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Donos de oficinas sãoacusàdosde�.adulterare vender carros roubados
..� ...•.

A Polícia Civil de
Jaraguá do Sul pren
deu nesta semana Da
niel Paulo Ramos, 34
anos, e Gilmar José
Bonomini, 37, acusados
de adulterar a docu

mentação de carros e

revendê-los para qua
drilhas especializadas
de Joínville.

Ramos e Bonomini
são proprietários de
oficinas mecânicas em

Jaraguá do Sul. A polí
cia acredita que eles

estejam envolvidos em

pelo menos sete rou

bos de veículos nos úl
timos 30 dlos,

Os valores das tran

sações variam de RS

500,00 a RS 1 mil. Jocé
lio Vieira, 24, dono da

VelocityMecanic, é sus

peito de intermediar as
negociações, O trio
está com a prisão tem
porária decretada,

O perito criminal do
179 Delegacia Regio- ,

nol. Gilson'Rateke, con
firmou a adulteração no
número do chassi do
Uno (MDZ-8130); Passat
(JK-3493); Opala (ABB-
8744); Brasília de cor

branca e uma Parati cin
za, ambas sem placa,
além de ldentlflcor o
desmanche de um Gol,
ano 1998, encontrado
na oficina de Vieira,

Página 14

Com os termômetrosmarcando seis graus no Vale
do Itapocu, quem mais sofre é a população
carente. Na madrugada mais fria deste ano, a

auxiliar de serviços gerais Solete Klug, 29 anos, e
os quatro filhos tiveram dificuldade para dormir.
Se acomodam ao lado do fogão a leriha e se

.

enrolam em cobertores velhos, numa mesma

cama.

Pior situação estão outras quatro pessoas que
moram embaixo da Ponte Olavo Marquardt. A
falta .de agasalhos e cobertores já provocou três

paradas cardíacas em MariaAugustaAlves, 41,
moradora no local há quatro anos.
Ela mota com Antônio Antunes, 30, e o amigo,
Edgar José Marilloto, 40, que teve as roupas
roubadas.
O frio causouamorte do torneiromecânicoHilário
José Metzger, 52. Ele teve parada cardíaca na
noite do dia 17, quando foi registrado sete graus..
Página 12

Edson Junkes/CP
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tNDERECO ElEiRON/CO
I

corpovo@ jgs.matrix.com.br

Re Pneus

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
,Tel. (047) 372-1799/371-0747
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Com força e com vontade
O Projeto "Bairro em ação", desenvolvido pela

Prefeitura de Jaraguá do Sul, é uma clara

dernonstroçóo do que o poder público pode fazer
para resgatar a cidadania e conscientizar a

população, em especial a rnois carente, sobre os

riscos decorrentes da falta de higiene e lntro-"
estrutura, além de orientar sobre prevenção. A

iniciativa é louvável e mostra
a disposição do governo em

prOmover o bem-estar so

cial, integrando as comu

nidades e aplicando o

,principio, qe isonomia ad
min'ishaliva" onde os re

éurso�;,s'ã(y'disJribuídos de
�".

forma ig:t1olitörja e cons-

ciente:
No último final de se

mana, nurno ação çonjunta
entre .dlversos secretarias

rnunicipols. Rede Feminina
de Combate 00 Câncer i

núcleos de Fotografia e de
Cabeleireiro, da Associação
Comercial e lndustrlcl. esse
último idealizador do pro
jeto, que depois foi de-

senvolvido pelo governo, as cerca de 50 famílias
do Bairro Vila Machado e imediações puderam se

sentir parte integrante de Jaraguá do Sul.. O
arrastão de servidores e voluntários promoveu
diferentes atividades, desde palestras até certes de
cabelos e exames preventivos de cãncer do colo
do útero. <'

.

A qualidade de vida do Município, uma des
melhores do País, é resultado de ações desta'
noturezo , que envolvem todos os setores da
comunidade. Aliás, o "Bairro em ação", na Vila
Machado, não foi uma atividade isolada, oprojeto

.

vem sendo desenvolvido há ternpos. "meio
escondido", como disse o secretór!o de De
senvolvimento Econõmico, Waldir Watzko, "poro
evitar que oportunistas inescrupulosos aproveitem
a venda de roupas a preços módicos". O projeto
ern si e a ação são provas de .. 'que há uma

preocupação com o social na 'administração
pública e na sociedade.

" ,

A Secretaria de Educcçöo promoveu palestras de
conscientização' e' esclarecimentos, a da Família
montou o "Bazar da Vila", que vendeu roupas e

calçados entre RS 0,05 a RS 0,60, e contecclonou
carteiras de identidade. Funclonórlos da Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer foram os responsóvels
pelos [oqos e brincadeiras com as cria,nças. Através
do Sine, a Secretaria de Desenvolvimento Econõmico
fei. carteira de trobolho. A Secretaria de Saúde
orientou sobre ptonelornento familiar, conscl

entlzoçöo sobre higiene e verificou pressöo arterial
e temperatura.

Mais do que louvóvel. o projeto é um dever de

qualquer güvernü democrático e demonstro .O grau
de comprometimento do odrnlnlstrodor público com
a socledode. independente de posícloncrnentos
político, ldeolóolco ou religioso. Demücracia
pressupõe igualdade de direitos e oportunidades,
desta termo. qualquer cidadão que resida no

Municípiü tem de ser trotcdo com a mesma atenção.
O Bairro em Açöo reforça o discurso e confirma que
há em Jaraguá do Sul uma opçöo soclol nó o
subserviente 0.0 tão propclcdo merendo.

FofodoFafo

As
brincadeiras

dos
funcionários
vestidos de

"palhaços"
da Secretaria

de Cultura

alegraram as

crianças da
Vila

Machado

Carta do Leitor

Plano de turismo

Sou esportista, ambi
entalista e preocupado
com o desenvolvimento

.

dos esportes alternativos

como fonte de turismo,

Há 15 anos, realizo

várias etapas de cam

peonatos catarinense e

sul-brasileiro, dando pro

jeção nacional e inter
nacional à nossa cida

de, tendo comigo mais

de 260 matérias de jor
nais e revistas de renome

catalogadas, e que tra-
.

duzem perfeitamente
minhas afirmações, sem
pre com o objetivo dire
cionado, que é o con

tato do homem com a

natureza. Ocupei cargos
como: presidente do

Jaraguá Clube de Vôo

Livre, membro da Comis
são de Turismo de Jara

g u á do Su I, d i re to r de

Esportes Alternativos da

Organização Regiünal
de Turismo, vice-presi
dente do Eco Clube de

* Márcio Ingo Milcke

Jaraguá do Sul e par

ticipar dos trabalhos so

bre a Agenda 21.

Santa Catarina possui
cidades belíssimas, com
enorme potencial turístico
a ser explorado. Cito como
exemplo a cidade de Ja

raguá do Sul, que com

eventos que realiza no

campo dos esportes, rece
be anualmente cerca de

2,5 mil pilotos .

Ainda em Jaraguá do

Sul, possuímos a moior
fábrica de parapentes da
América Latina, expor
tando seus produtos para
dez países. Além de tra

zermos turistas, estamos
criando uma consciência

ecológica e turística com

os próprios moradores da
cidade e região,
Além dessas coloca

ções, pretendo, com o

apoio da Santur, fundar
vários clubes no Estado.

Cada clube s� �róntifica'
a realizar eventos poro

Montanhismo, além de atrair um maior número
ter sido o ide€?liz0dor.do '. possível.'dfj p.E3;ssöds·, 95,
Plano Estrat:é\g,lco de ,: obj;eJi·vos soo dé'{é.nder

,.,' )
-. \',', ,.

-

'! f
' 'o '�:. , .:.:

uma causa turística e

preservar o meio am

biente.

Cito novamente o Ja

raguá Clube de Vôo Livre,

que defendeu a implanta
ção do projeto paisagístico
no Morro Boa Vista. Para

tanto, é preciso divulga
ção

'

em revistas e jornais
ligados ao esporte.
Todavia, há também a

preocupação em cata-

.loqcr os esportes alter
nativos para que se pos
sa priorizá-lo, incenti
vando novos adeptos e

dorido a infra-estrutura
mínima para sua prática.
Infra-estrutura, no sentido !

de promover melhorias,

por. exemplo, nos acessos

ao morro onde se pratica
o võo livre. Atualmente,
encontrem-se com bura

co, sem sinalização, tel-
. tom lixeiras" não tem área

doterrnlnodo de pouso.
Gostöríamos de contar
com o', apoio d�s prefei-
turas da região.

* :Empr�sório e ecologist?
; _!" I ;I

Artigos para Caf;tfl Aberta, devem ser enviados pet« Rua Walter !V1arquardt, . 1.180... A,s cartaS
devem conter no'ineximo so linhas, -de. 70 toques, o endereçoou telefóne para cometo. O jornal

.

se reserva o direTf.[/'d;e sintetizar o texto Ei fazer as correções ortográficas e gramatica/s necessárias•.
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o secretário daCasa Civil,
Celestino Secco, reuniu-se
com militantes do PPB de Ja

raguadoSule com lideranças
regionais do partido, na tarde
de segunda-feira (24), na
Acijs (AssociaçãoComerciale
industrial de Jaraguá do Sul).

Ele explicou asmedidas e
a reforma implantadas pelo
govemador EsperidiãoAmin.

Secco confirmou que o

govemo não quer o dinheiro

das letras, ainda bloqueado
no Banco Central. Os títulos
renderam ao ex-govemador
PauloAfonso (PMDB) uma CPI
para apurar a emissão e a

venda.
De acordo com o presi

dente microffegional do PPB,
Luiz Antônio Grubba, o go
vemadornãoaceitao dinhei
ro das letras. "Politicamente
não é bom para o Estado",
resumiu.

ssões ordinárias realizadas dias 13 e 17/5 as principais ações dos vereadores foram:
t Mattedi solicitou telefone público próximo a Kohlbach, mencionou sua satisfação pela

assinatura de convênio que permitirá a construção da Escola Técnica Federal e solicitou envio de ofício à
Polícia Militar para que tomem providêncii!s, uamp. ça rua Presidente Epitácio Pessoa.
Ademar Possamaí solicitou a Jn

'

o,Programa Nosso Asfalto e

comentou que não passa dl( de vereador
Antônio Berns, sobre o'cuSíó lspostçäo para
esclarecimentos que se

.

e Finanças da

Prefeitura, José O. Papp, da Ferj.
José Antônio Schmitt s "nio Bernardo Schmidl.
Lorita ZanoHi Karsten s imo a rua Jorge Bhur e

complementação da tub
Niura Sandra Demarchi itou es,udos quanto á
professores, especíallstasjclubes de mães, etc, dé
etc. em todas as escolas

...

Moacir Antonio Bertoldi
Maternidade Jaraguá.
João Prim fez o registro d
venham a dignificar ainda
implantação de 2 novas li
proprietários de casas not
Foram aprovados por 14
que autoriza transferência
municipio, através do fun
Aprovado por 14 votos em 2' discussão e v

vencimentos dos servidores municipais e co
Aprovado por 15 votos em\2' discussão ev
vereadora l.orita Zanoti Kar�!ê,n, que deog
Aprovado por 13 votos em 2,�scbssão e
autoriza transferência do 'nánc
municipio, através do F ipal de
Aprovado por 11 votos' a e 2--yotos
Executivo Municipal que cria cargos
O vereador Pedro Anacleto Garcia d
por entender vir contra o que reza d

, .

O vereador Ademar Possamai disse ser eral, mas no caso especifico, acha
impossível avaliar o grau de especialização técnica eXigi a para os cargos, por inexistir escolas locais de

formação desses profissionais e pediu a todos o voto de confiança ao projeto,
A vereadora Maria Elisabeth Mattedi deu seu voto favorável para a boa formação CÂMARA
também no esporte, das crianças e adolescentes de Jaraguá do Sul. MUNICIPAl DE
O vereador Moacir Antonio Bertoldi deu seuvoto de confiança, entendendo JARAGUÁ DO SUL
que toda regra tem exceção.

I�ntificação para alunos,
mo: dança; jogos, teatro,
I

ela no Hospital e

, esperando que
Canarinho pela

justiça deve cobrar dos
noras.

Executivo Municipal,
unicipal, que autoriza o

com a AADAV,

que reajusta

egislativo, de autoria da
.

4,
Municipal que
que autoriza o

som a AADAV,
o Projeto de Lei do

Jaraguá doSul firma convênio
com o Ministério da Educação
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -..- - - ---

Município vai receber RS 2milhõespara construção do Centro Politécnico,
Idealizado pela comunidade, mereceu elogios dottúrustro

Brasília - O ministro da

Educação, Paulo Renato
de Souza, assinou o con

vênio que assegura recur

sos para a construção do
Centro Politécnico de Ja

raguá do Sul, que deverá
ser construído ao lado da

Ferj (Fundação Educaci
onal Regional Jaraguaen
se). Na mesma cerimônia,
o Ministério da Educação
firmou convênios com

secretarias estaduais ga
rantindo repasse de RS 19
milhões para o Proep (Pro
grama de Expansão do

Ensino Profissionalizan

te). Destes, RS 2 mi
lhões para a escola
do Município,
Participaram do

evento o deputado
federal Vicente Caro

preso, o prefeito Irineu

Pasold, ornb os do
PSDB, o empresário
Durval Marcatto Jú- .

nlor. representante da

Acijs (Associação Co
merciai e Industrial de

Jaraguá do Sul), e a

diretora da Ferj, Carla
Schreiner, Durante a

cerimônia, o ministro
Paulo Renato elogiou
Jaraguá do Sul por ter
idealizado a Escola
Técnica Comunitária,
"Foi a partir da idéia
de Jaraguá do Sul que
o ministério concebeu
a idéia", admitiu,

A proposta de cria

ção da escola foi le
vada ao ministro pelo
então prefeito Geral
do Wernlnghaus (PFL),
pelo deputado federal
Paulo Bauer (PFL), hoje
vice-governador, e por
representantes da

Cerimônia:ministro recebe políticos catarinenses

Acljs. outros 25% do Ministério da
Os recursos para o pro- Educação. A comunidade

jeto de criação de escolas organiza e administra a

técnicas em parceria com unidade de ensino, de
setores da comunidade acordo com a realidade
serão do BIO (Banco Inte- local. Na oplnlöo de Ca
ramericano de Desenvolvi- ropreso, a proposta vai 0-

mento), 50%; Ministério do tender melhor as neces

Trabalho, através do FAT sldades da população e

(Fundo de Amparo ao assistir um maior número
Trabalhador), 25%; e os de municípios.

PETROBRAS TEM NOVO SUPERINTENDENTE
EM SÃO FRANCISCO DO SUL

Em solenidade realizada na última quinta-feira, assumiu a

Superintendência dos Dutos e Terminais do S41 - DTSUL -, unidade

operacional da Petrobras instalada no município de São Francisco
do Sul, o Engenheiro Marcos Benício Pompa Antunes, em

substituição ao Engenheiro Márcio Antonio Campos Leorati que irá

administrar uma outra unidade da Companhia, no Estado do São
Paulo.

Admitido na Empresa em 1981, o novo Superintendente do
DTSUL vem transferido de São Caetano do Sul-SP, onde
administrava a Gerência do Centro-Oeste e São Paulo.

Instalado em São Francisco do Sul há 22 anos, o DTSUL supre
com petróleo bruto a Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Paraná
e abastece com derivados de petróleo e álcool, através das Bases
de Distribuição instaladas em Guaramirim, Itajaí e Biguaçú, cerca
de 70% do mercado catarinense.

O Superintendente Marcos Benício vai encontrar um Terminal

cujas atividades de armazenamento, transporte e comercialização
de petróleo, derivados e álcool operam com todos os requisitos de

qualidade assegurados pela certificação ISO 9002, e de

importância fundamental para a economia catarinense, visto que,
além da geração de empregos, o DTSUL constitui-se hoje 4° maior
contribuinte de ICMS do Estado,

CENTRO TOMOGRAFIA CO:MPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIADIGITAL

RAIOX

Check-up
VIP��

Suaempresa
em ótima formaDEIMAGEM

Hospital Jaraguá

RUA JORGECZERNIEWICZ,SIN° (HOSPITALJARAGUÁ)
OBS.: EMBREVEESTAREMOS ATENDENDOTAMBÉMNA RUA JOÃOPICCOLl, 216

(ESQUINACOM A REINOLDORAU).
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PPB quer formar no Município
coligaçãoMaisSantaCatarina
---------------------------------

Secretário da Casa Civil teuniu-se-com Pasold na segunda-feira e
confirmou a disposição da legenda em participar da aliança em 2000

Jaraguá do Sul - O secre

tário da Casa Civil, Celestino
Roque Secco, confirmou es

ta semana que o PPB pre
tende integrar a coligação
"Acerta Jaraguá", com
posta atualmente por PSDB
e PFL. Secco esteve com o

prefeito Irineu Pasold (PSDB),
na tarde de segunda-feira
(24), quando revelou os plo
nos do partido. Segundo o

secretário, o projeto é reunir
os partidos que compõem a

aliança "Mais Santa Cata
rina", que elegeu o gover-.
nador Esperidião Amin (PPB),
para disputar a eleição do

próximo ano.

Na opinião de Secco, as
conversas devem iniciar sem

que se apresente candi
datos. "Seria antropofagia
política", classificou, afirman
do que as legendas pre
cisam discutir a agenda
política e elaborar um pro
grama conjunto de gover
no. "A apresentação de no

mesmuito antesdas eleições
desgasta e impõe, mesmo
sem querer, a decisão de
uma legenda sobre as

demais", reforçou, acredi
tando que o candidato
deve ser aquele que tiver em
melhores condições em

Fotos· Edson JunkeslCP

PrefeitoAntonioZimmermann

tentativa de obter os re

cursos, através da fundação
da empresa. "Estamos nego
ciando com a Petrobras a

possibilidade de bancar a

obra", revelou, informando
que a estatal solicitou outros
documentos para analisar a
viabilidade em patrocinar a
reforma.

Com relação ao posto de
saúde do Bairro Avoi. Zim
mermann informou que a

PARAFUSOS· PORCAS - ARRUELAS

FONEIFAX: (047) 371·00111

Encontro: Pasold (D) e Secco discutem política de aliança
completou.

Pasold lembrou que as

conversas políticas com os

possíveis aliados já aconte
cemmensalmente. "Somos fa
voráveis ao projeto de reunir
os partidos que formam a

coligação Mais Santa Ca
tarina, independente de
nomes de candidatos" t con

cordou. Ele, no entanto, tem
opinião diferente de Secco
em relação ao lançamento
de prefeituráveis. "Acredito
que todos os partidos devam
apresentar um nome para ser

analisado durante as con

versas. Isso só trará benefícios
a Jaraguá do Sul", declarou.

Prefeitura promete iniciar reforma do hospital

vencer as E?leições. '

Secco informou que o PPB

pretende lançar candidato a
prefeito na maioria das ci
dades do Estado. "Será ad
versário quem estiver centro".
afirmou, lembrando que o

partido deseja participar de
coligações que pretendam
implantar um novo estilo de

governar, "com transparên
cio, ética e seriedade". O ex

deputado estadual Udo
.

Wagner (PPB) confirmou as

declarações do secretário.
"A intenção é manter no

governo de Jaraguá do Sul
um representante da coliga
ção Mais Santa Catarina",

obra, com aproximada
mente 210 metros quadra
dos, será realizada com

recursos próprios do Muni

cípio. Zimmermann informou
também que o posto de
saúde do Centro está em

fase finalde conclusão.

O Diretório Estadual do PT reuniu-se na semana passada,
em Lages, para discutir as estratégias e futuras alianças às

eleiçõesmunicipais do cno.que vem.
A orientação é para que não haja coligações com

partidos da base de sustentação aos governos federal el
ou estadual, reforçando a proibição de não permitir
alianças com as legendas consideradas de direita.

A decisão é uma ducha de água fria nas pretensões do
PMDB, do deputado estaduallvo Konell, que vê no PTa

chance de vencer as eleições.
A Executiva Nacional deve homologar a determinação

catarinense e estendê-Ia aos demais estados.
Em tempo: decisão mesmo só em março de 2000, quando

o PT feCha questão.

Guaramirim - O prefeito
Antonio Carlos Zimmermann
(PMDB) prometeu iniciar

. imediatamente a reforma e

ampliação do Hospital
Santo Antônio. A Prefeitura
já dispõe dos RS 120 mil pre
vistos para a obra, oriundos
do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano). Na pró
xima semana, serão abertos
os envelopes das cartas
convites definindo a empresa
vencedora. Zimmermann
afirmou aindd que já está

pronto o projeto para a

construção de um posto de
saúde no Bairro Avoí. orçado
em RS 75 mil.

De acordo com o pre
feito, será construída uma

ala e ampliada a mater
nidade do Hospital Santo
Antônio, para abrigar 25
leitos, as paredes seröc
revestidas com epóxi e os

corredores terão pisos ce

râmicos. O projeto foi
enviado à Petrobras na

vem.

Desfiliação
O vereador em

Guaramirim,lvaldo
Kuczkowski, encaminhou,
esta semana, ao Diretório

Municipal do PFL a

desfiliação do partido.
Na carta, o vereador
alega que não quer ser
empecilho à coligação
do PFL com o PPB, numa
referência à declarações
de membros das legendas

que afirmaram que
Kuczkowski poderia
dificultar a aliança.

Na berlinda

Mais um

Depois de Jaraguá do Sul,
lideranças políticas

articulam a criação do PPS
em Guaramirim. Cerca de
dez pessoas, lideradas por

Reinaldo Söfanelli,
.

discutem a possibilidade. O
PPS quer atrair políticos de

outras legendas.
Segundo Safanelli, apesar
de ainda não estar criado,

a futura legenda já
conversou com o PT sobre
as eleições do ano que

Kuczkowski não revelou quais os projetos futuros.
Fazendo mistério, disse, no primeiro momento, que talvez

não disputaria a eleição, para depois afirmar que será
candidato a prefeito.

Apesar de afirmar que fôra convidado pelo PT, corre à
boca pequena que o partido não o quer, o mesmo

acontecendo com o PPS.

Tiroteio
Do secretário da Casa
Civil, Celestino Secco,

sobre as declarações do
ex-prefeito Paulo Maluf no

programa do PPB,
quando criticou o

governo federal.
- A Executiva Estadual

manifestou-se contrária. É
preciso redefinir o

comando partidário -

disparou.
É o PPB se acomodando

mais uma vez.

Atenção
O Calçadão da Marechal

e imediações estão
precisando de atenção
especial da Prefeitura
em relação à limpeza.
O que foi construído
para ser um atrativo,

está se tornando motivo
de vergonha,

tamanho o volume
delixo que
acumUla nos

finais de semana.
Precisam-se de lixeiras!

Contraste

Enquanto que os vereadores de Guaramirim pedem
licença ao presidente da Câmara para deixar o

plenário, dejnonstrondo respeito e dando satisfação aos

cidadãos, aqui, em Jaraguá do Sul, os parlamentares
saem de fininho sem nenhuma satisfação.

�ADD/Makler� .

ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

NOVOÇO
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ßN\)ßltE Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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odesafio de ser profissionalliberal
---------------------------------------------------------

Contribuind9 com o crescimento da sociedade, preocupados com a ética da profissão, trabalham desafiando a criatividade

Os profissionais liberais to- crescimento organizado da
zem parte do dia-o-dia, exer- nação, fazem da profissão um
cem o direito de cidadania em estilo de vida, São parte de
todas as dimensões, utilizam os uma camada da sociedade
conhecimentos profissionais e, que se concentra entre
éticos para colaborar com o médicos, dentistas, engenhei

ros, arquitetos e advogados e,
como o próprio nome' j6 diz,
trabalham de forma livre, sem
vínculo empregatício, atu
ando nas prestações de ser

viços da sociedade, conforme
a formação unlversítórlo.

De acordo com o médico
Amaro Ximenes Júnior, pre
sidente da AMJS (Associação
Médica de Jaraguá do Sul), "o
exercício de um profissional
liberal confere deveres e

obrigações, pois a profissão
deve ser exercida com um olho
no exercício e outro no ser

humano, para que possamos
fazer parte de uma co

Engenheira civil - Yara B/osfe/d munidade e não de um grupo

27 Df MAIO
DIA DO PROfISSIONAL llBfRAl

o mundo mudou!

Os caminhos que nos trouxeram até aqui,
não são os mesmos que poderão nos

conduzir daqui para frente.

0,mundo está nas mãos daqueles que têm
coragem de sonhar e correr o risco de viver

seus sonhos.
É necessário lutar para tornar possível o que
não parece. Isto faz parte da tarefa hístórtca

de redesenhar e reconstruir o mundo.
O CPL (Centro Integrado de Profissionais

Liberais) parabeniza os seus associados pela
passagem da sua data comemorativa.

_-

®-t!t Centro Integrado de Profissionais

UI�-= Liberais de Jaraguá do Sul - S C

Vara BIosfeld - Presidente

de pessoas que visem o

progresso sem se importar com
as regras do bem vívére com

o bem-estar de todos", E
acrescenta: "O Brasil é um país.
em desenvolvimento e precisa
do esforço de todos, A nossa

participação deve ser cada
vez mais intensa em todos os

níveis",
Pata a engenheira civil Vara

Blosteld. presidente do CPL
(Centro Integrado dos Pro
fissionais Liberais), "es pro
fissionais liberais fazem parte do
cotidiano de utilização de

serviços de todos os cidadãos,
e trabalham em prol elo
crescimento da sociedade, um
papel imprescindível, que faz

Médico - Amaro Ximenes Júnior

com que a classe cultural
mente mais privilegiada auxilie
na formação de conceitos
éticos e na exigência do .

respeito aos direitos do cida
dão, atuando em conselhos

municipais; entidades bene
ficentes, formando grupos
para campanhas comuni
tárias e etc,",

Os profissionais liberais
também se preocupam com

a massificação dos ins
trumentos de trabalho' das
profissões feitas' de forma
errônea, "Hoje; a maior pre
ocupação dos profissionais
liberais é manter a postura
ética entre todos. Mercado
de trabalho sempre vai ter,

Arquifeta - Simone Maffedi
",II

A ético é mais importante' "

para unir a classe", afirma a

arquiteta Simone Mattedi,'
presidente da AEAJS (Asso
ciação dos Engenheiros e "

Arquitetos de .:Jaroguá do ';0.::"/
Sul), O advogado Jurandyr ' '.

'I

Hilário Bertoldi, presidente
I

da OAB/SC (Ordem do s .

Advogados do Brasil) de

Jaraguá do Sul, diz que:
"Antes de mais nada, o

profissional tem que valorizar a
ética, não só para com seu

colega de profissão, mas para
com seu cliente e as demais

pessoas que lhe 'auxiliam, ,e,
prin-cipalmente, para consigo
mesmo, A humildade e o res- ,,',

peito aos outros são armas

para o sucesso" , conclui.

Advogado - Jurandyr Berfo/di
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secco defende modernização
e reforma na estrutura do estado
---------------------------------

Secretário da Casa Civil fezpalestra na noite de segunda-feira, na Acijs,
onde explicou osmecanismos e as resistências àsmudanças

Jaraguá do Sul- Em pales
tra proferida na noite de se

gunda-feira (24), no auditório
da Acijs (Associação Comer
ciai e Industrial de Jaraguá do
Sul), o secretário da Casa Ci
vil, Celestino Roque Secco,
defendeu a urgência na mo

dernização e reforma admi
nistrativa do estado, Segundo
ele, o poder público não po
de mais ser o condutor das a

ções,mas o estimulador delas,
Para Secco, o estoco dev� as

sumir compromisso com a so

ciedade e neo com omerca

do, para disciplinar a ordem
social e econórnlco.

