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iI�tóriOA.Lamuis Idosos disputam até domingo jogOSY:''i, ,

M"",,,,�;�;;:.n:::�:': das Olimpíadas .da Terceira Idade
CAUSAS:
- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumidor
- Direito Bancário

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

/lf4/S SABOR PARA SUA V/1J4

Dtlas Rodas
Industrial
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Emoção: Alfredo Lemke acende a pira olímpica e dá início aos jogos

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
Centro de Imagem 1

(Junto ao Hospital Jaraquá)
Fone: (047) 371-9653

Ultra-sonografia
Radiologia e

Pediatria

Tomografia
Computadorizada

Angiografia
Mamografia
Check-up Vip

Oúnico
Centrode

Imagemda
Regiãocom
Radiologista
PediátricoCentro de Imagem 2

(Dr. João Biron)
Fone: (047) 371-8776

Cerco de duos mil pessoas
lotaram o Ginásio do Sesl. no'
tarde de ontem, durante o

abertura do Z:1 Olimpíada do
Terceiro Idade. Muito anima

ção marcou o desfile dos

grupos de idosos que partici
parão, até o próximo domin
go (13), dosjogos, que inclui,
entre outros, Bolão, Bocha,
caminhados de 200 metros e

quatro por 100 metros, Do
minó e Peteca.

Após o desfile, o casal
Alfredo e Thusnelda Lemke,
ambos com 75 anos, con-

duziu o fogo olímpico. O ju
ramento do atleta foi feito

pelo jogador de Bolão, Ge
rold Meier, 68, acompanhado
pelos 444 atletas com o braço
direito estendido.

.

A 29Olimpíada de Integra
ção dos Grupos de Terceiro
Idade reúne os 23 grupos de
idosos de Jaraguó do Sul.

Paro completar o anima
ção, logo após o abertura
dos jogos, os idosos partici
param de um baile no Par

que Municipal de Eventos.

Página 7

Floricultura Florisa Ltda.
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul
Fones: 371-0515 e 371-8146

Não esqueça:

12deJunho
Dia dosNamorados

. Pro
{m�g�m

Atendemos diariamente.
Façasuareservaparanúpcias. 371' 771 9Reservas: Fone (047) 375-1482 -Corupá-SC

-
.

.

ENOERECO ElEiRONICO
I

corpovo@jgs.matrix.com.br

Re Pneus
Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799 / 371-0747
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die. aptos a trabalhar em

funções que são de respon
sabilidade dos profissionais
de Educação Física,

É assim que o governo
municipal "valoriza o ci
dadão", Não ouvindo os

profissionais habilitados na

área e oferecendo ã popu
lação um trabalho sem

qualidade necessária, du
será que as "cabeças pen
santes" da FME, todos for
mados em Educação Física,

comparam sua capaci
dade de trabalho com a

de um garoto recém saído
do segundo grau?

Está na hora dos profis
sionais de Educação Física
se levantarem e exigirem
seu espaço, A lei de regu
lamentação está aí para
moralizar nossa profissão e

precisa ser obedecida por
todos, Quem quiser exercer
a profissão que faça como

nós, profissionais diploma
dos: estude, estude muito e

depois venha disputar o

mercado de trabalho de

forma honesta e honrosa,

? � .?���.I�� '
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Caixa de pandora
Seria muita pretensão esperar que os vereadores

jaraguaenses dessem demonstração de superiori
dade e de equilíbrio diante das declarações feitas

por um petista arrogante, O que se viu e se ouviu
na sessão da última segunda-feira apenas confir
mou o que este espaço tem reiteradamente de
nunciado: o Legislativo Municipal, variando os mem-

bros conforme a conveniên
cia, desconhece a função
primordial do poder, Como
representantes do povo, os

vere.adores deveriam ter um

pouco mais de respeito
para com a população e

não transformar o cargo em

balcão de negócios,
Habituados a confundir

negociações políticas com

imposições, abusaram da
tribuna da Casa e da

paciência dos munícipes
para rebater as críticas,
Como homens públicos, re
munerados

-

com dinheiro
dos contribuintes, têm

obrigação de prestar con
tas à população e ser hu

mildes o suficiente para aceitar críticas, Mas, infe
lizmente, o autoritarismo - resquício da ditadura
entranhada em mentes conturbadas - ainda per
siste, Muitos com saudades da velha Arena, gos
tariam de ver os adversários e os críticos presos e

torturados, <'

A teoria constitucional da limitação do poder, o
reconhecimento de um diploma legal superior,
com obrigações, restrições e direitos de gover
nantes e governados, é ignorado sistematica
mente, A subserviência é tanta que permitiu a trens
formação da Câmara numa extensão da Prefeitu
ra, Durante toda essa legislatura, responderam com

descaso e escárnio a quem acreditou de boa-fé

que o Legislativo cumpriria pelo menos parte de
seu papel de participar da administração pública,
fiscalizar e elaborar leis que contribuíssem para o

progresso do Município,
O que se viu nesses três anos foi um festival de

asneiras, covardias e inoperância, Aliás, ninguém.
esperava de certos vereadores reunidos na Câma
ra de Jaraguá do Sul compromissos para com a

população, Não é de se espantar que a avaliação
dos vereadores, feita em recente pesquisa, tenha
sido tão ruim, Em baixa nas pesquisas, o que menos

querem são críticas, Escolheram um inimigo co

mum e o culpam por todas as mazelas, na tentati
va de transformá-lo em pandora, Perderam a opor
tunidade de mostrar mais seriedade e menos in

transigência,
Sem mostrar espírito público, apego à verdade

e ao civismo, os vereadores chapa branca sem

pre se curvaram às exigências externas, Muitas
vezes lavaram a roupa suja no plenário da Câma
ra sem a menor cerimõnia, reforçando a falta de

compromisso com assuntos mais sérios, Todavia, os
vereadores têm ainda sete meses para reverter o

quadro e mostrar trabalho, justificando a votcçöo.
a fé dos eleitores e o salário de RS 1,7 mil mensais,
além das sessões extraordinárias, Infelizmente, ne
nhuma esperança à visto. Pelo andar da carru

agem, tudo continuará como dantes,

«;;,;:

p�squ;sas

críticas

Fotodo Fato -I
,

Carta do leitor

* Rogério Luís Müller·

o que finalmente aconte
ceu em 1998, por meio da
lei que regulamenta a

profissão de Educação Fisl
co. É neste ponto que me

preocupa o projeto que foi

aprovado pela Câmara de
Vereadores, uma vez que
ele não prevê critérios para
a escolha das pessoas que
ocuparão esses cargos,

Sabemos que a FME

(Fundoçöo Municipal de Es

portes) de Jaraguá do' Sul
está desenvolvendo traba
lhos de escolinhas em vári
os pontos da cidade, Tra
balho este que seria louvá
vel se levado mais a sério,
caso essas escolinhas não
estivessem, em ,grande
parte, sendo dirigidas por
pessoas não qualificadas
(sem a devida habilitação),

O maior problema é que
a FME não quer pagar os

atletas apenas para serem

atletas, e resolveu que eles

podem - e devem - traba
lhar como treinadores ou.:
como querem, instrutores
de esporte, Nossos "colegas
de profissão" que dirigem a

FME não podem esquecer
que não basta a vontade
deles para que os atletas se
tornem, da noite para o

CORREIO DO POVO

Alunos do
Centro de

Educação
Infantil Maria
Rosa Donini

durante visita
às

instalações
do Jornal .........

CORREIO DO
POVO.

Somente no
.

mês de maio,
nove escolas

- visitaram o

jornal

Educação Física é uma profissão

A Câmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul

aprovou o 'projeto que cri
ou 68 cargos na Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer,
Na época, o secretário da
referida posto. Silvio Celeste
Bord, declarou aos órgãos
ríe imprensa local que não
existe nenhum tipo de apa
drinhamento político na es

colha das pessoas que
ocupam ou ocuparão os

cargos, Na matéria, ainda
fui citado como sendo o

único dos treinadores que
pertencia a um partido
político, o PT,

Quero esclarecer que
não só "pertencia" ao PT,
como continuo filiado a

esse partido, por acreditar
que é possível mudar as

coisas nessa cidade, E
mais, acredito que toda e

qualquer mudança só é

legítima com a partici
pação da comunidade e

das pessoas interessadas
no assunto - o que não vem
acontecendo na otuolod

ministração,
Sou professor de Edu

cação Física há 1 Ö anos,

Durante todo esse tempo,
lutei para ter nossa profissão
respeitada e reconhecida,

* Professor de EducaçãO
. Físic,a da rede municipal de
ensino e ex-técnico d.e

Ciclismo da FME

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas

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

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

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo;
.

;,ecessarialllellte, a opinião do jornal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Arquivo/CP

l��!:::?��P?·�·��:·:]·��·���·��·��·;�??·············CORRElO DO POVO ���I:1.<?�.:.3

Brasma - Em discurso feito na
tribuna da Câmara Federal, o
deputado Vicente Caropreso
(PSDB) registrou o sucesso do
programa de educação im

plantado em Jaraguá do Sul.
Ele elogio}d a decisão do go
verno em aplicar 46,7% da re

ceita do Município na edu
cação, 21 ,7% superiorao índice
exigido .pelo Constituição,
Caropreso destacou a partici
pação da comunidade e o

aumento de investimentos no

setor como fatores fundamen
tais para o desenvolvimento,
"assegurándo o pleno exercí
cio da cidadania",

Na opinião do deputado,
os investimentos feitos na edu
cação resultaram em avanços
para o Município, entre eles a
redução de 8,2 para 2,3% no

índice de reprovação escolor
nos últimos quatro onos, "E pre-I

Vicente Coropreso elogia
a educação' da 'ctaaae

ciso decisão política para se

chegar a esses resultados, En
tretanto, não podemos esqu(3-
cer o trabalho do Ministério da
Educação que teve reflexos no
município" .declorou. lembran
do a criação do Fundo de
Desenvolvimentodo Ensino Fun
damental e a valorização do
magistério,

Sobre a medida pro
visória que cria o Fundo de
Financiamento ao Estudante
do ensino superlor. Caropre
so acredita que será a solu
ção para milhares de estu
dantes universitários que,
sem condições de pagar,
estavam ameaçados de pa
ralisar os estudos, O fundo
substituirá o antigo crédito
educativo, prometendo juros
mais baixos, facilidades de
pagamento e atender mais
de 200 mil uníversitórlos.

Informativo Semanal da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

sessão ordinária realizada dia 27de maio as principais ações dos vereadores foram:
Pedro Anacleto Garcia teve aprovada sua indicação solicitando implantação de banheiros
públicos na praça, ao lado do campo de futebol de areia, em Nereu Ramos. Pediu vistas ao projeto
de lei que dispõe sobre o Sistema)y1lJAigipal djl-Educação,;oqu?'Wá !rês dlas para tal.
Aprovado em 1" dlscussãc'e v reta avorayee.e um voto em branco,
projeto de lei de autofíidös:��re b:Pi�e@:Neto e lia Tironi, que
altera a denominação :l} Fredenco Vasel.
Aprovado em 2" disc t 14y()to UtlVO municipal, que
amplia o prazo fixado p, íí� ?360/98J[ê adernar
João Prim falou da for�!Q cria,Jaraguá Esquerdo. I �

.

Alcides João Pavanello Informouque a secre na da
audiência com a comi�.são de,v�feadOreS,!. a Ser
loteamentos clandestinos.

