R. JOÃO WIEST JUNIOR - próximo ao Recreativa do Breithaupt - 4 qtos, 2 BWC
- Terreno cl 560,00m2 - R$ 25.000,00 + financiamento - Acena Terreno, carro, parcelamento

I
TERRENO

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

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$
110.000,00
TERRENO com L540m2 sito à Rua Amazonas -

Próximo a Scar - R$ 100.000,00

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

Ida Igreja Nossa Senhora do Rosário - R$ 55.000,00

-,

TERRENO com 5.380m2 frente para BR 280 e Rua
dos Imigrantes - R$ 60.000,00
Dois terrenos na Rua Alfredo Schumann - um de

esquina com 480,00m2 e o outro com 420m2
TERRENO com 350m2, na Rua Expedicionário

I
Fidelis Stinghen - Loteamento São Francisco -

R$I14.000,00
Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro
Amizade - Valor de cada lote R$ 9.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1171 - CZERNIEWICZ • Defronte Hospital Jaraguá - Alv. cl 2 pisos. Área de
288m2 em lerreno co� 2.766m2. Ideal para Clínica ou Escritório.
Cód. 1211 • JARAGUA ESQUERDO - Area de 91m2, com 3 qtos - R$ 32.000,00
Cód. 1198 - FIGUEIRA· Casa Nova, com 150m2, tendo suite, 2 qtos. Ótimo
Acabamento - R$ 80.000,00

TERRENOS
Cód. 2072 - AMIZADE - cl 20.570m2 - R$ 120.000,00
Cód. 2073 . Rua Robert Ziemann, esquina cl 702,90m2 - R$ 32.000,00
Cód. 2114 - BARRA - Res. Dna. Juliana cl 430m2 - R$ 18.000,00
Cód. 2117 . Rod. Para Pomerode - próx. Met. Lombardi c/46.000,00m2
Cód. 2193 - FIGUEIRA· Lot. Juca cl 307,50m2 - R$ 12.500,00
Cód. 2214 - JGUÁ ESQUERDO de frente cl 500,00m2 - R$ 20.000,00
Cód. 2216 - JGUÁ ESQUERDO, esquina entrada Jpventus cl 479,00m2 - R$ 27.000,00
Cód. 2213 - Rod. João Lúcio da Costa - de frente cl 1.350m2 - R$ 20.000,00 - 2 km
trevo de Schroeder
Cód. 2314 - VILA LENZI - ao lado Escola Giardini Lenzi cl 3.813,00m2 - R$ 70.000,00
Cód. 2373 - VILA RAU - Fundos Tecnosol 14 x 25 - R$ 13.000,00 Vendedor - Procuro vendas na área

de gêneros alimentícios
Fone: 975-2364

'

CASAS

I
CASA DEALV. com 85m2 sito na Rua Horácio Pradi

I
- Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo-
R$ 29.000,00
CASA DE ALV. em construção de 98,00m2 - mais
casa de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158
- R$ 18.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - ED. FLORENÇA - 80m2 - R$ 65.000,00
CÓd. 4004 - MARKET PLACE - 44m2• R$ 37.000,00
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 78m2 - R$ 65.000,00

Moça se oferece para trabalhar de .

diarista ou mensalista de manhã.
Bairro João Pessoa - Rua 663, cese

51 lot. DaImar.

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, cl garagem - R$ 55.000,00
Cód. 3007 • Ed. Argus - suite, 2 qtos, cozinha mobiliada - R$ 46.000,00 + financiamento -

aceita apto. menor valor.
Cód. 3013 - ED. SILVIO PRADI - Centro· Prédio OKm. Com suite, 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3015 - Ed. Maguilú - 2 qtos, cl garagem - R$ .35.000,00
Cód. 3016 • ED. CRISTIANE MONIQUE . Suíte + 2 qtos - R$ 60.000,00
Cód. 3017 - Ed. Lunelli - rua Antonio C. Ferreira - A construir em sistema de condominio
fechado. Apto cl suíte, 2 qtos, sacada cl churrasqueira, cl garagem - 38 parcelas de 2,95
Cub's, si acabamento.

.

Cód. 3018 - CENTRO - Aptos novos cl 2 e 3 qtos. Rua Leopoldo Janssen

CASA ALV. com 70m2 - mais casa de rnadeira de

150'OO:;;:��:::rt::;��:�'OO ICAMPOSAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

vende-se casa 130m2 - toda murada
no Jaraguá Esquerdo - Tratar 372-

0704 ou 975-1278
LOCAÇÃO

Cód. 605 • Casa alv., suite, 3 qtos, dep. empregada - Centro - R$ 700,00
Cód. 615 - Excelente casa de alv. cl suite, cl hidro + 2 qtos, piscina. próx. Floricultura Florisa.
Cód. 627 - Apto cl 2 qtos + telefone - Res. Maguilú - R$ 280,00
Cód. 632 - Apto cl 2 qtos no Ed. Honduras - Rua Guilherme Weege - RE 300,00
Cód. 637 - Apto cl 2 e 3 qtos na Av. Getúlio Vargas· CENTRO - a partir de R$ 320,00
Cód. 639 - Apto cl suite, 2 qtos - Ed. Centenário· Próx. Hospital São José - R$ 350,00
Cód. 640 - Apto cl1 qto • JARDIM CENTENÁRIO - R$ 200,00

.

Cód. 641 - Apto cl suite, 2 qtos, dep. empregada - Ed. Jguá - R$ 600,00
Cód. 642 - Apto. próx. Prefeitura cl 3 qtos - R$ 380,00
Cód, 656 • Salas pi escritório em frente CoI. São Luis - CENTRO - R$ 180,00
Cód. 660 - Salas cl 32m2 - estác. próprio no Center Foca - R. Reinoldo Hau > CENTRO - A

partir de R$ 300,00
CÓd, 663 - Sala ideal pl Restaurante ou Lanchonete, cl 200m2 - Próx. Posto Marechal -

CENTRO
Cód. 679 - Sala comI. cl 190m2, na Av. Mal. Deodoro (antiga Farmácia Sesi) . CENTRO
Cód, 687 - Salacoml. Mobiliada, ideal pl escritório na Av. Mal. Deodoro - CENTRO - R$ 400,00
Cód 699 - Excelente Galpão cl 525m2, estaco no JARAGUÁ ESQUERDO - Próx. RoceI.

Vende-se celularpor R$ 120,00
Tratar 973-3402

II BREVE O LANÇAMENTO DO

LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ
ES

Sra. quer trabalhar, pode pernoitar
371-3689 cl Sandra

Vende-se mesa de corte por
R$ 200,00 - Tratar.370-8532

Vende-se terreno 2.870m2-
Tratar 376-1352

[ill)' Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI N° 572-J

04 - BARRA R. CERIW - CASA ALV. c/ 7001'. 3 dorm .. I hwc. saia. cozinha.
murada - R$ 23.0011.011
05 - PRÓX. PREFEITURA· 100m' + TERRENO c/IR x 22 - Casa cm alvenaria
c/ 3 dnrm. - R$ .4.\.0011.011
06- CZERNIEWICZ· CASA ANTIGA + TERRENO e/2.500m'· R$ 100.000.00
07 - JOAO PESSOA· CASA ALVENARIA c/100m'. c/3 dorm .. bwc. sala. cozinha.

garagem toda murada - R$ 25.0(l(l.()O
08 - CENTRO - CASA cl 300m2 - I suftc + 2 dorm .. piscina. 2 garagens cl portão
eletrônico - R$ Iün.Oüü.üü + financiamento
09 - AMIZADE - CASA cl 70m2• 2 dorm.. sala, cozinha, lavanderia, ct piso
cerâmico - Terreno c/650m�lU 23.000,00
10 - CENTRO - API\R�TAMENTO ct I suüe com sacada, 2 dorm. 3 salas.

churrasqueira com sacada. 2 garagens. saúna. campo do rutebot. sala de ginástica
- R$ 142.000.00 - Aceita imóvel/carro nc negócio até R$ 70.000.00
II - CENTRO - APARTAMENTO c/ 2 DORM + GARAGEM - c/115m' - R$
46.1100.011
12 - CENTRO - APARTAMENTOcl3 DORM + 02 BWC - c/147m' - R$ 49.000.00
13 - VILA NOVA - APARTAMENTO ct suíte + 2 dorm. churrasqueira. sacada
c/145m' _ R$ 58.(I()(I_OO
14 - CENTRO - APARTAMENTO e/2 dorm .. sala. cozinha, sacada. garagem - R$
30.0110.00 + Finane.
15 - CENTRO - APARTAMENTO cl .3 dorrn .• sala. cozinha. cl garagem - R$
45.000.01) -/ 2 dorm. - R$ 42.000.00

16 - VERSALHES - TERRENO e/450m' - R$ 13.000.00 (Parcelado)
17 - GIARDINI LENZ I - TERRENO c/788m' - R$ 15.000.00 (Parcelado)
18 - VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL C/380m' - 13x27 - R$ 32.000.00
19 - CHAMPAGNAT - TERRENO c/ 15x30 - R$ 16.000.00 (Parcelado)
20 - AMIZADE - TERRENO 14X24.75 - Rua Astauada- R$ 10.000.00 + Parcelamento
21 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO 14X28 - R$ 5.000.00 + 20 Parcelas de R$ 240.00

VENDAS

alvenaria cl //Sm1 - cl 3

dorm., bwc, sala, cozinha,
garagem + casa IIOS

fundos cl 65/111 (entrada
individual]
Valor: R$ 59.800,00
(aceita em troca casa ou

terreno a/é R$ 25.000,00)
- No Balneário de Barra
Velha

LOCAÇÃO
o I - VILA LALAU - CASA PRÓX. WEG II - com suíte + 3 dorm .. com garagem - R$
450.00
02 - CENTRO - ED. VAIRA - PRÓX. WIZARD - 3 dorm. + 2 bwcs - c/ garagem - R$
350.00
03 - VILA LALAU - SOBRADO - PRÓX. MET. TRAPP - 3 dorm. + 2bwes - cl garagem
- R$ 350.00
04 - BAEPENDI - SOBRADO - SOB JAIME MOTOS- 3 dorrn. c/ garagem - R$ 350.00
05 - CENTRO - APTO. - ED. SCHIOCHET - I suíte + 2 dorm .. c/ garagem - R$ 600.00
06 - VILA LENZ] - SOBRADO - PRÓX. WEG I - 2 dorm. + 2 bwcs ·el garagem - R$
300.00
07 - CENTRO· APTO· ED. TRIßESS - 2 dorrn .. s/ garagem - R$ 270.00
08 - NOVA BRASÍLIA - APTO NOVO - 3 dorm .. c/ garagem - R$ 330.00
09 - CENTRO - APTO. ED. ITALIA - 2 darm .. c/ garagem - R$ 330.00
10- CENTRO - APTO. ED. JARAGUÁ - ] sufte + 2 dorm .. c/ garagem - R$ 550.00

02 - Il.HA DA I·I(;UI'IRA - CASA JeM ALVJeNARIA c/150m'. suíte + 2 dorm.

+ TERRENO com 420m' - R$ 80.()OO.00
'

03 - CENTRO - CASA cl 3 dorrn .. 2 salas. cozinha. hwc. área dc serviço. ct

garagem - R$ 65.000.00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



: 6 - ILHA DA FIGUEIRA
•

• Excelente casa em-alvenaria no Loteamento "Bruns". Rua José Panstein (asfaltada), •

: com suíte, 3 quartos, copa, cozinha, 3 BWC, garagem para 2 carros, churrasqueira:
: e toda murada. R$ 57.600,00.

•

CRECI934-J

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

Rua Padre Francken, 253

EngeteC VENDE
•

1 - CENTRO
Casa em alvenaria com 2 suítes, 4 quartos, 4 salas, garagem para 4 carros, terreno
com 2.000 m2, localizada na Rua Romeu Bastos nº 115 (fundos da Jaraguá Fabril
/ Hospital Jaraguá)

"

Preço: R$ 250.000,00 (Aceita carro ou imóveis de menor valor).
· .

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

•

do centro da cidade - (à 100 metros da Av. Mal. Deodoro).
• Rua Florianópolis nº 242 - Preço: R$ 90.000,00
�-----------------------------------------_.

• 3 - CENTRO •

: Casa / Sobrado em alvenaria (2 pisos) com 300 m2, 3 quartos, 3 BWC, 3 salas, :
• copa, cozinha, lavanderia, churrasqueira, piscina, garagem para 2 carros.

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

.------------------------------------------�

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

: empregada. R$ 125.000,00.' :
· .

.

�------------------------------------------�
• 5 - VILA LALAU

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

� J
.

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

• 8 - AMIZADE
· .

• Casa em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem com terreno •

: com 472,00m2 - Localizada na Rua Oreste Tecila, n° 194 - Preço R$ 23.500,00
•

· .

�------------------------------------------�
9 - JARAGUÁ ESQUERDO (São Luís)

: Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem. Terreno :
: com 382,00m2 - Preço: R$ 29.000,00

•

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

• '10 - RIO MOLHA

: Casa em alvenaria com uma suíte + 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem :

� �:r: 3_ c_a�o: � :o:�i:.a�: �a_R�: �rt_h�r_H;�S:h;l� n: 7� -_P:eJ�: ��.�O�,�O :
: 11 - ESTRADA NOVA

: Casa em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, copa, abrigo para carro - Preço :'
: R$ 13.000,00

• __ m •

· .

