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Procissão de Corpus Christi
reúnemaisde 3milpessoas

CAUSAS:

Tão logo sejam concluí
das as alterações no pro
jeto de concessão da ma

lha rodoviária Norte, com
posta pela BR-280, SCT-280,
SC-301, SC-413, SC-416, SC-
418 e SC-474, conhecida
como Rodovia das Flores,
as empresas concessioná
rias iniciam a execução
dos serviços emergenciais
definidos no contrato e im-

,

plantarão cinco praças
de pedágio, cujos valores
devem variar entre RS 2,20
e RS 3,50.

Somente na Região do
Vale do Itapocu serão três,
um entre Jaraguá do Sul e
Pornerode . outro entre

.

Guaramirim e Massarandu
ba e o terceiro entre Gua
ramirim e a BR-101. O prazo
de concessão é de 25

- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumidor

-

- Direito Bancário

Rua:Domingos daNova, 303
Fone: (047)372-1846

/J1A/S SABOR PARA SUA V/DII

lDoasRodasInciustrial

Atendemos diariamente.

Faça sua reserva para núpcias.
Reservas: Fone (047) 375-1482 - Corupá - SC

Cerca de três mil pes
soas participaram da pro
cissão de Corpus Christi,
que percorreu o centro de

Jaraguá do Sul, na manhã
de ontem. O tradicional

tapete ornamental de

serragem, coberto por

pétalas de reses. tampi
nhas de garrafa e pó de

café, trazendo as imagens
daigreja, enfeitou o trecho
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anos e exigirá das conces
sionárias a recuperação,
melhorias e manutenção

. do trecho contratado.
A concessão está sen

do analisada em audiên
cias públicas regionais, on
de o objetivo é informar a

população, recolher suges
tões e abrir a discussão.

Com a malha rodovi
ária sob a responsabilida
de de empresas privadas,
o DER terá a função de

órgão regulador, enquan
to a Polícia Federal fará a

fiscalização.
A cobrança nos pedá

gios já está causando po
lêmica. A Associação Co
merciai e Industrial de

Jaraguá do Sul sugeriu que
sejam revistos os valores.

Página4

da procissão.
O padre João Boeing

disse que a celebração,
de Corpus Christi é o

maior evento da Igreja
Católica em todo o mun

do. Para Lair Springer
Schwalbe, 62 anos, que
desde 1989 acompanha
a procissão de Corpus
Christi. a celebração re

presenta para os cató-

Eason Junkes/CP

Fé: católicos acompanharam a procissão de Corpus Christi

licos o pão e o vinho e

Jesus Cristo na Santa
Ceia.

Antes da procissão, fiéis
assistiram à missa na Igreja

São Sebastião. A confec

ção do tapete ornamen

tal relembra a entrada
de Cristo em Jerusalém,
com cobertores. Página 13
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Antes que seja tarde
Apesar dos avanços significativos, a consciência

ambiental e ecológica está longe do ideal. As lutas
em favor de um meio ambiente menos poluído dá
se mais pela necessidade de preservação da

espécie humana do que pela conscientização. A
constatação de que o futuro pode estar ameaçado
se nada for feito em prol do meio ambiente tem

levado ao debate sobre o

assunto e resultado em

iniciativas, às vezes tímidas,
de conter a degradação. A

. humanidde sequer tem no

ção do que é consciência
ambiental. Ignora oß pri-n
cípios mais elementares- de
solidariedade que söoo base
de todo o processo ..
Enquanto a eduçação

ambiental não estiver na

ordem do dia, o meio am

biente estará correndo
risco. Entende-se por meio
ambiente tudo que E?�t.á ria
Terra e em volta d.�la, como
o homem, o mar, a at
mosfera, a reune e. a' flõra.
Intellzrnerite. os ,-,pbaeres

constituídos e os responsáveis pelo educação no

País não têm visão mais abrangente da questão e

limitam-se a repassar enslnornentos relativos aos rios
é florestas. Aeduca'çãO ambiental ain'da engatinho
e 'a população não se deu conto que é parte
fundamental e importante de todá o processo de

. ,

I

sobrevivência. <'

Preservar a natureza é garantir: o futuro, é ter

perspectivas de vida com qualidade. Todavia, essa
frase não consegue atingir a população e soa

como discurso de ornblentçllstos e de políticos em

época de eleição. A sociedade precisa de uma

vez por todas assumir sua parte no processo e fazer
valer as I�is, os regul,amentos e as determinações
sobre o meio ambiente. Enquanto a educáção
ambiental não for ,fratada com seriedade e com a

atenção devida, as barbáries continuarão

campeando o planeta. Não é possível que, às

vésperas do terceiro milênio, os direitos humanos

sejam constantemente desrespeitados.
Enquanto persistirem a apatia e a ignorância, o

planeta estará ameaçado por caçadores
inescrupulosos, por empresários gananciosos e

desumanos, e por pessoas mal-educadas, que
jogam lixo nas ruas e nos rios, desmatam as

nascentes, poluem e matam. Ao governo cabe a

obrigação de jogar luz na discussão e despertar a
consciência crítica e ecológica do povo. Esse, por
sua vez, precisa entender o verdadeiro sentido da

expressão meio ambiente e a importância de se

investir em ações que determinarão a qualidade
de vida num futuro 'próximo.

Para comemorar a Semana do Meio Ambiente,
as autoridades, devem promover amplo debate
sobre o tema, tendo a preocupação de sair da

superficialidade e inserir a questão no contexto do
País. Governar não é fazer discursos ou alarde, é

propor alternativas que possam promover o bem
comum, evitando futuros prejuízos ambientais. Se
a opção econômica continuar relegando as

condições humanas, estaremos condenados à
sobrevida. O futuro dependerá das preocupações
e das ações de hoje.

Edson JunkeslCP

FofodoFafo

Centenasde
bicicletas,

algumascom
mais de 15

anos, estão
amontoadas na

garagem da

Delegacia de
Jaraguá do Sul.

O delegado
Vanderlei da

Silva quer doá
las a entidades

filantrópicas.
Falta o aval da

Justiça

Carta do Leitor

A criança diante da TV

"Filho, vá assistir à tele
visão!" t diz a mãe à criança
que não sossega. Essa é uma
cena que se repete emmuitos
lares, onde a TV é consi
derada a babá eletrônica,
possibilitando que as crian

ças fiquem "quietas" e "po
rodas", o que vem ao en

contro do comodismo dos
adultos. É preciso, no entan
to, agir com critério, poro
depois não culpar a progra
mação de certas emissoras

pela violência e toda espécie
de atitudes negativas que
extrapolam do vídeo, pois o
excesso de horas na frente
da N pode ser prejudicial à
infância, assim como tudo

que ultrapassa o limite do
bom senso.

Levantamento realizado

pela Associação Médica
dos Estados Unidos des
cobriu que 2.888, de um to
tal de três mil estudos espe
cializados sobre o tema,
comprovam que a violên
cia na TV é fator determi
nante no modo de vida da

quele País e na escalada
do crime. Outras pesquisas
revelam que uma criança
vê na televisão em média
oito mil assassinatos antes
de completar a quarta
série. Aos 18 onos.jó assistiu
aproximadamente a 200 mil

cenas de violência.
Como a televisão tem

forte influência na educa

ção, prejudica na medida
em que mostra à criança um
mundo que ela ainda não
está preparada para en

contrar, principalmente no

que diz respeito a sexo e

violência, o ideal seria que a
família despertasse uma

consciência crítica em rela

ção aos programas, Ressalte
se aqui a opinião de um

apresentador de N que re

pudia as críticas aos assuntos
que ele defende, dizendo

que basta fazer uso do
controle remoto para mudar
de canal ou desligar o

aparelho. Mas é uma atitude
que poucos acabam to
mando. Assistem a tudo,
indiscriminadamente. e de

pois reclamam que deterrnl
nados programas perturbam
o trabalho de formação e I

orientação infantil.
A criança absorve gran

des variedades de infor

mações através de quais
quer programas a que as

sista, educacionais ou de
fantasia. Tratá-se de uma'

aprendizagem pela observa- .

ção, seja de coisas boas ou 'vendo televisão.

mós.. e ela passa a imitar

'ÇlquilO que vê. It dessa,ma- ,. Membro da ONG,"Arrii�
neira quê, os modelos ob- '-' gös do �ah.Jreza"

* Mora Regina Krause

servados pelas crianças na TV
terão influência na sua

conduta. E não apenas das

crianças, mas também de
adolescentes, pois, gírias,
atitudes e roupas logo viram
moda, como já,foi cons
tatado. É bom também nâo
esquecer quê os programas
produzidos são bcseodos em
pesquisas de opinião e

preferências dos telespec
tadores. Portanto, aN passa
aquilo que a maioria do

público quer ver.
Diante de tudo isso, mui

tos pais poderiam perguntar
qual a melhor maneira de

agir. Proibir a televisão?
Essa não é a soluçãoe nem

deve ser cogitada. Pais e

professores podem e

devem ajudar as crianças e

jovens a ver TV de maneira
crítica, selecionando a

programàção mais sig
nificativa. Os pais devem
ainda estar atentos para
evitar que seus filhos fiquem
muitas horas diente da TV.

_
sem outros. estímulos; pois
educador.es afirmt;lm que as

crianças podem se trens
formar em verdadeiroS
"vldlotos "

,S'8 ficarem só

Artigos para Carta Aberta: devem ser en�jados para Rua Walter,Márqu�rdt, i.1 BD. As certes
devem conter no máximo 30 linhas, d� 70 toques, o endereço ou tetetone para cometo . .O jorna'l.
se reserva o ,direito de sintetizer o texto,e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.'

.
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Comissão parlamentar ReuniãodaAmvali formalizará

�:��s:�::'�:����r�:t� debate sobre fóruns regionais
são de Obras e Serviços da madeira, a primeira peroba e
Câmara Municipal concluiu itaúba, e a segunda eu

que não houve superfatura- calipto tratado, por RS 12,ómil
mento na aquisição e colo- e RS 18,8 mil, respectivamente.
caçãodasmadeirasnadivisa Prim informou que o

das pistas da Rua Joinville. O relatório da comissão, in
presidente da comissão, tegrada ainda pelos verea

vereador João Prim (PSDB), dores Ademar Possamai (PFL)
afirmou que o valor total da eAdemarWinter(PTB),deverá
obra é RS 76,5 mil, e hão RS ser apresentado no plenário
153 mil como havia denun- da Câmara na próxima
ciado o suplente de vereador segunda-feira (7). "Depois das
António Berns (sem partido). denúncias, foi aberto pro-

Há cerca de 20 elos. Berns cesso interno para opuror os
acusou a Prefeitura de ter fatos. Chegamos ã 'con
superfaturado a compra de clusöo. após reunir provas e

1,7 mil metros lineares de ouvir os proprietários das
madeira a serem usadas na madeireiras, que não houve
obra. Para provar, apresentou superfaturamento", reforçou,
dois orçamentos, um da ccrescentondoque os orça
empresa Borne. de Schroeder, mentos apresentados por
e outro da Krenke, de Ja- Berns não incluem a mão-de
raguá do Sul, que oferecem obra.

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

Assunto foi discutido na tarde de segunda-feira, em São Bento do Sul,
entre representantes daAmunesc, Ampla, Amurc e Amvali

sessões ordinárias realizadas dias 20 e 25/5 as principais ações dos vereadores foram:
Gilmar Menel solicitou envio de ofício aosr Eugênia Schmökel, para falar das atividades do Correio do Povo
nos seus BD anos, solicitou pintura de faixa "Proibido Estacionar" na rua Marina Frutuoso fundos do
Supermercado Angeloni.
Lorita Zanolli Karsten solicitou a

Schulz e apresentou regy
aprovado Projeto de\Lei'q
Pedro Anacleto Garcia
suas cadeiras aos suple
nos próximos meses co

vereadores sobre o lotea
referido loteamento,
Afonso Piazera Neto soli
novos estudos do paga
Cabeleireiros pela iniciati
Lio Tironi disse estar à di
educação, estabelecendo
próxima 5' feira,
Niura Demarchi destacou
melhores condições de vi
para o Fórum Comunitário
João Prim convidou to
Esquerdo, na.Escola Cri
José Antônio Schmill conVidóu
Colégio Holanda Gpnçaiyes, quarta-feira, 19h3
Secretaria da Saúdé, Disse que por recomendação
Moacir Dertoldi ma:nffesto�preoc ' "

rua Joinville, já qu
presidente Alcides J'
real situação desta

.

convidou o vereado
Comunicou a disponibilida
O vereador João Prim a

apresentarem orçamentos agor
Adernar Pilssamai disse que � compromisso com Jaraguá do
Sul deíxam dúvidas na população

, ,

a Jolnvllle, acha favorável que a

comissão de Obras faça os levantamentos para 'mostrarqueos orçamentos apresentados são de má fé
Leopoldo Drück agradeceu a oportunidade de participar da mesa da casa de leis,
Aprovado por 14 votos Projeto de Lei do Executivo que amplia prazo fixado pela
Lei MunicipaI2360/9B, de 9 de março de 199B, concedido à Apevi para prestação
de contas de recursos financeiros transferidos pelo município à entidade, na

ortância de 30,000 reais,

Jaraguá do Sul - A Am
vali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Ita

pocu) realiza na próxima
quarta-feira (9), a partir das
19 horas, no auditório da
Acijs (Associação Comer
ciai e Industrial de Jaraguá
do Sul), reunlöo poro for
malizar o debate em torno
da criação de fóruns
regionais de desenvol
vimento. O encontro pre
tende discutir a importância
da articulação e organi
zação regional poro ela

boração de projetos e

obtençöo de recursos

poro implantá-los.
Na segunda-feira (31),

prefeitos, secretários,
vereadores e empresários
da Amvali, Amunesc

(Associação dos Muni

cípios do Norte e Nor
deste de Santa Catarina),
da Ampla (Associação
dos Municípios do Plo-

, nalto Norte-catarinense)
e da Amure (Associação
dos Municípios da Região
do Contestado) esti
veram reunidos na Pro
rnosul. em São Bento do
Sul, com o diretor do BRDE
(Banco Regional de De
senvolvimento do Extremo
Sul), Vasco Furlan, com o

diretor de Planejamento
Estratégico e Desenvolvi
mento da Secretaria de
Desenvolvimento Econô
mico e Integração ao

Mercosul, Jaime ßolnq. e
com o gerente estraté

gico da secretaria, Paulo
Heyse.

Na oportunidade, Fur
Ion reiterou o apoio do
banco ao trabalho do
Fórum Catarinense e dos
fóruns regionais. Ele

propôs que fossem for
mados comitês provisó-

Arquivo/CP

Tamanini: "Projetos integrados facilitam recursos"

rios, que devem preparar a CONSÓRCIO - No dia 19

constituição dos respectivos de março! os prefeitos dos
fóruns. Atualmente, existem municípios da Amvali es-

11 fóruns operando e tiveram reunidos na Prefei

quatro outros formaram tura de Guaramirim com

comitês provisórios. A meta representantes do governo
é implantar 21 nas regiôes estadual para debater a

do Estado, "O fórum é o criação do" pólo regional
ambiente onde outras de desenvolvimento, Na

regiôes do Estado dlscu- oportunidade, Boing disse
tem, planejam e executam que o objetivo da reunião

ações de desenvolvimento era apresentar aos prefeitos
regional", declarou Boing. as propostas da Secretaria

O presidente da Amvali, e do Fórum Catarinense.
Luiz Carlos Tamanini, pre- - Nosso trabalho é es

feito de Corupá pelo PMDB, timular as reçlöes para que
disse que as propostas dls- se organizem num projeto
cutidas pelo fórum contem- regional de desenvol
piam as metas traçadas vimento - declarou, ccres
pela entidade, que preten- centando que criação de
de desenvolver projetos futuros fóruns facilita a

integrados. canalização de recursos.

CENTRO

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá

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

(ESQUINACOMAREINOLDORAU).

Check-up
VIP��

TOMOGRAF�COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIADIGITAL

RAIOX
Suaempresa

em ótima forma
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Município sedia audiência para
debater concessão das rodovias

A direção do PPB de Jaraguá do Sul negou que a

legenda pretenda formar a coligação Mais Santa
Catarina, conforme declarações teltos na semana

passada pelo secretário da Casa Civil, Celestino Secco.
O secretário do diretório municipal, Jair Pedri, afirmou que
as declarações de Secco não representam a vontade da
maioria. Segundo Pedri, o PPB está avaliando todas as

possibilidades. "Assim como poderemos nos coligar com
o PFL e PSDB, poderemos nos unir ao PMDB", revelou.

O presidente do diretório,Wigando Meier, disse que uma

coligação com PSDB e PFL não está descartada, mas fez
questão de salientar que o partido tem condidcto próprio

à sucessão do prefeito Irineu Pasold (PSDB).
Por outro lado Pasold confirmou a disposição em disputar
a reeleição no próximo ano. Nesta semana: disse que

pretende participar de uma grande coligação,
lembrando que continuam as negociações com os

partidos da base de sustentação do governo do Estado.
Sobre uma possível transferência dos vereadores do PTB

para o PSDB, Pasold disse que gostaria de vê-Ia
concretizada.

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

Secretaria de Transportes e Obras está reavaliando o projeto,
discutindo prioridades localizadas e recolhendo sugestões

Edson JunkesfCP

Jaraguá do Sul - A Se
cretaria Estadual de Trans

portes e Obras promoveu na

semana passada a terceira
audiência pública municipal
para discutir o projeto de
concessão da malha rodo
viária Norte, composta pela
BR-280, SCT-280, SC-30l, SC-
413, SC-416, SC-418 e SC-474.
O projeto, elaborado pelo
governo anterior, será assi
nado tão logo sejam concluí
das as alterações propostas.
O prazo de concessão é de
25 anos e exigirá das con

cessionárias a recuperação,
melhorias e manutenção do
trecho, conhecido como

Rodovia das Flores.
A audiência aconteceu no

auditório do CPL (Centro
Integrado de Profissionais Li
berais) e reuniu represen
tantes do governo estadual,
das empresas concessionárias
e dos municípios interligados
pelas rodovias. O secretário
dos Transportes e Obras, Leo
degar Tiscoski, fez questão de
frisar que não se trata de

privatização, mas de con- .

.

cessão .."Privatizar é vender
um bem público. Concessão
é entregar a responsabili
dade deste bem à iniciativa

privada por um tempo deter
minado", explicou, lembran
do que a Constituição não

permite a privatização de
rodovias.

Anteriormente, houve cuos
outras audiências públlcos.
uma em Mafra e outra em São

PARAFUSOS· PORCAS· ARRUELAS

FUJ':E/FAX: (1147) 371-1111111

futurologia
Na opinião de Pasold,

três candidatos a prefeito
disputarão as eleições
municipais do ano

quevem.
Mas preferiu não

apontá-los, afirmando
que é um deles.

Locutores da Rádio
Peão, entretanto,

acreditam
em pelo mais

dois candidatos.
Eles se baseiam em

recentes declarações
de líderes políticos
sobre o lançamento

de candidatos próprios.

Lista

Hoje, apenas Pasold admite
ser candidato. O vereador
Moacir Bertoldi (PPB) nunca
escondeu o desejo. O PFL

trabalha com a possbãcode
em lançar candidato próprio.
Ceda Konell (PMDB) é

candidatíssima. O PTdeverá
sair sozinho, por falta de
opção de aliança à

esquerda.Oex-deputado
UdoWagner (PPB) é sempre
candidato, por mais que diga

o contrário. Nesse caso,
Bertoldi deverá se abrigar em
outra legenda. PPS e PDT já
fizeram proposta. Ele promete

estudar.

Projeto: secretário Tiscoski recebe proposta de Horn

Bento do Sul. A próxima está
marcada para acontecer em
Joinville. "A intenção é infor
mara população, recolher su
gestões e abrir a discussão.
Faremos tantas audiências

quantas forem necessárias.
No final, faremos uma grande
sessão na Assembléia Legisla
tive. reunindo todas as portes.
para f�char o contrato",
adiantou, informando que al

guns contratos já foram assi
nados, mas que nenhuma

empresa está ainda operando.
O trecho Norte será cd

ministrado pelas empresas
Civilia Engenharia, Momento
Engenharia, Clemente Faria,
Sul-catarinense e Brasília Gua
ribo. que instalarão cinco pra
ças de pedágio (assinalados
no mapa), cujos valores

poderão variar entre RS 2.20
a RS 3,50. Tiscoski afirmou que
os pedágios só poderão ser

instalados a partir da exe

cução completa dos serviços
emergenciais. Com a malha
rodoviária sob a responsa
bilidade de empresas priva
das, o DER (Departamento
de Estradas de Rodagem)
terá a função de órgão
regulador, enquanto que a

Polícia Federal fará a fis

calização.
REIVINDICAÇÃO - O pre

sidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), Eduardo
Horn, disse que a preocupa
ção da classe empresarial é
com relação aos valores dos
futuros pedágios. Na opinião
dele, a cobrança terá reflexos
diretos nas empresas. "Os
valores precisam ser revistos",
sugeriu, solicitando que o

governo antecipe a du

plicação da BR-280, no trecho
entre Guaramirim e a BR-101.

Falta de educação
Na audiência pública para discutir a concessão das
rodovias do Norte do Estado, o som mais ouvido no

auditório do CPL foi o dos celulares.
O festival de sons foi tanto que acabou atrapalhando
algumas exposições e desviando a atenção da platéia.

I

Tiroteio
Do presidente do diretório do
PT, Dionei.da Silva, sobre os

vereadores de Jaraguá do Sul.
- Uma Câmara onde o prefeito
tem amaioria e impöe sua von
tade, que apenas homologa as

decisöes governamentais, que
confunde a função parlamen
tar com assistencialismo e que
vota até projetos inconstitu

cionais nâo tem razâo de existir.
O Município economizaria muito

se fechasse - disparou.

Atitude
Por questão de bom senso

ou até mesmo de

educação,osdonos
deveriam desligar os
aparelhOS ou sair
do auditório.

Alguém precisa avisar esses
mal-educados que o
celular não é mais
sinal da. status.

Às vezes, é demonstração
de arrogância.

A área concessionada
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ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e-tranqiiilidade.

- Rodovias estaduais

Não pertecem à concessão

NO"O O
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ENUE�Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Arquivo/CP

Brasília - A caderneta de

poupança com vencimento
em 1 de julho renderá
0,8124%, um pequeno acrés
cimo com relação aos dias
anteriores, quando o redutor
da TR (Taxa Referencial de
Juros), válido para todo o

mês de maio, foi fixado em

1,46%, Durante a semana, o
Banco Central divulgou o pri
meiro redutor da TR dentro
das novas regras aprovadas
pelo CMN (Conselho Mone
tário Nacional) para vigorar
a partir deste mês,
Com a redução de 1 26%

da TR, para o dia 1 de julho,
aplicado sobre a TBF (Taxa
Básica Financeira) do dia 1,
ficando em 1,5747%, a ca

derneta de poupança terá
rendimento 0,2% acima.
Mesmo com o acréscimo,
técnicos do Banco Central
não acreditam que a cader
neta de poupança vá atrair
novos investidores. "O rendi
mento da poupança tende a
permanecer baixo na me

dida em que as taxas de ju
ros continuarem em queda no
mercado", prevê um técnico.

Na opinião dele, o gran
de atrativo da caderneta de

poupança continuam sendo
a segurança e a solidez. Até
o dia 27, segundo o Banco

Redução da TR deixa

poupança mais rentável
CDL prevêacréscimode 10% nas

vendas do Dia dos Namorados
---------------------------------

Neste domingo, as lojas atendem das 14 às 18 horas, e no sábado, dia 12,
estarão abertas até às 17 horas, sem intervalo para almoço

Jaraguá do Sul - O presi
dente da CDL (Câmara de

Dirigentes LOjistas), Alberto
Pacheco da Rosa, disse que
o setor estima faturamento
em torno de 10% superior nas'
vendas para o Dia dos Na
morados, em relação ao

ano passàdo. De acordo
com ele, a tendência de
acréscimo nas vendas é de
corrente da volta à norma

lidade no comércio, após as
turbulências registradas na

economia no início do ano,
e pelo início de nova esta

ção, com o clima mais frio.
Pacheco da Rosa afirmou

que o comércio está entran- essa característica de um dia
do na normalidade, permi- estar em crise e no outro já
tindo que os lojstos possam sair dela.
fazer previsões de compra, Com relação ao comér
vendas e faturamento. "Des- cio em geral, Pacheco da
de o início do ano, quando Rosamantém o otimismo, Na
as previsões para o setor opinião dele, a redução das
eram pessimistas, devido a

-

taxas de juros incentiva os in
desestabilização da eco- vestimentos no setor. "O co
nomia, dizia que era coisa mércio deve fechar o semes
passageira e que o comér- tre superando as previsões
do iria reagir e voltar à nor- feitas no início do ano", reve
malidade tão logo cessasse lou. informando que as ven
a turbulência", recordou, das a prazo continuam a do
afirm'endö que o Brasil tem minar. "No segmento de mó-

veis e eletrodomésticos é de
aproximadamente 90%, en
quanto que em confecções
e calçados é de 70%", com
pletou, lembrando que a

inadimplência mantém os ín
dices, variando de 9 a 15%.

HORÁRIOS ESPECIAIS - O
comércio abre neste domin
go (6), entre 14 e 18 horas, e
no sábado que antecede o

Dia dos Namorados, funclo-

Otimismo: Pacheco aposta no crescimento do comércio

índice de desemprego
continua estável rio País
Brasília - A taxa de desem

prego medida pelo IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) em abril, em seis

regiões metropolitanas, regis
trou 8,02%, 0,14%menor em re

lação a março. A pesquisa
mensal de março mostra que
o rendimento médio real do
trabalhador caiu 1,39% na

comparação com feVereiro e
4,71% em relação ao mesmo

período do ano passado.
Na opinião do secretário

de Política Econômica do
Ministério da Fazenda e ex-mi
nistro do Trabalho, Edward
Amadeo, a taxa de desem-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/99
SECRETARIAMUNICIPALDEPLANEJAMENTO

ERRA'D\

O Município de Jaraguá do Sul, torna público para conhecimentos dos interessados que a PREMIAÇÃO bruta dos três

primeiros colocados no Concurso Público para seleção do Anteprojeto do CAM - Centro Administrativo Municipal, será:
.

10 Colocado - R$ 25.000,00
20 Colocado - R$ 10.000,00
30 Colocado - R$ 5.000,00

O primeiro colocado, após converter o anteprojeto em projeto final, segundo as diretrizes da Prefeitura Municipal,
receberá a quantia bruta de R$ 25.000,00 a título de remuneração.
As demais condições do edital permanecem inalteradas.

JOGUE LIMPO COM A NOSSA CIDADE!.

Central, a poupança acu

mulava captação líquida
negativa em torno de RS 578
milhões, Segundo técnicos
do Banco Central, a nova sis
temática evitará que a pou
pança sofra grandes oscila
ções com a mudança das
taxas de juros. Até maio, o
redutor da TR, base do ren

dimento da poupança, era
prefixado, calculado com

bose nas taxas de juros dos
bancos nos últimos cinco
dias úteis de um mês para
vigorar durante o mês

seguinte.
Agora, o redutor da TR

passa a ser diário, com ba
se nas taxas diárias de cap
tação dos bancos. O novo

cálculo foi feito para que o

rendimento da poupança
resulte sempre em 65% da
TBF líquida, que é a TBF
bruta descontado o impos
to de renda e o IOF (Impos
to sobre Operações Finan
ceiras), Embora com uma

pequena diferença, a nova
sistemática permitiu um

ganho de '0,21% para as ca

dernetas de poupança, Pa
ra uma TBF de 1 ,56% para o

dia 28 de maio, a poupan
ça rendeu 0,60%, contra
.0,81% da nova regra, com
a TBF fixada em 1,57%,

Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1999

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

Horários de Coleta de Lixo

Centro (Marechal Deodoro/lnd. Marcatto, Rua Amazonas/Acaraí)
das 21: 10 às 22:00 horas (de segunda a sexta-feira)

NovaBrasília: das 22:00 às 22:40 horas

Vila Lenzi: das 22:40 às 24:00 horas

Vila Lenzi: 01:00 às 02:00 horas

PostoMarcolla: das 02:00 às 04: 15 horas (incluindo VilaNova e BeiraRio)
(aos sábados não há coleta)

AdministraçãoMunicipal-Valorizando o cidadão!

na até às 17 horas, sem fe
char para almoço. Na se

mana de 7 a 11, horário
normal.

CURSO - A CDL e o Senac

(Serviço Nacional de Apren
dizagem Comercial) promo
vem de 14 a 17 de Junho, das
19h15 às 22h15, no senoc. o
curso de Análise de crédito
para o comércio varejista, No
programa constam introdu

ção ao crédito, preenchi
mento correto de cadastro,
motivo para recursar um co

ídostro/crédlto. sistema de au
xílio ao crédito, títulos de crédi�:
to utilizado pelo comércio,
sistema de pontuaçä'o de cré
dito (Cred Score) e neqoclo
ção de dívidas vencidas.