Para reforçar a necessida
.de da reforma do estado e

modernização pública, Sec
co apelou para o exemplo
próprio. Disse que quando as

sumiu a secretaria, em janeiro,
havia três secretários titulares
'e outros tantos adjuntos. "É
apenas uma mostra da inefi
ciência de um estado que
não tem atribuições defini
das", afirmou, Na opinião de
Ie, o estado deve delimitar su
as funções, reduzir o grau de
interferência e aumentara go
vernança e a governabilidac
de. deixando de se confundir
com nação e implementar
políticas públicas,

- O estado precisa estar
aparelhado em ações e servi
ços. Por que a reforma é ne-

Erl.S0n Junkes'CP

Opinião: Secco aposta nas reformas paro viabilizar estado

cessária? Porque hámuita bu
rocracia e os recursos huma
nos são subutilizados, Além
do rnols. o servidor não atua

por tarefa e sente insegurança
diante do desenvolvimento ci
entífico e tecnológico. O servi
dor não está lotado na secre
taria tol. ele é funcionário do
governo e deve estar prepa
rado para executor as mais di
ferentes tarefas - ensinou,

Secco afirmou que o mo

delo atual está exaurido, com
prometendo toda a estrutura,
com reflexos especiais na

saúde e meio ornblente. "Os
estados se exauriram como

banco financiador, estão
quebrados", afirmou, aten
tando para as novas atribui

ções do setor público, Para

ele.modernização exige reor
ganização interna dos órgãos
públicos e adoção de novos

modelos gerenciais, para "re
duzir custos". "A proposta é re
cuperar a verdadeira utilida
de do governo, Se o governo
não conseguir investir, tern

. utilidade discutível", concluiu,
OPINIÃO - Para o presiden

te da Acijs, E'duardo Horn, o
secretário da Casa Civil apre
sentou uma nova visão da

administração pública, onde
o estado é apenas o agente
incentivador e fiscalizador, e
não executor. "Ele mostrou
uma visão moderna de ad

ministração pública, nos

dando esperanças de refor
mas na administração de
Santa Catarina", declarou,

o A Marisol promoveu na semana passada, em Itapema, a 8º Convenção Nacional de
Vendas, reunindo representantes de todo o País.
O diretor-industrial, Snvio Punchiroli, fez palestra abordando a gestão da Qualidade Marisol,
enfocando a qualidade dos produtos.
O Em 1998, o índice do produto acabado de segunda categoria da Marisol foi de 1,31%,
A meta para este ano é reduzi-lo para 0,85%.
Para reduzir o índice, a empresa implantou o programa "Melhoric da qualidade do produto",
O Santa Catarina gasta com pessoal 77%, 17% acima da lei Camata, que limita em 60% da
receita o gasto com a folha de pagamento.
Segundo o secretário da Casa Civil, Celestino Secco, o Estado arrecada menos do que precisa.
O Em junho, Joinville sediará a 42º Convenção Nacional da Abip (Associação Brasileira da
Indústria de Panificação e Confeitaria),
O_evento tem como objetivo oferecer conhecimentos e promover a troca de experiências,
A Abip reúne cerca de 52 mil estabelecimentos, que geram mais de 580 mil empregos diretos,

L �

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DEFENDE A REFORMA .00 ESTADO
o professor Celestino Secco, secretário da Casa Civil de Santo

Catarina, polestrou. na segunda-feira (24), para empresários de
Jaraguá do Sul, no Centro Empresarial. sobre "Modernização do serviço
público e a necessidade da reforma do estado", O secretário foi claro
em sua posição e visão quanto a modernizaçã.o do estado, que vê
como imperativa quando em todo o mundo a palavra de ordem é o

globalização, "A grande tarefa política do final do milênio é a reformo
ou a reconstrução do estado", enfatizou Celestino .Secco, observando
que os caminhos para a modernização passam pela privatização,
politização e terceirização,

Ele defende a reorganização interna dos órgãos administrativos e o

adoção de novos modelos gerenciais no serviço público, contudo, es

chaves para se alcançar os objetivos são o conhecimento do
gerenciamento, planejamento orientado, organização voltada às
tarefas e redução dos níveis hierárquicos, além da participação dos
cidadãos e dos empregados, Mesmo sendo homem de governo, o

secretário da Casa Civil considera que somente através da indignação
da sociedade e da pressão sobre o governo, haverá o "despertar"
para a necessidade impériosa de se proceder a reforma do estado e o

modernização do serviço público,
O encontro possibilitou, também, debate em torno das questões

abordadas, cujas colocações do secretário coincidem com o

pensamento empresarial acerca do assunto,

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA NORTE
O secretário de Estado dos Transportes e Obras, deputado Leodegar

Tiscoski. preside na sexta-feira (28), a partir das 9 horas, no auditório do
Centro Integrado de Profissionais Liberais de Jaraguá do Sul (CPL),
audiência pública para tratar sobre o Sistema Rodoviário Norte, A malho
viária vai ser privatizada, contudo, existem alguns óbices levantados
sobre irregularidades na concorrência detectadas pelo Tribunal de
Contas do Estado e pedido para sustar a concorrência, conforme
decreto legislativo, apresentado no início de maio, pela deputado
Ideli Salvatti, A questão da cobrança do pedágio e prazos paro
execução das obras de melhorias na BR-280, SC-413, SC-416 e outras
que integram o Sistema Rodoviário Norte, seröo objeto de análise e

discussões na audiência pública, que deve reunir lideranças políticas,
empresariais e comunitárias de toda a região Norte do Estado,

FARACO PALESTRA EM JUNHO DURANTE ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS
O vice-presidente do sistema Fiesc (Federação das Indústrias do

Estado de Santa Catarina) e candidato de consenso à presidência,
José Fernando Faraco, vai ser o palestrante do Encontro de Empresários,
organizado pela Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul.
no dia lOde junho. O encontro está programado para o periodo
noturno (20h), no Clube Atlético Baependi. De acordo com o presidente
da Acijs, Eduardo Ferreira Horn, o candidato à presidência da Fiese
atendeu o convite e deve expor o seu plano frente ao direcionamento

.

estratégico da Federação, durante o seu mandato,

MISSÃO Á HORTITEC PARA'ESTIMULAR CRIAÇÃO DE NÚCLEO
A Acijs estó organizando uma missão técnica para a 6' Feira de

Horticultura (Hortitec), que acontece de 17 a 19 de junho, em Holambra,
São Paulo, A Hortitec é o maior evento do gênero no País, e para
participar, o associado investe RS 105,00 e não associado, RS 160,00. A
saída acontece no dia 17 de junho, defronte à Acijs, com retorno no

dia seguinte, O objetivo da visita é estimular o criação de mais um

Núcleo Setorial, o dos floricultores e produtores de plantas da região,
Para participar, inscrições até o dia 11 de junho, na Acijs, com Déborah,
telefone 371-1044,

.

EMPRESÁRIOS VÃO À FISPAL E À FISPAL GOURMET SHOW/99
O Núcleo dos Sorveteiros da Acijs participa da Fispol - 15' Feira

Internacional da Alimentação e o NÇJcleo dos Hotéis, Restaurantes e

Similares, da Fispol Gourmet Show - 3' Feira de Fornecedores e Serviços
poro Gastronomia, Hotelaria e Cattering, eventos que ocorrem de 8 a

11 de junho, em São Paulo, A saída de Jaraguá do Sul está marcada
para o dia 9 de junho, às 21 horas, com retorno às 18 horas, Associados
pagam RS 95,00 e nào associados RS 160,00, Inscrições até 4 de junho,
pelo telefone 371-1044, com Déborah, na Acijs.

EMBRATEl VAI ESCLARECER SOBRE MUDANÇAS NAS TELECOMUNICAÇÕES
A Embratel realiza em Jaraguá do Sul, em meados de junho - data

a confirmar -, encontro para esclarecimento sobre as mudanças que
serão processadas no sistema de comunicação brasileiro, a partir de 3
de julho, para os cerca de 80 milhões de usuários de relefones
convencionais, quando das ligações nacionais e internacionais, E o

reflexo da privatização das telecomunicações,

Eureka!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Convite
O vereador Gilmar Menel (sem partido) convidou o diretor
do Jornal CORREIO DO POVO, Eugênio Victor Schmöckel, para
comparecer à Cãmara de Jaraguá do Sul, nos próximos dies.
e fazer algumas explanações sobre o mais antigo semanário
em circulação no Estado.
A data da visita ainda não foi marcada. O convite se deu
pela passagem do 802 aniversário do jornal, que aconteceu
no dia lOde maio. .

Supletiyo
As inscrições para os exames supletivos de Educação Básica
- ensino fundamental e médio - estarão abertas de 7 a 16 de
junno, no Centro de Educação de Adulto.
Para o ensino fundamental a inscrição é grátis, e para o ensino
médio RS 7,00 por disciplina.
As provas serão realizadas no Colégio São Luís, nos dias 18 e

19 de setembro.
Maiores informações no Centro de Educação pard Adulto,
na Rua Tufie Mahfud, sln, ou pelo telefone 370-0011.

Palestra
O professor e parapsicólogo Henrique Pagnoncelli faz palestra
sobre auto-estima amanhã, sábado, a partir das 14h30, no
auditório do Sindicato do Vestuário, em Jaraguá do Sul.
A palestra procura despertar "o conhecimento de si próprio".
Pagnoncelli afirma que é necessário que cada um descubra
sua potencialidade mental, de modo a lnterterir na

comunicação telepática do relacionamento humano.
Ele é fundador do Instituto de Parapsicologia e Potencial
Psíquico e presidente do Conselho Federal de Parapsicologia
Clínica de Auto-regulamentação �rofissional.
APP's
A Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul promove
amanhã, sábado, no Parque Municipal de Eventos, às 10
horas, o encontro com as diretorias das APP's (Associação
de Pais e Professores) das 57 escolas municipais.
Na oportunidade, tomam posse os novos diretores das APP's,
para um mandato de dois anos. A secretaria entrega o

relatório das atividades de 1998, contendo o orçamento, as
ações e os projetos desenvolvidos naquele ano.

Fanfarra
A Prefeitura de Jaraguá do Sul entregou à Escola Municipal
de Ensino Fundamental Alberto Bauer quatro instrumentos
musicais para a formação da fanfarra da escola.
Os alunos Jean Becker e Anderson Krüger, representando os

demais estudantes, receberam os instrumentos.
O prefeito Irineu Pasold pediu aos alunos que "façam bom
uso dos instrumentos, para justificar a compra de outros".

Alexandre Garcia expõemazelas
e conclama confiança no Brasil
---------------------------------

Jornalista fez palestra na noite de ontem na cidade, quando defendeu a
política econômica e relembrou fatos da nossa História recente

Jaraguá do Sul - O jorna
lista e escritor Alexandre
Garcia (Rede Globo) fez

palestra na noite de Ontem,
no Clube Atlético Baepen
di. Durante cerca de 90
rnlnutos. relembrou fatos
recentes da História do País,
afirmando que, nos últimos
15 anos, o Brasil passou por
seis 'grandes frustrações,
que tiveram conseqüências
prejudiciais à política e

economia. Ele defendeu o

Plano Real, apontando a

estabilização da moeda
como um grande avanço e

prova de amadurecimento.

Segundo ele, o recente
episódio das fitas com

gravações de conversas

entre o presidente Fernan
do Henrique e o ex-pre
sidente do BNDES (Banco
Nacional do Desenvolvi
mento Econômico e So
cial) André Lara Rezende,
quando do leilão do sis
tema Télebras, "é uma ten
tativa de desestoblllzor o
governo". "Exumaram es

sas fitas, que não trazem
nenhum benefício ao Pa
ís", afirmou, acrescentan
do que o povo está preo
cupado com o desenvol
vimento, com a geração
de emprego e renda e não

quer discutir picuinhas.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOSW 064/99

TIPO MENOR PREÇO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL leva ao conhecimento dos interessados que, em conformidade
com o que preceitua a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, encontra-se aberta licitação na modalidade de
TOMADA DEPREÇOS, do tipoMENOR PREÇO, para a aquisição deGÊNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS E NÃO
PERECíVEIS, para distribuição de MERENDA ESCOLAR NO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL.
Os envelopes n° 01 - HABILITAÇÃO e n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, deverão ser entregues no edifício-sede desta
Prefeitura Municipal, sito na RuaWalterMarquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, na Divisão de Protocolo, até às
09:00 horas do dia 14 de junho de 1999 e serão abertos às 09: 15 horas do mesmo dia.
Demais informações serão fornecidas aos interessados, na Divisão de Compras, no horário de 08:00 às 11 :30 horas
e de 13:00 às 17:00 horas, no endereço supracitado, ou pelo telefone n° (047) 372-8058, ou ainda pelo, e-mail
pmjgua@netuno.com.br.
O Edital completo e seus anexos poderão ser obtidos na Divisão de Compras,mediante o pagamento da taxa de R$
5,00 (cinco reais), ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.com.br.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de maio de 1999

IRINEU PASOLD - Prefeito Municipal

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

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 --GEP89251-470 +Fone: (047)371-75HlFax:-(047) 372-1820 -

Jaraguádo Sul- SC - HomePäge.www.cassuli.eöm.br - ê-mäíl.cässuliéàcassuli.com.br

Edson Junkes/CP

- Não podemos permitir
que o Real se torne a sétima

frustração - conclamou, lem
brando que a primeira foi o
movimento das Diretas Já,
ceifada pelo Congresso;
morte do ex-presidente Tan
credo Neves, apresentado
como salvador da pátria,
Nova República, que rom

peria com o antigo e com os

vícios; Plano Cruzado, que
iria acabar com todos os

problemas econômicos do
País; Constituição de 1988,
promessa de desenvolvi
mento e resgate da cidada
nia; eleição de Collor de
Mello, o novo que colocaria
o País no primeiro mundo.
Garcia afirmou que o

povo quer mudanças "e
-

que as eleições estão mos

trando isso". Na opinião
dele, o brasileiro apren
deu a votar, mas não
aprendeu a cobrar dos

governantes. "Ainda es

tamos muito longe do
primeiro mundo. A falta de

respeito da população
com relação aos prir
cípios elementares de e

ducação, como jogar pa
pei no chão, passar sinal
fechado, não respeitar a
faixa de pedestre e outras
tantas, contribuem poro

SEJA COMPETITIVO NEStE:MERCADO--GLOBÁfIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

nos deixar no terceiro
mundo", frisou, lembran
do que em qualquer lei o
mais forte é responsável
pelo mais fraco.
INíciO - Em entrevista

exclusiva ao Jornal COR·
REIO DO POVO, Alexandre
Garcia contou um pouco
do início da carreira
jornalística. Ele é gaúcho
de Cachoeira do Sul. Aos
7 anos foi levado pelo pai
para trabalhar em novelas
de rádio. Aos 15, trans
mitia missa aos domingos.
No último ano de fa
culdade, começou a tra
balhar na sucursal do
"Jornal do Brasil", em

Porto Alegre.
Em 1993, foi enviado ao

Uruguai para entrevistar o

presidente Juan Maria
Bordaberry, dando início
no jornalismo político.
"Acho a política uma

chatice", afirmou. Durante
o regime militar teve a

credencial do Palácio do
Planalto negada porque
agentes federais confun
diram o adesivo da PUC
(Pontifícia Universidade
Católica) com POC (Par
tido Operário Comunis
ta)". "Nunca fui comunis
ta", concluiu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

CJJr. 9lcgr 91ídekí CJtodrígues da c5í/oa

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

PIAZ �RA
-'U'�e.�

Aluga telões

Av. Mal. Deodoro, 252-FONEjFAX (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

•

J 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) 372-3.�32 I 371-1109

Suzana Melilto e Rafi
Franz contraíram
núpcias sábado
passado. A cerimônill
religiosa foi na Igreja
Nossa Senhora do
Rosário (Rio Molha) I
recepção aos

convidados na

Associação Recreativi
Weg. A lua-de-mel elt!
curtiram em Fo1"lillttA

Educação
InfantilDente
de Leite reuniu

asmães e

prestou
homenagem

comjantar no
Restauranie

Itajara

Blâsio Mannes,
diretor da

Estofados
Mannes, prestou
homenagema
Valdir Sardagna
pelos 17 anos de

serviços
prestados, em
recentefesta na

Recreativa

I JB""IuIs
"

- I
I <� """'1!!:.t I
I 0':IÍetOrylÇijo<.p_àr:a Casam�.os I
I Ei:;' 'k�fOS� Festas � Geral I

,

..���Sístc�ß1a'd�:';�luguel :.�:: ,.<.,�., ;;,.1

� e}(I�����J�úiii�i��r3§�5�� JOD IIII Tel. (047) 371-snií'975-o759
I . .. _ _. ., . . _.I

Kátia Gubert e

em jantarfestivo

sábado passado, Garota.
Divina/99. Ela represenllJró'
Colégio Divina Providência

no concurso Rainha dos

Estudantes, dia lOdejulho,
'no Baependi

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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Parafuso e metal: o brilho da arte
De latão e paciência. O
minucioso trabalho de Guido

Heuer, em metal gravado,
fruto de criatividade e

intuição, está em exposição na

Oficina de Arte, desde quarta
feira (26). Das 14 peças
colocadas em apreciação, 12
são trabalhos recentes, com

data de 1999. As outras duas

obras fazem parte do Projeto
Arte-roda, exposição
itinerante idealizada por
Guido em 1998 e que também

está visitando Jaraguá do Sul.

O trabalho atual do artista em

nada lembra o início da

carreira. Aos 13 anos de

idade, em Blumenau, ele
aventurou-se no mundo
artístico fazendo jóias
artesanais, em estilo hippie.
Aos poucos foi criando peças
mais elaboradas com pedras
semi-preciosas, até encantar
se com o metal gravado,
executado com o mesmo

procedimento da matriz da

gravura. Além de lata, Guido
experimenta outros metais,
como inox e cobre, buscando
eliminar as soldas e fixar as

peças com parafusos.
O ateliê Guido Heuer fica na

cidade de Gaspar, onde reside.

Preservando a imagem de

artista ecologicamente correto,
mescla materiais novos com

objetos reaproveitáveis. Além
de cabos de aço e esticadores,
obteve resultado belíssimo

compondo peças com carretéis
usados de cabos telefônicos e

madeiras encontradas na

praia.
Com a preocupação de tornar

a arte expressão menos

elitista, Guido procura formas
de fugir do círculo restrito das

galerias, para atingir maior
número de público. "Também
faço trabalhos integrados à

arquitetura, como fachadas de

prédios", conta. Nessa
atividade, desprende parte do

tempo pesquisando materiais

resistentes às adversidades

climáticas. Pretende dedicar
se seriamente a essas técnicas,
no futuro.

FORMAÇÃO - A idéia de

tornar a arte mais acessível

de.u origem ao Projeto Arte
roda, exposição itinerante

levada a espaços públicos,
como escolas e terminais

urbanos, através de estrutura

metálica que garante
sustentação às peças. Guido

contou com o apoio da mestra

que o ensino da arte exige
foco diferenciado e pressupõe
professor mais preparado, por
isso procuramos dar-lhes

subsídio", explica.
O encontro com professores
jaraguaenses aconteceu na

semana passada, nos dias 18 e

19, quando Nadja ministrou
curso de 20 horas, através de

convênio entre Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer e

Oficina de Arte. Garantindo o

embasamento teórico

metodológico, ela acredita que

seja mais fácil às crianças a

apreciação das obras. "A

criança tem oportunidade de

entrar em contato com a arte

catarinense, através de peças
originais e não de

reproduções. Além disso,
recebendo fundamentação, ela
tem capacidade de situar o
trabalho de Guido Heuer na

arte contemporânea",
complementa.
A exposição Arte-rodajá foi
vista por mais de 260 mil

pessoas e vai percorrer 24

escolas em Jaraguá do Sul, até
o mês de julho. Os novos
trabalhos de Guido Heuer
ficam na Oficina de Arte até

25 de junho.

Guida Heuer: laminados coloridos fixados com parafusos
em Artes Visuais e História e exposição. Nadja vai até as

Crítica de Artes, professora escolas, fazendo trabalho de

Nadja de Carvalho Lamas, capacitação dos professores,
para desenvolvermaterial antes da organização das

pedagógico que dá suporte à visitas à mostra. "Entendemos

Fabricamos tambémmóveis em aço sob medida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com
grande diversidade. Consulte-nos!l/iifillll�, Estofados

fé w. KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-�466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

.
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Sexta-feira, 28 de maio de 19992 - CORREIODO POVO

Confira aHistória

liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade", O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72anos
- Em J 927, a intendência, adrninistrada por Arthur Müller, convocava os

participantes da Exposição Municipal de 1926, de Joinville, e entregava
diplomas aos seguintes expositores locais: Moretri Irmãos, Wilhelm Weege,
Ernesto Sohn, João Marcatto, Bernardo Grubba, Ferdinando Singendonk,
Ângelo Rubini, Luiz Kienen, Augusto Mielke & Cia., Piazera & Cia., José
Emmendoerfer, Guilherme (Wilhelm) Walter, Jorge Wcinzirl, Estephano
Ballock e Henrique Brederneyer.
- Desde o dia 1 de maio, estava doente o velho auxiliar João Miguel Müller,
dedicado e competente chefe das oficinas gráficas, onde se imprimia o

CORREIO DO POVO, e falecia aos 47 anos, irmão de José e Arthur Müller,
seu cunhado M. Soares, sendo a encomenda do corpo feita pelo p. Stolte.

Auxiliavam nos funerais e durante a enffrmidade João Ballock, Alberto

Voigt, Thomaz Fruet, pai de Ary Carolino e avô de Tommy, Rodalpha Maser
e Walter Janssen.

Há 71 anos

- Em 1928, o governador dr. Adolpho Konder chegava a Jaraguá, vindo dá

capital, para tomar o trem que o levaria a Porto União, onde se realizaria
uma exposição agroindustrial naquele Município. Acompanhavam o

governador o dr. Tavares Sobrinho, presidente do Tribunal de Justiça;
Carlos Wendhausen, dep. estadual; Heitor Blum, gov. de Florianópolis;
Mário Lobo, preso do Conselho de Joinville; Haroldo Pederneiras, dir. de

Viação e Obras; Álvaro Blering, eng" da São' Paulo-Rio Grande; Bulcão
Vianna, preso do Congresso Estadual; Augusto Montenegro, dr. Othon

D'Eça, redator de "República"; Altino Flores, redator d'OEstado; Mimoso
Ruiz, da Folha Nova; José Gaya, Heleodoro Borges, Waldemur Grubba,
Álvaro Tavares, Francisco F. Fischer, dr. Fritz Weiss, José Emmendoerfer,
Artur Carstens e Augusto Mielke, delegado de Polícia. Depois do jantar
tomavam trem especial.

Há 70 anos
- Em 1929, o governador dr. Adolpho Konder tinha no seu plano de metas a

construção da Penitenciária do Estado, que depois seria chamada de
Penitenciária da Pedra Grande, na Ilha de Santa Catarina, aplicando nesse

serviço os 336 contos de réis que a A.E.G. pagou de imposto de transmissão

de imóvel, quando adquiriu a Empresa Joinvillense de Eletricidade, ria formação
da EMPRESUL - Empresa Sul-Brasileira de Eletricidade S.A. -, cuja usina

distribuidora - Matriz - vale lembrar novamente, se localizava em Jaraguá, e
prestou, como ainda presta, grandes serviços no desenvolvimento do parque
industrial do Estado de Santa Catarina.
- O caudilho Fabrício Vieira, participante da "Guerra do Contestado", tinha também
seu dia de Waterloo, quando foi entregue à polícia catarinense, a fim de responder
por processos em Ouro Verde (Canoinhas) e medianie um habeas-corpus tinha

sido posto em liberdade no Paraná. Conduzido à cadeia de São Francisco, alegou
sua qualidade de oficial da Guarda Nacional, pelo que foi transportado para

Florianópolis, onde se achava preso no estado maior da Força Pública.

Há68anos
-�Em·1931, João Karger tinha fábrica de móveis na atual Rua 6 (Procópio Gomes

de Oliveira) onde estão os imóveis de R. Driesserr e EV Schmöckel, a maior e

mais velha fábrica do 20 Distrito do Município de Joinville (Jaraguá), e atendia

sua clientela pelo telefone n" 38.
- Falava-se nesse pós-revolução que deveriam
ocorrer grandes modificações em Santa

Catarina, entre os quais figurava a criação
dos municípios de Rio do Sul, Jaraguá e

Gaspar.
- O burocratismo d,J governo provisório da

República chegava ao cúmulo, intimando
herdeiros dc Um barnabé piauicnse para
recolher aos cofres da Nação Rs. I $900 (mil
e noveccntos réis), desviada da renda pública

•
. l

no ano de 1896, e q,ue, há 35 anos, estavam

procurando o devedor,

Qualidade
Marista de

Educação

/UJ't &� lIidtnS�

HISTÓRIAS DE FRACASSOS

.

"Sem trabalho ... Por quê?"
Em cidade de melh<?r qualidade de

vida, não se concebe a idéia de fracassos.
Mas existem. E como. Pior, ainda, quando
chegam ao fundo do poço e não

vislumbram a esperança de um dia voltar
a viver com dignidade. De apagar de suas

mentes o sentimento de vergonha e se

esconderem embaixo de pontes, de beber
e banhar-se nas águas poluídas do nosso

histórico Itaprcu.
Custo acreditar que no raiar do ano

2000 da era cristã ainda assistamos às
cenas de confinamento humano numa

cidade que tem a maior renda per capita
de Santa Catarina.

Gente, eu vi três deles. E estou

arrasado.

Barbaridade!
Pretendia fotografar a exuberante

vegetação das margens do perene rio e o

luxo das pontes modernas e as adaptadas,
e acabo encontrando o lixo humano, em
estado mais que deplorável, que a foto
mostra.

Não reagem com a minha presença.
Indiferentes assistem minhas manobras e

riem quando bato a cabeça na ponte.
Puxo conversa com eles e fico sabendo

que são de fora e vieram atraídos pelo
progresso, que trabalharam em obras até

serem despedidos. Faz muito tempo que
não trabalham. Até a Secretaria do Bem

Estar esteve ali, faz três meses, sem

solução, O alcoolismo já tomou conta

destes deserdados da sorte, que já
necessitam de algum tratamento para
voltarem a trabalhar.

Não reclamam contra ninguém.
Apenas estão apáticos. Para eles a vida

parou no tempo. Tudo que vier é lucro.
Mas certamente só colherãoprcjnízos,
Até que uma cova rasa os abrigará, para
o descanço eterno. O administrador do
cemitério registrará a ocupação com

uma tabuleta: aqui jazem três ope
rários que foram despedidos e não
encontraram mais trabalho.

A foto registra 10h45 de 20-5-99.
Uma panela com água fervente e nada
mais. Condoído com a cena, deixei o

equivalente da consumação do meu

clube de serviço, na próxima terça
feira. Espero ter feito uma boa ação.

Quem são estes miseráveis:
1 - A.E., 47 anos, o mais idoso do

grupo, é de Capinzal-SC, servente de

profissão. Correndo as construções em

busca de serviço, no percurso tomou

uns traguinhos e um caminhão o pegou,
sem prestar assistência, evadindo-se
doloca!.

Ainda não tem condições de andar.
. 2 - A.A. (42) também é servente de

pedreiro e vive sozinho. É natural de

Marumbi-PR
'

03 - A.I.A. (29), de Lages, amigado
com M.A.A. (40), é servente meio

oficial.
Os três declararam não querer voltar

às suas origens, com vergonha de terem
fracassado na vida.

Eles acreditam em Jaraguá do Sul.

Esperamencontrar uma casinha onde

morar, em conjunto, e procurar uma

ocupação. "A esperança é a última que
morre", conclui o mais idoso do grupo.

Pois é! É só esperar... até quando?
(EVS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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por Egon Iagnow

importante para Sul, o ponto mais

os moradores do importante, no início

lugar. Em Jaraguá do da colonização, foi a
estação ferroviária.

Em torno dela

surgiram comércios,
bares, hotéis e

algumas indústrias.

Igualmente as

residências situavam-
,

se, em maior número,
nestas imediações.
Somente depois
da década de 40, com
a construção
da Prefeitura e

Fórum na Praça
Ângelo Piazera,
é que o centro da

cidade começou a

deslocar-se para
este ponto.

torno de um ponto
importante. Isto pode
ser uma escola, uma

As cidades

desenvolvem-se,
naturalmente, em

igreja, uma fábrica,
ou algum ponto que
ofereça algum serviço

o centro da cidade no final da década de 30. Compreende a área das atuais ruas Epitácio Pessoa, Emílio C. Jourdan,
ArthurMüller, pe. Pedro Francken e Av. Getúlio Vargas

o Celltro da cidade na década de 40, depois de 1943, vendo-se a Av. Getúlio Vargas
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4==-=CO=R=RE=I=O=D=O=P=O=V=O===============mitö�·============Se=x=ta=-=fe=i�=a=,=2=8=d=e=m=a=io=d=e==19::::;99
CLUBE DE BOLÃO

Jaraguá do Sul - O veterano

Ás de Ouro B.C., filiado ao

Clube Atlético Baependi, com
pletou no corrente mês 51 anos

de existência ininterrupta, co

memorado com jantar festivo.
A nova diretoria é a seguinte:

Presidente: Ivo Fritz Hasse;
Tesoureiro: Vlademar Mazure

chen; Secretário: Nelson Tar

nawski; Oradores: Rainer Al
fredo WieIe, Nelson Tarnawski e

Moacyr Rogério Sens; Maestros:
Moacyr Rogério Sens, Walter

Carlos Hertel e Rainer Alfredo
WieIe; Dept? de Turismo: Rainer

FALECIMENTO

Jaraguá do Sul - Aos 90
anos faleceu nesta cidade, no dia
13 de maio de 1999, o sr. Oswal
do Thiem, antigo constante leitor
do CORREIO DO POVO, viúvo de
Frida Riegel,. há 10 anos.

Nasceu em Massaranduba,
filho de Bruno e Hulda, em 11-
10-1908.

Deixa um filho, uma nora,

duas filhas, um genro, seis netos

e oito bisnetos.
Trabalhou por muitos anos nas

firmas de Alfredo Schulz, Max
Wilhelm e Lothar Sonnenhohl.

Em vida foi um exímio ati

rador, integrando a equipe de

atiradores da antiga Sociedade de

'"

As de Ouro: 51 anos

Alfredo Wiele e Jal

mey Garcia; Dept?
de Bolão: Thomaz
César Fruet, Carlito
Chiodini e Odair Flo

riani; Dept? de Divul

gação: Eugênio Vic
tor Schmöckel; Junta
Apuradora: Moacyr
Rogério Sens e Rai
ner Alfredo WieIe, c

Comissão de Festas:
João Carlos Marcat

to, Thomaz César Fruet, Hamil
ton Garcia, Álvaro Mann e Ilse
Fischer Hasse.