. � �Na sessão ordinária do dia 1°dejuQwe
.

cipaisaçõ foram:
João Prim teve aprovado, por 13vötes it�ção!.11 tação de um aeroporto
no município. Fez um r

. .' daFo comunicação, obras e

serviços públicos sobr orqamen.!Ds,da�ra do que nos próximos
será divulgado um relató inaLo' -"'��- �::';;';_;;'_;;;;�__;'-l

,
Afonso Piazera Neto m

- �

ÇãQ:\L4êJ1tn1Qnl�Jfd�;!l a ß duplicação da estrada
entre São Bento do Sul e ;tlotreFlíO;tlntrihfaf

'

a BR-1 01, solicitando
envio de ofício a Secreta�a de Estado dos Tran�portes.,propo ao daquele trecho.
Maria Elisabeth Malle�i convidou os verear or+ a fl'lt(lgr .

comemorativa ao dlà
mundial do meio ambiente, promovlôapelo Gr o �e Tuns� t.
Moacir Antonio Berloldi

.

o ria � ido de informação. sobre
a empresa Le Padron, q vi cq tQ dOS} abalhos na rua Joinville,
agora quer levantar a fi e da função das pes ment�e as nos trabalhos, o
vereador presidente Ale avaneíln determiäou � da (Jân. ar .ao conh�clmento
do líder do governo. So ou a CQpdança qa dpta a �se�a dlf-.Secretana MUniCipal de

Educação, para prestar esclarecim�ntosobre � CeOlco;Educ�clonallnfantll, no_Bairro Santa�uzla,
par? após o retorno da vereadora IlQrqt��r�tti Kaíste,�J2 da Cornlssão de Edu_caç�o ..
Alcides João Pavanello agradeceu a1pnesél\Ça' CO!;) ores vereadores a sessao publica
realizada no Centro de Profissionais liberais, numa demonstração de interesse aos assuntos
relacionados a cidade e região, havendo a necessidade de maior CÂMARA
mobilização e opiniões para que a região seja rnais favorecida MUNICIPAL DEpelo Governo Estadual. JARAGUÁ DO SUL

PT critica indicação de Satler
para receber títulonaCâmara
---------------------------------

Diretório petista lembrou que empresário está envolvido em acusações de
irregularidades nas licitações da Prefeitura de Guaramirim

Guaramirim - O Diretório
Municipal do PT divulgou
nota criticando a indicação
do empresário Orlando Satler
para receber o título de Ci
dadão Honorário, apresen
tada pelo ex-presidente da
Câmara, Jaison Batista
(PPB), Satler é presidente
municipal do PMDB e propri
etário da Móveis Satler, que
aparece como uma das
beneficiadas em licitações
irregulares realizadas pela
Prefeitura em 1997, A denún
cia feita pelo também ex-

presidente do Legislativo
Ivaldo Kuczkowski (PFL) foi
encaminhada ao TCE (Tri
bunal de Contas do Esta
do) e Ministério Público,

O secretário do PT, José
Thomaz Barbara Filho,
disse que a indicação re

vela o descomprometi
mento da Câmara de Ve
readores com a apuração
dos fatos e a falta de res

peito para com a popu
lação, Ele lembrou que a

Câmara, com exceção
de Kuczkowski, se recusou
a abrir uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito)
para investigar as origens
das fraudes e a responsa
bilidade das ações, "Não
temos nada contra a pes
soa, apenas exigimos que
as denúncias sejam apura
das", ponderou, lembran
do os trabalhos desen
volvidos por Satler em be
nefício da comunidade,
.Thornoz critica a Câ

mara por já ter concedido
a mesma homenagem a

outro munícipe, "removi
do de Guaramirim pelas
autoridades competentes,
pois estava em conflito
com mais de 30 lideranças
cornunitórlos". Segundo

Ação: Thomaz (C) quando do registro da queixana delegacia
Thomaz, o PT quer que os

vereadores se preocupem
com os problemas da cl
dade e deixe de "jogar con
fete com objetivo de anga
riar votos, e que quando
conceder algum título seja
consenso da comunidade",
justificou,

Jaison Batista informou
que a indicação está na

Câmara desde 1997 e que as

denúncias de irregularidades
nas licitações da Prefeitura
foram feitas em meados do
ano passado, "Estou indi
cando uma pessoa que
merece, Se hoje temos um

Cprpo de Bombeiros orga
nizado e operando bem, de
vemos a ele (Satier)" ,defen
deu-se, oflrrncndo que até o

momento nem o TCE nem o

Centro de Promotoria se po
sicionaram a respeito das

acusações, Sobre as críticas
do PT, Jaison disse "que o

partido só quer criar con
fusão,

Kuczkowski não quis co

mentar a indicação de Satler,
limitando-se a dize-r que é
contrário enquanto não
forem esclarecidas as denún
cias, "Até que a Justiça jul-

gue, ninguém é culpado, En
tretanto, a indicação foi fei
ta em hora imprópria", de
clarou, lamentando o arqui
vamento da CEI que deve
ria apurar os fatos,

Desde o início, o prefeito
Antonio Corlos Zimmermann
(PMDB) nega qualquer irre
gularidade nas licitações por
parte da Prefeitura,

DELEGACIA - Em junho do
ano passado, Thomaz regis
trou queixa na Delegacia
de Polícia contra a Prefeitu
ra, Ele alegou que a admi

nistraçãomunicipal usou ile

galmente o nome da empre
sa Móveis JB, de proprie
dade dele e. extinta há anos,
como recebedora de carta
convite para participar de
licitação pública em .1997,
Segundo ele, a assinatura

que consta no documento
foi falsificada, Na oportuni
dade, Thomaz solicitou a

abertura de inquérito para
apurar a responsabilidade,

O secretário lembrou que
só ficou sabendo das falsifi

cações após denúncia do
vereador Kuczkowski. "Ação
foi iniciativa da Executiva

Municipal do PT", afirmou,

CENTRO

DEIMAGEM

Hospital Jaraguá

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIADIGITAI...

RAIOX
RUA JORGECZERNIEWICZ,SIN° (HOSPITALJARAGUÁ)

OßS.: EMBREVEESTAREMOS ATENDENDOTAMßÉMNA RUA JOÃOPICCOLI, 216
(ESQUINA COMA REINOLDO RAU).

Check-up
VIP��

Suaempresa
em ótima forma
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. Secretaria decide criar novo

"

Sistema Municipal de Educação
---------------------------- ...----

Projeto que regulamenta as diretrizes foi encaminhado à Câmara e deverá
entrar em votação na semana que vem. Sinsep crítica pontos

Jaraguá do Sul - Tramito
no Câmara de Vereadores
o projeto governamental
que crio o sistema de edu

caçâo no Município. A pro
posto está nos comissões

paro análises e deverá en

trar em votação no próximo
.

semana. A secretário de E

ducação, Isaura Silveira,
afirmou que o projeto não

apresento alterações, "ape
nas regulamento os novos

diretrizes do educação de
acordo com o realidade
do Município, segundo o

autonomia garantido pelo
LDB (Lei de Diretrizes e

Base)" ,

A diretoria do Sinsep (Sin
dicato dos Servidores Públi
cos) discorda de pontos do
projeto, O presidente da
entidade, Luiz Cézar Schor-

ner. afirmou que a Secreta
ria de Educação ignorou o

proposto defendida pelos
professores e pelo próprio
Conselho Municipal de Edu

cação, "Em 1997, o Sinsep
elaborou uma proposta em

conjunto com os profes
seres. No ano seguinte, dis
cutiu com o, conselho, De

pois disso, o projeto ficou

engavetado, saindo agora
bem diferente", reclamou,

De acordo com Isaura, a
LDB abre oportunidade paro
que os municípios criem seus

próprios sistemas educacio
nais, deixando de estar vincu
lados ao Conselho Estadual
de Educação. Com o apro
vação do projeto, as esco
las da rede municipal e de

educação infantil passam o

ser regidas pelo novo slste-

ma, tendo como órgão ges
tor o Conselho Municipal de
Educação. "A vantagem é
que não vamos mais de

pender do oval do Estado

paro criação ou ampliação
de escolas", declarou,

Asecretária lembrou que
a proposta paro a elabo

ração do projeto foi deba
tido pela comunidade edu
cacional em 1997, tendo os

sugestões analisadas pelo
secretaria, Com relação ao

cargo de diretor, Isaura
disse que continuo sendo
como antes. As APP's (As
sociação de Pais e Profes
sores) apresentam três can
didatos, mas a palavra final
é da secretaria. "Isso está
estabelecida na resolução
do Conselho Municipal",
resumiu,

Prefeituraassina convênio comSebrae e UFSC
Guaramirim - o prefeito

Antonio Carlos Zimmer
mann (PMDB) assinou, na
noite do último seg'unda-fei
ra (7), 'durante Workshop
promovido pela Aciag (As
sociação Comercial, lndus
trial e Agrícola de Guara
mirim), convênio de coope
ração turística com o Se
brae (Serviço de Apoio às
Micros e Pequenas Empre-

. sos) .e com a UFSC (Univer
sidade Federal de Santa
Catarina), Os acordos per
mitirão que técnicos dos
dois órgãos colaborem
com o desenvolvimento do
turismo, incluído no Plane

jamento Estratégico.
O Presto (Projeto Estadu

al de Serviço Turístico Or

ganizado) prevê contratos
de serviços do Sebrae para
levantamento das poten
cialidades turísticos e apre
sentação do diagnóstico
da situação com relação
00 setor. O gerente regio
nal, Norberto Koentopp.
disse que o Sebrae pretende
orientar o poder público
paro a importância do tu
rismo como uma elternett
va econômica e ser o in
centivador da atividade

empresarial. "Turismo é ton- .

te de geração de emprego
e rendo e opção de lazer",
resumiu,

Zimmermann informou

, ,

Edson Junkes/CP

P�AAFUSOS· PORCAS ARRUELA�

FO,'ElFAX: (1l�7) 371·1111111

Proposta: Zimmermann (E) e Koenfopp assinam convênio

formou que o relatório final
deverá ser concluído no fi
nal do mês e está sendo
elaborado pelo Conselho

Municipal de Desenvolvi
mento, que reúne cerco de
40 lideranças comunitárias,
"O processo está em anda
mento, mos já definimos
como áreas prioritárias o

desenvolvimento econörnl
c o e urban o ", reve 1,0 u r

acrescentando que foi en

tregue o livro de banco de
dados do Município com os

informqções necessárias

para o desenvolvimento
dos projetos apontados no

Planejamento Estratégico,
- Toda a História de

Guaramirim está nesse livro
- concluiu,

que o protocolo de cocpe
roç

ö

o com a UFSC tem
como objetivo o elabo

ração de projetos paro o

área econômica, "Em

princípio, achava que o ci
dade não tinha vocação
turística e que investir nessa
área fosse construir obras
físicas, mos conheci pro
jetos no Nordeste que
mudaram minha con

cepção". declarou, lem
brando que muitos municí

pios nordestinos têm mais
de 30"10 da arrecadação ori
unda do ISS (Imposto Sobre

Serviço), devido a explo
ração do turismo,

O diretor 90 programo
de Planejamento Estratégi
co, Alcibaldo Germann, in-

De olho nos eleições do próximo ano, o PT pretende
percorrer 17 microrregiões do Estado e-m caravanas, até o
final do ano, Inspirado nos "Caravanas da cidadania",

em que o então pré-candidato à Presidência do
República, Luiz Inácio Lula da Silva, percorreu os estados

do Nordeste, as dez caravanas têm como objetivo
ampliar a mobilização da sociedade em oposição aos

governosfederal e estadual,
De acordo com o presidente estadual do PT, Milton

Mendes, a caravana vai debater o momento político e
econômico do País e do Estado,

Inépcia
Que os vereadores precisavam se defender das

declarações de Dlonel. não resta dúvida, mas rebatê-los
com evasivas, pegou mal. Faltaram argumentos aos
parlamentares para contrapor a opinião do petlsto.

Limitaram-se o criticá-lo, apresentando-o como a causo de
todos os rncles.

Aliás
O PT de Jaraguá do Sul

está sendo cortejado pelos
demais partidos paro uma
possível coligação, Depois
de diversas ofertas, do

PMDB aos partidos de perfil
semelhante, o líder do PT,

Dionei da Silva, foi
sondado pelo PFL,

Segundo Dionei, a oferto é
paro sair candidato a pre
feito pelo partido do sena

dor Antônio Carlos Maga-
lhães, numa aliança que
envolveria as legendas que
compõem a coligação
Mais Santa Catarina,

Afo falho
Ao apresentar o resultado

da "investigação"
decorrente da denúncia
de superfaturamento feito
pelo suplente Antônio
Berns. o vereador João

Prim (PSDB), da se referir à
cerco de madeira que
divide o Ruo .lolnvllle. a
chamou de mangueirão,

. termo usado por Berns

paro ironizar a obra,
Percebendo a falho, Prim
tentou corrigir: "É como
estão chamando", A

emendo ficou pior do que
o soneto,

Reflexos
Os vereadores de Jaraguá
do Sul se revoltaram com
as declarações feitas por
Dionei sobre a Câmara, A
sessão de segunda-feiro (7)

se transformou numa
espécie de tribunal de

inquisição,
Para se defenderem,
usaram todos os

argumentos possíveis e
imagináveis, inclusive,
discursos inflamados de
solidariedade e de

"competência" e insultos,
alguns grosseiros, ao líder

petlstc.