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

Municipal 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 



JARAGUÁ DO SUL, 21 DE MAIO DE 1999
..€.O'RRTIIO no nOlTO CLASSIFICADOS - 11

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {�..':0::" :.::�-.'
.�

';:�:ll!tl�&;11
'."_

.�,;::'F�itr. - .;;:;<"%OJ�·····························································

In t e rmedi á r i a

VENDE: Alvenaria com 160m2•

João Pessoa

R$ 40.000,00

VENDE: Terreno comercial, com
26.182m2 - Guaramirim

R$ 230.000,00

VENDE: Terreno com 3.060,O(}m2
Centro - Schroeder

R$ 33.000,00

vuto»: 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: Terreno com 1.590,OOm2
Rua Rudolpho C. E. Lange

R$ 18.000,00

� ..», ....
J ....m.lll1iulllb

VENDE: Alvenaria com 120m2 - Ilha

da Figueira (Prôx.Lndumak)
R$ 55.000,00

VENDE: Esquina cl 1.500m2
(Próx. WEG J)
R$ 90.000,00

VENDE: Alvenaria 150m2•

Jlha da Figueira -

R$ 80.000,00

VENDE: 2 casas (1 pronta e 1 em

construção)
JUta da Figueira- R$ 20.000,00

VENDE: Terreno cl 357m2

Rua Francisco Vegine
R$ 23.000,00

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 (Próx. Posto
Marcolla) - R$ 280,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informativo Imobiliário AIJS

....,

CONFRATERNIZAÇAO
No último dia oito demaio, estiveram

reunidos em um delicioso churrasco de
.

confraternização e comemoração do dia
das mães, cerca de 4.0 pessoas entre

corretores e familiares.

Queremos agradecer aos Srs. CELSO
VASEL e ILMAR KUI-IN, pela
gentileza e hospitalidade com que
receberam os corretores e familiares, em
suamaravilhosa chácara, localizada no
bairro Rio Molha.

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

AÇOUGUEIRO (10 Grau)
PADEIRO / CONFEITEIRO (10Grau)

MECÂNICO DE CAMINHÕES·
MECÂNICO DE SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEIS

SERRALHEIRO

INSPETOR DE VENDAS

(3 o Grau em Eng. Química - Espanhol e Inglês)
MECÂNICA TÊXTIL DE MÁQUINA CIRCULAR

REPRESENTANTE COMERCIAL

(Experiência emMaterial de Construção)
VENDEDOR (Cozinhas sob Medida)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal200 - 89.255-000
Fone (047) 371-4311- FAX (047) 372-1091 humana@netuno.com.br

Todo dia é dia
de dar um presente que

.

emOCIona ...

Envie agora mesmo

a sua

telemensagemI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Nesle Dia dos Namorados
. Faça seu namorado (a) aparecer no jornal.

Publique uma mensagem, e torne público o seu amor por
ele (a). Ligue-nos e informe-se já sobre a melhor opção

, .

Fone: 370-8649

.

Espaços:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o Edifício

Você merece um imóvel
com a segurança e a qualidade
Residencial

.

��!�!!!

• 4 Pavimentos

• 18 Apartamentos
• Salão de Festas

• Bicicletário

• Garagens
• Portão e Porteiro Eletrônicos

• Previsão TV a cabo

• Central de gás
• Play Ground

UM EMPREENDIMENTO ARROJADO COM ARQUITETURAMODERNA
,

O Apartamento
• 2 Quartos (1 suíte)
• Sala estar / jantar
• Sacada
• BWC Social
• Cozinha
• Lavanderia
• 1 vaga de garagem Os móveis e elementos de decoração são meramente ilustrativos

Localização: Rua José Emmendoerfer, próximo Edifício Hortência

VENDA.S
�PROMA
� CONSTRUÇÃO E PLANEJA�ENTO

VOCÊ MERECE

UM IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

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

Visite nosso site www.prome.com.br

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI1873-J

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

JUÍZO DE DIREITO DA 2' VARA CÍVEL DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL - SC
'

EDITAL

A DOÚTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA 2'

VARA CÍVEL DA COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA,
NA FORMA DO ARTIGO 18, DA LEI DE FALÊNCIAS

FAZ SABER a quem interessar possa, que serão vendidas malhas, em sua maioria
de inverno, de primeira e segunda qualidade, sem grade e fora de linha, pertencentes à MASSA

AUTOFALIDA DE KANOPPU'S CONFECÇÕES LTDA. que se processam neste Juízo sob

o n° 369700 I 180.8, conforme relação abaixo, pelo melhor preço acima da avaliação, POR
CARTA PROPOSTA, devidamente envelopada, lacrada, protocolada e entregue no Cartório

de Distribuição do Fórum, até dia 01/06/99, devendo delas constar 1° preço total oferecido

pelos três 101es; 2° preço por um ou dois 101es; 3° pagamento à vista. Para maiores informações
e verificação das mercadorias, entrar em contato com o Sr. Nilson Baggenstoss pelo telefone
372-0592, no horário comercial, nos dias 27,28 e 31/05/99. As propostas serão abertas em

audiência pública dia 07/06/99, ãs 17:00 horas, na sala de audiências da 2' Vara do Fórum.

LOTEI: 545,800 kgs. - blusas. vestidos, calças, camisetas, conjuntos, agasalhos, bermudas,
camisões, blusões, camisas, coletes e peças de mostruário de primeira qualidade - embalados

em cartuchos de plástico a R$ 8,00 (oito reais) o kg. Total de RS 4.366,40 (quatro mil,
trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).
LOTE 2: 305,400 kgs. - calcinhas, bermudas, calças, blusas e camisas de primeira qualidade,
não embaladas em cartuchos de plástico, a R$ 6,00 (seis reais) o kg. Total de R$ 1.832,40 (um
mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).
LOTE 3: 28 I ,600 kgs. - shorts, bermudas, blusas, calças e camisas, de segunda qualidade a R$ 3,00
(três reais) o Kg. Total de R$ 844,80 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos),
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos doze dias do mês de maio do ano de mil

novecentos e noventa e nove. Eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã Judicial, o subscrevi.

Hildemar Meneguzzi de Carvalho

Juíza de Direito

ASSEMBLÉIA DO DANCLE
DIRETÓRIO ACADÊMICO DO CURSO DE LETRAS

A Assembléia teve início com-a apresentação formal do estatuto, neste foi

apresentado as principais finalidades do Diretório;
Em seguida, foram apresentados os candidatos a membros do Diretório e

organizadores da fundação do DACLE.

Após a colocação das idéias, foi aberto um espaço para a apresentação de outras

chapas, e não havendo manifesto, foi aclamada a chapa organizadora, formada pelos
seguintes membros:

*

presidente - Simone 5ª fase
*

vice-presidente - Fernando 3ª fase'
* 1 ª secretária - Flávia 3ª fase
* 2ª secretária - Fabiane 3ª fase
*

1 ª tesou rei ra - Caroline 1 ª fase
* 2ª tesoureira - Tayze 3ª fase

Além do Diretório será formado um conselho de representantes de cada fase do

curso de Letras, /esses terão como finalidade de supervisionar o trabalho .do Diretó-rio.

Comparecem a assembléia 120 acadêmicos, entre eles, representando o DCE,
Stephen Salali Stähelin - Presidente DCE e Justino P. da Luz 1º Secretário DCE.

Objetivos do Diretório:
*

Divulgar o curso de Letras do CESJS
*

Promover a Integração do corpo docente
*

Zelar pelos interesses dos alunos de Letras

Os membros do DACLE sentem-se honrados por serem o primeiro diretório, fazendo
parte deste momento hitórico para a FERJ.

JUstino P. da Luz
1° Secretário do DCE - FERJ

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim
Vara Única

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 dias

o (A) Doutor (a) Sônia Maria Mazzeta Moroso, Juiz (a) de Direito,

FAZ SABER ao requerido VALDEMAR PUDELL SCHRATTNER, casado, vendedor, o qual se encontra
em local incerto e não sabido que, nest Juízo de Direito, situado à Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio,
Centro, CEP 89270-000, Guaramirim (SC), tramita a Ação Rescisão de Contrato, sob nº

026.99.000749-4, afoprada por Carlos Roberto Eggert, em desfavor se Valdemar P. Schratlner.

Assim, fica o msmo CITADO para responder à ação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no

prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na

petição inicial (art. 2B5, ele art. 319 do CPC). SíNTESE DA INICIAL: "O requerente vendeu ao

requerido o automóvel Brasslia, placas LZK-8039, ano 76, pelo valor de R$ 1.800,00 em julho/97,
nas seguintes condições: 1 computador, no valor de R$ 800,00 de entrada e mais duas parcelas
iguais de R$ 500,00 a serem pagas em trinta e sessenta dias, ou seja, agosto e setembro/97. O

requerido não pagou as parcelas. A enteada do requerido procurou o requerente alegando que o

computador lhe pertencia, inclusive em posse da nota fiscal do mesmo e querendo a devolução do

computador, sendo assim procedido pelo requerente. Já tentou o requerente por todas as formas

possíveis saber o paradeiro do requerido, mas sem obter êxito. Pelo exposto requer: a procedência
da ação a fim de rescindir o contrato: condenação do requerido a restituir o bem;.condenação ao

pagamento das perdas e danos em oficina quando esteve na posse do computador, num local de

R$ 485,50 e condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios". E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Consuelo Mora, o digitei, e eu

Isabel Cristina Roza Bago, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Guaramirim (SC),
18 de Maio de 1999.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se máquina de
escrever elétrica por

R$ 120,00-
Fone: 371-5825

Vende-se terreno
2.870m2-

Fone: 376-1352

Vende-se 4 máquinas de

crep's suíço em bom
estado - Fone 375-1185

Aluga-se apto - 2 quartos
pequeno -

Tratar 370-2394

Vende-se terreno Rua
Alfredo Schuman a

100m2 - Clube Acaraí -

379-1077

Vende-se mesa de
fórmica cl4 cadeiras -

tratar 370-1400

100 anos da Comunida
de Cristo Bom Pastor

A Comunidade evangéli
ca Luterana Cristo Bom
Pastos de Rio Cerro II convi
da para o culto com o pas
tor presidente da IECLB

Huberto Kirchmein
No domingo dia 23/5/

1999 às 9 horas. Em come

. moração a passagem seu

centenário.

Compra-se telefone 370
milhas por 4.000,00
Fone: 371-2690

Compra-se ou aluga-se
máquina reta - Tratar

370-4319

Aluga-se apto pequeno
. por R$ 180,00 Tratar

975-2690

Precisa-se de doméstica
na Ilha da Figueira, que

motepróximo
Tratar no telefone

370-4104
Aluga-se 2peças -

Tratar371-2800

FAZ SABER que, no dia 08 de junho de 1.999, às 14:45 horas, e, em

segunda oportunidade, no dia 22 de junho de 1.999, às 14:45 horas, neste

Juízo de Direito, situado à Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro, CEP

89270-000, Guaramirim (SC), será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns)
descrito(s), consoante dererminação constante dos autos n" 026.96.000545-0,
em que figura(m) como exequente(s) Banco Itaú S/A, tendo como executado(s)
Indústria de Artefatos de Borracha BM Ltda, e outro. ßem(ns): "1) Matriz
Arruela Walter Muller, avaliada em R$25.000,00; 2) Matriz Caixa Liga
WEG, avaliada em R$18.000,00; 3) Matriz Guarnição Mega, avaliada
em R$22.000,00; 4) Matriz Posicionador Embraco 25C, avaliada em

R$35.000,00; 5) Matriz Rolete Ind. Arroz, avaliada em R$12.000,00; 6)
Matriz Vedação Walter Muller 19C, avaliada em R$23.000,00; 7) Matriz
DEDO Depilador, SADIA, avaliada em R$28.000,00; 8) Matriz TETO

NIELSON, avaliàda em R$32.000,00 e 9) Matriz COIFA DO FUSCA,
avaliada em R$ 24.000,00". Avaliação R$ 219.000,00, em 20/1 0/1.997,
cujo valor será corrigido monetariamente até a data dota) leilão/praça, seguindo
o mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus: não há. Recursos ou pendências:
não há. Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não poderá
ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será
levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar

(art. 686, VI, do CPC). Caso não erlcontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s)
mesmo(s)' ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública acima
descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,

Consuelq, Mora, o digitei, e eu, Isabel Cristina Roza Bago, Escrivã(o) Judicial o

conferi e subscrevi. Comarca de GuaramirimtSt"), 04 de Maio de 1999.

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirirn
Vara Única

EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA

PRAZO DO EDITAL: 15 dias

OCA) Doutor(a) Sônia Maria Mazzeta Moroso, Juiz(a) de Direito,

ALUGUEL
DE TRAJES

. FONE: 371·3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
\

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann,Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de SantaCatarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

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

EDITAL N° 22.200 de 12-05-1999
JOÃO CARLOS KONELL E DENISE ALVES

Ele, brasi leiro, solteiro, montador, natural de Jaraguá do Sul, domicil iado e residente na Rodovia SC-
416, Km. 13, Rio Cerro II, nesta cidade, filho de Ademir Konell e Elzina Borchardt Konell.

Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rodovia

SC-416, Km. 13, Rio Cerro II, nesta cidade, filha de Oladir Alves e Maria Banak Alves.