Na foto, o momento em que o

grupo cantava o hino esportivo, sob
a batuta de Walter Carlos Hertel.

Oswaldo Thiem
Atiradores "Ja

raguá", esta fun
dada em 6-3-1906,
atual Clube Atlé

tico Baependi.
Quando das

marchas pelas ru

as da cidade, na

tradicional Festa
do Espírito Santo,

.

exibia com orgu
lho as codas de

seu empenho, com
centenas de medalhas ele melhor
atirador.

O sepultamento deu-se no dia

seguinte; saindo o féretro da Igreja
Evangélica Luterana - Centro, para

o CemitérioMunicipal da Rua CeI.
Procópio Gomes de Oliveira, com
grande acompanhamento. COR·
REIO DO POVO apresenta pêsames
aos enlutados.

Camaradagem acadêmica
Em 1901, a Acaelemia ele Letras tinha como seele, ainela, o escritório ele aelvocacia de Rodrigo Otávio, na Rua

da Quitanda. Foi aí que se reuniu na tarde de 31 de dezembro para eleger Afonso Arinos.
Carlos de Laet e José do Patrocínio, por essa época, viviam em constantes polêmicas, e até descomposturas,

pela imprensa. Nessa tarde, porém, ao entrar na sala, foi Laet apertando a mão a um por um, até que chegou
diante do grande abolicionista. Recuar, seria indelicadeza. Expor-se a uma desconsideração, seria desagradável.
Teve, porém, um recurso: deteve-se diante do grande negro, e interpelou-o:

- Camarada! Nós estamos bem ou estamos mal?
- Mas, estamos bem, amigo! - fez Patrocínio, levantando-se.
E apertaram-se as mãos.

Rodrigo Otávio - Revista da Academia Brasileira de Letras, n" 27.

I,

Dizia Írio Piazera que onde está a Loja Salfer, na esquina da Praça Ângelo Piazera e Marechal Deodoro, local do
estabelecimento de Ruysam e depois Pulli Bar - tinha um quarto naquele prédio que vivia cheio de pessoas, por falta de

cadeia, onde a polícia pudesse manter os presos. No longínquo Oeste catarinense, o nome Baependi entrou numa

conversa que eu, a Brunhilde, a Yvonne e o Francisco Alves tivemos na sala de café do Hotel Bertaso, em Chapecó,
quando do casamento da filha de Darcy Schultz.

Na manhã, aparece o.dr. Príamo Ferreira do Amaral e Silva, ex-promotor público da Comarca de Jaraguá do Sul,
para matar a saudade do passado jaraguaense. Tocamos no nome Baependi, em que entra o Sport Club Brasil e o

envolvimento da Sociedade Atiradores "Jaraguá". Conta, então, que o juiz de Direito dr. Ari Pereira Oliveira convidava
o capitão Leônidas Cabral Herbster, o tenente Orion Platt e ele, dr. Príamo Ferreira do Amaral e Silva, e foram a

Florianópolis com o já falecido capitão Lara Ribas, que era o delegado da Ordem Política e Social, quando voltaram

com o nome de Baependi, como nome a título precário, do Clube Atlético Brasil e, que não podemos usar o nome

Brasil, adotariam o Baependi (anteriormente chamava-se Sport Club Brasil e Associação Atlética Brasil), que tinha

sede no prédio de Tufie Mahfud (hoje prédio da Hungária) na Rua I (Getúlio Vargas) e que era liderado por Gerhard
Arthur Marquardt. Não se falava do patrimônio da Sociedade Atiradores Jaraguá, nem do Schuetzenhaus, a sede

social. Contudo, o Clube Jaraguaense serviu de veículo.

Falou, também, do delegado Nataniel Cidade, que judiava dos alemães, e os soldados Zanela e João Polícia (o que

prendeu o papagaio de José Albus, de que existem diversas versões), mas de acreditar-se nas palavras de um ex-

promotor. Voltaremos. Até a próxima.
'

.

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

Tio Eugênio

II

MENSAGENS

Os80anosdo
CORREIO DO POVO

República Federativa do Brasil

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

OF. n° 104/99, de 10/5/1999

Na data em que o Jornal CORREIO DO POVO

completa 80 anos, esta Casa de Leis, atendendo
solicitação do Vereador Moacir Antônio

Bertoldi, apresenta a V.Sa. e a toda equipe de
colaboradores nossas congratulações.

Sabemos que foram décadas de trabalho em

busca de informações, mas, hoje, o Jornal

CORREIO DO POVO é um meio de comunicação
respeitado, e esta data não representa somente

uma história de sucesso, é também um marco

na História de nosso Município e região, pois,
afinal, são 80 anos de trabalho sério e

competente no trato com a informação.
Parabéns!

Atenciosamente,

Alcides João Pavanello
Presidente

SETOR MATRIZ

SÁBADO
I ShOO - Matriz

19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

Santíssima Trindade
o Evangelho nos revela a ternura e a compaixão de Deus. Ele nos revela o

grande amor que fez o Pai enviar seu filho querido não para condenar o mundo,
mas para manifestar a salvação. No Antigo Testamento, Moisés chama o Senhor
de "Deus misericordioso e clemente, paciente, rico ern bondade e fiel". O apóstolo
Paulo fala do amor, da graça e da comunhão presentes nas pessoas da Santíssima
Trindade.

Esta Palavra pede de nós que deixemos de lado todos os falsos ídolos e

imagens que criamos de Deus como julz e patrão que condena, exclui, castiga e

pede sacrifício. A palavra de Deus neste Domingo nos convida a entrarmos numa

relação de comunhão e amizade com ele, para participarmos deste dinamismo de.
ternura e carinho da Santa Trindade.

Permaneçamos na concórdia, e o Deus da paz estará conosco.

Apoio:

�
CASA DAS TINTAS'

TAFAC - TAVA,RES
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 - 1° andar

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vivmbocm

Como nada é produto do

acaso, o lntl-Llceu da Vida

apareceu na vida de janete
Marcatto e de outras tantas

pessoas que por aqui já
passaram tendo um grande
objetivo.
No caso de janete, o prazer e
a satisfação diária de ter cria

do um espaço voltado pera

ajudar as pessoas. Sempre
harmonizado.e energizsdo o

Inti passa ci todos os que
freqüentam e mesmo àque
les que nunca tinham entrado
nele o equilíbrio e a paz tão

necessários hoje em dia na

vida das pessoas. Isso aconte

ce de unia maneira muito'

forte que conseqüentemente
as pessoas sentem a necessi

dade de mencionar o fato.
São três anos de existência

(local atual. Mas três anos an

tes as mesmas atividades já
eram realizadas em diferentes

espaços), onde muitas pesso
as necessitavam, cada uma

em um espaço diferente, de
ajuda e puderam encontrar

aqui a terapia que precisavam.
Completam-se seis anos de
intensa atividade. Onde
muitos cursos foram promovi
dos, as atividades permanen
tes eram diversas e a agenda
estava sempre lotada.
Como tudo são fases, o lnti

hoje em dia passa por uma
nova fase. Faz dois anos que
o espaço está mais voltado

para a prática de Yoga (o forte
da casa).

As aulas de yoga não envolve
somente a prática das

posturas, exercícios enfim.
Elas são um conjunto de

pesquisas feitas sobre
diversos assuntos ligados a

uma vida mais saudável e

natural, não só relacionados à

alimentação mas quanto ao

cuidado com os nossos bens

naturais (com a água, a
reciclagem do lixo, ... ). ,

Não desenvolvendo

unicamente o lado físico do
aluno e sim fazê-los lutar para
termos um mundo mais

saudável, isto implica em
_

mudar os hábitos

improdutivos também quanto
a: ser mais saudável em

relação aos pensamentos, aos
relacionamentos, a respiração,
etc., .ou seja, assuntos que
levam de encontro à filosofia
da yoga.

Neusa Kalfeld. 40. secretária -

...a preocupação de [artete vai

além de ensinar os exercícios

(posturas) e respiração
corretas. Ela nos transmite

muitas informações e dicas de

alimentação, como mudar

hábitos e vícios prejudiciais -

não só a nós mas ao mundo-,
enfim, tudo aquilo que

precisamos para melhorar

nossa qualidade de vida.

Apesar de praticar yoga
há pouco tempo, já percebo
os benefícios no equilíbrio I

emocional e bem-estar físico.

Mas o que mais me motiva

ZYS

44..�A' J__ IIIV����•••

a freqüentar o lnti é o clima

harmonioso da casa e o

carinho dispensado aos

alunos.

Sempre busquei uma
atividade física com a qual
me identificasse. Tentei

várias, até descobrir o Yoga
que superou todas as minhas

expectativas. Eu recomendo.
Com muito carinho quero

cumprimentar a [arrete pelos
três anos à frente do Inti,
realizando um trabalho

sério, voltado ao

desenvolvimento integral do
ser humano ...

COMBATE AO ESTRESSE,
UMA ALIMENTAÇÃO MAIS

SAUDÁVEL, DEPRESSÃO,
ENTRE OUTROS.

ASSUNTOS SEMPRE

ABORDADOS EM AULA.

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcallo e

Rafael Jonatan Marcallo

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901 li�----------------------�

As aulas são completas.
Envolvem todo um processo
de compreensão e tem como

conseqüência uma mudança
"permanente" na vida das

pessoas. Além da parte
prática há o embasamento

teõrico, onde são estudados
todos os sistemas do corpo
humano, fazendo com que os

alunos entendam melhor
como funciona o nosso

organismo e assim tomam a

atitude, na maioria das vezes,

pela mudança de certos

hábitos e vícios. Isso tudo faz
com que os mesmos não

abandonem as aulas, pois a

melhora na vida deles - como

um todo - é rapidamente
assimilada.

yoga - lnti Liceu da Vida - e,

estamos nós. A escola faz

aniversário, e nós somos

presenteados.
Quando descobri o yoga, eu
me descobri. Encontrei em -

mim o que procurava fora.

Hoje tento viver cada
momento com rnals

qualidade de vida. Estou feliz
e satisfeita com o resultado

que o yoga proporciona. Isso
eu devo ao trabalho

maravilhoso que me é

oferecido por esta escola,
através da pessoa iluminada

que é nossa professora [anete
. Marcatto.

Peço a Deus que abençõe e

Ilumine a escola, as pessoas
que nela trabalham, e as que
desfrutam de seus

ensinamentos. Muito

obrigado ...
Ivone Stassun. 41. empresária
-

...está de parabéns a casa de

9Jultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

HORÁRIOS:
Terça-feira: 16 horas às 17h30
Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Ouarta-feira.B horas às9h30
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira: 7h30 às 9 horas
Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro -

(Rua do Edifício Carvalho) - 372�1141

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



13••• •• 16· CORREIO DO POVO· Jaraguá do Sul, 28 de maio de 1999
. . .

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

.

"

e

Modelo

Joana
Prado, a
Feiticeira:
,do H, aos �
poucos

.

vai

ganhand(J�
a

preferência' �
dos
''sobrinJws'' :
deuma
certa

Tiazinha
.

.

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

EXALTASAMBA ELBA
RAMALHO� Para confirmar ainda mais o título

de "a casa dos grandes eventos",
a Boate Notre traz para o seu

palco, neste sábado (29), a banda
de pagode Exaltasamba, que tem

como integrantes, Chrigor (voz e

pandeiro), Péricles (voz e banjo),
Pinha (vocal e repique), Isaías
(vocal e violão), Thell (vocal e
bateria), Marquinhos (vocal e
tantã) e Brilhantina (vocal e
cavaco). O show leva o nome do
último trabalho do grupo, Cartão
Postal. Os primeiros 1000

ingressos serão vendidos a R$
10,00 e podem ser adquiridos na

Choperia da Praça, Smurf's
Lanches, O Boticário e na Hobby
Vídeo Locadora.

A eletrizante cantora paraibana
Elba Ramalho coloca todo
mundo para dançar, nesta sexta

feira (28), a partir das 21 horas,
no Centreventos Cau Hansen, em
Joinville. Os ingressos estão
sendo vendidos a R$ 10,00. O
show faz parte das comemorações
dos 20 anos da RBS-TV.

FESTA DO
,

CAFE,
Jovens de várias cidades da

região marcaram presença na

festa do primeiro aniversário do
, Café Confusão, ocorrida no

CENTERRSOM

CD'. - DISCOS - FITAS

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

último sábado (22). Apesar da
baixa temperatura, a noite esteve

quentíssima nas duas pistas e no

novo jungle (área externa). O
ponto negativo vai para os Djs da

pista pop, que exageraram no som

techno, Entre os principais pontos
positivos, a decoração festiva, o
novo visual dó jungle e a

excelente apresentação da Banda
Núcleo Sul.

OVERNIGHT
A Danceteria Overnight, de
Corupá, ameniza o frio da

moçada, promovendo, neste
sábado (29), a partir das 22 horas,
a Noite do Vinho. Os ingressos
custam R$ 2,00 (elas) e R$ 3,00
(eles).

..

MELA0
Hoje (28), no Melão Jungle
Club, em Joinville, acontece o

lançamento do CD "O Cicio",
da Banda Canela Preta. O'

point fica próximo ao

, Shopping Mueller, em frente
ao Hotel Tannenhof.

MEIN BIER

'.

O som das pistas londrinas
terá espaço especial na .noite
de hoje (28), na Boate da

Mein Bier, na realização da
Power Friday. A Banda
Núcleo Sul, de Joinville,
estará agitando a área central
da bonita cervejaria de
Balneário Camboriú. No
sábado (29), a casa estará
funcionando normalmente.

Ingressos: R$ 5,00 (fern.) e R$
10,00 (masc.).

BETO
GUEDES
O Restaurante e Espaço
Cultural Inconfidência

Mineira, localizado na Via

Gastronômica, em Balneário

Catnboriú, recebe, nesta sexta

feira (28), a partir das 23

horas, mais um dos grandes
nomes da nossa MPB:

Integrante do Clube da

Esquina, movimento musical

mineiro nascido no final da
década de 60, em Belo

,
Horizonte, Beto Guedes vem

. ao "Inconfidência" para
divulgar o seu mais recente

trabalho, Dias de Paz, que
marca o retorno do cantor,
após sete anos afastado dos
estúdios. Em seu show, Beto
Guedes toca acompanhado de
sua excelente banda, cornpos,
por Cláudio Faria (piano),
Alexandre Lopes (guitarra),
Esdras Ferreira-"Nenén"

(bateria), Wellerson Coelho
"Guda" (percussão) e Adriano
Campagnani (baixo). O
ingresso custa R$ 30,00 e dá
direito a um jantar. No bufê,
logicamente, o melhor da
culinária mineira. Reservas:
361-0662, com Beth. Música
das boas, com certeza!

FESTA JUNINA
Alunos, professores, pais e

funcionár ios do Divina
Providência estão nos

preparativos para a realização
da Festa Junina dos 80,
programada para o dia 5 de

junho, a partir das 18 horas,
no ginásio de esportes do

próprio colégio. O evento faz

parte das festi vidades dos 80
anos de intensa atuação do

Colégio Divina Providência,
em Jaraguá do Sul, nas áreas

• • r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D��f:
o

•

aniversariante
de amanhã

(29),
Luciano

Schwalbe,
mostrando

que está
cada vez

mais

apaixonado
• pela morena

Lizandra
Enke. O

casal

comemorou,
na semana

• passada, um
" ano âe

namoro

DISQUE-LANCHE
371-5309

LABORSAD
Leboratôno de AnálisesClínicas LIda,

1989 -1999
.

10ANOSA SERVIÇO DA
COMUNIDADE

GUARAMIRENSE

Guarainirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais um empreendimento PIERMANN

TRANSENTULHO
Coleta de Entulhos e Resíduos
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'CASAgDE PESCA
VENDE-SE

Na Baía de São
Francisco do su;

p�óx�(!1o eo.. t:err
BôqC' W!"

,.

casa de alvenaria
com 90m2, cozinha
com 'cnunesquetre.,
garagem para
barco com rampa,
tO(Ja,imurada:

-7;:t4J�i\?

Disk
(047) 372-0061
(047) 372-1002
(047) 371-2000
(047) 973-9781

Rua Francisco Piermann, n° 81 - Vila Lenzi

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX R$ 25.000,00. Aceita
troca com carro,
moto ou terreno

de menor
vetor.

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULAN·TE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

Rua Joinville, 1532 - Tel./Fax (047) 372-1185 Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Jaraguá doSul

315 - 2 terrenos e/453,60m', no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.
316 - Área de 7.066m', sem benfeitorias, VILA LENZI- RS 40.000,00
317 - no CHICO DE PAULA cl 6.000m' - RS 80.000,00
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546,60m' de área - RS 30.000,00
319 - BR-280 JGUÁlCORUPÁ e/g.627m' - RS16.000,00-
320 - RAU com frente para Erwino Menegotti - RS 18.000,00 - bem negociável
321 - VERSALHES e/644,00m' - RS 18.000,00
322 - RAU - Numa lateral da Erwino Menegotti - RS 13.000,00
323 - e/441m' no Loteamento'Júlio Rodrigues' -'VILA RAU - RS 7.500,00
324 - c:J 448m' - JARAGUÁ ESQUERDO - Entr. RS 5.000,00 + parcelas RS 500,00/mês
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS 21.000,00
326 - a 200m da FERJ, numa lateral da avo DOS IMIGRANTES c/ + de 500,00m'
327 - na Rua Guilherme Hass - JGUÁ ESQUERDO - RS 14.000,00
328 - novo com 88Om'de área, com 670m2de área construida, Rua Emllio Stein - CENTRO
329 - PRÓX. DO CHAMPAGNAT e/615,35m' - RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM e/l.l0lm2 de esquina - NO CENTRO
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO / JGUÁ ESQUERDO, c/ 429,00m' - RS
25.000,00 - NEGOCIÁVEL
332 - No RESIDENCIAL ELiSABETH - CHICO DE PAULA - c/ mais de 700,00m'

112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 28.000,00
114 - Alv. na Vila Lenzi - RS 15.000,00 - Ent, + RSI25,00/mês
117 - Alv. em TRÊS RIOS DO NORTE, c:J 3 quartos e 2 bwe - RS 27.000,00
118 - Alv. c/108m', num terreno de 622,50m', em Sehroeder- RS 37.000,00

•�11!;le��t1�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

202 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada mais

financiamento
203 - CENTRO - c:J suite, 2 quartos e dep. emprego - RS 60.000,00
204 - e/2 quartos no AMIZADE - RS 14.500,00 - Entrada mais finaneiamenl0
205 - e/3 quartos no AMIZADE - RS 15.000,00 - Enlrada mais financiamento
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - cl 2 quartos e 2 bwe - RS 45.000,00
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + finane.
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83m'
215 - Apto. c/I suite + 2 quartos no "EDIFíCIO ARGOS" - RS 46.000,00 de entrada
+ financiamento, aceita apto. pequeno aqui em Jaraguá do Sul

ALUGUÉIS

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

'TERRENOS
VENDAS
CASAS

401 - CASA no CENTRO na Rua José Fontana - RS 600,00 - Excelente ponto comercial
402 - SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 1° andar - CENTRO - RS 250,00
403 - APTO. TÉRREO e/2 quartos no CZERNIEWICZ - RS 200,00
404 - SALA COMERCIAL com 130m' - DARÃO DO RIO BRANCO ESQ/
LEOPOLDO MALHEIRO
405 - SALA COMERCIAL c:J 45m' - RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL -

CENTRO
406 - SALA c/150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407 - CASA na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 350,00
408 - APTO. CENTRO c/I suite + 2 quartos + dep. emprego - RS 350,00
409 - APTO. R. JOÃO PICOLLI e/3 quartos + 2 bwe - RS 320,00
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3 bwe
414 - APTO. e/3 dormitórios + sacada grande - próx. Weg I - RS 350,00
421 - SALAS COMERCIAIS c/120m' e 150m'na RUAJOSÉ EMMENDOERFER
- próx. Weg I
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - c/ mobilia
Ótima para consultório ou escritório - RS 400,00
425 - GALPÃO INDUSTRIAL c:J 120m' - Na Ep. Pessoa esq. c:J Felipe Sehmidt - RS
400,00
426 - GALPÃO INDUSTRIAL c/250m' - Bem localizado - c/ Trifásico

PARQUE AQUÁTICO EM SCHROEDER 1, COM 24.000m' DE ÁREA, COM 2

PISCINAS, 2 TOBOGÃS, 2 CASAS EM ALVENARIA, MESAS, CADEIRAS, POR
RSI50.000,OO - NEGOCIÁV�101 - BAIRRO CZERNIEWICZ, num terreno de 900m' - RS 69.000,00

102 - Alvenaria no Alto - CENTRO - c:J suite mais 3 quartos, com churrasqueira,
lareira.lavabo, permuta com apartamento aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário
de Camboriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - TOMAZ FCO. DE GOES, em alvenaria c/ 3 quartos + dependência de

empregada.
105 - Alvenaria na SCHROEDER c:J 108m', num terreno de 450m' - RS 16.000,00
106 - Na R. Emilio Schulz, no BAIRRO SÃO Luís, em alv. c:J 2 quartos - RS 25.000,00
107 - Casa em alvenaria, c:J 150m', num terreno e/406m' - NO AMIZADE - RS

53.000,00
108 - MORRO DO MEIO, 2 casinhas em alv. por RS 15.500,00
109 - GUARAMIRIM e/112m', em alv. c/I suite + 1 quarto + 1 bwe - RS

38.000,00
110 - Alvenaria c/ piscina no CZERNIEWICZ - RS 68.000,00
111 - Madeira na SCHROEDER, Rua Nova Trento, próx. ao Centro - RS
16.000,00

301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA c:J600m' - próx. Pref. Munieipal- 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 e/l.930, 18m' - RS 380.000,00 - PARCELADO
305 - DIVINÓPOLIS c/486,33m', c/ planta, luz e água - RS 15.500,00
306 - RIO CERRO cl 75 margos, c/ água, palmitos, árvores nativas - RS 70.000,00
307 - De esquina no LOT. STO. ANTÔNIO - NEREU RAMOS - RS 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na BARRA - RS 19.000,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS 17.000,00
310 - Praiade Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m'- Beira Mar- RS 70.000,00
311 - No TRÊS RIOS DO SUL, próx. recreativa da CEF, e/2.600m' - RS 25.000,00
312 - Comercial Walter Marquardt 660m', cl 22m de frente p/ asfalto - RS 30.000,00
313 - Na RUß Manoel Francisco da Costa, BAIRRO JOÃO PESSOA; área de

5.280,00m' edificado com um galpão de 450m'.
314 - Área de 165.000,00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - R$ 65.000,00

I
I,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m' e terreno com 724m'. R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m' e terreno cl 700m'. Valor R$ 150 mil negoe. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m' e terreno murado com 679m', ótima localização. Valor R$ 55.000,00 negociável
(especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m' - terreno 500m' - central. Valor R$ 100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa boa de madeira com 110m' - terreno cl 370m' - Rua José Emmendoerfer - próximo APAE - Valor R$ 40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$ 58.000,00
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370-7798 I 975-1827
Rua 25 de Julho 703 - Vila Nova - Creei 2066-J

www.premierimoveis.com.br

terreno
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

CASA NA PRAIA ot ITAJUBA
Vende-se casa de alvenaria
com 180m2, 4 quartos, 2
bwc, churrasqueira e ,

'demais dependências, toda
murada, muito bem

localizada.
Valor R$ 35.000,00
Aceita troca por casa em

Iaraguá do Sul por maior
valor - Tratar 371-8246

�
COMPRA - VENDE - ALUGA

VENDA RA'/DA E SEGURA
CRECI8240

• 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 ltajaí perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00
• Apto. em Meia Praia Itapema - ótimo apto - excelente acabamento mobiliado - R$ 70.000,00
• Apto. no Ed. Argos, suíte + 2 dormitórios - R$ 46.000,00 + financiamento
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m' alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área dé 90.000,OOm' - R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m' plaino, ótima localização. Valor R$ 80 mil.
• Ótimo 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 - alto padrão cl 780m' - R$ 38.000,00
.• Terreno no Amizade, excelente área com 13.000m' - R$ 180.000,00 (negociável)
• Sala Comercial cl 111 m2 no Ed. Tower Center, 2° andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.

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

MENEGOTII
CRECI W 550-1

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

IMÓVEL COMERCIAL

VENDE

lOCAL: R. Erwino Menegotti, 129
TERRENO com área de 659,OOm'

CASAS

CASA EM ALVENARIA
lOCAL: Vila Rau
DEP:3 quartis, sala, cozinha, bwc
VALOR: R$ i 3.000,00 e assumir financiamento de terreno

CASA EM ALVENARIA
lOCAL: R. João Baptista Rudolf -

Amizade - ÁREA: 440,OOm' DEP: 3
suites e demais dependências, com

piscina.

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

APARTAMENTO

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

APARTAMENTO SEMI-ACABADO

lOCAL: Bairro Vila Nova -

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

TERRENOS
LOCAL: R. OlíVIO DOMINGOS BRUGNAGO - VilA NOVA

ÁREA: 4.176,OOm2 - VALOR: R$ 400.000,00
LOCAL: CHICO DE PAULA

ÁREA: 40.000,OOm2� VALOR: R$110.000,OO
LOCAL: R. José Picolli
ÁREA: 562,OOm2 - VALOR: R$ 12.000,00
LOCAL: Vila Rau

ÁREA: 312,OOm2 - VALOR: R$ 6.000,00
LOCAL: Amizade

ÁREA: 450,OOm2 - VALOR: R$ 15.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R: José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Dep: 3 quartos, sala, copa/cozinha, 2 bwc, lavanderia,
dispensa, garagem, sacada - Aluguel: R$ 280,00
R: José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Dep: 2 quartos, sala, copa,/cozinha, lavanderia e garagem
Aluguel: R$ 240,00
R: Bernardo Dornbusch - Bairro Baependi
Dep: 3 quartos, sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia, garagem,
sacada - Aluguel: R$ 350,00

GALPÃO
Com área de 322,OOm2
Valor: R$ 65.000,00 (negociável)

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

PARANÁ
<,

SAOPAULO

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

� ,

bem seu "público alvo" e pelo SETIMO ano consecutivo, consegue atingir
seu objetivo, conquistandomais 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: �[ID@[P�-São Paulo e [p@[Q)��(WJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos sempre à disposição e procuraremos
melhorar cada vezmais o atendimento ao nosso cliente.