Coisa de política
Voltou ã baila o buchicho sobre
a filiação do ex-secretário da
Casa Civil do governo Paulo

Afonso (PMDB), Ademar Duwe,
ao PFL de Jaraguá do Sul. A

proposta é uma coligação
com o PMDB, tendo Cecília
Konell como vice, A aliança
PFL/PMDB seria estendida ó

região da Amvali.
O prefeito de Guaramirim, An
tonio Carlos Zimmermann

(PMDB), desviou-se do assunto,
"Político aqui está igual a curió
na muda. não pia". brincou,
Já o presidente do PFL na ci

dade, Lauro Fröhlich, disse que
tudo é possível.

'

Troca-fraca
Os suplentes Léo Brück e Jaime Guielow assumiram, por
30 dies. as vagas dos vereádores José Antônio Schmitt e
Lorita Korstert. ambos do PMDB, Nessa legislatura, sete
suplentes ló assumiram a vaga, além de João Prim, que

assumiu em definitivo com a eleição de Vicente
Caropreso paro o Câmara Federal.

ijADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o�oço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�ß� Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Conçuesso reunirá,� mil 'Workshop' discute projetos
empresanos e ooüncce '

.

t.
.

..A...

Joinville-Opresidenteda senvolvimento da Indústria e per5p,eC l"a5 economlcas
Comissão Organizadora do Comércio, Celso Lafer, do
102 Congresso Brasileiro das presidente da Caixa Econô
Associaçôes Comerciais, Nin- mica Federal. Emílio Carasai.
fo König, estima que cerca de do presidente da Câmara dos
dois millíderes empresariais e Deputados, Michael Temer,
políticos do País pqrticipem do presidente do Senado,
do evento, que acontece en- Antônio Carlos Magalhães,
tre os dias 16 e 18 de junho, do senador Jorge Bornhau
no Centreventos Cau Hansen. sen, do autor da proposta de
Na oportunidade, será apre- reforma tributária, deputado
sentado o Projeto Acorde (A- Luís Roberto Ponte, e do go
ção para a Competitividade vernador Esperidião Amin,
Regional com Desenvolvimen- que presidirá a mesa durante
to Sustentável). o debate sobre reforma tri-

Simultaneamente ao con- butária.

gresso, acontece o 1Q Encon- Participam também do
tro Nacional da Mulher Em- congresso o diretor-presidente
presária, o 3Q Encontro dos da Polaraid do Brasil. Carlos
Núcleos Setoriais, o 1 Q Fórum Alberto Júlio, a escritora de te
Nacional do Jovem Em- mas sobremulher, Marina Co

presário e a 1 º Feira ,Multisse- lasanti. o presidente do Con
torial. reunindo expositores de selho de Administração da

produtos e serviços de todo o Sadia, Luís Fernando Furlan. O
País, "Uma espéCie de vitrine presidente da Fiesc (Fede
para os empresários conhe- ração das Indústrias do Esta
cerem novos produtos e tec- do de Santa Catarina), Osval
noloqlc". disse, do Moreira Douat, faz po-

Já estão confirmadas as lestra com o tema: "Mudança
presenças do ministro de De- da mentalidade industrial". '

Móvel Brasilmovimenta
R$ 15mi durante a feira
São Bento do Sul - A se

gunda edição da Móvel Bra
sil. que aconteceu entre os di
as 31 de maio e 6 de junho,
no pavilhão da Promosul, ge
rou negócios da ordem de RS
15 milhões. volume igual ao
registrado no ano passado. O
montante é resultado de pes
quisa realizada com 60"10 dos
107 expositores, vindos de Mi
nas Gerais, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
De acordo com o secretário
executivo da feira, Donald

, Malschitzky, cerca de 20 mil
pessoas visitaram os estandes
nos sete dias de evento.

, Durante a semana, a ex

posição foi aberta apenas
para lojistas, fabricantes, dis
tribuidores e profissionais do
setor. No domingo, a ex

posição foi aberta ao públi-

co. com ingresso a RS 2,00;
Dos 107 expositores, 94 eram

fabricantes, que mostraram
novidades no design e cores,

Segundo Malschitzky, o vo

lume reàl de negociações só
deve ser conhecido posterior
mente. "A maioria dos negó
cios foi fechada depois da ex

posição", justificou.
A feira neqoclou direta

mente com os visitantes vindos
de diversas partes do País e

do mundo, como Argentina,
Bélgica, Canadá, Estados
Unidos, França, entre outros,

Apesar de alguns expositores '

negociarem com visitantes, o

grande volume de vendas foi
feito para distribuidores, im

portadores, representantes e

lojistas. A terceira edição está
marcada para agosto do

próximo ano,

----�---------------------------

Presidente-executivo do Grupo Weg alertou para a necessidade de ser
rápido para acompanhar as mudanças bruscas do mercado

Guaramirim - A Aciag (As
sociação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guarami
rim) promoveu nas noites de
segunda e terça-feiras, na
sede da entidade, o Work

shop"Enriquecendo seu co
nhecimento e seu patri
mônio". O evento reuniu

empresários e políticos da

região e contou com pa
lestras do gerente regional
do Sebrae (Serviço de 'Apoio
às Micros e Pequenas Empre
sas), Norberto Koentopp, do
presidente-executivo do

Grupo Weg, Décio Silva, do
coordenador do Projeto

. Empreender, José Maria Me
llrn. e da consultora e psicó
loga Clarisse Leal.

Durante a palestra "Con

juntura atual - retrospecti
vos/perspectivas", o presi
dente-executivo do Grupo
Weg, Décio Silva, abordou
o mercado atual e as mu

danças na economia. Silva
iniciou afirmando que a

única certeza é que teremos
continuodamente mudan

ças, e cada vez mais impre
visíveis. Ele lembrou que, em
outubro do ano passado,
as previsões para a econo

mia do País eram pessimis
tas, sendo reforçadas no

início do ano, mas com re

versão a partir do final de
abril, contrariando até
analistas internacionais.

- Em outubro, as pro
jeções eram de inflação
próxima de 2"10, variação
máxima do câmbio de 7"10,
juros de 23"10 e crescimento
zero do PIB. Emjaneiro, com
a crise, as previsões eram de
PIB negativo de 7"10, inflação
chegando a 70"10 e dólar
batendo em RS 3,00. Em fe
vereiro, iniciou o retorno do

capital estrangeiro. No final

Alerta: oécto Silva (em pé) diz que é preciso ser rápido
demaio, a tendência era PIß
de -0,5"10, inflação na casa

dos 9"10, câmbio de RS 1,70,
juros nominais de 25"10 e su

perávit de USS 5,5 bilhões. O
que podemos concluir des
ses números? Que a econo
mia está todo tempomudan
do. E que precisamos ser ágil
para acompanhá-Ia, ensi
nou.

Na opinião dele, as mu

danças acontecerão, Mas
nem tudo mexerá com a es

trutura das empresas. Por
isso, os empresários precisam
investir em tecnologia, trei
namento e marketing. "O
funcionário, no entanto,
tem de estar comprometido
com o processo e o em

presário mais ousado a ex

portar rnols". declarou, in
formando que as expor
tações brasileiras estão con
centradas nas mãos de 1 00

empresas, a maioria multi
nacional. "Esse paradigma
de que exportação é so

mente para empresas de

grande porte precisa aca

bar", completou,
Sobre desemprego, Silva

afirmou que é o mal do mun

da, e que o grande desafio

é a geração de empreg
conciliado à automatiza

ção. Ele informou que para
cada 10"10 de cresciment
nas vendas da Weg, corres
ponderá a 1"10 de oumento
na folha de pagamento.
lembrando que a projeção
de crescimento da empresa
para este ano é de 17"10, re
sultando em' 2"10 de novos

postos de trabalho, "A que
da do nível de emprego se

deve, entre outras coisas, a
baixa dos preços, enquanto
que os salários continuam
crescendo. Quem vai supor
tar essa nova era é o setor
de serviços", disse,

O empresário acredita

que a toxo de juros ainda
está muito alta, se se levar
em conta a inflação baixa.
Para ele, a taxa de juros
deve fechar o ano em to -

no de 17"10, 25"10 em termos
nominais, "Juros oltos invi
abilizam a empresa com

caixa negativo. Por isso, o
empresário precisa saber
administrar o caixa' para
não ter surpresas" , reforçou,
lembrando que o desafio
será conviver com econo ia
controlada e juros baixos.

Eureka'

, JI-
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Duos Rodas assina .contrcto
poro reeeber gás da Bolívia
,

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

Rede de distribuição foi lançada no início de abrilpelo governador
Esperidião Amin, que oretercieconsnuu uma usina termoelétrica

Jaraguá do Sul - A Duas
RQdas Industrial assinou. no
mês passado. contrato de·
dez anos com a SCGás para
receber oito mil metros cúbl-

.

cos/dlo de gás natural. pro-
,.'

veniente da Bolívia. A empre-
"so irá utilizar o gás como

energia para aquecimento
de caldeiras, nas máquinas
de produção de copos de
biscoito poro sorvetes. cozi
n,ha industrial, além de

aproveitar para a queima
de rejeitos industriais.

O diretor-operacional da
empresa. Paulo Demo, infor
mou que, embora o volume
de gás natural contratado
não seja suficiente para a

tendera demanda energéti
ca, que é de 20 mil metros
cúbicos/dia. permitirá novas
perspectivas para o futuro.
"O contrato permite que no

futuro, dependendo das ne-
". cessidades da empresa e da

disponibilidade da SCGás,
tenhamos mais energia na

tural. Uma energia limpa e

, completamente adequada
ós questões ambientais", res
saltou.

Demo explicou que, atual
mente, a Duas Rodas Indus-

. , trial utiliza a rnorovolho
(resíduo das indústrias move
leiras) como produto ener

gético .. Na opinião dele. a
utilização do gás. os rejeitos
industriais serão tratados
com mais segurança. no que
se refere à preservação da

Futuro: gás irá servir de energia para a linha de produção

quotldode do or. reduzindo portante rumo ao futuro. Es
o custo com o tratamento e tomos mostrando mais uma
aterrb. "A preocupação vez que nosso crescimento
com o meio ambiente sem- está relacionado à preser
pre foi a tona da empresa", vação do meio ambiente e

reforçou. à qualidade de vida da po-
A SCGás prevê ajustes ao pulcçöo". completou.

longo de dez anos que po- SORVETEIROS - Cerca de
derão readequar as necessi- 100 sorveteiros argentinos es
dades da empresa ao produ- tarão reunidos em Jaraguá
to. Com a utilização do gás. do Sul, entre os dias 26 e 28
num custo mensal de RS 30 de maio. no "52 Encuentro
mil. a Duas Rodas Industrial Duas Rodas de Heladeros

poderá diminuir a utllízcçöo Argentinos". O objetivo é for
da maravalha, de óleo e talecer o relacionamento
evitar o emprego da eletrici- entre a empresa e os em

dade como fonte de ener- presários do setor. da Argen
gia. "É um passo muito im- tina.

--------------------1

o O Núcleo de Construção Civil da Acijs (Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) está promovendo o último módulo do curso de Mestria de obras,
compreendendo instalações - hidráulica, elé.trica, gás, elevadores e pintura - e gestão
de recursos.

A aula de encerramento sobre"Atribuições de mestre-de-obras" será dia 20.
.

o A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim) promove, nos
dias 29 e 30 deste mês. missão empresarial a Brasília. Estão previstas visitas à sedes da
Caixa Econômico Federal, do Banco do Brasil, Sebrae e ao Congresso Nacional.
Na oportunidade, representantes dos poderes Executivo e Legislativo têfD agendado
encontro com deputados da regfão.
Interessados em participar da missão poderão obter maiores ihformações pelo telefone
373-0037.

.

o O governador Esperittião Amin prometeu iniciar o pagamento dos salários

Ie atrasados do funcionalismo público no próximo mês.
fi'. 10governo Vai usar o excedente da receita do Estado, calculado em R$ 8 milhões

I para, inicialmente, quitar o débito com os servidores com menor salário.

I O Economistasestimam que a inflação de junho fiq�e em 1 e 1,5°/". Apesar da queda
) do preço de alguns produtos. as tarifas públicas contribuirão para o aumento da inflação.
L__ � � �

.
1'" (,

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

CONGRESSO BRASILEIRO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS,
EM JOINVILLE

No período de 16 a 19 de junho. Joinville sedia. o 102
Congresso Brasileiro das Associações Comerciais e,
paralelamente, acontece o ]2 Encontro Nacional da Mulher
Empresária, o 32 Encontro dos Núcleos Setoriais de Santa
Catarina, o 12 Fórum Nacional do Jovem Empresário e a Feira
Multissetorial. O enfoque será eminentemente técnico, de onde
resultará um documento com o posicionamento claro e

objetivo quanto às grandes e decisivas questões nacionais. A
Associaçào Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul mobiliza

-,

empresários associados para participar do congresso, que será
aberto no dia 16, às 19 horas, no Centreventos Cau Hansen.