O curso será apresentado
pelo odrnlnlstrodor de em

presa Jerônimo Pereira de
Souza Gama, pós-graduado
em Finanças pela Fundação
Getúlio Vargas,

prego deverá cair no segun
do semestre. "Tanto por razõ-
es sazonais, como pela recu

peração da economia, a ex

pectativa é que o desempre
go se mantenha estável pUlaté caia no segundo semes

tre", afirmou, acrescentando
que, além da tendência sazo
nal, o desemprego deverá ser

afetado pelo reaquecimento
. ,

da economia.
Arnodeo considerou "mui

to positivo" o índice de 8,02"10
de desernoreço: "Mas a ques
tão continua sendomotivo de
preocupação para o gover
no", frisou.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Edson ,Junkes/cp

Empresários voltam a discutir
o estatuto da pequena empresa
------------------- ....---------- ....--

Projeto foi debatido, naAciag, entre o deputado federal Carlito tvtetss. o
presidente da Fampesc e o diretor regional do Sebrae

Guaramirim - A Aciag
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim) promoveu na

noite de segunda-feira (31)
debate sobre o estatuto da
micro e pequena empresas,

que tramita no Congresso
Nacional. O encontro reu

niu o presidente da Fam

pesc (Federação das Asso

ciações de Micro e Peque
nas Empresas de Santa

Catarina), Luiz Carlos Flo
riani, o diretor do Sebrae

(Serviço de Apoio às Micros
e Pequenas Empresas),
Norberto Koentopp, e o

deputado federal Carlito

Merss, membro das comis
sões de Orçamento e Fi

nanças e de Economia da
Câmara Federal, além de

empresários da região.
Merss iniciou lembrando

que o assunto é antigo e

vem sendo tratado com

r

"displicência" pelo governo
federal. Na opinião dele, a

criação do Simples (Impos
to Único) acabou prejudi
cando a discussão sobre o

estatuto da micro e pe

quena empresas. "O Simples
não \resolveu o problema
porque não foi adotado

por todos os esta'dos. As
micro e pequenas, que
representam 90"10 das em

presas do País, só terão
tratamento diferenciado se

o Congresso aprovar o

estatuto", afirmou.
Floriani reforçou a ne

cessldodeern se implantar,
com urgência, o Simples no
Estado. Na opinião dele, o

imposto único desenvolvido
para Santa Catarina é um

dos .melhores do País. "Foi
elaborado em conjunto
pelo governo do .Estodo e

por representantes de oito
entidades empresariais",

<'

informou. Há 15 dies. o

secretário de Desenvol
vimento Econômico e In

tegração ao Mercosul,
Paulo Gouvêa, afirmou que
o governo estadual pre
tende implantar o Simples
tão logo conclua os estudos
Cl respeito.

O diretor do Sebrae ex

plicou sobre as condições
de financiamentos e pro
jetos para o. setor. Os

empresários apresentaram
sugestões ao projeto e

.

decidiram mobilizar a ca

tegoria para pressionar os

deputados. Merss lembrou

que ainda há divergência
em torno do lucro anual das

empresas para que possam
ser classificadas como micro,

pequenas ou médias. "Al

guns acham que deve ser RS
500 mil, outros RS 350 mil. O
valor será definido em bre

ve", prometeu.

-----------�--------,

o O Grupo Breithaupt registrou no mês passado queda significativa na inadimplência.
As duplicatas vencidas tiveram redução de 10,55%, enquanto que as vendas a prazo
apontaram crescimento de 25,48%.
O O responsável pelo programa Ano 2000, da Hewlett-Packard para a América Latina,
David Bertelli, fez palestra sobre o 'buç: do milênio, na noite de segunda-feira (31), no
auditório da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul).
Bertelli apresentou os principais problemas causados pela virada do milênio e olertou
para a compatibilidade de máquinas e equipamentos.
O De 23 de julho a 1 de agosto, acontece no Pavilhão da Expoville, em Joinville, a 7º
Expoinverno, que pretende aproximar fornecedores de compradores de outras regiões
do País e do Mercosul.
A organização estima negócios em torno de US$ 1 milhão.
O A Akros está desenvolvendo novo tubo de PVC voltado para o setor agrícola,
destinado à montagem de estufas para o cultivo de hortifrutigranjeiros e de mudas.
O Joinville sedia, entre os dias 16 e 18, o 102 Congresso Brasileiro das Associações
Comerciais.
O evento vai debater e definir novas políticas na área tributária e proporéionar subsídios
para uma gestão empresarial mais eficiente.
O congresso é promovido pela Facisc (Federação das AssociaçõesComerciais e Industriais
de Santa Catarina), Acij (Associação Comercial e Industrial de Joinville) e CACB

(Confederação das Associações Comerciais Brasileiras). .

L �� � �

çncontro: empresários e ooüncoe debatem projeto

diversas partes do País,
inclusive do mundo, como
Argentina, Bélgica, Cana
dá, Estàdos Unidos, Fran
ça, entre outros, que são

geralmente importadores
ou dlstrlbuldores,

A feira negocia di
retamente com os visi
tantes, mas, segundo
Malschitzky, o grande
volume de vendas é re

gistrado após o evento,
quando distribuidores e

representantes voltam a

fazer contato com os

expositores. "De acordo
com informações dos

próprios expositores, no

ano passado, os negócios
chegaràm a RS 15 milhões,
somente durante o feira -

afirmou, acrescentando
que é muito difícil prever
o volume de vendas e

negócios.

Exposição de moves termina
domingo em São Bento do Sul

fr<ABALHOS Gr<ÁrfCOS ,JOCAPf
I<EOIJO fI<AßALHOS ESCOLAI<ES VIA' COMPUfAOOI<
CAl<fÕES DE VISlfA. CONVlfES DE CASAMENfO

FILMAGENS DE fISíAS DE ANIVEJ<SÁI<IO. JOGOS DE
rUíEBOL E EVENíOS VAJ<IADOS (Exceto aos sábados)

.---�
-------

Fone: 975-4366

São Bento do Sul - A

segunda edição da Móvel
Brasil, feira nacional e

internacional de móveis,
termina no próximo' do
mingo, dia 7, no Pavilhão
da Promosul. Este ano são
107 expositores, destes, 94
fabricantes, de Minas Ge
rais, Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul.
A exposição, que come

çou na segunda-feira (31),
estará aberta ao público
somente no último d!o.
com ingresso a RS 2,00.

Durante a semana,

apenas lojistas, fabrican
tes, distribuidores e profis
sionais do setor puderam
visitar os estendes. O se

cretário-executivo da Mó
vel BrasiL Donald Mals

chitzky, informou que a fei
ra deverá ser 'visitada por

,

cerca de 25 mil pessoas de

Burekal

I&a
�IBREI'HAUP'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Entrevista :;
O engenheiro e especialista em marketing, Ênio Padilha, i

entrevista o empresário Rolim Amaro, proprietário da TAM, no
dia 28 de junho. _

A entrevista será publicada no livro "Marketing pessoal -

Construindo uma imagem púoíco para o sucesso" r segundo
livro de Padilha, que deverá ser lançado em novembro, em
Curitiba.
O comandante RolimAmaro é citado no primeiro livro, "M�rke
ting para Engenharia, Arquitetura e Agronomia".
Previdência
O prefeitodeJaraguádoSul.lrineu Pasold, informou esta semana
que a Prefeitura começa a repor, a partir do próximo ano, os
cerca de RS 4.2 milhões ao Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal e ao Fundo Municipal de Previdência Social.
Em outubro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado
condenou a Prefeitura a devolver o montante, alegando
irregularidades no processo, realizado durante a gestão do ex

prefeito Durval Vasel.

DesequilíbriO
Segundo Pasold, há doismeses, a Prefeitura está em regimede
contenção de despesa para equilibrar o caixa, que já esteve
negativo.
O prefeito garantiu que a medida não interfere nos projetos e
programas em desenvolvimento.

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

Municípios daAmvali estão capacitando os profissionais,monitorando as

áreas de risco e orientando sobre prevenção da doença
Edson JunkeslCP

Jaraguá do Sul - A Secre
taria Estadual de Saúde está
intensificando a campanha
de combate ao cólera. Na

_
semana passada, a 179 Re

gional de Saúde, que abran
ge as cidades que integram
a Amvali (Associação dosMu
nicípios do Vale do Itapocu),
promoveu palestra de capa
citação dos agentes de cam
po - agentes comunitários de
saúde, Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil, associações de
moradores, pastoral da
saúde, Vigilância Sanitária e

Epidemiológica e Samoe.
A campanha, que está

sendo desenvolvida em todo
o País, tem como objetivo
erradicar os focos do vibrião
colérico, prevenir novos

aparecimentos e orientar
sobre os tratamentos. O pro
cesso inicia com o mapea
mento das áreas considera
das de risco, depois são defi
nidas as estratégias de com
bate, prevenção e trata
mento. A coordenadora da

Regional de Saúde, Nídia
Heineck,ovsou que o primeiro
sintoma da doença é diarréia,
e que se não tratada pode Ie- '

vor o paciente à morte.
- Aodetectarmoso sintoma,

o paciente é encaminhado

para tratamento. Uma equipe
da secretaria vai até o loçal e
coleta as fezesdo doente para
certificar-sesea diarréia foi cau
sada pelo vibrião colérico. Em
caso afirmativo,começa a ime
diata monitoração da área.
São rastreados os últimos passos
do paciente para identificar a
transmissão - explicou, informan-

do que foram montadas três
barreiras sanitárias no Estado,
em Mafra, em São José e em

Joinville.
Nas barreiras, os agentes

distribuem folhetos explicati
vos e perguntam de onde
veio, para onde vai e se a

pessoa ou alguém da família
teve diarréia. "O objetivo é
identificara procedênciadeum
possível infectado" ,explicou, a
crescentando que, em princí
pio, semonitoro os locais onde
a rotatividade de pessoas é
grande, como postos de gaso
lina, rodoviárias, restaurantes e
boca de efluentes de água
servida à população.

TRANSMISSÃO - O cólera é
transrrtitido principalmentepela
água ou alimentos contami

nçdos. pelas fezes e vômitos de
pessoas doentes. O cuidado
com esses itens pode evitar o
aparecimento da doença.

TRATAMENTO - Ao primeiro
sinal de diarréia, a pessoa deve

procuraratendimentomédico
para verificar se está ou não
com cólera.Otratamentoé sim
ples e o paciente tem 1000k de
chances de cura. Se não existir
falência respiratória e renal.

É medicado com soro

para repor o líquido perdido.
Em casosmais graves, poderá
receber antibiótico.

MECHAS - O controle das
áreas de.rlsco são feitas por
mechas (instrumentos confec
cionados com algodão e

gaze, que permitem a cultura
do vibrião). "Por elas são

possíveis identificar o tipo de
vibrião, alguns não transmitem
a doença. Santa Catarina no

tificou 45 diarréias suspeitas,
mas, felizmente, nenhuma de
corrente do cólera", comple
tou a enfermeira sanitarista Ivo
ne da Luz, lernbrondo que o

monitoramento inclui ainda lim
peza da área, drenagem de ri
os e córregos e destinação dos

.

dejetos humanos para fossas.

AMA _

A partir deste mês, o "Troco da bondade" do Supermercado
Angeloni será destinado à AMA (Associação dos Amigos dos
Autistas), que deverá se transferir para o antigo prédio dos
AlcoólicosAnõnimos, no centro de Jaraguá do Sul, emmeados
dejulho.
A diretoria da AMA pretende reformar o prédio e precisa de
ajuda.

Campanha do agasalho
O Diretório Central dos Estudantes da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense) promove até a próxima
segunda-feira (7) q campanha do agasalho e do estojo de
primeiro socorro.
As doações deverão ser encaminhadas ao Diretório Central.

Advogados
A OAB/SC (Ordem dos Advogados do Brasil - Santa
Catarina) promove de 30 de junho a 7 de julho, no
Centreventos Cau Hansen, em Joinville, a 139 Conferência
dos Advogados Catarinenses, com o tema "A advocacia
no século 21 ",
O evento pretende englobar o dia-o-dia do advogado,
como organização é administração de um escritório de
advocacia, ensino jurídico, atividade forense e novas

perspectivas para o profissional.
SUS
O vice-presidente da subcomissão especial que estudo o

reajuste da tabela de procedimento do SUS (Sistema Unico
de Saúde), deputado federal Vicente, Caropreso, está
propondo amplo debate com a sociedade.
Para ele, o sistema sofre com a falta de recursos e com a

defasagem da tabela, o que tem levado ao

descredenciamento de hospitais e médicos.
As sugestões poderão ser enviadas ao gabinete do
deputado, em Brasília, anexo 4, gabinete 662, 70.160-900.

ASSOCiação demoradores
Na semana passada, foi formada a diretoria provisória da

AssOCiação dos Moradores do Bairro Jaraguá Esquerdo, que
tem como presidente Uno Vieira.

Olimpíadas da terceira idade reunirá444 atletas
Jaraguá do Sul - A 29

Olimpíada de Integração dos
Grupos deTerceira Idade, que
acontece de 10 a 13 deste
mês, vai reunir 444 atletas,
cadastrados nos 23 grupos de
idosos. A abertura acontece
às 15 horas, do dia 10, no
Ginásio de Esportes do Sesi

(Serviço Social da Indústria).

As provas, nas modali
dades de Bolão, Bocha,
Canastra, Dominó, General
(Caneco) e Atletismo, esse
último subdividido em ca

minhadas de 200metros e de
quatro por 100 metros e

arremesso de pelote. provas
culturais como danças e

conto de "cousos". além de

jogos de Dama e Peteca, _

acontecem no Centro de
Convivência da Terceira
Idade, no Parque Municipal
de Eventos; no Clube Atlético
Baependi e no Beira RioClube
deCampo.

Após a abertura,acontece
um baile, no Parque Mu
nicipal de Eventos.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO-GEOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

.. as'suliÇOgadOS Associados
OAB/se 3437-B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 -CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511lFax: (047) 372-1820-
Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br

-
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

9)r. 5llcgr 91ideki CJ<odrigues da ai/Da

Ortopedia e TrdumatologiaI

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
I

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

PtAZ�RA��e..�
1.1:1111.11111·:11.11· Aluga telões

Av. Mal. Deodoro, 252- FONE/FAX (047) 372-2167

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

catçadão,:Ji4-deslaciOlaIJettoéWleXO·nãofechsIJI05pstaamoço
Fone: (047)370-1010-fax: (047) 433-3501

Depilação Definitiva de pelos
I ELETRÓLISE
Adote esta técnica e elimine o problema de vez

Consultas sem compromisso

eLE/DELOTITO
FonelFax: (047) 372-3325

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

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHUlZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestiva

Clínica Geral eAparelho Digestivo
DR. JUUANE T. SCHULZ
CIRURGIÃ-DENTISTA

Rua: Jorge Czerniewicz, 84 - Jaraguá do Sul - Centro
Fone: (047) 372-�932/371-1109

Edna

Lampen;
Marllei

KUlIS,
MeryElyn
daSiIva,
Márcia

Vase{,
Cristian.e

de

Oliveira,
Amie

lJTum,

As gêmeas Marilú P. Claumann e

Marilücia P. Rabello
aniversariaram dia 27 de maio.
Parabéns dos familiares e

amigos

passado,
na Boate

Notre.

Fátima e Wilson Kanicoski na
beram a bênção matrimonial; dia
22 âe maio, na Igreja Nossa Se·
nhora das Graças

Kátia Regin«
Uller
aniversariou
no dia I de

junho.
Parabéns dos

familiares e

amigos

Máquinas para empacotamento
RuaAraquari, 136 - Dha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá doSul- SC
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Gente do Brasil
o tempo passa mais devagar

para a comunidade do Rio Cerro

Il. Agarrados às origens, os des
cendentes de alemães se esforçam
para conservar os traços do colo
nizador, cultivando a tradição, a
língua, o folclore ... O maior re

flexo da tentativa de resgate da

história da 'pequena Pomerânia'
de Jaraguá do Sul está na dança.
O Grupo Folclórico Grünes Tal,
fundado em 25 de maio de 1989,
assumiu o compromisso de pre
servaraculturado imigrante, res
gatando costumes, vestes e

danças, e tomando-se foco de re
sistência ao imperialismo cultu

ral que padroniza as expressões

artísticas dos povos, fazendo com

que se percam as raízes.

,

A iniciativa de preservar os

traços da população germânica
que colonizou o Rio Cerro partiu
de Arlete Schwedler, então dire
tora do Colégio Estadual Profes- .

sor João Romário Moreira. "Por

que não dar à juventude da co

munidade algo para sonhar?",
perguntava-se. Ela chamou o pro
fessor de danças Carlos César
Hoffmann para ensinar os

primeiros passos aos alunos, co
ordenados pela professoraMagali
Grützmacher. "Foi difícil, tudo
era precário", recorda Arlete.

A primeira apresentação do

grupo aconteceu no festival Jara

guá em Dança, no Ginásio de Es
portes Arthur Müller, em agosto
de 1989. Desde então, os descen
dentes de alemães apresentaram
se em diversas cidades dos três
estados do Sul do País. O inter
câmbio garante enriquecimento
cultural ao grupo, através de semi
nários na Casa da Juventude, no
Rio Grande do Sul, com a Liga
de Grupos Folclóricos do Vale do
Itapocu e apresentações de gru
pos da Alemanha, em eventuais

apresentações locais.
O Grünes Tal tem atualmente

86 componentes, divididos em

quatro categorias. A adulta tem

trajes inspirados na Pomerânia.
As roupas da juvenil eram usa

das no Sul da Alemanha, divisa
com a Áustria. O dia-a-dia do tra

balhador alemão inspira as rou

pas das categorias infantil e

mirim. AcoordenadoraMagalijá
viajou duas vezes à Alemanha,
em busca de novas danças e ins

piração para os trajes, confeccio
nados através de auxílio de pa
trocinadores. .

Em terra brasileira, há quem
diga que é retrocesso preservar
costumes já abandonados naAle

manha. Magali discorda. Ela
Dez anos: 86 componentes divididos em quatro categorias acredita que todo brasileiro deve Grupo adulto: traje inspirado na região da Pomerãnia

conhecer e buscar as próprias ori
gens. "Olhamos para o passado e

buscamos na dança o que há de
mais belo para viver o presente",
justifica.

A comemoração dos dez
anos do Grünes Tal aconteceu
no dia 26, na Sociedade

Aliança, no Rio Cerro II, onde
foram homenageados todos

que contribuíram com o gru
po. Carlos 'César Hoffmann foi
lembrado com carinho espe
ciaI. Ele, que ajudou a montar

as primeiras coreografias de

danças alemãs e européias,
hoje sofre de problema físico

que praticamente o impede de
andar. Foi a única ausência no

. partir o bolo.

Fabricamos tambémmóveis em aço sobmedida como:

corrimãos, mesas de centro e cento, escadas, estantes com
grande diversidade. Consulte-nos!IfflF=llll�, Estofados

.

ta �� KRAUSE
Requinte o seuBom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC'
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2 - CORREIO DO POVO Sexta-feira, 4 de junho de 1999

Confira aHistória

"A, História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltapocu

Há 72anos
- Em 1927, o governador dr. Adolpho Konder vinha a Jaraguá,
acompanhado do dr. Tavares Sobrinho (pai de Mário Tavares), presidente
do Tribunal de Justiça; dr. Américo Nunes; ceI. Lopes Vieira, cmte. da
Força Pública; dr. Manoel da Nóbrega; dr. Acácio Moreira e dos

jornalistas Altino Flores e Mimoso Ruiz. No alto da serra a comitiva era
recebida pelo eng" Guilherme Eppinghaus, Arthur Müller, intendente,
Henrique Piazera eWilhelm Weege. À noite teve lugar um banquete de
80 talheres no Salão Hahn (ex-Lorenzen). A oferta se fazia pelo
superintendente, dr. Ulysses Costa, falando em nome dos correligionários.
O governador agradecia, rememorando seus fundadores, e brindou pelo
futuro de Jaraguä. Um baile foi até alta hora da madrugada. Na manhã

seguinte, a comitiva seguia de trem até São Bento, em trem especial,
acompanhado também pelo dr. Ulysses Costa.

Há 71 anos -

- Em 1928, o Jungmädchen-Theaterverein era cumprimentada pela imprensa
por iniciativa de algumas senhoras da sociedade, com a finalidade de
seus sócios, de tempos em ternpos, reunir-se, apresentando peças teatrais,
canções e músicas, visando a união familiar, evitando. reuniões divididas,
os homens para um lado. e as mulheres para outro, o que resultava numa

quebra de harmonia, que se procurava preservar.
- João Bértoli falecia em maio, ele que nos tempos da colonização foi
estafeta da linha postal- Jaraguá/Blumenau -, foi delegado. de polícia do.
distrito (2°) do. Município. de Joinville � era funcionário do. Domínio
Dona Francisca. O seu passamento. se verificou aos 51 anos de idade.
- O eng" Schmitz, da sede de Joinville, fazia entrega ao. intendente da planta do
Cemitério.Municipal de Jaraguá.
- Era preparado. o. terreno. para construção das edificações que serviriam para a
fábrica de tubos de cimento, almoxarifadoe garage da intendência distrital.

Há 70 anos
- Em 1929, Benjamin Stulzer, progenitor de frei Aurélio, de saudosa memória
e autor do Primeiro Livro do Jaraguá, que anos antes tinha florescente
comércio ao lado da firma Breithaupt, na Avenida Independência, e

comércio e salão de baile no outro estabelecimento, sito no caminho

Cecília, depois D. Pedro II e atual Pe. dr. Pedro. Francken, esquina com
o caminho novo, a atual Rua 4 (Pres. Epitácio Pessoa), vendido a

Reinoldo Rau, em 1920, e elemento do alto. comércio de Ouro Verde

(atual Canoinhas), de passagem por Jaraguá, visitava a redação do
CORREIO DO POVO.

Há6�anos
- Em 1931, o. padre Stolte, vigário de Jaraguá, recebiauma comissão de senhoras
de Florianópolis, que lhe entregavam uma lista para ser assinada pelas senhoras
desta vila, pedindo ao governo provisório que a Constituição futura devia
estabelecero.ensino religioso obrigatório nas escolas primárias e reconheça como
legal, para todos os efeitos, o. casamento religioso.A listaficava naCasaParoquial
para receber assinaturas.
- Getúlio. Vargas assinava decreto. que regulava o uso de álcool-motoreestabelecia
que o.S auto.móveis que usassem esse substituto da gasolina apenas pagavam

30% do. imposto a que estavam sujeitos, o.

que seria Rs. 54$000, na Prefeitura, e Rs.

45$000 ao. Estado, totalizando. Rs. 99$000
(noventa e novemil réis).
- Processava-se a reforma do Supremo Tri
bunal, com o governo. provisório abrindo
duas vagas, para os quais estavam

apontados Plínio Casado, atual interventor
no Rio. de Janeiro, e CunhaMello.juiz de
Direito. de Pernambuco.

Qualidade
Marista de

Educação

K7

fuJ't &� 11� S�

MOSTRA INTERNACIONAL

Instrumentos de tortura
Alcançou o mai s absoluto êxito. a

Exposição de Instrumentos de Tortura

promovido. pela Prefeitura de Jaraguá do. Sul
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e

. Lazer - Museu Municipal Emílio da Silva,
através do. Grupo Escoteiro. Jacoritaba e

Associação. Beneficente Cultural Fraternitas

Jaraguaense.
Mais de oito. mil visitantes compareceram

ao. prédio da antiga Prefeitura, na Praça Ângelo

para arrancar declarações por parte das
autoridades, de seus vassalos, passíveis de

suspeitas e, muitas vezes, mesmo. sem razão

alguma .

Foi oportunidade únicade vivenciaruma
aula de História da Civilização, com a

presença dos instrumentos utilizados
naqueles longevos tempos, propiciando um

melhor entendimento. da evolução das

nações, através de 800 anos.

Piazera, nesta cidade.
A exposição esteve aberta de segunda a

segunda, de 5 a 23 de maio, sern fechar para o.

almoço.
A mostra teve o. apoio do Ministério. da

Justiça, através do Departamento de Direitos

Humanos.

Professores e alunos de diferentes escolas

e colégios visitaram a mostra, bem como a

população de um modo. em geral ali

compareceu para se inteirar dos processos de

que se valiam os governos da Idade Média,
submetendo as pessoas a toda série de torturas

De parabenizar a administração e

pessoal de apoio do. Museu Municipal
Emílio da Silva, a que se aliaram as

entidades Grupo Escoteiro Jacoritaba e

Associação Beneficente Cultural Fraternitas
Jaraguaense.

O alunato, especialmente os das classes

mais avançadas, terão. oportunidade de

compreender melhor quando os professores
entrarem nas explicações de como se procedia
naqueles ternpos e estabelecer paralelos com
os procedimentos da atualidade, que também
carecem de uma urgente revisão,

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

A preocupação com a

educação básica foi, desde os

primórdios da colonização, uma
preocupação tanto de alemães

quanto italianos e húngaros (os
três maiores grupos que para cá

se dirigiram). Temos notícias de
escolas logo no início da

colonização, ainda no final do

século XIX. Nos primeiros anos
do século XX, praticamente
todas as localidades tinham sua

escola. A educação secular e a

educação religiosa de seus

filhos eram primordial e ponto
de honra para os colonizadores,
Aliás, estes, no princípio, se

organizavam em dois tipos de

associações: fundavam uma

comunidade religiosa ou uma

comunidade escolar, sendo que,
em muitos casos, a comunidade

religiosa também atendia a parte
de educação secular, eram as

capelas-escolas. O professor, na
maioria dos casos, erauma pessoa
da própria comunidade, um

pouco mais "esperto", mas sem

uma formação específica. Escola Municipal do Ltapocuzinho, na época do professor Germano Martins (1938)

Ullla capela-escola. so» temos a identijicação da mesma e gostaríamos que quem souber identificá-la entre em contato conosco pelos telefonés
370-7919 ou 372-1300, com Egon Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FALECIMENTO

Edeltraud Larsen Schmidt
Jaraguá do Sul - Para tristeza

da grande família luterana, faleceu
em 28-5-99, a distinta senhora
Edeltraud Larsen Schmidt, aos 61
anos, no Hospital São José, desta
cidade.

Natural de Taió, era filha de
Alfredo Larsen (in memoriam) e

Marta Peplau Larsen, deixando a

filha Norma, o genro Nelson Hardt

(Timbó), a neta Fernanda, a mãe,
cinco irmãs, quatro cunhados,
sobrinhos, parentes e amigas de

lanche, e muitas amizades.
O corpo foi velado em câmara

ardente na Igreja Evangélica
Luterana-Centro e sepultada, no

sábado, no jazigo do CemitérioMu

nicipal da cidade.
Pêsames aos distintos familiares.

Sr. Erwino

Rehling
completa
90 anos

(3/6). Será
comemorado

com uma

grande
festa na

Sociedade

Vieirense,
domingo•

(6), para
amigos e

familiares

MENSAGENS

Os80anosdo

CORREIO DO POVO
SPEED PRESS e FAMÍLIA

PEIXER - 1919-1999 - 80 anos -

CORREIO DO POVO - Parabéns ao

Jornal CORREIO DO POVO pelos 80

anos de História jornalística de

Jaraguá do Sul e Região.
Saudamos a importância deste

veículo de comunicação semanal.

A guarda dos bispos
Era o conde de Irajá bispo do Rio de Janeiro, quando, um sábado, de regresso do Paço, em companhia do

cônego Fernandes Pinheiro, encontrou, como de costume, a ladeira do morro da Conceição ladeada de pobres, de
baixo até em cima.

Ao ver aqueles infelizes que esperavam a sua passagem, o grande prelado tornou-se risonho, imprimindo ao

semblante uma expressão de ternura.
- Eis aqui a guarda de honra dos bispos! - disse.

Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro ", página 165.

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

Tio Eugênio
Também falou o dr. Príamo Ferreira do Amaral, de Niemann, que tinha oficina de tornearia que passou depois para

Raulino Neckel - o Niemann teve que pagar 50 mil réis, para não ser preso, pelo simples fato de dizer "Wie geht's" e
"Auf Wiederseh'n" (Como vai? e Até mais ver!). Por ocasião da edição de julho/93, quando se comemorou a fundação
de Jaraguá do Sul, falo com o meu companheiro de balão do 'Ás de Ouro' e herói da 2" GuerraMundial, Walter Carlos

Hertel, a quem mostro fotos de 1934 a 1936, ele revelou aspectos da casa de seu pai, que já era assobradado, que ainda
tinha a Pharmacia Horst, de Roberto Maurício Horst, parte com telhado e varanda, que a atual Rua João Marcano,
onde morava Alberto Santos, era moradia de Adolfo Emmendoerfer, que na Marechal Deodoro uma construção era de
Paulo Plastwich e outra de Walter Prochnow, onde Christina Emmendoerfer, sua esposa, tinha uma loja com o norne .

da Chapelaria Moderna; que na Avenida Independência, depois Getúlio Vargas, morava Tufie Mahfud, na casa (hoje
Camisão) que depois era farmácia de Carlos Hafermann e, depois, escritório,de Haroldo Ristow e que o prédio ocupado
por Schiochet, foi construído por José Peters, sendo, depois, emendado.

Esses terrenos eram todos dos Stein. Hertel comprou deles. Wilhelm Sonnenhohl morava lá no Salão Mielke

(Lorenzen), na goiabeira, Rua Bruestlein, hoje Rua 41 2 (Max Wilhelm), antigo Engenho de Leopoldo João Grubba.

Nas Reminiscências - Esquinas famosas de Jaraguá - (as de n° 7,8 e 9) tratam da esquina de Breithaupt & Co. (CP,
ed. 3.791 a 3.795/(3). Procurado, o sr. Hans Breithaupt, em seu gabinete de trabalho, mostradas as fotos que dispunhamos,
este me mandou a título de subsídio três volumes da família. Voltaremos. Até a próxima.