CONSULTE:

"CHALÉIMOBILIÁRIA - A P.REFERIDA -7 X"

� _- �

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

(047) 371-1500
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE
TERRENOS
202 - Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000,00
203 - 3.540m' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000,00.
206 - 5.000m' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
208 - 619m' - Rua João Nunes com calçamento - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000,00
209 - 02 cl 420m' cada - Rau - próx. Campo '- R$ 12.500,00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 23.000,00
212 - 315m' - Czerniewicz - próx. SUS - R$ 17.500,00
215 - 450m' - Figueira - próx. Colégio Holando Gonçalves - R$ 20.000,00
217 - 4.900m' - Rua Teodoro Weiss -' Schroeder - cl 140m' frente - R$ 25.000,00
221 - 338m' - Rua Constância Feder Ronchi - Próx. Catos&Atos - R$ 21.000,00
225 - 399m' - com casa de madeira - 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 1645,1701' - Bairro João Pessoa - Rua João Jahn - R$ 20.000,00
238 - 5.281 ,SOm' - Próximo COHAB da Weg - Ótimo terreno para indústria - R$ 60.000,00 (Negociável)
237 - cl 412,50m' - Nereu Ramos - arraz da Igreja - R$ 8.500,00

CASAS
103 - Sobrado com 220m'. I suíte, 2 quartos - Novo - com possibilidade para montar piscina - Rua
Marcelo Barbi - Vila Lenzi - R$ 115.000.00
104 - Alvenaria com 206m', i suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - 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 dejulho 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 54001' - 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 cl 154m' - Rua João Planinchek - Nova Brasília - R$ 39.000,00
131 - Alvenaria cl 150m' - I suíte, 2 quartos, demais dep. - Ru Fritz Lange, 178 - João Pessoa - R$ 48.000,00

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

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

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

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 372-0153 - 370-7238
CELULAR 973-5097

CRECI1762-J

VENDE
Ret. 017 - Sobrado: 226m2 - 1 suíte, 2 quartos, bwc, sala,.
copa, cozinha, lavabo, área de serviço, churrasqueira, 2

garagens - Czerniewicz - R$ 150.000,00
Ref. 097 - Casa Alv.: 350m2 - 1 suíte, 3 quartos, sala, copa,
cozinha, 2 bwc, áre de serviço - Amizade - R$ 73.000,00
Ret. 072 - Casa alv.: 175m2 - 3 quartos, 2 bwc, 2 salas, copa,
cozinha, área de serviço, dispensa, 2 garagens - Jguá Esquerdo
- R$ 67.000,00

'

Ref. 098 - Prédio cl sala e Apto: 182m2, 2 apto: 3 quartos,
bWG, sala, copa, cozinha, sala crnl.: 42m2. Casa Mista: 80m2,
5 peças. Ana Paula - R$ 55.000,00
Ret. 036 - Casa alv.: 179m2 - 4 quartos, 2 salas, copa, cozinha, bwc,
garagem - Nova Brasília - R$ 55.000,00
Ret. 116 - Terreno: 28 x 580 = 16.000m2 - Centro - R$
160.000,00
Ref. 123 - Terreno cl casa: 125 x 22,50 = 1.312,50m2 - Barra
- R$ 55.000,00
Ref. 182 - Terreno: 15 x 25 = 375m2 - Rio Molha - R$ 18.000,00
Ref. 165 - Terreno: 15 x 35 = 525m2 - Jguá Esquerdo - R$
13.000,00
Ref. 099 Terreno: 14 x 27,50 = 385m2 - Amizade - R$

10.000,00

ALUGA
Casa alv.: 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 bwc -Hua da Scar

CHiOive
CRECI612-J

EDIFíCIO MÔNACO

-+ Apto com 1 e 2
dormitórios

Condições de
pagamento'
facilitadas

• APTO EM BARRA VELHA: de frente para o mar com 90,00m2, 2 qtos, demais dep.,
próx. boliche - Entrada + parcelas
• APTO ED. JORVELI: Centro - com 1 suíte, 1 qto, dep. empr. - Valor Negociável
• APTO: Rua José Emmendoerler com 3 qtos, demais dep. - R$ 45.000,00 - Negociável
• APTO EDIFíCIO VIRGINIA: Central - com 2 qtos, demais dep. - R$ 42.000,00 -

Negociável
• APTO ED. MATHEDIll: com 3 qtos, demais dep. entrada + parcelamento
• APTO EDIFíCIO KLEIN: Hua Barão do Rio Branco - Central, com 1 suíte, 2 qtos,
demais dep., churrasqueira, sacada, valor Negociável
• APTO. EDIFíCIO VIRGINIA - Central - 2 qtos, demais dep., entrada + financiamento
• DOIS SOBRADOS BAIRRO VILA LALAU: com 1 suíte, 3 qtos, demais dep. - Valores

negociáveis
• TERRENO BAIRRO CZERNIEWICZ: com fundamento e planta - Valor negociável

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

VENDE E TROCA
CASAS:

CASA DE ALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, e/315m2, garagem pl 2
carros, churrasqueira, energia solar, piscina, portões�letrônieos. Terreno de esquina (FRENTE
C/3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.
CASA DE ALVENARIA cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Ca:rlos Fritz

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

TERRENOS:
TERRENO eIl.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

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

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

TERRENO cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO NOBRE).
R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa.
TERRENO cl 603,00m2 - Rua Carlos Oeehsler - esquina 91 Rua 895 -lot. Heineck TI -

Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 350,00m2 - Rua 895 -lot. Heineck TI - Bairro Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oeehsler, esquina cl Rua 895 -lot. Heineck - Bairro.
Ilha da Figueira - R$ 22.000,00
ÓTIMO TERRENO cl 756m2 - Rua Irmão Leão Magno - Bairro Champagnat - Valor R$
59.000,00 - OBS: ou 210tes cl área de 378m2 (cada) - Valor R$ 29.500,00 (cada)
TERRENO laterais e frente murado cl 483m2 - Rua Henrique Marquardt, sIn° - Bairro

\"Czerniewiez - Valor R$ 15.000,00 �

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Girassol
IMÓYEIS

371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

(OMPRA - VENDE - ADMINISTRA

Residencial LUNELLI

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
CasaAlv. 149 3 2 João Pessoa Próx. Mercado Costa 30.000 Negociáveis
Casa Mad. 60 2 Lenzi Rua Urbano Rosa 20.000 Terreno 491 ,96m2
CasaAlv. 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 1 Amizade Res. Amizade - 10 andar 15.500 Assumir - CEF

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

Lote 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 12.8x27.4 Centro Rua Marina Frutuoso (Lat) 25.000 Negociáveis
Lote 466 18.0 x 23.5 Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 12.000 Negociáveis
Lote ·867 17.0x51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado
Lote Cornf 514 20.0 x 25.0 1. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.00.0 Lote Comercial
Terreno 3366 66.0 x 51..0 Centro Próx. Breithaupt Mat. Cons. 180.0.00 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 36 x

Chácara 125000 125 x 100.0 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70 . .000 Troca por casa
Chácara 76000 345 x 221 Massarandub Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho 17 Km Centr

r>

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

OFERTA DA SEMANA

• Casa em alvenaria com 170m2

(laje), 3 qtos, (su íte 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

Apto na Vila
Nova -

MORADA
DO SOL,
entrada
mais
financiamento,
prazo de

entrega
18 meses -

consulte-nos

para verificar
os estilos

Casa em construção ne Rua Manoel Luis da Silva - Vila
Nova - com as seguintes divisões -

�---------1 PARTE TERREA - Dispensa, banheiro, área de serviço,
"'-!"'!IP.!P-!P! copa, cozinha, sala de estar, sala de til, sala de jantar,

depósito, churrasqueira, banheiro, canil, varandas,
escritório com banheiro, garagem para 3 carros.
PARTE SUPERIOR - Suíte com closet, banheiro suíte
com hidromassagem, estar intimo com sacada, 2
dormitórios, banheiro, forro de laje inclinada - Valor R$
170.000,00' - Negociável

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.

Baependi - Ed. Mriana Cristina - cl 147m2
- cl 3 dorm. - R$ 49.000,00

Chico de Paula - Galpão comI. - cl 450m2
+ mesanino - ter. 1.424m2 - R$ 130.000,00

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

Ed. Andréa - suíte + 2 dorm. cl sacada,
garagem privat. - R$ 25.000,00 + finane. -

R$ 385,00

•• ., .....

I II II

CASAS DE ALVENARIA
Ref. 1219 - Corupá - c/120m2 - 2 darm., piscina, - RS
70.000.00
Ref. 1240- Centro - sobrado comercial-4 salas, 2 aptos - RS
160.000,00 - Parcela
Aef. 1319 - Vila Nova - d 256m2 - 1 suíte + 3 corm., 3 salas,
piscina - ÁS 110.000,00
Ref. 1337 - Amizade - d98m2, 3 darm. próx. ao Theilacker
RS 28.000,00
Ref. 1338 - Amizade - d 170m' - 3 dorm.,lelel. - RS 43.000,00
+ 17 x RS 1.300,00
Ref. 1353 - Préx. Acarai - d 260m2 - 1 suíte + 2 darm. - RS
.130.000,00
Ref. 1354 - Barra- 2 suites + 3 darm., d piscina - 380m2• RS
165.000,00
Ref. 1355· Barra- diSam' - 2 darm. + 1 surte- RS 95.000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz - d 234m2 - sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00
Ref. 1381 . Água Verde· 3 darm. + 2 bwc- d 1 OB,37m'· RS
23,000,00 + financ. RS 530,00 - 9 anos (5,0, 29,000,00)
Rei, 1383· Czemiewicz- 3 darm.' d 112m'- RS 38,000,00
+ finane.
Ref. 1388· Centro- d 338m'· 3 darm.' RS150,000,OO
Ref, 1390· Centro- d 155m'· 3 darm. + 2 bwc- RS 68,000,00
Ref, 1394· W, Hau- d 210m'· 1 suite + demais dep.. RS
68,000,00 + flnanc. RS600,OO -17 anos (5,0, 60,000,00)
Ref. 1402 - Vila Nova- 3 darm .. d 160m'· RS 59,000,00
Ref. 1406 - Vieiras - d 124m'· RS 23,000,00 + finane, RS
103,00 pl mês -19 anos (5,0,11,400,00),
Ref. 1411 - Czerniewicz -1 suíte + 2 darm. - ri 185m2 - RS
78,000,00
Rei, 1413· W. Rau· d 9Om'- 3 darm.· RS 35,000,00
ReI. 1423 - czemíewlcz . d täame . 3 darm. - RS 35,000,00
entrada + finane. RS 390,00·10 anos.

Rei, 1430-W, Rau·d 160m'· Lia. Renascença· RS 65,000,00
+ Finane. R$ 270,00 ·14 anos

Ref, 1433 - Amizade· d 170m'· 3 darm.' RS 40,000,00 +

finane.
Ref. 1434 - Amizade - Lot. Champagnat - d240m2·1 suite +

2 darm.' RS 82.000,00 + financ,RS1,300,OO - 8 anos,
Ref, 1436· Barra- Lot. Papp- d150m'·1 suile + 2 darm.'
RS 76,000,00

.

Ref. 1438 - Jguá Esquerdo - d 175m2 - 1 suíte + 2 dann.
RS 63,000,00
Ret. 1439 - Barra - Lot. Papp - cf 242m2 - 2 dann. + 1 suíte

piscma- RS 160.000,00
Ref, 1440· Jguá Esquerdo- 1 suíte + 2 darm.· RS 65,000,00
Ref. 1445 - Ilha da Figueira - d 95,32m2 - 1 suite - 2 dann. -

RS 30,000,00
Ref. 1447 - Czemiewicz - cl 224m2 - 1 suite + 3 dann. - RS
75,000,00
ReI. 1453 - Nova Brasflia- d260m2. d píscína- 3 dorm, + 1

suüe- RSll0.000,OO
Rel.1455 - Tifa Schuber- d tOOm' -1 suite + 2 darm. - RS
16.000,00
Ref. 1458 - Barra> d 50m2 - Resid. Saller - 2 denn. - RS
18.000,00
Ref. 1459 . Ana Paula- d 100m' . 3 dorm.. RS 26,000,00
(quitada),
ReI, 1467· João Pessoa- d t40m'· 3 darm.' RS 57,000,00
Ref. 1469 - Amizade - cl 100m2 - 1 suite - 2 dann. - R$
27,000,00
Ref. 1470 - Ilha da Figueira - cl 150m2 - 1 suite + 2 donn.
Nova - RS 80,000,00
Ref. 1471 - Centro - Sobrado d 400m2 - 1 suite + 3 oorrn.,
pisdna- RS 150.000.00(sinal) + financ. RS 1.200,00 p/ mês
- 10 anos (5,0, RS 60,000,00)
Ref, 1472· Jguá Esquerdo·d 141 m2. 3 darm.' RS 33,000,00
+ tinanc. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (5,0, RS14,800,OO),
Ret. 1473 - Czerniewicz - d 70m2 - terreno d 420m2 - 3
darm .• RS 47,000,00
Ret. 1474· Centro· d 268m' . t surte + 2 darm .• RS
150,000,00
Ref. 1494· W. Hau > d 14t,39m'· surte + 2 darm. - RS
75,000,00
Ref, 1496 - Rio Molha - 1 casa d 80m' + 1 casa d 63m'·
terreno d 45.333m' . RS 58.000,00
Ref, 1497· Três Rios do Sul·d 100m'· I suile, 2 darm.' RS
8,000,00 + finane. HSBC • RS 374,00 ·20 anos

Ref. 1498 - Vila Laíeu . d 117m'· 1 suile, 2 darm.• RS
53.000,00
Rei, 1499· Vila Rau-c' 156m', 1 suíte, 2dcrm.· RS75,000,OO
Ref. 1500 - Estrada Nova - d 121,50m2 -Ierrena d 2.500m2
- RS 38,000,00
Ref. 1503 - Czerniewicz - sobrado cl 296m2 - R: Emma

Ziemann, sln' ·RSl 00,000,00

" LOCAÇÃO,
APARTAMENTOS

Rbf. A - 49 - Czerniewicz - d 40m2 - 2 dann. - R$ 200,00
Ref. A - 45 - Ed. Schiochet - cl 153m2 - 2 darm. + 1 suíJe
· RS 480,00 + cond, - c/ tet.
Ref. A - 48 - Centro - Ed. Jguá - 1 suite + 2 darm. + dep.
emprego . RS 600,00 + eond,

�
Ref, B - 53 • Vila Rau - casa alv. d 9Om'· 3 qlos . RS 330,00
Ref. B ·54 - Lot. Santo Antônio - casa mista cl 103m2, 3
dorm. - RS 150,00
Ret. 8 - 56 - Casa alv. d 70m2 - 2 dann. - Estrada Nova - R$
130,00

SALAS COMER'ctAIS
Rei, C - 4· Amizade· R: ArturGhunler· d 9Om'· RS 380,00
Ref, C -19· Vila Lenzi· R: Exp. Anlonio Canos Ferreira, 1790
· d 41m'· RS 240,00
Ref. C - 20 - Vila Lenzi - R: Exp. Antonio Carlos Ferreira, 1790
· d Sam'· RS 270,00

TERRENOS
Ref. E - 1 . Centro: RS 330,00

APARTAMENTO
ReI. 4062 • Ed. Vila Nova· Vila Nova· d 90m' . RS
20,000,00 + finan, - 14 anos RS 457,00 ' (5.0, RS
35,000,00)
Ref. 4080 - Ed. Dâmarys - Czemiewicz - '1 sUlle'+ 1 dann. -

RS 40.000,00
Ref, 4081 . Ed. , .. ... .. ..

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

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
I

IMOBILIARIAS LTDA.

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
13,000,00 + financ, 9 anos RS 469,00
Beí. 4092 • Ed. Isabella • Centro· 2 dorm. + 1 surte . RS
45,000,00 + financ, CEF - 7 anos - RS 730,00 - (5.0, RS
33,000,00)
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suite + 2 dorrn. - Czerniewicz
. d 1 03,95m' . RS 48,000,00
Ref. 4101 - Ed. Verona - 2 dorm. - Czerniewicz - RS
35.000,00
Ref. 4106 - Ed. Juliana - Centro - 1 suite + 2 dorm, - RS
63,000,00
Ref. 4110 - Aptos. cl 1 suite + 2 dórrn, - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a carnbinar],
Ref. 4114 - Ed. Hartência - Nova Brasília - c/142m2 - 3
dorm .. RS 58.000,00
Ref, 4118· Ed. Maguilú· Centro· d 74m'· 2 dorm. RS
15,000,00 + financ, 11 anos - RS 440,00 • (5,0. RS
27,000,00)

,

Ref. 4119 . Ed. Carvalho - Centro- d 198m'· 5' andar - 2

garagens· RS 99,000,00 (mobiliado)
Hef. 4122 . Ed. Vilória Regia - d 112m' - Vila t.atau - 3
dorm.· RS 20.000,00 + financ. CEF - (S.O, RS 28,000,00)
Ref. 4126 - Ed. Amizade - Amizade - 3 darm. - RS
15,000,00 + flnanc. CEF 15 anos RS 370,00 - (S,O, RS
28,000,00)
Ref. 4135 - Res. Gabrielly - Baependl - suite + 2 dorm..
RS 42.000,00

...·M!·�1íi·h'113;[ílWWZ·llji;[.}...
Hef. 1149 - Rio Molha - Chácara d 3.500m'- Casa alv. . 2

lagoas - RS 60.000,00
REf, 7008 - Estrada Nova-l galpão (inacabado) d 320m'
+ 1 galpão (pronto) d 200m'· RS 27,000,00
Ref. 7009 - Chico de Paula - Galpãac/450m2 + mesanina
d 75m' . lerreno d 1.424m' . RS 130,000,00
Ref, 5013 • Centro- Calçadão- sala coml, d 101,61 m' •

loja e sobre loia- RS 75.000,00
Ref. 5014 - Centro - cl 312m2 - 2 pavimentos - RS
78.000,00

PRAIAS EOUTRAS PRA AS:
Ref. 1292 - Joinville - Casa alv. cl 180m2 - 1 surte + 2
dorm ..

· RS 55,000,00 + ttnanc.
Hef. 2030 . d288m'· São Francisco do Bul . RS 6,500,00
Ref. 2038 - Penha - Terreno cl 5.257m2 - ao lado do
Belo Carrero . RS 20,000,00
Ref,2163 . Enseada· e/312,50m" RS 7,000,00
ReI. 2185· Barra Velha· d 280m'· RS 4,000,00 (parcela)
Ref. 222p - 1 terreno cl 70.000m2 - lugar cl vtsta pl o
mar - Palhoça· Enseada de Brito· RS130,000,OO

CASAMISTA
Hef. 1361 . Vila Lenzi . c/114m' . 3 dorm .• RS
25.000,00 + 257,00' 8 anos.
Ref. 1441 - Ilha da Figueira � madeira c/110m2 - RS
25.000,00'
Ref, 1461 . João Pessoa - e/78m'· RS 17,000,00
Ref, 1480· Corupá- cl tOam'· RS 40.000,00
Hef. 1495 . Lia. Santo Antônio - d 49m' - 2 dorm. - RS
13,500,00

TERRENOS
Ref. 2130 - C/1.940m'- Vila Lenzi . R$ 90.000,00
Ref. 2135" 694m2 - Condomínio das Azaléias - Jguá
Esquerdo· R$ ?5.000,OO
Ref. 2147 - 7.805m2 - Centro - Próx. Kolhach - R$
195.000,00
Ref. 2150 - cl 450m2 - Em frente ao Salão Amizade
RS 7,000 + 12 x RS 584,00
Ref, 2154 ' c/ 1.200m'· Czemiewicz . RS 50,000,00
(10x RS 5.000,00)
Ref, 2155 • e/618,30m'· Lot. 510. Antônio- Nereu- RS
9,000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
Ref, 2182· e/31.312,50m'- Sehroeder· RS 8,000,00
(o morgo)
Ref. 2184 - cl 318,50m2 - Amizade - Lto. São Cristovão
· c/ plan Ia aprovada- RS 13.000,00
Ref, 2188 • c/ 581,85m' . RS 24,000,00 . Vila Rau·

próx. Feri.
Ref. 2191 - e/10.080m2 - próx. recreativa Marisol (ao
lado) • RS 380,000,00 (comercial)
Ref. 2192 . e/4.658m'· João Pessoa - RS 50.000,00 +

50 meses de RS 1.207,00
Ref. 2195 - cl 560m2 - UO. Campo Sampiero - RS
19.500,00 + 16 parcelas de RS 349,24
Ref. 2197 - cl 378m2 - Ua. Champagnat - Amizade -

RS 26,500,00 (parcela)
Ref, 2198 . e/346,50m'· Amizade· UO. Blumengarten
• RS 15,000,00
Ref. 2199 - cl 729m2 - Trevo Weg II - Rua Joinville -

Lugar alto, plano· RS 38.000,00
Ref. 2201 - cl 636m2 - Bairro Vieira - Rua asfaltada -

RS 13.500,00
Ref. 2203 . d 3.000m'· Corupã· BR 280· RS15.000,OO •

Ref. 2206 . e/l.300m'· Guaramirim - RS 13.000,00
Ref, 2208· c/470m' - João Pessoa· RS 8,000,00
Ref. 2211 - cl 458m2 -Ilha da Figueira - Lot. Divinöpolis
· RS 25.500,00
Ref. 2213 - d 450m' . Schroeder - RS 5.000,00
Ref. 2214 - c/ 562m' . Ilha da Figueira· RS 8.000,00
Ref, 2217 - c/395m' - Vila Lalau - RS 20,000,00
Ref, 2218 • c/ 68B,50m' - Lia, Sto, Antonio - RS
9,000,00
Ref, 2221 • d 569,68m'· Cenlro • RS 25,000,00
Ref, 2222 • d 450m'· Sehroeder . RS 6,000,00
Ref, 2223 . d 35.000m'· VilaNova . RS 60,000,00
Ref, 2224 - cl 392m'" Lot. Centenário· RS 18,000,00
Ret, 2226 - c/ 416m2 - Sarra - UO. Raios de Sol - RS
3,500,00 + 30x RS 200,00
Ref, 2227· d 681m'· Centro· RS 27',000,00
Ret. 2228 - cl 500m2 - Nova Brasília - próx. Móveis
Gomes· RS 58.060,00

.

Ref. 2229 . c/ 570m' - Estrada Nova· RS 2,000,00
(sinal) + 24x RS 270,00 + poupança.
Ref, 2234· e/531 ,75m' - Três Rios do Sul· RS 7,500,00
Ref, 2235 - e/2.642,47 - Vila Lalau· RS 38,000,00
Ref. 2236 - d 503,50m' - Vila Rau· RS 15,000,00

Barra - com 380m2 - com piscina - 3 suítes
- R$ 165.000,00

Condom. Azaléia - área com 694m2 - R$
25.000,00 (parcela)

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

Vila Rau - Nova - com 156m2 - 1 suíte + 2
dorm. - R$ 75.000,00

Guaramirim - Centro - cl 260mo - sem i

mobiliado - R$ 130.000,00

Rua Padre Pedro Francken, 65 - Centro - Plantão _.973-9674/ 973-3973
".
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Vendo microcomputador Vende-se ótimo terreno Precisa-se empregada Vendo Procura-se moças para
286 - Valor R$ 50,00 na vila Rau, com 312m2 com referências que casa mista contendo dividirapto. 973-9954

Tratar 371-6238
,

por apenas R$ 6.000,00 saiba cozinhar- 2 quartos, sala, cozinha,
Tratar 973-3623 cl Tratar 370-1739 . banheiro, lavanderia, Vende-se ou troca-se

Vendo máquina de Roberson garagem e casa alvenaria 220m2,
costura Interlock e vendo CRECI7402 Vende-se casa cl220m2 churrasqueira, terreno 20 x 30 em
casa em Barra do Sul

em alvenaria no Bairro toda murada. laguna. Aceita carro no
Tratar 376-1527 Vende-se Vídeo locadora Amizade - Terreno com Casa com grades,

.

negócio 975-2088
com 1.300 fitas e mais 420m2 - Valor R$ terrenomedindo

Vendo aparelho de som 4 acessórios
20.000,00 + prestações 15 x 30, quitada, Precisa-se de doméstica

em 1 Aiwa pl 7 Cd's Valor R$ 15.000,00 Tratar 371�9172 contendo telefone a para Blumenau
R$ 200,00 Fone 371-8273

antena parabólica. Tratar 326-6088
Tratar 371-6238

Vende-se mini-mercado Alugo apto de 1 quarto, Aceita carro no
Cristiane Vasel perdeu

Vendo telefone prefixo Cris - Valor R$ 22.000,00 sala, cozinha, bwc, área negócio ou financia
carteira contendo todos

372 - Valor R$ 550,00 Tratar R. Rio de Janeiro, de serviço e garagem uma parte. Valor os documentos
Tratar 371-6238 263 (cabeceira da ponte

sem despesa de R$ 15.000,00 Inf. na Malwee ou

da Kohlbach). condomínio.Próximo Tratar fone 376-1064
Dalmar e Marisol (047) 465-0825Vendo Nintendo 64 cl2

controles e transformador Procura casa para Tratar 372-0187 OBS: Casa localizada no Precisa-se de doméstica

novo - Valor R$ 250,00 alugar com 3 quartos - R$200,00 Bairro Escolinha - no período da manhã de

segunda a sexta
Tratar: 371-6238 Tratar 370-2675 Joinville

Tratar 371-0353 comVende-se uma bicicleta
Marisa

Vende-se exaustor para Vende-se carretinha ergométrica da Atlétic Compro Bufet para
Marcenaria (Indl.) para carro por com computador restaurante e balança Precisa-se de
Tratar 370-2757 R$ 400,00- R$ 180,00 Tratar 371-1114 ou chiqueirinho doado
Horário comercial Tratar 376-2675 Tratar 376-0874 975-2364 Tratar 371-9472

....
e-.�· ma-o & a 'inho
:r:r,

'VI Panificadora e Confeitaria

�dacomoamelhor,pelo 6° anoconsecutivo:
....

� 11·······.'I' �. ''''''.
9 -

�.

r

I • • • • • • • • •

.........

.

iI

.

. . . . . . . .
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R$ 35,00 - Tratar no
370-1400

- CLASSIFICADOS
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guararnirirn
Vara Única

EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA

PRAZO DO EDITAL: 15 dias

OCA) Doutor(a) Sônia Maria Mazzeto Moroso, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, nodia 08 dejunho de 1.999, às 14:45 horas, e, em segunda oportunidade,
no dia 22 dejunho de 1.999, às 14:45 horas, neste Juízo de Direito, situado à Rua 28 de

Agosto, 2.000, Prédio, Centro, CEP 89270-000, Guaramirun (SC), será(ão) levado(s) a

leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante detenninação constante dos autos n°

026.96.000545-0, em que figura(m) como exequente(s) Banco ltaú S/A, tendo como

executado(s) lndtistria de Artefatos de Borracha BM Ltda. e outro. ßem(ns): "1) Matriz
Arruela WalterMuller, avaliada em R$25.000,OO; 2)Matriz Caixa LigaWEG, 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)MatrizDEDODepilador SADIA, avaliada em R$28.000,OO; 8)Matriz
TETO NIELSON, avaliada em R$32.000,OO e 9)Matriz COIFA DO FUSCA, avaliada
em R$ 24.000,00". Avaliação R$ 219.000,00, em 20/ I 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 nesteia), será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais
ofertarrart. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmois)
ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, panes e terceiros, eu, Consuelo Mora, o digitei, e eu,
Isabel Cristina Roza Bogo, Escrivãro) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de
GuaramirimtSC), 04 de Maio de 1999.

Juiz de Direito

HildemarMeneguzzi de Carvalho
Juíza de Direito

Juízo DE DIREITO DA 2· VARA CíVEL DA C,OMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL

A DOUTORA HlLDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA 2'
VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ ÓO 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° 3697001180.8, 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 01106/99, 'devendo delas constar 1° preço total
oferecido pelos três lotes; 2° preço por um ou dois lotes; 3° p�gamento 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, berrnudas,
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 R$ 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: 281,600 kgs. ' shons, berrnudas, 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.

NÃO

FIQUE
SONHANDO

ACORDADOu�

Aproveite as oportunidades
que o CORREIO DO POVO está

dando para você.
Confira as melhores ofertas

da semana.

LEIA - LIGUE - ANUNCIE -

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

Vendo uma enceradeira
GEpor R$ 48,00 - Tratar

no 370-1400

Ana Paula - 371-0367

Vendouma
Escrivaninha com duas

gavetas por R$ 50,00-
Tratar no 370-1400

Aluga-se quitinete na

Vila Lalau
Tratar 371-3427

Precisa�se de doméstica
para Blumenau -

Tratar326-6088

Vende-se pia de 2 cubos
por R$ 65,00 - Tratar no
372-3245 com Gerri

Vende-se 60m2 de

gramilho -

Ttatar 371-3266

Compra-se 5 a 10 mil m2
de terra para chácara -

Tratar 442-2230

Ven(J$"'se casa
130m2 no

Bairro Água Verde - Rua
da creche + 80m2 nos

fundos -

Tratar 371-6600
Vende-se

casa na Barra Itapocu -

fundos -

Tratar 426-2956

Vende-se casa de
alvenaria de 100m2-
ValorR$ 19.000 +

financiamento Ou

R$ 25.000, quitada.
Rua das Flores, 229 -

Vendo uma cadeira

giratória com rodinhas e

altura regulável, por

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
TÉCNICO MECÂNICO

MECÂNICO DE CAMINHÕES / AUTOMÓVEIS
MECÂNICO DE TEAR

SERRALHEIRO

INSPETOR DE VENDAS
(3 o Grau em Eng. Química - Espanhol e Inglês)

IMPRESSOR (SERIGRAFIA)
REPRESENTANTE COMERCIAL

(Experiência em Material de Construção)
PCP- TÊXTIL
ARQUITETO
ENCANADOR

FRESADOR

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

. Juízo DE DIREITO DA 2ª VARACRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, SC

EDITAL DE SORTEIO DOS JURADOS

O DOUTOR EDSON MARCOS DE MENDONÇA, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO
DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA

CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que tendo sido designado o dia 11 de junho/99. às 08:00 horas, para ter

lugar a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca dos acusados:
SÁVIO VIEIRA e PEDRO VIEIRA, pronunciados nos autos do Processo Crime n°

036.93.000053'1, foram sorteados na forma da Lei, os seguintes JURADOS.

1 ' RUDIBERTO GAEDKE; 2 ' MARCOS A. MAHFUD; 3 - CHARLES A. BRETZKE;
4 - TARCíSIO JOSÉ MARANGONI; 5, ROSANE PEREIRA; 6 - SUELY VERBINEN

BUSCH; 7 ' MAURíCIO BARATTO; 8 - DENISE A. TAMBOSI; 9 - ALCIDES JÚNIOR;
10, MAGALI MUELLER RADUNZ; 11, VALÉRIO VALLER; 12, ROSANE HOLLER;
13 - FRANCISCO R. BEBER; 14, SUELI FERNANDES; 15 - LARA ROMANOVICZ
GOMES; 16 - EDGAR SCHNEIDER JUNIOR; 17, ADRIANA CAMPOS; 18 -

ADOLAR JARK; 1.9, CACILDA DALILA HERTEL; 20 ' FLÁVIO MIORELLI; 21 -

HUMBERTO WOLF.

FAZ SABER, rnaís, que na referida sessão serão julgados os Acusados SÁVIO
VIEIRA e PEDRO VIEIRA, ficando os Senhores Jurados sorteados, convocados a

comparecerem neste Juízo, na Sala do Tribunal do Júri, no dia e hora supra
mencionados, sob as penas da Lei se faltarem sem justa causa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos foi expedido o presente edital, que
será afixado no átrio do Fórum.