A programação reserva a particip,ação de renomados
dirigentes empresariais e políticos como Celso Lafer. ministro de
Desenvolvimento da Indústria e Comércio; Luiz Fernando Furlan,
presidente da Sadia; Ivete Senise, diretora da Faculdade de
Direito de São Paulo; Osvaldo Moreira Douat, presidente da Fiese;
Emílio Carasai, presidente da Caixa Econômica Federál;
Esperidlóo Amin, governador de Santa Catarina; Antõnio Carlos
Magalhães. presidente do Senado; senador Jorge Bornhausen,
deputado Luís Roberto Ponte - autor da proposta da Reforma
Tributária - e Michael Temer. presidente da Cãmara Federal.

A realização do evento é da Associação Comercial e
Industrial de Joinville, Facisc (Feqeroçöo das Associações
Comerciais e Industriais de Santa Catarina), e CACB
(Confederação das Associações Comerciais do Brasil).

CONVÊNIO ACOMAC X CAIXA ECONÕMICA
LINHA DE CRÉDITO FINANCIA MATERIAIS PARA CASA PRÓPRIA
O presidente da Associação dos Revendedores de Materiais

de Construção de Jaraguá do Sul e Região, Sérgio Pacheco,
opreseritou. na Aciis. as atividades da Acomac, fundada em

1995 e hoje com 31 associados. A sede funciona no Centro
Empresarial. gozando os associados de benerlelos e serviços
da Aclls. inclusive o convênio com o SPC. A Acomac conta,
também, com o acompanhamento da consultora do Núcleo
de Materiais de Construção. "Hoje temos um local para os

nossos encontros. serviços e atendimento que antes não
tínhamos devido a pouca estrutura", registra Pacheco.

Ele informou detalhes da linha de crédito para financiamento
de materiais de construção da casa própria. O convênio entre
a Caixa Econõmica Federal e a Anamaco aconteceu em 1998.
Através dele é possível carta de crédito para aquisiçào de
materiais de construçào, no vclor de até RS 7.000.00, sendo
15% para mão-de-obra, com prazo de financiamento em 60
meses, taxa de juros de 8% ao ano mais a TR. A carência é de 30
dias para o início de pagamento e podem se habilitar as famílias
com renda mínima de 12 salários mínimos.

O convênio foi renovado neste ano. Os associados da
Acomac são credénciados a operarem com esse serviço .

. Segundo Sérgio Pacheco, desde meados do ano passado,
quando passou a vigir o convênio local, em torno de 300 famílias
habilitaram-se aos financiamentos. no montante de RS 1,5
milhão. Os recursos são oriundos do FGTS. O presidente da
Acomac solicitou apoio da Acijs, para interferir junto a Caixa
Econômica Federal, para que o teto de RS 7.000,00 seja
ampliado.

Esse valor permite uma construção de até 42 metros
quadrados. "Todas as empresas de materiais de construção
que tiverem interesse no convênio podem procurar a consultora
Déborah, da Acornoc. na Associação Comercial e Industr.ial
de Jaraguá do Sul", disse Sérgio Pacheco.

COOPERATIVA DE TRABALHO E RENDA É EXPLICADA NA ACIJS
O diretor-administrativo e Financeiro da Cootrage (Coooerctlvc

Urbana de Trabalho & Renda Ltda), de Florianópolis, Luiz Durieux
Sobrinho, e o diretor de Negócios. Fabiano Müller Silva, expuseram,
na Associação Comercial e' lndustrlol. o funcionamento da

cooperativa' e as vantagens .para os clientes e cooperodos. O
sistema insere-se na proposta da Acijs de formar um cadastro com
protissionots' qualificados saídos das empresas devido às

aposentádorias, para que possam ser aproveitados em empresas
de menor porte e estruturá.

Em Jaraguáoo Sul existem muitos profissionais nesta snuoçöo.
aposentados mas com muito vigor para o trabalho. Aproveitar as
experiências adquiridas ao longo dos anos para empresas
menores é o objetivo do trabalho que a Acijs está iniciando. A

Cootragel pode ser a parceira nesta empreitada', como colocou
Luiz Durieux Sobrinho, porque a contratação pode ser feita via

cooperativa, com redução significativa de tributos na contrataçãO
deservlços. maior agilidade e menos burocracia, inexistência de
vínculo empregatício e menos obstóculos à prática de parcerias.

,
Para os cooperados, as vantagens também são grandes, como

a potencialização das oportunidades de trabalho e renda,
flexibilidade e autonomia na prestação de serviços, abertura ce
novos horizontes pessoais e profissionais. acesso a informações
estratégicas sobre cenários, mercados e empresas e o uso da
infra-estrutura da cooperativa para atendimento a çlientes.

.
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Protocolo
Desde a semana passada, a Prefeitura de Corupá integra
o Consórcio Internacional da Beete Hldrodróflco do Alto
Rio Negro Catarinense, o Consórcio Quiriri, composto por
Rio Negrinho, Campo Alegre e São Bento do Sul.
Ao assinar o protocolo de intenções, o prefeito Luiz Carlos
Tamanini se compromete a promover ações e programas
que contribuam para a preservação do meio ambiente,
bem como despertar a consciência crítica dos munícipes
sobre Cl necessidade da preocupação ambiental.

Cursos
Na próxima semana, o engenheiro Ênio Padilha ministra
curso de Marketing para prestadores de serviço. Destinado
a pro-prietários, gerentes e funcionários de empresas
prestadoras de serviço, prestadores autônomos e

profissionais liberàis, o curso apresentará tópicos como

detinlçöes e conceitos gerais de marketing, compor
tamento do mercado e do cliente, entre outros.

Informações e inscrições pelos telefones (047) 373-1334 e

973-8620.

Amvali
.

Em reunião realizada na noite ce quarta-feira (9), no
auditório da Acijs (Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), a Amvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) decidiu implantar o Fórum Microrregional
de Desenvolvimento.
O fórum será integrado pela Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), assoçiações comerciais dos

municípios e CPL (Centro Integrado de Profissionais
Liberais).
Na próxima quinta-feira (17), também na Acijs, acontece
reunião conjunta das entidades para discutir os projetos e
diretrizes.

Reformas
A Secretaria Estadual de Educação repassou à Coorde
nadoria Regional RS 32 mil para reformas nas escolas
estaduais Holando Marcellino Gonçalves, Valdete Mêss
Piazera Zindars, Lilia Ayroso Oechsler e Elza Granzotto Ferraz,
além de mais RS 3,3 mil para reformas de mil carteiras.
As reformas iniciaram na últimtl terça-feira (8).
A coordenadoria recebeu também materiois.esportivos e
de expediente para repassar às 32 escolas estaduais de

I Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e

Schroeder.

Tr<ABALHOS Gf2Árlcos JOCAPI
k>EDIJO fI<ABALHOS ESCOLAI<ES VIA COMPUfADOI<
CAk>fÕES DE VISlfA. CONVlíES DE CASAMENfO

filMAGENS DE rtsrAS DE ANIVEf<SÁf<IO. JOGOS DE
rÍJfEBOl E EVENfOS VAI2IADOS (Exceto aos sábados)

Fone: 975-4366

SEJA COMPETITIVO, NE'STE'MERCADO'GEGBAfizÄDO
,

' FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIQ
.. as'suliÇOgadOS Associados

OAB/se 3437-B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: -(047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820-
Jaraguá do Sul - SC - HornePage: www.eassuli.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br
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Jogos reúnem 444 atletas dos 23 grupos de Idosos do Município, que
prometem empenho e lealdade durante as competições

Jaraguá do Sul - Muita
festa e animação marcaram
a abertura da 29 Olimpíada
de Integração dos Grupos de
Terceira Idade, na tarde de
ontem, no Ginásio do Sesi

(Serviço Social da Indústria).
Cerca de duas mil pessoas
lotaram o ginásio poro assistir
às festividades. Demons
trando muita animação, os
444 atletas dos 23 grupos de
idosos desfilaram na quadra
de esportes. O fogo simbólico
foi conduzido pelo casal
Alfredo e -lhusneldo Lemke,
ambos com 75 anos.

O juramento do atleta foi
feito pelo jogador de Bolão,
Gerold Meier, 68, acompa
nhado pelos atletas com ·0

braço direito estendido. A

Olimpíada terá provas nas

modalidades de Bolão, Bo
cha, Canastra, Dominó,
General e Atletismo, esse

último subdividido em cami
nhadas de 200 metros e de

quatro por 100 metros, e arre
messe de pelota, danças e

conto de "cousos" t além de
Dama e Peteca, que acon

tecem no Centro de Convi
vência da Terceira Idade, no
Parque MUr)icipal deEventos,
Clube Atlético Baependi e
Beira Rio Clube de Campo.

Mostrando muita disposi-

Edson JunkeslCP

Desfi/e: grupos competidores são saudados pelo público
çöo. os atletas prometiam
empenho e lealdade nas

competições. Helga Hane
rnonn. 64 anos, da Barra do
Rio Cerro, que disputa hoje a
caminhada dos 200 metros,
disse que a olimpíada é a

oportunidade para fazer
novas amizades e sair de
casa. "É tudo muito bonito.
Não deixa o velho ficar jururu
em casa", brincou, disposta a
vencer a prova. Ojogador de
Bocha, Lauro Rengel ,69, disse
que os jogos fazem se sentir .

jovem outra vez, o que os co

legas concordaram. "Este ano
vamos vencer", completou.

Para Mário Bussarello, 69, -

jogador de Canastra no ano

passado e inscri.to para
competir na Bocha neste, os
loços são muito bons porque
possibilitam a inteoração e

"dá nova vida". "Como perdl
no ano passado, resolvi treinar
bastante para ganhar rieste".
revelou. Já Evalina Oeschsler
de Sousa, 73, do grupo de
idosos da Ilha da Figueira,
que competirá na caminhada
dos 200 metros e na quatro
por 100 rnetros. disse que a

olimpíada é um incentivo ao
idoso para que ele não desa
nime nunca. "Fiquei em se

gundo lugar no ano passado,
mós este ano quero ser pri
meiro" , disse, acrescentando
que está bem preporada.

Anne Schneider faz showna cidade
Jmaguá do Sul - �organis

ta gaúcha Anne Schneider se
apresento neste domingo, a
partir das 20 horas, na Igreja
Evangélica de Confissão Lu
terano, noCentro, com entra
da franca. O concerto de ór

gão terá no programa com

posições de Villas Lobos,
Johann Sebastian Bach, Ge

org Handel, José de Nebra e

improvisos da artista com te
mas brasileiros.

Anne é filha e discípulo de
Leo Schneider, compositor,

maestro e organista. Graduou
se em Órgão, Filosofia e Piano.
Fez pós-graduação em Piano"
pela UFRGS (Universidade
Federal do RioGrande do Sul).

Atua em concertos nos

grandes festivais intemacionais
de Órgãos da Alemanha, Suí-.
ço. França, Argentina, Eslová
quia, entre outros, também em

duo com violino, corais e or

questras. Possui gravações para
rádios, especiais de TV e teatro.
Gravou um CD com oOratório
de Natal, de Saint Saens, junto

ao Coral 25 de Julho.
Já se apresentou em con

certos nas catedrais de Bour

ges, Morelia e Guadalajara,
em Berliner Dom, Pompéia,
Niterói, onde se encontra .o
maior órgão brasileiro, entre
outros importantes palcos in
ternacionàis. É organista ti
tular e coordenadora de mú
sica da Igreja Martin Luther,
bem como professora de

piano e órgão no conser

vatório de Música do Colégio
americano -lrnec.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

,
9Jr. 91clJr 9/ideki <_Rodrigues da oilva

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511 - Järaguá doSul- SC

Esquente seu coração
. Doe um agasalho a

seu irmãol
APOIO:

� !!!!�!]!l�! Prensas Térmicas

Rua Barão do Rio Branco, 862 - Tel. 0800475056 - Jaraguá do Sul
e-mail: metalnox@metalnox.com.br -

home pàge - http://wlÍvw.metalnox.com.br

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
born '80sta.

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

Depilação Defi�itiva de pelos
ElETROLISE

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

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

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

CENTRO DE. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHULZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestisp:

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

Rua: Jorge Czerniewicz, 84 - Jaraguá do Sul - Centro

,
Fone: (047) 372-3932/371-1109

.