Sexta-feira, 4 de junho de 1999

• o amigo e colunista do Jornal "Opção", Paulo Nunes,
aniversariou no último dia 15. Querido que é, recebeu inúmeras

manifestações de carinho e apreço de amigos e familiares. Estive
no Restaurante 7 Grill e lá, vivenciei momentos agradáveis,
observei 'a ternura em dia especial dirigido unicamente ao

aniversariante. Com o registro, reformulo votos de total alegria
no transcurso de sua vida. Parabéns!
• A obra - História, Contos e Lendas da Velha Nova Friburgo

de Raphael Luiz de Siqueira Jaccoud, lançada no Nova Friburgo Coun

try Clube. Agradeço o convite e lamento não ter podido comparecer.
O Nova Friburgo Country Clube, Rotary Clube Nova Friburgo -

Imperador e a Múltipla Cultural está de parabéns pelo apoio cultural

às letras, apoiando e convidando para noite de lançamento do autor.

• Dia 13 de maio aconteceu vernissage de Aparecida
Menezes, na Galeria de Arte da Associação Fluminense de Belas

Artes. A visitação foi até 27 deste, onde o niteroiense pôde usufruir
da beleza das obras da artista plástica.
• O 20 Concurso de Trova e Poesia da Academia de Letras do

Estado do Rio de Janeiro (Aclerj). A inscrição vai até 30/6 do corrente

ano. O material pode ser enviado para Hugo Roma, no endereço: Rua
Delfina, 56/501, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20511-270.

MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Direito de cidadania

Observa-se que em muitas prefeituras, como no caso em Niterói, foram
colocados guardas municipais, que assumem posições radicais, ferindo
até mesmo os princípios constitucionais relativo aos deficientes físicos.
Os deficientes físicos exigem a adoção de medidas administrativas especiais
por parte das autoridades e seus agentes, no sentido de auxiliarem os

deslocamentos, a proteção à vida e a incolumidade físico dos mesmos em

áreas carentes de estacionamentos e de rampas, tais como o local onde
acha-se situado o Banerj na Miguel de Frias. É preciso que se faça uma

demarcação de área no local, em especial para os que vêm de fora e não
têm acesso ao projeto para transporte de deficientes físicos.

Sincronias

SETOR MATRIZ

SÁBADO
15hOO - Matriz

19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz
19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão

Misericórdia, e não sacrifício!
Quando as coisas andammal, lembramo-nos de rezar. É freqüente recorrermos

a promessas, quando nos vemos diante de problemas. Depois, tendo passado o

que nos afligia, acaba nosso momento de fé. Foi o que aconteceu com o povo de

Deus, no tempo do profeta Oséias. Ao se verem em apuros, os israelitas recorrem
ao Senhor.

\

Deus, porém, sabe que o homem tem impulsos de conversão, principalmente
quando se sente oprimido e sofre as conseqüências pelos seus pecados. Na leitura
de Oséias 6,3-6, ele responde às boas intenções do povo com uma imagem muito

bonita: vosso amor é como a nuvem da manhã que passa, como orvalho que
logo sedissipa. E, em seguida, indica-nos o caminho certo para nossa religiosidade:
Porque eu quero o amor mais que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus

mais que os Iwloeaustos.
-

Portanto, Deus não aprecia as manifestações piedosas, ditadas unicamente

pela emoção do. momento de aflição, e que têm a duração de poucas horas.

Repudia o formalismo religioso, quando não seja acompanhado do amor

continuado aos irmãos.

Apoio:

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

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

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1 0) Vlsuallze a imagem
e nunca a abandone.

2°) Se duvidar per

gunte-se: onde mais esta

imagem poderia estar? Ela

não vai estar em outra di

mensão, outro sistema.

Esta imagem, se você ví-
'

sualiza, já existe aqui neste
sistema.

3°) Conectar o pensa
mento com a imagem.
4°) Conectar o pensa

mento com o pensamento
das pessoas ou das coisas

que devem ser envolvidas

para a materialização do

pensamento.
5°) Ficar à disposição. Fi

car disposto a fazer tudo

que for necessário para que
isto aconteça.

Este é o aspecto mais

importante da visualização
e da formação de imagens.
Tudo o que você pode

visualizar em sua mente já
está aqui esperando que
você se conecte a ele.

O que precisa juntar a

isto é o seu "grau de dis

posição".
Estar disposto não sig

nifica ter que sofrer ou ter

que fazer qualquer coisa. A
disposição em geral já é o

suficiente, e disposição é
um pensamento apenas.

6°) Não existe fracasso,

8°) E por último veja:
qual é o sistema de crença
a que estou ligado que
meus sonhos não se rea

lizam?

Para achar a resposta
(em minha opinião), o me
lhor é usar terapias que en

fatizam que "você possui
suas próprias respostas".

Você pode tentar traba

lhar o sonho e a meditação,
que através deles vêm as

soluções, respostas e es

clarecimentos de sua cons
ciência interior.

Porque, como alguém
pode lhe dizer o que você
deve ou não fazer se cada

pessoa está num nível de

resultados diferentes?
( cada um continua a

partir do resultado onde

paroultlt

necessano para que isto.
aconteça. É muito simples.
Outro exemplo: você

não faz o que é necessário

para o seu cônjuge, na

moradora), ou para qual
quer outra pessoa, você faz
o que é necessário para
você. Cem, duzentas, mil
vezes se necessário. Você
não faz o que funcionou

para o seu vizinho, seu

irmão, ou para qualquer
outra pessoa, porque o re

sultado dela é outro.

Se você quer tornar sua
visão uma realidade no

mundo dar forma, você

deve estar disposto(a) a

fazer o que for necessário,
e lembre-se que você não

fracassa em ser você mes

mo, você só pode produzir
resultados.

r) Então, ou você fica

se censurando, se recrimi

nando ou coloca a bola de

volta no marco e prosse

gue a partir do resultado

que você produziu. Se fi

zer isto 200 vezes ainda as
sim você não terá fracassa

do, apenas produziu 200
resultados. Isto quer dizer
o quê? Seguindo o princi
pio da visualização, se quer
ser capaz de bater a bola e

fazer gol, você deve estar.

disposto a fazer o que for

você apenas produz re

sultados. Se você chutou a

bola e ela se desviou para
a direita, você não falhou,
vöcê produziu um resulta

do diferente.
O conceito de fracasso

vem de acreditar na opi
nião de outra pessoa de

como você deveria ter joga
do a bola.

Na sua realidade você

não poderia ter jogado a

bola de nenhuma outra for

ma.

r�---------------��--,

I
I
I
I

: O guerreiro da luz conhece o importância dc
I sua intuição. No meio do batalho, ele não tem
I ternpo de pensar nos golpes do inimigo.

Por isso, um guerrziro luto junto com seu anjo.
Escuta os mensagens que estão no vento e lê,
os sinais escritos pelos estrelas.

As pessoas dizem: "Ele está louco". Ou: "Vive
num mundo de Fantasio". Ou ainda: "Como pode
conFiar em estrelas e vento?"
Mos o guerreiro sobe que o natureza é o

alFabeto de Deus. Seu anjo está ali, colocando
os letras em ordem, poro que o guerreiro recebo
os rncnsoqens que preciso ouvir. I

Com o Fogo de suo intuição aceso, o guerreiro I

continuo escutando o vento e Falando com os:
estrelas. I
�--------------------�

A intuição Ilumino
cominhossombrios

Advocacia
MARCATTO
DIS. Plínio Clemente Marcalto e

Rafael Jonatan Malcallo

9Iultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

HORÁRIOS:
Terça-feira: 16 horas às 17h30
Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 8 horas às9h30

. Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira: 7h30 às 9 horas
Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro -

(Rua do Edifício Carvalho) - 372-1141

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o casal

Reginaldo
e Evelyn
marcando

presença
nos

embalos
da noite
.

jara-

guaense

BAEPENDI GUERRA AO FESTA JUNINA
A diretoria do Clube CIGARRO Animação caipira das

Atlético Baependi Está declarada boas estará acontecendo

reuniu a imprensa, na oficialmente a guerra ao neste sábado (5), a.
semana passada, para cigarro.D governo partir das 18 horas, no
um bate-papo federal acaba de lançar ginásio de esportes do

descontraído e para uma forte campanha Colégio Divina
apresentar a sua éontra o fumo, em todos Providência.

programação social.
os segmentos da mídia Apresentações de

Destaque para o brasileira. quadrilhas, danças e

Baile de Férias, com a Algumas pessoas já casamento caipira
escolha da defendem a idéia de não prometem dar um toque
Rainha dos Estudantes permitir qualquer especial à Festa Junina
de 1999, dia lOde veiculação dos 80. No cardápio,
julho, e a comercial de marcas de pipoca, quentão, pinhão,
43 Noite nos Mares do cigarro, maçã do amor,

Sul, em 5 de novembro, seja na televisão, rádio, espetinho, tortas e doces

que este ano terá revista,outdoor, \ para todos os gostos.
animação das bandas In veículos, ônibus, .... Se Hum ... !!!

Natura (Jaraguá do Sul) isso realmente
ATOMIUM.e Scorpion acontecer, as várias

(Araranguá). A categorias do O recém-inaugurado
coordenação dos automobilismo e Atomium, na antiga
eventos está sob a motociclismo Recreativa da Kohlbach.
orientação de Elemar perderão cifras será todo fashion, no
Dierschnabel (Capa), milionárias de próximo dia 12, sábado,
diretor social do clube. patrocínio. quando estará abrigando

DISQUE-LANCHE
371-5309QUICK

DOGCD's - DISCOS - FITAS
,

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

o desfile de modelos de

nossa região,
selecionados para

participar, em
Florianópolis, da etapa
estadual do concurso

Dakota Elite Model

Look. A noitada contará

com a presença de

modelos da Agência
Elite, de São Paulo, e

performers, de Curitiba.
Ingressos antecipados já
podem ser adquiridos no

Vip, Cowboys e Smurf's

Lanches, a R$ 10,00.

,

FORMULA
TRUCk
Para quem gosta de

fortes emoções, não

_ pode ficar de fora dessa.

O Autódromo

Internacional de

Curi ti ba estará

promovendo, neste
domingo (6), a partir
das 10 horas, mais uma

etapa da Fórmula

Truck, na qual
caminhões de motores

pra lá de envenenados
,

superam a velocidade de

180 km/h. Os ingressos
estão sendo vendidos, a

R$ 10,OQ, na rede de

postos Petrobras e nos
.

revendedores Fi restone.

NENHUM DE
,

NOS
A banda gaúcha
Nenhum de Nós

apresenta o show Paz e

OVERNIGHl

Amor, na próxima seu

feira (11), a partir das
21 horas, no Teatro
Carlos Gomes, em
Blumenau. Valores do,
ingressos: R$ 15,00 e

R$ ] 2,00 (sócios).

Neste domingo (6), a

partir das 19 horas, na

Danéeteria Overnight,
em Corupá, acontece a

Noite da Latinha Skol.
A gelada estará sendo

vendida a R$ 0,25,
apenas. Para poder
comprá-la, você terá

que possuir a moeda de

R$ 0,25. Ingressos:
R$ 5,00 (eles) e

R$ 3,00 (elas).

NOTRE
A Notre estará abrindo

normalmente neste sábad

(5), a partir das 23 horas,

A expectativa fica por
conta da realização da

quarta edição da divertidi
Festa Brega, programas
para o próximo dia 19,

ART
POPULAR
Uma lona com

capacidade para abrigar
oito mil pessoas será o

palco dOI show do Art

Popular, que acontece

neste sábado (5), na
Metrô Night Club, em

"

Joinville. O "esquenta
será com o grupo Senti

Laboratório de Análises Clínicas L

1989 -1999
10 ANOS A SERVIÇO VA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 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

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

�11"��,t1�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

VENDAS
CASAS

101 - BAIRRO CZERNIEWICZ, num lerreno de 900m' - RS 69.000,00
102 - Alvenaria no Alto - CENTRO - c/ suite mais 3 quartos, com churrasqueira,
lareira, lavabo, permuta com apartamento aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário
de Carnboriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20,000,00
104 - TOMAZ FCO. DE GOES, em alvenaria cl 3 quartos + dependência de

empregada.
105 - Alvenaria na SCHROEDER c/108m', num terreno de 450m' - RS 16.000,00
106 - Na R. Emilio Schulz, no BAIRRO SÃO Luís, em alv. cl2 quartos - RS 25.000,00
107 - Casa em alvenaria, c/150m', num terreno c/406m'- NO AMIZADE - RS

53.000,00
108 - MORRO DO MEIO, 2 casinhas em alv. por R$15.500,00
109 - GUARAMIRIM cl 112m', em alv. cl I suite + 1 quarto + 1 bwc - RS

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

16,000,00

R$ 25. coo, 00. Aceita
"troca com carro,
moto ou terreno

de menor

Tratar

973-8823

112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 28,000,00
114 - Alv. na Vila Lenzi - RS 15.000,00 - Ent. + RS 125,00/mês
117 - Alv. em TRÊS RIOS DO NORTE, c/3 quartos e 2 bwc - RS 27.000,00
118- Alv. cl 108m', num terreno de 622,50m', em Schroeder - RS 37,000,00

Na..'Baía de Sã
;?-:::::'J:\(':/t' ::. :.:+

.

�fá.qçisco··1R!�ptÓ;tmo a,�O��(,
80at'·

...
,

casa de etveneti

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske _

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

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

201 - Troca-se sala - CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO porterreno residencial
202 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9,000,00 de entrada mais
financiamento
203 - CENTRO - c/ suite, 2 quartos e dep. emprego - RS 60.000,00
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS 14.500,00 - Entrada mais financiamento
205 - c/3 quartos no AMIZADE - RSI5.000,00 - Entrada mais financiamento
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - c/2 quartos e 2 bwc - RS 45.000,00
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + financ.
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMtNGOS CHIODINI" com 83m'
215 - Apto. cl I suite + 2 quartos no "EDIFíCIO ARGOS" - RS 46.000,00 de entrada
+ financiamento, aceita apto. pequeno aqui em Jaraguá do Sul

TERRENOS

PARQUE AQUÁTICO EM SCHROEDER 1, COM 24,OOOm' DE ÁREA, COM 2

PISCINAS,2 TOBOGÃS, 2 CASAS EMALVENARIA, MESAS, CADEIRAS, POR
R$150,OOO,OO - NEGOCIÁVEL

301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA c/600m' - próx. Pref. Municipal- RS 25,000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 100.000,00
304 - AV, MARECHAL DEODORO c/1.930, 18m' - RS 380,000,00 - PARCELADO
305 - DIVINÓPOLIS cl 486,33m', cl planta, luz e água - RS 15.500,00
306 - RIP CERRO cl 75 margas, 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 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL oom 726m' - Beira Mar - RS 70.000,00
312 - Comercial Walter Marquardt 660m', c/22m de frente pi asfalto - RS 30,000,00
313 - Na Rua 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 RtBEIRÃO ALMA - RS 65,000,00'
315 - 2 terrenos cl 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 c/6.000m' - RS 80,000,00

318- Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA oom 546,60m' de área - RS 30,000,00
319 - BR-280 JGUÁlCORUPÁ cl 9.627m' - RSI6,000,00
320 - RAU com frente para Erwino Menegotti - RS 18.000,00 - bem negociável
321 - VERSALHES cl 644,00m' - RS 18.000,00
322 - RAU - Numa lateral da Erwino M�negotti - RS 13.000,00
323 - c/441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" - VILA RAU - RS 7,500,00
324 - c/448m' - JARAGUÁ ESQUERDO - Entr. RS 5,000,00 + parcelas RS 500,OO/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 - RS14,000,00
328 - novo com 88Om'de área, oom 670m' de área oonstruida, Rua Emmo Stein - CENTRO
329 - PRÓX, DO CHAMPAGNAT cl 615,35m' - RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM c/l.l0lm' de esquina - NO CENTRO
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO I JGUÁ ESQUERDO, cl 429,00m' - RS
25,000,00 - NEGOCIÁVEL
332 - No REStDENCIAL ELiSABETH - CHICO DE PAULA - cl mais de 700,00m'

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 - CASA no CENTRO na Rua José Fontana - RS 600,00 - Excelente ponto oomercial
402 - SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 10 andar - CENTRO - RS 250,00
403 - APTO. TÉRREO c/2 quartos no CZERNIEWICZ - RS 200,00
404 - SALA COMERCIAL com 130m' - BARÃO DO RIO BRANCO ESQI
LEOPOLDO MALHEIRO
405 - SALA COMERCIAL c/ 45m' - RUA PRES, JUCELlNO, EDlE ANA ISABEL -

CENTRO
406 - SALA cl 150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407 - CASA na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - R$ 350,00
408: APTO. CENTRO cl I suite + 2 quartos + dep. emprego - RS 350,00
409 - APTO, R, JOÃO PICOLLI c/3 quartos + 2 bwc - RS 320,00
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3 bwc
411 - CASA CI PONTO COMERCIAL no JGUÁ ESQUERDO - RS 200,00
412 - APTO, c/3 quartos, na LEOPOLDO JANSSEN - CENTRO - RS 330,00
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. c/3 dormitórios + sacada grande - próx. Weg I - RS 350,00
415 - APTO c/2 dorrn., - R. JOINVILLE - RS 300,00
42t - SALAS COMERCIAIS c/t20m'e 150m'na RUA JOSÉ EMMENDOERFER
- próx. Weg I
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - cl mobilia
Ótima pará consultório ou escritório - RS 400,00
425 - GALPÃO INDUSTRIAL c/120m' - Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt - RS
400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua 25 de Julho 703 - Vila Nova· Creci 2066·J

www.premierimoveis.com.br

Cantto- Alvenaria com 112m', terreno 558m', Rua Guilherme Weege 130.000
Itajuba· Alvenaria com 150m', terreno 375m', 100m da praia. . 38.000
João Pessoa- Alvenaria com 84m', terreno 343m', Rua Francisco Panstein, 38.... . 17.100

I.Figueira· Madeira com 60m', terreno 3ª5, 1 m', Lot.Divinópolis. . 25.440
Schroeder . Mista com 100m', próx. Parque Aquático Junkes................... . 25.000
Vila Nova· Alvenaria com 140m', terreno 355m', Rua Eugênio Piaz, 177. . .47.000

Vila Nova- Alvenaria com 227m', terreno 859m', Rua 25 de Julho 2042 200.000

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m'. R$ 70.000,00 negociáveis .

• Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno cl 700m2. Valor R$ 150 mil negoc. aceita imóvel .

• Casa mista neva impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização. Valor R$ 55.000,00 negociável
(especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m2 - terreno 500m2• central. Valor R$ 100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa boa de madeira com 110m2 - terreno cl 370m2 - Rua José Emmendoerfer - próximo APAE . Valor R$ 40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$ 58.000,00

Dispomos de outras ofertas: Consulte-nos!
Financiamento de Imóveis junto ao Banco HSBC: Verifique Conosco!

• Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl píscína . 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 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 • R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor R$ 80 mil.
• 'Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno cl 440m' - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia - alto padrão cl 780m2 - R$ 38.000,00
• Terreno no Amizade, excelente área com 13.000m2 • R$ 180.000,00 (negociável)
• Sala Comercial cl 111m2 no Ed. Tower Center, 2' andar· R$12.000,00 + financ. - Centro.

EXCURSÃO
ReveilIon espetacular
G ramado/Canela/Caxias/Bento
G./ Garibaldi
Saída: 27/12/99
Retorno: 01/01/2000

Preço por pessoa: R$ 295,00
Inclui: ônibus leito

Turismo, 4 noites, hotel cl café,
jantar reveillon, passeio Maria

Fumaça.
Contato: 371-3993 ou 973-8281

EXCURSÃO

Treze Tilias (2 noites) /Piratuba

(2 noites) águas termais
Saída: 13/10/99
Retorno: 17/10/99

Preço por pessoa: R$ 230,00
Tudo incluído, hotel, café,

almoço e jantar

Contato: 371-3993 ou 973-8281

Menegotti ltda.Imobiliária
Rua Barão do Rio. Branco,553 - Sala 1 - .laraguá do Sul'�.....•..••... '

..""" FONE: (047),371-0031
IMOB.llIAR·IA

MENEGOTII
CRECI W 550-1

APARTAMENTO TERRENOSVENDE

IMÓVEL COMERCIAL
LOCAL: R. OLíVIO DOMINGOS BRUGNAGO - VILANOVA
'ÁREA: 4.176,00m2 - VALOR: R$ 400.000,00
LOCAL: CHICO DE PAULA

ÁREA: 40.000,00m2 - VALOR: R$ 110.000,00
LOCAL: R. José Pjcolli
ÁREA: 562,00m2 - VALOR: R$12.000,00
LOCAL: Vila Rau

ÁREA: 312,00m2 - VALO!,!: R$ 6.000,00
LOCAL: Amizade

ÁREA: 450,00m2 - VALOR: R$ 15.000,00

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

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

CASAS

LOCAÇÃOAPARTAMENTO SEMI-ACABADOCASA EM ALVENARIA
lOCAL: Vila Rau
DEP:3 quartis, sala, cozinha, bwc
VALOR: R$ 13.000,00 e assumir financiamento de terreno 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

CASA EM ALVENARIA
lOCAL: R. João Baptista Rudolf -

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

piscina.

LOCAL: Bairro Vila Nova
Edil. Amarillys
DEP: ·1 suíte, 1 quarto,
sala, copa, coz., bwc,
lavanderia, churrasqueira
privativa na sacada,
garagem c/ box.

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

GALPÃO"
Com área de 322,00m2
Valor: R$ 65.000,00 (negociável)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA ALVENARIA - Rua: Henrique Marquardt, 62 -

Czerniewicz - Terreno: 397,50 - Const: 200,00m2 - 3
dorm. + sala + cozo + bwc + área de serv. +

churrasqueira + garagem - R$ 60.000,00

SALA COMERCIALRua: Av Mal: Deodoro da Fonseca - Lado
Móveis Vieira - Calçadão - Centro - Área: 144,00m2 - R$ 2.000,00

SALA COMERCIAL - Rua: Av Mal. Floriano Peixoto, 35-
Centro -Área: 475,25m2 - clestacionamento - R$ 3.000,00

SALA COMERCIALRua: João Marcano - Centro - Área:
111,74m2 - R$1.112,00

APTO-Rua:
Proc. Gomes de

Oliveira, 1320 -

Edifício Isabela -

Centro - 9°
andar - 1 suíte +

2 dorm. cl

garagem -

R$ 450,00

SALA
COMERCIAL-
Rua: João

Marcano, 13 - 3°
andar - Centro -

Área: 62,13m2-
Valor R$
25.000,00

SÃOPAULO

IP,OPE
tAASTER
92 . 93 . 94 . 95 · 96 . 97 ·98

.

IMOBILIÁRIA PREfERIDA DO JARAGUAENSE
,

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

"público alvo" e pelo SÉTIMO ano

consecutivo, consegue atingir seu objetivo,
conquistando mais uma vez o PRÊMIO

MASTER por ser
'

liA Preferida" do jaraguaense no ramo

imobiliário.

Este ano também fomos premiados por mais

duas empresas de pesquisa e publicidade:
�[ID@[P�-São Paulo

e [P@[Q)[H]�[!jJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos sempre à

disposição e procuraremos melhorar cada

vez mais o atendimento ao nosso cliente.

CASA ALVENARIA - Rua: Major Julio Ferreira, 106 - esq. cl
Bernardo Dornbusch - Vila Lalau - 3 dorm, 2 bwc + garagem - R$
400,00

APARTAMENTO - Rua: João Marcano, 13 - 6° andar - centro
- área: 115,88rn2 - 1 suíte + 2 donn., + sala + coz., 2 bwc +

área de serv, + garagem - R$ 70.000,00

APARTAMENTO - Rua: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 364
- Centro - Calçadão - 2 dorm. + dep. emp. + garagem - R$
350,00

'

APARTAMENTO - Rua: Tufie Mafud, 86 - Centro - 2 dorm, cl
garagem - R$ 335,00

- Rua: Av. Mal.
Deodoro da

Fonseca, 425 -

Centro -

Calçadão - 3°
andar - 1 suíte +

2 dorm. + dep.
emp. cl

garagem - R$
450,00

APARTA
MENTO
Edifício

Dianthus -

Rua:

,
Marina
Frutuoso
n° 300-1
suíte + 2
dorm. +

dep. emp.
+ 2 vagas

de

garagem -

R$ 560,00

,

LOCAÇÃO, VENDA, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 372-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE
TERRENOS
202 - Comercial 2.22001' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000,00
203 - 3.54001' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000,00.
206 - 5.00001' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
208 - 61901' - Rua João Nunes com calçamento - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000.00

209 - 02 cl 42001' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.

211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 23.000,00
212 - 315m' - Czerniewicz - próx. SUS - R$ 17.500,00
215 - 45001' - Figueira - próx. Colégio Holando Gonçalves - R$ 20.000,00
217 - 4.90001' - Rua Teodoro Weiss - Schroeder - cl 140m' frente - R$ 25.000,00
22 I - 338m' - Rua Constância Feder Ronchi - Próx. Catos&Atos - R$ 21.000,00
228 - 185701' c/34,75m de frente pl Rua - ótimo terreno fundos da Marisol - R$ 48.000,00
236 - cl 1645,1701' - Bairro João Pessoa - Rua João Jahn - R$ 20.000,00
238 - 5.281 ,50m' - Próximo COHAB da Weg - Ótimo terreno para indústria - R$ 60.000,00 (Negociável)
237 - cl 412,5001' - Nereu Ramos - atraz 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 c/410m', cl terreno de 855m' - Rua Amazonas, 147 - Centro - R$ 250.000,00
110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 60001' - Figueira - próx. Holando Gonçalves - R$ 55.000,00
112 - Mista de 150m' cl terreno de 60001' lateral 25 de julho em frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$
43.000,00
114 - Alvenaria com 120m' - 3 quartos - Rua José Panstein - cl asfalto - Figueira - R$ 50.000,00 - Aceita troca

por chácara.
116 - Alvenaria com 130m' - Rua João Stein - Próx. Juventus - R$ 42.500,00 - Aceita imóvel em Joinville.
121 - Alvenaria com 140m' - 3 quartos - Rua Afonso Bartei, 215 - Baependi - R$ 58.000,00
123 - Alvenaria cl 132,0001',3 quartos - Vila Lalau - próx. a Marisol - R$ 58.000,00
126 - Alvenaria cl 154m' - Rua João Planinchek - Nova Brasília - R$ 39.000,00
13 I - Alvenaria cl 150m' - I suíte, 2 quartos, demais dep. - Rua Fritz Lange, 178 - João Pessoa - R$ 48.000,00
132 - Alvenaria cl 140m' - 3 quartos e demais dep. - Rua Lourival Zocateli - B. Vila Lenzi - R$ 58.000,00

GALPÃO - em fase d'e 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 Vase I

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI1762-J

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

garagens - Czerniewicz - R$ 150.000,00
Ref. 076 - Casa alv.: 180m2 - 4 quartos, 2 bwc, 2 salas, copa,
cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem - Vila Nova
- R$ 90.000,00
Ref. 071 - Sobrado: 248m2 - 1 suíte, 3 quartos, 3 salas, 2

bwc, sacada, lavanderia, despensa, garagem para 4 carros

com bwc - Jguá Esquerdo - R$ 75.000,00
Ref. 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: cada um com

3 quartos, bwc, sala, copa, cozinha, sala crnl.: 42m2• Casà
Mista: 80m2, 5 peças. Ana Paula - R$ 55.000,00
Ref. 036 - Casa alv.: 179m2 - 4 quartos, 2 salas, copa, cozinha,
bwc, garagem - Nova Brasília - R$ 55.000,00
Ref. 001 - Apto: 70m2, 3 quartos, sala, copa, cozinha, área de

.

serviço, BWC, sacada - Vila Nova - R$ 11.000,00 + financ.
R$ 360,00/mês
Ref. 166 - Terreno: 28 x 580 = 16.000,00m2 - Centro - R$
160.000,00
Ref. 123 - Terreno cml: 25 x 52,50 = 1.312,50m2 - Rua Walter

Marquardt - R$ 55.000,00
Ref. 182 - Terreno: 15 x 25 = 375m2 - Próx. Prefeitura - R$
20.000,00
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 - .Rua da Scar
- R$ 450,00

CHave
Casa Ilha da Figl:leira - cl

450,00m2 - 2 qtos, 1 suíte, demais
dep., terreno c1855,00m2

Casa João Pessoa com 1 suíte, +-.
2 qtos, demais dep. - R$

60.000,00

TERRENOS
• 101 - Terreno com 391 ,00m2 - Próx. Super Breithaupt/ßarra
• 106 - Terreno Lot. Papp com 2.700,00m2 - final da Rua - parte alta -

ótimo para residência
• 107 - Lotes Residêncial Miranda - Próx. Wigando Maier - á partir de R$
5.500,00

.

• 108 - Lotes no Loteamento Alzira Hard - Rio Cerro - á partir de R$
5.500,00
• 300 - Lote com 350,00m2 - Ilha da Figueira - R$ 8.500,00

CASA
• 607 - Casa em Alvenaria -Schroeder - com 2 qtos, demais dep. - Valor

negociável.
"DISPOMOS DE TERRENOS COMERCIAIS, NO CENTIf.O DA CIDADE"

Rua Barão do Rio Branco, 221 - ..Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 372-1594

r,

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

VENDE E TROCA
CASAS:

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

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

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

Valor R$ 55.000,00 .

TERRENO cl 3·.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

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

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

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

ilha da Figueira - R$ 22.000,00
ÓTIMO TERRENO cl 756m2 - Rua Irmão Leão Magno - Bairro Champagnat - Valor R$
59.000,00 - OBS: ou 210tes cl área de 378m2 (cada) - Valor R$ 29.500,00 (cada)
TERRENO laterais e frente murado cl 483m2 - Rua Henrique Marquardt, sin° - Bairro

,"-
Czerniewicz - Valor R$ 15.000,00 ..