.

Jaraguá do Sul, 25 de maio de.1999. Eu, Ana Lúcia Rozza. Escrivã Judicial, o
subscrevi.

EDSON MARCOS DE MENDONÇA
Juiz de Direito Substituto
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FONEI
FAX:

370-7919

Gráfica e Editora

CORREIODOPOVOLtda. Jaraguá do Sul, 28 de maio de 1999

o novo top da Alfa Romeo
Na Expo Trade, que está
localizada em Pinhais,
poucos quilômetros do

centro de Curitiba,
ocorre nesta semana o

Show Car /99, que está

sendo considerado um

dos grandes salões de
automóveis do Brasil.

Entre as principais
atrações, o salão traz a

nova linha Gol e

Parati, a Fiat Strada,
com cabine estendida,
e o novo Alfa Romeo

166, sendo o substituto
do antigo Alfa 165.

Mas tirando as

novidades do Show
Car /99, podemos

também nos

deslumbrar com os

importados Ferrari,
Porsche e Mercedes

Benz, que mesmo sem

seus principais
lançamentos dão um

show à parte, a
exposição conta também

com uma ala que traz
uma diversidade de

carros antigos.
O novo top de linha da

Alfa Romeo estará à

venda até o final do
ano em mais de 60

países, espera a marca,

o que será um feito

histórico se conseguir.
Exteriormente, o

desenho do carro ficou
meio parecido com o

do Alfa 156, mais
arredondado e quase

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

A ondulação do capô se encontra com o.escudo da marca italiana na grade frontal do Alfa 166

não lembra o

antecessor, as

maçanetas em estilo
retrô são cromadas, e

com detalhes cromados

também no interior, os
faróis dianteiros estão

conjugados às entradas

de ar, as lanternas

traseiras estão menores

e não atravessam o

veículo de ponta a

ponta. O modelo chega
ao Brasil com um

motor 3.0 V6 de 24

válvulas e 226 cv,

também dispõe de

outros motores como:

2.0 Twin Spark 16V de

155cv; 2.0 V6 Turbo de
205 cv. Poderá existir

um motor turbodiesel,
2.4. JTD'de 136 cv com

injeção common-rail
Unijet e turbo de

geometria variável.
A designação super
estará presente nas

variantes V6 2.0 e 3.0,
que diz respeito a um

carro mais esportivo,
que terá suspensão mais

rígida e rebaixada, .e no
interior com estofados

em pele RedStyle. A
versão brasileira poderá

contar com airbags
frontals e laterais, ABS

(com repartidor
eletrônico de travagem),
ASR e TCS (controle de

tração) e o sistema

eletrônico rcs. que
controla o ar

condicionado,
computador de bordo,

sistema de som e

sistema de navegação
(que não tem como

funcionar no Brasil). A
caixa automática

Sportronic, de quatro
velocidades, nos

motores V6 aspirados,
com função auto

adaptativa e modo

seqüencial. A caixa
manual de seis

marchas é disponível
nos modelos 2.4 JTD,
2.0 turbo e 3.0 V6. O

modelo poderá vir com
três tipos de

acabamento interno,
elegante, desportivo e

clássico, o preço da

"peça" clássica é de
US$ 73 mil.

Não passe sem brilho.

A t.V está revolucionando o mercado de polimento com o lançamento do
sete Espelhamento de Pintura 3M.

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

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

COMPLETOSERViÇO DE LAVAÇÃO.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOLKSWAGEN
Vende-se Gol1 000 Mi, ano
97/98, praticamente novo,

c/11.000km. Valor R$
10.800,00. Tratar: 372-0438.

Vende-se Passat, ano 78 em

bom estado, por R$ 1.600,00.
Tratar: 276-0234.

Vende-se Santana, ano 87,
gasolina. Aceito troca.
Tratar: 371-7542.

Vende-se Kombi, pick-up, ano 75.
Tratar: 372-3559 com Irineu.

Vende-se Santana CD, 4 portas,
ano 86, por R$ 5.000,00.

Tratar: 371-9889.

Vende-se GoI1.000, 16
válvulas, ano 98, cl CD,
alarme, e rodas esportivas.

Tratar: 975-1793.

Compra-se Gol, acima de 92,
paga-se à vista. Tratar: 392-

3092 com Melo.

Vende-se Gol, ano 90, por R$ 5

mil, e Brasília, ano 78, por R$ 2
mil. Tratar: 371-8273.

Vende-se Santana, ano 89, aro
de liga, gasolina, impecável.
Valor: R$ 5.500,00 + 6x de

R$ 190,00. Tratar: 371-6238.

Vende-se Santana, ano 92, 4
portas, verde metálico, gasolina,
impecável e Kadett SLE, ano 92
com trio elétrico, cinza. Tratar:

975-1753.

Vende-se Gol, ano 90, motor
1.6 gasolina, ótimo estado.

Tratar: 370-0806.

FI A T

Vende-se Fiat CSL, 1.6, ano 93,
gasolina, por R$ 7.000,00.

Tratar: 370-4154.

Vende-se Uno, ano 88, CS,
1.3, por R$ 4.000,00.
Tratar: 975-2099.

Troco Uno, ano 91, por carro
de menor valor.
Tratar: 370-7484

Vende-se Tipo, completo, por
R$ 7.800,00. Aceita carro de

menor valor na troca.

Tratar: 975-1766.

F OHD CHEVROLET

Vende-se Courier, ano 98, 1.4,
cor vermelha. Valor:

R$ 7.500,00 + 35x de
R$ 223,00. Contato:

376-0874 ou 973-8790.

Vende-se Chevette, ano 76.
Valor: R$ 1.500,00.
Tratar: 371-9172

Vende-se Monza Hetch, ano 83,
gasolina, por R$ 2.500,00.

Tratar: BR-280, Água Verde ao

lado da borracharia Bom Jesus
com José.

IYJ(JJ]/J[}[1!?(]JJ
""leulo$ 370-2022

Vende-se Escort Guia, ano 89,
completo, por R$ 5.500,00.

Tratar: 975-3508.

98 preto
Palio EL completo 1.5 97 azul

Kadett GL cl trio elétrico 96 prata
Ranger STX 96 azul

Fiesta prata cl ar-quente e limpador 96 prata
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
Tipo completo 4 portas com teto 95 cinza

Uno ELX 4 portas cl trio 94 bordô

Saveiro CL 94 prata
Escort Hobby 1.6 94 branco

Tempra completo 93 azul

EscortL 93 azul

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

Monza SL 4 portas 84 prata

MOTOS

Titan 98 roxo

Titan 96 azul

Titan 96 cinza

XT 600 94 azul

CB 450 87 azul

XL 125 84 vermelho

Vende-se Escort Gli, gasolina,
ano 96, R$ 9.000,00.
Tratar: 372-2539

Compra-se Corsa Sedan
financiado.

Tratar: 370-4399.

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

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

GLA99-9HOP PÁRA-DR/BAB, TRAZ MA/B
NOV/DADEB PARA O BEU CARRO!

Além dos pára-brisas com o melhor preço, consertos de
trincados sem remoção do pára-brisas.

Agora você conta também com serviços de eliminação de ruídos
internos, folga nos vidros, e o exclusivo sistema de micro-pintura

,,
para eliminar os riscos do seu carro!

GLASS SHOP FONE: (047) 372-1455
RECUPERAÇÃO DE PÁRA-BRISAS ReinoldoRau,433 - AntigaGPAutomóveis
,, Jaraguá do Sul - SC

Atendemos linha geral:

...® C2;:J IJDmO

MARTELINHO DE OUR
Tecnologia em micro Funilaria

1J����!
Telefóne: (047) 376-0251

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

Desamassamos seu veículo sem afetar a pintura
Serviço realizado no mesmo dia
Orçamento sem compromisso

Custo muito menor do que o sistema convencional
-

Estaremos atendendo a partir do dia 1/6 ... 372-0235
Rua Bernardo Dornbusch, 184 - cabeceira da ponte do Baependi

o F I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

C I NA MAR I NGA
Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

SILENCAR
�TOS.

AMORTECEDORES
..

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

Consulte-nos: 372-1307
RUA: ADÉLlA F�seHER, 52 - JARAGUÁ DO SUL - se

GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

CASA DO AUTOMOVEL
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

4H·&·amnJ�·J.c

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC

Fones:
372-3675
371-7157
371-7292

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CONFORTO
,

ESTILO

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

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

� 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
"'"

I VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONARIA

CHEVROLET. JÁ DISPONÍVEL!
S. E GURA l\T ç A

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 seçurança
para motorista e passageiro dianteiro.

, '

MOTOR

� Motor Chevrolet powertech 1.0 SFI 16V a gasolina:
potência de 68 cv a 6.000 rprn 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).

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

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

I ::::I:J
[HEVR[]LET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NOVIDADESo pequeno Samurai
A Suzuki, que tem mais
de 30 anos de experiência
em veículos para todo

chão, lança o Samurai

(que no Japão se chama

Jimny) para aumentar a
grade de opções de
modelos para estrada de
todos os tipos, tanto de

barro, quanto de asfalto.
O mercado jovem é a

prioridade da Suzuki,
por ter linhas modernas,

não muito vulgares mas

cativantes, e com uma

grade frontal que lembra
muito os modelos da

Jeep. O jipinho tem

apenas um motor

disponível, que é um

quatro cilindros,
constituído em alumínio,
injeção multiponto e com

16 válvulas. As

suspensões são por eixo

rígido com três braços de

Dimensões minúsculas fazem com que os bancos traseiros
se tornem de enfeites

guiamento, molas
helicoidais e

amortecedores a gás. A
transmissão é igual a dos
jipes, com caixa de cinco
velocidades e redutoras,
mas dotada do sistema
estreado no Grand
Vitara. A velocidade é
boa para um carro de

pequeno porte, 140km/h,
aliadas a consumo

. comedidos e pela
referida agilidade. Com
pouco mais de 1000 kgs e

transmissão 4x4 dão
uma capacidade para
superar obstáculos
incríveis. Os

equipamentos
disponíveis para o

Samurai são: sirhags,
tanto para motorista e

passageiro, direção
hidráulica, vidros,
retrovisores e fechaduras

elétricas, ar-condicionado
e rodas de liga leve
também são disponíveis .

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

OficinaMaringá &Paulista Seguros
A Oficina Maringá (latoaria, pintura e mecânica), em
parceria com a Cia'. Paulista de Seguros, trabalha com

um novo sistema de atendimento ao cliente

(segurado). Antes feito pelo perito, o veículo
sinistrado agora é liberado pela própria oficina. Isto

faz com que o cliente tenha o seu automóvel

recuperado o mais breve possível.

BMW Série 6 Ano 2002
A BMW já vem projetando o Série 6 Cupê, que

entrará só em 2002, e deve substituir o fracasso do
Série 8, o modelo deverá vir com rodas 18 polegadas,

como o Série 6 de 1988, capô longo e atraente,
desenho des faróis, lanternas e tomadas de ar. O
veículo vem com três tipos de motores: V8 de 3,5
litros com 235 cv; V8 de 4,4litros com 286 cv; e 5,0

litros e 326 cv.

.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

NOVAMENTE EM 1º LUGAR NA

OPINIÃO PÚBLICA:

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

- Certificado Emprov
- Certificado Master

- Certificado Podium

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DETRAJES
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

Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de

se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.209 de 19-05-1999
INGOBERTO LEMKE E TEREZINHA MIRANDA

Ele, brasileiro, divorciado, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Rodolfo

Sanson, 177, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Ernesto Lemke e Linda Glasenapp Lemke.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de São Cristóvão do Sul, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Rodolfo Sanson, 177, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Euzébio Miranda e

Alaide Miranda.

EDITAL N° 22.214 de 20-05-1999
MOACIR JOSÉ GABARDO E MÁRCIA DEMATHÉ

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Luís Sarti,
1.583, Nereu Ramos, nesta cidade, filho deOswaldo Demathé, digo, filho de Benedito Gabardo eMaria

de Jesus Gabardo.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Luís Sarti,
1.583, Nereu Ramos, nesta cidade, filha de Oswaldo Demathé e Judite Ferrazza Demathé.

EDITAL N° 22.215 de 20-05-1999
BRÁULIO THEILACKER E VANDRESA MARA PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Jaragua do Sul, domiciliado e residente na Rua Roberto

Ziemann, 3.130, Amizade, nesta cidade, filho de Nelson Theilacker e Aleila Klitzke Theilacker.

Ela, brasileira, solteira, bancária, natural' de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua 25 de Julho,
623, Vila Nova, nesta cidade, filha de José Henrique Pereira e Vanda PaulaWeinfurter Pereira.

EDITAL N° 22.216 de 21-05-1999.

MARCOS HENRIQUE NOGUEIRA ALBINO E NILVA PAULO

Ele, brasileiro, solteiro, técnico de tênis de mesa, natural de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, domiciliado
e residente na Rua Silvino Stinghen, 157, apto. 107, nesta cidade, fi lho de Eudâmidas Ferreira Albino e

Maria da Conceição Nogueira Albino.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Ibirama, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Silvino Stinghen, 157, apto. 107, nesta cidade, filha de Ivanoel Pedro Paulo e Julia Adriano Paulo.

EDITAL N° 22.218 de 24-05-1999

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
EMERSON DE JESUS RIBEIRO E SIMONE NOGUEIRA DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, marmorista, natural de Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques, Paraná,
domiciliado e residente na Rua Veronica Demarchi Rosa, 356, nesta cidade, filho de Pedro Ribeiro

Alves e Libera Filomena Alves.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Telêmaco Borba, Paraná, domiciliada e residente na Rua Marco

Zerbin, Schroeder, neste Estado, filha de Adelino Nogueira de Souza e Maria de Lourdes Moraes Souza.

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

JÓI notou que só é Ilennibroldo cuern é V�Slto?

Anunc e

370-7944

370-7919
\

CONVITE PARA MISSA

A família de Ernani Volpi
Coitinho convida para a

missa de 1 ano de fale

cimento, a realizar-se no dia
01/06/99 (Te rça-fei ra), as
19:00hs, na Igreja Matriz de
São Sebastião, em Jaraguá
do Sul - SC.

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma daLei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham

neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Claudir Evangelista - Rua Herberto Sasse, 46 - Centro -

Nesta;
Com. Florida Ltda. - Estrada Garibaldi, s/n° - Nesta;
D'Vitor Perfumaria Ltda. - RuaReinoldo Rau, 85 - Sala

4 - Nesta;
EduardoLuizB. Fortes - Rua401, n065, São Luís - Nesta;
Evaldo Rodrigues - Rua José Rosa, 185, B. do Rio Cerro
- Nesta;
José Ventura dos Santos - Estrada Itapocu, s/n°, Ribeirão
Grande - Corupá;
Lourenzetti Representação Ltda. 7446, Carlos Frederico
Ramthum, 18.243 - Nesta;
Merilyn A. B. Bonatti Fudtcler - ME - Rua João

Planinscheck. s/n° - Nesta;
Montegrinho Alimentos Ltda. - Av. Mal. Deodoro, 1798
- Nesta;
Osmar Schneider - R. Marechal Castelo Branco

(Terreno) - Schroeder;
Rematex Ind. e Com. de Malhas Ltda., Rua Ângelo
Rubini, 1079, fundos - Nesta;
Rogério Ramos Velho - R. José Narloch, 1749 - Nesta;
Wilson Alexandre Lazzaris - Rua Frederico Curt Vasel,
s/n°, Vila Nova - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presenteEdital, para que osmesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da

Lei, a fimde liquidar o seu débito, ou então, dar razão por
que não o faz, sob apena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 26 de Maio de 1999.

I1ton Hoffmann

Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$10,OO
(Sem larg x Sem alt)

NesteDia dosNamorados
-,

_

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:

R$15,OO
(lOem larg x Sem alt)

R$ 20,00
(lOem larg x lOem alt)

No Dia dos
Namorados

dê Ul11 presente que
•

el110Clona ...

Envie agora l11eSl11O a

sua telemensagem!

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

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
'Rua João Januário Ayroso com a área de 8.756m'· R$150.000,00 (negociável).
'Rua Irineu Franzner com área de 460m'· R$ 3.000,00 de Entrada e o saldo até 36 vezes.
• Rua Pastor Albert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com área de 1.794m' (23x78)· R$ 65.000,00
(negociável. )
• Rua Pastor Albert Schneider com área de 17.225m' (negociáveis em áreas de nominima 2.0oom').

CASAS
• CENTRO - Rua Jorge Lacerda - Casa de alvenaria de 291m' (inacabada) - I' piso: garagem para 2
automóveis, sala ampla, Churrasqueira, BWC e dispensa - 2° piso: 1 suite, 3 quartos, sala ampla, BWC
R$ 110.000,00 (negociável, aceita imóvel demenor valor e automóvel) - Terreno 402m'.
• BARRA - Rua (fundos BOTAFOGO - astaltada) - 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'.

SiTtOS
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 madeira - 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, galpões, pastagem e bananal (próprio para lagoas) - R$ 42.000,00 'negociável- aceita um imóvel
demenor valor).

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

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

LOCAÇÃO
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, garagem 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"
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VENDE

TERRENOS
1 - Terreno cl 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,OOm', Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$15.000,OO
4 - Terreno cl 673,58m'- Rua BerthaWeege, 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$12.000,OO aceita
carro até R$ 8.000,00
6 - Terreno cl 600,60m' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 16.000,00
7 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10

x - Total R$ 11.000,00
'

8 - Terreno cl 408,70m', Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00

SíTIOS
- Sitio cl 137.500,OOm', área toda plaina localizado em Garibaldi, distante 5 Km da

Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 11 O,OOm' e a outra cl

117 ,00m' com laje e uma demadeira cl 80m', duas granjas de porcos com capacidade para
300 porcos, uma área para reprodução, dois galpões com a área total de 280,00m' para
embalagem de bananas, 25.000 pés de banana e urna lagoa enorme de peixes - R$
180.000,00 - aceita caminhão

CASAS
1 - Casa de alvenaria cl 60,OOm' - 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$
130.000,00 - Negociável
3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria, um com

60,00m' e outro com 50,OOm' - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa mista com 1pOm', 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,OOm' - duas salas com 72,00m' e mais um

galpão em alv. cl 66,00m' - Terreno com 1.677,OOm2 - Rua Rio Branco, quase esquina
Reinaldo Rau - R$ 400.000,00 (negociável).

LOCAÇÃO
..

1 - Sala comI. cl 50,OOm2, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
2 - Sala comercial cl 36,00m2, 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 260,00m2, Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 600,00
6 - Apartamento c/3 quartos, garagem, Rua Egidio Busarella, 324, Lot. Papp - R$ 290,00
7 - Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Joaquím A. Giralla, 210, Lot. Papp, na Barra
- R$ 290,00
8 - Apartamento c/3 quartos, garagem e demais dependências - Rio Cerro - próximo Nanete
Malhas - R$ 230,00
9 - Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Pastor A. Schneider, 1187 - R$ 230,00
10- Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, Rua Abramo Pradi, ao lado do n° 358 - R$
18�00

.

11 - Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem - Rua Lat. Bertha Weege, ao lado do colégio
do Garibaldi - R$ 200,00
12 - Casa mista cl 2 quartos, garagem - Rua 554, lado direito - Lot. Hanemann - R$ 150,00
13 - Casa mista cl 2 quartos e demais dependências - Rua Lat. Bertha Weege - Lot. Satler,
na Barra - R$ 190,00
14 - Casa mista cI70,00m2, 3 quartos e demais dependências - Rua MariaNagel, 202 - São

L
.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS

Residencial Don Lorenzo =Rua Marina Frutuoso esq. com Rua LeopoldoMalheiro
- Apto. cl 1 suite +2 qtosou 1 suite + 1 qto e demais dep., todos têm sacada cl churrasqueira. Ent. a partirde R$13.289,06 +parcelas a partirde R$ 738,28corrigidas
peloCub.
Residencial Amaranthus Rua Ado�o Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Aptoe!306m', com suite+ 2quartos, dep. empregadacompleta, edemais dependências, com 2 vagasde garagem. Ediciciocom grande área social (piscinas térmicas, salõesde
festas,salasde jogos, quadra de esportes, quiosques ... )Valor: R$142.ooo,00 sem acabamento intemo.
Ed�icio Tower Center· Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. e! suite+ 2 quartos e demais dep., 2 vagasde garagem:
n' 1001 e!241 ,20m" Entrada de R$ 37.850,00+assumirparcelasde condominio de 2.520 Cub's (R$1.120,09)
- Apto. e!suite+ 1 quartoedemaisdep., 1 vaga degaragem:
n' 1104 e! 157,30m' - Entrada de R$ 25.125,00+ assumir parcelas de condominio de 1,661 Cub's (R$ 738,28)
- Salascomerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partirde: Entrada R$17.oo0,ooeparcelas de R$468,93.
Edificio Tulipa- Rua Ãngelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
-1 Sala comercial e! 111, 14m'de área total (108,57m'de área útil). Entrada de R$ 39.350,00 +assumir parcelas decondominio de construção de 2,258Cubs (R$ 996,84)
Condomínio Residencial Prfrnula- Rua Arthur Gumz, Vila Nova (Próx. ao Fórum)
- Apto cl suite + 1 quartoe demais dep., e! 1 vaga de garagem - Entrada de R$ 21.700,00 e assumir parcelas decondominio de construção de 1,686Cub's (749,39).

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Ed. Dianthus - RuaMarina Frutuosoesq. com ÃngeloSchiochet, apto. 702e!225m'- suite+2quartos, sacada e!churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salãodefestas, piscina.
Preço total incluindo acabamento drrerenciado - R$ 125.000,00 •

- Apto. 303: c/zts.oorne- suite + 2 quartos, dep. empregada, sacada e!churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de festas, ptscnas- Preço total sem acabamento - R$ 11 0.000,00
- Apto. e!2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Apto. e! suite + 2 quartos, bwc social, sacada e!churrasqueira edemais dep., área total de 92m2- Rua Bahia - Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento de R$ 28.000,00
- Casa em alvenaria e!aprox. 260,oom'- R. Bemardo Dombusch, 1678 - R$150.ooo,00
- Sala e!mesanino - Av. Marechal Deodoro- Edificio Florença - R$ 53.000,00
- Casa com 192,oom' - suite + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.000,00
- Casa de alvenaria e!aprox. 150,00m' - Rua MaxWilhelm - R$ 75.000,00- Troca-se por terrenocentral de até R$ 3O.ooo,ooou outra casa.
- Casa semi-acabada dealvenaria e! 125,oom', num terrenode 945,oom2• Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.0oo,000utroca porcasa mais central
- Casa em alvenaria e!2oo,oom - 1 suite+3qtos, dep. de empregada completa e demaisdep., boa área churrasqueira, garagem para 2carros - Rua Heinrich August Lessmann, 230
-R$58.ooo,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m'+ mezanino, num terrenoe!450,Opm" R. Ferdinando Krueger s/n', lote 132 - R$26.0oo,00
<Casa e!70,00m' num terreno e!750,oom'- Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Agua Verde- Próximo a FERJ.
- Casa cl 181 ,oom' - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., e! garagem p/2 carros. Com uma edicula em alvenaria e! 55,00m2- Rua Irmão Leandro, 750 R$ 85.000,00
- Casa em madeira e! 350,oom', terreno e! 595,00m' - Rua Martin Stall- R$ 47.000,00
- Sobradoem alvenaria com 350,00m'- Rua LeopoldoJansen, 20- R$ 200.000,00

- Terreno cl 43.689,00m2 - Rua Joinville, pröx. Persianas Engler.
- Terreno cl área de 22.892,00m' - Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de 1 02.752,00m'- Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx, ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 450,00m' - Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger - R$15.000,00
- Terreno cl 350,00 - R. Lateral da José T. Ribeiro· Próx. Tubos Mohr· R$10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m' - (20.000,00m' pianos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta· R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m'- Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$15.000,00
- Lote de esquina cl 51 O,OOm' - Loteamento Renascença· R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote c/362,18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$15.000,00
- Lote n° 09 cl 442,00m', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Lote n'01sJ688,27m', 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 cl 4 quartos e demais dep. - Rua Uruguai, 96
- Casa em alvenaria cl 3 quartos e demais dep. - Rua João Planinschek, 685 - fundos
- Casa em alvenaria c/3 quartos e demais dep. - Rua Erich Sprung - Bairro Água Verde
- Apto. cl 1 quarto, demais dep. - Rua Epitácio 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. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto cl suite + 2 quartos e demais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet
- Apto c/3 quartos e demais dep .• Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Angelo Schlochet, cl suite + 2 quartos, dep. empregada e demais dep. (sacada cl churrasqueira.
2 vagas de garagem), prédio com salão de festas e piscina.

-
'

- Aptos no Condominio Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli, Vila Nova (1' locação), com suite + 1 ou 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira,
garagem e box para depóslto.

'

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL - CASAS
Hef. 208- área de 120.00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
ReI. 455- área de 117,00m2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + financiamento
ReI. 243- área de 72,00m2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
ReI. 301- área de 120,00m2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
ReI. 415- área de 80,00m2 - 2 quartos - Lat. Rua Francisco de Paula - R$ 20.000,00
Ref. 430- área de 104,00 m2 - 3 quartos - Rua Domingos Rosa (Figueira) R$ 25.000,00
Ret. 456-Sobrado cl área de 275,00m2- 3 quartos- R. Richart Piske R$ 75.000,00
Ref. 454- Casa de madeira cl área de 98,00m2- 3 quartos- R. Gov. Jorge Lacerda - R$ 75.000,00 (Negocia)

JARAGUÁ DO SUL - TERRENOS
Ref. 77- área de 405,00m2 - R. Ricardo Grimm - R$ 15.000,00 (Negociavéis)
Ref. �52 - 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.
Ref. 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 totát e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso- Entr. de R$ 24.102,68 + 30 parco de R$ 495,94 (Em Construção)
Residencial Clarice Koch Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 20.741,40 + 30 parco de R$ 460,92 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 107.12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 46.352,25 + 15 parco de R$ 865,24 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 101 - áreas de: 173,30m2 total e 107,12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$38.935,89 + 15 parco de R$ 865,24 (Em Construção)
Residencial Ágata - Apto 101 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suíte + 2 quartos
R.Nelson Nasatto . R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto.401 - áreas de: 161,41m2 total e 99,52m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 501 - áreas de: 162,30m2 total e 100, 12m2 privativo - Su íte + 2 quartos - R.
Nelson Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Jade - Apto 101 -.áreas de: 152,05m2 total e 91,43m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda- Entr. de R$8.117,90 + 50 parco de R$ 811,79 (Em Construção)
Residencial Jade - Apto 102 - áreas de: 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 6.079,10 + 50 parco de R$ 607,91 (Em Construção)
Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 2 quartos - áreas de: 210,34m2 total e 128,78m2 privativo - R.
João Picolli - 66 parco de R$ 944,34 (1 º andar) Lançamento

66 parco de R$ 1.036,22 (demais andares) Lànçamento
Parco 01 somente 15/07/99

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

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

OS PRECOS DOS APARTAMENTOS SÃO VÁLIDOS ATÉ 31/05/99
Consulte-nos sobre outras opções, à sua escolha, em nossa

"Carteira de Imóveis".

GUARAMIRIM - CASAS DEALVENARIA
Ref. 79 - área de 70,00m2 - 2 quartos - R. Jaraguá - R$ 28.000,00 (Negociavéis)
Ref. 82 - área de 180,00m2 - 3 quartos - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Rel.85 - área de 128,00m2 - 4 quartos - R. João Soter Correa - R$ 45.000,oà (Negociavéis)
ReI. 154 - área de 162,00m2 - 4 quartos - Estrada Caixa D'Água - R$ 60.000,00 (Negociavéis)
Ref. 173,- área de 84,00m2 - 3 quartos - R. Armando Stringari - R$ 25.000,00 (Negociãvéis)
ReI. 426 - área de96,00rri2 - 4 quartos - Vila Amizade (Schroeder I) - R$ 15.000,00
ReI. 179 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosário - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
ReI. 209· área de 170,00m2 - 3 quartos - R. 115 (Próx. Merc. Vasques) - R$ 20.000,00 (Ass. fino R$ 207,00)
ReI. 354 - áreas 90,00/70,00 m2 - 3/2 qtos • Rua Alexandre Lenfers - (Mista e Alv.) R$ 38.000,00 (02 casas)
Ref. 404 - área de i80,00m2 - 4 quartos - R. 28 de Agosto (Próx. Lojas. Macol) - R$ 230.000,00 (terreno com

1.720,00m2) Área nobre

GUARAMIRIM - CASAS MISTAS EMADEIRA
Ref. 160 - área de 155,00m2 - 3 quartos - R. Rodolfo 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)
Ref. 411 - área de 100,00 m2 - 3 quartos - Rua Pr. Lorens Hans (Centro) - R$ 27.000,00 (Barbada).