I

trocaram
alianças na

mão direita.
O noivado
foi
comemorad

Casal Antônio e

Lony Anita Wolf
Zapella festejou

50 anos de

celebração na

Matriz São

Sebastião e

recepção festiva
aos familiares

receberam a bênção
matrimonial na Igreja
Nossa Senhora

Aparecida. Os
convidados foram
recepcionados na sede ,

social do Iuventus. O i
noivo éfilho de Ivo AM

e Maria de Lourdes

Mohr, e a noiva éfilha
de José e Verônica
Urbanski

juraram sim em

cerimônia realizada na

Igreja Nossa Senhora do
Rosário (Rio Molha) e

recepcionaram os

convidados no
Restaurante Parque

Malwee. O noivo éfilho
de Alido e Iva Weiss, e a
noiva de Orlando e Ana

••• Beto Camargo, vere
Moacir Bertoldi,
coordenadora da eRE,
Cleide Gonçalves, A
eMarlene Gonçalves
Pieper; Simone Schra
secretária estadual
adjunta de Educação,

r-====� Gilberto Gonçalves e

Tito Castro na festa de

';;:.:.---

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dia de festa
Café e concerto. A receita

incluiu música, arte.e história(s)
para comemorar os 43 anos da

Seal' (Sociedade Cultura Artís

tica) e os 25 anos do Coral da

Scar. E como o Centro Cultural

ainda não foi inaugurado, a festa

aconteceu na sede da Arweg, no
domingo (6), com a presença do

coral ani versariante e dos

diversos departamentos artísticos

que compõem a instituição. O
ambiente improvisado foi com

pensado pela lembrança de que
esse foi o último aniversário an

tes da inauguração parcial do
novo espaço cultural.

Violino e piano animavam os

filmes exibidos no Salão Buhr, no
tempo do cinema mudo. Corria a

década de 40, o local reunia a

sociedade jaraguaense. Ao violino,

Francisco Fischer, descendente

húngaro; ao piano, Adélia Piazera,
de família italiana. Os imigrantes
trouxeram a música, atraíram e

desenvolveram outras artes. Na

residência da família Fischer
outros músicos foram aos poucos
se juntando, até dar origem a uma

pequena orquestra. A falta de

espaço para os ensaios e a

necessidade de recursos finan-

Fotos: Edson Junkes/CP

diretoria da Scar planejava a

inauguração do Centro Cultural,
prevista para 1 de agosto. "Vamos
entrar em nova fase na história da
cultura em Jaraguá do Sul", prevê o

presidente da Scar, Edson Schulz.
Ele lembra que os empresários locais
sempre colaboraram para que a Scar
se desenvolvesse.

Além de dança, música, teatro,
coral, orquestra e artes plásticas, a

Scar oferece aulas de História da
Arte e tem projeto de aprendizado
para os professores de escolas

públicas. Todos os departamentos
serão transferidos para o novo

prédio, quando ele for parcialmente
inaugurado. "Graças ao anfiteatro,
todas as apresentações poderão ser

realizadas na nova sede", comemora
o presidente.

Bodas: diretoria do Coral da Scar corta o bolo dos 25 anos

ceiros para manutenção da

orquestra tornou imprescindível a
fundação

o

da sociedade, registrada
como pessoa jurídica. Assim
nascia a Scar, a 8 de junho de 1956.

O Coral da Scar surgiu em 1974,
como mais uma opção de atividade
cultural. Atualmente, regidos pelo
maestro Aristeu Bruns Klein, os 37

componentes dividem-se em teno

res, sopranos, baixos e contraltos. Na

apresentação do aniversário de 25

anos, foram acompanhados pelo
maestro Luiz Fernando Melara, ao

piano. Melara regeu o coral durante
IS anos, até 1995.

O café-concerto teve participa
ções especiais dos alunos das escolas
de música, dança e teatro. Ao som

dos pequenos artistas locais ou

Aniverstirio: café-concerto com apresentação especial dos 37 componentes, para comemorar apreciando novas coreografias, a

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

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodo/fo Hufenüss/er, 104 - Centro - Jaraguá do Su/- sc
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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.

Há 72anosBarão de Hapocu

- Em 1927, Joinville era o município que mais carinho dispensava à Instrução
Pública Municipal. No ano de 1926 existiam escolas municipais e

particu Iares, subvencionadas pela municipalidade: 30 escolas, com mais
sete criadas no corrente ano de 1927,'�levando a 37, que estavam assim
distribuídas: Joinville, 25; Bananal, 5; Jaraguá, 7. Em 1926 a estatística era

a seguinte: Joinville - sabendo ler e escrever, 15.507; analfabetos, maiores
de 7 anos, 3.272; analfabetos menores de 7 anos, 4.520; percentagem dos

analfabetos, 27,1 %; Jaraguá - alfabetizados, 9.339; analfabetos maiores

de 7 anos, 1.654; analfabetos menores de 7 anos, 3.063; percentagem de

analfabetos, 17,7%. Hansa - alfabetizados, 2.970; analfabetos maiores de 7

anos, 906; analfabetos menores de 7 anos, 1.047; Bananal (Guaramirim)
alfabetizados, 3.295; analfabetos maiores de 7 anos, 1.022; analfabetos
menores de 7 anos, 914; percentagem de analfabetos, 37,2%. Os dados

demonstravam que o Município de Joinville tinha 30.121 indivíduos

alfabetizados, sendo a percentagem dos analfabetos de 14,4%.

Há 71 anos

- Em 1928, acontecia, no dia 28 de maio, a inauguração da estação do

Telégrafo Nacional, em Jaraguá. Criada pelo ministro Victor Konder,
ficava situada na Rua Presidente Epitácio Pessoa. A Sociedade de Tiro

de Jaraguá comparecia incorporada. Às 9 horas, o encarregado Godofredo
Torrens, o intendente Arthur Müller e o superintendente dr. Ulysses
Costa, era enaltecido o presidente Washington Luiz. A Banda Musical
do 13° Batalhão de Caçadores, cedida pelo sr. Reinoldo Rau, presidente
do Tiro de Jaraguá, que havia sido contratada para a festa dos atiradores,
abrilhantava o ato, executando vários números de seu repertório. Eram
enviados telegramas ao ministro da Viação, governador do Estado, dr.

Adolpho Konder, diretor geral dos Telégrafos, superintendente municipal
de Joinville, chefe do distrito telegráfico e chefe da estação de

Florianópolis. Arthur Müller e o major Júlio Ferreira da Luz recebiam

telegramas do ministro Victor Konder.

Há 70 anos

- Em 1929, quando da passagem do governador do Estado, dr. Adolpho
Konder, ao Norte do Estado, este tratou com o intendente Arthur Müller,
problema de suma importância para o distrito, especialmente a criação de

um estabelecimento escolar, onde a mocidade pobre pudesse fazer jús a

umamelhor instrução. ArthurMüller conduziu-o até o local da construção,
achando-o bom. O tesouro do Estado concorreria com 20 contos de réis,
para os trabalhos de construção do edifício, à Rua Pe. Dr. Francken (hoje
Arthur Müller), que teria início muito breve. A planta já fôra feita pela
diretoria de obras e viação, e deveria ser remetida a Jaraguá, para os fins a

que se destina, logo que se desse o seu retomo a Florianópolis. Estava,
assim, definitivamente assentada a construção do grupo escolar - o famoso

Colégio dr. Abdon Batista, velha aspiração do CORREIO DO POVO, que se

parabenizava com a mocidade pobre de Jaraguá.

Há 68 anos
- Em 1931, os revolucionários de 1930 encaravam o movimento como a

revolução que encalhou - que estava no terreno das armas - e não entrou

ainda no campo das realizações - nos três meses que se sucederam à

vitória, nada se fez, diziam, ainda de

decisão para a objetivação real dos

grandes ideais que levaram à luta ar

mada. Permanecia a ditadura-justiça
(Tribunal Especial) funcionava contra
producente e estava tudo errado em

sua organização - as três fases da re

volução - a causa dos impasses: "A
maquiavélica atividade dos políticos
profissionais, de todos eles, sem

distinção", concluía o desabafo.

Qualidade
Marista de

Educação

9'7

danças até o entardecer. CORREIO DO
POVO sente-se honrado em cumprimentar
o aniversariante e sua distinta família, pela
bela recepção, com os votos de muitos
anos de vida.

, .

''''''rlff�i,;
,

�..
��xta-feira, 11 dejunho de 1999
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SOCIAIS

Os 50 anos de Sólon Schrauth

Josiane Weidner

Senhora Rosane Beatriz Schmöckel Buerger
Também no dia 16-6-99, a

senhora Rosane Beatriz Sch

möckel Buerger, filha de nosso

diretor, colhe mais uma flor no

jardim de sua existência, resi
dente em Curitiba, e freqüentes
visitas ao Balneário de Barra

Velha.

A aniversariante aparece na

foto com o esposo lrineu Buer

ger, tomada numa recente cerimônia de batismo de sua afilhada Laura Chiodini

Schmöckel.

À aniversariante os cumprimentos do CORREIO DO POVO, com renovados votos

de muitos anos de feliz existência.

Realizou-se no último sábado, 5 de junho,
a qüinquagenária data de nascimento de

Sólon Schrauth, filho de tradicional família
de pioneiros desta terra, profissional
gabaritado, ex-secretário municipal da
Indústria e Comércio, titular da empresa A

Comercial- Organização Contábil e Serviços
sc. Ltda., e esportista renomado, sendo
laureado com o pomposo título de 1 °

Cavalheiro, do grupo Ás de Ouro, Bola 23,
nas competições que resultaram na Festa do

Espírito Santo, do Clube Atlético Baependi.
Para assinalar a data natalícia com-

.

,

pareceram algumas centenas de parentes,
amigos e admiradores, nas instalações
sociais do Clube Recreativo dos Viajantes,
VilaAmizade - Tifa Schubert, sendo cumpri
mentadíssimo, em meio de um almoço,
muita cerveja e acompanhado de animadas

No próximo dia 16

deflui o 16°

aniversário da srta.

Iosiane Weidner,

filha de Dorival e

Iracema Weidner,
residente nesta

cidade. Parabéns!
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por Egon Iagnow

/\ .

economica que

teve, ou pelo
significado so

cial ou .político,
mas pela guarda

de A primeira estação em Iaraguá. Ao lado a casinha do telégrafo

Se há algo que
I ,

faz parte,
retrata e guarda

boa parte da
História

.

jaraguaense,
isto é, sem

dúvida, a linha'
férrea e a

estação
ferroviária. Não

I·

só pela
, /

importância

"

caracteristicas
marcantes

desde o início'
de sua,

implantação.
\

Basta comparar
o atual prédio

do armazém com

o dafoto. Na
verdade, este é

ap�nas uma

ampliação da
,

antiga estação,
.

guardando
. praticamente

todas as

características

arquitetônicas
'

.. '"
-

orlglnals apos
três ampliações.Estação e armazém antes da construção de nova estação e ampliação do armazém, ocorrido em 1943
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4 - CORREIODOPOVO

Homagopromove Festa Junina e

investe na qualidade de ensino
o Colégio Estadual Holanda

Marcellino Gonçalves, um dos mais

tradicionais educandários da rede

pública, promove no sábado, dia 12 de

junho, Festa Junina, a mais importante
do gênero, onde se destaca o Festival
da Música Sertaneja, em parceria este

ano com o Sesi ,(Serviço Social da

Indústria), que atrai candidatos
também de outras localidades, As

festividades iniciam-se às 17 horas,
sendo abrilhantado durante e após o

Festival da Música pelo Conjunto
Transamérica. A direção Mar ly
Marlene Gonçal ves Pieper e Lauri dos
Santos, juntamente com a comissão

organizadora acreditam na grande
presença de público, que todos os anos
comparece para prestigiar a promoção
du educandário, localizado no Bairro
llha da Figueira.

Em conjunto com as atividades

juninas realiza-se uma gincana escolar
interna, formada por sete equipes, que
na tarde de sexta-feira desfilam por ruas

centrais da cidade, como palte do cum
primento da tarefa e para divulgar a

festa. O evento do Colégio Homago
será marcado também pelas apre

sentações: às 17 horas Dança, 18 horas
Desfile das Sinhás, 18h30 Dança da

Quadrilha e, às 20 horas, 15° Festival
da Música Sertaneja e Popular
Homago e I· etapa do Festival Sesiano.
Não faltando. o .bom e organizado
atendimento das barracas de quentão,
pinhão, cachorro-quente, o famoso'

pastel da dona Elvira, pipoca, algodão
doce, churrasco, bebidas, pescaria e

outros que dão brilho aesta festa. Com
34 anos e com uma boa estrutura

pedagógica, o estabelecimento vai

aplicar o resultado financeiro nas
atividades educativas, à melhoria da

qualidade, priorizadas pela direção,
APP e os demais segmentos que fazem

parte da escola.
A organização da festa reforça o

convite a toda comunidade da região,
para participar. O local é amplo, todo
coberto e seguro. O estabelecimento

possui 900 alunos matriculados na

Educação lnfantil, Ensino Fundamen
tal e Médio e oferece, dentre outros, Pro
jeto de Dança, Teatro, Coral, Escolinha
deFutebol, Informática, festivais internos
e toda gama de suporte didático-pe
dagógico para a sua clientela.