EDITAL N° 22.206 de 17-05-1999

Cópia recebida do cartório de São Bento do Sul, neste Estado
GERSON LUIZ DA CRUZ E CARIN PATRICIA LOTH

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na Rua

Leopoldo Janssen, 358, nesta cidade, (ilho de Adão da Cruz e Isaura Demarchi da Cruz.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de São Bento do Sul, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Alois Kalhófer, 175, São Bento do Sul, neste Estado, filha de Harrold Loth e Rosimarie Loth

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e emCartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.
II

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Atair Massezzolli - R. Mal. Castelo Branco, 6800 - Nesta;
Amarildo Tomazelli - ME - Rua 03 de outubro, s/n? - Schroeder;
A:tvIS Móveis Ltda. - Rua Prefeito José Bauer, 1361 - Nesta;
AMS Móveis Ltda. - Rua Prefeito José Bauer, 1361 - Nesta;
Auto Mecânica Marquardt - Rua Angelo Rubini, 1858 - Nesta;
CD Transp. Rodoviário de Cargas Ltda. - Rua Hénrique Krause, 172-
Nesta;
Cezar Augusto Kessler - R. Donaldo Gaering, 88 - Centro - Nesta;
Cia Cota Ind. Com. Tecidos eMalha - Rod. BR-280 Km 63, n" 5249, sala55
- Nesta;
Comere. Lanchonete Vivian Cris Ltda. - Av. Mal. Castelo Branco, 7955-
Schroeder;
Dalmat Têxtil Ltda. - Rua Domingos Sanson, 150 - Nesta;
Djáir Ramos Garcia - Rua Emil Burow, 30 ap 201- Nesta;
Expresso Sul Goias Ltda. - Rua João M. Lopes de Braga, s/n° - Nesta;
Farmácia Paraná Ltda. ME - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1179 - Nesta;
Fernando Alves Camargo - Rua Carlos Schulz, 121 - Nesta;
Frisan Dist. Alimentos Ltda. - R. Carlos Frederico Ranthum, 17142 - Nesta;
Frisan Dist. Alimentos Ltda. - R. Carlos Frederico Ranthum, 17142 - Nesta;
Frisan Dist. Alimentos Ltda. - R. Carlos Frederico Ranthum, 17142 - Nesta;
Giovani da Silva - R.Waldemar Rau, 38 - Nesta;
Jair Adão Camacho&CiaLtda.:ME - R. Exp. Gumercindo daSilva, 52 - sala

1 - Nesta;
Jonismar Zanghelini - Rua José Krause, 297 - Nesta;
Josmar Pettres - Rua 774, s/n° - Tifa Martins - Nesta;
Lino Bertholdi - Rua Pe. G. Lux, s/n° - Corupá;
LizMay Ltda. - R.Willy Guinter, s/n" - Nesta;
LizMay Ltda. - R.Willy Guinter, s/n" - Nesta;
LucianoHentz - Rua Richard Piske, 357 - Nesta;
Malhas San Remo Ltda. - R. Martin Sthal, 638 - VilaNova - Nesta;
Mareio Kluge - Rua Frederico Kurt Vasel, 546 - Nesta;
Mareio Kluge - Rua Frederico Kurt Vasel, 546 - Nesta;
MariaHelenaFernandesSchmitz - R. MaxEugenioR. Ziemann, 277 - Nesta;
MariaHelenaFernandes Schmitz - R. MaxEugenio R. Ziemann, 277 - Nesta;
MariaHelena Fernandes Schmitz - R. MaxEugenio R. Ziemann, 277 - Nesta;
MariaHelenaFernandes Schmitz - R.MaxEugenio R. Ziemann, 277 - Nesta;
MariaHelenaFernandes Schmitz - R. Max Eugenio R. Ziemann, 277 - Nesta;
MasterRabyt Confecções - Rua 406 - Sala 1, n° 34 - Vila Lalau - Nesta

Menegotti Veículos - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930 - Nesta;
Menegotti Veículos SA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930 - Nesta;
Menegotti Veículos SA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930 - Nesta;
Normali Maria Crepaldi -Rod. Pref. Engelbert, s/n° - Nesta;
Pescados Marechal Ltda. - Av. Marechal Deodoro da.Fonseca, 1650-
Centro - Nesta;
Praise Equip. Automotivos - Rua Francisco Jomes deOliveira, 70.- Joinville
Rematex Ind. e Com. de Malhas Ltda. - RuaAngeloRubini, 1079 - Fundos

Nesta;
Renova Indústria de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder;
Ronaldo Machado - Rua Águas Claras, 571 - Nesta;
Sergio Pomerining - R. José Krause, s/n" - Nesta;
Simone Dalsoquio - Rua Bernardo Dornbusch, 701- Nesta;
Tok Special Móveis e Decorações - -Av. Getúlio Vargas, 212 - Centro

Corupá;
Transportadora Marquardt Ltda. - Estrada Rio da Luz I, s/n° - Nesta;

Tropicana Transportes Ltda, - R. Pe Gariel Lux, 101 - Corupá - SC;

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

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que osmesmos compareçam neste Tabel ionato naRua: 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, 19 de Maio de 1999.

IIton Hoffmann

Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A pa'!ir da esquerda, Patricia Maestri, Carla Orsi e D. .

na pista da CervejariaM· B.
tane Orsi

•

em ler, em Balneário Camboriú

2 - Pena Branca e

Xavantinho, Nei
Lisboa, Maurício
Cavalheiro e Banda e

Portal da Cor; dia 3 - Os

Serranos, Vaca Loca,
Dazaranha e Paralelo 30;
dia 4 - Engenho, Papas
da Língua e Senti

Firmeza; dia 5 -

Orquídea Negra,
Immigrant, Estatura
Mediana e Jorge Ben

Jor; dia 6 - Bandagem;

/---------"
I NIVER I

: t
I
I
I
I
I
I
I Lucimara Russi (21/5),
ISylvia Godoy Wady (22/5),
I

.

Vanessa R.
I Kuchenbecker (23/5) e

1\Sergio R. Piazera (25/5).
-------_._/

ttmrm·
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

dia 7 - João Kadela e

Grupo Canil; dia 8 -

Dante Ramon Ledesma;
dia 9 - Gaúcho da

Fronteira; dia 10-
Elton Saldanha, Cássia
Abreu, Bandagem e

Nenhum de Nós; dia 11
- Daniel Lucena,
Crime Perfeito, Blues
Power, Banda SIA e

Cidade Negra; dia 12 ...;.

Araketu; dia 13 - As

Chiquititas.

CURIOSIDADE
Na Grécia antiga os

exercícios físicos, quer
praticados
individualmente, quer em

equipe, exigiam sempre

que o atleta estivesse

completamente nu, fosse
ele um jovem ou um idoso.
Desse hábito provém as

palavras ginástico e

ginásio, que por sua vez,
derivam de "gymnós" que,
em grego, quer dizer nu.

E", �'N'f"N'4
.

(jj=' E a Notre não pára. Conforme já anunciamos neste

espaço, também em primeira mão, no próximo dia 29 será

a vez de Chrigor, Péricles, Pinha, Isaías, Thell,
Marquinhos e Brilhantina, do Exaltasamba, invadirem o

palco da Notre. E em junho, dia 26, confirmada a vinda

do Cidade Negra.

.�§�;o:
DIBEÇA.

Rua Mal. Deodoroda ��
Fonseca,1452 V�Fone/Fax: 372·3306 �

CAi)iJaraguá do Sul- SC !C
O

RAIMUNDOS

"Só no Forevis", quinto álbum da carreira da banda que

conquistou em apenas cinco anos um curriculum de botar inveja
no país do brega, chega mais uma vez para mostrar que o rock and

roll tem espaço. Com muita criatividade, marca registrada dos

Raimundos, o CD "Só no Forevis", vai trilhar um caminho em

direção ao pop. Desta vez a vez de Rodolfo está na frente, ou seja,
o público poderá entender e acompanhar mais facilmente as letras

bem humoradas e "picantes" do grupo. Depois de conquistar um
histórico de vendas bastante agressivo enquanto grupo de hard

core, os Raimundos superam as expectativas neste disco,
mantendo as raízes e a veia radical. O grupo consegue desta vez,

um repertório e uma dinâmica musical que vai ultrapassar as
barreiras do universo underground/altemativo. (BBoaventura)

Informativo Center Som

Títulos mais vendidos: Vengaboys (The Party Album), Rio Negro
e Solimões, Roberto Carlos (Mensagens) e Euro Mix 2qoo.

Principal lançamento: Backstreet Boys (Millennium).

••••• - C , 1'1 E 1\1\ J..\......
: JOINVILLE :G.Ne. Cine Mueller I: Matrix.
• Horários: 13h30, 16hJ 5, 18h50, 21 h35. •
• G.N.e. Cine Mueller 2: Quem sou eu? •
• Horários: 14h, 16h30, 19h. •
• Vampiros de John Carpenter (14 anos). •
• Horário: 21 h30.

. •
• G.Ne. CineMLIel/er 3: Forças do Destino. •
• Horários: 14h30, 16h45, 19h10, 21h30. •
• BLUMENAU

•
• G.Ne. Cine Neumarkt I: Matrix (14 anos). •
• •

. Horários: 13h30, 16h15, 18h50, 21h35.
• G.Ne. Cine Neumarkt 2: Forças do Destino (12 anos). •
• Horários: 14h, 16h45, 19h, 21 h 15. •
• G.N.e. Cine Neumarkt 3: Shakespeare Apaixonado. •
•. Horários: 14h, 16h30, 19h. •
• Vampiros de John Carpenter (14 anos). I
• Horário: 21 h30. •
• G.N.e. Cine Neumarkt 4: Um Crime Verdadeiro (14 anos). •
•

Horários: 13h45, 16h15, 18h45, 21hJ5. •
•

G.N.e. Cine Neumarkt 5: Comportamento Suspeito (14 anos).
•Horários: J 5h. 17h, J 9h, 2 J h J O

• G.Ne. Cine Neumarkt 6: Fantasmas (12 anos). •
• Horários: J4h30, J6h30, 18h30, 2Jh. •
• •
• Programação válida para o período de 21 a 27/5. •
•••••••••••••••••••••••

. .

CENTRO dr OdONTolOGiA INTEGRAdA
DR. Clécio Sidrsti GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESE E IMplANTES DENTÁRios

ORA. TAlGE Ctluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA "

PROfESSORA do CURSO dr ORTodoNTiA PREVENTiVA ABO"FIORiANópolis

DR. MAURO MONTEiRO Ctluppi
ORTodoNTiA

RUA JoiNviLLE, 1 �70 .. TElEfONE: (047) J71 ..61 �8

TElEfONE/fAX: (047) J71 ..7209
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

o sábio que sabia quase tudo
Prezados leitores! Encontrei

esta história e achei por bem levar
a vocês que lêem estacoluna!

Um sábio, que atravessavaum
rio de barco, perguntou ao

barqueiro: "Diga-me uma coisa:
você conhece botânica?" O

barqueiro olhou para o sábio e

respondeu: "Não muito, senhor;
não sei bem o que é isso".

"Você não sabe Botânica, a
ciência que estuda as plantas? Que
pena, você perdeu parte de sua

vida".
O barqueiro continuava

remando. Em seguida, o sábio

perguntou se ele conhecia
astronomia. O coitado coçou a

cabeça e disse: "Não senhor, não
sei o que é astronomia".

"Astronomia é a ciência que
estuda os astros, o espaço, as

estrelas", explicou o sábio. "Que
pena! Você perdeu parte de sua

vida".
Assim foi perguntando o

sábio, a respeito de cada ciência,
para o barqueiro: física, química,
teologia. De nada o barqueiro
sabia. E o sábio sempre terminava

com o refrão: "Que pena! Você
perdeu parte de sua vida". De

repente o barco bateu contra uma

pedra, se partiu e começou a

afundar. O barqueiro perguntou
ao sábio: "O senhor sabe nadar"?
- "Não, não sei", respondeu o

sábio!

"Que pena, o senhor perdeu
toda a sua vida".

Há muitas pessoas bem

preparadas por cursos acadê

micos, títulos conquistados de

doutorado, falam diversas lín

guas, são, enfim, os eruditas de
nossa época, mas não conhecem
ou não querem conhecer nada de

Jesus Cristo. Na hora da morte, a
sabedoria não lhe salvará em

nada. De nada valem centenas de

livros, se o uso da Bíblia não foi
feito. Pois a Bíblia é a carta de

Deus aos homens. A Bíblia nos

traz conhecimento para a Vida
Eterna.

Assim, pois, sábia é aquela
pessoa que vive com Cristo já,
agora, para tê-lo também na

Eternidade.

Um abraço, Alba Piske
\

Rosinha agradece os colaboradores do 5° Jantar

Dançante em homenagem ao Dia das Mães - 8/5/99
Rádio JaraguáAM,muito obrigado;
Jornal "A Gazeta";
Malwee Malhas;
Relojoaria Seifert;
Supermercado Angeloni;
Comercial Liva;
Geovana Noivas;
Ind. de Estofados Vila Nova;
Ótica Avenida;
Loja Da Hilária;
Escola Datilografia Nossa Senhora

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Aparecida;
Loja Safari;
Olho Vital;
Bazar Ivel;
Senhora Itamar Vailatti;
Dani Flores;
Jornal CORREIO DO POVO;
Graft. Mania;
Hotel Etalan;
Arco-Íris Doces e Biscoitos;
Mundo dos Brinquedos;
Disapel;

Madeira Florida;
Vereadora Lorita;
Hórt Reiner;
Hotel Itajara;
Duas Rodas;
Juventus;
Agropecuária Real;
Uni plast Embalagens;
Táxi Jaraguá Esquerdo;
Farmácia do Bentica;
Funerária Hass;
Rádio Brasil Novo.

COMUNICADO
A empresa Luciana Cirlene Reinert Me, sita

à Rod. BR-280, Km 56, sala 02 -

Guaramirim, CGC 72.174.212/0001-04

,inscrição 252.640.586, foram extraviados os
blocos de Notas Fiscais série U, n° 0001 a

00175 - não usades - 7 blocos.

�rculo . .

.

Ita.lia.I1C>
de Jaraguá do Sul

28 de maio
Esta é a data do nosso próximo encontro.

Será na Recreativa da Marisol, a partir das 19h30.

Jantar típico italiano, com macarrão, polenta, saladas, galinha caipira e muito mais. Claro, não vai
faltar o vinho, e a alegria dos presentes e a cantoria do coral.

Portanto, compareça e divirta-se saboreando a deliciosa comida preparada pela Terezinha e a turma

do coral. Compre seu ingresso antecipado com os coralistas ou na Floriani Equipamentos, telefone 372-

1492, com o sr. Paulo e sua

equipe.
Tói, vê se vem!