GUARAMIRIM - TERRENOS
Ref. 97 - área de 1.000,00m2 - Estrada Guamiranga (ao lado do Campo de Futebol) - R$ 15.000,00
Ref. 93 - área de 775,00m2 - R. Jaraguá (Próx. a escola Germano Lafin) - R$ 15.000,00
Ref. 294 - área de 1.102,50 - R. Bethildes Pires M. Ribeiro (lateral da Ervino Hanemann) Avaí - R$ 15.000,00
(parcelável/ aceita terreno de menor valor)
Ref. 169 - área de 457,00m2 - R. 28 de Agosto (Próx. Estação Rodoferroviária) - R$ 30.000,00
ReI. 239 - dois terrenos de 450,00m2'cada - Lateral de Silveira Junior (Próx. a Classic) - R$ 27.000,00 cada.
Ref. 182 - área de 1.300,00m2 (26x50) Plano - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 15.000,00 (aceita carro

ou terreno de menor valor) I

Ref. 279 - área de 9.060,00m2 (54x70) - BR 280 Km 57 (Próx. ao trevo) - R$ 400.000,00 (Parcelável)
Ref. 200 - área de 1.680,00 - Lat. Got Lieb Kinas (Próx. a Imam) R$ 35.000,00
Ref. 246 - área de 420,00 (4 lotes) - Lateral da Got Lieb Kinas - R$ 9.000,00 (Aceita carro)
Ref. 274 - área de 1.000,00m2 contem galpão de alv. p/ empresa. R. Athanásio Rosa - R$ 75.000,00
Ref,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
ReI. 197 - 215.000,00m2 edif. 2 casas de mad., rancho, lagoas, pomar. - Est. Pta Comp. ,R$ 45.000,00
ReI. 353 - 130.000,00m2 (50% arroz - c/casa de mad. R$ 75.000,00 (Ac. casa em Jguá).Reduz o valor á vista
Rel.105 - 5.000,00 - edil. c/casa de alv. vom140,00 m2 - 4 qtos. - Est. Guamiranga - R$ 75.000,00
Ref. 425 - 2.000,00 - o/casa 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 parco de R$ 630,22 (Em Construção)
Ed. Safira- Aptos com suíte + 2 quartos - áreas de: 184,68rn2 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
Ed. Safira - Aptos com suíte + 1 quartos - áreas de: 144.69m2 total e 94,28m'2 privativo - R. Gerõnimo Corrêa

ÖS PREÇOS DOS APARTAMENTOS SÃO VÁLIDOS ATÉ 31/05/99

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

Terreno na Rua Amazonas com 6.000m2 - Centro.

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

Terreno no Lot. Divinópolis Ilha daFigueira - com 397m2•

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

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

Lote na Rua AngeloMineI 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 morgos, 2 casas, água e luz.

Chácara em Rio Molha cl 30 mil m2• Aceita-sé carro no negócio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS DE ALVENARIA
Coo. 1003 - CENTRO - R. GUILHERME DANKER - cl 190,OOm'., cl 3 quartos., 2 bwcs, sala de estare jantar,
cozinha, lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 85.000,00
Coo. l006-CEf'JTRO- R. FERDINANDO PRADI-115,OOm'-3quartos- R$69.ooo,OO- Perrnutaclcasamaior.
Cód. 1014 - R. FLORIANO FREIBERGER - 224,OOm' - Suite, 2 qtos, dep. de empreg., piscina - R$ 110.000,00
Coo. 1017 - CENTRO - R. BARÃO DO RIO BRANCO - cl 126,OOm'., cl2 qtos, 2 bwcs, sala estare jantar, copa,
cczinha, lavanderia egaragem. Ideal pl escritório - R$ 55.000,00
Coo. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE - sobrado c/140m' - Suíte + 2 quartos - R$ 58.000,00
Coo. 1113 - BARRA - RES. JOAQUIM GIROLLA - cl 147,OOm'- suite cl closet e hidromassagem + 2 qtos.,
cozinha mobiliada - R$ 95.000,00 - Troca por casamaiorvalor.
Coo. 1118 - BARRA - RES. DNA JULIANA cl 150m' - com suite + 2 qtos, dep. empregada e piscina. Aceita
imóvelmenor valor.
Coo. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - cl 120m' - 3 qtos - Próximo ao Colégio Cristina Mareaue - R$ 39.000,00
Coo. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - cl 230m' - Suite, 2 qtos, escritório dep. de empreg., - R$ 85.000,00
Coo. 1216 - JGUÁ ESQUERDO - Sobrado novo cl215,OOm'., clsuite, cl closet e sacada, 2 qtos, dep. empregada
- R$ 125.000,00
Coo. 1254 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - próx. antiga APAE, cl suite + 3 quartos - R$ 80.000,00
Cód. 1353 - VILA NOVA - cl suite + 2 qtos, dep. empregada e piscina. Aceita imóvel de menor valor.
Coo. 1431 - R. JOÃO WIEST JUNIOR - próximo ao Recreativa do Breithaupt - 4 qtos, 2 BWC - Terreno cl
5OO,OOm' - R$25.ooo,00 + financiamento - Aceita Terreno, carro, parcelamento
CÓd. 1211 - JARAGUÁ ESQUERDO - Área de 91m', com 3 qtos - R$ 32.000,00
Cód. 1198 - FIGUEIRA - Casa Nova, com 150m', tendo suite, 2 qtos. Ótimo Acabamento - R$ 80.000,00

TERRENOS
Cód. 2072 - AMIZADE - c/20.570m' - R$ 120.000,00
Cód. 2073 - RUA ROBERT ZIEMANN, esquina c/702,90m' - R$ 32.000,00
Cód. 2114 - BARRA - Res. Dna. Juliana c/430m' - R$18.000,00
Cód. 2117 - ROD. PARA POMERODE - próx. Met. Lombardi c/46.000,00m'
Cód. 2193 - FIGUEIRA - LOT. JUCA c/307,50m' - R$12.500,00
tód. 2214 - JGUÁ ESQUERDO de frente c/500,00m' - R$ 20.000,00
Cód. 2216 - JGUÁ ESQUERDO, esquina entrada Juventus c/479,00m' - R$ 27.000,00
Cód. 2213 - ROD. JOÃO LÚCIO DA COSTA - de frente c/l.350m' - R$ 20.000,00 - 2 km trevo de
Schroeder
Cód. 2314 - VILA LENZI - ao lado Escola Giardini Lenzi c/3.81·3,00m' - R$ 70.000,00
Cód. 2351 - VILA NOVA - Terreno alto c/646,00m' - R$ 25.000,00
Cód. 2373 - VILA RAU - Fundos Tecnosol14 x 25 - R$13.000,00

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

APARTAMENTOS
Cód. 3001 - Ed. Eldorado - suite + 1 qto semi mobiliado - R$ 65.000,00 - parcela-se o pgto
Cód. 3005 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 1 suite, 1 quarto, c/ garagem - R$ 55.000,00
Cód. 3007 - Ed. Argus - suite, 2 qtos, cozinha mobiliada - R$ 46.000,00 + financiamento - aceita apto.
menor valer.

'

Cód. 3009 - ED. MONTE CARLOS - suite, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, 2 vagas garagem - sem

acabamento final.
Cód. 3013 - ED. SILVIO PRADI- CENTRO - Prédio OKm. Com suite, 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3015 - Ed. Maguilú - 2 qtos, c/ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suite + 2 qtos - R$ 60.000,00
Cód. 3017 - Ed. Lunelli - RUA ANTONIO C. FERREIRA - A construir em sistema de condominio
fechado. Apto c/ suite, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, c/ garagem - Valor 1 + 47 parcelas de 2,10
Cub's, sem acabamento final.

. Cód. 3018 - CENTRO - Aptos novos c/2 e 3 qtos. RUA LEOPOLDO JANSSEN
Cód. 3022 - ED. ITÁLIA - suite c/ hidra, 2 qtos, cozinha mobiliada, dep. emprego - R$ 125.000,00-
Aceita parcelamento
Cód. 3211 - ED. FRAGATA - novo c/2 qtos - R$ 20.000,00 + financ.

LOCAÇÃO
Cód. 605 - Casa alv., suite, 3 qtos, dep. empregada - CENTRO - R$ 700,00
Cód. 615 - Excelente casa de alv. c/ suite, c/ hidra + 2 qtos, piscina. próx. Floricultura Florisa.

Cód. 627 - Apto c/2 qtos + telefone - Res. Maguilú - R$ 280,00
Cód. 637 - Apto c/2 e 3 qtos na AV. GETÚLIO VARGAS - CENTRO - a partir de R$ 320,00
Cód, 639 - Apto c/ suite, 2 qtos - Ed. Centenário - PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ - R$ 350,00
Cód. 640 - Apto c/I qto - JARDIM CENTENÁRIO - R$ 200,00
Cód. 641 - Apto c/ suite, 2 qtos, dep. empregada - Ed. Jguá - R$ 600,00
Cód. 642 - Apto. PRÓX. PREFEITURA c/3 qtos - R$ 380,00
Cód. 656 - Salas p/ escritório em frenteCol. São Luis - CENTRO - R$ 180,00
Cód. 660 - Salas c/32m' - estác. próprio no Center Foca - R. REINOLDO RAU - CENTRO - A partir de
R$ 300,00
Cód. 663 - Sala ideal p/ Restaurante ou Lanchonete, c/200m' - Próx. Posto Marechal- CENTRO
Cód. 679 - Sala comI. c/190m', na AV. MAL. DEODORO (antiga Farmácia Sesi) - CENTRO
Cód 699 - Excelente Galpão c/525m', estaco no JARAGUÁ ESQUERDO - Próx. RoceI.
Cód. 900 - Sala para facção, totalmente equipada (máquinas overlock, cobertura, acabamento, rebater
elástico, etc.). Serviço garantido de 10.000 peças/mês - R$ 800,00

DISPOMOS DE FINANCiAMENTO BANCÁRIO JUNTÓ�.Ô·HSBC
BAMERINDUS PARA AOUISIÇÃO DO SEU IMÓVEL. CqNSUlTE-NOS

I
I

Informativo

I
TERRENO

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

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$

��OR���� com 1.540m2 sito à Rua Amazonas _

Próximo a Scar - R$ 100.000,00

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

I.

da 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 Fidelis

I
Stinghen - Loteamento São Francisco - R$ 14.000,00

IDois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro
Amizade - Valor de cada lote R$ 9.000,00

CASAS
CASA DE ALV com 85m2 sito na Rua Horácio Pradi

1-
Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá

EsquerdO-IR$ 29.000,00
CASADEALV em construção de 98,OOm2 - mais casa
de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158 - R$
18.000,00
CASA ALV com 70m2 - mais casa de madeira de

50,00m2 - na Rua Luis Borlolini, 435 - R$35.000,00

I LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO IT
RESIDENCIALFALBOYANT

I BREVE O LANÇAMENTO DO
LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

ESQUERDO

Imobiliário
AIJS

".,.,

REUNIAO
SEMANAL
A ASSOCIAÇAO DAS

IMOBILIÁRIAS DE

JARAGUÁ - AIJS, através
de seu diretor sócio

cultural: ADEJAIR

BALSANELLI, e assessor

esportivo sr. JOSÉ
SCHROEDER, convidam
à todos os associados para
reunião semanal da bocha.

Todas as quintas-feiras às

19: 00 horas na cancha do

sr. Edgar, no 'bairro
Vieiras.

Imobiliária Jardim .Jaraquá Ltda.
CRECI W 572-J

. R$ 7S.000.00
02 • II.HA DA FIGUEIRA - CASA EM ALVENARIA ct 150m2, suüc + 2 dorm. +

TERRENO com 420m2 - R$ XO,()()(),(){)

VENDAS

�. �i1!;;t"Svm1JiJ\ít\1W;íWDÕÃ;'%\\Q'P'oRTi.iN IDAi5�i!1
PARA CO/l1PRA, COM LOCALlZAÇAO P

30.000.00 + Finunc .

15 - CENTRO - APARTAMENTO cl 3 dorm .. sala. cozinha. cl garagem - R$ 45.000,O{) -/2
dorm. - R$ 42.000.0(1
l f - VERSALHES - TERRENO c/450m2 - R$ lJ.OOO.O{) (Parcelado)
17 - (jIARIJINI LENZ] - TERRENO c/788m2 - R$ ts.om.nu (Parcelado)
IR - VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL CI 380m' - 13,27 - R$ 32.000,00
19 - CHAMPAGNAT - TERRENO cl ISdn - R$ 16.000.00 (Parcelado)
lO - AMIZADE - TERRENO 14X24.75 • Rua Asfaltada - R$ IO.(lOO.OO + Purcclamento
21 • JARAGU;" ESQUERDO - TERRENO 14X2R - R$ 5.0(}O.m + 20 Parcelas dc R$ 240.00
22 - VILA LENZ I - 'l1:::RRENO COMERCIALc/I.200m2 (20x60) troca por aparturnemo central- R$
25.O!Hl.nO

03 - CENTRO - CASA ct 3 donn .. 2 saras. cuztnhu. bwc. área dc serviço. cl garagem -

R$ ri5.f)I)().OIl
()�. DARRA R. CERRO - CASA AI.V. cl 70m2 ••

' dorm .. I bwc. sala. cozinha. murudu •

R$ 2).000,00
O.'i - PRÓX. PREFEITURA - W()m1 + TERRENO c/ IR x 22 - C.1.�a em alvenaria c/.3
donn. - R$ 45.()OO.()()
Orl- Cí?ERNIEWICZ - CASA ANTICiA + TERRENO cl 2.500m2 - R$ IOO.Cl{)O.OO
07 - JOAO PI�SSOA - CASA ALVENAI�IJ\ cl 100m2. cl J donn .. bwc. sala. coztuhu.

garagem toda murada - R.� 25.OõO.OO
nR - ÁGUA VERDE - CASA ALVENARIA com 115m2 - ct J donn .. hwc. sala. cozinha.
uaraucm + casa nos fuudos cl 65m2 (entrada individual) - R$ 5�.X()II.0() (aceita em troca

casa�/tcrrenll até R$ 25.()()((Ofl em Bulncúrin dc Garra Velha).
.

09 - AMIZADE - CASA c/701Jl2• 2 denn .. sala. cozinha. lavanderia. cl piso ccrflmlcn .

Terreno ct ri50m2 - R$ 2 .�.OOO.f)O
10 - CENTRO - APART"MCNTO cl I suüc ctun sacada. 2 dorm. 3 salas. churrusqucirn
com sacada. 2 garagens. suunu. campo dc rutebot. sala dc ginástica - R$ 1�2.()OO.()0-
Aceita imóvel/carro no ncgõclo alt! R$ 70,000.00

11 - CENTRO - "PARTAMENTO ct L DORM + GARA(iEM - c/115m2 - R$ 46.000.00
12 - CENTRO - APART"MENTO ct 3 lJORM + 02 DWC _ c/147m2 - R$ 49.000.00
IJ - VILA NOV" - APARTAMENTO cl suíte + 2 donn. churrasqueira. sacada - e/145m!

- R$ 5R.O(HI.O()
14 - CENTRO - AP"RTAMENTO c/ 2 dortn .. sala. cozinha. sacada. garagem - R$

CENTRO-
casa com

300m1- com J

vuíte + 2 dorm.,
piscina, 2

garagens com

portão
ctctroníco
vetor: R$
I oo. 000, 00 +

financiamento

j', 1\1,\\'\ \1,,\I[II(I!l, "1,[!t,\t'!l \I\I'\I-I\d IlIhn2+')nm2ár�ade

k�t;l . (1\111::' clorm.. :2 bwc. clI/IElha JUllhJ!lada. garagl.:lU ct pnrl:io clctronico + rclcfonc

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

LOCAÇÃO
OI - VILA LAL"U - C"SA PRÓX, WEG II - com suíte + � dnrm .. com garagem - R$ 450.{)(l
02 - CENTRO - [D. VAIRA - PRÓX. WIZARIJ - 3 dorm. + 2 bwcs. c/ garagem - R$ 350.00
OJ - DAEPENIJI - SOf3l�AIJO - SOG JAIME MOTOS- J dorm. cl garagem - R$ �50,no
04 - CENTRO - "[>TO. - ED. SCH10CHET - I suíte + 2 dorm .. c/ garagem - R$ 600.00
05 - VILA LENZ! - SODRADO - PRÓX. WEG I - 2 dann. + 2 nwcs -cl garagem - R$ JOo.no
06 - CENTRO - ,,[>TO - EIJ. TRIGESS - 2 dorm .. sI earaucm - R$ 270.0(J
07 - r-:OV" DR"síUA - APTO NOVO - 3 donn .. cl garagem - R$ 330.00
OS - CENTRO - APTO. EIJ. ITALlA - 2 dorm .. c/ garagem - R$ .'DO.OO
09 - CENTRO - APTO. EI). JARAGUÁ - I suíte + 2 dorm .. c/ garagem - R$ 550.00
10 - VIL" LAL"U - CASA - Prõx. Wef! II - � dorm. cl garagem - R$ 250.00
11 - CENTRO - "[>TO - E�. FLorença - I dorm. cl garagem - mohiliado - R$ 330.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CRECI934-J

Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-09191 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.
•

· .
------------------------------------------

l: 5 - VILA LALAU
•

: Casa em alvenaria (localizada na Rua D. Matilde nº 683 (ao lado do Portão dos :
: Fundos da WEG II).
: ••R.$.�3..qqO.'qq...•...•....•.............................•....•

: 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.
•

· .
-----------------------------------------
· .

• 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.

•

� J
•

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 •

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

10 - RIO MOLHA
· .

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

: para 3 carros - Localizada na Rua Arthur Henschel, n° 71 - Preço: 67.000,00
•

� J
·

: 11 - ESTRADA NOVA
•

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

<'

. --------------------------------------------------------------------------------------.

'OFERTA DE MAIO
._------------------------------------------------------------------------------------_.

Área Central

próximo ao

Angeloni cl
3.600m2 \1
contendo
diversas

benfeitorias
Valor R$

190. (JOD, 00
(negociável)

IMÓVEL
COMERCIAL

Sobrado + Galpão
em terreno com

aproximadamente
1.000m2de

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 
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" ••••

Intermediária
.J

VENDE: Alvenaria com 160m2•

João Pessoa

R$ 40.000,00

VENDE: Prédio comercial cl

384,00m2 + galpão cl 352,00m2
R$130.000,00

VENDE: Terreno com 3.()60,OOI/l2
Centro - Schroeder

R$ 33.000,00

VE,\'/)E: Chácara c/ lO utorgos,
80% em pastagem - Tifa Coelho -

Cuaramirim � R$ 70.000,00

VENDE: Condominio Residen

cial Leutprecht em construção -

Preço: Entrada + financiamento

VENDE: Terreno COIII 1.5YO,(J()m2
RuaRudolpho C. E. Lange

R$18.000,00

VENDE: Alvenaria com 120m2 - Ilha

da Figueira (Próx. lndumak)
R$ 55.000,00

VLNDE: Esquina c/ 1.500m2

(Próx. WEG I)
R$ 9fWOO,00

VENDE: Alvenaria 150m2•

Ilha da Figueira -

R$ 80.000,00

VENDE: 2 casas (1 pronta e 1 em

construção)
Ilha da Figueira - R$ 20.000,00

VENDE: Alvenaria cl 1l0,00m2 .

Próx. Malwee

R$ 35.000,00

ALUGA: Madeira com 2 quartos
Próx. Duas Rodas

R$ 220,00

VENDE: Em construção com

205,OOm2 - Barra Rio Cerro

R$ 60.000,00

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

,
I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I',. Você merece um imóvel .

com a segumnca e a qualidade
Residencial

. .

... }.
.

Q ....
.

I·
PROIMA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAM�NTO

o Edifício

UM EMPREENDIMENTO ARROJADO COM ARQUITETURA MODERNA

O Apartamento
• 2 Quartos (1 suíte)
• Sala estar / jantar
• Sacada
• BWC Social
• Cozinha
• Lavanderia
• 1 vaga de garagem

• 4 Pavimentos

• 18 Apartamentos
• Salão de Festas

• Bicicletário

• Garagens
• Portão e Porteiro Eletrônicos

• Previsão TV a cabo

• Central de gás
• Play Ground

Os móveis e elementos de decoração são meramente ilustrativos

�iPIROIMA
� CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

VOCÊ MERECE

UM IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

Localização: Rua José Emmendoerfer, próximo Edifício Hortência

VEND�S

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 421 - sala 102 Fone/Fax 371-6310 - Jaraquá do Sul- SC - CREAlSC 32.786-7

E-mail: proma@proma.com.br ,-

Visite nosso site wwwproma.com.br

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente 6pitácio Pessoa, 421
Sala 103 - l' andar - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILTAMIR RICARDO DE SOUZA

a educação e saúde. Entre as

Irações, Concurso da
.

i/lhllzinha, com participação
e II meninas, sorteio de um

levisor de 29 polegadas e

presentações de quadrilhas,
asarnento caipira, dança, e

resença do Musical Som da

erra.

AkOTA
urr MODEL
OOk
ontinuam abertas até o dia 2

junho, na Cekat Agência de

odelos (Reinoldo Rau, 366),
'inscrições para o concurso

akota Elite Model Look 99

Regional, que compreende
municípios de Jaraguá do

ui, Guaramirim, Corupá,
omerode e Schroeder. Os
ndidatos deverão se dirigir à

ekat para preenchimento de

cha de inscrição e entrega de

as fotos 12 x 18 (uma de

slo e outra de corpo com

aiô). O processo de seleção
ssará por duas etapas:
valiação por fotos � dados

ssoais, e entrevista pessoal,
odia II de junho, às 18

ras, no recém inaugurado
lomium (antiga Recreativa

aKohlbach). A divulgação
s nomes selecionados para
em à fase estadual, em
orianópol is, acontecerá no

róximo dia 12, sábado,
nbérn no Atomium. Está aí
ma oportunidade de virar um
Iro das passarelas, como
indy Crawford, Giseie
ündchen, Sabrina Orthmann

Brusque) e Aparecido

�NIVE�l\ .fi I
R�helJe Piske (28/5), I
�ibeli Ristow (28/5), I
Jaison Coelho (28/5), I
LUciano Schwalbe (29/5), I
DanielJe Borba (29/5), I
Paulo J. Klitzke (30/5), I
Mário César Poffo (30/5), IDenis Hohl (30/5),
João Carlos Cassuli Jr. (31/5), :Mariana Marcatto (1/6) e
Adriano Trentini (2/6). .

I
........----,;,.__---_/

371-3633
Procópio Gomes, 481

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

: Grupo Exaltasamba apresenta, sábado (29), na
: Boate Notre, o show Cartão Postal .

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

Firmino Alves (Jaraguá do

Sul), todos descobertos neste

concurso.

MATERIALISMO
Frase de uma conhecida garota

-,

jaraguaense, no momento em

que apresentava para uma

amiga de outra cidade os

mocinhos jaraguaenses:
"Aquele lá é filho do dono da

.. ." Ela completou com o nome

de uma empresa de Jaraguá do

Sul. Mal sabia o nome do

abonado, mas com certeza

tinha informações de sua

conta bancária, da marca do

seu veículo, etc. O fato

aconteceu no último sábado

(22), numa boate local. Os
valores de considerável parte
de nossa juventude beiram à

podridão. O materialismo se

alastra como vírus. Uma

realidade que merece reflexão.

Na próxima quarta-feira,
dia 2, véspera de feriado,
a Notre estará servindo

uma deliciosa canja de

galinha, no piso superior
da boate. O embalo da

pista ficará por conta do

Dj Marcelo Luís.

EH �'N'f"N'1J
(jj= Há cerca de três meses circulando pelo principais points da

Europa, Julian Olsen, do Planeta Bali (espécie de holding do Bali

Hai, Melão e Café Confusão) já está nos últimos preparativos para

inaugurar uma "filial" do Bali Hai Summer Club, na badalada Praia

de Ibiza, na Espanha. Quer mostrar aos espanhóis um pouco do que
tem feito aqui por Santa Catarina e Paraná .

·D••BÇAD
......

BRua Mal. Deodoro da �
Fonseca, 1452 �FoneJFax: 372-3306 o.C"DiJaraguá do Sul- SC ;g

EXALTASAMBA

Depois dos sucessos Desliga e Vem e Luz do Desejo com 750.000

cópias vendidas cada um, o grupo Exaltasamba lança seu quinto
CO, batizado de Catão Postal, pela gravadora EMI. O grupo fez

uma caprichada seleção de músicas para o repertório. Das ISO

composições iniciais, apenas 15 foram cuidadosamente escolhidas

para integrar o disco. "Tínhamos material de qualidade para lançar
dois CDs", lembram os rapazes.
Catão Postal traz uma mistura equilibrada do balanço gostoso do

pagode com suaves músicas românticas, características marcantes

de outros trabalhos do grupo. Entre as faixas que merecem atenção
especial estão Loucura de Amor (Chiquinho dos Santos), Me
Apaixonei pela Pessoa Errada (Cleber Bittencourt e Peter Correa),
Vem Ficar Comigo (César Rodrigues) e Fogo Selvagem (Altay
Veloso). (Brazil B.)

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Backstreet Boys (Millennium), Offspring
(Americana), Rio Negro e Solimões (O Amor Supera Tudo) e
Soweto (Farol das Estrelas). Principallançamento: Raimundos

(Só no Forevis).:

•••••• C I 1'1 E 1'1\ �\•••••
• JOINVILLE •
• G.N.e. Cine Mueller J: Matrix. •
• Horários: 14h, 16h30, 19h15, 21h45. •
• G.N.e. Cine Mud/er 2: Um Crime Verdadeiro. •
• Horários: 15h, 18h (sexta a domingo) e 15h, 18h, 21 h (segunda à quinta). •
•

Armadilha (pré-estréia).
Horário: 21h (sexta a domingo). •

• G.N.e. Cine Mueller 3: Forças do Destino. •
• Horários: 14h30, 16h45, 19h1O, 21h20. •
• •
• BLUMENÀU •

G.N.e. Cine Neumarkt J: Matrix.
· .'Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21 h.
• G.N.e. Cine Neumarkt 2: Forças do Destino. •
• Horários: 14h, 16h45, 19h, 21 h 15. •
• G.N.C, Cine Neumarkt 3: À Primeira Vista. •
• Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •
•

G.N.e. Cine Neumarkt 4: Nunca Fui Beijado.
Horários: 14h30, 16h30, 18h30, 20h30. I

• G.N.e. Cine Neumarkt 5: Shakespeare Apaixonado. •
• Horários: 14h45, 17h15, 20h. •
• G.N.e. Cine Neumarkt 6: Kundun. •
• Horários: 15h, 18h (sexta a domingo) e 15h, 18h, 21 h (segunda à quinta).•
•

Armadilha (pré-estréia).
· Horário: 21 h (sexta a domingo). •
• Programação válida para o período de 1JI,/5 a 3/6. •
•••••••••••••••••••••••

DR. Clêcio SidNEi GoNÇAlvES
PERiodONTiA, PRÓTESE E IMplANTES DENTÁRios

CENTRO dE OdONTolOGiA INTEGRAdA

RUA JOiNVillE, 1 �10, TddoNE: (041) J1J,61 �8
TddONE/Fu! (041) J11,1209 .

ORA. TAlGE Cduppi GoNÇAh/ES
OdoNTOPEdiATRiA E ORTodoNTiA ..

PRofESSORA do CURSO ds ORTodoNTiA PREVENTiVA ABO..FlOiliANÓpOlis

DR. MAURO MONTEiRO Cduppi
ORTodONTiA

.

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

Pentecostes - Festa de vida
No domingo passado, a Igreja

Cristã comemorou, com o Dia de

Pentecostes, o seu aniversário.
Lembramos que, cinqüenta dias

após a Páscoa, os discípulos de
Jesus receberam o Espírito Santo,
o mesmo que recebeu Jesus no

Batismo, em forma de pomba,
agora, com os discípulos, em

forma de línguas de fogo.
Qual o sentido em comemo

rarmos esta festa nos dias de hoje?
Através de Pentecostes, nós

celebramos a presença de Jesus

em nosso.meio, vivificando nosso

mundo, e fomentando o tes

temunho da fé cristã. Pentecostes
é um lenitivo para a fé cansada, é
um reforço na certeza de que
Deus, ainda hoje, por amor,
mantém este mundo, e encoraja
suas discípulas.

O Espírito Santo é vida em

meio a este mundo de morte.
Por isto, ao celebrarmos esta

festa de aniversário, também
choramos sobre este mundo que
ainda resiste ao poder da palavra
e do amor de Deus. Choramos

A EDUCAÇÃO COMPLETA

pelas mulheres que sofrem
.violência de seus maridos, e nos

perguntamos: por quê, se o

Espírito Santo é vida, ainda há

tanta morte em nosso meio? O que
leva um homem a dar três tiros
em sua esposa, mãe de seus filhos,
e depois suicidar-se? O que leva

um homem a atirar seu carro

.

contra um caminhão, junto de seus

filhos, para deixar suamulher com
remorsos? O que leva a estudantes

levarem armas à escola?
Toda esta situação nos leva a

perguntar: não está o ser humano
muito distante do ensinamento de

amor de Deus? O Espírito Santo,
no Dia de Pentecostes, fez uma

bagunça danada onde estavam os

discípulos, justamente como uma
maneira de mostrar que um novo

tempo havia chegado. Agora, com
o Espírito de Deus, o mundo
conheceria a mensagem do amor

de Deus revelada em Jesus Cristo.