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMÓYEIS

COMPRA
VENDE

ALUGA

Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI,1741-J

COMPRA • VENDE • ADMINISTRA
CRECI8489

Residencial GRACEKELLY Residencial LUNELLI
CASAS

• Alv. mais ou menos 150m2 - lote com 329m2
- Vila Lalau R$ 55.000,00 - aceita carro.

• Alv. 170m2 - lote com 337m2 - Ilha da Figueira
R$ 37.000,00 - Entrada + parcelas com

hidromassagem.
• Alv. 90m2 - lote com 510m2 - próx. São
Judas - R$ 28.000,00 - aceita carro.

• Alv. 104m2 - lote com 300m2 - Ana Paula -

R$ 22.000,00 - 'com suíte - aceita carro.

• Alv.mais ou menos 180m2 - lote com 589m2
- São Luís - R$ 55.000,00 ou 40.000,00 +

financiamento - aceita carro I lotei parcela.
• Alv. 114m2 - lote com 504m2 - Água Verde -

R$ 35.000,00 - aceita lote.
• Alv. 90m2 - lote com 332,50 - Walter

Marquardt - R$ 45.000,00 - aceita imóvel = valor
• Mista de 50m2 - (2 quartos) - lote com 550m2
- Barra do Rio Cerro - R$ 15,000,00 - aceita
lote.

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR BAIRRO PREÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv, IIS 3 - I Champagnat Rua Irmão Magno 65,000 Aceita Apto
Casa Alv, 60 2 - I Schroeder Próx. Malhas Cayman 20,000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 - 2 João Pessoa Próx. Mercado Costa 30.000 Negociáveis
Casa Mad. 60 2 - - Lenzi Rua Urbano Rosa 20.000 Terreno 491 ,96m2
Casa Alv. 123 3 1 1 Lenzi Rua Goiás, 533 65,000 Negociáveis

I

Casa Alv. 141 3 - 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45,000 Ac. I móvel (-) vlr

Apto OK 96 3 - 1 Amizade Res .. Amizade - 1 ° andar 15.500 Assumir - CEF

Apto OK 147 3 - 1 Baependi Ed. Cristina - 2° 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 12.8 x 27.4 Centro Rua Marina Frutuoso (Lat) 25.000 Negociáveis
Lote 466 18.0 x 23.5 VilaLenzi Rua 360 - Piermann 12,000 Negociáveis
Lote 867 17.0x51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado
Lote Corni 514 20.0 x 2S.0 J. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17,000 Lote Comercial

Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. Breithaupt Mat. Cons, 180,000 Parcelado
Lotes 483 14.0 x 34.5 Santa Luzia Residencial Geraniun 8.000 R$ 150,00 mensais
Lotes 600 13.0 x 46.0 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36 x

Chácara 125000 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirã� Grande 70,000 Troca por casa'
Chácara 76000 345 x 221 Massaranduba Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho 17 Km Centn

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

Fone (047) 371-2507

Vendo apartamento em Blumenau,
3 quartos, 72m2 - Residência

Caçadores B. da Velha

Preço R$ 13.000,00 + Financ. aceito carro

como parte de pgto.
Contato 372-1376

APARTAMENTOS
• 02 Aptos na Rua Alberto Wagner - Vila Lalau (próx. Ao Líder Club), com 2 qtos, sala, cozinha,

banheiro, lavanderia, garagem - I pronto e outro semi acabado - R$ 45.000,00 - aceita-se carro:

• O I Apto no Bairro Vila Nova, com dois quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
preço de R$ 35.000,00 - Aceita-se carro - Negociável.
• Aptos. Em construção no Residencial Morada do Sol, Vila Nova, com um, dois, e tres quartos, a

escolher, entrada rnais financiamento próprio - Negociáveis.

banheiro, garagem, etc., no lot. Georg - Bairro Ilha da Figueira - R$·28.000,00 de entrada + R$ 20.000,00
financiado pela Deja Imóveis .

• Casa mista na Rua João J, Ayroso - Jguá Esquerdo, contendo 80,00m' - terreno com 670,0001' - R$
45.àoo,00 - nego

GALPÃO
• Galpão na Rua 734 - Bruno Mank - lot. Rodrigues - Vila Rau - com 120,0001' - só a armação terreno

473,30m' - de piso coberto R$ 25.000,00 - nego aceita-se parcelamento

CASAS

!. Casa de alvo na Rua 772 - No Ana Paula III, com 3 qros, sala, copa, cozinha, garagem, lavanderia
.!

- R$ 20.000,00 - negociável
I •. Casa na Rua Lourival Zocatelii - mista - 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
l dIspensa - R$ 26.000,00 - Aceita-se carro.

• Casa próximo ao Rau, com2 quartos, banheiro, cozinha, copa, garagem, toda murada - R$ 30.000,00
- Aceita-se carro.
• Casa de alvo (sobrado), na Rua AdolorataD. Pradi, de esquina próx. Cancha.de bocha do Pradi -

<

Jguá Esquerdo, com 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, eloset, sotão, lavanderia, escritório, garagem,

1 sótão - terreno com4l5,00m' - R$ 18.000,00 entrada + financiamento
• Casa no Rau, próx. aoBar do Tino, com I suíte, 2 quartos, banheiro, lavabo, sala, copa, lavanderia,

dispensa, churrasqueira, garagem, semi-nova, toda murada - R$ 70.000,00 - aceita-se apto. ou c�sa
central - paga-se a diferença.
• Casa em alvenaria na Rua João Franzner - São Luis - contendo 3 qtos, 2 banheiros, sala, copa,
cozinha, toda murada
• Casa de alvo na Rua MArtin Sthal com 3 qros, sala, copa/cozinha, área de serviço, 2 banheiros,

garagem, toda murada, área 123.65111: - terreno com708, 10m' - R$ 80.000.00 - nego

!. Casa de alvo na Rua Jacob Gesser - Amizade - com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, circulação,
! lavanderia, garagem + ampliação de ?O,OOm' com laje e banheiro - terreno com 14,50 x 28,00 =

< 406,00m2 - R$ 55.000,00 - nego
• Casa no lot. Champagnat, com 249m' - Dois pisos, parte superior com I suíte, 2 qros, banheiro, e

sacada, parte térrea com 2 salas, I disp., banheiro, lavabo, cozinha, copa, area de serviço, garagem
COm Churrasqueira, toda murada, excelente imóvel - R$ 120.000,00 - aceita-se apartamento pequeno,
o restante negociável.
• Casa de alvo em construção, com material de primeira, contendo I suíte, 2 qtos, sala, copa, cozinha,

TERRENOS
• Terreno no Loteamento Enke, lote n° 24 - Barra 7l6,68n1' - R$ 10.000,00 - aceita-se entrada +

parcelamento
• Terreno no Lot. Juventus, lote n° 87 com 15 x 25 = 375,00m2 - R$ 12.000,00 - nego aceita-se R$
5.000,00 entrada + parcelas
• Terreno no Lot. Do Juca - Ilha da Figueira com 1�,50 x 25,00 = 364,75m' - R$ 13.000,00 - negociavel
• Terreno no Loteamento Renascença - Vila Rau

I - 19.50 x 25,00 = 487,50m' de esquina valor R$ 25.000,00 - Negociável.
2 - 15,00 x 25,00 = 375,00m' valor R$ 15.000,00 - Negociável.
3 - 15,00 x 30,00 = 450,00m2 de esquina Valor R$ 20.000,00 - Negociável

.2 lotes ao lado da Escola Jaraguä 84 - R$ 7.000,00 cada - negociável
• Terreno ao lado Colégio Giardine Lenzi com 3.813,48m' - valor R$ 70.000,00 - Negociável.
., Terreno na Rua Pe. Alberto Jacob, próximo ao supermercado Getúlio com 1.426,00m' - valor R$
85.000,00 - Negociável (aceita-se parcelas).

Faça-nos uma visita e conheça nossa variedade de imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

Versalhes" - cl 288ni2 - 1 suíte + 3 dorm.
- R$ 120.000,00

Ed. Andréa - suíte + 2 dorm. cl sacada,
garagem privat. - R$ 23.000,00 + financ. -

R$ 385,00

tt •• t.

III ..

CASAS DE ALVENARIA
ReI. 1219 • Corupá • c! 120m' . 2 darm .• piscina, . RS
70.000,00
Ref.1240· Centro- sobradocomercial- 4 salas. 2 aptos - RS
160.000,00 - Parcela
Ref. 1319· Vila Nova - c! 256m'- I suüe + 3 darm., 3 saias,
píscina- RS110.000.00
Ref. 1337 - Amizade· d 98m2, 3 darm. pröx, ao Theilacker-
RS 28.000,00 ,

Ref. 1338 - Amizade- c! I 70m'- 3 darm., telel. - RS43.ooo,OO
+ 17 x RS 1.300,00
Ref. 1353 - Próx. Acarai - d 260m2 - 1 suíte + 2 dann. - RS
130.000,00
Ref. 1354· Barra- 2 suiies + 3 darm., c! piscina - 380m' - RS
165.000,00
Ref.1355- Barra - c! 150m'-2dorm. + I suile- RS95.000,00
Ref. 1364· Czerniewicz - d 234m2 - sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00
ReI. 1381 - Água Verde - 3 darm. + 2 bwc - c! IOB,37m' . RS
23.000.00 + linanc. RS 530,00 - 9 anos (S.O. 29.000.00)
ReI. 1388 - Centro - c! 338m' - 3 darm:· RS150.000.00
Ref.1390- Centro·c! 155m'· 3dorm.+2 bwc- RS68.ooo,OO
Ref. 1394· W. Rau - c! 210m'· I suite + demais dep. - RS
68.000,00 + financ. R$600.00 -17 anos (S.O. 60.000,00).
Ref. 1402 - Vila Nova - 3 darm. - cl 160m' - RS 59.000,00'
Ref. 1406 - Vieiras - cl 124m' - RS 23.000.00 + financ. RS
103,00 pl mês -19 anos (S.O. 11.400,00).
Ref.1411 - Czerniewicz - 1 suite + 2 dorm. - d 185m2 - RS
78.000,00
Rel.1413· W. Rau - cl 9Om'- 3 darm. - RS 35.000,00
Ref.1423- Czemiewicz- d 124m2• 3 dorm. - RS 35.000,00
entrada + finane. RS 390,00 -10 anos.

Ref. 1430- W. Rau· cl 160m'· Uo. Renascença· RS 65.000.00
+ Financ. RS 270,00 - 14 anos
Ref. 1433 - Amizade, cl 170m' - 3 darm. - RS 40.000,00 +

finane.
.

Rel.1434-Amizade- Lot. Champagnat-cl240m'- I suíte+
2 darm. - RS 82.000,00 + linanc.RS1.300,00 - 8 anos.
ReI. 1436 - Barra - Lot. Papp- cl 150m' - I suite + 2 dorm.
RS 76.000,00 + financ.
Ref. 1438 - Jguá Esquerdo, cl 175m' - I suíte + 2 darm. -

RS 63.000,00
Ref. 1439· Barra - LaI. Papp- cl 242m' - 2 darm. + I suite

piscina - RS 160.000,00
Ref. 1440 - Jguá Esquerdo - I suite + 2 dorm, - RS 65.000,00
Ref. 1445 -Ilha da Figueira - oi 95,32m' - I suite - 2 darm.
RS 30.000,00
Ret. 1447 - Czemiewicl - r:J 224m2 - 1 suite + 3 donn.· RS
75.000,00
Ret. 1453· Nova Brasma . d 260m2• cl písona- 3 dann. + 1
suile - RS 110.000,00
Ref.1455 - TIla Schuber- c! 100m' - I suíte + 2 darm.' RS
16.000,00
Ref. 1458 . Barra - cl SOm' - Resid. Salier - 2 darm. - RS
18.000,00
ReI. 1459 - Ana Paula - cl 100m' - 3 darm. - RS 26.000,00
(quitado).
Rel.1467 - João Pessoa - cl 140m' - 3 darm. - RS57.ooo,00
ReI. 1469 . Amizade· cl 100m' - I suile - 2 oorm. - RS
27.000,00
Ref. 1470 -llha da Figueira - cl 150m' - I suite + 2 darm. -

Nova - RS 80.000,00
Ref.1471 - Centro - Sobrado d 400m2 - 1 suíte + adorm.,
piscina - RS 150.000,00 (sinal) + financ. RS 1.200,00 pimês
-10 anos (S.O. RS 60.000,00)
Ref. 1472-Jguá Esquerdo· cl 14 lm'- 3 darm. - RS 33.000,00
+ financ. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (S.O. RS14.800,00).
Ret. 1473 - Czerniewicz - cl 70m2 - terreno cl'420m2 - 3
darm. - RS 47.000,00
ReI. 1474 . Centro - cl 268m' _. I suite + 2 darm. - RS
150.000,00
Ref. 1485 - Ana Paula - cl 95m' - 4 darm. - RS 36.000,00
Ref. 1494 - W. Rau - c! 141 ,39m' - suite + 2 darm .. RS
75.000,00
Ret. 1496 - Rio Molha - 1 casá d 80m2 + 1 casa ri 63m2_
terreno cl 45.333m' - RS 58.000,00
ReI. 1497 - Vila Rau - cl IDOm' - 1 suile, 2 darm. - RS 9.000,00
+ financ. HSBC - RS 374,00 - 20 anos

ReI. 1498· Vila Leieu . cl 117m' - I suite, 2 dorm.'- RS
53.000,00
ReI. 1499 - Vila Rau - cl 156m'· I suile, 2 darm. - RS 75.000,00
Ref. 1500 - Estrada Nova - cl 121,50m' - terreno c! 2.500m'
- RS 38.000,00
Ret. 1503 - Czerniewiêz - sobrado cl 296m2 - R: Emma
Ziemann. sin° ·RS 100.000,00
Ref.1505·Centro-cl26Om'·suíte+3dorm. - RS150.ooo,00

LOCAÇÃO
APARTAMf!'!IQS

Ref. A -49- Czemiewicz· cl 40m'- 2 darm. - RS170,00
Ref. A - 45· Ed. Sehiochet - d 153m2 - 2 oorm. + 1 suíte
- RS 480,00 + cond. - c/ tel.
ReI. A - 48 - Centro - Ed. Jguá - I suile + 2 darm. + dep.
emprego - RS 600,00 + cond.

.

CASAS
ReI. B - 53 - Vila Rau- casa alv. c! 9Om' - 3 qtos - RS 330,00
Ref. B - 54 - Lot. Santo Antônio - casa mista cl 103m'. 3
darm. - RS 150,00
Ref. B - 56 - Casa alv. CI 70m2 - 2 dann. - Estrada Nova - RS
120,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C - 4· Amizade - R: Artur Ghunler - c! 9Om' - RS 380,00
ReI. C -19· Vila Lenzi - R: Exp. Antonio Canos Ferreira. 1790
. cl 41m'· RS 240,00
Ret. C-20- Vila lenzi -R: Exp. AntonioCanos Ferreira, 1790
- cl SOm' - RS 270,00

�
Ref. E -1 - Centro - RS 330,00

APARTAMENTO
Ref. 4062 - Ed. Vila Nova· Vila Nova - c! 90m' - RS
20.000,00 + linan. - 14 anos RS 457,00 - (S.O. RS
35.000,00)
Ref. 4080 - Ed. Dâmarys - Czemiewicz - 1 suíte + 1 donn. -

RS 40.000,00
Ref. 4081 - Ed. '1 -

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
13.000,00 + financ. 9 anos RS 469,00
Ref. 4092 - Ed. Isabella - Centro - 2 darm. + I suite - RS
45.000,00 + financ. CEF - 7 anos - RS 730,00 - (S.O. RS
33.000,00)
Ref. 4098 . Ed. verona- 1 suíte + 2 darm. - Czerniewicz
- c! 1 03.95m' - RS 48.000,00
Ref. 4101 • Ed. Verona - 2 darm .• Czerniewicz - RS
35.000,do
Ref. 4106 - Ed. Juliana - Centro - 1 suite + 2 darm. - RS
63.000,00
Ref. 41,10 - Aptos. cl 1 suite + 2 darm. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a cambinar).
Ref. 4114 - Ed. Hortência - Nova Brasília - cl 142m2 - 3
darm. - RS 58.000,00
ReI. 4118 - Ed. Maguilú - Centro - cl 74m' - 2 darm. RS
15.000,00 + linanc. 11 anos - RS 440,00 - (S:O. R$
27.000,00)
ReI. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - cl 198m' - 50 andar- 2
garagens· RS 99.000,00 (mobiliado)
ReI. 41-22· Ed. Vitória Regia - c! 112m'· Vila Lalau· 3
darm. - RS 20.000,00 + linanc. CEF - (S.O. RS 28.000,00)
ReI. 4126 - Ed. Amizade - Amizade - 3 darm. - RS
15.000,00 + financ. CEF 15 'anos RS 370,00 - (S.O. RS
28.000,00)
ReI. 4135· Res. Gabrielly - Baependi - suíte + 2 dorm.

R.S 42.000,00

SALAS COMERCIAIS/OUTROS:
Ref. 1149 - Rio Molha - Chácara cl 3.500m2 - Casa alv. � 2

lagoas· RS 60.000,00
REf. 7008 . Estrada Nova - I galpão (inacabado) c! 320m'
+ I galpão (pronto) c! 200m' - RS 27.000,00
Ref. 7009 - Chico de Paula - Galpão c/450m2 + mesanino
CI 75m' - lerreno c! I .424m' - RS 130.000,00
ReI. 5013 - Centro - Calçadão - sala cornI. cl 101,61m'·
loja e sobre loja - RS 75.000,00
ReI. 5014 . Centro - cl 312m' - 2-4lavimentos . RS
78.000,00

PRAIAS E OUTRAS PRA AS:
Ref.1292 - Joirwille - Casa alv. cl 180m2 - 1 suite + 2
darm. - RS 55.000,00 + finane.
ReI. 2030 - c! 288m' - São Francisco do sur- RS 6.500,00
ReI. 2038 - Penha - Terreno c/ 5.257m' - ao lado do
Beta Carrera - RS 20.000,00
Rel.2163 - Enseada - c/312,50m' � RS 7.000,00
Ref. 2185 . Barra Velha - c! 280m' - RS 4.000,00 (parcela)
Ref. 2225 - I terreno c/ 70.000m' - lugar c! vista p/ o
mar � Palhoça

- Enseada de Brito - RS 130.000,00

CASAMISTA
Ref. 1361 - Vila Lenzi - cl 114m2 - 3 darm. - RS
25.000,00 + 257,00 - 8 anos,
ReI. 1441 - Ilha da Figueira· madeira c! 110m' - RS
25.000,00

'

ReI. 1461 - João Pessoa - e/78m'· RS 17.000,00
ReI. 1480 - Corupá - c! 100m' - RS 40.000,00
Ref. 1495 - Lto, Santo Antônio - c! 49m'· 2 darm. - RS
13.500,00
Ref. 1508· Vila Lalau - c! 135m' - 3 darm. - 2 bwe - RS
30.000,00

TERRENOS
ReI. 2130 . C/ I .940m' - Vila Lenzi - RS 90.000,00
Ref. 2135 . 694m' - Condominio das Azaléias· Jguá
Esquerda·· RS 25.000.00
ReI. 2147 - 7.805m' - Centro - Próx. Kolhach - R$
195.000,00
Ref. 2150 - cl 450m2 - Em frente ao Salão Amizade
- RS 7.000 + 12 x RS 584,00
ReI. 2155 - c/618,30m' - LaI. Sto. AnlÖnio· Nereu
RS 9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
Ref. 2182· c! 31 .312,50m' - Schroeder - RS 8.000,00
(o morgo)
ReI. 2188 - c/ 581 :85m' - RS 24.000,00 - Vila Rau -

próx. Fer;.
Het, 2191 - cl 10.080m2 - próx. recreativa Marisol
(ao lado) - RS 380.000,00 (comercial)
ReI. 2192 - e/4.658m'· João Pessoa - RS 50.000,00
+ 50 meses de RS 1.207,00
ReI. 2195 - c/ 560m' - LIa. Campo Sampíero . RS
19.500,00 + 16 parcelas de RS 349,24
ReI. 2197 - c/378m' - Lto. Champagnat - Amizade
RS 26.500,00 (parcela)
ReI. 2198 - c/ 346,50m' - Amizade . Lto.

Blumengarten - RS·15.000,00 ,

Ret. 21.99 - cl 729m2 - Trevo Weg II - Rua Joinville -

Lugar alio, plano - RS 38.000,00
Ret. 2201 - cl 636m2 - Bairro Vieira - Rua asfaltada -

RS 13.500,00
ReI. 2203 - c/ 3.000m' - Corupá - BR 280 - RS
15.000,00
ReI. 2206 - c/ I .300m' - Guaramirim . RS 13.000,00
ReI. 2208 . c! 470m' - João Pessoa - RS 8.000,00
Ref. 2211 . c/ 458m' - Ilha da Figueira· Lai.
DfvinóPolis • RS 25.500,00
Ref. 2213· e/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
ReI. 2218 - c/ 688,50m' - Lto. Sto. Antonio - RS
9.000,00
ReI. 2221 . e/569.68m' - Centro - RS 25.000,00
ReI. 2223 . c/ 35.000m' - Vila Nova - RS 60.000,00
Ref. 2224· c! 392m' - Lot. Centenário - RS 18.000,00
Ref. 2226 - c/416m' - Barra· tro. Raios de Sol - RS
3.500,00 + 30x RS 200,00
Ref. 2227 - c/ 681 m' • Centro· RS 27.000,00
Ref. 2228 - cl 500m2 - Nova Brasília - próx. Móveis
Gomes - RS 58.000,00
ReI. 2229 - c/ 570m' - Estrada Nova . RS 2.000,00
(sinal) + 24x RS 270,00 + poupança.
Ref. 2234 - c/ 531.75m' - Três Rios do Sul· RS
6.500,00
ReI. 2235 - c/ 2.642,4 7 - Vila Lalau - RS 38.000,00
ReI. 2236 - c/503.50m' - Vila Rau - RS 15.000,00
ReI. 2238· c/ 2.598,75m' - Três Rios do Sul - RS
25.000,00

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

Amizade - casa mista/nova - 3 dorm., 1 bwc,
sala e demais dep. Ter. 660m2 - R$18.000,00

Vila Rau - casa alv. - 178m2 - 1 suíte + 2

dorrn., demais dep. - R$ 70.000,00

Vila Rau - Nova - com 156m2 - t suíte. + 2

dorm. - R$ 75.000,00

Guaramirim - Centro - cl 260mO - semi
mobiliado - R$ 130.000,00

Rua Padre Pedro Francken, 65 - Centro - Plantão - 973-9674/973-3973
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Alugo ep. térreo, com 2 Vendo apartamento em Vende-se máquina reta por Procura-se telefone Vende-se mesa com 6

quartos, sala, copa, cozinha, Joinville com 3 dormitórios, R$ 600,00 - tratar R. Bertha convencional para alugar. cadeiras - veludo vermelho de

bwc, área de serviço e próx. ao Shopping Weege, 2.725 Tratar 372-3533 imbuia com oratória - Preço
garagem coberta - Americanas por R$ 8.000,00 + R$ 600,00 - 371-3129

R$ 230,00 sem despesas financ. - Aceito carro ou Aluga-se quitinete - Vendo antena digital + de 100
de condomínio - próximo terreno em JS. preferência pra moça. canais - Valor 270,00 - facilita- Vendo uma enceradeira GE

Delmet e Marisol. Telefone 372-0626 ou Tratar na Rua Bernardo se pgto. 372-2044 cl Márcio por R$ 48,00 - Tratar no 370-
Pode ser usado para fins 975-3944 Dornbusch, 743 1400
comerciais - Tratar no fone Vende-se ou troca-se

372-0187 Precisa-se de doméstica no Vende-se casa na Vila Nova lanchonete por carrona Vila Vende-se casa de alvenaria

período da manhã de sego a ou troca-se por terreno Lenzi - Tratar 370-4399 de 100m2 - Valor R$ 19.000 +

Vendo telefone prefixo 372 - sexta - Tratar 371-0353 cl (chácara) 370-7380 financiamento ou

Valor R$ 520,00- . 'I,
Marisa. Vende-se terreno em R$ 25.000, quitada. Rua das

Fone: 371-6238 Sr. se oferece para trabalhar Guaramirim de 300m2 lateral Flores, 229 - Ana Paula - 371-
Vende-se assadeira de frango de pintor, tem referências - da R. Athanásio Ras par R$ 0367

Vendo Videogame Nintendo seminovo= Tratar 371-3925' Tratar 371-7559 8.000,00 - Tratar 370-2386
G4 com 2 controles e Vendo uma Escrivaninha com

transformador novo Vende-se computador 486 Aluga-se casa na Figueira - Vende-se borracharia duas gavetas por R$ 50iOO -

Valor R$ 250,00 -

"

com mesa e 2 impressos 371-7709 completa em frente ao Posto Tratar no 370-1400
Fone 371-6238 com jato de tinta e matricial - Cidade 3 na Barra.

/
Valor R$ 800,00 - Troca-se casa na Vila Nova Tratar no local ou 370-2285 Vendo uma cadeira giratória

Vendo máquina de costura Tratar 975-4926 no valor de R$ 47.000,00 por com rodinhas e altura
Interlok e vendo casa em com Ednilsa outra na Barra ou Figueira - Vende-se casa com 12 peças, regulável, por

Barra do Sul ou troco por uma Tratar 370-8155 3 banheiros e garagem para 3 R$ 35,00 - Tratar no 370-1400

em Jaraguá do Sul Vende-se enceradeira Arno carros com terreno no

Tratar 376-1527 por R$ 30,00 - Vende-se filhote de Cooker, 3 Amizade ao lado do Aluga-se quitinete na Vila
Tratar 375-1876 meses - Valor R$ 120,00 - Residencial - Valor R$ Lalau -

Vende-se ótimo terreno na Tratar 372-3810 até 15 horas 35.000,00 - Tratar 372-1306 Tratar 371-3427
Vila Rau, cl 312m2 par Vende-se celular e

apenas R$ 6.000,00 apartamento no amizade Troca-se TV em cores Vendo máquina cobertura Precisa-se de doméstica para
Tratar 973-3623 cl Roberson por R$ 12.000,00 por garelli por R$ 600,00 Blumenau -

CRECI7402 Tratar 372-2088 Tratar 370-4295 Tratar 375-1253 cl Cida Tratar 326-6088

e Pão & 'llinfw Panificadora e Confeitaria

miada como amelhor,pelo 6° ano consecutivo:

I • • • • • • • • •
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Vendo microcomputador 286 - Precisa-se empregada com Precisa-se de doméstica no

Valor R$ 50,00 referências, que saiba período da manhã de
Tratar 371-6238 cozinhar - segunda a sexta.

Tratar 370-1739 Tratar 371-0353 com Marisa
Vendo máquina de costura

Interlock e vendo casa em Vende-se casa cl 220m2 em Precisa-se de chiqueirinho
Barra do Sul alvenaria no Bairro Amizade - doado.

Tratar 376-1527 Terreno com 420m2 - Valor R$ Tratar 371-9472
20.000,00 + prestações

Vendo aparelho de som 4 em Tratar 371-9172 Vende-se minimercado Cris .

1 Aiwa pl7 Cd's Valor R$ 22.000,00.
R$ 200,00 Alugo ep. de 1 quarto, sala, Tratar .R. Rio de Janeiro, 26-3

Tratar 371-6238 cozinha, bwc, área de serviço (cabeceira da ponte. do
e garagem sem despesa de Kohlbach).

Vendo telefone prefixo 372 - condomínioPróximo Dalmar e
Valor R$ 550,00 Marisol. Procura casa para alugar com
Tratar 371-6238 Tratar 372-0187 3 quartos - Tratar 370-2675

R$ 200,00
Vendo Nintendo 64 cl2 Vendo

controles e transformador Vende-se uma bicicleta casa mista contendo
novo - Valor R$ 250,00 ergométrica da At/etic com 2 quartos, sala, cozinha,

Tratar: 371-6238 computador banheiro, lavanderia,
R$ 180,00 garagem e churrasqueira,

Vende-se exaustor para Tratar 376-0874 toda murada.
Marcenaria (lndl.) Tratar 370- Casa com grades, terreno

2757. Horário comercial Compro Bufê para medindo
restaurante e balança. 15 x 30, quitada,

Vende-se ótimo terreno na vila Tratar 371-1114 ou 975-2364 contendo telefone e

Rau, com 312m2 por apenas antena parabólica.
R$ 6.000,00 Procura-se moças para dividir Aceita carro no

Tratar 973-3623 cl Roberson ep. 973-9954 negócio ou financia
CRECI7402 uma pene. Valor

Vende-se ou troca-se casa R$ 15.000,00.
Vende-se Vídeo locadora com alvenaria 220m2, terreno 20 x Tratar fone
1.300 fitas e mais acessórios 30 em Laguna. Aceita carro (047) 465-0825

Valor R$ 15.000,00 no negócio 975-2088 OBS: Casa localizada
Fone 371-8273 no Bairro Escolinha - Joinville

Cristiane veset perdeu
Vende-se carretinha para carteira contendo todos os

Precisa-se de doméstica para
carro por documentos

R$ 400,00- Inf. na Malwee ou
Blumenau

Tratar 376-2675 376-1064 Tratar 326-6088

2 - CLASSIFICADOS !Çil;)Rl),..J;Ii.!;rO.HnON.,[)Q.��.Ot JARAGUÁ DO SUL, 4 DE JUNHO DE 1999
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'GFiAM
Vende-se
casa de
alvenaria
na R..
Padre
Orácio
Rebelo,
próx. a

Lunender
Guaramirim

- Valor R$
25.000,00
373-1101

975-3604
Com este cupom você terá
direito a 10% de desconto.