- Devanir Danna -

Presidente do Círculo
Italiano de

Iaraguâ do Sul
Novos e usados - Fone 371-8287

AUTOMÓVEIS

Rua Ántônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Sexta-feira, 21 de maio de 1999

RarARYCLUB
DE GUARAMIRIM

(047) 373-0187
_

Apoio:

ROTARY X PODER JUDICIÁRIO - Presente na reunião rotária de
13 de maio a dra. Sônia Morozzo, juíza de Direito da Comarca de
Guaramirim, acompanhada de representantes da _19a CRE e da assistente
Social do Conselho Tutelar de Guaramirim. Na ocasião, propôs ao Ro,
tary Club de Guaramirim assumir a direção da "Criança e Adolescente"
abrangendo as comarcas de Guaramirim, Jaraguá do Sul e Barra Velha,
Sabendo da responsabilidade, mas, por outro lado reconhecendo a

. necessidade urgente de colocar em funcionamento a "Casa da Criançae
do Adolescente", o Rotary Club de Guaramirim nomeou uma comissão
de cinco companheiros para, nesta quinta-feira, assinar o protocolo de

intenções com o Poder Judiciário. Dra. Sônia providenciará o "Contrato/
Convênio" que deverá oportunamente ser assinado com todos os

pormenores. É um compromisso sério, mas por outro lado os

companheiros do Rotary foram unânimes em aceitar o desafio, uma vez

que o Rotary International, através do presidente James L. Lacy, tem

insistido na importância de fazer tudo que é possível em favor da saúde,
da educação, da criança e do adolescente carente, sem moradia, com
ações concretas e objetivas.

ROTARY X RÁDIO BRASIL NOVO - Rotary parabeniza a Rádio
Brasil Novo, nas pessoas de seus proprietários, dirigentes, funcionários
e colaboradores pela instalação da sucursal em Guaramirim. Ao gerente
da sucursal, Carlos Antonio, desejamosmuito êxito frente à Rádio Brasil

Novo, em Guaramirim. Aliás, a imprensa, de um modo geral, contribui
com o Rotary e região transmitindo a verdade dos fatos e colaborando
com a cultura e educação do povo. Parabéns!

ROTARY X ASSEMBLÉIA - De parabéns a Comissão Organizadora
do Rotary Club de Jaraguá do Sul. Demonstração de competência e

determinação. Inscritos e presentes todos os clubes do Distrito 4650.

Palestra brilhante do líder comunitário dr. Edgar Baumer que foi

aplaudido em pé. Guaramirim se fez presente com 12 companheiros,
No período da tarde, o Conselho Diretorl999/2000, recebeu instruções
sobre a função de cada cargo para o bom desempenho do mesmo.

ROTARY X PARABENIZA E AGRADECE - Rotary parabeniza pela
segunda Rua do Lazer na Associação de Moradores Imigrantes. De

parabéns a diretoria da associação e o agradecimento especial aos

rotarianos e voluntários que lá compareceram para transmitir cidadania,
saúde e lazer aos moradores do bairro. Também o obrigado à Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros pela presença e participação.
Companheiros Angelo da Silva e GeIson Gumy, presidente e vice

presidente da associação, mostrando que Rotary se interessa pela
comunidade.

ROTARY X JAMES LACY - O· grande sonho de Jim é ajudar as

crianças que não tem esperança de um futuro próspero e são relegadas à

margem da sociedade. Presidente doRotaryInternational tem direcionado
verbas da Fundação Rotária para projetos desta natureza. Daí é importante
ser rotariano, ter companheiros, mas o mais importante é fazer, isto é,

. promover através de nossa atuação a concretização dos ideais do Rotary
em cada uma de suas avenidas, especialmente o ideal da paz e da

compreensão mundial.

ROTARY X KITS - Rotary's Club's da região apóiam a iniciativa dos

Escoteiros de Jaraguá do Sul. Em Guaramirim serão colocados postos
de coletas de kits de primeiros socorros nos postos de gasolina,
supermercados e outros pontos estratégicos. A campannha será quinta e

sexta-feiras e sábado, dos dias 20, 21 e 22 de maio. O total arrecadado
será destinado aos hospitais da região. Guaramirim, no caso, será para o

Hospital Municipal Santo Antônio. Estarão atuando nesta campanha
adolescentes do Grupo de Escoteiros de Jaraguá do Sul. Parabéns pela
iniciativa do Jacoritaba.

ADVOCACIA Posto de
ß�'

.��..

Gasolina

y 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 Reinaldo Rau, 61 - sala 2

Jaraquá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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Projetos de Iniciação Científica
chegam ao fim da segunda etapa

Os projetos de Iniciação
Científica, inscritos através
do edital 02/99 da Ferj
(Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), te
rão sua segunda etapa con
cluída até 29 de maio,
quando os trabalhos deve

rão ser apresentados aos seus
respectivos departamentos.
Os inscritos concorrem ao

financiamento do Fundo de

Apoio à Pesquisa.
Segundo o professor

João Arnoldo Gascho, co
ordenador de Pesquisa do

CESJS, os professores in
tegrantes do Grepe (Grupo
de Representantes dos

Pesquisadores) deverá ana
lisar os trabalhos e dar' seu

parecer até o dia 15 de

junho: "A homologação
dos resultados deverá

acontecer até o dia 19 de

junho e a vigência da bolsa

deverá iniciar-se a partir de
2 de agosto".

A avaliação do Grepe le
vará em conta, entre outros,
os seguintes critérios: de

sempenho acadêmico do

aluno bolsista, mérito do

projeto quanto à qualidade,
relevância e viabilidade

técnica e financeira, ade

quação do trabalho às li
nhas de pesquisa do depar
tamento de origem, e as

limitações orçamentárias
dos recursos do Fundo de

Apoio à Pesquisa.

Ferj discute qualidade de ensino

e participa de feira educacional
A Ferj marcou presença

no 6° Congresso Sul

Brasileiro da Qualidade na

Educação realizado no

Centreventos Cau Han

sen, em Joinville. Parale

lamente, a Ferj participou
da 6a Feira de Produtos e

Serviços Educacionais,
apresentando num estande

todos os seus cursos de

graduação, pós-graduação
entre outras atividades.

A programação do 6°

Congresso Sul-Brasileiro
da Qualidade na Edu

cação incluiu seis pales
tras. "Gestão do capital
intelectual - A prepon
derância do intelecto, do

pensamento, da inovação,
do gênero humano", me
sa-redonda "As contri

buições de Piaget, Vy
gotsky e Wallon para a

Educação", "Os valores

humanos na Educação",
A liderança do professor
no processo de aprendi
zagem", "Os limites da

criança e do adolescente"
'e "Educação para a

cidadania: que cida

dania?"

Foram realizados tam

bém 20 cursos envolvendo

profissionais de São Paulo,
Paraná, Minas Gerais e

Brasília.

Estande da Ferj no 6° Congresso Sul-Brasileiro da Qualidade na Educação

I,

Muitos almlos da Ferj/CESJS visitaram a exposição
de materiais de tortura em Corupá. Ela agora está em

Jaraguá do Sul. O aluno José Augusto Demarchi, da 3'
fase do curso de Tecnologia emMecânica, demonstrá uma
visão interessante a partir da disciplina de Noções de

Sociologia. Leiam e reflitam sobre o que ele concluiu.
Professora Leandra Boer Possa

Objetos de torturasmedievais
- José Augusto Demarchi -

Os objetos de tortura instrumentos adotados. Um

apresentados na exposição
' .. exemplo disso é o serrote usa

nos deixam muito impres- do para cortar pessoas, ainda

sionados. Hoje em dia, ainda vivas, aomeio. Elas erampen
acontecem muitos homicí- duradas de cabeça parabaixo,
dios, estupros, assaltos e ou- para que ficassem por mais

tros diversos tipos de violên- tempo vivas (assim o sangra
cia, muitos deles até seme- mento era menos intenso e

lhantes aos da época medie- mantinha por mais tempo a

val. Mas a maneira com que oxigenação do cérebro). Para
tais crimes são punidos se ter uma idéia, as pessoas
mudou muito. só morriam quando estavam

Ao olharmos para os sendo serradas pela direção
objetos da exposição e pen- do umbigo, pois até esse

sarmos em uma pessoa pas- ponto elas semantinhamvivas

sando por aquela situação, e conscientes. I
sentimos arrepios e um gran- Essa regra damorte lenta,
de mal-estar. Se hoje em dia nãovaliaparaosmembrosda
nós ficamos pasmos somente nobreza, quando condenados
em saber da existência de sempre tinham mortes rápi
fatos tão dolorosos no passa- das, como a guilhotina, um
do, como é que se sentiam as

. dos mais conhecidos instru

pessoas que viveram naqueles mentos de tortura. Nela, a

tempos? Podemos até pensar pessoa é presa pelo pescoço

que as pessoas honestas e e tem a cabeça decepada por
trabalhadoras não precisavam uma lâmina de aço que está

se preocupar porque aquilo pendurada sobre a mesma.

acontecia apenas com ladrõ- Analisando os aconte

es, assassinos, estupradores, cimentos da época e o tipo
enfim, com pessoas de mau- de punição destinada a cada
caráter. Mas será que nenhu- um deles, percebe-se que
ma das pessoas que sofreu instrumentos de tortura não

naqueles instrumentos era serviam apenas para colocar

inocente? E se ela tivesse sido "ordem na casa", com se

pêga roubando alguma coisa dizia, mas sim para gerar
apenas para matar a fome? medo e impor algum tipo de

Será que alguma pessoa superioridade por parte da

mereceria realmente algum nobreza e outros donos do

castigo daquele tamanho? Os poder. Temos sorte em viver
homens se dizem pecadores. em um mundo melhorado.

Então, como é que os Sabemos que aindahámuita
mesmos pecadores podiam violência, injustiças e outros

julgar e condenar as outras tipos de problemas a serem

pessoas amortes tão sofridas? resolvidos, mas se com

Como é que eles podiam dizer pararmos aqueles tempos
de que maneira as outras com os nossos tempos
pessoas deveriammorrer? chegaremos à conclusão de

Nos comentários que que o homem evoluiu.

acompanhavam os objetos de Exposição "Objetos de
tortura havia escrito que, tortura medievais", em

quanto mais lentas e sofridas Corupá, de 10 a 26 demarço,
eram as mortes dos condena- Seminário Sagrado Coração
dos,mais eram valorizados os de Jesus.
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Embelezando

nossa coluna a

garotinha
Nathana Jaina

Bortolini, que
completou 9 anos

dia 13/5/99. Ela

é filha de Flávio

e Laurici

Bortolini

Sandro Ricardo

Strelow, filho de

Adolar e Carin Strelow,
aniversaria amanhã

(22/5).,
Recebe os parabéns

dos familiares

Rodrigo Luis Carcia

aniversariou dia

19/5, completou 6

anos. Cumprimentos
dos pais, Fernando
e Izel Garcia, e um

,superabraço·dos
avós, Onísio e

Enadir

•

Nascímentos
1/5/99 - Alexandre Leandro Rosa
1/5/99 - Bruna Alves Ferreira
1/5/99 - Lucas Gevieski
1/5/99 - Matheus Roweder Frutuoso
1/5/99 - Sthefany Urbanski Bettoni
2/5/99 - Gustavo Redivo
2/5/99 - Jenifer Zoz

2/5/99 - Lucas Xavier Zapella
2/5/99 - Wesly Roehrs Raupp
3/5/99 - Dionara Urbanski Corrêa

3/5/99 - Gabriel Leprevost Souza
3/5/99 - Leonardo Barg Turqueti
4/5/99 - Fernanda Schwirkowsky
4/5/99 - Juliane Ansella dos Santos
4/5/99 - Leonardo Lobas
4/5/99 - Taynara Soares Ferreira
5/5/99 - David Eduardo Bohrer Ferrari

5/5/99 - Maikely JeniferUrbainski
5/5/99 - MayraMaria Kreutzfeldt
6/5/99 - Odilon Fernandes Junior
6/5/99 - Wesley Raziel Kowalski
7/5/99 - Anderson da Silva dos Santos

7/5/99 - Layla Cristine Gomes
7/5/99 - Luana Beatriz da Silva

8/5/99 - Gabriel Costa Quintino
8/5/99 - Jackson Marquardt
8/5/99 - LuanaMariano de Liz
9/5/99 - Larissa Cardoso

9/5/99 - Matheus Ferreira de Lima

10/5/99 - Anderson Sabino Fraga
10/5/99 - Luiz Felipe de Souza

11/5/99 - Antonio Batista de Oliveira

11/5/99 � Natália Schappo Engelhardt .

11/5/99 - Viviane Fossile
11/5/99 - Wanderlei Koepp
12/5/99 - Felipe da Silva Castro
12/5/99 - Matheus Leone Rodrigues
12/5/99 - ThalineMartins de Oliveira -�

_-

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

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Marcos A. Póvoas .:

Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do Sul - SC "

Fones: 973"5732 - 376-1112

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS,
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

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

Convênios
. UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Jeferson Cardoso
de Souza
mostrando o laço e

o troféu que
ganhou ao

conquistar o
primeiro lugar no
Laço Piazito, no
180 Rodeio do

CTGLaço
Iaraguaense, com
apenas três anos e

sete meses de
idade. Filho do

Iuca e Marlete e

neto do senhor
Martins Kienen,
esta ferinha, que
este anojá
conquistou três

troféus, em cinco
rodeios que
participou, na
modalidade Laço

Piaziio (até 7 anos). Conforme informação dos pais, ele somente

fica sabendo que irá para o rodeio na hora de sair, porque senão ele
não dorme e se alimenta mal na noite anterior. Ieferson, com os

olhos azuis da mãe, sangue de namorador do avô e braço de laçador
do pai, é uma criança linda, simpática, admirada e conhecida por
todos nas canchas de rodeios. É vendo esta alegria sincera e

brilhante de uma criança que nos motiva ainda mais a realizar
eventos gauchescos

ROdeio de Jaraguá do Sul
Arquibancadas, canchas e salões lotados

Quinze mil pessoas participa
ram e prestigiaram o nosso rodeio,
o rodeio de Jaraguá do Sul, o

rodeio do CTG Laço Jaraguaense,
um rodeiaço de fechar o século.