O Colégio Homago é, e tudo fará

para conti nuar sendo exemplo. na parte
física e pedagógica, com isso primando
pela qualidade de ensino e bom

atendimento à comunidade.

MENSAGENS

Os 80 anos do CORREIODO POVO
Wiest S.A. - Joinville

Eugênio, a História de

Jaraguá do Sul se confunde
com a História do Jornal
CORREIO DO POVO. Ambos
se desenvolveram num

cenário em constante muta

ção, mas com pioneirismo e

muita criatividade.

Hoje, com certeza, Jaraguá
do Sul se orgulha deste filho

ilustre, que tanto tem

contribuído para o

desenvolvimento de sua

cidade-mãe.
A família Wiest S.A. também
se seste orgulhosa de ser

parceira há 52 anos deste tão

bem-sucedido filho

jaraguaense.
Parabéns Jornal CORREIO
DO POVO pelos seus 80

anos. Parabéns Eugênio
pelo empreendimento
sólido e criativo.

Iamiro Wiest - Diretor
Presidente

Cavalheirismo de príncipe
Resolvida a morte de Ractcliff pelo tribunal-que o julgou, levou o presidente deste a Pedro I a sentença

de morte, para que o imperador a assinasse. Era um documento longo, minucioso e violento, em que a

vítima era tratada com insolência e despr,ezo.
- Não assino! - rugiu o monarca.

E devolvendo o papel, para ser modificado:

-f1orra o homem, que é quanto basta; mas não o insultem numa sentença!

Alberto Rangel - "D. Pedro I e a Marquesa de Santos ", página 37.

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

,

.

Tio Eugênio
Família Breithaupt

Eram cerca de mil páginas, que tratavam da família Breithaupt, cujo tronco se perde no ano de 1540, na

Alemanha, e,ramificações em todo o planeta, possuindo Brasão de Armas, selo, sinete - uma verdadeira

preciosidade que poucas famílias organizadas possuem.
'

O brasão de Johannes Breithaupt, nascido em 1540 e falecido em 1589, o dava comoprefeito de Eisenach,
e a esposa, Kunigunde Schweicker, encontrava-se no centro da Igreja St. Georg, em Eisenach.

No brasão a seguinte inscrição latina: "Hac plácide vita defvnc tvs contitvrna Iohannes Breithavpt vir,
oivsatq. bonus -' VIX.AN.xI.VIII.MENS.VII.HCR.VI.OBITT.III.MARTIIA.M.D.XIC."

Dos registros anotamosWolfgang Breithaupt, cavaleiro (lavrador-proprietário), nascido em 18IS. e falecido

em 1897, filho mais velho do pastor Theodor Breithaupt, de Meerdorf dedicou-se ao comércio e atividade

manufatureira e conquistava o Rittergut (Cavaleiro proprietário), onde viveu até a morte: Rudolf Breithaupt
era capitão do Ducado de Brunswig, segundo filho do pastor Theodor Breithaupt, de Meerdorf. Em 1848, com
a guerra contra a Dinamarca, passou para o éxército, declarado oficial em 1850, e em 1853 ajudante do batalhão
de defesa em Seesen e, finalmente, em 1860, capitão, e participou na guerra franco-alemã, para o Comando da

30· Brigada em Dldenburg; Theodor Breithaupt, conselheiro de justiça, nascido em 18-5-1818, exercendo a
.

advocacia. Com a morte do duque de Brunswig, oministro de Estado, por ordem do duque para a administração
da herança, recebendo a honrosa distinção da Cruz de Cavaleiro de Henrique, o Leão; Hermann Breithaupt
era comerciante em Hannover, nascido em 1822 e falecido em 1891, envolvido em vários negócios, entre eles

a fiação de linho, numa sociedade com Stelling e Gräber, em Hannover. Voltaremos. Até a próxima.

MíDIA INTEGRATIVA

Sexta-feira, 11 de junho de 1999

El1y Regal
Ö Palácio das Descobertas da UFF será um espaço de exposições

interativas e lúdicas, com eventos culturais, mostras e projetos acadêmicos
onde o público terá a participação ativa. Dentre os experirnentos expostos
estão o giroscópio, que tem a finalidade de demonstrar a ausência de
gravidade, redemoinho, simulando furacões; caleidoscópio; propagação do
som; espalhamento de luz; biombos espelhados; espelho antigravidade;
estrutura do interior da Terra; máquina fotográfica, com' descrição de seu

funcionamento. Haverá também exibição de filmes sobre a vida e obra de
cientistas, apresentação de peças teatrais, grupos de marionetes, concerm,
musicais, corais de escolas de Niterói e contadores de histórias.

Sincronias
• A física costuma ser o terror dos estudantes. Responsável pela reprovação,
da maioria deles, é vista como o bicho-papão das disciplinas. Para desmistificar
essa fama e mostrar um outro lado desconhecido da matéria, a Universidade
Federal Fluminense vai lançar o Projeto Palácio das Descobertas, criando o

Centro de Divulgação de Ciências de Niterói, no Museu de História e Arte do
Estado do Rio de Janeiro, antigo Museu do Ingá.
• O Palácio da Descoberta estará sob a coordenação geral da professora da
UFF Daisy Maria Luz, o evento conta com a parceria da Secretaria de Educação
de Niterói, da Fundação de Amparo à Escolas Técnicas do Rio. de Janeiro e do

governo estadual, que cedeu parte do Museu de História e Arte do Estado do

Rio de Janeiro para a instalação. , I

• Recém inaugurada em Niterói, a Rede de Televisão Niterói TV (NTV)
convidou o professor Stelling (jornalista, acadêmico e empresário) para
comandar a apresentação do programa de entrevistas e debates. "Fala

Niterói" certamente será um veículo importante para esclarecimentos do
dia a dia de nessa cidade "Sorriso"..

.

• A Editora Komedi, de Campinas (SP), está lançando sua 3" coletânea.
Parabenizamos a editora que, em seu boletim sempre divulga os valores literários

de nosso País.
• . Acontecerá. nos dias 28, 29 e 30 de junho, na cidade de São Paulo, tendo
como título principal "Vencendo com a Logística", o I" Congresso
Internacional da ABML (Assoctação Brasileira de Movimentação e

Logística). ,

• Silvinha Ma Chiozzo tem marcado as noites niteroienses com sua voz caliente.

A cantora tem se apresentado junto do tecladista Luizinho Machado. Um show

aplaudidíssimo por todos.
\

SÁBADO
l5hOO - Matriz

19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz

19hOO - São Benedito

DOMINGO

07hoo, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

Povo, sacerdote!
Quando se reza a Deus para que envie operários para ajudar na

colheita, muitos entendem que se está pedindo a Deus que suscite

vocações, apenas, pará a vida religiosa consagrada (padres e freiras).
Esta interpretação, além de errada, émuito perigosa, porque leva a pensar
que eles sejam os únicos que devem comprometer-se com o serviço da

·

comunidade. Entende-se, então, o motivo pelo qual Jesus recomenda II

mação. Não se trata de convencer Deus, mas de lhe pedir que transfomne
o coração dos,homens, de egoístas em generosose dispostos a trabalhar
em favor dos irmãos. E isso, evidentemente, não é tarefa somente para
os religiosos, mas vale para todoo cristão batizado.

Jesus ordena aos que desejam segui-lo que continuem a sua obra em

·

favor dos homens e por isso lhes confere o poder de expulsar os maus

espíritos e de curar os doentes, ou seja, lutar contia tudo aquilo que
destrói a vida do homem, quer espiritual 0.0 física. (Mt 9,36

- 10,8)
Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS

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

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

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença - 10 andar
Fones: (047) 371-1910 e 372-3125
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Se você sofreu umct injustiço, �

* Não tenha pensamentos de vingança. Faça as polaridades,
.

trocando-os

porpensamentos saudáveis.
* Olhe para os seus pés. Em seguida, olhe para o horizonte.
*

Veja a situação como: , "Aqui tenho algo para aprender".
,* Estude sobre ia lei da Causa e EFeito, ou peça ajuda a quem posse lhe
explicar sobre esta Iel.

: Retorce-se com práticas diáriasmentais e ffsicas .

.

*

Faça urna bo« ação.
*

Faça algum secrittcio.
* Dê a simesmo uma nove oportunldede,
*

Faça práticas respiratórias, acalmando suamente.
* Escreva tudo o que lhe aflige em um papel,
queime-o e entregue tudo nas mãos de algo
"maior", Divino.
*Nesta semana orepelaspessoas que lhe causaram
esta injustiça, e visualizando-as digamentalmente:
"Perdôo todas estas pessoas que me fizeram esta

injustiça, e deixo que elas se vão em paz, para que
eu possa viver empaz!"

Advocacia
'

I
MARCATTO

-,

Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jenclon Marcatto
"

/' R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

Esperança e fé elevam a alma

�n��pp�A �1�
� NOVOSHORÁRIOS!!! -.F
\t6. AULAS DE YOGA ti
A o INTI·Liceu da Vida. abriu novos horários. Venha conferir e fazer sua k� PRIMEIRA AULA INTEIRAMENTE GRATUITA .�,J[j

Seuunda-Icira: 7 às 81"""

YOGA

S,g""d'_fCi,,����,E:::; �
�G> Te�ça- feira: ' 16 às 17h30 IS às 16 horas c::!!1
� I 8h30 às '20 horas 18 às 19 horas

�'��Quarta-Ceira: 8 às 9h30 Quinta-feira: 10 às I J horas

:lk
w 19 às 20h30 IS às 16 horas -

�Quinta-feira: 7h30 às 9 horas Sexta-I"eira:' J 8 às J 9 I:ora� �I\19h30 às 21 horas �
(jJ Sexta-Íeira:, 7 às 8 horas �
� Rua: Ernílio Stein, 300eur - Centro

1W (Rua do Edifício Carvalho) - Tel/Fax: 372-1141

rn�l�p P�A \t61�

Mahatma Gandhi lutou'
sua vida inteira, I11.aS con

seguiu libertar a Índia do

domínio inglês, Quando lhe,

disseram que era um dos
,maiores nomes jamais'
surgidos na História Univer

sal, respondeu:
"Não tenho nada de

novo para ensinar do

mundo, A verdade e a. não

violência são tão ant igas
quanto as m�ntanj1as. Tudo
o que tenho feito é tentar

praticá-las na escala mais
,

vasta que me é possível,
Assim fazendo, .er re i

algumas' vezes e aprendi
com meus erros.

"Os que acreditam nas

verdades simples que ex

pus, só podem propagá-las
se viverem. de acordo com

elas. Estou absolutamente
conv.encido de que qualquer
h omem ou mulher pode
realizar o que realizei, se

fizer o mesmo esforço e cul- .

tivar a mesma esperança e

fé.
"

Rua Emilio Stein, 300eu• - Centro -

'(Rua do Edifício Carvalho) - 372-1141

9!ultl,S de LJjogtl
com relaxamento e meditação

HORÁR!OS:
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
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MEIN BIER
Dez promotores de

eventos da região
comandam uma

superfesta, logo mais à

noite, na Cervejaria Mein

Bier, em Balneário

Camboriú. Com o título

de Best Friends III, a
noitada promete repetir o

.

sucesso das edições
anteriores. No palco,
presença da Banda Torre

de Babel. Já no sábado

(12), acontece a Noite

dos Namorados, com
...... �.. ---�- show de Daniel Monterok partir da esquerda, as candidatas ao Garota São Luís/99, Juliana Klitzke, Gabriella .

Cardoso, Lénice Marquardt, Kethlin Albino, Fabiana Mazzini de Oliveira, Juliana C. e Banda.

Moreira, Emelly P. Weege, Elisiana Sasse e Carla F. Buchmann

ATOMIUM
As candidatas ao

concurso Dakota Elite

Models/99 estarão

sendo avaliadas nesta

sexta-feira (11) pela
scalter Claudinha , do

departamento New

Faces, da Agência Elite..
de São Paulo. As

selecionadas serão

apresentadas ao públ ico,
amanhã ("12), numa

grande festa, no
Atomium, localizado na

Rua Epitácio Pessoa,
1298, na antiga
Recreativa Kohlbach.