COMUNICADO
Comunicamos o EXIRAVIO das seguintes NOTAS
FISCAIS conforme Boletim de Ocorrência n° 25/99

registrada na Delegacia desta: SÉRIE 012, W 4451,3522,
3523, 3529 (1 ª VIAS) E W 3524 (1 ª VIA E 2ª VIA), TODAS
EM BRANCO, da firma individual PAULO SCHEWINSKI

ME, estabelecida na Estrada Duas Mamas, s/n°, Bairro
Duas Mamas, na Cidade de Schroeder - SC, com CGC
sob n° 84.091.909/0001-92 e Inscrição Estadual n°

250.141.744

FURTO DE NOTAS FISCAIS

Lojão da Marechal Ltda., situada à rua

Mal. Deodoro da Fonseca, 240 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC, comunica que fo

ram furtados do bloco de notas nOS 106051

a 1 O61 OO, sen do que fo i. f LI rtad o as

1 06084 e 1 06085. f'

Sendo que as mesmas não foram

utilizadas pela empresa, conforme

Boletim de Ocorrência n° 002310/1999.

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

A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

OPERADOR DE PLAINA (Ramo Metalúrgico)
MECÂNICO DE CAMINHÕES / AUTOMÓVEIS

ENCANADOR

SERRALHEIRO

ARQUITETO
(Projetista na colocação de cerâmicas - conhecimento em Auto Cad/Word

� disponibilidade para viajar)
.

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO
(Domínio e conhecimento de bolos/salgados e rotisserie - noções básicas

de padronização e procedimentos - ter curso técnico)

REPRESENTANTE COMERCIAL

(Experiência em Material de Construção - Ferragens - Máquinas e

Equipamentos)

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

370-7919

Gráfica e Editora

CORREIODOPOVOLtda. Jaraguá do Sul, 4 de junho de 1999
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o triunfo da Maserati

Promoçao válida até 3OI06!SS ou enquanto durarem nossos estoques Wa.ftcr M.l u.lrdt· Relnoldo Rau· Bcmardo Dornbusch· E táclo Pessoa fone: 372·8888

o 3200 GI foi O primeiro
carro produzido pela
Maserati depois que a

Fiat assumiu o controle

total damarca, mas o

projeto do carro já havia
sido concluído quando a

união das fábricas foi

acertada. O veículo

I projetadoporGiorgetto
Giugiaro, que projetou
também os grandes
sucessos daMaserati,
terá que competir com o

Jaguar XKR 4.0 e o

Porsche 911, urn objetivo
que não será conseguido
tão fácil. O interior tem

detalhes emmadeira e

estofamento empele
clara, sendo de grande

. classe, que foi desenhado
porEnrico Fumia, que
também desenhou oAlfa

164 e Spider e do Lancia
Y, o veículo tenta

proporcionar urn espaço
para quatro pessoas,mas
o espaço para as pernas
ficamuito reduzido
deixando os passageiros
desconfortáveis.A

posição de condução é
boa e dispõe de urna
ampla visibilidade em
todos os sentidos, o
volante, revestido em

couro preto, é ajustável
emalturae

profundidade,maso
diâmetro éumpouco

grande.A direção é bem

esportivae
extremamente rápida e

precisa, tanto em
percursosmistos ou em

curvas.Os pedais do
Maserati são duros e

iguais aos das Ferrari de
motor central, a
velocidade atingida pelo
veículo é de 280 km/h,
que fica perigosa quando
dispõe de urn volante
muito rápido, como no
3200GI. O carro vem de

série com ABS, que são

responsáveis pela
repartição da força na
freiada, garantindo urna
eficiência de travagem
de quase 100%, sempre
que a desaceleração
excede os 0,45 g. 03200
GI tecnicamente é urn

Maserati tradicional que
temmotor dianteiro V8

biturbo de 32 válvulas

com caixa de seis

velocidades, automático
de cinco velocidades e .

tração traseira. Quando a

Ferrari ficoupor dentro

do projeto do carro

decidiu então trocar as

suspensõesMcPherson,
provenientes dobiturbo,
por suspensões de
triângulos sobrepostos
totalmente novos, criada

pelos especialistas da

própria fábrica, que
também introduziramno

veículo o sistema
eletrônico de controle de

amortecimento, que tem
14 regulagens, e que atua
em conjunto com o

Pipoca Yoki microondas

100g diversos s-abores

R$ 0,891
Coca-cola 600ml

R$ 0,951
Vinho

carão
SL

RS 9,75
.

.

Óleo de soja Perdigão
RS .,391

Palmito Elenke 300g
.

RS 2,991
Vinho Casa Grande SL

RS 5,.25 I
Ce.rveja Lecker ex cl .2

RS 5,9i] Refrlrrante
2L

R$ 0,991 .

Vinho

say
de Boi.SL

.R$ 9.75 :

sistemaASR, que
permite ao condutor
escolher entre dois

programas de
funcionamento: Normal
e Sport, ou ser desligado.

A Ferrari tem

participação
no carro, que
contém

suspensão e

controle de
amortecimento

eletrônico, que
a própria
fábrica
italiana

produziu

Pão de quel.jo +

chocolate quente

RS .t291
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FORD GlA99-9HOP PÁRA-BR/BAB, TRAZ MA/B
NOV/DADEB PARA O BEU OARRO! '/]f](]})[J[}[1L?{]J)

Veículos 370-2022
Vende-se Verona LX, ano
92, branco, excelente
estado de conservação,

R$ 7.000,00.
Tratar: 371-8246.

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

Vende-se F-1 000, cabine
dupla, completa, ano 92.

Tratar pelo telefone:
.376-0944.

MARTELINHO DE OUR
Tecnologia em micro Funilaria

Fiesta class Okm cinza

Palio ED 98 branco

Gol Mi 98 preto
Palio EL completo I.S 97 azul

Kadett GL cl trio elétrico 96 prata

Ranger STX 96 azul

Fiesta prata cl ar-quente e limpador 96 prata
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

Gol GL 1.8 92 prata

Monza SLE completíssimo 4 portas 90 marrom

Santana Quantum GL cl direção 87 azul

Chevette SE 87 branco

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 Fiesta, ano 96,
cor prata.

Contato: 975-2394.
Desamassamos seu veículo sem afetar a pintura

Serviço realizado no mesmo dia
Orçamento sem compromisso

CHEVROLET 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

Vende-se 5-10,
ano 96, com ar, capota,

cor cinza, chumbo.
Aceita-se carro.

Contato: 975-1382. SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES
....

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES�
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

Vende-se Corsa, cor
bordô.

Contato: 975-2394.

VOLKSWAGEN

Vende-se Gol ano 92, 1.8
GL, gasolina. Valor:

R$ 6.900,00.
Tratar: 436-6334 ou

971-7777.

CASA DO AUTOMOVEL
AUTOPEÇAS EM GERAL

COrreias e rolamentos industriais

=4a·t'll%fflM J,.).-

FIAT

Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - SC,Fones:
372-3675
371-7157
371-7292

Vende-se ou troca-se Uno

Eletronic, no 94, cor
bordô metálico. Valor R$
6.600,00 (negociável).
Contato: 973-3999 ou

370-0816 com Vilmar.

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro·

Jaraguá do Sul - SC

""

ATENÇAO!
Pare de andar a pé
adquira seu carro

usado pagando
parcelas a partir de
R$ 68,00 mensais.

�aioresinformações
fone: 371-6032 com

Djaimes.

Quer trocar de carro?
Quer vender ou negociar?
Está precisando de peças e

acessórios?
Está procurando no lugar certo!
Classificados de Veículos do CP.

Atendemos linha geral:

,.®� lJomo
Vende-se Palio, 4 portas,

ano 97, gasolina,
completo, por

R$ 9.500,00 + 11 x de
R$ 385,00 (fixos).

Tratar: 372-0626 ou

975-3944.

LEIA E ANUNCIE! -370-7919
.AI nNII�'ALJ_ I

11�����'
Telefone: (047) 376-0251

Rua Angelo Rubíní, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguádo Sul- SC

Vende-se Palio ED

completo, cor azul.
Contato: 975-2394.

NOAo F I C I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

N·A MAR I
Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - SC

GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109
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'" 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.

I

CONFORTO

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

� Volante de direção acolchoado de três raios: maior

conforto e segurança.

� Banco do motorista com regulagem manual de altura:

permite o ajuste adequado a cada motorista (opção) ..

CORSAWagon Super/GLS
� �

VENHA C·ONHECER NA SUA CONCESSIONARIA
/ /

CHEVROLET. JA DISPONlVEL!

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 sequrança

para motorista e passageiro dianteiro.

M'O TO R

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

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

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

Fone: (047) 371-3655 - Jaragu6 do Sul - sc

I :::>
[HEVROlET
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A Fiat lançou uma linha especial para taxistas e frotistas, a linha city,
que tem acessórios e equipamentos disponíveis como trio elétrico, ar

condicionado e direção hidráulica, e outros acessórios como
radiocomunicadores e taxímetros. A Fiat resolveu investir nesta área

pelo alto crescimento que teve em anos interiores.

Casa doAutomóvel N_q_y_I_D _A_P_I!_S
Fiat & Taxistas

ii
372-3675
371'1272
311-715

Alto desempenho
A Honda, que tem grande participação no mercado de motos no Brasil,

traz novidades para a linha 99, que tem três destaques para os

motoqueiros: CBR 600 F, CBR 900RR e CBR 1100XX Super Blackbird, e
também novas cores e grafismos, os modelos mencionados têm

respectivas potências: 110, 130 e 164 cv.

Agora com novas e amplas instalações e em novo.

endereço: Rua Eleonora Satler Pradi, n° 94.
Para maior comodidade de seus clientes, possui

,

atendimento Disque-Peças pelos telefones:

372-3675, 371-7157 e 371-7292.

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

OFICINA' DE LATOARIA E PINTURA

PELO �o ANO

CONSECUTIVO EM

10 LUGAR NA

OPINIÃO PÚBLICA.

l1r�mi(1 à" {OU.:-df[l<rth'
t"\llpr,�,:u:ia! c 1JrofissiOlHd

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

DEMICAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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° 22.222 de 26-05-1999

LEANDRO RECH E SILVANA LAUBE

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

na Rua Roberto Ziemann, 3.026, Amizade, nesta cidade, filho de Tarcísio Rech e

Luzia Kamer Rech.

Ela, brasileira, solteira, laboratorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Georg Niemann, 35, Baependi, nesta cidade, filha de Ingoberto
Laube e Ilse Hamburg Laube.

EDITAL N° 22.229 de 28-05-1999

AIRTON DREWS E ELIA HASS

Ele, brasileiro, solteiro, representante de vendas, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Rio da Luz I, 385, nesta cidade, filho de Alex Drews e

Regina Koepp Drews.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente

em Rio da Luz II, 7.114, nesta cidade, filha de Edvino Hass e Elzira Krehnke Hass.

EDITAL N° 22.234 de 01-06-1999

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
WANDERLEI BOLDUAN E TILAMAR LINDNER I

Ele, brasileiro, solteiro, conferente, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

na Rua Carlos Eggert, 676, Vila Lalau, nesta cidade, filho de Ervin Bolduan e Olívia

Malicheski Bolduan.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente

na Rua 3 de Outubro, 268, Schroeder, neste Estado, filha de Reinaldo Lindner e

Ereci Bast Lindner.

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 lerrorooc ouern é V�Slto?

Anunc e

370-7944

SSOAS PROCURAM

370-7919

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de

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

. Tabelionato para protesto de Títulos contra:

AdautoWiest - Rua Loteamento Souza, sin° - Cx Postal 2204 - Nesta;

Adejanir Sardagna - ME - Rua Joinville, 2297 - Nesta;
Adejanir Sardagna - ME - Rua Joinville, 2297 - Nesta;
Adelbert Schuchart - Henrique F. G. Hielke, 75 - Nesta;
Adilio Antunes - Rua Mathias Ruisan, 168 - Ilha da Figueira - Nesta;
Brio Jaraguá Com. Prod. de Limp. - Rua 13 de Maio, 411 - Nesta;
Comércio de Frutas Bugmann Ltda. - Estrada Rio Novo sinO - Vila

Izabel - Corupá; ,

Confecções Leisan Ltda. - Rua Pastor Albert Schneider, 882 - Nesta;

Confecções Pegeau Ltda. - Rua João Pieolli, 303 - Nesta;
Dekoli Distr, de Bebidas Ltda. - Estrada Rio Cerro II - Nesta;
Donald Duwe FI - RuaMal. Castelo Branco - ApósMarisol- Schroeder;
Donald Duwe FI - RuaMal. Castelo Branco - ApósMarisol- Schroeder;
Elir Terezinha Spengler - ME - Rua Pedro Avelino Fagundes - sin° -

Nesta;
Elvino Gonçalves de Brito - Rua Vadislau Cieply, 128 - Corupá;
Emme'z Com. Ind. Ltda. - Rua Rudolfo Sanson, 49 - Nesta;
Irier Publicidade Ltda. - Rua LeopoldoMalheiro, 15 - Sala 207 - Nesta;
João Manoel da Silva - Estrada Saibreira sin° - Amizade - Schroeder;
Jordeire Rodrigues da Silva - Estrada Nova - Nesta;
José Luiz Alvarenga - Rua João Marcatto - Centro - Nesta;
José Michalak - Rua Guilherme Melchert, sin° - Corupá;
José Olavo de Jesus Pereira - Rua Max Wilhelm, n° 23 - Nesta;
Josias Valdemiro de Araujo - Rua Fritz Bartel, 400 - Sala 02 - Baependi
- Nesta;
Judite Milbratz - Rua Rio G. do Sul- 110 - Bairro Czerniewicz - Nesta;
Kamon do Brasil Ltda. - Rua Major Julio Ferreira, 309 - Nesta;
LZ Negri Repres. Coms. Ltda. - Rua Olivio Domingos Berugnago,
238 - Nesta;
Marcos Roberto Stein - Rua Joinville, 2222 - Próximo Líder Club -

Nesta;
Margarida e Chidhini Ltda. - Rod. BR-280 - 2549 - Centenário - Nesta;
Maria Herculano da Silva - BR-280 Km 70, sin° - passa a Merc. e Bar

Deluca - Estrada no - Nesta;
Mario Arnaldo Paiva - Rua José Rosa, próximo Mercado Fritzke -

Nesta;
Meier Ind. e Com. de Móveis Ltda. - Rua 561, sin° - Nesta;
Nilson José Batista Latoeiro - ME - Rua Joinville sin° - Nesta; -

Paulo Alexandre Rocha - Rua Joinville, 4158 - Nesta;
Rosane Maria de Souza - Rua Guilherme C. Wagenhagern, n° 641 -

'Ap. 204-A - Vila Nova - Nesta;
Rosane Petry I Catia M.C. Faria - Rua EleonoraSatler Pradi, 307 -

Ap. 201 - Nesta;
Schulz Dist. Alimentos Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1708 -

Centro - Nesta;
Sergio G. Pomerening - Rua José Krause, sin° - Nesta;
Soraia Elizabeth Kienen � Rua Roberto Ziemann, sinO - Nesta;
Tok Special Móveis e Decorações - Av. Getúlio Vargas, 212 - Centro-

Corupá;
.

Valdir Antonio Stenger - Estrada Garibaldi, sin° - Garibaldi - Nesta;
Vipa Alimentos Ltda. - Estrada Itapocu Hansa - Corupá;
ZontaMateriais de Construção Ltda. - Rua João Planischeck, n° 205 -

Nesta;
Zonta Materiais de Construção Ltda. - Rua João Planischeck, n° 205 -

Nesta;
Zonta Materiais de Construção Ltda. - Rua João Planischeck, n° 205 -

Nesta;

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

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato naRua: Arthur

Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados- na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 2 de Junho de 1999.

Ilton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra-se terreno na Vila
Nova - 370-7798 - com

Sandra

Compra-se cachorro
Dálmata, Boxer ou outro
bom de caça. 372-3272

Vende-se casa no Jaraguá
84 por R$ 5.000,00

Aceito carro 975-0133

Vendo microempresa de

congelados por motivo de

mudança, com clientela
formada - Tratar 371-6629

Vende-se Celular Gradiente

completo por R$ 250,00
Tratar 371-9594

Vendo terreno no centro de
Schroeder - Tratar 370-0070,

das 18 às 22 horas.
Vende-se ou troca-se casa

de alvenaria de 2 pisos de
360m2 na Rua João

Planinscheck, 254 ou troca

se por chácara - Valor R$
80.000,00 - Tratar no local

com Lurdes

Vende-se casa de madeira
toda murada com terreno no
Lot. Picolli na Estrada Nova
e vende-se 5.000 tijolos
novos por R$ 300,00

Tratar 375-1579

5ª DELEGACIA DE SERViÇO MILITAR

Jaraguá do Sul - SC

"As inscrições de Médicos, Farrnacêuticos..
Dentistas e Veterinários de ambos os sexos

para o Estágio de Adaptação e Serviço do Ano

2000, poderão ser feitas no período de 01 Jun
a 31 Jul 99 na 5ª Del SM".
Mais informações, poderão ser obtidas na

5ª Delegacia de Serviço Militar.

ALBINO DUARTE JUNIOR - 2° TEN
DEL DA 5ª DEL SM/ 16ª CSM

Vende-se ou troca-se casa

no início de Schroeder I
em frente o 10 ponto

de ônibus.
Tratar 975-8511

com Jandira ou Silvio

Vende-se supernintendo
com 2 controles e

2 fitas por R$ 150,00
e + 5 fitas avulsas,

R$ 371-5968

Vende-se terreno de

esqUina por R$ 8.500,00.
Aceita-se carro até R$

4.000,00 e compra-se carro

até R$ 1.000,00.
Tratar 371-6303

Vende-se ou aluga-se
telefone 371 para o Centro.

Tratar 370-8417

Jandira, 27 anos, quer
trabalhar de diarista - Tratar

371-3011 ou 372-1669
à tarde

Vende-se 2 máquinas
cobertura e overloque -

Tratar 370-0209

Compra-se videogame
até R$ 60,00.
Tratar 370-0485

Silvio Rodrigo Benner

perdeu os documentos
Inf. 371-7749 com Maria

Foi perdido celularmotorola
Inf. 371-1947

Vende-se terreno na

Figueira, 405m2 - preço
combinar

Tratar 371-1487

Vende-se casa

na praia
de Itajuba, 170m2

a 100 metros do mar por
R$ 35.000,00

ou troco por casa em

Jaraguá do Sul
Tratar 371-8246

Vende-se casa de alvenaria
de 122m2 com terreno

próximo Delegacia de
Guaramirim
Inf. 373-1705

Vende-se terreno ne praia
do Erwino a 700 metros

domar
Inf. 975-3749

Troca-se casa no Bairro
Vieira de 110m2 em

alvenaria com piscina e

muro próx. creche por
outra em outro bairro

Tratar 370-2395

Vende-se terreno no Lot.
Sto. Antônio por
R$ 5.500,00.

Tratar 371-6291

Vende-se terreno

de esquina no Rau, pronto
para construir, por R$

8.500,00 - Aceita carro até

R$ 4.000,00
Tratar 371-6303

vende-se terreno
na Vila Rau próx. à Igreja

Santa Clara por
R$ 3.000,00

+ 20 x de R$ 90,00.
. Negociável

Tratar 370-0741

"NECESSIDADE"
Policial graduado com

mais de 20 anos de

serviço, trabalhando em

Jaraguá do Sul, há 4

meses, necessita de um

local para morar e

preservar o local, po
dendo ser grandes re

sidenciais, empresas,
prédios, condomínios,
colégios, chácaras, obs:
não tem criança e, o

imóvel, precisa ter no

mínimo 5 peças - Tratar

pelo fone 371-5345

Nesle Dia dos Namorados
Faça seu namorado(a) aparecer no jornal.

Publique uma mensagem, e torne público o seu amor por ele(a).
Ligue-nos e informe-se já sobre a melhor opção Fone: 370-8649

Espaços:

R$ 10,00
(5em Iarg x 5em alt)

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

R$ 15,00
(10em Iarg x 5em alt)
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MARIMAR IMÓVEIS l.TOA
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 Pastor Albert Schneider com a área de 324m' - R$ 10.000,00 (negociável).
• Rua lrineu Franzner com área de 460m2 - R$ 3.000,00 de Entrada e o saldo até 36 vezes.
• Rua Pastor Albert Schnefder ía 1.000 mts da MALWEE) com área de 1.794m' (23x78) . R$ 65.000,00 (negociável.)
• Rua Valdir Manfrini com área de 1.0BOm2• (forma triangular) • edificado com uma casa de maoeíra- A$ 25.000,00
(negociável).
• Rua Pastor Albert Schneider com área de 17.225m2 (negociáveis em áreas de no minima 2.000m2).

CASAS
• BARRA - Rua Feliciano Bortolini - Casa de alvenaria de 118m2, com 3 quartos, sala de estar e TV, cozlnha, 2
bwc,lavanderia, garagem e mais uma área de alvenaria própria para instalação de indústria de pequeno perta
R$ 70.000,00 - Terreno: 640m' (parcela R$ 40.000,00 e saldo aceita imóveis).
• VILA LENZI . Rua Elpidio Martins· Casa de alvenaria de 308m2, com 4 quartos, cozinha, salas, dispensa,
banheiro e piso superior lavanderia ampla e bwc. Terreno com 392m2• R$ 85.000,00 (aceita sitio como parte do
pagamenlo).
• ÁGUA CLARAS· Casa de alvenaria (piso térreo 109m2, sala, cozinha, 3 quartos, bwc e garagem e 20 PISO: de
36m2 próprio e completo para festas recreauvas- Terreno: 950m2• R$ 28.000,00 - R$ 15.000,00 entrada e saído
parcelado.)

SíTIOS
R'IO DA LUZ· a 2 km da CEVAL· Terreno com 543.000m2, com muita água, próprio para pastagem e lagoas.
com energia elétrica, edificado com um galpão de madelra- R$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis até o

valor de R$ 50.000,00).
GARIBALDI-a 2 km da Capela Santíssima Trindade. Terreno com área de 170.0oom2 com uma casa de madeira,
galpões, paslagem e bananal (própria para lagoas) - R$ 42.000,00 ·negociável - aceita um imóvel de menor

vaior),
Lindos lotes residenciais - em vários pontos -loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha rnonar no que é seu

com pequena parcela de entrada e o saldo em até 3� vezes

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluísio Boeínq - 4 quartos, salas, 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

TELEFONE: Prefixo- 376.)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

.--------------------.
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I - Sítio c/ 137.500,00m', área toda plaina localizado em Garibaldi, distante 5 Km da

Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma c/II O,OOm' e a outra c/

I 117,00m'com laje e uma de rnadeira c/80m', duas granjas de porcos com capacidade para

I
300 porcos: uma área para reprodução. 'pois galpões com a área total de 280,00m' para
embalagem de bananas, 25.000 pés de banana e uma lagoa enorme de peixes - R$

I 180.000,00 - aceita caminhão
"
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CRECI Nº 1589 J

82ftaSui

VENDE

TERRENOS
1 • Terreno cll.044,50m' (28,00x37,30) - Rua Angelo Rubini. esquina Rua 750. na Barra·
(defronte Ciluma)
2 - Terreno cl 358,00rn', Loteamento Papp - Rua 541 - R$ 19.000,00
3 - Terreno c/378,00m', LaI. do Papp, na Barra. área nobre- R$ 15.000,00
4 - Terreno c/673,58m'- Rua BelthaWeege, defronte Adagha, na Barra - R$19.000,00· 50%
entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.
5 - Terreno c/329,00m' (14x23,50) - R. Ernesto Lessmann • Vila l.alau- R$ 12.000,00 aceita
carro até R$ 8.000.00
6 - Terreno c/600,60m' - Rua Victor Salier, na Barra - R$ 16.000,00
7 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10
x - Total R$ 11.000,00

.

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

SíTIOS

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

parte em pagamentos nos Bairros: Barra •.
São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$

150.000,00 - Negociável
3· Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria, um com

60,00m' e outro com 50,00m' - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30:000,00
5 - Duas casas em alvenaria c/ 96,00m' e outra com 63,00m', cada uma c/ três qtos,
garagem e demais dependências, edificadas em terreno c/489,00m' (14x35).localizada na
Rua 508 - lateral da Frida Piske, na Barra, R$ 35.000,00
6 - Casa alvenaria com 250,00m' outra com 180,00m' - duas salas com 72,00m' e mais um
galpão em alv. c/66,00m' - Terreno com 1.677,00m' - Rua Rio Branco, quase esquina
Reinaldo Hau- R$ 400.000,00 (negociável).

.

LOCAÇÃO
1 - Sala cornI. c/50,00m', Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
2 - Sala comercial c/ 36.00m', Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

.

3 - Sala comercial c/l00,00m', Rua Pastor A. Schneider, 1412 - R$ 300,00
4 - Sala comercial c/I OO,OOm', Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 400,00
5 - Sala comercial c/I OO,OOm', Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00
6 - Galpão em alvenaria c/260,00m', Rua Luiz Satler, na Barra- R$ 600,00
1 - Apartamento c/3 quartos, garagem, Rua Egídio Busarella, 324, L0t. Papp - R$ 290,00
2· Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua Joaquim A. Girolla, 210, Lot, Papp, na Barra
• R$ 290,00
3 - Apartamento cl3 quartos, garagem e demais dependências - Rio Cerro - próximo Nanete Malhas
• R$ 230,00
4 - Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua Pastor A. Schneider. 1187 - R$ 230,00
1 - Casa de alvenaria cl2 quartos, garagem, Rua Abramo Pradi, ao lado do n° 358 - R$ 180,� .

2 . Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem - Rua LaI. Bertha Weege. ao lado do coléqio
do Garibaldi - R$ 200,00 .

3 • Casa de alvenaria c/ 2 quartos, garagem e demais dependências - Rua Wolfgang
Weege, s/n° - R$ 130,00
4 - Casa mista c/2 quartos, garagem - Rua 554, lado direito - LaI. Hanemann • R$ 150,00
5 - Casa mista c/2 quartos e demais dependências· Rua Lat. Bertha Weege· LaI. Salier.
na Barra - R$ 190,00 ._

6 - Casa mista c/70 OOm' 3 quartos e demais dependências· Rua Mária Nagel, 202 - Sao
L

"

RUA ANGELO RUHINI, 1224 - SALA 09
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APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. c/I suíte + 2 qtosou 1 suíte+ 1 qto e demaisdep., todostêm sacada c/ churrasqueira. Enl. a partirde R$13.289,06 + parcelas a partirde R$ 738,28
corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m', com suíte + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas de garagem. Edicício com grande área social

(piscinas térmicas, salões de festas,salas de jogos, quadra de esportes, quiosques ... )Valor: R$ 142.000,00 sem acabamento interno.
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratta
• Apto. c/2 ou 3 quartos e demais dep., Entrada a partir de R$ 24.500,00 e assumir parcelas de condomínio de construçãoa partir de R$ 727,20.
• Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 17.000,00 e parcelas de R$ 468,93.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
·1 Sala comercial c/lll, 14m' de área total (108,57m' de área útil). Entrada de R$ 39.350,00 + assumir parcelas de condomínio de construção de 2,258
Cub's (R$ 996,84)
Condomínio Residenciat Prímuta - Rua Arthur Gumz, Vilà Nova (Próx. ao Fórum)
- Apto c/ suíte+ 1 quarto e demais dep., c/l vagade garagem - Entrada de R$ 21.100,00 e assumirparcelasde condomínio de construção de 1 ,686 Cub's
(749,39).