O CTG Laço Jaraguaense
agradece a Deus por ter concedido

a graça de um rodeio tranqüilo,
prevalecendo sempre o espírito de

festa, harmonia e esporte entre os

participantes. Foi muito gratifi
cante ver o parque, cancha e salão

lotados com o colorido de seus

sorrisos em três dias e três noites

que jamais serão esquecidos.
Agradecemos aos patrocinadores,
Prefeitural, Hospital e Materni

dade Jaraguá e a todas as pessoas
e entidades que prestigiaram este

evento, principalmente aquelas
que por vários anos enfrentaram
chuva e lama, mas nunca nos

deixaram sozinhos.

Agradecemos as mil e qui
nhentas pessoas que divertiram-se

no baile de sexta-feira, para
benizamos as duas mil que dan

çaram e admiraram o baile de

sábado, e convidamos as quinze
mil pessoas a voltarem no próximo
ano com seus amigos e familiares,
quando prometemos fazer ainda
melhor.

Um novo namoro que começa,
outro casal, às vezes já com o filho
no colo, lembra que neste rodeio
faz "X" anos que se conheceram,
o reencontro de amigos, a expec
tativa do baile logo à noite, a

esperança de fazer um grande
rodeio, o sonho de ser o campeão
do rodeio. São estas e outras coisas

que cada gaúcho(a) traz na mala
de garupa para o rodeio do CTG

Laço Jaraguaense, e volta para sua

querência admirado com a cam

peira e embobecido com a quali
dade dos bailes e com a beleza e

simpatia das jaraguaenses.
O CTG Laço Jaraguaense tem

como princípio a ordem e os bons

costumes, portanto, buscamos

sempre a melhoria na estrutura e

organização para bem lhe atender,
mas somos humanos e pedimos
desculpas se você não recebeu a

atenção que merecia.

Importante: domingo à noi

te, quando já era quase segunda
feira, eu caminhava pelo local
dos acampamentos, quando so

mente dois acampamentos esta

vam ainda no parque, e foi gran
de minha alegria ao ver que a

maioria dos locais desocupados
o lixo estava amontoado. O

parque, que a poucas horas esta

va ocupado por gaúchos do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,

.. Paraná e São Paulo, estava

limpo. O parque estava limpo, e
isto prova que a consciência

ecológica está crescendo a passos

largos. A mãe natureza agradece.
Marcon, maio de 1999.

r--------------------�

Gaúcho(a) de idade nova I
I Adriana Freiberger Rau (21), Rodrigo Demarchi (24), I
I Sibyla Planinschek Demarchi (24), Guido Franzner (24), I
I Carla Adriana Spézia (25), Nadir Raulino (1). I
�--------------------�

Missa Crioula: padre Vilmar, Ninho, dona Sibila,
Giov(l1i� e senhor Aguinaldo Spézia. O CTG

Laço Iaraguaense sempre realiza, independente
de solou chuva, alegria ou tristeza, sempre
param todas as provas em todos os locais do

parque para louvar e agradecer a Deus. Durante
a elaboração da programação do rodeio tudo

pode ser alterado e/ou cancelado de um ano para
outro, mas uma coisa é certa: "Domingo, 11
horas, é a Missa Crioula". Parabéns CTG Laço
Iaraguaense, parabéns familia Augusto
Demarchi por manterem estes valores acima da

festa, das competiçõese do dinheiro

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

Prova da Ordenha, vacas da raça nelore de

fundo de invernada, uma para cada dupla
inscrita, são soltas na cancha e os homens

laçam e ordenham sem poder amarrá-las ou

derrubá-las. Foi considerada uma ótima atração
pelo público presente, que superlotava as

arquibancadas, pois assistiram ao vivo e a cores

quanto custo um litro de leite

Agenda gaúcha
21 a 23 de maio - Rodeio CTG Coração do Vale - Gaspar
28 a 30 de maio - Rodeio CTG Independentes da Querência - Itajaí
4 a 6 de junho - Rodeio CTG Elizeu Schmitz - Luís Alves·
12 de junho - Baile com Portal Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense
Este baile será o lançamento do conjunto gauchesco Portal Gaúcho,
em breve maiores detalhes.
11 a 13 de junho - Rodeio CTG Sítio Novo - Joinville
2 a 4 de julho - Rodeio Piquete Trote ao Galope (Cilo) - Jaraguá do
Sul
9 a 11 de julho - Rodeio CTG Laço Massarandubense - Massaranduba
16 a 18 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense - Luís Alves

Junto com este rodeio acontece, também, a Festa Nacional da Cachaça
Treinos: toda quinta-feira - 19h30 - haverá treino de laço, aberto ao
público, com vaca mecânica no CTG laço Jaraguaense. No local haverá
serviço de bar e cozinha com o suculento churrasco e música gaúcha.

Mesa da amargura com mulheres. A coragem
de quatro mulheres nesta prova arregalou os

olhos da platéia, quando "adentraram" o

portão da cancha de fui-boi e foram tomar

cerveja Bavária junto com um boi furioso.
Parabéns a todas as mulheres

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

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

�
CARNES
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Gaspar - 03 a 06 de junho
O pacote inclui café da manhã, almoço, café da tarde

e jantar + todo o lazer que o hotel oferece.

Valor - RS 375,00 por casal

HOTEL FAZENDA )OMAR
Sto. Amaro - 03 a 06 de junho

O pacote inclui café da manhã, almoço, café da tarde e

jantar + todo o lazer que o hotel oferece. \ I

Valor - RS 420,00 por �sal

12 - CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

HOTEL ESTÂNCIA AGUATIVA
c. Procópio - 03 a 06 de junho

O pacote inclui café da manhã, almoço e jantar + todo

o lazer que o hotel oferece.

Valor - RS 665,00 por casal

.,;

CANADA PORTO SEGURO SKI EM BARILOCHE
.'

.

,

11 dias / 09 noites
Junho - desde RS 535,00 08 dias / 07 noites

Visitando: Toronto / Niagara / 03 e 31 de JulhoJulho - desde RS 135,00Kingston / Mil Ilhas / Ottawa /
I

.... USS 1.584,00Mont Trernblant / Quebec / MACEIO
10 de julho USS 1.689,00

\'

Montreal Junho - desde RS 610,00
\
\

junhoUSS 1.390,00 Com uso ilimitado dos meios
Julho - desde RS 950,00 de elevação, ski lifts e

julho USS 1.510,00 FORTALEZA equipamentos de ski esportivo

Junho - desde RS 610,00
Julho - desde RS 975,00

NATAL E F. DE NORONHA

08 dias / 07 noites Junho - desde RS 1.150,00 PORTUGAL com

26 junho, 14,21 e 28 de Julho - desde RS 1.450,00 SANTIAGODE

Agosto USS 897,00 5 x sem juros ,
COMPOSTELA 10 dias

10 e 31 de julho 11 e 25 de junho
USS 1 '.185,00 USS 1.195,00
17 e 24 de julho

DISNEY
02, 16 e 30 de Julho

USS 1.279,00 USS 1.295,00
10 dias / 07 noites

junho USS 1.198,00
julhoUSS 1.898,00
5 X sem Juros
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Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

Comunicadores da Rádio

Iaraguá, Ailton Narloch (Tio
lto), o colunista, Marcelo
Petrelli (presidente da

Associação Catarinense de

Emissoras de Rádio e

Televisão), Tim Francisco e

Valério Gorges no 9" ,

Congresso Catarinense de

Radiodifusão, no Costão do

Santinho, em Florianópolis

Bianca, Ana, Fernando, Débora, Juliana,
Tamara, Fabiane, Thais, Anderli,

Eduardo, Maria Luiza, Adilson e Patrick
J""

curtindo o aniversário da Tamara

ARTECLICK

...

A belíssima Iosiane Tietz é a Garota Abdon Batista/

99. Ela representará o colégio no concurso Rainha

dos Estudantes, dia lO_ de julho, no Baependi

A gat(ssima Marina Gascho, filha de João e Rod

Gascho, comemorou 15 anos comfesta surpresa no

Baependi

Cláudio e Sandrelli Beatriz Montibeller. Ela
aniversaria dia 25 de maio, com cumprimentos dos

familiares e amigos

APOIO:

Prensas Térmicas

Rua Barão do Rio Branco, 862 - Tel. 0800475056 - Jaraguá do Sul

e-mail: metalnox@metalnox.com.br -

horne páqe - http://www.metalnox.com.br

C"lIIéreiÍl de FrutllSe
PerdurIIs elll GerIIt

/)"ce� sII/�IId,,� fri,,�
peúidll� IIlill/eut"s

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

Fone: (047) 372-1468

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

Centro Espírita
Santa Catarina

.I',.. I '. _ •

Desenvolvimento -

Consultas Trabalhos
noAmor - Sorte -

NegóCÍos
ITAJAI

Rua Palhoça, 420
SäoVicente

JARAGUÁ DO SUL
Rua Pastor Alberto
Schneider,2373

FONE: (047) 241-3797 - 965-1195

ADVOGADOS
I _ �_

•

• "

ROBERTO A. ROCHA
OAB/SC 11.315

EVANDRO A. RATHUNDE
OAB/SC 13.094

direito família, comercial,
penal e trabalhista
Rua Waller Janssen, 110

(fundos Verdureira da Raquel)
Fone/fax: 371-8341 - Jaraguá do Sul- SC

I<IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festlls em geral

371-7575 EntregamoS em

domid\\o
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(próx. Duas Rodas Indl.)
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Defesa orgânica
o nosso organismo está dotado de um

processo imunológico de defesa que nos

concede a possibilidade de uma auto

regeneração, uma dádiva divina ao ser

humano, sem a qual estaríamos sempre
atacados por microorganismos que provocam
doenças. Damos a esso "maravilha das
maravilhas" o nome de DEFESA IMUNOLÓGICA
OU DEFESA ORGÂNICA. ,

Sabemos que qualquer máquina fabricada

pelos melhores ou mais nobres metais

desgasta-se pelo uso. Qualquer mecanismo
fabricado pelo homem quando sofre qualquer
desgaste ou avaria não tem condição de
autoconserto. No ser humano é diferente, a
possibilidade de auto-regeneração está
sempre presente e cada vez mais fortalecida.

Ao lado dessa defesa orgânica está outra
excelente dádiva divina: a mente, a força do

pensamento, que· nos permite uma

potencialidade impressionante de auto

educação, autopurificação, auto-seleção,
autodrurgia, autocrítica, autodisciplinamento,
autovontode e autojuízo. A somatório dessas
características, exclusividade do ser humano,
nos permite evitar doenças ou quando
adquiridas curarmo-nos através da força do

pensamento, ligada a uma força do Supremo
Criador, fato que chamamos de fé, resultado
que dominamos de "milagre". Nada resolve
termos recebido essa maravilhosa arma se não
a usarmos no cotidiano de nossa vida, pelo
contrário, tomamos atitudes erradas e até
descabidas que degeneram essa defesa

.

orgânica. Vamos pegar dois exemplos
bastante atualizados e coquelúches do
momento, a AIDS e as DOENÇAS CARDíACAS.
A primeira resultado de falta de autocontrole
ou ignorâcia, mesmo a mais letrada, no uso

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios «,nossa Região"
Rua J9rge Czerniewicz, 1277

ii' 371-3426

Ora. Anna Paula L de
Albuquerque

Oftalmologista - CRM 6972

ii;UrßI,�il\sl�l,i�lltl:IIII:lil�!I;íilllt�111'il!II;I\1��lliMI;
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

normal do sexo. A degeneração e o uso dessa
normalidade trouxe como conseqüência a

diminuição da potencialidade da resistência

orgânica com resultado da autodestruição
permitindo o desenvolvimento do vírus
causador da AIDS. Os microorganismos, as

bactérias, os vírus estão oi na natureza aos

bilhões esperando uma oprtunidade de

enfraquecimento do sistema imunológico para
desenvolver-se. Tomando conta do primeiro
organismo espera a oportunidade de ser

transferido a outros para continuar o seu

instinto de sobrevivência, cada vez mais forte.
Depois que estamos dentro de uma epidemia,
aí sim, queremos nos salvar indicando ouso
da "camisinha". Lógico que o recurso, depois,
é esse para pelo menos evitar a contami

nação em mosse. a epidemia.
O segundo exemplo, as Doenças Cardíacas

que avassala as vidas dos homens é o

resultado de erros cometidos nas atitudes dos
seres humanos. Mais uma vez a "sacrossa

ignorância", aparecendo como fonte de um

mal que hoje instalou-se na vida humana.
O uso do cigarro, uso indevido e exagerado

dos alimentos industrializados com drogas
conservadoras e tóxicas, produtos altamente

gordurosos, erros de atitudes alimentares, falta
de movimentação, falta de respiração de ar

puro (quem purifica são as árvores, que ao

nosso redor já as destruímos todas), vida emo

cionai desequilibrada, problemas emocionais
sociais, de solidariedade, preocupações as

mais diversas, a luta do ser humano pela
sobrevivênCia, o descontrole do horário de
trabalho, com falta de um repouso equili
brado, falta de presença de Deus na nossa

vida.
Infelizmente, sem exceção, todos nós, rios

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

ATENDIMENTOAADULTOS EADOLESCENTES
Ursula _ Korol!