Porém, percebemos quão distante
o mundo está desta mensagem
renovadora quando vemos toda
esta miséria e violência em nosso

cotidiano.
Gostaria de lembrar que, em

quadros antigos da Igreja
Ortodoxa, o Espírito Santo é

representado como uma mulher,
podendö'ser chamada de Espírito
Santa, assim mesmo, para evitar
confusão com outra denominação.

Com esta representação, a

igreja antiga deu um vigoroso
impulso ao testemunho, pois
identificou esta força geradora de

.
vida com uma mulher. Nada mais

lógico, pensará você. Mas, per
gunto eu, por que esta repre
sentação foi suprimida séculos
mais tarde, de modo que hoje te

nhamos uma trindade masculi

nizada?
Como mulheres, somos seres

criadas à imagem e semelhança de
Deus, co-criadoras de vida. Por

isto, festa da Espírito Santa é a

nossa festa, festa da igreja, festa
das mulheres testemunhas de fé.
Festa de mulheres sofredoras, que
lutam por dignidade, que bata
lham por dias melhores para os

seus e para sua comunidade. Festa
da Espírito Santa é festa davitória
da vida. Por isto, mulheres, apro
veitemos esta oportunidade para
orarmos a Deus, pedindo-lhe que
se lembre de nós, que nos dê
sabedoria na educação de nossas

filhas e fi lhos, e nos dê cons

ciência de nossa dignidade diante
de nossos maridos, diante de nos

sos colegas de trabalho. Oremos
a Deus para que ele transforme

corações, a fim de que exista mais

compreensão em nossos lares, pa
ra que marido e mulher se enten

dam, pais e filhos se compreen
dam, e assim todos nós possamos
viver com dignidade, sem que

ninguém precise lavar seu orgulho
ferido com sangue alheio.

Façamos da festa da Espírito
Santa uma festa alegre, de vida,
de convivência pacífica e amorosa

entre homens e mulheres.

Um abraço,Marta Streppel

Sirculo
Ita.liaI1C>

de Jaraguá do Sul

Rainha Italiana
A maior novidade da "Nona Festa Italiana", a ser realizada nos dias 25 e 26 de junho, no

Parque Municipal de Eventos - Pavilhão A-será a eleição da 1 a Rainha Italiana de Jaraguá do Sul.
Várias candidatas já estão inscritas. Será com absoluta certeza uma noite memorável.

Anote: 26 de junho!
Maiores informações com o sr. Paulo Floriani, telefone n° 372-1492, que está coordenando o

Iconcurso.

Nona Festa Italiana
Parque Municipal de Eventos - Pavilhão A - dias 25 e 26 de junho.
Estamos trabalhando com O apoio da Secel - Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer - para

oferecer à comunidade uma grande festa. Serão duas noites dedicadas à cultura e às tradições
italianas, incluindo-se a comida típica, o vinho e as belas canções que vão embalar os dois grandes
.bailes.

.

Muitas novidades. Aguardem!
Tói, vê se vem!

(

- Devanir Donna -

Presidente, do Círculo
Italiano de

Iaraguâ do Sul Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Sexta-feira, 28 de maio de 1999

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

CASA DA CRIANÇA - Rotary Club de Guaramirim assinou
protocolo de intenções com o Poder Judiciário da Comarca de
Guaramirim assumindo a responsabilidade de administrar a

"Casa da Criança" em Guaramirim, atendendo as comarcas de
Guaramirim, Jaraguá do Sul e Barra Velha, O projeto será
iniciado, implantado e supervisionado por rotarianos,
rotaractianos elou interactianos. A comissão responsável pelo
projeto é composta de cinco companheiros: Alencar Manoel
Vasques, Marcos Roberto Hasse, Angelo da Silva, Rildo de Al
buquerque e Osnildo Bartel, aos quais caberão coordenar o

projeto local, administrativa e contabilmente. Todos os

companheiros participarão do Projeto para atender aos objetivos
propostos pelo Poder Judiciário que na ocasião se fez representar
pela dra. SôniaMaria Mazzetto Morozo.

ROTARACT - Representante Distrital do Rotaract, Distrito
4650, com a esposa presente na reunião rotária da última quinta
feira, quando com sua mulher, Louize, colocou-se à disposição
de auxiliar na reestruturação do Rotaract de Guaramirim que se

encontra com suas atividades paralisadas, Rotary Club de
Guaramirim se empenhará no sentido que o Rotaract seja
realidade em Guaramirim.

ROTARY X PRESIDENTE - Com o afastamento definitivo
do companheiro Sidney, assumirá a presidência do Rotary, no
ano rotário 1999/2000, o companheiro Walter Fiamoncini. Foi
aclamado por unanimidade passando o protocolo o nosso

companheiro Lauro. Temos certeza que, com o apoio de todos
os companheiros,Walter saberá conduzir o club com coerência,
confiança e continuidade. Isto já demonstrou em outras ocasiões.

ROTARY X CORUPÁ - Governador Adjunto 1999/2000,
Osnildo Bartel, e Alencar Manoel Vasques compareceram no

club de Corupá em visita aos companheiros paramanter contato
preliminar com o presidente entrante e demais companheiros.
Rotary Club de Corupá deverá formalizar documento, a ser

enviado ao Ibama e demais autoridades, alertando sobre a área
de mata nativa que se pretende destruir nos limites de Corupá,
São Bento do Sul e Rio Negrinho. Será proposto possibilidade
de declarar sobre Preservação Permanente. Iniciativa louvável
já que o propósito do programa "Preserve o planeta Terra" é
conscientizar da importância da preservação do nosso planeta e

não a agressividade e destruição do meio ambiente.

ROTARY X PRESENÇA - Rotary Club agradece a presença
do vereador Valéria Verbinen e do gerente da Sucursal, Marco
Antonio, da Rádio Brasil Novo, na reunião da assinatura do
Protocolo de Intenções da "Casa da Criança" como também o

apoio que já demonstraram em oferecer pela iniciativa do Ro

tary Club. Necessitamos de todos, sem distinção, daí as reuniões
do Rotary serem abertas a todos.

ROTARY X RETÍFICA - Na última coluna, por equívoco,
registrou-se que em reunião rotária esteve presente a assistente
Social do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, quando
na verdade foi a assistente Social da Apae, Ação Social e Poder
Judiciário, senhora Vanderlise Silveira. Fica o registro.

. ROTARY X FÓRMULA - Quando conseguirmos olhar para um
semelhante e compureza de sentimentos enxergá-lo como um irmão
de fé; reconhecermos desinteressadamente os valores e as limitações
de cada um, aí estaremos servindo, compreendendo, apoiando,
valorizando, defendendo e respeitando o direito de cada semelhante,
por mais subjetivo ou abstrato que esse direito possa ser. Aja com

coerência, confiança e continuidade.

Apoio:
�--------------------� �------------�------__'

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

.

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

II

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

Telefone

(047) 373-0187
_

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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Coral do CESJSlFerj se
apresenta em Joinville

o Coral do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá
do SullFerj recebeu convite
da Univille (Universidade
daRegião de Joinville) para
participar do Encontro de

Corais Universitários pro

gramado para o dia 26 de

junho, às 19h30, na Socie

dade Cantores Líricos, em
Joinville.
A maestrina Liara Ro-

seli Krobot informou que o

repertório a ser apresen
tado no encontro será
escolhido dentro de mais

alguns dias. "Vamos esco

lher as músicas na linha

popular brasileira, procu
rando resgatar, também, o
folclore das diversas re

giões do Brasil". Atual

mente, o Coral do CESJS é
formado por 50 vozes entre

sopranos, contraltos, bai
xos e tenores.

Liara disse também que
o grupo está programando
uma viagem à Europa para
2001. "Deveremos fazer

apresentações em duas
cidades no Sul da Alema
nha e duas no Norte da Itá
lia num projeto de inter

câmbio entre estudantes",
finalizou.

Estudantes paraguaios visitam o CESJS/Ferj
Cerca de 50 estudantes dos cursos técnicos de Confecção Industrial e Contabilidade,

do Colégio Politécnico Johannes Gutenberg, de Assunção, Paraguai, visitaram o CESJS
no mês de abril. O grupo conheceu a estrutura da instituição.

Estudantes paraguaios visitaram o CESJS em abril

Funcionários

fazem festa no

1 de maio
Funcionários do CESJS

aproveitaram o feriado de 1 de

maio para promover uma festa
de integração. Além dos jogos
realizados, os funcionários
saborearam um churrasco.

Direito e moral
As discussões sobre

moral e direito têm di

mensões gigantescas, em
bora o homem seja sub

metido a normas, ele sem

pre tem a liberdade de

escolha. O termo moral

significa costume; é

conceituado pela dou

trina, e é uma norma ética ..

pois se funda num juízo
de valor, sendo também a

consciência de um dever.

Os que praticamente
determinaram as·primei
ras leis de Direito e Moral

foram os antigos gregos
como Sócrates, Platão,
Aristóteles e outros.

Durante todo esse tempo,
muito se tem discutido

sobre o assunto, mas até

hoje não se conseguiu
esgotá-lo, pois, sempre
houve e sempre haverá

pessoas fascinadas pelo
tema direito e moral.

O primeiro filósofo a

analisar a justiça sob o

enfoque dualista: foi Pla

tão (428 - 347 a.C.), ima

ginando uma justiça adap
tada à natureza do homem

e que podia ser alcançada
pelo uso da razão, dizendo
ainda que era melhor ser

governado pelos sábios

que pelo Direito.
Desde então vários fi

lósofos discutem o assun

to sob o mesmo enfoque,
como por exemplo: Santo
Tomás de Aquino, Tomas
Hobbes e Jean Jaques
Rousseu.

Modernamente, Nor-

berto Bobbio estabelece

os critérios distinguindo
os Direitos Naturais. dos
Direitos Positivos da

seguinte forma: universa
lidade/particularidade,
imutabilidade/mutabi

lidade; no tocante às

fontes (natura potestas

populus); o Direito Na

tural é conhecido pela
razão, e o Positivo, é ato

de vontade alheia; no

Direito Natural os com

portamentos são bons ou

maus por si mesmos, e no

Direito Positivo, são

indiferentes por si mes

mos; e finalmente, o Di

reito Natural estabelece o

que é bom e o Direito

.
Positivo o que é útil.

O tema em questão tem
'sido discutido ao longo da

história da humanidade. A

origem das normas morais

está na ordem natural, ou

seja, no Direito Natural. A
concepção do próprio
Direito Natural não é pa

cífica, e interpretando-se
suas leis em nível ético, de

conduta, conclui-se que
sua origem está intima

mente ligada à cultura. O

Direito Positivo dirige-se
a todos indistintamente,
atribuindo-lhes direitos e

deveres, que são determi

nados pelos próprios ho
mens, através de suas leis,
em busca de uma forma

ou fórmula que mais se

aproxime do justo. E por
falar nisso, afinal, o que é

mesmo justiça?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nossa amiguinha Stéphanie Caroline da

Silveira aniversariou no último dia 17/5.

Parabéns dos pais e amigos da
Escolinha Dente de Leite

o garotinho André Luis Rosa aniversaria
hoje. Superabraço dos pais, Adilson Luis e

Cibele Franco da Silva

Luísa Chiodini Schmöckel completa ganas
día 26-5-99. Cumprimentos dos pais,
Geninho e Cintia Scbmöckel, e da irmã, Laura

Conrado de Aquino Machado

completou g anos ontem ,

(27/5). Parabéns dos pais,
Lucia e Ivone, e dos

irmãos Faber e Dinael 1iIIi.!!!::__ .::::.:.. _

A Sexta-feira, 28 de maio de 1999
====�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 12/5/99 - Cassiane Jozane de Camargo
•

• 12/5/99 - Guilherme Vieira Villwock

�

;(1)
Nascimentos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12/5/99 - Gregori Mateus Bridarolli

12/5/99 - Igor Tamanini

12/5/99 - Lucas Eduardo Klein

12/5/99 - Marcos Montandon Magalhães
12/5/99 - Tiago Bodemberg Neitzel

13/5/99 - Daniela da Silva Pompeu
13/5/99 - Gabriel Felipe Ropelato
14/5/99 - Anny Francine Tarachucky
15/5/99 - Amanda Benitez Vargas
15/5/99 - Bruna Menon

15/5/99 - Daniel de Mello Rosa Filho

16/5/99 - Daniela Dalsochio

16/5/99 - Guilherme Küster Dümes

16/5/99 - Jhonathan Zangheline
16/5/99 - Luana Ester da Silva

16/5/99 - Nicoly Schmitz
16/5/99 - Talia Mócua

17/5/99 - Gabriel Felipe de Souza

17/5/99 - Gabriel Gnewuch

17/5/99 - Gustavo Bartel .....�JI"'!'.,;wr
t::...

19/5/99 - Henrique Bauer KirstenL,.::" �

,

'-- .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

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

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

Fones: 973-5732 - 376-1112
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Agradecimento
Com fraterno abraço tradicio

nalista, o patrão do CTG Tropeiros
do Vale, Guaramirim, senhorHélio
Emmendoerfer e família agrade
cem aos patrocinadores, doadores
de gado, piquetes filiados, serviço
de ambulância do Hospital Santo

Antônio, Celesc de Guaramirim,
Polícia Militar, ao prefeito senhor
Antonio Carlos Zimmermann,
pelas boas condições das estradas,
aos órgãos de comunicação escrita
e falada que divulgaram este

evento, como também ao ma-

Portal Gaucho

Agenda gaúcha
29 de maio - 17 horas - Curso de Dança Gauchesca - CTG Laço
Jaraguaense
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 Pertal Gaúcho,
em breve maiores detalhes.
II 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 -

Massarand u ba
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 CrG Laço Jaraguaense. No
local haverá serviço de bar e cozinha com o suculento churrasco e

música gaúcha.

ravilhoso público que tão bem
soube prestigiar a 28 Festa

Campeira do CTG Tropeiros do

Vale, em 1 e 2 de maio de 1999.

Cordialmente,
Patrão - Hélio Emmendo

erfer

Tchê classificados
Vendo: 1 sela e 1 basto,
tipo especial
tel: 370 - 7363 - Jaime
Vendo: Vestidos prenda
tel: 371- 9887 - Aliane

Marcon - Piquete Estampa de Taura

r---------.,

I Gaúcho(a) de I
.1 idade nova I

II Nadir Raulino (1), IICesar Bine (5),
I Stéla Maris de Oliveira I
I Raulino (9) I
1._-------_.1

Dias 8 e 9 de maio o CTG Laço Iaraguaense participou do 5° Rodeio
Internacional do CTG Os Praianos, São José. Duas duplas foram
escaladaspara defender e representar a linda Iaraguâ do Sul: Giovane
Demarchi e Evaldo Ropelato, Júnior Spézia e Iuninho Franzner; e o

Antônio foi como apoio técnico-cultural. Giovane Demarchi

representou milito bem, sagrando-se campeão do Laço Patrão de Santa

Catarina, em São José, ficando à sua frente apenas dois gaúchos.
Evaldo disputou bravamente a final do Laço Individual, convertendo
13 armadas "Marragatas" consecutivas. O Toni, sempre atento aos

acontecimentos, registrou todos os sons e imagens. Parabéns aopatrão
Giovane por representar tão bem nosso CTG em nível estadual e

internacional e pelo belo título e troféu que conquistou, ao Evaldo por
fazerpoeira para centenas de laçadores e fazer o nome da nossa linda

Iaraguâ do Sul ser anunciada 13 vezes em uma única prova, ao Toni

pelos registros trazidos. Faltou quem? Júnior e Iuninho. Bem, como
é que eu vou contar estaparte? O Júnior e o Iuninho colaram bastante

cartazes do CTG Laço Iaraguaense, então fica também nossos

agradecimentos a estes dois viventes.

Diether

Werninghaus
durante a entrega

do troféu de

primeiro colocado
do Laço Individual
Prefeito Geraldo

Werninghaus para
Gilmar, do CTG

Alma Gaúcha, de
Rio Negrinho.

Geraldo

Werninghaus,
empresário,

vereador, deputado
estadual, prefeito e

líder nato, detentor
de ideais e índole'

inquestionáveis,
imortalizou seu

nome na tradição
gaúcha com gestos

nobres, digno de um

homem simples e inteligente. Foi mais uma dura e amarga

separação, mas Deus quis assim e durante nosso Rodeio Crioulo

prestamos nossa simples mas sincera homenagem a este gaúcho
amigo. O CTG Laço Iaraguaense agradece aos senhores Diether

Werninghaus, Irineu Pasold, vereadores e demais autoridades I

públicas e tradicionalistas que se fizeram presentes durante nossa

manifestação.

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.
Fone: (047) 371-4547- Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

IBB
CARNES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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New York - 08 dias / -07 noites

Hotel 3*- US$ 1.108,00 ou 5x de US$ 222,00
Inclui: Passagem aérea + 7 noites de hotel
com café da manhã + transfer in / out.

Cancun 08 dias /07 noites
Hotel 5*- US$ 706,00 ou

3x de US$ 236,00
Inclui: Passagem aérea + 07 noites de hotel

com café da manhã + transfer in / out
Saídas: domingos

Portugal com
Santiagode

Compostela - 10 dias -

US$ 1.195,00

ortugall Espanha I
França I Itália -

12 dias - US$ 1.470,0

Europa-Maravilhosa
- 22 dias visitando: Portugal,
Espanha, França, Itália, Suíça,
uxemburgo, Bélgica e Inglaterr

US$ 2.495,0

Londres - 07 dias -

, US$ 998,00

Maceió
08 dias / 07 noites

Hotel3*
R$ 670,00 ou

4X R$168,OO

Natal
08 dias / 07 noites

Hotel 3 *

R$ 695,00 ou

4X R$174,OO

Recife
08 dias / 07 noites

Hotel3*
R$ 735,00 ou

4X R$ 184,,00

Praia do Forte
.

08 dias / 07 noites
Hotel 3 *

R$ 1.310,00 ou

4X R$ 32800

.

, \\\On TEMOS VÁRIOS DESTINOS:

�e"e Exemplo:

"'000 Pantanal com Bonito = R$ 780,00 - Saída 25/12
It- Rio de Janeiro = �$ 2.224 - Saída 28/12

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

Mudas de árvores frutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Centro Espírita'
Santa Catarina
Desenvolvimento -

Consultas Trabalhos
noAmor - Sorte -

Negócios
ITAJAI

Rua Palhoça, 420
SãoVicente

JARAGuA DO SUL
Rua Pastor Alberto
Schneider, 2373

FONE: (047) 241 -3797 - 965-1195

Fabiana Beber e Luis Carlos Ruszczalc receberam
a bênção matrimonial, sábado passado, na Igreja
Nossa Senhora das Graças (Barra do Rio Cerro).
Os convidados foram recepcionados
aristocrático Baependi

-

Os pais do noivo, João Pedro e GuiomarRuszczalc

Dr. Mario Sousa Junior com

a esposa, Adriane. Ele

aniversariou ontem e foi
muito cumprimentado

o nosso diretor Francisco Alves
recebendo de Edson Luiz
Sotella, diretor da Master 2001,
certificado e troféu concedidos
ao CP, como destaque em
pesquisa popular

ADVOGADOS
ROBERTO A. ROCHA

OAB/SC 11.315

EVANDRO A. RATHUNDE
OAB/SC 13.094

direito família, comercial,
penal e trabalhista
Rua Walter Janssen. 110

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

Verdureira da
RAQUEL Ltda. I<IBEL

Doces e Salgados
Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

Cpmé,clp tle FrutASe
.
tIe,tlU'AS em Ge'At

/)Pce� SA/",4P� frlp�
�e�/4A� A/imelltPs

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

Fone: (047) 372-1468

APOIO: '
.

@metalnox Prensas Térmicas
� INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Rua Barão do Rio Branco, 862 - Tel. 0800475056 - Jaraguá do Sul
e-mail: metalnox@metalnox.com.br -

home page - http://www.metalnox.com.br

371-7575
SemEntregamo

domicilio
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(pr6x. Duas.Rodas Indl.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



morte de diabetes. A doença avança sem
qualquer sintoma e após sete a dez anos do início
da doença, quando evidenciada, pode sertarde
demais, as conseqüências como cegueira, infarto,
derrame, insuficiência renol. amputações de
membros, impotência sexual e paralisia são
sintomas irrecuperáveis e a quarta causa de morte
no mundo, quase três milhões por ano. É por isso
que a Fenad (Federação Nacional de Associações
de Diabéticos) resolveu estabelecer o dia 19 de
julho como dia da campanha para prevenção
do diabetes. Nesse dío. 85 cidades de 16 estados
brasileiros realizaram mais ou menos 120 mil testes
para o diagnóstico da doença, conforme a "Veja"
de 22 de julho de 1998.

:� � �;:'�f?� .................................................•.QRRiIQ iQ.Q RQ"ijQ... · ..... · ... ··�;:.��.���. f?? .��.�'..��. ��. �;:.!? .�.�.� ?��

Muito se tem escrito sobre diabetes, e nunca

será demais que se oriente pela complexidade e

pelas orientações nos vários aspectos que se possa
dar sobre essa doença.

Diabetes é uma doença do metabolismo do
açúcar, das gorduras e das proteínas. O pâncreas,
órgão encarregado de fabricar a insulina,
hormõnio capaz de queimar os açúcares, por
alguma deficiência, não o faz, aumentando assim
o nível do açúcar nos tecidos, sendo esse excesso
verificado no sangue. Aumenta o teor de açúcar
no sangue que normalmente deveria ter de 70 a
110mgrs%.

A diabetes aparentemente, e no conceito
popular, é dita como uma doença banal, simples
e benigna. Na realidade, infelizmente, não é, pelo
contrário traz sérias conseqüências com lesões
graves, como o infarto do miocárdio, derrame
cerebral, cegueira, impotência sexual, nefropatia,
úlceras das pernas e até amputação de membros
por necrose.

Por outro lado, se bem controlada é possível
evitar todas essas complicações e se ter uma vida
normal.

Conheço uma senhora que tem diabetes, há
40 anos, e ainda hoje, com 84 anos, convive com
a doença sem qualquer conseqüêhcia das acima
citadas. Basta que para isso tenhamos umà vida
controlada, com a consciência do que podemos
ou não fazer.

O primeiro dos cuidados do diabético é ter .

um rigoroso controle médico, pois tanto o excesso
de açúcar (hiperglicemia) como a falta
(hipoglicemia) são prejudiciais.

Há pessoas 'que ficam contente quando o seu

teor de açúcar está em 40 ou 50mgrs%, puro
engano, a hipoglicemia é tão prejudicial quanto
a hiperglicemia. A visita regular ao médtco e o

controle do nível de açúcar no sangue (dosagem
da glicemia) permitem que a medicação seja
ajustada dentro de cada circunstância, para se

manter um nível equilibrado.
Sabe-se, hoje, que são vários os fatores que

influenciam na diabetes:
Dieta - Uso correto da medicação - Exercícios -

Equilíbrio emocional - Apoio social e familiar -

Disciplina e força de vontade - Motivação pessoal.
Dieta - Alimentar-se de maneira adequada, em

horas certas, com quantidade prevista. Disciplina
e força de vontade - A dieta exige disciplina,muita'
força de vontade e sacrifício.

Exercícios - São esses os maiores responsáveis
pela queima (metabolismo) do açúcar.

Não só para o diabético, mas para qualquer

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

ir 371-3426

Ora. Anna Paula L. de
Albuquerque

Oftalmologista - CRM 6972

;º�riií,ql ��tBJl.â�I�ºII�Iºª��II�lllllg�[t��
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 Médic�o Odontológico

Diabetes
indivíduo, é importante uma caminhada diária ou

prática de outros exercícios.
Equilíbrio emocional e apoio social e familiar .

criam condições favoráveis ao equilíbrio.
Motivação pessoal - Nenhuma outra doença

requer do paciente tanto conhecimento e

empenho pessoal para seu bom controle. O
diabético deve ser antes de tudo um sábio.

Precisa entender o mecanismo da doença, as
orientações do que pode ou não comer e·

especialmente quanto comer, as condições que
levam a aumentar ou diminuir, os estados
psicológicos. Há pessoas que acham que há algo
errado, fazem a mesma dieta, tomam a mesma

quantidade de medicamento e o seu teor
glicêmicó não é o mesmo, esquecendo os outros
fatores que influenciam nesse teor. Às vezes

colocam a culpa nos exames que "devem estar
errados", quando se sabe que, hoje, a dosagem
por automação dá uma segurança nos resultados
de 99%. Hoje em die. a educação em diabetes
vem sendo considerada uma razão principal nos
controles da diabetes.

Há pessoas que exageram nos alimentos e três
dias antes de fazer o exame fazem uma bruta de
uma dieta para mostrar ao médico que cumpriu
com sua determinação. Hoje, o médico está
controlando o teor de açúcar pela HEMOGLOBINA
GLiCOLISADA e pela HEMOGLOBINA A 1 C
GLiCADA que dá um parâmetro de quanto o

paciente tinha em média durante um mês.
Há dois tipos de diabéticos, o do tipo I. e tipo II.

O tipo I acomete os infanto-juvenis e são sempre
insulino dependentes. O tipo II é acometido na

fase adulta que apenas eventualmente precisam
de insulina, geralmente respondem bem às dietas
e tratamento com medicamentos orais.

A estatística de 1980 afirma que há no Brasil
nada menos que cinco milhões de diabéticos, dos
quais 500 mil são do tipo I. Destes, quatro milhões
e quinhentos mil do tipo II, 50% nem mesmo sabe
que tem a doença. Por isso que a estatística
registra que o Brasil perde 24 mil vidas por ano por

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTOAADULTOS EADOLESCENTES

Ursula Koroll
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Ernestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

Dr. Mario Sousa
.

Proprietário do Laboratório Jaraguaense

w.i•• ijac@netuno,com,br
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul- Centro

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de
última geração.

Dr. J\/farlo Sousa
Dr. J\/farlo Sousa Jr.

p
Doenças do tntestinoO=so,",...._
reto e ânus, Colonoscopia,....

retossigmoidoscopia
i

....
...

Dr. Alexandre L. Sch/abendorff .

( Proctoclin ) CRM-7096

Fone 371-5117 It 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - sc

Centro Médico Odontológico

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

FeM/\iV\icliV\
Clínica de Glnecoloqia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -1�
andar - Centro - Telefone: 372-0395

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia), TRATAMENTO DE

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e

Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o cotidiano do relacionamento
AS RELAÇÕES

o ser humano é por natureza um ser social; vive em

relações, não é uma ilha isolada. É talvez o único "animal"
que por si só não sobrevive. Precisa de cuidados especiais,
proteção e, acima de tudo,muito do seu comportamento
tem que ser aprendido (ensinado) no decorrer de seus

sete primeiros anos de vida. Os dois primeiros anos são de
crucial importãncia para a sua vida em termos de

formação de personalidade (caráter e temperamento) e
relacionamentos oslco-otetlvo.

Se nos primórdios da vida de uma pessoa, ela
recebeu atenção suficiente e adequada, quando em

sua vida de adulte> seró isso que repassará em seus

relacionamentos com apenas alguns aperfeiçoamentos.
O sentido de posse que existe na maioria dos

relacionamentos entre adultos advém muito de como
se sucedeu esses primeiros anos de vida.

O prazer e desprazer do relacionamento conjugal
tem muito a ver sobre como cada um "exige" atenção
do outro. Num relacionamento conjugal, ou até mesmo

nos relacioname.ntos de forma geral (seja na família ou

na empresa), uma pessoa não tem que viver ou estar

subjugada a outra. Esse comportamento seria uma

quase total anulação de si mesmo e, porque não dizer,
uma despersonalização ou perda de identidade, o que
é muito comum nos vários relacionamentos vividos em
nossa sociedade (Brasil/Mundo).

É muito difícil viver um relacionamento a dois (casal.
irmãos, amigos, empregado/empregador ... ) onde não há
a intenção de aceitar o crescimento transpessoal do outro.
- É importante cada um ter estabelecido um conceito de

companheirismo e parceria. Pois, o ascensão de um

implica, ou é conseqüência, da ascensão do outro.

Como vivemos numa sociedade, onde, politi
camente um deseja a derrota do outro, enquanto não
mudarmos este discurso, este sentimento e esta forma
de agir, principalmente dent.ro do seio da maior
sociedade que é também a origem de todos os

relacionamentos, a FAMíLIA, as desuniões, desen
tendimentos, agressividade e violência continuarão fa
zendo parte do nosso dia a die. seja lá em qualquer
meio social que estejamos (familiar, profissional, escolar
ou social).

Viver intensamente o hoje, se amando e amando o

outro tal como ele é ou se apresenta, valorizando o

que se tem e o que se pretende ter, se respeitando e se

fazendo respeitar, é possível que amanhã a qualidade
dos nossos relacionamentos sejam mais produfivos e

cheio de glórias - motivo suficiente para se viver mais
feliz e promover a felicidade e o amor.

"O limite da vida/amor, é o amor que sinto por mim
mesmo o qual transcende ao outro, ao mesmo tempo
depende do outro ...