'

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

'

- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo- R$ 50.000,00
- Apto. c/ suíte + 2 quartos, bwc social, sacada c/ churrasqueira e demais dep., área total de 92m'· Rua Bahia - Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento
de R$ 28.000,00
- Casa em alvenaria c/ aprox. 260,00m' - R. Bernardo Dornbusch, 1678· R$ 150.000,00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000,00
- Casa com 192,00m'· suíte + 2 quartos e demais dep .• R. Anna Müller Enke - R$ 50.000,00 I

- Casa de alvenaria c/ aprox. 150,00m'· Rua Max Wilhelm - R$ 75.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00' ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria c/125,00m', num terreno de 945,00m' - RuaÁguas Claras, Ilha da Figueira - R$29.000,00 ou troca por casa maiscentral
- Casa em alvenaria c/200,00m -I suíte+ 3 qtos, dep. de empregada completa e demais dep., boa área churrasqueira, garagem para 2 carros - Rua Heinrich
August Lessmann, 230· R$ 58.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno c/450,00m' - R. Ferdinando Krueger slr«, lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa c/70,00m' num terreno c/750,00m' - Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Água Verde - Próximo a FERJ.
- Casa cl181 ,00m'·4 quartos, 2 banheiros, dernals dep., c/ garagem p/2 carros. Com uma edícula em alvenaria c/55,00m' - Rua Irmão Leandro, 750 R$
85.000,00
- Casa em rnadeira cl 350,00m', terreno c/595,00m' - Rua Martin Stall- R$ 47.000,00
- Sobrado em alvenaria com 3S0,00m' - Rua Leopoldo Jansen, 20 - R$ 200.000,00

TERRENOS
- Terreno c/43.689,00m' - Rua Joinville, próx.Persianas Engler.
• Terreno c/ área de 22.892,00m'· Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280· R$ 50.000,00
• 2terrenos c/ área de total de 102.752,00m'· Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
• 2terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,<;0 cada
- Terreno c/450,00m' - Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger - R$ 15.000,00
- Terreno c/350,00 - R. Lateral da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1500,00
- Terreno c/86.000,00 m' - (20.000,00m' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros dá gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/364 m' - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina c/51 O,OOm'· Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote c/362, 18m' - Loteamento Renascença - Vila Hau- R$ 15.000,00
- Lote n° 09 c/442,00m', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos- Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Lote n'OI, c/688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias"- R$ 25.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos.locais.
- Casa em alvenaria c/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. c/l ou 2 quartos e demais dep.· Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie
- Apto. c/2 quartos e demais dep.· Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emílie
• Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demais dep. - Rua Eleonora Satler Pradi, 307·- Ed. Antúrio
• Apto c/ suíte + 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 MarinaFrutuoso esq. c/Ãngelo Schiochet, c/ suite + 2 quartos, dep. empregadaedemais dep. (sacadac/churrasqueira.,
2 vagas de garagem), prédio com salão de festas e piscina.
• Aptos no Condomínio Residencial Amaryllis- Rua Ängélo TorineIli, Vila Nova (1' locação), com suíte + 1 ou 2 quartos e demais dep., sacadac/ churrasqueira,
garagem e box para depósito.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Residencial Talismã - Apt0401- áreas de 202,41 m2 total e 124,1 Om2 privativo - suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda.Rs 95.000,00.
Residencial Talismã - Apt0302 - áreas de 123,59m2 total e 69,90m2 privativo - suíte + 1 quarto - R. Jorge

(
Lacerda. R$ 55.000,00
Litoral: Apto. c/1 quarto, mobiliado-Piçarras. R$20.000,00. Troca por terreno em Jaraguá do Sul.
Litoral:Casa de alvenaria, .140,OOm2 - 4 quartos - Centro - Piçarras. R$45.000,00. Troca por casa em

Guaramirim ou Jaraguá do Sul.
-

GUARAMIRIM - CASAS DEALVENARIA
Ref. 79 - área de 70,00m2 - 2 quartos - R. Jaraguá - R$ 28.000,00 (Negociavéis)
Het. 82 - área de 180,00m2 - 3 quartos - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Ref. 154 - área de 162,00m2 - 4 quartos - Estrada Caixa D'Água - R$ 60.000,00 (Negociavéis)
Ret. 173 - área de 84,00m2 - 3 quartos - R. Armando Stringari - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Ret. 426 - área de96,00m2 - 4 quartos - Vila Amizade (Schroeder I) - R$ 15.000,00
Ret. 179 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosário - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Ret. 209 - área de 170,00m2 - 3 quartos - R. 115 (Próx. Merc. Vasques) - R$ 20.000,00 (Ass. fino R$ 207,00)
Ret. 354 - áreas 90,00nO,00 m2 - 3/2 qtos - Rua Alexandre Lenfers - (Mista e Alv.) R$ 38.000,00 (02 casas)

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

GUARAMIRIM - TERRENOS
Ret. 97 - área de 1.000,00m2 - Estrada Guamiranga (ao lado do Campo de Futebol) - R$ 15.000,00
Ret. 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)
Ret. 169 - área de 457,00m2 - R. 28 de Agosto (Próx. Estação Rodoferroviária) - R$ 30.000,00
Ret. 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)
Ref. 200 - área de 1.680,00 - LaI. Got Lieb Kinas (Próx. a Imam) R$ 35.000,00
Ret. 246 - área de 420,00 (4 lotes) - Lateral da Got Lieb Kinas - R$ 9.000,00 (Aceita carro)

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
Ret. 197 - 215.000,00m2 edit. 2 casas de mad., rancho, lagoas, pomar. - Est. Pta Camp. - R$ 45.000,00
Ref. 353 - 130.000,00m2 (50% arroz - c/casa de mad. R$ 75.000,00 (Ac. casa em Jguá).Reduz o valor á
vista
Ref. 425 - 2.000,00 - c/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. Gerônimo
Corrêa - Entr. de R$ 19.031,40 + 30 pare. de R$ 634,38 (Em Construção)
Ed. Safira - Aptos com suíte + 2 quartos - áreas de: 184,68m2 total e 122,80m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa inicio da obra Julho 99 - Entr de R$ 4.894,14+ 60 parc.de R$ 815,69 Lançamento
Ed. Safira - Aptos com suíte + 1 quartos - áreas de: 144.69m2 total e 94,28m2 privativo - R. Gerônimo Corrêa
início da obra Julho 99 - Entr de R$ 3.833,04 + 60 parc.de R$638,84 Lançamento

ÖS PREÇOS DOS APARTAMENTOS SÃO VÁLIDOS ATÉ 30/06/99 \

Temos ainda excelentes áreas comerciais no centro e 8r280. Confira

8 - CLASSIFICADOS
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Ret. 208- área de 120.00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
Ret. 455- área de 117,00m2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + financiamento
Ret. 243- área de 72,00m2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
Ret. 301- área de 120,00m2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
Ref. 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
Ref. 4S6-Sobrado cl área de 27S,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)
Ret. 434- área de 65,00m2- 1 quarto-Lat.R.Chico de Paula- R$12.000,00(troca p/ terreno)

JARAGUÁ DO SUL - TERRENOS
Ret. 77- área de 405,00m2 - R. Ricardo Grimm - R$ 15.000,00 (Negociavéis)
Ret. 452 - área de 392,00m2 - R.,José Emmendoerier - 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.
Ret. 414 - área de 456,12m2 - R. Henrique Krause (Figueira) - R$ 20.000,00 (De Esquina).

JARAGUÁ DO SUL - APARTAMENTOS
Residencial Clarice Koch Apto 204 - áreas de: 115,66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso- Entr. de R$ 24.935,54 + 29 pare. de R$ 499,21 (Em Construção)
Residencial Clarice Koch Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 21.458,15 + 29 pare. de R$ 463,96 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 1 07.12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 48.076,66 + 14 pare. de R$ 879,25 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 101 - áreas de: 173,30m2 total e ta7,12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$40.445,44 + 14 pare. de R$ 879,25 (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 - Suíte + 2 quartos - R.
Nelson Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Jade - Apto 101 - áreas de: 152,05m2 total e 9·1,43m2 privativo J Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$8.988,54 + 49 pare. de R$ 817,14 (Em Construção)
Residencial Jade - Apto 102 - áreas de: 113,86m2 total e 64;57m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 6.731,12 + 49 pare. de R$ 611,92 (Em Construção)
Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 2 quartos - áreas de: 210,34m2 total e 128,78m2 privativo - R.
João Picolli - 66 pare. de R$ 950,57 (19 andar) Lançamento _

66 pare. de R$ 1.043,06 (demais andares) Lançamento
Pare. 01 somente 15/07/99

Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 1 quarto - áreas de: 105,36m2 total e 64,74m2 privativo - R João
Picolli - 66 pare. de R$ 477,81 (19 andar) Lançamento

66 pare. de R$ 524,30 (demais andares) Lançamento
Pare. 01 somente 15/07/99

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

"Carteira de Imóveis".

• Ref. 206 - Czerniewicz - Terreno com 400m2, Área nobre - R$ 19.000,00
• Ret. 209 - Amizade - Terreno com 421 m2 - R$ 11.000,00
• Ref. 219 - Vilä Lenzi - Terreno com 420m2 - Próx. Salão União - R$ 7.500,00

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
RUA·cÉ/.:'PRO{6P/O' GOMÊS DE OLiVEIRA: í
·:X::':':.:i:':::i:: :::.:i •.•"'Ci... :::::::ii+X·{S g:.iii·,::'::::"'!: _

VENDE

CASAS
• Ref. 104 - São Luiz - Alvenaria com 80m2, 2 quartos, demais dep. - R$ 20.000,00
• Ret. 109 - Ana Paula - Alvenaria com 91 m2, 3 quartos, demais dep. - R$ 30.000,00
• Ret. 110 - Vila Lenzi - Alvenaria com 190m2, 3 quartos, demais dep. - R$ 75.000,00
• Ret. 114 - Ilha da Figueira - Alvenaria com 100r;n2, 3 quartos - R$ 12.000,00 + Finan.
• Ret. 115 - Vieiras - Sobrado com 238m2, terreno com 392m2 - R$ 85.000,00 - em um

linha centralizada.

• Ret. 116 - Vila Lenzi - Alvenaria com 125m2, 3 quartos, demais dep. - R$ 80.000,00
• Ret. 117 - Czerniewicz - Sobrado com 226m2, 1 suíte, 3 quartos - R$ 140.000,00

TERRENOS

Ret. 305 - Pedra de Amolar - Com 75.000m2 sem bénfeitorias - R$ 16.000,00

Terreno na Rua Amazonas com 6.000m2 - Centro.

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

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

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

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

Lote na Rua Angelo Minei cl 300m2.
Lote na Rua João Planinschek cl 330m2•

Apartamento Condomí�io Amizade - entrada rnais 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-se carro no negócio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - CENTRO - R. GUILHERME DANKER - c/190,00m'., c/3 quartos., 2 bwcs, sala de estar
e jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 85.000,00
Cód. 1017 - CENTRO - R. BARAO DO RIO BRANCO - c/126,00m'., c/2 qtos, 2 bwcs, sala estar e
jantar, copa, cozinha, lavanderia e garagem. Ideal p/ escritório - R$ 55.000,00
Cód. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE - sobrado c/140m' - Suíte + 2 quartos - R$ 5800000
Cód. 1113 - BARRA - RES. JOAQUIM(GIROLLA - cl 147,00m'- suíte c/ closet e hidromassaqsm + 2
qtos., cozinha mobiliada - R$ 95.000,00 - Troca por casa maior valor.
Cód. 1118 - BARRA - RES. DNA JULIANA c/150m' - com suíte + 2 qtos, dep. empregada e piscina.
Aceita imóvel menor valer,
Cód. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - c/120m' - 3 qtos - Próximo ao Colégio Cristina Marcatto - R$
39.000,00
Cód. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - c/230m' - Suíte, 2 qtos, escritório dep. de empreg., - R$
85.000,00
Cód. 1216 - JGUÁ ESQUERDO - Sobrado novoc/215,00m'., c/suíte, c/ closet e sacada, 2 qtos, dep.
empregada - R$ 125.000,00
Cód. 1254- R. JOSÉ EMMENDOERFER - próx. an liga APAE, c/ suíte + 3 quartos - R$ 80.000,00
Cód. 1353 - VILA NOVA - cl suíte + 2 qtos, dep. empregada e piscina. Aceita imóvel de menor valor.
Cód. 1431 - R. JOÃO WIEST JUNIOR - próximo ao Recreativa do Br,,;thaupt - 4 qtos, 2 BWC -

Terreno cl 560,00m' - R$ 25.000,00 + financiamento - Aceita Terreno, carro, parcelamento
Cód. 1198 - FIGUEIRA - Casa Nova, com 150m', tendo suíte, 2 qtos. ÓtimoAcabamento - R$ 70.000,00

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
Cód. 2214 - JGUÁ ESQUERDO de frente c/500,00m' - R$ 20.000,00
Cód. 2216 - JGUÁ ES?UE�DO, esquina entrada Juventus c/479,00m' - R$ 27.000,00
Cód. 2213 - ROD. JOAO LUCIO DA COSTA - de frente c/1.350m'- R$ 20.000,00 - 2 km trevo de
Schroeder
Cód. 2314 - VILA LENZI - ao lado Escola Giardini Lenzi c/3.813,00m' - 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 - suíte + 1 qto semi mobiliado - R$ 65.000,00 - parcela-se o pgto.
Cód. 3005 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 1 suíte, 1 quarto, cl garagem - R$ 55.000,00
Cód. 3007 - Ed. Argus - suíte, 2 qtos, cozinha mobiliada - R$ 46.000,00 + financiamento - aceita apto.
menor valor.
Cód. 3009 - ED. MONTE CARLOS - suíte, 2 qtos, sacada c/ chúrrasqueira, 2 vagas garagem - sem

acabamento final.
Cód. 3013 - ED. SILVIO PRADI- CENTRO - Prédio OKm. Com suíte, 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3015 - Ed. Maguilú - 2 qtos, c/ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suíte + 2 qtos - R$ 60.000,00
Cód. 3017 - Ed. Lunelli - RUA ANTONIO C. FERREIRA - A construir em sistema de condomínio
fechado. Apto c/ suite, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, cl 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$ 660,00
Cód, 615 - Excelente casa de alv. c/ suite, cl 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$ 330,00
Cód. 640 - Apto c/1 qto - JARDIM CENTENÁRIO - R$ 200,00
Cód. 641 - Apto c/ suíte; 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 frente Cal. 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', estac. 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
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1
TERRENO

1TERRENO de esquina com 960m2 sito à Rua João J_

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$

��R���� com l_540m2 sito à Rua Amazonas -

Próximo a Scar - R$ 100.000,00

1
TERRENO no Rio Molha com 80.000,00m2 - ao lado

1da 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

1
Stinghen - Loteamento São Francisco - R$ 14.000,00

1Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro
Amizade - Valor de cada lote R$ 9_000,00

CASAS
CASA DE ALY. com 85m2 sito na Rua Horácio Pradi

1-
Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá

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

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

1 LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

Informativo
Imobiliário

AIJS

Estado

Regulamenta
Lei Florestal
o Conselho Estadual do

Meio Ambiente (Consema)
aprovou dia 28.05.99 decreto

que regulamenta a Lei
Florestal catarinense,

aprovada em agosto de 1997.
Assim que o novo texto for

publicado no "Diário Oficial
do Estado", empreendedores
de loteamentos, edifícios e

indústrias ein área urbana que
exij am licenciamento

ambiental terão que reservar

10% do local para mata nativ.

Nas áreas em que-não houver

vegetação, será preciso
realizar o plantio.

Imobiliária Jardim .Jaraquá Ltda.
CRECI N° 572-J

1 BREVE O LANÇAMENTO DO

LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ
ESQUERDO

VENDAS

03· CENTRO - CASA cl 3 dorm .. 2 salas. cozinha. bwc. ãrcu dc serviço. cl garagem
- R$ 6'.flflfl.Ofl
04 - ßARRA R. CERRO· CASA ALV. cl 70m2. J denn .. I hwc. sala. cozinha.

muruou . R$ 23.000.00
05· PRÓX. PREFEITURA - 100m2 + TERRENO ct .IR x 22 . Casa em al vcnurta ct

:; dorm. - R$ 45.000.(JO
üõ- CZERNIEWICZ - CASA ANTIGA + TERRENO cl 2.5(JOm' - R$ IOfl.O(J(J.Ofl
07 - JOÃO PESSOA - CASA ALVENARIA c/IO(Jm2• ct 3 dorm .. bwc. sala. cuzínhu.

g aragcm tuda muruda - I{$ 25JIOO.OO
08 - ÁGUA VERDE - CASA ALVENARIA com 11.)1112 - cl J dorm .• bwc. sala.
cozinha. garagem + casa nos rumtos cl 65m2 (entrada individual) - R$ _)lJ.ROO.OO
(aceita cm troca casa Iterreno até R$ 25.000.00 cm Balneúrtu do Barru Velha).
Oll· AMIZADE - CASA cl 70m2• 2 dorm .. sala. cozinha. lavundcrlu. cl piso cerâmico
- Terreno cl 650m2 - R$ 23.0(}(J.OO
10 - CENTRO - CASA ct 300m2 - I suíte + 2 dorm .. piscínu. 2 guragcns cl portão
etctronlco - R$ loo.noo.ao + Financiamento
II - CENTRO - APARTAMENTO cl I suíte com sacada. 2 dorm .• 3 salas.

churrasqueira COIll sacada. 2 garagens. suunu. campo dc futebol. sala de ginástica -

R$ 142.()OO.OO - Aceita imóvel/carro no negócio até R$ 70.00(J.OO

12 - CENTRO - APARTAMENTO e/2 DORM + GARAGEM - cl 115m' - R$ 46.000.00
13 - CENTRO - APAlnAMENTO cl J DORM + 2 DWCS - cl 147m2• R$ 49.nO().no
14 - VILA NOVA - APARTAMENTO cl suíte + 2 dorm. churrusquciru. sacada - ell45m2

- R$ '8.0I�).00
15 - CENTRO - APARTAMENTO d 2 donn .. sala. cozinha. sacada. garagem - R$ 30.(X'X).OO + Finare.
I fi - CENTRO - APARTAMENTO cl 3 dorm .. sala. cozinha. cl garagem - R$ 45.000.00 -I 2
denn. - R$ 42.000.00
17 - VERSALHES - TERRENO cl 450m' - R$ I3.0(XJ.OO (Parcelado)
18 - GIARDINI LENZI - TERRENO cl 788m' - R$ 15.000.00 (Parcelado)
19 - VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL CI 380m' - I3x27 - R$ 32.000,00
20 - CHAMPAGNAT - TERRENO cl 15x30 - R$ 16.000.00 (Parcelado)
21· AMIZADE· TERRENO 14X24.75 - Rua Asfaltada - R$ 10.000.00 + Parcelumento
22 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO I4X28 _. R$ 5.000.00 + 20 Purcclus de R$ 240.00
23 - VILA LENZI • TERRENO COMERCIAL cl 1.200mJ (20x60) troca por apartamento
central - R$ 25.00{).00

LOCAÇÃO
OI - VILA LALAU - CASA PRÓX. WEG 11 - com surre + 3 dorm .. com garagem - R$ 450,00
02 - CENTRO - APTO. ED. SCHIOCHET - I SUiTE + 2 dorm. cl garagem - R$ 600.00
03 - NOVA DRASíLlA • Alyro NOVO· 3 dorm. - d garagem - R$ 330.00
04 - VILA LALAU - CASA - Próx. Weg II - 3 dorm. cl garagem - R$ 250.00
05 - CENTRO - APTO - Ed. FLorença - I dcrm. cl garagem - mobiliado - R$ 330.00
06 - NOVA ßRASiuA - AJYrO NOVO - 3 dorm .. cl garagem - R$ 330.00
07 - CENTRO - APTO. SOß. ßAMERINDUS - 3 dorm. cl gragem - RS 3,0.00
08 - RIO DA LUZ - CASA - PRÓX. CEVAL - 3 durmo cl garagem - R$ 280.00
09 - CENTRO - APTO. ED. MAGUILÚ - I dorm. cl garagem - R$ 250.00
10 - CEN-mO - AITIU - ED. CRtSllANE MUNIZ - 3 dorm. + õependênciu d gurugern - R$ 380.00
I I - CENTRO - KITINETE - ED. KARINE - I dorm. SI garagem - R$ 150.00

- R$ 7'.000.00
02 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA EM ALVENARIA cl 1.)01112• suüc + 2 donn. +

TERRENO com 420m2• R$ RO.nOO.oo

CENTRO
casa com

300m1 � com I

suíte + 2 dorm.,
piscina, 2
garagens com

portão
eíetrcuico
I/alor: R$
100.000,00 +

financlamento

ru 1.\1(.\(,[ \ I.""(H J t�IH)· ..... D!JI< \IHI \1 \ I . .' \10 \ d I/Om2 + 90m2 área dc

h:sla _ 1.:11111 3 ünrm .. 2 IHn:. cozinha motnluuta. ganl!;1.!1II cl portão clctrcnico + telefono

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

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

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

Rua Padre Francken, 253

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

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

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

• 2 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, dep, empregada, VISTA PRIVILEGIADA
do centro da cidade - (à 100 mettos da Av. Mal. Deodoro).
Rua Florianópolis °nº 242 - Preço: R$ 90.000,00
---------------�--------------------------

: 3 - CENTRO •

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

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

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

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

: empregada. R$ 125.000,00.
•

· .
------------------------------------------
•

5 - VILA LALAU
•

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

o

: ••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)
o

: 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 JUNHO
._------------------------------------------------------------------------------------_.

Área Central

próximo ao

Angeloni cl
3.600m2
contendo
diversas

benfeitorias
Valor R$
190.000,00
(negociável)

IMÓVEL
COMERCIAL

Sobrado + Galpão
em terreno com

aproximadamente
1.000m2de

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

VENDE: Alvenaria com.16011l2•

João Pessoa

R$ 40.000,00

VENDE: Prédio comercial cl

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

VJ:_'ND/::: Terreno CI)II/ 3.(J6(J,(){)m2
Centro - Schroeder

R$ 33.000,00

VüVD/::: Alvenaria cl 70,U(j11l2 -

Nereu Ramos

R$ 18.000,00

VENDE: Condominio Residen

cial Leutprecht em construção -

Preço: Entrada + financiamento

VENDE: Vende: Alvenaria cl

180,00m2• Rua Guilherme Melchet -

Corupá - R$ 75.000,00

VENDE: Alvenaria com 12Um2 - IL/Ul

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

VENDE: Alvenaria cl 165,OUIIl2-
Rua Heleodoro Borges

R$ 135.000,00

VENDE: Alvenaria 15Um2•

Ilha da Figueira -

R$ 80.000,00

VENDE: 2 casas (1 protua e 1 em

construção)
Ilha da Figueira - R$ 20.000,00

VENDE: ALvenaria cl lJU,()(jm2
Próx. Malwee.

R$ 35.000,00

ALUGA: Apto. cl U3 quartos -

Rua João J. Ayroso, 2412 (Parte
térrea/k� R$ 330,00

VENDE: Em construção com

205,00m2 - Barra Rio Cerro

R$ 60.000,00

VENDE: Apartamento classe "A"

Ed. Carvalho

R$ 130.000,00

VENDE: Alvenaria cl 2U(),OOIll2,
terreno cl 2.580,00m2 - Corupá -

R$ 70.000,00

ALUGA: Apartamentos novos

com 3 quartos (Próx. Posto
MarcoLla) - R$ 28(J,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UM EMPREENDIMENTO ARROJADO COM ARQUITETURA MODERNA
Cf)
o
>

O Apartamento
�
Uí
ª
2
c
Ql

• 2 Quartos (1 su íte)
E
co

(j;
E

• Sala estar / jantar
o
'co
Cf)

o

Sacada
'co

•
Ü"

�
o
o

• BWC Social
Ql
-o
Ql
-o

Cozinha
Cf)

• .8
c
Ql
E

• Lavanderia
Ql
(ii
Ql
Cf)

• 1 vaga de garagem
'$
>
'0
E
Cf)
o

Localização: Rua José Emmendoerfer, próximo Ediffcio Hortência

VEND�S

m O.� Si, ß

r UIJtrOlnlç,;Oli
Residencial

�IPIROIMA
� CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

VOCÊ MERECE

u� IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

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

Visite nosso site www.proma.com.br

O Edifício
• 4 Pavimentos

• 18 Apartamentos
• Salão de Festas

• Bicicletário

• Garagens
• Portão e Porteiro Eletrônicos

• Previsão TV a cabo

• Central de gás
• Play Ground

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Saia 103 - 1· andar - Jaraguá do Sui - SC

Fone: 371-8814

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lussane Acila Marció, Isabel C. Freiberger Benkendorf e Karla M. ,Marció costumam

seguir à risca o que diz o refrão da bela canção dos Titãs, "épreciso saber viver"

Firmeza, a partir das 23 de nossa cidade colocam o alguns casos, a "união

horas. Ingressos podem
ser adquiridos nas lojas
Só Tênis, a R$ 10,00.

REPERCUTIU
Devido a repercussão da
notinha "Materialismo",
apresentada na última

edição de Expressão,
estaremos, em breve,
retornando ao assunto.

Segundo alguns amigos
leitores, parte dos jovens

/---------,
! t ,J 1

NIVER
João T. Marcelino (4/6),
Sirnara C. Ewald (5/6),
Dionete Franceschi (5/6),
Adriana Bauer Conti (9/6),
Alternar S. de Souza (10/6),
Débora Borges (10/6) e
��ia Dematte (10/6). /
--------

tfltrm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

dinheiro como fator

principal para que novas

amizades sejam feitas. Um

bom número de namoros e

casamentos em nossa

cidade também poderiam
ser incluídos na lista. Em

puramente interesseira"

chega a ser descarada.

Onde fica o amor?

Bom, isso é apenas um

detalhe que, ao que

parece, não tem lá muita

importância.

••••• - C , 1'1 E i'l\
I
I JOINVILLE

I G.Ne. eine Mueller I: Armadilha.

I
Horários: 14h45, 17h, 19h 15,21 h30.

I
G.Ne. eine Mueller 2: Nas profundezas do mar sem fim.

Horários: 14h 15 - 16h45 - 19h30 - 22h.

: G.Ne. eine Mueller 3: Forças do Destino.

I
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h45.

I BLUMENAU
I G.N.e. eine Neumarkt I: Armadilha.

I Horários: 14h30 - 16h45 - 19h - 21 hiS.

I G.Ne. eine Neumarkt 2: Matrix.

I Horários: 14h-16h30-19hIO-2Ih30.

I
I
I G.N.e. eine Neumarkt 4: O Rei da Água.
I Horários: 15h - 17h - 18h45 - 20h45.

I G.Ne. eine Neumarkt 5: Forças do destino.

I Horários: 14h - 16hl5 - 18h30 - 21h.

I G.Ne. eine Neumarkt 6: Nunca fui beijada.

I Horários: 14h30 - 16h45 - 19h I O - 21 h40.

.1-\......
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Programação válida para o período de 3/5 a 10/6. •
_••••••••••••••••••••• e

G.Ne. eine Neumarkt 3: As profundezas do mar sem fim.

Horários: 14h 15 - 16h30 - 19h - 21 h30.

â\§!:
DIREÇão

RuaMal. Deodoroda ��
Fonseca, 1452 V l:::::iIFone/Fax: 372-3306 �

(ADiJaraguá do Sul - sc !C
Cl

VINÍCIUS CANTUÁRIA
Tucumã é O nome de uma fruta tropical do

Amazonas. É também o título do novoCD deVinícius

Cantuária, o nono de sua carreira, recém-lançado
pela Universal. Cantuáriaestá forado Brasil, radicado
nos Estados Unidos, há cinco anos. Nesse período,
levou seu estilo tão romântico quanto diferente para
vários países, sobretudo o Japão, através dos CDs Sol
na Cara e Amor Brasileiro.

Mesmo distante fisicamente, Cantuária esteve bem

próximo do mercado fonográfico brasileiro nos

últimos anos graças ao êxito de duas composições suas
- Só você e Na canção - regravadas por Fábio Jr. nos

dois últimos trabalhos do ídolo romântico.

Até por isso, ele acredita num bom desempenho
do novo CD, que mistura MPB e pop, com algumas
variações. "Na verdade, ao ouvi-lo pela primeira vez,
a pessoa pode até vir a ter dúvidas sobre a origem do

trabalho musical, mas logo notará a brasilidade
embutida nas canções", explica ele, destacando as

cançõesJóia (em parceriacom Caetano Veloso), Vivo
isolado do mundo (Alcides Dias Lopes) e Pra Gil,
homenagem ao mestre Gilberto Gil. (Sucesso CD)

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Backstreet Boys
(Millennium), Offspring (Americana), Sugar Ray
(14:59), Charlie Brown Jr. (Preço.Curto.Prazo.Longo
1999). Principallançamento: Karametade.

ALFfA&CIA
MODAATUAL

Venha conhecer a coleção
outono-inverno para presentear

a sua namorada.
12 de junho - Dia dos Namorados

Rua: Cei. Procópio Gomes
de Oliveira, 1n

Jaraguá do Sul - SC
Fone/Fax: (047) 371-9887

EP-J �'N"ON'4
r:JfFA AABB (Associação Atlética Banco do
Brasil) realiza em sua bonita sede, no próximo

dia 18, a partir das 20 horas, a 4a Noite

Gauchesca, que terá animação de Léo do
.

Acordeão e Teclado. Ingressos, a R$ 5,00, podem
ser adquiridos na secretaria da 'AABB, até o dia

16, Maiores informações: 372-0424.

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

Toda a criação de Deus quer viver
o direito à vida é um dos

direitos fundamentais. Cada

pessoa, mulher e homem, criança,
jovem, pessoa idosa, pessoa

. portadora de deficiência têm o

direito de ter sua vida garantida.
Vida é tudo o que diz respeito

à nossa existência física: corpo,
mente e alma, olhos, ouvidos e os

outros sentidos. À vida pertence
também tudo o que é necessário

para o nosso sustento material:

alimento, moradia, emprego,
salário, saúde, educação. Cada ser

humano tem o direito de ter

garantidas todas estas neces

sidades materiais básicas.
A fonte da vida é Deus. Ele nos

criou, juntamente com todas as

outras criaturas que formam o

universo. Unicamente ele é o

Senhor sobre a vida e a morte. É
seu sopro que nos dá vida. Só ele

pode tirar a vida. Toda vida está

relacionada com Deus. Respeito
pela vida é amor e temor a Deus,
o doador da vida. O direito à vida
não é somente um direito humano.

Para quem crê em Deus, o direito
à vida é um direito divino.

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Portanto, direito à vida é um

direito de toda criação! Toda

criação de Deus quer viver...
Neste dia 5 de junho come

moramos o Dia do Meio Am

biente. Como está o nosso rela

cionamento com a criação criada

por Deus? Como está a nossa

admiração pela natureza, pelos
pássaros, pelas flores, pelas
árvores, pelos rios, pelas monta

nhas ... enfim, por tudo que nos

cerca? Tenho ajudado a cuidar

deste mundo bonito criado por
Deus? A vida de cada ser humano

depende da terra, do ar, da água,
da I uz ... Quem não ama a natureza,
dificilmente amará o ser humano.
Percebemos que há muito descaso
com a vida em todos os seus

sentidos. O que estamos fazendo

para promover a vida em toda a

sua plenitude em nossa família, em
nosso ambiente de trabalho, em
nossa cidade, em nosso País?

.