Contato: (047) 367-466'1 /973-5919
Ernestina da Silva Alves

Contato: (047) 371-0584/975-1843

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul - Centro

p
Doenças do lntestino ."'550,_.__

. reto e ânus, Co/onoscopia,./.. retossigmoidoscopia
.......

....
....

.

Dr. Alexandre L. Sch/abendorff
( Procfoclin ) CRM-7096

Fone 371-5117 * 372-1553
Rua Guilherme Weege. 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Dr. MarIo Sousa
Laboratório Jaraguaense

revestimos do pensamento "COMIGO ISSO
NÃOVAI ACONTECER", "PARA MIM OCIGARRO
NÃO FAZ MAL". Que pena que somos assim,
nos enganamos a nós mesmos. Depois de
induzir a usar o cigarro pela propaganda,
somos os "crápulas" a indicar que. faz mal a
saúde.

Que pena que como "bons entendedores"
só vamos entender realmente essas verdades
depois de quatro pontes de safena e ressuscitar
da morte por uma parada cardíaca de 40
minutos, arcando hoje com sérias conse

qüências.

�i•• ijac@netuno.com.br
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES ClÍNICAS.,LTOA.

Exames com alta
confiabilidade em·

aparelhos
automatizados de
\ última geração.

Dr. lV1arlo Sousa
Dr. lVfarlo SousaJr.

Fone/Fax 371-0,882
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

FeJ1/\iV\icli�
Clínica de Gi_necologia 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
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SER ADOLESCENTE .. .,

"O álcool é uma mentira que provoca o desejo, mas elimina a

performance" Shakespeafe, Macbeth
Muito se tem falado e debatido seibre campanhas a respeito de

,drogas, alcoolismo, sexo seçuro. violência, relacionamentos,
O questionamento principal que surge é sobre a eficácia das

campanhas de conscientização sobre estes assuntos, E o que os

adolescentes nos tem mostrado? É que elas não fazem o efeito

desejado, parecendo não estarem atingindo seus objetivos,
A leitura que se pode fazer é a mesma daquele acadêmico que sai

da faculdade com uma enorme bagagem de teorias e ao entrar

na realidade da vida profissional se dá conta de que as coisas são

bem diferentes, Aí fica a questão: e agora, o que eu faço?
Acredito que as campanhas até são etlclentes, mas por que será

que elas não apresentam o resultado esperado? Por que o jovem
continua se drogando, matando, morrendo, engravidando, enfim,
se relacionando mal? É lógico. que não é a maioria, Mas a grande
maioria tem dificuldade, e muita, em praticar, exercitar seu

aprendizado, Tem conteúdo", mas e a prática?
Ocorre que neste momento, em que ele vai praticar seu

aprendizado, entra em jogo o confronto com ele mesmo, Com seu

novo corpo, com sua capacidade de pensamento lógico, bom senso,

com seus limites, Com sua busca de identidade, seja sexual, moral
ou profissional: com a sua busca de independência, autonomia,
responsabilidade, É aí que ele se surpreende ao se dar conta que
não sabe nada por si mesmo, sobre como agir em determinadas

situações,
Geralmente o jovem se sente "poderoso", que consegue tudo, que
nada pode lhe acontecer e acaba se envolvendo em desafios para
os quais não está preparado emocionalmente, Cresceu, é verdade,
mas nem sempre a maturidade acompanha o desenvolvimento do

corpo, É a tal onipotência juvenil,
Aí ele se pergunta: como dizer não às drogas sem parecer babaca:
como usar ou não a camisinha sem pagar mico: como não enfrentar
um pega, uma briga, sem que sua coragem ou masculinidade seja
questionada .-
Então chamo a atenção do jovem para o seguinte: que coroqern..
que não ser babaca, que não pagar míco..é a tomada de decisão
no sentido de saber quem é você, Saber o que gosta de fazer, o que
não gosta de fazer, o que faz mas não gosta de fazer e o que não
faz mas gostaria de fazer, Ter coragem é se perguntar porque tenho

que beber, me drogar para conquistar uma menina, um menino,
me soltar no meio do grupo, falar o que penso e sinto, dar minha
opinião, Porque sou tão passivo, não sei dizer não, fazer perguntas
ao professor em sala de aula? Por que sou tão ousado, faço coisas
além do necessário, "quero aparecer"? Coragem é assumir que você
é assim,
Podemos afirmar que a busca de ajuda é um caminho com retorno,
enquanto que o álcool, drogas, sexo sem camisinha é um beco difícil
de se.solr e muitas vezes não tem mais volto,
Quando se tem uma doença orgãnica não tratamos? Não vamos

em busca da cura e o quanto antes melhor? Qual o problema em

buscar ajuda para estas queixas?
.

Então a mensagem que quero transmitir é que, com o aparecimento
destes sintomas, busque ajuda, converse com seus pais, seus
professores, tios ou até com um profissional, enfim alguém que possa
ajudá-lo nesta fase da adolescência que é uma fase de passagem,
de travessia e que é quando a turbulência é muito forte e se você
não se segurar pode cair feio, E segundo um dito popular, quanto
mais alto se estiver, maior é o tombo, Não tenha vergonha,
constrangimento, Todos fomos jovens e muitos courtos hoje, com
certeza, lamenta não terem feito isto, Se seus pais não tem abertura
ocre o diálogo, crie situações para que isto aconteça, No começo
POderá ser difícil, mas com o tempo as barreiras serão vencidas, Na
vida tudo é uma questão de treinamento. Desde que nascemos

treinamos para andar, começamos engatinhando, nos agarramos
nos móveis, mãos e paredes até andarmos: começamos com

balbucios, palavras entrecortadas até falarmos: rabiscos nos levam
a escrita,
E assim é com nossos sentimentos, com as coisas que queremos
realrnente fazer. Somos "desengonçados" para abraçar, falar coisas
bonitas. Mas se não desistirmos as coisas irão acontecendo
naturalmente e quando nos dermos conta estaremos exercendo o

amor, o carinho, o companheirismo, o diálogo, numa boa!

Experimente e depois você me conta, tá? Abraço a todos com

carinho.

JEANETE MIRIAM PISKE - CRP12/0937
Psicóloga e Ludoterapeuta

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224

CopaAlcon premia criadores de
canários com gramas de ouro
---------------------------------

Competição é a única do gênero no Brasil que distribui ouro para os

vencedores nas categorias Cor e Porte, Julgamento será neste sábado

Jaraguá do Sul- Cerca de
50 criadores de canários de
11 estados brasileiros dispu
tam, de hoje até domingo, a
39 Copa Alcon Ouro, que
distribui 570 gramas de ouro

para os vencedores. O
evento, promovido pela
SJCO (Sociedade Jaraguaen
se de Canaricultura e Or

nitologia), reúne os melhores

pássaros nas categorias Cor
e Porte do País. Durante o

torneio, realizado no Pavilhão
A do Parque Municipal de
Eventos, haverá exposição e

comercialização de canários.
Diferente das duos pri-'

meiras edições, a Copa
Alcon Ouro reservou para este
ano a classificação de

pássaros na categoria Porte.
"Foi um pedido dos próprios
criadores", ressaltou Lauro
Stoinski, diretor de Eventos da
SJCO, Até 1998, os juízes
avaliavam as aves apenas na

categoria Cor, dividida em 45
séries. Na Porte, o campeonato
exige notas para raça, forma,
desenho, frisado (penas
reviradas) e com topete,

Na categoria Cor, 856
canários foram inscritos,
totalizando 42 criadores. Na
Porte, 158 aves tentam o título

para os sete criadores que
confirmaram presença na

Copa Alcon Ouro. Orlando

Edson Junkes/CP

Dedetização: gaiolas limpas para receber canários de todo Brasil

Spézia é o único jaraguaense 17 horas deste sábado. O
que participa nesta categoria. público poderá prestigiar a
"O torneio oportuniza a Copa Alcon Ouro até às 19
participação de pequenos horas de amanhã, e das 8 às
criadores, que poderão estar 12 horas de domingo. Nã0
lado a lado com os grandes haverá cobrança de ingresso,
criadores de pássaros do. "Os canários mais bonitos do
Brasil", destacou Stoinski. País estarão em Jaraguá do

O julgamento será das 9 às Sul", afirmou Lauro Stoinski.

Terceira idade cria centro
de convivêncianomunicípio

Jaraguá do Sul - O
recém-criado Centro de
Convivência da Terceira
Idade, oficializodo terça
feira passada (19), regis
trou a participação de 23

grupos de idosos. Cerca
de 1,8 mil pessoas acima
dos 60 anos dispõem, a

partir da fundação do
centro, de atividades
físicas, atendimento mé
dico e ccornpcnhornonto
psicológico por profissio
nais ligados à Secretaria
da Família.

O Centro de Convivência
também fechou parceria
com a Ferj (Fundação
Educacional Regional Jara
guaense), que oferecerá
cursos de especializações,
através de oficinas de

Educação Permanente,
aos idosos. Dona Ida
Sievert Schmidt. que
completa 100 anos no

próximo mês de julho, foi
homenageada durante o

primeiro encontro da
entidade.

As reuniões do centro

acontecem no Pavilhão A
do Parque Municipal de
Eventos, de segunda a

sexta-feira, das 8 às 16h30.
A Secretaria da Família
está recrutando voluntários
para trabalharem com os

idosos. Para a criação do
Centro de Convivência do
Terceira Idade foram
investidos RS 27,4 mil.

AUTO-ESCOL�
SINALVERDE
---------

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510I

Fone: 372-3912
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Master 2001 - Prêmio de Qualidade Empresarial e Profissional
A Master 2001 - Pesquisa e Publicidade realizou o grandioso Baile no dia

08/05/99, no Clube Baependi, com a entrega das premiações à Imprensa,
Empresas e Profissionais de Jaraguá do Sul e Guaramirim - SC.

C prêmio de Qualidade Empresarial e Profissional é resultado de pesquisa
de opinião pública realizada em Fevereiro/99, junto à população.

C reconhecimento de clientes e amigos que apontam onde encontrar
os melhores veículos de comunicação, serviços e profissionais liberais de
sua cidade.

DESTAQUE EMPRESARIAL
01) SUCO DO CÉLlO Comércio e Indústria de Sucos
02) FERJ Curso Superior
03) BAR E RESTAURANTE COWBOV Bar Noturno
04) LA CORENA Artigos de Couro
05) LAVITA. Lavanderia e Tinturaria
06) GLASS-SHOP Recuperação de Pára-brisas
07) MUNDO DOS BRINQUEDOS Brinquedos e Presentes
08) NET JARAGUÁ TV a Cabo
09) CASSIUS Corretora de Seguros
10) BATISTA PNEUS Borracharia e Comércio de Pneus
11) CASA DO LATOEIRO Latarias Novas e Recuperadas
12) MODA ALBERT.. Confecções poro Adultos
13) BRUBEL Autopeças poro Automóveis
14) NETUNO Provedora Internet
15) CASA DO BEBÊ Artigos poro Bebês
16) ESCOLA CANGURU Escola Maternal
17) LABORATÓRIO SANTA HELENA..: Laboratório de Análises Clínicas
18) TELTRON ;.; Telefone Celular
19) EXTINSUL Comércio de Extintores
20) MARANGONI Bolsa de Telefones
21) CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI Clube Social
22) TIO PATINHAS Bufê e Restaurante de Comida em Quilo
23) PINGA FOGO

-

Lotérico
24) ICE KAR Ar-condicionado poro Veículos
25) GARFO E BOMBACHA Churrascaria
26) SILMAQ � Comércio de Máquinas de Costura
27) BINGO REI DO TACO Bilhar, Sinuca e Bingo
28) BACK ,

, " Vigilância e Segurança
29) JAVEL CONCESSIONARIA Veículos Novos
30) NOVA ERA Curso Pré-Vestibular
31) SEREIAS Peixaria e Comércio de Congelados e Frios
32) DECORLlVE Decorações e Luminárias
33) BAr<ÃO Locadora de Fitas para Videocassete, Gomes,

Revistaria e Tabacaria
34) DOCE MEL Artigos poro Noivas
35) COLÉGIO MARISTA SÃO Luís Escola Particular
36) MARCOLLA. Distribuidora de Gás
37) DEMICAR Chapeação e Pintura
38) BOX CAR Mecânica de Automóveis
39) REAL AGROPECUÁRIA. Produtos Veterinários, Rações/

Concentrados, Adubos e Inseticidas
40) BREITHAUPT.. Supermercado, Ferragens/Ferramentas

e Materiais de Construção
41) MENDONÇA. Instaladora de Som para Automóveis
42) FLORIANI Equipamentos poro Escritório
43) DEMARCHI CARNES Distribuidora de Carnes
44) MOINHO JARAGUÁ

.