"

ODENITE CARDEAL DE MAGALHÃES
Psicóloga - CRP-12/0336

CEPPSI
O Endereço da PSicotog;a

371-2224

Jusneo transfere direção da
Casa daCriança para Rotary
---------------------------------

Prédio da antiga Escola São José, na comunidade Rio Branco, abrigará a
sede da entidade, que deverá iniciara atendimento emjulho

Guaramiri,m - A recém
fundada Casa da Criança
será administrada pelo Ro

tary Club do Municíp'io. A juí
za da Vara Cível, Sõnia
Maria Mazzetto Morozo, as
sinou convênio no último dia
20 autorizando o geren
ciamento da entidade por
uma comissão formada por
cinco membros do Rotary. O
prédio da antiga Escola São
José, na comunidade Rio
Branco, será utilizada para
abrigar crianças e adoles
centes até 13 anos.

O projeto prevê o desen
volvimento 'de atividades
didáticas e esportivas e o

acompanhamento psico
lógico em crianças que so

freram maus tratos e abusos
sexuais. Quinze adolescentes
estão na lista para serem

atendidos pela Casa da

Criança. Conforme o convê
nio, a instituição receberá
meninos e meninas de Joro

guá do sul, Guaramirim e

Barra Velha. "Estas comarcas

Firmado: juíza assinou convênio com o Rotary Club
foram beneficiadas pelo remos a atender as crian
acordo com o Poder Judi-

ç
cs ". ressaltou Vasques.

clórlo". afirmou Alencar Mo- Adolescentes em idade
noel Vasques, presidente do escolar poderão freqüentar
Rotary Club e integrante da a escola e retornar para a

comissão da casa. instituição ao final do dia.
As três comarcas repas- A Casa da Criança fun

sam a verba destinada à cionará baseada nas dire

manutenção da entidade. trizes do Estatuto da Crian
"Pretendemos iniciar as re- ça e do Adolescente e será
formas no prédio em junho, supervisionada pelo Minis
e daqui a 60 dias começa- tério Público.

Secretaria de Turismo lança guia turístico
Schroeder - Divulgar o po

tencial turístico é a intenção
da Prefeitura que lançou, na
quarta-feira (26), o Guia
Turístico do Município. A so

lenidade foi realizada no so

löo da Igreja da Paz e con

tou com a presença de em

presários que investiram no

projeto. O prefeito Gregório
Alois Tietz (PFL) falou da im

portância em se divulgar as ri
quezas da região, lembrando
que o turismo é um dos setores

que mais cresce no País. .

O livrete. em formato de

guia telefônico, tem cerca

de 50 páginas, contendo
informações úteis ao turista
e divulga as belezas naturais.
Traz ainda informações so

bre as empresas que co

patrocinaram o guia e índi
ce telefônico do Município.

O Guia Turístico de Schro
eder sai pela Editora Ana
Paula, de Guaramirim. As in

torrnoçoes sobre o Municí-

pio foram coletadas pela
Prefeitura. "Esse trabalho é
muito importante porque
nunca tínhamos feito nada

que divulgasse o nome de
Schroeder em Santa Catari
na é no Brasil", opina a se

cretária-executiva do Muni

cípio, Tânia Maria Zoz.
A tiragem inicial foi de

cinco mil exemplares. A
editora vai encarregar-se de
distribuir 1,5 mil exemplares
entre as agências de turismo
de todo o País. Mil exem-

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

FIQUEATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

piares ficaram com a Pre
. feitura e o restante coube às
empresas que patrocinaram
o livreto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 - GERAL .C.OD.D ..U ..I.O .....DO .....DOILO JARAGUÁ DO SUL,28 DE MAIO DE 1999
•••..••.••••••.•••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••.••••••. :.\:]):\{j,\n:R:D'.I:::\lli7:trB.::W\\{I]n:\21:�J,jtW: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !It •••••••••••••• ,

� ••••

Queda na temperatura agrava
situação de famílias carentes
---------------------------------

Frio dos últimos dias no Vale do Itapocu agravou a situação de famílias
carentes que vivem em loteamentos clandestinos e encostas de morros

Jaraguá do Sul - Madru
gada de sábado, 22 de mai
o. Os termômetros registram
seis graus no Vale do Itapo
cu. uma das noites mais frias
do ano na região. A auxiliar
de serviços gerais Salete

Klug, 29 anos, ainda não ha
via dormido. Estava ao lado
do fogão a lenha, se aque
cendo, enquanto os quatro
filhos descansavam, enrola
dos em três cobertores velhos,
todos numa mesma cama.

"Sentia muito frio", recordou.
O cenário encontrado na

pequena casa da m-ulher,
no Bairro Jaraguá 84, revela
o cotidiano das famílias
carentes que convivem com

as repentinas quedas de

temperatura em pleno ou

tono catarinense. As doa

ções que chegam à Secreta
ria da Família e nas igrejas
apenas amenizam a dura
realidade enfrentada por
imigrantes que adotaram
Jaraguá do Sul na te.ntativa
de recomeçar a vida. "A
maioria das pessoas que se

cadastram em busca de

agasalhos são do Paraná e

Oeste de Santa Catarina",
informou Lurdes Bayer, coor
denadora da Promoção
Humana, que funciona na

Paróquia São Sebastião, no
Centro.

Atualmente desempre
gada, Salete ainda acredita
na sorte. Viúva, precisa da

ajuda de vizinhos ou da Pre
feitura para receber alimen
tos e roupas. "Quando tem,
faço feijão, que comemos

no almoço e à noite", lamen
to. Envolto em um pano de

algodão, o pequeno Samu
el, 5 anos, espanta o frio brin
cando no quintal da casa.

EMBAIXO DA PONTE - Pior

situação estão outras quatro
pessoas, que moram embai
xo da Ponte Olavo Mar

quordt. que liga as ruas Max
Wilhelm e Reinoldo Rau. Sem

quintal, portas e janelas, elas
dividem um especo de 20
metros quadrados com ca

chorros, drogados e pros
titutas. A falta de agasalhos
e cobeaores já provocou três

paradas cardíacas em Maria

Augusta Alves, 41 anos, mo

radora no local há quatro.

Acompanhada do mari
do, Antônio Antunes, 30, e
do amigo, Edgar José Maril
loto, 40, Maria prefere
esquecer o clima úmido du
rante o dlo. predominante
nas margens do rio. "À noi
te fica difícil não sentir na
da", relatou. Os poucos mó
veis conseguidos através de
doações se transformam
em aliados no combate ao
frio. "Dormimos em sofás,
que ganhamos", contou.
Na manhã da última quar
ta-feira (26), Marilloto ainda
lamentava o sumiço de sua

mochila com quatro cami
sas e uma calça. "Era tudo
que possuía", desabafou,
lembrando que restou-lhe
um calção e uma camisa
de mangas curtas.

O frio no mês de maio
também causou a morte do
torneiro mecânico Hilário
José Metzger, 52 anos. Ele
não suportou os sete graus
na noite do dia 17 e teve

parada cardíaca, às mar

gens da Estrada Geral Braço
Campina, interior de Mas
saranduba.

Dura realidade: sem roupas e com pouca comida, grupo de amigos sobrevive de doações

Laboratório Lenzi
de Análises Clínicas Ltda.

Dra. Rosângela M. Lenzi - CRF 1397
10ANOS

CONQUISTADOS
AQUALIDADEEA

EXCELÊNCIA.
LABORATORIAL

Participante do Programa Nacional de

Controle de Qualidade da Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

COM CONCEITO EXCELENTE EM
1992 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 1998

(047) 371-6524
R. CeI. Emílio Carlos Jourdan, 140:_ Centro - CEP 89251-020 - Jaraguá do Sul-SC - e.mail: lablenzi@netuno.com.br
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melhor

COM CERTEZA!!!
Apenas 5 minutos do seu tempo,
verifique as condições da caixa
d'água. Com certeza está polída; .

Ofereça o melhor à sua família

Instale o filtrão na entrada da casa,
prédio, escola, indústria, padaria,
botet, ferramentaria, lavanderia, etc.

E
E
o
o

fi Itragem natural
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma
camada de carvão ativado e por
várias camadas de quartzo cristalino

de diferentes granulosidades.
"

o filtrão é construído inteiramente

.

em ·aço inoxideäo.

Capacidade de filtragem: 1000,3000,
5000 e 10000 litros por hora.

.

) Garantia: 3 anos aprovado em todos
os testes sobmeticos.
APÓS AJNSTALAÇÃO DO FILTRÃO, NÃO
HAVERA MAIS NECESSIDADE DE LIMPEZA
DA CAIXA DE ÁGUA. EVITANDO ESCOVAR
OS DENTES COM ÁGUA SUJA E
CONTAMINADA DA CAIXA. o FILTRÃO
FORNECE ÁGUA PURA E cristalina
NÃO SOMENTE PARA BEBIDA E
PREPI\RAÇÃO DE.ALlMENTOS, MAS
TAMBEM PRA USO GERAL.0255 mm

Instalamos em demonstração 'sern compromisso.
O filtrão não esconde a sujeira, ele mostra!

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVllLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA

Campeonato de canários reúne
criadores do Vale do Itapocu
-------------�-------------------

Depois da Copa Alcon Ouro, torneio será reservado para a Sociedade
Jaraguaense de Canaricultura e Ornitologia, Exposição é aberta ao público

Jaraguá do Sul - A SJCO
(Sociedade Jaraguaense de
Canaricultura e Ornitologia)
promove neste final de se

mana a exposição de pás
saros que participaram do
20Q Campeonato Regional
de Canários. Durante a se

mana, foram julgados os

canários de criadores asso

ciados da SJCO. O resultado
será anunciado ao público
amanhã. Os visitantes po
derão conferir a exposição
dos pássaros hoje, sábado e

domingo, das 9 às 19 horas,
no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos.

Vinte e dois criadores
inscreveram 898 canários no

campeonato. Divididos em

duas categorias - Cor e Porte
-, os pássaros eram ava

liados individualmente pelos
juízes Nelson Barg (Porte) e
Osvaldo Vitorino de Oliveira

(Cor), ambos da Ordem
Brasileira dos Juízes de Or-

Estofados Mannes expõe em feiras internacionais
Empresa mostrará lançamentos com qualidade internacional, expondo muita belezá e conforto

,

A Estofados Mannes Ltda. irá participar da vitrine nacional e
internacional dos móveis em 1999. Móvel Brasil, nos dias 31 de
maio e 6 de junho, no Pavilhão de Eventos da Promosul, em São
Bento do Sul. E entre os diasz a 6 de agosto, também marcará

presença na Fenavem/99 (Feira Internacional de Vendas e

Exportação de Móveis), no Anhembi, em São Paulo.
Na Móvel Brasil a empresa conta com estande de 150 metros

quadrados distribuídos com os lançamentos dos produtos das
linhas: Contemporânea, que segue tendência internacional, onde

Mannes [oft-MS 30_50

Qualidade: empresa trabalha com padronagem importada

a ocupação de espaço é fundamental e se une com beleza e

conforto; Clássica, em couro com produtos que são campeões
de vendas no exterior; e outras opções de padronagens e tecidos
importados como o Shenille, a Camurça e o Couro Vegetal.

Para a Fenavem, a Estofados Mannes dispõe de estande com
250 metros quadrados, um trabalho que dará continuidade na

comercialização e exposição dos produtos.
Em relação a qualidade, beleza, conforto e requinte, a Estofados

Mannes está em primeiro lugar no ranking.Estilo: estofados fazem parte da última tendência no mercado

Edson JunkeslCP

. Beleza: canários de porte

nitologia.
Ao contrário da Copa

AI-con Ouro, que julgava os

pássaros por séries, o cam
peonato regional aponta
um campeão geral nas

duas categorias. "Cada ca
nário será analisado e jul
gado, com notas que va-

ÇJales

riam de 15 pontos a 1 ponto.
Melhor para o criador que
inscrever o maior número de
canários nas respectivas
categorias", ressaltou Lauro
Sotinski, diretor de Eventos da
SJCO. Nelso Barg competiu
na categoria Cor com 165
canários, enquanto Orlando
Spézia participou com 28

pássaros na Porte .

COPA ALCON - Pelo ter
ceiro ano consecutivo, o ca
rioca Álvaro Blasina foi o
criador que mais faturou gra
mas de ouro na Copa Alcon
Ouro, realizada no último

domingo, em Jaraguá do
Sul. Blasina venceu sete séries
na categoria Cor e levou 140

gramas de ouro. Na cate

goria Porte, Honorino Lazza
roto, de Novo Hamburgo
(RS), conquistou duas séries
e um primeiro lugar e obteve
50 gramas de ouro. "A meta
foi atingida", afirmou Sto
inski.
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Jaraguá do Sul - A po
lícia divulgou ontem o

nome de dois proprietários
de oficinas mecânicas
envolvidos em, pelo me

nos, sete roubos de veículos
nos últimos 30 dias em

Jaraguá do Sul. Daniel
Paulo Ramos, 34 anos, e

Gilmar José Bonomini, 37,
sâo acusadós de adulterar
a documentaçâo de car

ros e revendê-los para
quadrilhas especializadas
de Joinville. Os valores das

transações variam de RS
500,00 o RS 1 mil. Jocélio
Vieira, 24, dono da Velo

city Mecanic, localizada

na Rua Amazonas, tam
bém é apontado como

um dos intermediadores
das negociações. O trio
está com a prisâo tem

porária decretada.
O perito criminal da 179

Delegacia Regional, Gilson
Rateke, confirmou a adul

teraçâo no número do
chassi do Uno (MDZ-8130);
Passat (JK-3493); Opala
(ABB-8744); Brasília de cor

branca e uma Parati cin

za, ambas sem placa, a
lém de identificar o des
manche de um Gol, ano
1998, encontrado na ofi
cina de Vieira. O veículo

seria utilizado para cor

ridas.
O delegado Ilson José

da Silva preferiu nâo re

velar os nomes das vítimas:
Suspeita-se que outras três

pessoas, incluindo um dos
maiores ladrões de carros

da regiâo Norte de Santa
Catarina, residente em

Joinville, são cúmplices nas

ações dos chamados '10-

ranjas'. "Na maioria dos
casos, os próprios donos
das oficinas mandavam
roubar o carro e levavam
até o ladrâo joinvilense",
explica o delegado.

Para 'legalizar' o veí-

culo roubado, a quadri
lha adulterava o chassi.
Através da compra de
um modelo batido, en
contrado em ferros velhos,
que já havia dado baixa
nos cadastros do Dena
tran (Departamento Naci
onal de Trânsito), o 10-
drâo procurava roubar
um carro com as mes

mas características (cor,
ano, modelo). "Depois,
'era 'esquentado' o do
cumento do batido pa
ra o veículo roubado,
usando a mesma nume

raçâo do chassi", expli
ca o perito da polícia,

Gilson Rateke.
O delegado Ilson José

da Silva acredita que a

qu.odrilha tenha rouba
do cerca de 100 veícu
los nos últimos seis meses
na regiâo do Vale do
Itapocu. Parte dos carros
foi encaminhado para
oficinas mecânicas de
Joinville, juntas no es

quema, e o restante per
manecia escondido em

galpões de oficinas loro
g u a e n s e.s .

"

C o n s e g ui
mos desbaratar uma das

qucdrllhos de roubo de
veículos mais forte do
Estado", disse Silva.

:�. � .���!�I� 60.QiRRil.Q; .;Q.Q. �.Q�.Q ������� .C?�. ���: ��.�� .��I�. ��.]�??

Policio desbarata quadrilhade ladrões de carros
-------------------------------------------------------.

Dois proprietários de oficinas mecânicas de Jaraguá do Sul estão presos. Polícia recuperou sete veiculos prontospara o

desmanche e deverá decretar a prisão temporária de mais três oessoaserwotvtcos no esquema

Flagrante: Bonomini (D) e Ramos tiveram a prisão temporária decretada

Motorisfaignora campanha do kif
Jaraguá do Sul - Pouco mais de

100 kits de primeiros socorros foram
recolhidos na campanha "Doe seu

klt" r promovida pelo Grupo de Esco
teiros Jacoritaba, em parceria com

o Rotary Club e Associaçâo Cultural.
O fraco resultado registrado durante
os seis dias de campanha, lnclusive
nos outros quatro municípios da mi

crorregião do Vale do Itapocu, de
cepcionou os organizadores. "Espe
rávamos rnols". disse Wilson Bruch,
presidente do Jacoritaba. A meta
era retirar de circulação cercade dez
mil estojos. Todo o material doado
será repassado, neste sábado, poro
os hospitais Jaraguá e São José.

Alguns motoristas que trafega
vam sábado passado pela Praça
Ângelo Piazera chegaram a ignorar

a manifestação. Quem parava na

barreira formada por voluntários
relutava ao entregar o kit. "Muitos
ficaram revoltados com o governo
federal, que exigiu a compra e

depois não obrigou rncls". explicou
Bruch.

O presidente Fernando Henrique
Cardoso sancionou a lei aprovada
pelo Congresso Nacional. há dois
meses, que não obriga o uso do kit
de primeiros socorros nos veículos
em circulação no Brasil. Só em

Jaraguá do Sul, conforme dados do
Detran (Departamento de Trânsito),
existem perto de 40 mil veículos

registrados. "Isso significa que
tínhamos cerca de 40 mil estojos que
poderiam ser doados para ajudar os
hospitais", completaWilson Bruch.

ERRATA,
O Jornal CORREIO DO POVO publicou, erroneamente, na

última edição (de 21/5//1999), o anúncio da Vieira Móveis
e Eletrodomésticos: veiculou um anúncio da venda de
'uma casa, quando deveria ser de móveis e eletro
domésticos da loja.
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BreithauptjFME enfrenta Colegial
de olho na partida da TuperjPlanor

'119FiOS e lãs

Fashion.
Completa linha Outono,

Inverno e Primavera em fios e

lãs, de madal, chinil,
buclê e acrilã.

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

Derrota da equipe são-bentense diante da Regata/Rio do Sul, em São Bento do Sul, e·
uma vitória dos jaraguaenses levará o time para a liderança doEstadual de Futsal

Venha conferir!

Rua: Max Wilhelm, 837 - Vila Baependi
Fone. (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - SC

Edson JunkeslCP

Jaraguá do Sul - A Brei

thaupt/FME enfrenta ama

nhã, às 20h30, no Ginásio
Arthur Müller, o Colegial/
AvaL de Florianópolis, pela
última rodada do turno do

Campeonato Catarinense
de Futsal Divisão Especial.
Líder do Estadual, a Tuper/
Sicap/Planor joga no mes

mo horário, em São Bento do
Sul, contra a Belornor/Purno.
de Lages, lanterna da com

petição. Uma vitória diante
do time da capital e o tro

peço dos são-bentenses co
locará a equipe jaraguaense
na liderança ao término da
primeira fase.

A novidade neste jogo
será a estréia do pivô Altair
em Jaraguá do Sul. Depois
de atuar em duas partidas
fora de casa e cumprir sus
pensão justamente no jogo
contra a Belamar/Puma, há
10 dies. Altair promete gols
no seu retorno a Santa Ca
tarina, "A equipe está trei
nando bem e o conjunto é
muito bom. Isso favorece os

jogadores de frente" , desta
cou. Altair ainda não mar

cou nenhum gol no Esta
dual.
Com os resultados do

último final de semana, a

diferença da Tuper para a

Breithaupt/FME, caiu de
quatro para dois pontos,
Agora, o time jaraguaense
está com 21 pontos (seis
vitórias, três empates e uma
derrota), A surpresa foi a

Unoesc/São Miguel, que
perdeu a terceira conse

cutiva e despencou para a

sexta colocação na tabela,
A ADBlu venceu e assumiu o

Lenzi é vice na segunda
etapa do Aberto dos EUA
Jaraguá do Sul - Alessan

der Lenzt. piloto da equipe
Lenzi Jet (Wamiltom Cus
tom' s). voltou a ficar em

segundo lugar no Cam

peonato Aberto dos Estados
Unidos de Jet Sky. O piloto
brasileiro perdeu na final da

categoria Free Style Profis
sional para o norte-ame
ricano Eric Malone, atual
campeão do mundo. A pro
vo foi disputada em South
Beach, Ft, Leuderdole. Fló
rido, O resultado manteve o

brasileiro na vice-liderança
da competição,

Após as duas primeiras
etapas do Aberto dos EUA,
Lenzi intensifica os treinos
visando a próxima etapa do
torneio, prevista para os dias
5 e 6 de junho, em Galveston,
no Estado do Texas. O re

torno para Jaraguá do Sul
está programado para o fi
nal de junho. O piloto da

Lenzi Jet ainda disputa a últi
ma etapa do Campeonato
Brasileiro de Jet Sky,

Com o título já asse

gurado, Lenzi aproveitará a

prova para novas mano

bras,A Brazilian Jet Sky Asso
ciation ainda não definiu o

.

local da etapa que encerra
a temporada nacional.

Especula-se o interior poullsto
para sediar a prova,

O circuito norte-america
no de Jet Sky reinicia em

julho, em Rochester, Nova
York, A decisão do Aberto
será em Chicago. Alessan
der Lenzi acredita que po
derá estar entre os três me

lhores nesta competição,
"Os jets estão ajustados e a

equipe bem estruturada.
Além disso, vou apresentar
algumas manobras novas

durante as provas", ressaltou
o piloto, antes de embarcar
para os Estados Unidos.

Expectativa: Altair estréia em casa após dois jogos tora
JeepClubé um dos artilheiros da

equipe com sete gols, e Altair
estão confirmados,

Os ingressos, a RS 3,00,
poderão ser adquiridos no

Shopping Breithaupt até às 15
horas deste sábado ou nas

bilheterias do Arthur Müller, a
partir das 19 horas. A As

sociação dos Amigos do

Esporte Amador de Jaraguá
. do Sul colocou 1,2 mil in

gressos à venda.

terceiro lugar,
O técnico Manoel Dal

pasquale realiza hoje pela
manhã o coletivo que de
finirá o time que enfrenta o

Colegial/Avaí. Paulinho
deverá sair jogando e Ciço
foi mantido na zaga, A

dúvida é na ala esquerda,
Marcel e Patrick disputam a

vaga, Xande, que depois de
marcar três gols na goleada
sobre o Regata/Rio do Sul,

* No último sábado participamos do Jeep Raid da

cidade de Brusque . onde também aconteceu a

FENAJEEP, A festa estava ótima.
* Também no sábado passado, colaboramos com o

Clube de Escoteiros Jacoritaba, na campanha de
. recolhimento dos kits de primeiros socorros, Obrigado
a'todos que participaram,
* Neste sábado, 29/05, estaremos realizando a nossa

tradicional feijoada, com início às 11 horas, Os

cozinheiros serão o cornponhelro Airton e os amigos
Sérgio e Moise. Com certeza será um sucesso.
* Estamos iniciando os preparativos para o nosso

Jeepcross, em julho, e o Jeep Raid, em agosto, Para
tel. necessitamos do apoio de todos os companheiros.
* O companheiro Zuza patrocinou a cerveja e o vinho

na nossa reunião passada, Obrigado,
* O companheiro Parisi está se especializando no

preparo de pinhão, durante as nossas reuniões.

JOGUE LIMPO COM A NOSSA CIDADE!

Horários de Coleta de Lixo

Baependi - das 21 :00 às 22:30 horas

Hospital Jaraguá: 23:00 horas
(de segunda a sexta-feira)

- Alongamento de Chassi
- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos
- Adaptação Equipamentos
- Soldas Especiais...

Fone: (047) 37Q.4159

Centro (Rua Epitácio Pessoa/Getúlio Vargas e laterais): das 22:30 às 24:00 horas

Reinoldo RaulMarechal Deodoro da Fonseca/Calçadão: de 01 :00 às 02:30 horas

Supermercado Angeloni até Indústria Reunidas: das 02:30 às 04: 15 horas

(aos sábados não há coleta)

AdministraçãoMunicipal- Valorizando o cidadão!
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Acaraí investe na ampliação
do complexo aquático do clube
---------------------------------

Cobertura da pfscina e o aquecimento da água foram decisivos para que a
CCO dos JoguinhosAbertos confirmasse as provas deNatação na sociedade

Jaraguá do Sul - Depois
de anunciar o projeto
para a construção de
moderna coberturo para
o complexo aquático, a

Sociedade Acaraí rece
beu a confirmação que
irá sediar as provas de

Natação dos 12°5 Jo

guinhos Abertos de Santa
Catarina. O presidente
da FME (Fundação Mu

nicipal de Esportes), Re

ginaldo Campos Júnior,
esteve reunido esta se

mana com o secretário
de Cultura, Esporte e

Lazer, Sílvio Celeste Bard,
e o presidente da CCO
(Comissão Central Or

ganizadora), Murillo Bar
reto de Azevedo, para
oficializar o acordo. A

competição reunirá cer

ca de três mil atletas de

20 municípios em 14 mo

dalidades, de 24 de se

tembro a 2 de outubro,
em Jaraguá do Sul.

O Acaraí investirá RS 60
mil na colocação da co

bertura, idêntica a utili
zada no Clube 10 de Maio,
em Joaçaba - que rece

beu nadadores nos Jogos
Abertos de Santa Ca
tarina, ano passado. Em

contrapartida, a FME vai

implantar na piscina da
sociedade quatro apa
relhos aquecedores, num
custo de USS 8 mil cada,
durante o período de

,

realização dos Joguinhos.
"A piscina do Acaraí
oferece algumas vente
gens sobre as de outros
clubes jaraguaenses", ex
plicou Campos Júnior.

Para incrementar a re-

ceita que será aplicada
na obra, o presidente do
AcaraL Ivo dos Anjos,
pretende desenvolver
plano de capitalização
de recursos ainda neste
semestre. "Vamos colocar
à venda 50 títulos. com

isenção de mensalidade
de 12 ànos. O valor do
título está em discussão",
observou Anjos. O mate
rial da cobertura impede
a ação dos raios ultra
violetas e proporciona
luminosidade natural,
através do policarbo
nato transparente. "Existe
uma película interna que
filtra os raios nocivos",
explicou Ronaldo Albre
cht t representante da
Lazersul Empreendimentos
e Marketing, empresa
responsável pelo projeto.

"

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVPERl'ROMOÇ_ÃO DE lNVERNO

DORMITÓRIO

DE R$ 280,00

SALA DE

JANTAR
COMPLETA

1 + 4

DE R$ 280,00

MÓVEIS DIRETO DA fÁBRICA
fAZEMOS TAM13ÉM SEV PROJETO SOB MEDIDA

AGUARDAMOS SUA VISITA

.

RUA JOINVILLE, 5.070 . JARAGUÁ DO SUL· SC

PETERSON IzidoRo

Olhos de serpente
Incontestável o desémpenho da BreithauptjFME fora do
caldeirão do Arthur Müller. Em Joinville e Caçador, vitórias
fáceis. Em Blumenau, a garra foi recompensada com o

empate em 3 a 3. E, em Rio do Sul, o passeio na quadra
começou aos 15 segundos, com o gol de Xande. Ah se
estas apresentações fossem repetidas por esses Iodos ...

Estrela brilha
Paulinho demonstrou que a fase nebulosa já passou. Con
tia a Belamar fez importantes defesas e diante da Regatai
Rio do Sul, sábado passado, foi decisivo na goleada dos
jaraguaenses, por 8 a 2.

Jogoda vida
Idosos dos 23 grupos de terceira idade do Município
disputam, de 10 a 13 de junho, a 29 Olimpíada da
Integração. Bocha, bolão, canastra, dominó, general e
atletismo, além das provas de dança e relatos de cousos.
serão as modalidades da competição, realizadas
simultaneamente no Baependi, Beira Rio e Pavilhão de
Eventos.

Jaraguá Futebol Clube
Torcedor tem que ficar de olho em Vinícius, um crioulo bom
de bolo. e Evandro, grandalhão, que sabe o que faz dentro
da área. Os dois jogadores são os destaques nos treinos
do Jaraguá Futebol Clube. Vinícius tem lugar em qualquer
meio de campo de times que disputam o Estadual, e

Evandro, com um pouco mais de preparo físico, deixa pra
trazmuitos que vestem a camisa de titular da Chapecoense,
Criciúma, AA Alto Vale, etc, etc, etc"

Acaraí
Depois de ter confirmada as provas de Natação dos
Joguinhos Abertos na piscina do AcaraL o presidente da
sociedade, Ivo dos Anjos, começa a pensar em outro
projeto de grande porte .. A construção do ginásio
poílesportlvo é a meta até o final da atual gestão. I

Rápidas _

* O incidente ocorrido no Ernestão, sábado passado, no
jogo entre Joinville e Figueirense, quando os torcedores do
JEC destruíram o alambrado e invadiram o gramado, é
típico de clube que não está preparado para ganhar
qualquer campeonato, seja Série B, C, Cotorlnense.
Amador ou Segundona. Lamentável.
* Cadê o espanhol Avelino Vi lias, anunciado como o

treinador do recém-fundado Jaraguá Futebol Clube?
* Boletim da Liga Jaraguaense de Futebol, que traz rodada,
resultados e classificação do Varzeano, Amador e Juniores,
é típico de letra de música de programa infantil. "Uva,

maçã, salada mista, o que você prefere ...
"
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