Telão, passarelas e

jungle com cachoeira de

quatto metros são

apenas algumas dás

atrações do Atomium,

que abrirá suas portas
uma vez por mês para
promover festas

inusitadas. Ingressos

CENTERRSOM

CD'.·- DISCOS - FITAS

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

antecipados estão à

venda no Vip Café

Chopp Grill, Cowboys
Bar e Smurfs Lanches,
a R$ 10,00 (na hora

custará R$ 13,00).
.' ,

CAFE
CONFUSAO
A Banda Dazaranha,
de Florianópolis, foi a
escolhida para

Inaugurar o Café
Umplugged, o novo

espaço para shows do

Café Confusão, com

capacidade para

aproximadamente 1,5
mi I pessoas, e que
também contará com

uma nova pista techno.

O burburinho acontece

neste sábado (12), com
dose adicional de boa

música, na companhia
da excelente Banda

Néctar, de Mafra, que

estará se apresentando
no remodeladojungle.
'Os ingressos
antecipados estão

disponíveis no Som

Mendonça, a R$ 10,00.
O apoio é da equipe do

Bali Hai e da Fábrica II.

NOTRE
Passarela liberada para
a escolha da Garota

Alvino Tribess/99,
neste sábado (12), a

partir das 23 horas, na
Boate Notre. Os

ingressos, ao valor de

�$ 5,00, já estão

disponíveis na Choperia
da Praça, Hobby Vídeo

Locadora, O Boticário

(Calçadão) e com os

alunos do Alvino

Tribess. E vem aí a 43

Festa Brega. Já
programada para o

próximo dia 19.

EM
BLUMENAU
O charmoso palco do

Teatro Carlos Gomes,

de Blumenau, recebe,
hoje (11), a partir das

. 21 horas, a banda

gaúcha Nenhum de

Nós. Os "astronautas de
mármore" dos pampas
estarão apresentando o

show Paz e Amor.

Ingressos: R$ 15,00 e .

R$ 12,00 (sócios). ,

GUERRA NAS
ESTRELAS

QUICK
DOG

O esperado seriado

Guerra nas Estrelas

estará, em breve,
. aterrissando nos

_ melhores cinemas do

Brasil. No próximo dia

24, quinta-feira, estará
estreando na sala I do'
G.N.C. Cine Neumarkt,
em Blumenau.

./\,

Dirceu Kienen (Chico) comemora, hoje (11), mais um ano devo
com o carinho especial da namorada Débora F. Fodi, A collie

moração se estende até amanhã (12), Dia dos Namorados

DISQUE-LANCHE
371-5309

IS' ; LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas UdS

1989 - 1999
10ANOS A SERVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669
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.
. Jaraguá do Sul, 1� de junho de 1999

Mais um empreendimento PIERMANN

TRANSENTULHO
Coleta de Entulhos e Resíduos

Rua Francisco Plermann, n° 81 - Vila Lenzi

Chega 'de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

�1I"�!tlt.�
COMPRA·- VENDE - ALUGA - ADMtNISTRA

Rua Felipe Schmidt

(ao lado da Milium), nº. 157
Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

VENDAS
CASAS

101 - BAIRRO CZERNIEWICZ, num terreno de 900m': RS 69,000,00
102 -Alvenaria no Alto - CENTRO - dsuíte 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
105 - Alvenaria na SCHROEDERd 108m', num terreno de 450m' - RS 16.000,00
106 - OFERTÃO, alv. no BAIRRO SÃO Luís - Entr. RS 10.000,00 + PARCELASI RS
500,00/Mês
107 - Casa em alvenaria, d 150m', num terreno c/406m2. NO AMIZADE - RS

53.000,00
108 - MORRO DO MEIO, 2 casinhas em alv. por RS 15.500,00
109 - GUARAMIRIM cl 112m', em aív cll suíte + 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 -

112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 28.000,00
114 - Alv. na Vila Lenz; - R$15.000,00 - Ent. + RS125,00/mês

t5ß��'com C�'(iO,
,/Hóio'ou ter;�no

de menor
valor.

Analisa

'_.

R$ 25.000,00. Aceita

Tratar

973:'8823
«; 'fit'

_f

117.- PREÇO DE OCASIÃO - Alv. em TRÊS RIOS DO NORTE - RS 23.000,00 À VISTA

118 - Alv. cl 108m', num terreno de 622,50m', em Schroeder- RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

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

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

financiamento
203 - CENTRO - cl suíte, 2 quartos e deo. empreg. - RS 60.000,00
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS 14.500,00 - Entrada mais financiamento

205 - c/3 quartos no AMIZADE - RS 15.000,00 - Entrada mais financiamento

206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - d 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. "DOMINGOS CHIODINI" com 83m'

TERRE.."JOS

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

PISCINAS, 2 TOBOGÃS, 2 CASAS EM ALVENARIA, MESAS, CADEIRAS, POR
RS 150.000,00 - 'NEGOCIA VEL

301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA cl 600m2 - próx. Pref. Municipal - RS

25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edilicado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/l.930, 18m2 - RS 380.000,00 - PARCELADO
305 - TERRENO CI 572,80m', nas proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RIO CERRO c/75 morgos, cl água, palmitos, árvores nativas - RS 70.000,00
307 - De esquina no LOT. sro. ANTÔNIO - NEREU RAMOS - RS 8.000,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS 17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m2 - Beira Mar - RS

70.000,00
312 - Comercial Walter Marquardt 660m2, d 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 450m2.

314 - Área de 165.000,00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 65.000,00
315·2 terrenos cl 453,60m', no JGUÁ ESQUEROO 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 Aloísio Boeing na BARRA com 546,60m' de área - RS

30.000,00

319 - BR-280 JGÚÁlCORUPÁ c/9.627m' - RS16.000,00
320 - RAU com frente para Erwino Menegotti - RS 18.000,00 - bem negociável
321- VERSALHES cl 644,00m' - RS 18.000,00
323 - cl 441m' no Loleamento "Júlio Rodrigues' - VILA RAU - RS -7.500,00
324 - d 448m2 - JARAGUÁ ESQUERDO - Entr. RS 5.000,00 + parcelas RS 500,OOImês
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS 21.000,00
'326 - a 200m da FERJ, numa lateral da av. DOS IMIGRANTES cl + de 500,00m'
327 - na Rua Guilherme Hass - JGUÁ:ESQUERDO. RS 14.000,00 I

328 - novo com 880m2 de área, com 670m' de área construída, Rua Emmo Stein - CENTRO
329 - PRÓX. DO CHAMPAGNAT cl 615,35m' - RS 25.000,00 ,

330 - em GUARAMIRIM c/l.l0lm2 de esquina - NO CENTRO
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO I JGUÁ ESQUERDO, cl 429,00m' - RS
25.000,00 - NEGOCIÁVEL

-

332 - No RESIDENCIAL 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
comercial
402 - SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 1· andar - CENTRO - RS 250,00
403 - APTOS. c/2 e 3 quartos no Residencial Ágata - NOVOS
404 - SALA COMERCIAL com 130m' - BARÃO DO RIO BRANCO ESQI
LEOPOLDO MALHElRO
405 - SALA COMERCIAL d 45m2 - RUA PRES. JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL
-CENTRO
406 - SALA cl 150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407 - CASA na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - R$ 350,00
408 - APTO. CENTRO cll suíte + 2 quartos + dep. empreg. - RS'3S0,00
409 - APTO. R. JOÃO PICOLLI cl 3 quartos + 2 bwé - RS 320,00
410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE cl 315m2;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 310,00 - cl
2 quartos - R$ 290,00
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 .: J.\PTO. c/3 dormitórios + sacada grande - próx. Weg I - RS 350,00
415 - APTO cll suíte mais 2 quartos - EDIFíCIO ISABELLA
421 - SALAS COMERCIAIS cl 120m2 e 150m' na RUAJOSÉ EMMENDOERFER
- próx. Weg I
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - c/ mobília
Ótima para consultório ou escritório - RS 400,00
425 - GALPÃO INDUSTRIAL c/120m2 - Na Ep. Pessoa esq. cl Felipe Schrnidtv
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

centre- Alvenaria com terreno 558m', Rua GuilhermeWeege... . 130.000

Itajuba - Alvenaria com 150m', terreno 375m', 100m da praia. . 38.000
JoãÓ Pessoa· Alvenaria com 84m', terreno 343m'. Rua Francisco Panstein, 38. 17.100

I.Figueira . Madeira com 60m', terreno 395, 1 m', Lot.Divinópolis 25.440
Schrosder- Mistacom 100m', próx. ParqueAquáticoJunkes 25.000
Vila Nova ·Alvenariacom 140m', terren0355m', Rua Eugênio Piaz, 177 .47.000
Vila Nova· Alvenaria com 227m', terreno 859m', Rua 25 de Julho 2042 200.000

Vila Nova· Alvenaria- Rua 25 de Julho� n' 748· fundos· terreno c/465m', casa cl 70m' 28.500

n urg· Ao lado hampagnat 18.00
Centro - 740m' Rua Eugênio Nicotini 80.000
Vila Nova - 877.5m' Rua Josephina vavassorl- Final............ .. 20.000
B. Rio cerro- 1·.1 87m' Rua Pe.Aluisio Boening, próx.ao Noviciado 12.500
B. Rio Cerro· 416m' Rua 98210te 10· Loteamento Raios de Sol.. 3.500 +fin.
Guaramtrirn- 368,9m' no loteamento Vila Carolina 5.500
Schrosder- 40.000m', próx. Parque Aquático Junkes... . 25.000
Rua Emilia Schuitz- 350m' 15.000

r}iIßI'fitll!i1.1••��±ll�1]1r.�!!il�lii";ljletilgl{tfli111.ftftWiiltwjtllll�lilt.fili
Amizade- Galpã0225m', terreno 3.375m', rua José Martins, 661 25.000

? � .Ç.����I:'I�::��� ;:
: \�eRREIO DO�"l!O;VO :.�.�::��.�.�� .��.�'. � .1..C:�. �.���.? ��.] .�??

370-7798 I 975-1827

Vendo chácara com 1 casa de
alvenaria (nova); 1 casa de madei

ra; benfeitorias para 3 lagoas;
plantação de bananas e árvores

frutíferas, terreno com ribeirão -

Local: Rio Molha - 'Medida:
15.OOOm2 - Valor à combinar, écei
tamos carro no negócio e parcela- .

mos. Tratarpelo fone: 370-7184 -

973-3499.

Vende-se ou troca-se terreno de

esquina com, 35 x 14 - na Praia do

Erwino, comt casa de 32m2 por
terreno em Jaraguá ou automóvel.
Tratar no 371-5301 - cl Isolda ou Ena

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m' e terreno com 724m2. R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização c/300m' e terreno c/700m'. Valor R$ 150 mil negoc. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m' e terreno murado com 679m', ótima localização. Valor R$ 55.000,00 negociável
(especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,c/170m' - terreno 500m2 - central. Valor R$ 100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa boa de madeira com 11 Dm' - terreno c/370m' . Rua José Emmendoerfer - próximo APAE - Valor R$ 40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$ 58.000,00

• Apto. central com 1 suite mais 2 quartos, área de.140m', R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00,
• Apto. em ltajai perto da Univale - 1 suite + 2 quartos - prédio c/ piseina . R$ 65.000,00
• Apto. em Meia Praia Itapema . ótimo apto - excelente acabamento mobiliado - R$ 70.000,00
• Apto. no Ed. Argos, suite + 2 dormitórios· R$ 46.000,00 + financiamento
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m' alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m'· R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m' plaino, ótima localização. Valor R$ 80 mil.

• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m' - R$ 29 mil

• Terreno c/ 440m' - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia- alto padrão c/ 780m' - R$ 38.000,00
• Terreno 'l.0 Amizade, excelente área com 13.000m'· R$ 180.000,00 (negociável)
• Sala Comercial c/111m' no Ed. Tower Center, 2' andar· R$12.000,00 + tinanc.· Centro.Vende-se sobrado com 226m2, 1

suíte, 2 quartos - R$ 140.000,00
Tratar 371-2357

Vende-se casa mista na R. João J.

Ayraso - Jguá Esquerdo, contendo
80,00m2 - terreno com .670,00m2
R$ 45.000,00 - neg: - Tratar 371-6340

Imobiliária Me'negotti Ltda.

localizada na· Rua

Vende-se ótimo tetreno na Vila

Rau, com 312m2 por apenas H$
6.000,00 - Tratar 973-3623 com

Roberson CRECI 7402

CRECI W SSO-J

Olívio

Localizado na Rua Barão do

Rio Branco - Edifício Klein,

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

FONE: (047) 371-0031

corn-í suíte, 2 quartos - Valor

R$ 75.000,00

CASA EM ALVENARIA

Com área de 70,00m2,
localizado na Vila Rau

.