45) SINCROTEL
'

Porteiros e Portões Eletrõnicos
46) CALlFÓRNIA ' Restaurante
47) PASSARELA Butique
48) VERDUREIRA RAQUEL Verduras, Frutas, legumes e Hortaliças
49) M.T.R. TRANSPORTES Transportadora
50) MOTOZATTO Oficina de Motos
51) BUTZKE Comércio de Ateio
52) MULTISOM : Sonorização
53) AGROMARAU Equipamentos poro Avícola
54) STATUS ,

' Moda Jovem
55) LOJÃO DO POVO Utilidades Domésticas
56) UNIPLAST.. Fábrica e Comércio de Embalagens Plásticas

57) MABA. , Tintas Residenciais e Automotivas

58) STIV (Sind. dos Trab. na Indústrias do Vestuário) - Sindicato mais Atuante

59) CORTILEX Loja de Cortinas
60) CASA DA EMBREAGEM ' Acessórios para Veículos
61) JOALHERIA E ÓTICA PALÁDIO Joalheria

62) WIZARD ·; Escola de Idiomas

63) CHALÉ ; Imobiliária
64) PÃO & VINHO Panificadora e Confeitaria

65) TEX FRIO Refrigeração
66) LOJÃO BEBER Loja de Calçados e Materiais Esportivos

67) HOSPITAL SÃO JOSÉ : Hospital Atendimento e Higiene
68) IN NATURA ; Banda Musical
69) ESCOLA CANGURU Pré-Escola
70) TELTRON ; Informática
71) BETO SPORT.. Moda Masculina
72) BACK Alarmes Monitorados
73) DOCE MEL Locação de Trajes Finos
74) DIFUSO Comércio de Parafuso

, I

75) MISTERIUS Motel
76) JARAGUÁ TRUCK Implementos rodoviários
77) SAFARI Artigos Náuticos e Caça e Pesco
78) UNIMED Plano de Saúde
79) JGG PNEUS

�

.. , Geometria e Balanceamento
80) COSMOS Agência de Turismo
81) USIMIX Serviços de Concretagem
82) ETALAN Hotel

DESTAQUE PROFISSIONAL
83) DELMAR FADANNI (BESC) " : Gerente Bancário
84) MARIA TERESINHA GIACOMOZZI Empresária
85) MARIZETE PEGGAU (CONSÓRCIO GLOBO) Secretária Modelo
86) DR. MOACIR ZANGHELINI Médico-Pediatra
87) ARNO BEBER Gerente-Comercial
88) CELINA CABELEIREIROS Cabeleireira
89) ELEN CAROLINA DAVID JOÃO DE MASI Otorrinolaringologista

e Cirurgia Plástica do Face
90) DRA. MILENA CARLA SARTORELLO Cirurgiã-Dentista (Odontopediatria)
91) DRA. CLADIS TOMASELLI Cirurgiã-Dentista (Periodontia)
92) RUTH BORGMANN Arquiteta
93) DR. ANTONIO ROSA NETO Cirurgião-Dentista (Ortodontia)
94) DRA. ANELISE BREDA LEHMANN Médica Veterinária
95) ALCIDIO JOÃO SCHMIDT.. Diretor Escolar
96) OSWALDO JOSÉ MABBA. Professor de Geografia,

História, Filosofia e Sociologia

DESTAQUE EMPRESARIAL (GUARAMIRIM)
97) RANCHO IMÓVEIS , Imobiliária
98) MASTER Bar e Restaurante Noturno
99) HB Alumínio & Vidros
100) ENGENHO Distribuidora de Bebidas
101) FOTO GUARAMIRIM Studio Fotográfico e Laboratório
102) BESC : Agência Bancária
103) ÁGUIA MOTOS Revenda de Motos
104) SASSE , Relojoaria
105) LUZ ' Ótica
i06) MARTINI Supermercado
107) PRAWUCKI. , Farmácia
108) CANTINHO DAS FLORES Floricultura
109) ELETROSOM AMARILDO Som poro Automóveis
11 O) KRAISCH Marmoraria
111) GÁS DENKER , Distribuidora de Gás
112) AUTOCENTER CAMPOS Comércio de Pneus

113) TOMELIN & TOMASELLI LTDA. Escritório Contábil
, \

t114) AGUIA MOTOS Oficina de Mo os

115) ELETROSOM AMARILDO : Eletrõnica
116) HOTEL ELlANA Hotel
117) USIMIX , Serviços de Concretagern
118) NEI , Autopeças
119) FELLOW'S Escolas de Idiomas
120) HOSPITAL SANTO ANTÔNIO Atendimento e Higiene
121) MAIOCHI. �

Posto de Abastecimento

DESTAQUE PROFISSIONAL (GUARAMIRIM)
122) ANTONIO CARLOS DA ROSA (BESC) Gerente Bancário
123) IARA REGINA Atendente de Farmácia
124) SERGIO PRAWUCKI FarmacêuticO
125) EDITH TOMASELLI Contador
126) JAIR TOMELlN , Contador
127) JOÃO CONSTANCIO ALBUQUERQUE FILHO Clínico Geral

IMPRENSA (JARAGUÁ DO SUL e GUARAMIRIM)
128) JORNAL CORREIO DO povo Jornal Local (Jaraguá do suli
129) RÁDIO 99.1 Emissora F�130) RÁDIO JARAGUÁ Emissora A

)131) JORNAL DO VALE : Jornal Local (Guaramirii11I
132) CELSO NAGEL Colunista SacI?
133) AILTON NARLOCH (TIO ITO) Locutor sertane�134) VALÉRIO GORGES Comunicador AM135) EDILSON RiCARDO Comunicador F

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"'_
. /

JARAGUA DO SUL, 21 DE MAIO DE 1999 lJaD,DDIfi na nOXIfi
\ POLíCIA-13

.,
',' ..............•\.::R;wel0,.}��WI!1::.:i:�;mfl]H�@�;l,j}i./ .........•...................................................

\
�

rrcp·· .. ·······.;·· .

��[g)�[g)�� ,

n.···_··m n •••

Guaramirim (I)
A campanha "Doe seu kit ". desencadeada por
entidades do Vale do Itapocu, recolheu 794 estojos
de primeiros socorros no Município, O pedágio,
controlado pelo grupo de jovens "Pedaço do Céu",
no localidade de Guamiranga, rendeu centenas de
tesouras, gazes, mertiolato e luvas esterilizadas. Todo o

material foi dividido entre o Hospital Santo Antônio e

a Secretaria de Educação.

Guaramirim (II)
Nove bandas foram confirmadas para o 2º Guará in
Rock, que acontece dia 29 de maio, a partir des 18h45"
no Pavilhão de Eventos Manoel Perfeito de Aguiar. A
Promove - Juventude em Movimento, promotora ,de
eventos =, espera cerca de duas mil pessoas durante
as apresentações, O principal destaque do festival é
a bonde curitibana Sabotage.

Corupó
Coordenado pelo professor Albano Cardoso, do
Conselho Tutelar, o Fórum catarinense pelo fim da
violência e da exploração sexual infanto-juvenil realiza,
no próximo dia 27 de maio, em frente ao Posto Isaac,
na BR-280, mobilização através de panfletos,

Massaranduba

,A Secretaria de Saúde está distribuindo hipoclorito de .

sódio para as famílias que não têm água tratada, Os
frascos poderão ser adquiridos no Posto de Saúde do
Centro, O hipocloato elimina o vibrião do cólera,

Alves defende regras para o
sucesso no setor lomolístlco

-�------------------------------
I

Diretor-administrativo do CORREIO DO rovo palestrou durante o 9QCongresso
da Associação de Jornais do Interior do Paraná semana passada

Curitiba - Acompanhar o
desenvolvimento

tecnológico, investir na

quolltíccçöo profissional e
consolidar o compromisso
-com a comunidade, Estes
foram alguns temas abor
dados pelo diretor-admi
nistrativo do Jornal CORREIO
DO POVO, Francisco Alves,
durante o 9º Congresso da

Associação de Jornais do
Interior do Paraná, reali
zado sábado passado, no
Hotel Deli Rey, em Curitiba

(PR),
O evento, coordenado

pelo presidente da Adjori
PR, Walter Sucupira, contou I

com a presença do se

cretário-chefe da Casa
Civil, Pretextato Tcbordo.
Jornalistas de grandes
grupos da telecomuni

cação paranaense, a

exemplo de Pedro Chagas
Neto, diretor
do telejor
nalismo da
TV Iguaçu, e
do editor-

chefe do Jornal "O Estado
do Paraná", Luiz Augusto
Xavier, também partici
param do congresso, "As

associações só serão re

presentativas se todos

participarem efetivamente
delas", ressaltou o cata
rinense Miguel Ângelo
Gobbi, presidente da

Abrajori (Associação Bra
sileira de Jornais do Interior),
Defendendo o plane

jamento estrutural para os

jornais de pequeno e

médio porres. o diretor
cdrnlnlstro+lvo do CP,
Francisco Alves, frisou na

palestra "Administração
de jornal" que o sucesso no

setor jornalístico depende
'

apenas do cúmprimento
das metas previamente
estabelecidas, "É 'preciso
definir aquilo que pre
tendemos para a nossa

empresa, Depois, pre
cisamos seguir os passos e

cumprir o que havíamos
estabelecido", afirmou
Alves,

Para alcançar o

objetivo, Alves enumera

dez regras básicas que
devem ser lmplantcdos no

dia a dia de um jornal do
interior: saiba o que você
está fazendo, -ocro quem
se destina e qual a meta a

ser atingida: analise deta
lhadamente o mercado

que pretende atingir:
aprimore os recursos hu
manos de sua empresa,
através de treinamentos:
acompanhe o desenvol
vimento tecnológico: te
nha relacionamento cor

reto com seus parceiros
(clientes e fornecedores):
defenda os ideais, da

empresa com otimismo e

equilíbrio, acreditando na

quclldcde do seu produto:
tenha espírito associativo:
estreite o elo com a co

munidade: reinvista os re

sultados e tenha em mente

que qualidade é obri

gação, "Produtividade e

preço justo são o desafio",
completa o diretor do CP,

ASSO
DOI"

Visão: Francisco Alves abordou temas relacionados à administração de jornal

COMUNICADO
Foram extraviadas da empresa IND. COM. E REPRESENTAÇÕES DIRCEU LTDA.,

com sede à Rua Luiz Sarti, 1597 - Nereu Ramos - Jaraguá do Sul (SC), CNPJ:
81.334.237/0001-00 e IE: 251.800.890, os seguintes blocos e livros fiscais:

- Série A-i de 000.001 a 000.125
- Série A-i de 000.126 a 000.400
- Série C-i de 000.001 a 000,250
- Todos os Registros de Entradas, Saídas e Inventários.

,

Dirceu Damathé - Sócio-Gerente

Rosicléia Linzmayer Demathé - Tee. em Contabilidade
CRC/SC: 019537/0-0
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Acidente deixa três mortos
,

'

e pára trânsito na BR-280
Assaltantes-são presos em boate

depois de assaltar posto do Besc
Guaramirim - Duas crian

ças e um adulto morreram

num grave acidente, quarta
feira passada, por, volta das
12 horas, no quiiômetro 43,5
da BR-280, no limite entre os

municípios de Guaramirim e

Araquari. Segundo teste
munhas, o Apollo, placa
AAR-9844, de Joinville, ocu

pado por Rogério Ribeiro de
Oliveira, 32 anos, e os filhos,
Roseana, 2, e Rodrigo, 9,
invadiu a pista contrária e

bateu de frente com o

caminhão Scania, placa
ADV-431O, de União da Vitória
(PR), dirigido porGláucioGrey
Vargas. A colisão deixou o

trãnsito parado por 35minutos
e causou congestionamento
de quatro quilômetros nos

dois sentidos da rodovia.
Com o impacto, Vargas

perdeu o controle do ca

minhão e tombou àsmargens
da rodovia. A mulher, Vivion
Beatriz Bona Vargas, 33 anos,
e o filho, Bruno, '8, do ca

minhoneiro sofreram feri
mentos leves e foram en

caminhados ao Pronto
Socorro do Hospital São José,
em _Jaraguá do Sul. O Apollo

ficou totolrnente destruído
com a batida contra a
sconlo, carregada com 18 I

toneladas de madeira com.
pensada.

De acordo com a técnica
em necrópsia do IML (Instituto
Médico Legal) de Joinville
Inês Alves dos Santos, houv� ,

esmagamento de crânio e I
perda de membros nos

corpos da família Oliveira. A !

polícia investiga uma ligação
'

feita para o posto da Polícia
I

Rodoviária de Pirabeiraba, I

próximo ao horário do oc i- I

dente, dizendo que o mo

torista do Apollo deixou ores
dência, em Joinville, bastante
irritado,

Oliveira teria deixado um

bilhete para a ex-esposa,
Roseli de Oliveira, 26, e para
o irmão, Ademar Ribeiro de
Oliveira, se despedindo: Perto
das 14 horas, Ademar pro
curou a 59 DP de Joinville para
comunicar a atitude do
irmão. Acabou sendo infor·
modo, sobre a tragédia
envolvendo Rogério e osso

brlnhos. A polícia não
descarta a hipótese de
suicídio,

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

Roni César de Almeida e Iriom Mundt roubaram cerca d'e R$ 2 mil do
posto do Besc da Barrodo Rio Cerro, terça-feira passada

Divulgação

Jaraguá do Sul - Os

desempregados Iriom
MundL 32 anos, e Roni
César de Almeida, 120,
foram presos na noite da
última terça-feira (18), em
frente a Boate Escadão,
Bairro Nova Brasília, em

Jolnvllle. Eles acabaram
sendo reconhecidos por
homens do POE (Pelotão de
Operações Especiais), que
investigavam uma dupla
que havia levado cerca de
RS 2 mil do posto do Besc.
da Barra 00 Rio Cerro, em
Jaraguá do Sul, na tarde do
mesmo die.

A polícia recuperou RS
1,2 mil, e três malotes com

cheques de clientes do
banco. Com os assaltantes,
também foi encontrado a

arma do vigia do banco,
roubada durante o assalto,
e quatro \gramas de
maconha, O dinheiro do
roubo estava escondido
debaixo de um colchão no

interior da boate. "Ali
residiam amantes dos dois",
disse o delegado llson José
da Silva.

Depois do assalto a

dupla abandonou a Porctl.

Sem ação: Roni (E) e Iriom foram detidos na Boate Escadão

placa AFA-6847, utilizada na Criança.
tuço.nos proximidades da 29 '

Mundt e Almeida sur

DPdeJoinvilie. "Esseveículo
_ preenderam os funcio

foi furtado em Joinville e nários do posto do Sesc

pertence a uma pessoa de após permanecerem por
São José do Pinhais (PR)", 20 minutos no prédio,
observou Silva. Iriom Mundt localizado na garagem da
estava desaparecido de Prefeitura, Enquanto um

casa há duas semanas. A simulava a conferência de

esposa do assaltante re- extrato bancário, o outro

gistrou queixa na dele- aguardava na fila a vez

gaciq" no início do mês. de ser atendido no caixa.
comunicando sobre o "Foi tudo muito rápido. Ele
fato. "Ela não sabia de dominou o vigia, e exigiu
nada", destacou o de- todo o dinheiro", disse à
legada Fedra Konell, polícia um funcionário do
titular da Delegacia de Besc, que pediu para nöo

Proteção à Mulher e à ser identificado.