Tenho aprendido com as

pessoas idosas que plantar flores,
árvores, mexer na terra aumenta

a qualidade e os anos de vida.
Tenho aprendido com meus

filhos que passar momentos no

meio da natureza, admirando as

flores, o canto dos pássaros, a

exuberância das árvores torna-os
mais calmos e tranqüilos. Tenho
aprendido que me alimentar com

frutas erverduras torna a minha
vida mais saudável. Estou

aprendendo a admirar e a

respeitar a natureza, o infinito do

céu, do mar... Sinto, no entanto,

que preciso continuar a crescer

na necessidade de reconhecer

que eu dependo da criação de

Deus ... Sinto a necessidade de

crescer num coração grato a

Deus, reconhecendo em tudo as

suas mãos criadoras.
O Senhor, Senhor nosso, quão

magnífico em toda a terra é o teu

nome! Pois expuseste nos céus a

tua majestade.
Da boca de pequeninos e

crianças de peito suscitaste for

ça, por causa dos teus adver

sários, para fazeres emudecer o

inimigo e o vingador. Quando
contemplo os teus céus, obra dos
teus dedos, e a lua e as estrelas

que estabeleceste, que é o ho

mem, que dele te lembres? E o

filho do homem, que o visites?

Fizeste-o, no entanto, por um

pouco menor do que Deus, e de

glória e de honra o coroaste.

Deste-lhe domínio sobre as obras
da tua mão, e sob seus pés tudo

lhe puseste: ovelhas e bois, todos,
e também os animais do campo;
as aves do céu e os peixes do mar,

e tudo o que percorre as sendas dos
mares. Ó Senhor, Senhor nosso,
quão magnífico em toda a terra é

o teu nome! (Salmo 8)
Senhor, ajuda-nos a crescer

na admiração de tua criação.
Assim cresceremos no respeito à

vida de todas as criaturas. Ajuda
nos a tomarmos consciência de

nossa pequenez diante de tua

criação. Ajuda-nos a sermos
bons admiradores de tudo aquilo
que nos cerca, para que todas as

pessoas e tua criação tenham
vida em abundância. Amém.

Pa. Claudete B. Ulrich

�rcul0
Ita.liaI1o

de Jaraguá do Sul

Nona Festa Italiana

Parque Municipal de Eventos
_ Pavilhão A _

Programa
25/6 - Sexta-feira
20 horas - Abertura da festa com a presença de autoridades
20h30 - Início do jantar típico italiano - Servido até às 22h30
20h40 - Apresentação do Coral Italiano de Jaraguä do Sul
21 horas - Apresentação do Coral "Cornpagni Trentini", de Rio dos Cedros
21 h30 - Apresentação do Grupo de Dança de Jaraguá do Sul
22 horas - Homenagem às famílias dos primeiros imigrantes italianos de Jaraguá do �ul
22h30 - Início do bai Ie-show com a Banda "Ragazzi Dei Monti"
03 horas - Encerramento
Nota: haverá venda de queijo, salame e café com cuca.

Ingressos à venda
- Diretoria e Coral do Círculo Italiano
- Barão Vídeo Locadora
- Floriani Equipamentos para

Escritório

Tói, vê se vem!

- Devanir Danna -

Presidente Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

Sexta-feira, 4 de junho de 1999

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

I

CASA DA CRIANÇA - Rotary Club de Guaramirim reuniu-se com as

lideranças da comunidade do Rio Branco. Na ocasião os companheiros
responsáveis pelo Projeto "Casa da Criança" explanaram aos presentes
o objetivo da "Casa da Criança" e a possibilidade de a mesma funcionar
no Rio Branco, utilizando o espaço físico da antiga Escola Básica do
Rio Branco. As lideranças foram receptivas e existem grandes
probabilidades de funcionar no Rio Branco já que lideranças e vigário
pe. Ademir Baumle se mostraram bastante receptivos. A comissão espe
cial oficializou a pedido da Mitra Diocesana de Joinville, através do

vigário pe. Ademir, e tão logo aceito será formalizado um contrato de
cessão de uso com a Mitra Diocesana de Joinville, para que se possa
iniciar o projeto de reforma e instalação oficial da "Casa da Criança".
POSSE - Marcada para 8 de julho de 1999 a transmissão de cargo do

Rotary Club de Guaramirim, quando assumirá a presidência Walter
Fiamoncini e secretário Rildo de Albuquerque. Novo Conselho Diretor
e atual deverão se reunir no próximo dia 10 de junho com o governador
adjunto Osnildo Bartel. Será uma reunião administrativa onde serão
analisados os pontos positivos e negativos vivenciados no período
que se está encerrando e previsão para os fatos e realizações futuras
no período que se inicia em julho de 1999.

ROTARY X KITS - Campanha do Grupo de Escoteiros Jacoritaba,
apoiado pelo Rotary CI�b de Guaramirim, rendeu 100 kits de

primeiros socorros que foram doados ao Hospital Municipal Santo
Antônio. Os estojos e as tesouras foram doados à Apae, já que é de
utilidade para a Escola Especial Ana Maria Maluta. O número dos
kits doados só não foram maiores em virtude de camparihajá realizada

pelo Grupo de Jovens de Guamiranga.
ROTARY X COMUNIDADE - Rotary Clubs podem prestar apoio e

colaborar com outras organizações em projetos e atividades desde que
tais iniciativas estejam de acordo com os ideais e as metas do Rotary; a
atividade com a qual se colaborará seja aprovado pelo quadro social do

clube; a colaboração envolve participação direta e aceitação de

responsabilidade por parte de uma comissão rotária; a autonomia do

clube como organização independente seja preservada; todos estes

quesitos e os demais previstos noManual de Procedimento Edição 1998
do Rotary International foram analisados e respeitados quando da decisão
do Rotary Club de Guaramirim em assumir a "Casa da Criança".
ROTARY X RESPONSABILIDADE - Companheiros do Rotary,
conscientes da grande responsabilidade que têm ao assumirem a "Casa

da Criança", serão informados do teor da Lei 8.069/90 do Estatuto da

Criança e Adolescente para se familiarizarem e tomarem conhecimento
mais profundo dos Direitos e Obrigações nela contida. Na última reunião
frisou-se da cadeia de união necessária para podermos sobrepor todas as

dificuldades que deverão surgir para que a "Casa da Criança" possa
alcançar o verdadeiro e fiel objetivo. É bom que se saiba que o Projeto

. da "Casa da Criança" está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente

no capítulo que diz "das entidades governamentais e não-governamentais
que poderão ser criadas para proteção do menor quando os direitos são

desrespeitados ou violados".

ROTARY X EDUCAÇÃO ROTÁRIA - Para educar-se

rotariamente, o rotariano deve inteirar-se das belas mensagens
inspiradoras na vasta literatura rotária. Participar dos eventos rotários
onde oradores previamente selecionados apresentam palestras de alto
nível, atraente e inspiradoras. É verdade que o rotariano autêntico já
o era, antes de ser admitido no clube. Contudo, falta-lhe como o

diamante bruto, a lapidação, o exercício da operosidade na

concretização do objetivo rotário; falta-lhe melhorar o que lhe é nato.

Transmitir informação rotária é uma das maiores necessidades de

nossa organização. Não é o moménto de nos indagarmos: como vai a

educação rotária em meu clube? Estou contribuindo com o clube
trazendo infor-mação e instrução rotária? Existe o momento de

informação e instrução rotária em toda reunião?

Apoio:
�--------------------_,

ADVOCACIA
MarcosRoberto Hasse

OAB/se 10.623
SandraLúciaRonchi
OAB/se 12,520

Posto de
�� Gasolina

.T_ Maiochi
� Ltda,

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 - 982-071 O

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pós-graduação em Planejamento
Regional começa eßt junho

As aulas do curso de visão ecossistêmica. da Silva), Diagnóstico
especialização em Pla- O curso, que terá Ambiental e Planeja
nejamento Regional duração de 360 a 450 mento Setorial e Bacias

oferecido pela Ferj/ horas/aula, conta com Hidrográficas (ms. Júlio
CESJS (Centro de dez temas a serem César Refosco), Plane

Educação Superior de trabalhados, incluindo jamento Urbano e

Jaraguá do Sul) co- dois optativos: Econo- Ambiental (ms. Maurí

meçam em junho. O mia e Tópicos de So- cio Couto Polidori),
curso é oferecido aos ciologia Urbana e Rural Planejamento e Dese

alunos gaduados em (dr. Luiz Krieger Me- nho Ambiental (ms.

Agronomia, Arquitetu- rico e dr. Ivani Butzke Leandro Vieira Andra

ra, Biologia, Engenha- Dallacorte), Seminário de), Planejamento Rural
ria Civil, Engenharia em Desenvolvimento e Ambiental (ms. Teo
Florestal e Geografia. O Regional (ms. Teomar mar Duarte da Silva),

objetivo do curso é Duarte da Silva), Legis- Metodologia da Pesqui-
aprimorar a formação lação Ambiental e Tópi
teórico-prática de pro- cos de Legislação Urba
fissionais ligados à área nística (ms. Noemi

I de planejamento urbano Bohn), Cadastro Urba-

sa Científica - optativa
(ms. Suely Scherer) e

Teoria de Aprendiza
gem - optativa (ms.

e rural através de uma no e Rural (ms. Everton Leandra Bôer Pessoa).

Educação Permanente já tem cursos

previstos para o segundo semestre
A Ferj (Fundação

Educacional Regional
Jaraguaense), através de

sua Coordenação de Ex

tensão, vem promoven
do cursos dirigidos à co

munidade dentro de seu

programa de Educação

em apnmorar seus co

nhecimentos e possibili
tar a conquista de novas

experiências. Os cursos

são abertos à comunida

de e ministrados na

própria instituição.
Para o segundo se-

cas de Espanhol, Rela

ções Humanas, Etiqueta
e Cerimonial, Desen

volvimento Interpessoal
e Comunicação, Infor

mação Básica, Internet,
Pintura Especial em Ma

deira e Atividade Física.

Permanente. O objetivo é mestre, estão sendo Maiores informações
oportunizar um processo oferecidos os seguintes poderão ser obtidas na

de educação contínua, cursos: Noções Básicas Ferj _()u através do

demonstrando interesse de Inglês, Noções Bási- telefone 371/0983.

Exposição
o Núcleo de Fotografia tando no auditório da trabalhos ficarão expos

Profissional de Jaraguá Ferj a exposição "Mu- tos até o dia 11 de

do Sul está apresen- lher-Mãe-Noiva". Os junho.

Para a Ferj, esta foi
uma atividade
extremamente

importante e

significativa, por
estar promovendo o

debate sério e

aprofundado em

uma área tão funda
mental como a

educação. Os
grupos-base estão se

aprimorando e'
fortalecendo,o

"Projeto Professor

Competente" e, com
isso, ganha o

processo de

capacitação dos

professores dos

municípios da

região.
Destacaram-se nesta

jornada de estudos,
o alto nível e o

caráter inovador, às
vezes polêmico, das
idéias apresentadas
pelo professor dr.
Pedro Demo, no
debate que se

desenvolveu entre os

participantes.
·JORNADADE
ESTUDOS -

As próximas
atividades de

capacitação de

professores,
coordenados pelo
grupo-base são:

Propedêutica (São
Bento do Sul), A
pesquisa como

princípio educativo

(Jaraguá do Sul),
Produção de textos

(Corupá), Educação
Matemática

(Pomerode) e
Alfabetização
(Corupá).

A Ferj (Fundação
Educacional Re

gional Jaraguaense)
desenvolve, em
parcena com as

secretarias dos

municípios de
Jaraguá do Sul,
Pomerode, Corupá e

São Bento do Sul, o
"Projeto Professor

Competente". Em
cada município, o
projeto é conduzido

por um grupo-base,
composto por
educadores da
cidade e da Ferj, e
tem como principal
objetivo o

aprimoramento da

qualidade na

educação através da

capacitação
permanente dos

professores.
Nos dias 21 e22 de

maio, com a

pres.ença do profes
sor dr. Pedro Demo,
da Universidade de

Brasília, mentor e
orientador do

projeto,28
educadores
discutiram questões
fundamentais da

educação e da

aprendizagem
moderna. Em

relação à grande
parte dos nossos
educadores,
constatou-se que
existe uma

defasagemmuito

grande entre o

desenvolvimento das
modernas teorias da

aprendizagem e o

que é praticado em

sala de aula.

Grupos-Base ein

jornada de estudos

II

I

I

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



=10=-=C=O=RRE=I=O=D=O=P=O=V=O=========CP CRIANçA =======Se=x=ta=-fi=e=iT<='a=,=4=d=eJ='u=n=h=O=d=e:=1:=99:::9
A garotinha
Raíza Deretti completa 4 anos

dia 6/6.

Ela é filha de Milton e Sandra

Deretti (Demicar).
Parabéns!

•

•

Amanda Micaela Antonio

completa 2 aninhes dia 6/6.

Ela é filha de Valdir e Adriana Antonio.

A festinha será domingo para familiares e amiguinhos Nascimentos
18/5/99 - Andrei Vitório Paes
18/5/99 - Rhuan Pimentel Bassani
19/5/99 - Diego Schrodi
19/5/99 - Fernanda Danielewsky
19/5/99 - Gabriel de Souza Oliveira
19/5/99 - Jackson José Ersego .

19/5/99 - Maickon Douglas Lückmann
20/5/99 - Jonas Nogueira
20/5/99 - Luana Louise Ruediger
20/5/99 - Victor Henrique Marx
21/5/99 - Bruna Gabriella Urbim Bakun

21/5/99 - Dener Maziero Ianegitz
21/5/99 - Luiz Fernando da Costa
21/5/99 - Mariana dos Santos Stipp
21/5/99 - Mariana Melissa Gelinski

21/5/99 - Natalia Gabrielly Conte
21/5/99 - Patrick Guilherme Gorges
22/5/99 - Atilio Eugenio Uber Neto
22/5/99 - Bruna Carine Nicocelli
22/5/99 - Edinéia da Rocha de Oliveira

22/5/99 - Euller Pruch de Sousa
22/5/99 - Henrique Londero Beltrame
22/5/99 - Sandro Mareio de Siqueira
22/5/99 - Vinicius Gabriel Dias
23/5/99 - Luana Cristina Bortolini
24/5/99 - Bruna Terezinha Gonçalves
24/5/99 - Daniele Paz Severo
24/5/99 - Jhonathan William Kopsch
24/5/99 - Lucas Markiewicz
24/5/99 - Vinicius Henrique Mais da Silva
25/5/99 - Claudio Humberto Silva Júnior
25/5/99 - Marielly de Jesus

25/5/99 - Vonicius Ferreira dos Santos CJ
�����

26/5/99 - Emanuele Taís dos Santos 'vle��
26/5/99 - Renan Tomazi

27/5/99 - Henrique da Silva �-:r
1-. � _o ----

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maisa Janine Peritto, 9 anos (D), e Priscila Kasmirskí,
11 anos (B), serviram no último sábado de porta
bandeira na marcha da Festa do Bspí.rito Santo, do

Clube Atlético Baependi, com o pavilhão que deu

origem ao atual maior clube social de Jaraguá do

Sul. Garbosas, posaram com o diretor do CP, Eugênio
Schmöckel, sócio benen:érito. Estas jovens vão

longe ...

Alechandra da Silveira

Gonçalves completou 11 anos

dia 28'/5.

Ela é filha de Roque Heitor
Gonçalves e Marilene da

Silveira Gonçalves.
Felicidades!

o garotinho
Christopher

Omar

completou 2

aninhes no

último 27/5, t_'1!''k..p

ele é filho de

Abdul Shazan

Omar e Sueli

Silveira

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 - múslca
futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc,

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

.

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

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

Fones: 973-5732 - 376-1112

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Htp'ismo Rural
Nossos irmãos gaúchos

Gaúcho pode ser qualquer
indivíduo do universo, que de

alguma forma cultive e, prin
cipalmente, respeite e ame as

tradições do homem do cam

po. Gaúcho não são as pessoas
que nasceram no Rio Grande
do Sul, estas são rio-granden
ses-do-sul. Foi lembrando
desta definição que esta

semana mostraremos um

pouco do esporte de nossos

irmãos gaúchos do Hipismo
Rural. Eles competem em

provas com regulamentos
próprios, usam roupas, cha

péu, botas e montaria, dife
rentes, mas o que importa é

que nossos irmãos também
têm enraizados no peito
princípios nobres, como o res

peito à natureza, a integração
entre familiares e amigos, in
centivam as crianças para a

prática de um esporte saudável
e disciplinador, ou seja, lutam
por um mundo saudável e or-
ganizado.
Hipismo Rural: é um

esporte genuinamente brasi-

leiro que nasceu nas fazendas,
acrescentou bases do ades

tramento, criou regras própri
as e hoje é praticado por mais
de dois mil cavaleiros e ama

zonas, mobilizando um con

siderável planteI de cavalos de
várias raças e procedências. É
hoje o esporte base para o con

curso de Equitação, que é uma
modalidade olímpica.

O Hipismo Rural compõe
se de um conjunto de provas,
incluindo competições de

Resistência, Steeple-Chase,
Cross-Country e Saltos em

Picadeiros. O traçado do

percurso pode ser em terrenos

planos e montanhosos, com

obstáculos naturais e arti

ficiais, passagens de- água e

valas. As provas são dis

putadas nas categorias: Es

treantes, Veteranos, Mirim,
Júnior e Performance.

Enduro Eqüestre: o En

duro Eqüestre é uma cavalga
da descontraída por campos,
matos e trilhas com algumas
regras pré-determinadas. É o

lar
CARNES

esporte em que a família pode
participar completa e desfrutar
do convívio de amigos e da na
tureza. Existem duas modali
dades de Enduro Eqüestre, as
provas de regularidade e as

provas e velocidade livre. Em
Santa Catarina o campeonato
estadual é dividido em duas

categorias: Graduados e Não

graduados.
Copa Rédeas: é uma das

modalidades originárias do

Hipismo Rural. Neste tipo de

prova dois cavaleiros se en

frentam em uma pista espe
lhada. É uma prova de grande
emoção e normalmente é
realizada em grandes festas e

rodeios.
A entidade regulamenta

dora do Hipismo Rural é a

Laihr (Liga das Associações
de Hipismo Rural de Santa

Catarina), com sede em

Jaraguá do Sul e que tem como

presidente o jaraguaense
Eduardo F. Horn. A Lahir .

possui 200 filiados no Estado,
está dividida em quatro regio
nais: Norte: Joinville e Jaraguá
do Sul; Capital: Florianópolis;
Planalto: Lages; Vale: Blu
menau, e organiza três cam

peonatos por ano: Hipismo
Rural, Enduro Eqüestre e

Rédeas.
A coluna agradece ao senhor

Eduardo F. Horn por tão bem
atender e fornecer as infor

mações para esta matéria, bem
como nos colocamos à dis

posição para divulgar seus

eventos. Parabéns a todos os

organizadores, participantes e

praticantes do Hipismo Rural.

r---------.,

I
I
I

Gaúcho(a) de
idade nova

Marcon - Piquete Estampa de Taura

I Cesar Bine (5), Stéla Maris de I
I Oliveira Raulino (9), I
I Antônio José Spézia (13), I
I Flávio Ribeiro (16). I
1._-------_..1

Agenda gaúcha
5 de junho - Curso de Dança Gaúcha - CTG Laço Jaraguaense
4 a 6 de junho - Rodeio CTG Elizeu Schmitz - Luís Alves
12 de junho - Baile com Portal Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense.
Este baile será o lançamento do conjunto gauchesco Portal Gaúcho,
em breve maiores detalhes.
II a 13 de junho - Rodeio CTG Sítio Novo - Joinville
27 de junho - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
2 a 4 de julho - Rodeio Piquete Trote ao Galope (Cilo) - Jaraguá do

Sul
9 a II de julho - Rodeio CTG Laço Massarandubense -

Massaranduba.
16 a 18 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense - Luís Alves.
Junto com este rodeio acontece, também, a Festa Nacional da
Cachaça
Treinos: toda quinta-feira - J9h30 - haverá treino de laço, aberto
ao público, com vaca mecânica no eTC Laço Jaraguaense. No
local haverá serviço de bar e cozinha com o suculento churrasco e

música gaúcha:

I
I
I

Tchê classificados
Vendo: Cavalo Crioulo, 11 anos, Rosilho. Bom para iniciantes no

laço. Tel.: 372 - 3797 com Lio
Vendo: Cavalo Crioulo documentado, 7 anos Cavalo para laço -

pelagem Gateada - Tel.: 372 - 3724 com Tiago
Vendo: Cavalo marchador, tordilho negro, 8 anos - Tel.: 371 - 6045
com Ademir
Barbada: Vendo dois vestidos de prenda, Cores: salmão e bordô tel.:
371 - 6975 - Caroline
Vendo: Vestidos de prenda - Tel.: 371- 9887 - Aliane

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

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Você nunca viajou tão barato .. ;,
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Cancun 08 dias / 07 noites

Hotel 5* - US$ 588,00 ou

3x de US$ 333,00
Inclui: Passagem aérea + 07 noites de hotel

com café da manhã + transfer in / out
Saídas: domingos

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.

Europa em oferta ...
Europa Maravilhosa

- 22 dias visitando: Portugal,
Espanha, França, Itália, Suiça,

Luxemburgo, Bélgica e Inglaterra
US$ 2.495,0

Portugal com
Santiago de

Compostela - 10 dias -

US$ 1.195,00

Portugal/Espanha /.
França / Itália -

12 dias - US$ 1.470,0

Os pacotes aclrna incluem: passagem aérea +

hotel com café da manhã + city-tour transfer in / out e acompanhamento de guia.

Paris - 07 dias -

US$998,00
Madrid - 07 dias -

US$ 998,00
passagem + hotel

Londres - 07 dias -

US$ 998,00
passagem + hotel

/'-----..--

Nordeste balxou. ..
Maceió

08 dias / 07 noites
Hotel3*

R$ 645,00 ou

5X R$129,00

Natal
08 dias / 07 noites

Hotel 3 *

R$ 685,00 ou

5X R$137,00

Porto Seguro
08 dias / 07 noites

'" Hotel 3 *

R$ 465,00 ou

5X R$ 93,00

-\\0"
�é"

e\ Exemplo:

"000 Pantanal com Bonito = R$ 780,00 - Saída 25/12 .

�' Serras Gaúchas = R$ 512,00 - Saída 29/12 ,

Recife
08 dias / 07 noites

Hotel 3 *

R$ 680,00 ou

5X R$ 136,00 , .

199.

* Saldas para Junho

'TEMOS VÁRIOS DESTINOS:

'i'it1'6ig·úfP'mi·lIiiii9;f'·I§?,'§,I6tl'g·t1,1HWWilút.'g.],!!.J ...._ ..' t.SOl·i tA t4 t·, ; ttEil·i., (.,.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



z NAGEL dnagel@netun...com.br

Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

Mudas de árvores frutíferas
flores e plantas omamentais I

Rua Il'ernardo Dombusch, 2433
Vila Lalau - jaraguá do Sul - SC

Centro Espírita
Santa Catarina

Arte CIick I

Jaraguá do Sul, 4 de junho de 1999
. i0RRfil8 D8··D8iV8••• ·•··•·...

·
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A charmosa Cibele Peron foi eleita Rainha do Clube Atlético

Baependi, sábado passado, na Festa do Espirito Santo. Ela

representará o clube no concurso Rainha da Schülunfest/99
• • • • • • • • •

..,. CIcIe.

Presidente do Clube Atlético Baependi, Sidnei Buchmann, com a .

esposa, Crista, a rainha do clube, Cibele Peron; e o diretor-social,
Elemar Dierschnabe� com a esposa, lta; na sala vip do Baependi

Jussara Kajaroski, filha de Luiza
Maria Kajaroski e Waldemiro

Tzwardoski, e Gilmar Cesar
Planincheck, filho de Álvaro e Maria

Planincheck, trocaram alianças na

mão esquerda, sábado passado, com
cerimônia na IgrejaMatriz São
Sebastião. Os convidados foram

recepcionados no Salão de Festas �
.
z

Bompam �

Gilberto e Célia Nagel Guths. Ele
aniversariou terça-feira e

recepcionou familiares e convidados
com lauto jantar na noite de ontem,
em sua residência

[KOERlCH]1
Gente Nossa

372·0880,.371·0866

GONÇALVES
CONTABILIDADE

Rua: FelipeSchmidl, 86
Fmafax:�-3751

Edoon.kna

Veículos. peças e serviços

FONE: (047) 371-2111

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

Comunicadores da

cinqüentenâria Rádio

Jaraguá: o colunista,
Vanderlei, Tim Francisco,
Rudimar, Tio Ito eMárcio

com o jornalista Alexandre
Garcia, da TV Globo

Verdureira da
RAQUEL Ltda.
Clllllércill IeFrIlIASe
PerIlIrISelll Ger,,/.

Dt1ee� S114wl� frill�
k�i""� IIlilllellllls

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

Fone: (047) 372-1468

Prensas Térmicas

Aua earao do Aio Branco, 862 - Fone: 370-0299/0800-475060 - Jaraguá do Sul
e-maI: I'TIeIah>x@rnetarox.oom.br - home page - hIIp:llwww.metaInox.oom.br

Desenvolvimento -

Consultas Trabalhos
noAmor - Sorte -

Negócios
ITAJAI

AlB PaIloça,420
São lIicerWi!

, JARAGUÁ DO SUL
AlB Pasklr AIbeOO
Sctnaidaf.2373

FONE: (047) 241-3797 - 965-1195

ADV()GADOS
ROBERTO A. ROCHA

OAB/SC )).315

EVANDRO A.RATHUNDE
OABISC 13.094

direito faml7ia, comercial,
pena/e trabalhista
Rua Walter Janssen, 110

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

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

tnt�tSIl371-7575 do1Dic\\iO

..

Rua RudolfoHuffenüs.ler, 440
(próx. Duas Rodas 1ncI.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Temos ainda a fentolamina, que atua
anulando o efeito da adrenalina, pro
porcionando boa ere çó o. Desta forma,
cheqornos na Clínica UroAtual, aos melhores
resultados de padrões mundiais, pouco
invasivos, não cirúrgicos, para a grande
maioria dos pacientes, seja por distúrbios de
ordem psíquica, neurogênica, vascular ou

mesmo hormonal, com um índice de

complicações e efeitos colaterais ínfimos,

Impotência sexual
A impotência sexual hoje ainda é o termo

mais utilizado no meio leigo, embora, devido
à sua origem, tenha sido modificado no meio
médico para DISFUNÇÃO ERÉTIL, O motivo da

mudança de nomenclatura se deve ao fato
de que a grande maioria dos casos se devem
a fatores psíquicos e apenas raros casos são
realmente provenientes de distúrbios or

gãnicos, Portanto, seria errôneo continuarmos
a utilizar a palavra impotente, quando os

pacientes têm somente uma alteração na

função sexual, que afeta metade dos homens

após os 40 anos.

Grandes mudanças na abordagem dos

pacientes, assim como na forma de investigação
e tratamento deste problema, ocorreram nos

últimos quatro anos na urologia, pelo fato de

que estudos realizados nos Estados Unidos,
comprovaram serem a maioria dos exames

realizados nestes pacientes, de resultados dentro
da normalidade, fato que levou a uma

mudança completa na estratégia de enfrentar
este fantasma,

As principais causas prováveis pcro a

disfunção são provenientes do estresse cotidiano
de um mundo competitivo e materialista, onde
o ter é mais valioso que o ser e onde a pressão
social sofrida pelo arrimo de família (geralmente
o homem) é exageradamente grande,
principalmente em um país como o Brasil;
constituído de forma patriarcal. O fato mais
curioso e que explica esta teoria, foi o plano
Collor, que trouxe ao meu consultório, na época
ainda no Rio de Janeiro, vercodelroôelotco de
homens com disfunção erétil.

Um dado de importante conotação para
este tema é. o de que a Organização Mundial
de Saúde admite serem os distúrbios

depressivos, o mal do século, Cerca de 65%
da população do ploneto sofrem, de alguma
forma, de tais sintomas, Ela adverte ainda, que
a grande maioria dos pacientes sequer admite
o problema, Acredito que é hora de nós
médicos nos perguntarmos se não são estes
os pacientes que nos procuram com

dificuldades de ereção, no dia-o-dia,
O distúrbio erétil é mais comum após os 40

anos, embora já tenha atendido a um

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

W 371-3426

Ora. Anna Paula L. de

Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

It��IiI�J�llmi��llml;II�Iª�;�:il€�t,I��I:mlliílg,
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 MédicoOdontológlcc

paciente de 23 anos de idade com o

problema, A grande dificuldade que ocorre

ainda na atualidade, é o grande preconceito
que o próprio paciente tem, em procurar o
auxílio médico, Outra dificuldade existente, é
a de trazer de volta ao consultório, aquele
paciente que foi tratado pelos métodos

antigos, cujos resultados foram pobres ou

nulos, após um mundo de exames onerosos,

que hoje são desnecessários,
Pela evolução científica da disfunção

erétil, passou-se pela ingestão de hormônio
masculino desenfreado (o que aliás antecipa
o aparecimento do câncer de próstata),
aplicação de papaverina no pênis (o que
levava muitos pacientes a horas de dor

peniana), vacuoterapia (complicado método
de sucção de sangue para o pênis), próteses
cirúrgicas, que mantêm o pênis em sem i

ereção, ioirnbino. que tem pouco resultado;
a prostaglandina do tipo 1 (alprostadil), cujo
efeito tem se mostrado muito eficaz, O

alprostadil é a substância que relaxa as duas
veias do pênis, deixando o sangue entumecê

las, provocando ótimo estado de ereção, O
modo de aplicação da prostaglandina é
recomendado de forma distinta por duas
linhas de pensamento dentro da urologia, Há
um grupo que prescreve diretamente a auto

injeção no pênis e outro que dá ao paciente
a opção da aplicação sob forma de gel na
uretra, Na Clínica UroAtual, realizamos

previamente um perfil de cada paciente,
onde pequenos detalhes são importantes na

opção a ser determinada em cada caso, Em

junho de 1998, chegou ao Brasil o famoso

Viagra, que tem mostrado bons resultados,

principalmente em pacientes abaixo dos 60

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTO AADULTOS EADOLESCENTES

Ursula Korol!
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Ernestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843 .