Ladrões invadem escolamunicipal
fugiram sem deixar qualquer
pista. Conforme o depoi·
mento do diretor do colégio,
Evelásio Zonotrl. este foi o

primeiro caso de furto

registrado na Maria Konder
Bornhausen desde a fun'

dação do prédio. O prejuízO
poderá chegar a RS 4 mil.

,calculou o diretor,
CARRO ROUBADO - Os

ladrões de carro taml;:lém
agiram semana passada no

Município. O representante
comercial Pedro Dimas Berri
teve seu veículo, o Gol placa
LYB-5341 (Massarandubo),
furtado do pátio do Centro
Esportivo, O furto foi re

gistrado às 23 horas do die

7, minutos depois de 8erri
constatar que o veículo nãO
estava mais no local em que

,

havia estacionado,

Massaranduba - A di

reção da Escola Básica
Maria Konder Bornhausen,
da localidade dePrimeiro

Braço do Norte, ainda con

tabiliza os prejuízos do furto
que deixou alunos e fun
cionários sem equipamen
tos eletrônicos e saldo

negativo em caixa. Ladrões
invadiram a escola na

madrugada do dia 8, le
vando uma tevê, um vi
deocassete, computador,
impressora, uma máquina de
escrever, um aparelho re

ceptor para antena para
bólica e RS 450,00.

O perito Gilson Rateke, da
179 Delegacia Regional de.
Jaraguá do Sul, constatou
que os lodröes entraram na

escola pelo portão principal,
arrombaram três portas e

, Depois de várias reformas,
tentativas frustradas de

, fugas e dedetizações, o
prédio da delegacia da
comarca começa a dor

sinais de abandono. Além
do precário sistema

elétrico, parte do forro
está desabando. A

construção do novo
prédio, promessa de
campanha do ex

governador Paulo Afonso
Vieira (PMDB) e do ex-

prefeito Durval Vasel(PTB),
continua nas gavetas da
Secretaria de Segurança
Pública, em Florianópolis.

Laboratório Lenzi Participante do Programa Nacional de
Controle de Qualidade da Sociedade

Brasileira de Análises Clínicasde Análises Clínicas Ltda.
10ANOS

CONQUISTADOS
AQUALIDADEEA

EXCELÊNCIA
LABORATORIAL

COM CONCEITO EXCELENTE EM
1992 .. 93 .. 94 .. 95 .. 96 .. 97 .. 1998

'\

Dra. Rosângela M. Lenzi .. CRF 1397

. (047) 371-6524
R. CeI. Emílio Carlos Jourdan, 140 - Centro - CEP 89251-020 - Jaraguá do Sul-SC - e.mail: Iablenziccnetuno.com-Pl
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Jaraguaense obtém índice para
o Troféu Brasil de Atletismo no RJ
--------------------------------------------

Antônio Fábio de Mattos, 19 anos, marcou 54m 14 no lançamento de martelo,
Ele será o único atleta de Jaraguá do Sul a disputar o torneio previsto para agosto

a

o

�, Jaraguá do Sul - Após
e três anos sem classificar
e nenhum representante
IS para o Troféu Brasil de

� Atletismo, a FME (Fun
P dação Municipal de

f Esportes) comemora o

!' índice obtido por Antônio
fábio de Mattos, 19 anos,
no lançamento de mar

telo, Durante o Campeo
nqto Estadual para
Menores, disputado no

último final de semana

em Blumenau, Mattos
(Total Fitness) arremessou
a uma distância de
54m14, quase oito metros
a mais da rnorco exigida
pela Confederação Bra
sileira de Atletismo para

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios e

lãs, de madal, chinil,
buciê e acrilâ.

Venha conferir!

Rua: Max Wilhelm, 837 - Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - SC

garantir vaga na com

petição que reúne os me

lhores atletas da moda
lidade do País.

O arremesso rendeu a

Mattos o novo recorde dos
Jose (Jogos Abertos de
Santa Catarina), que
pertencia ao blume
nauense Rubens Fredel,
com 48m90, "Esperava
ultrapassar a marca do
Fredel somente perto dos
Jose. Mas superar agora e

bater o recorde foi uma

dupla vitória", salientou
Mattos, que compete

.

pela primeira vez no Troféu
Brasil, disputado no Rio de
Janeiro, nó segundo se

mestre do ano.

Lenzi fica em segundo na
estréia do norte-americano
Jaraguá do Sul - O piloto

Alessander Lenzi teve boa
estréia no Campeonato
Aberto dos Estados Unidos
de Jet Sky, O jaraguaense
ficou em segundoJlugar,
atrás apenas do atual
campeão do mundo na

categoria Free Style Profis
sional, o americano Eric
Malone. Lenzi foi o único
brasileiro entre os dez pri
meiros colocadös na pri
meira etapa, realizada no

último domingo (16), no
Parrish Park, em Titusville,
Flórido (EUA).
Diferente doCampeonato

Brasileiro, que avalia o

desempenho do piloto em

apenas dois minutos, o

Aberto dos Estados Unidos
aposta na regularidade
?urante a prova. Cinco
Jurados' classificam as

manobras e divulgam as

notes. A organização elimina
a menor e a maior nota
obtida, As três interme
diárias apontam a média
final do piloto. Eric Malone
conquistou 48,4 pontos,
enquanto Alessander Lenzi,
da equipe Lenzi Jet,
marcou 48,3.

A segunda etapa do
Aberto dos Estados Unidos
está marcada para amanhã
e domingo, em Fort Lau
derdole, também no Estado
da Flórido, Lenzi permanece
até junhonos Estados Unidos,
onde disputará mais três

etapas - a temporada norte
americana tem oito etapas,
Com o bicampeonato bra
sileiro já garantido, Ales
sander Lenzi ainda não
definiu se disputa a última
prova do campeonato,
programada para junho, no
interior paulista.

Por outro. lado, o

treinador da equipe de
Atletismo da FME, Iva
nildo de Souza Pinto,
preferiu poupar a reve

lação catarinense no

salto triplo e nos 100
metros com barreiras, a
jaraguaense Jaqueline
Jacob, 17 anos. "Para
buscarmos o índice terí
amos que acelerar o

processo de preparaçãQ
da atleta, forçando o

condicionamento
físico", explicou, Jaque
line conquistou recente
mente o Campeonato
do Rio de Janeiro nos

100 metros com barreiras,
categoria até 17 anos,

., ":; concurso: 295" >;:�. ·.;"�,:1ªfaixa:
12-18,20-23-26-47

-2' faixa:
03 - 05 - 06 - 20- 33 - 44

Edson Junkes/CP

Lançamento: Mattos (D) comemorou a conquista da vaga

pelo Vasco da Gama. A

próxima competição será
o Campeonato Brasileiro

Juvenil, em junho, no

Município de São Leo

poldo (RS),

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 550

12-28-51-53-67

Trevo da Sorte r cone, 0021
40-18-21-31 -41-24'39- 28-32-47 -05-48
- 27 - 33-03,- 36 -17 - 43-12 - 06- 46- 01 -34-
23 - 09 - 04; 22- 42 -02 -37 - 45 -08-16
Número da Sorte: 13

CORREIODOPOVO

Jeep Club
* No sábado passado realizamos uma aventura pela trilha do

Taquaral, O local estava bastante fechado e exigiu muito dos

participantes,
* Neste sábado, 22/05, estaremos colaborando com o Clube de
Escoteiros Jacoritaba na campanha de recolhimento dos kits de

primeiros socorros, para doação aos hospitais da nossa cidade,
Vamos colaborar!
* No próximo dia 29/05 acontecerá a nossa tradicional feijoada.
Os cartões poderão ser adquiridos junto aos nossos sócios,
* Também neste sábado, 22/05, estaremos participando do Jeep
Raid da cidade de Brusque, onde também acontecerá a FENAJIPE,
* O aniversariante da semana é o companheiro Vilmar CristofolinL
Parabéns!
* O churrasco da nossa última reunião foi prep.arado pelo
companheiro Dário. Estava ótimo.
* O amigo Chico patrocinou uma caixa de nº 1, na reunião passada,
Obrigado!
* O nosso secretário, Lauro, está com chances de ocupar uma
cadeira na Academia Brasileira de Letras, as suas atas são uma

aula de gramática,

- Alongamento de Chassi

- Cardans

- Manuf. de Gumdastes,
- Reformas de Equipamentos
- Adaptação Equipamérrtos
- Soldas Especiais",
Fone: (047) 37!)-4159 '

•
�--__----------------------------�------------------------------------------------------__� -�'-- I

--

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

e responder:
"Oualé o Salgadinho com Sabor de 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:
f Ford Ka; 2 Motos Scooter; 3 Microcomputadores; 5 Bicicletas;

5 Microondas e 5 Cafeteiras.'

i
I
j
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Edson Junkes/CP

Equilíbrio: Marcel (de branco) marcou um gol na vitória da Breithaupt sobre a Belamor, por 8 a 5

Penúltima rodada do Estadual·
define os melhores do turno
---------------------------------

Tuper, Breithaupt e SãoMiguel brigam pela liderança da 79 fase do

Campeonato Catarinense de Futsal, Equipe jaraguaensejoga em Rio do Sul

Jaraguá do Sul - A

penúltima rodada do
turno do Campeonato
Catarinense de Futsal
da Divisão Especial tem
três jogos decisivos neste
final de semana, A

Tuper/Sicap joga em

Lages, contra a Be
lamar /Puma, defen
dendo a liderança do
estadual. Com sete
vitórias em nove jogos, a
equipe de São Bento do
Sul abriu vantagem de

quatro pontos sobre o

segundo colocado, a
Breithaupt/FME, depois
da vitória diante do
União São Marcos, por 6
01,

As derrotas de São

Miguel/Unoesc e ADBlu,
para AABB/Joinville e

Berlanda, respectiva-

mente, na última ro

dada, beneficiaram o

time jaraguaense, que
após vencer a Belamor

por-ô a 5, pulou da

quarta colocação para
a vice-liderança do

campeonato, Amanhã,
a Breithaupt /FM E en

frenta o Rio do Sul/
Regata, no Alto Vale do
Itajaí. A São Miguel/
Unoesc, que caiu para
a terceira colocação,
recebe, em São Miguel
do Oeste, a Berlanda,
de Curitibanos, que
derrotou a ADBlu por 3
a 2 sábado passado e

assumiu o quarto lugar
na competição, com 16

pontos,
Para a partida diante

do Rio do Sul/Regata, o
técnico Manoel Dalpas-

quale terá o retorno do
pivô Altair, que cum

priu suspensão auto
mática, O jogador
treinou durante toda a

semana e deverá ser

confirmado entre os

titulares. "Será um jogo
difícil", prevê Altair.
A dúvida do trei

nador está 110 zaga.
Titular na posição
desde a chegada à

equipe, Chico falhou
em dois lances no jogo
centro a Belamar (um
resultou em gol). Ciço,
autor de dois gols na

mesma partida e o

destaque do time,
poderá ganhar a

vaga. "Vamos definir
no coletivo desta sex

ta-feira", avisou Mano
el Dalpasquale.

Bico fechado

Perguntaram-me sobre o projeto da Radix Assessoria &
Consultorlc. que assumiu o futebol do Grêmio Esportivo Juventus, .

Investimentos de RS 1 milhão ao ano, categorias de base
estruturadas, apoio ao Basquete adulto etc" etc" etc, Acredito
que é possível, mas preferi silenciar. Tudo está muito distanteda
realidade do minguado esporte catarinense.

Golpe baixo

Jaqueline Jacob está fora do Campeonato Brqsileiro e do Mundial
de Atletismo. A menina de 17 anos teve o azar, de ao descerdo
ônibus que a levava ao treino, terça-feira à tarde, sofrer uma torção
no pé esquerdo. No dia seguinte, especialistas de São Paulo
confirmaram a lesão nos ligamentos do órgão, Ajaraguaense,que
compete pelo Vasco da Gama e havia vencido o Estadual do Rio
de Janeiro no último final de semana, ficará de 30 a 45 dias como
pé engessado e afastada das pistas até agosto;

Acaraí investe
Sociedade Acaraí promove na próxima terça-feira (26), às 20
horas, na sede social, lançamento do projeto do novo complexo
aquático do clube. Investimentos de RS 60 mil serão aplicadosna
instalação de moderna cobertura para a piscina semi-olímpica,
que sediará as provas de natação dos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina, em outubro. Parceria com a Prefeitura viabilizará
a compra de dois geradores para o aquecimento da água,

Pista alterada
Ivan Sacht, ex-campeão Estadual de Automobilismo, está cotado

para disputar, pela BMW, provas de algum campeonato europeu
de turismo ainda este ano, Depois de largar as pistas por
problemas particulares, Sacht havia começado a trilhar o

caminho das pedras para fechar cotas de patrocínio e garantir
vaga na equípe alemã para o sul-ornerlccno de Turismo de 1999.
A primeira tentativa foi malsucedida.

Rápidas
• Assistir a um jogo da Breithaupt/FME de unstempos para cá tem

sido um ótimo termômetro do coração, Se o cidadão agüentar,
tudo vai bem com o dito cujo.
•

Departamento Administrativo e Planejamento da Radix
Assessoria & Consultoria avisa que o atendimento ao público,
no Estádio João Marcatto, é das 14 às 17 horas.

A maior variedade de' carnes
selecionadas

Rua Walter Marquardt, ,226 - Vila Nova

fi (047) 372-0528 /
..
-
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