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

* Paulo Obedrecht é médico, membro da
Sociedade Brasileira de Urologia, atendendo
na Clínica UroAtual e no hospital de
Guaramirim.

�i•• ijac@netuno,com,br
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul - Centro

pl
Doenças do Intestino grosso,..........

. reto e ânus, Colonoscopia,
i

retossigmoidoscopia
...

...
.

..
..

Dr. Alexandre L. Schlabendorff
( Proctoclin ) cm - 7096

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de
última geração.

Dr. lVIar/o Sousa
Dr. l\4ar/o Sousa Jr.

Fone 371-5117 * 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldemiro Mazurechent 67 -

Ao lado do Hospital São José

lFeVV\iV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr, Jean Beno Schreiner Lucht -

,

CRM5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 • 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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Filosofia da TV por csslnoíuro
• Marco Antonio Murara

SISTEMAS DE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE SINAIS DE TV -

Acompanhou-se nos últimos anos o avanço da tecnologia das
comunicações, em especial da televisão, Hoje em dia pode-se
receber em casa, através do televisor, diversos tipos de tronsrnssóo '

de sinais de televisão, söo eles:
SINAL VHF (TV's ABERTAS) - Caracteriza-se pela instalação de um

aparelho de televisão conectado a uma simples antena, mais
conhecida como "espinha de peixe" pelo formato característico,
que' recebe. o sinal gratuito das emissoras nacionais com repetição
regional (ex: RBS, SCC, Barriga Verde), A qualidade das imagens não
é tão apurada quanto nos demais sistemas, tendo em vista as

interferências no meio, pois é um sinal de freqüência que está no or.

SINAL DBS (ANTÉNAS PARABÓLICAS) - Pode-se também receber o
sinal das TV's abertas diretamente dos satélites, através das antenas
parabólicas, Elas recebem uma quantidade maior de canais

gratuitos, mas não conseguem apresentar a programoção dos canais
regionais, Corocterlzcrn-se. em alguns casos, por ter intervalos
comerciais sem propagandas,
SINAL DTH (SATÉLITE DIGITAL) - Outro sistema é o DTH ou DIRECT TO
HOME (ex: Sky, DyrectTV, Tecsat), É o sistema onde uma antena de
60 cm de diãmetro e um decodificador recebem o sinal de canais
exclusivos, ou seja, canais que quase não apresentam intervalo
comercial. a que só tem acesso quem assina e paga mensalidade',
Pacotes diferenciados com quantidades variadas de canais
garantem a progromação. Obviamenté os valores das mensalidades
variam conforme a escolha do pacote, Programações especiais
podem ser escolhidas e recebidas, como o PAY PER VIEW e um valor
extra é adicionado à sua mensalidade, Caracteriza-se, quase na

sua totalidade, pela perda do sinal das TV's abertas (canais
parabólica + canais regionais),
SINAL MMDS E CABO - Os sistemas MMDS e Cabo têm em comum

uma central de recepção com grandes antenas que recebem e

modulam o sinal dos canais de TV's abertas, canais regionais e canais
exclusivos. Estes sistemas somente podem ser instqlados em cidades
que obtiverem concessão do Ministério das Comunicações,
A diferença está na forma de transmissão para a casa do assinante,
No sistema MMDS, antena especial transmite o sinal da central de

recepção (chamada operadora) para outra antena especial na casa

do assinante, Este sinal pode sofrer interferência, pois também é via
aérea,
No Cabo, a central de recepção (operadora) transmite o sinal por
uma rede fechada de cabos que segue os postes da rede de

energia é chegam até as casas dos assinantes, Esse sistema não
sofre interferéncias externas no sinal e possui pacotes diferenciados
conforme o mercado das cidades onde estão instalados, O cabo é
um sistema onde a tecnologia possibilita não só a trcnsmlssõo de

imagens e sons como também dados, o que no futuro possibilitará
inúmeros serviços interativos, os chamados serviços de banda larga,
OPERADORAS - São chamadas as centrais que fazem a recepção e .

tratamento do sinal. de áudio e vídeo dos canais, para transmissão
dos sistemas MMDS e Cabo. GrQndes antenas recebem o sinal.
receptores, transcodificadores e moduladores fazem o tratamento
das imagens (chamado Head End),
PROGRAMADORAS - São empresas que representam diversos canais

por assinatura, Um exemplo é a Globosat que administra os canais'
Telecine, USA. SporTV, Multishow, Globonews e outros,
CANAIS - Existem os canais de programação variada e os canais
com determinado gênero, A programação que é exibida, é
determinada pelo próprio canal e é independente da progra
madora ou da operadora.
PORQUE A PROGRAMAÇÃO REPETE - A característica principal da TV

por assinatura é a variedade de horários para assistir ao mesmo

programa, Parte-se do princípio de que todos estão pagando
mensalidade e por isso todos têm o direito de assistir à programação,
Os assinantes trabalham, estudam e têm outras atividades rios horários
mais variados, Por isso a variedade de horários e conseqüentemente, a
repetição, Isso acontece em todos os sistemas de TV por assinatura.
As pessoas que gostam de estar bem informadas buscam na TV por
assinatura a variedade, ou seja, em determinados momentos assistem

esporte, em outros, fllrnes. desenhos, seriados, jornalismo, shows. clips.
documentários, etc, Para quem assina TV exclusivamente por um

gênero de canal. acaba encontrando na variedade de horários
Um infortúnio, pois acabam assistindo à mesma programação
algumas vezes,

CUSTOS - Os diferentes sistemas apresentam diferentes custos e por isso

diferentes valores de mensalidades, Todos têm erncornurn o custo da

programação que é pago para as programadoras e está diretamente
incluído na mensalidade. Custos de antenas (MMDS e DTH), rede de

cabos, aluguel de postes e consumo de energia elétrica (cabo),

• Supervisor de operações NET Jaraguá TV a Cabo

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224

Edson Junkes/CP

Controle: técnicos da Cidasc instalam armadilhas para a captura domorcego

Focosde raiva bovina atingem
propriedades rurais da região
---�-----------------------------

Doença transmitidapelomorcego hematófagojámatoupelomenos 30
animais em Massaranduba, Vacina é a solução para acabar com surto

Massaranduba - A raiva
bovina provocou a morte de
cerca de 30 animais em 20

propriedades rurais do Mu

nicípio no mês de maio, Os
números foram divulgados
esta semana, pelo vice

prefeito e secretário de Agri
cultura, Alfredo Vavassori.
Veterinários da Cidasc

(Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina) estão
percorrendo fazendas em

Jaraguá do Sul e Guara
mirim para identificar novos
focos do vírus, causado pelo
morcego hematófago,

No combate à prolifera
ção do vírus, técnicos e agri
cultores se uniram para a

aplicação de vacinas, A do
se imuniza o animal por até
três anos, "Não existe arma

. melhor do que a vacina",
reforçou João Manoel Bazeti
Marques,médico veterinário
responsável pela equipe de
combate à raiva, da Cldosc,
Desde 1993 não era registra
do casos de raiva bovina em
Massaranduba,

As localidades mais

atingidas pelo surto sãoBen
jamin Constant, Braço do
Norte, 13 de Maio e Campi
naCerifrol. O criador de ga
do Wigando Gruel, da Tifo
Aurora, em Jaraguá do Sul,
teve três animais infectados

pelo vírus do morcego he

matófago, O bovino infec
tado apresenta falta de co
ordenação motora, parali
sia progressiva e salivação,
"Se não tratar em dez dies.
depois dos primeiros sinto
mas, os riscos de morte do
animal é grande", afirmou
Alfredo Vovossorl.

A meta da Cidasc é in
tensificar a conscientização
aos proprietórlos rurais para
que junto com a vacina
contra a febre aftosa, imu
nizem o gado contra a rai
va, Em uma semana foram
vacinadas perto de duas mil

cabeças de gado, das qua
se oito mil estimadas no Vale
do ltopocu, "A proliferação
do vírus na região é causada

por aspectos geográficos -

montanhosa, úmida - e pelo
aglomeração de animais
em pequenas propriedades,
atraindo o morcego e espa
lhando rapidamente a rol-

I
,

AUTO-ESCOLA
SINALVERDE
---------

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

vo". explica Marques,
Além da vacina, a Ci

dasc usa outro método no

controle da raiva bovina,
Armadilhas instaladas próxi
mas a esróbulos. com redes

especiais, capturam o mor

cego durante a noite, "Pas
samos um produto, tipo pas
to. no corpo do morcego,
Por hábito, outros da espécie
limpam, ingerindo a posto.
fabricada com veneno, cau

sando a morte do morcego
hematófago", ressaltou o

médico veterinário,
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o PRoCEl NÃO ECONOMIZOU MOTIVOS
PARA DEIXAR NOSSOS FUNCIONÁRIOS ASSIM·.

Terça-feira, 1.0 de junho, foi feita a

entrega do Prêmio Procel 99 -

e nós aqui da Kohlbach, muito felizes.

Afinal, temos orgulho de fazer o

melhor e mais econômico motor do

a Kohlbach ganhou 18.lsso mostra

que quem escolhe um motor Kohlbach

ganha eficiência e economia.

Nossos consumidores ficam satisfeitos, Brasil.
I

. .

Programa de Combate ao Desperdício
de Energia Elétrica. Das 20 categorias,

Mlnllt6rlo d. Min •• I En.ral.

Eletrobrás ��
______�/.l �

� 'KOHLBRCHJ
II

O MOTOR DO BRASIL

IHIIETItO

(047) 372·6600 www.kohlbach.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-------�-
------------

!��!:�.��.!??���:.�.��.��.�.��.��.�?�? 6iQ.RiRJiIQijji1IaQ!lili;iYi@;,�Q., ��.���.-..l.�

�.C.p , ..

b� [g)ti\[g)��
•••••••••••••••••••

Guaramirim (I)
Acompanha "Doe seu klt". desencadeada em todo o Vale
do Itopocu há 15 dlos. teve resultados positivos, principalmente
noMunicípio, Agora, depois de dez dias de recolhimento do
estojo, a doação de materiais hospitalares continua em 14

postos fixos, Alguns deles, acessíveis para a comunidade,
como as cinco agências bancárias de Guaramirim, o
escritório dos Correios e nas escolas Alfredo Zimmermann e

Almirante Tamandaré.

Schroeder
O presidente da Ascaban (Associação Catarinense de
Bananicultores), Edwin Jurk. empossado recentemente,
anunciou que pretende desenvolver ações para coibir a
entrada da Sigatoka Negra, O fungo atingiu milhares de pés
de banana na Região Norte do País e espalha-se rapidamente
para os estados do Sul. através de caminhões,

Corupá
Câmara de Vereadores aprovou o decreto lei que concede
ao governador Esperidião Amin (PPB) e ao vice Paulo Bauer
(PFL) o título de Cidadão Honorário do Município, O secretário
de Saúde, o corupaense Eni Voltolini. será homenageado
como Cidadão Benemérito. A solenidade está prevista para
o dia 7 de julho, às 1 Oh30, no auditório do Teatro Anchieta,
no Seminário Sagrado Coração de Jesus, .

E
E
8
,...

melhor

COM CERTEZA!!!
Apenas 5 minutos do seu tempo,
verifique as condições da caixa

d'água. Com cetteze está polída;
Ofereça o melhor à sua família

Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria,
.

hotel, ferramentaria, lavanderia, etc.

Instalamos em demonstração sem compromisso.
O filtrão não esconde a sujeira, ele mostra!

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA

Corpus Christi leva multidão
para as ruasde Jaraguá doSul
---------------------------------

Cerca de três milpessoas participaram da procissão, que percorreu o

centro do Município e durou duas horas. Missa abriu a celebração

Jaraguá do Sul - Milhares
de fiéis acompanharam na

manhã de ontem a celebra

ção de Corpus Christi no Muni
cípio. Durante quatro horas,
a devoção por Jesus Cristo foi

representada através de ora
ções e contos. O tradicional

tapete ornamental de serra

gem, coberto por pétalas de
reses. tampinhas de garrafa e
pó de café, trazendo as ima

gens da igreja, enfeitou o tre
cho da procissão.

Antes da mlsso. programa
da para dar início ao maior
evento da Igreja Católica em
todo omundo, uma pequena
multidão se aglomerava pró-

.

ximo às escadarias da Igreja
São Sebastião. Quando o pa
dre João Boeing abriu a cele
bração, louvando o Corpo
de Cristo, alguns fiéisse emo
cionaram, "Isso representa
muito mais do que umcrnsso,
Estamos celebrando o pão e

o vinho, símbolos dos católi
cos, de Jesus Cristo na Santa
Ceia", 'disse Lair Springer
Schwalbe, 62 anos, que desde
1989 acompanha o ato em

Jaraguá do Sul.

Depois de duas horas de
misso. padre João Boeing
percorreu os quase quatro
quilômetros de procissão. Os
fiéis deixaram o pátio da igre
ja Matriz, passando pelas ruas
João Zapella, Francisco Fis
cher; Avenida Rio Branco, ruas
Reinoldo Rau, cruzando a Do
mingos da Nova e retornando
para a Avenida Marechal

Guaramirim (II)
O Município, segundo maior da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu), ocupa a 229 posição no

ranking das cidades orreccdcdoros do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços), totalizando uma
arrecadação de RS 10,046,74. A lista dos maiores municípios
que repassam para O governo estadual o imposto foi

divulgada no início do mês, com dados de 1998,

Filtragem natural
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma
camada de carvão ativado e por
várias camadas de quartzo cristalino

de diferentes granulosidades.

o filtrão é construído inteiramente

em aço inoxidado.

Capacidade de Filtragem: 1000,3000,
5000 e 10000 litros por bore.

') Garantia: 3 anos aprovado em todos

os testes submeiloos.
APÓS A_lNSTALAÇÃO 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

PREP,I\RAÇÃO DE ALIMENTOS, MAS
0255 mm TAMBEM PRA USO GERAL.

õevoçôo:milhares de fiéis acompanharam a procissão
Deodoro da Fonseca, A cada por alunos e cristãos durante
metro, a devoção era ainda um mês, Em Jaraguá do Sul.
maior, o Colégio Divina Providência

Uma das novidades este utilizou os cobertores recolhi-
ano, adotada por algumas dos numa campanha interna,
paróquias e colégios do para decorar o trecho entre
Estado, foi a confecção do ta- a Farmácia do Sesi e o Colé-

pete ornamentai, significan- gio São Luís, Na próxima se-

do a entrada de Jesus Cristo mana, famílias carentes do
em Jerusalém, com coberto- Município começam a rece-

res, As peças foram doadas ber os cobertores,

Membros do JCVL (Jaraguó Clube de Vôo Livre) dividem o passatempo dos saltos de
asa-de/ta e parapente com a preservação da natureza. Através do apoio da Malwee
Malhas, que doou lixeiras, o clube instalou os recipientes ao longo da estrada de acesso
aomorro epróximo àpista de decolagem. Depois de dois anos, amédia de lixo depositado
corresponde a cinco sacos de 100 litros por mês. "Parece pouco, mas se imaginarmos
queparle deste lixo era jogado demorro abaixo, entendemos a imporlãncia dessa ação
contra apoluição", destaca Juliano Gorges, vice-presidente do JCVL.
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Quadrilha é presa depois de invadir
mercado no interior de Guaramirim
---------------------------------------------

Polícia suspeita que os três envolvidos, inclusive um menor, de 15 anos, tenham

participação em outros assaltos a estabelecimentos comerciais do Município

Guaramirim - A Polícia
Militar de Jaraguá do Sul
prendeu na manhã de

quarta-feira (3) os desem

pregados Nelson Raasch, 42
anos, e os irmãos E,H" 15, e
Osmar Hamann, 29, O trio é
acusado de arrombar o

Mercado Wagner, localiza
do na Estrada Bananal,
interior de Guaramirim, na
madrugada da última terça
feira (2), e levar produtos
alimentícios e pacotes de

cigarros, A mercadoria está
avaliada em RS 600,00,
Morador da Corticeira,

Raasch confessou à polícia
que ,planejou o furto junto
com os irmãos Hernenn. Os
ladrões entraram no mer

cado depois de arrombarem
uma porta lateral do prédio,
Testemunhas que passavam
pelo local desconfiaram do
barulho e acionaram a

polícia, Por volta das 4 horas,
Raasch foi cletido quando
caminhava pela Estrada
Bananal. Toda a mercadoria
furtada estava escondida no

meio dos bananais da

região, "Eles pretendiam
retirar os produtos ao ama"

nhecer". disse a delegada
Jurema Wulf,

Os irmãos Hamann ha
viam se refugiado na casa

do comparsa, "O Nelson
acabou entregando o es

conderijo deles", observou a
policial. Quando soldados
militares chegaram na re

sidência de Nelson Raasch,
Osmar e E" estavam dor
mindo, "Não houve rea

ção", completou Jurema, A
polícia acredita que o trio
é responsável por outros
furtos em estabelecimentos
comerciais de Guaramirim,
Raasch disse no depoi-

Fios e lãs

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios e

lãs, de madal, chinil,
buclê e acrilâ,

Venha conferir!

Rua: Max Wilhelm, 837 - Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - SC

Quadrilha: Nelson (E), o menor E_, e o irmão, Osmar Hamann, presos por furfo

mento que a comida rou- três famílias, Os Hamann já ca de Araquari, também
boda seria para alimentar têm passagem pela comar- por furto,

Mecânicos têm prisão decretada
Jaraguá do Sul- O delegado Ilson

José da Silva pediu a prisão pre
ventiva dos foragidos Daniel Paulo
de Borba, de Joinville; Célio José
Rosa e Fábio Roberto Peccoraro,
ambos de Jaraguá do Sul. Eles são

suspeitos de participarem de uma

quadrilha especializada em roubo
de carro, desbaratada pela Polícia
Civil na semana passada, O me

cânico Daniel Paulo Ramos, acu
sado de comandar o esquema, teve

prisão prorrogada, Ramos está
detido no presídio regional.

Jocélio Vieira, dono da Velocity
Mecanic, uma das três oficinas
mecânicas investigadas, foi liberado,
Gilmar José Bonomini, dono da
Oficina Gilmar - onde foram encon

trados três veículos com adulteração
no chassi - responderá o inquérito
em liberdade, Bonomini é acusado

por receptação de carros furtados,
Nos últimos cinco dias, a polícia de

Corupá encontrou quatro veículos
abandonados, Silva não descarta a

possibilidade da participação de
mecânicos da região na quadrilha,

Flagro: perito Gilson Rateke confere adulteração no chassi dos veículos
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BreithauptjFME estréia no
returno contra Belamar/Puma
----------------�----------�-----

Equipe jaraguaense terminOu o turno do Estadual em primeiro lugar, com
24 pontos. Federação Catarinense divulga hoje o complemento da tabela

Jaraguá do Sul - Depois
de assegurar o primeiro lugar
do turno do Estadual de

Futsal da Divisão Especial, a
Breithaupt /FME prepara-se

para iniciar outro desafio. O
returno do campeonato
abre neste sábado com seis

jogos. A Breithaupt/FME viaja
para o Planalto Serrano e

enfrenta a Belamar/Puma,
de Lages, que terminou a fa
se anterior na lanterna. A

Federação Catarinense de

Futsal divulga hoje o com

plemento da tabela de

jogos.
Nesta fase, a pontuação

obtida no turno continua

valendo. Os oito primeiros
colocados, após as 11 ro

dadas, estão classificados

para os playoffs finais do

Estadual. Os quatro times

com melhor campanha
levam a vantagem de

decidir em casa a vaga às
semifinais. "A meta é essa",
salientou o técnico Manoel

Dalpasquale.
Com apenas uma derrota

na primeira fase, a Brel

thaupt/FME desbancou o

favoritismo da Tuper/Plonor.
atual campeã, na última
rodada. Depois de lide

rarem durante todo o turno,
os são-bentenses foram

surpreendidos no Ginásio
Annes Gualberto pela
equipe Regata/Rio do Sul,
e acabaram perdendo o

jogo por 8 a 6. Em Jaraguá
.

do Sul, o time local goleou
o Colegial/AvaL de Flo
rianópolis, por 5 a 2, somou
cinco vitórias consecutivas,
e ficou com um ponto a

rncls do que a Tuper/Plo-

nor.

Ontem os jogadores fo

ram dispensados em razão

do feriado de Corpus Chris
ti. O grupo retorna aos trei

nos segunda-feira (7), no

período da manhã. Ainda

sem marcar gol no campe
onato, Altair prefere trans-

ferir a responsabilidade pa- -

ra todos osjogadores. "A e-' ".
quipe joga para a equipe,
e não para apenas um

jogador", ressaltou. Com os

três gols na partida do últi
mo final de semana, o ala

Xande assumiu a artilharia

da equipe, ·com 10 gols.

Ziehlsdorffmantém liderança no Ciclismo
Jaraguá do Sul - Depois

de vencer a oitava etapa do
Campeonato Estadual de
Ciclismo na prova contra o

relógio individual, o jara
gUaense Edson Ziehlsdorff
manteve a liderança do

ranking catarinense na

categoria Cadete, com 242
Pontos. As corridas foram

disPutadas nas ruas centrais

de Biguaçú, Grande Floria

nópolis. Na mesma cate

goria, outro jaraguaense,
_ Marciano Muniz, ficou na

quarta colocação.
- Estou atravessando boa

fase e os resultados são

conseqüências dos treina

mentos específicos para os

Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, afirmou o ciclista.

-

O técnico da equipe jara-
guaense de Ciclismo, Rein
vald Arthur Müller, definiu os

cinco atletas que represen
tam o Município nos Jogui
nhos Abertos. Além de Zieh Is
dorft e Muniz foram relacio
nados: Maurilio Pereira,

Johnny Neppel e Emerson
Silveira. "Vamos tentar o

título", avisa Müller.

Edson JunkeslCP

Disposição: atletas treinam forle para a decisão da vaga

Wizard precisa da vitória no
EstadualJuvenilde Basquete
Jaraguá do Sul - A equipe

Wizard/FME de Basquete
masculino disputará a última
vaga para as finais do

Campeonato Estadual Ju
venil com a AABB, de Flo

rianópolis. A Federação
Catarinense de Basquetebol
ainda não marcou a data
do quadrangular decisivo
da fase de classificação,
programado para o Ginásio
São Luís, em Jaraguá do Sul.

O atual campeão, CE
Bom Jesus, de Joinville,

assegurou a vaga depois de
vencer todos os jogos do

segundo quadrangular, do
mingo passado, na capital.
Uma das vitórias foi sobre a

Wizard/FME, por 88 a 65. Os

jaraguaenses se recupe
raram e venceram na

segunda rodada o Ban
deirantes, de Brusque, por
83 a 48. No confronto com

a AABB, melhor para os

florianopolitanos, que
acabaram derrotando a

Wizard/FME por 69 a 55.

Jeep Club
* No último sábado realizamos a nossa tradicional feijoada.
Quem foi gostou e até exagerou.
* Para o próximo dia 12/6 estamos programando uma incerta,
provavelmente pela trilha das Torres.
*0 jantar da nossa reunião passada foi preparado pela esposa
do companheiro CaUoni. Estava ótimo.
* O aniversariante da semana é o companheiro Vilmar Cattoni,
29/5. Parabéns!
* O nosso clube se coloca à disposição das empresas que
quiserem promover a sua marca, através de patrocínio do nosso

Jeep Raid, que será realizado nos dias 3 e 14 de agosto.
Informações pelo telefone 370-41 00.
* Comunicamos a toda comunidade que o Jeep Club de Jaraguá
do Sul não se responsabiliza por pessoas que utilizam veículos
4X4 nas trilhas da nossa região. Sendo que todos os nossos

associados possuem uma identificação nos seus veículos e os

mesmos possuem experiência e autorização dos proprietários
das terras onde se localizam estas trilhas.·

- Alongamento de Chassi
- Cardans

- Manut. de Guindastes.
- Reformas de Equipamentos
- Adaptação Equipamentos
- Soldas Especiais ...

Fone: (047) 370-4159

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sonho de disputarOlimpíadas
deSidney acabou para Lopes
---------------------------------

Atiradorjaraguaense ficou a um ponto de obter o índice olímpico. Na
classificação geral, Samuel foi o melhor brasileiro na Carabina Deitada

Jaraguá do Sul - Por

apenas um ponto, o ati
rador jaraguaense Samuel
Leandro Lopes, 19 anos,

não alcançou o índice

olímpico. Lopes fez 586

pontos durante a Copa do
Mundo de Tiro, realizada
em Munique, na Alemanha,
de 16 a 25 de maio, e

terminou a competição em

862 lugar, a melhor co

locação de um brasileiro na
modalidade Carabina
Deitada. O resultado aca

bou com as chances do
catarinense em disputar as
Olimpíadas de Sidney, na
Austrália, em 2000.

Lopes lamentou que a

diferença para atingir a

marca exigida pelo COI

(Comitê Olímpico Inter-
.

nacional), de 587 pontos,

tenha sido mínima, mas
ressaltou o desempeho da

equipe do Brasil na prova.
"Como é a Copa do Mun
do mais tradicional, a elite
do tiro estava lá. Ficamos
na frente de quase 60
atiradores do mundo intei
ro", reforçou o jaraguaen
se. Lopes competiu pela
primeira vez na categoria
Sênior.

Além disso, a baixa

temperatura registrada no

estande olímpico alemão,
que vcriovo de 1 0\5 graus,
foi outro obstáculo que
atrapalhou nas séries de
tiro. Ao todo, 130 atiradores

. foram inscritos na Carabina
Deitada, divididos em duas
eliminatórias. Samuel Lopes
acabou na 449 colocação
- somente ou 40 primeiros

<'

de cada eliminatória foram
classificados para a final.

Apesar do sonho de

disputar pela primeira vez

uma Olimpíad_a ser adiado

para 2004, Lopes recebeu a

notícia que no próximo
ranking divulgado pela
Confederação Brasileira de
Tiro, seu nome aparecerá
na segunda posição. Mes
mo sem ter participado de

algumas etapas do Cam

peonato Brasileiro de Tiro,
o jaraguaense foi bene
ficiado por maus resul
tados dos concorrentes
diretos ao títulos. Agora,
Lopes tem 1.753 pontos e

prepara-se para disputar,
em agosto, a 52 etapa do
Nacional, em Americana,
São Paulo. "A meta é
vencer na Sênior".

FON�:
370-2'25

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVPERPRoMOÇÃ@ DE l11NIVIElIlNO

DORMITÓRIO
COMPLETO

DE R$ 280,00

SALA DE

JANTAR _

COMPLETA

• + 4

DE R$ 280,00

MÓVEIS DIltETO DA FÁlllt.CA
�A%EMOS TAMl'tM SEV",OJETO SOll MEDIDA

AGUARDAMOS SUA VISITA

RUA JOINVILLE, 5.070 - JARAGUÁ DO SUL - SC

PETERSON IzidoRO

Parou geral
Zito Vogel, presidente da Liga Jaraguaense de Futebol,
paralisou o Campeonato da 29 Divisão de Amadores e
os compeonatos de escolinhas de futebol e o Veteranos.
Motivo: Fundação Municipal de Esportes não repassoua
verba para os clubes, aprovada pela Cãmara de
Vereadores no início do ano. Bola rolando só depois que
a subvenção for parar nos cofres das equipes.

Corrida maluca
A Radix Assessoria e Consultoria, empresa gestora do
futebol profissional do Jaraguá Futebol Clube, deverá
anunciar nos próximos dias o patrocinador do time. É um
clube do futebol italiano. Porém, a injeção de dinheiro
será de apenas 40% do que foi orçado pelo dono da
empresa, José Roberto do Carmo. O restante virá de
parceiros brasileiros.

Lenzi no Texas

Máquinas e pilotos de jet ski se tronsterern para o Texas
neste final de semana. Depois das duas primeiras etapas
na Flórido, chegou a vez dos cowboys assistirem os

'malabaristas das águas', na terceira etapa do
Campeonato Aberto dos Estados Unidos. Entre eles,
destaque para Alessander Lenzi (Wamilton's Customs),o
jaraguaense campeão brasileiro, que disputa a liderança
da categoria Free Style Profissional, com o americano Eric
Malone.

Firmamento
Está explicado porque o árbitro André Firmo Filho deixou
de apitar o torneio interno do Beira Rio a partir da

segunda rodada, André tem um acordo de cavalheiro
com o presidente Ivo dos Anjos, do Acaraí. sendo titular
absoluto nas partidas de campeonatos promovidos pela
sociedade. Como houve coincidência de datas, melhor
para os jogos do Acaraí, que tiveram arbitragem tranqüila,
Enquanto no Beira Rio, só faltou policiamento para
escoltar os juízes ao final das partidas.

Rápidas
�--�*

Morgana Mesch e Jader de Moreira, ambos na categoria
Mirim, foram os destaques da delegação jaraguaense na

1'9 Copa Hobby de Tênis de Mesa Cidade de Pomerode.
Os dois conquistaram medalha de ouro,
* O Independente sapecou 4 a O nos Veteranos da Vila

Lalau, na segunda rodada das oitavas-de-final do
Varzeano de Futebol. Kiferro, terceiro colocado ano

passado, apenas empatou com o Bangu/Demicar, em 2

02.
* Luiz Póvoas, o Leka, daWizard Idiomas, definitivamente
assumiu sua paixão: o basquete.

A maior variedade de carnes

selecionadas

RuaWalter Marquardt, 226 - Vila Nova

ir (047) 372-0528
'
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