Dep: 2 quartos, bwc, sala,

copa, cozinha e garagem

TERRENOS

Localizado no bairro Amizade,
com área de .900,00m2
Versalhes IV.

Ótima localização, CONFIRA!

ÓTIMA OFERTA
Terreno localizado na Vila

, I

Rau, com área de 312,00m2

Apenas R$ 6.000,00 (à vista)
-

LOCAÇAO
APARTAMENTO "

NA ILHA DA FIGUEIRA

Dep.: 3 quartos, sala, copa,
cozinha, 2 bwc, lavanderia,

garagem e sacada

Aluguel: R$ 250,00

I MOB. I ,L I A R I A

MENEGOTII

GALPÃO CENTRO
Ótimo Galpão com área de

322,00m2
Valor: R$ 65.000,00 (negociável)

ÁREA COMERCIAL
Vende-se área de 4.176m2,

Domingos Brugnago - Vila Nova

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua: João Marcatto· Centro- Área: i11 ,74m'· R$ 1.112,00

Rua: Henrique Marquardt, 62· Czerniewicz· Terreno:
397,50 • Const: 200,00m2 - 3 dorm. + sala + cozo ..

bwc + área de serv, + ch,urrasqueira + garagem - R$
60.000,00

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

Rua: Av Mal. Floriano Peixoto. 35 . Centro· Área:
475,25m' - cl estacionamenio . RS 3.000.00

Rua: Proc.
Gomes de

Oliveira, 1320 -

Edifício Isabela -

.

� Centro - 9°
andar - 1 suíte +

2 darm. cl

garagem -

R$ 450,00

Rua: João

MarcaNo, 13 - 3°
andar - Centro -

Área: 62,13m2 •

Valor R$
25.000,00

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

Rua: João MarcaNo, 13 - 6° andar - área: '115,88m2 -1 suíte
+ 2 dorrn., + sala + COZo + 2 bwc + área de serv, + garagem
- R$ 70.000,00

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

---�

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

Fonseca, 425 -

Centro-'
.

Calçadão - 3°
andar - 1 suíte +

2 darm. + dep.
emp. cl .

garagem - R$
450,00

Di�nthus -

Rua:

darm. +

dep. emp.
+ 2 vagas

de

garagem -

R$ 560,00

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

SÃO PAU,LO

18:'oPE
tAASTER
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 ·98

IMOBIliÁRIA_PREfERIDA DO JARAGUAENSE

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

"público alvo'! e pelo SÉTIMO ano

consecutivo, consegue atingir seu objetivo,·
....

conquistando mais uma vez o PREMIO
.

MASTER por ser

liA Preferida" do jaraquaense no ramo

imobiliário.

Este ano também fomos premiados por mais

duas empresas de pesquisa e publicidade:
�[ID©[?[g-São Paulo

e [?©[Q)[g]�[UJ[MJ-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos semPre à

disposição e procuraremos melhorar cada -

vez mais o atendimento ao nosso cliente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClJãvb
Casa Rua Luiz Kienen - com

1 suíte, 3 qtos, demais dep.,
aquecimento solar - R$
220.000,00 - NegociávelVENDE

TERRENOS
202 - Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000,00
203 - 3.540m' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000,00.
206 - 5.000m' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
208 - 6l9m' - Rua João Nunes com calçamento - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000,00
209 - 02 cl 420m' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.

211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 23.000,00
212 - 315m' - Czerniewicz - próx. SUS - R$ 16.000,00
215 - 450m' - Figueira - próx. Colégio Holando Gonçalves - R$ 20.000,00
217 - 4.900m' - Rua Teodoro Weiss - Schroeder - cl 140m' frente - R$ 25.000,.00
221 - 338m' - Rua Constância Feder Ronchi - Próx. Catos&Atos - R$ 21.000,00
228 - l857m' c/34,75m de frente pl Rua - ótimo terreno fundos da Marisol - R$ 48.000,00
236 - cl 1645, 17m' - Bairro João Pessoa - Rua João Jahn - R$ 20.000,00
238 - 5.281 ,SOm' - Próximo COHAB da Weg - Ótimo terreno para indústria - R$ 60.000,00 (Negociável)
237 - cl 4l2,50m' - Nereu Ramos - atraz da Igreja - R$ 8.500,00

Apartamentos Edificio Klein -

Rua Barão do Rio Branco - 1

suíte, 2 qtos, demais dep.,
churrasq., na sacada e coletiva,
prontos para morar

CASAS
103 - Sobrado com 220m'. I suíte, 2 quartos - Novo - com possibilidade para montar piscina - Rua

Marcelo Barbi - Vila Lenzi - R$ 115.000,00
. 104 - Alvenaria com 206m', I suíte. 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - R$ 65.000.00
105 - Sobrado novo cl 410m', cl terreno de 855m' - Rua Amazonas, 147 - Centro - R$ 250.000,00
110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 600m' - Figueira - próx. Holando Gonçalves - R$ 55.000,00
112 - Mista de 150m' cl terreno de 600m' lateral 25 de julho em frente Condomínio Jardim das Mercedes.'
R$ 43.000,00
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 I 32,00m', 3 quartos - Vila Lalau - próx. a Marisol - R$ 58.000.00
126 - Alvenaria cl 154m' - Rua João Planinchek - Nova Brasília - R$ 39.000,00
131 - Alvenaria cl 150m' - I suíte, 2 quartos, demais dep. - Rua Fritz Lange, 178 - João Pessoa - R$
48.000,00
132 - Alvenaria cl !40m' - 3 quartos e dernais dep. - Rua Lourival Zocateli - B. Vila Lenzi - R$ 58.000,00

, F, � i; � Casa Vila Nova - Valor

R$ 180.000,00

Aptos 1 e 2 qtos - Ed. Mô '.' co - R. João Marcatto - Prazo Entrega 2002 -

Entrada + financiamento próprio ou HSBC Bamerindus.GALPÃO - em fase de construção com 346m', com terreno de 542m' - Figueira - Próx. Colégio
Holando Gonçalves - R$ 56.000,00 - aceita proposta

\

', �ua Barã.o do Rio':Brancor·221-- Jaraguá-dg Sul--- SC'"
"

'.
-

- .'
_

'Fone: (O�7) 372-1594·
.

:,', ...CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

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

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 372-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI1762-J

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI1667-J"iamI? "!li !!Iil

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

Ref. 098 - Prédio com sala comercial e Apto - Ana
Paula - R$ 55.000,00
Ref. 074 - Casa Alv.: 202m2 - 5 quartos, 3 cozinhas,
2 bwc, sala, área de serviço, churrasqueira, garagem
- lateral da rua Walter Marquardt - R$ 55.000,00
Ref. 015 - Apto.: 94m2 - 2 quartos, bwc, sala, copa,
cozinha, área, de serviço, garagem - Centro - R$
42.000,00
Ret. 016 - Apto.: 94m2 - 3 quartos, sala, cop, cozinha,
bwc, área de serviço e sacada - R$ 9.000,00 de
entrada + financiamento
Ref. 029 - Casa Alv.: 105m2 - 3 quartos, sala, copa,
cozinha, Churrasqueira, varanda - Próx. ao DG da
WEG - R$ 37.000,00
Ref. 145 - Casa Madeirà: 50m2 - 2 quartos, sala,
copa, cozinha, BWC, área de serviço, abrigo - Chico
de Paula - R$ 12.000,00
Ref. 182 - Terreno: 375m2 - Próx. Prefeitura - R$
20.000,00
Ref. 067 - Terreno: 336m2 - Vila Lalau - R$ 16.500,00
Ref. 165 - Terreno: 525m2 - Jguá Esquerdo - R$
13.000,00
Ref. 180 - Terreno: 486m2 - Vila Rau - R$ 13.000,00

ALUGA
Casa alv.: 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 bwc, área
de serv., gáragem - Rua da Scar - R$ 40Ó,OO

"

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
C/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 6ô3,00m2 - 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 � frente murado cl 483m2 - Rua Henrique Marquardt, sin° - Bairro

,
I

Czerniewicz - Valor R$ 15.000,00

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

ALUGA
Girassol

fAlÓrEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA . VENDE . ADMINISTRA
CRECI8489

Residencial.GRACEKELLY Residencial LUNELLI
CASAS

• Alv. mais ou menos 150m2 - lote com 329m2
- Vil 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 - São Judas -

R$ 28.000,00 - aceita carro.

• Alv. 1 04m2 � lote com.aoorne - na 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. com 100m2 - lote com 405m2 - próx.
Weg" - R$ 45.000,00 a combinar.
• 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. 115 3 Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 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 49J ,96m2
Casa Alv. 123 3 I Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vir
Apto OK 96 3 Amizade Res. Amizade - I ° andar 15.500 Assumir - CEF

Apto OK 147 3 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
l-ote 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 Comi 514 20.0 x 25.0 J. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial
Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. Breithaupt Mat. Cons. 180.000 Parcelado
Lotes 483 14.0 x 34.5 Santa Luzia Residencial Geraniun 8.000 R$ 150,00 mensais
Lotes 600 13.0 x 46.0 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36 x

Chácara 125000 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa
Chácara 76000 345 x 221 Massarandub Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho /7 Km Centr

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

, Fone (047) 371·2507

Vende-se ou troca-se casa em

Joinville - Bairro Fátima -

Contato: José Teodoro

Ribeiro, 2615 c/Irene.

• Casa mista na Rua João J. Ayroso - Jguá Esquerdo, contendo 80,00m2 - terreno com 670,00m2 -

R$ 45.000,00 - nego
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.
; • Apto no edif. Jacó Emmendoerfer, com I suíte, 2 qtos, banheiro, dependência empregada

.

com banheiro, copa/cozinha (fica cozinha mobiliada), sala de estar, sala de jantar, sacada, 2
garagens, portas eletrônicas - R$ 100.000,00 - negociável.
• Aptos. Em construção no Residencial Morada do Sol, Vila Nova, com um, dois, e três

quartos. a escolher, entrada mais financiamento próprio - Negociáveis.

TERRENOS
• Terreno no Loteamento Enke, lote n° 24 - Barra 716,68m2 - R$ 10.000,00 - aceita-se entrada +

parcelamento
.

• Terreno no Lot. Do Juca - Ilha da Figueira com 13,50 x 25,00 = 364,75m2 - R$ 13.000,00 -

negociável _

• Terreno no Loteamento Renascença - Vila Rau
I - 19,50 x 25,00 = 487,50m2 de esquina valor R$ 25.000,00 - Negociável.
2 - 15,00 x 25,00 = 375,OOm2 valor R$ 15.000,00 - Negociável.
3 - 15,00 x 30,00 = 450,OQm2 de esquina Valor R$ 20.000,00 - Negociável
.2 lotes ao lado da Escola Jnraguä 84 - R$ 7.000,00 cada - negociável
• Terreno ao lado ColégioGiardine Lenzi com 3.813,48m2 - valor R$ 70.000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua Pe. Alberto Jacob, próximo ao supermercado Getúlio com 1.426,00m2 - valor R$
85.000,00 - Negociável (aceita-se parcelas).

CASAS
li Casa de madeira, na lateral da Antonio B. Schmitz -Ilha da Figueira - terreno com 587.00m2 - R$ 18.000,00
• Casa de alv, na Rua 772 - No Ana Paula 111, com 3 qtos, sala, copa, cozinha, garagem. lavanderia

1- R$ 20.000,00 - negociável
• Casa na Rua Lourival Zocatelli - mista - 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,

i dispensa - R$ 25.000.00 - Aceita-se carro.

I. Casa próximo ao Rau, com 2 quartos, banheiro, cozinha, copa, garagem, toda murada - R$

30.000,00 - Aceita-se carro.
• Casa de al v, na Rua Adolfo Putjer, com I qro, sala, copa, cozinha, churrasqueira, garagem.toda
murada - terreno com 15,00 x 24.00 = 360,00m_ - R$ 35.000,00
,. Casa de al v. (sobrado), na Rua Adolorata D. Pradi, de esquina próx. Cancha de bocha do Pradi

- Jguá Esquerdo, com 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, Gloset,lavanderia, escritório, garagem,
I sótão - terreno com 415,OOm2 - R$ 18.000.00 entrada + financiamento

I" • Casa no Rau, próx. ao Bar 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
casa central - paga-se a diferença.

! • casa (sobrado) na Rua Arduino Pradi, 23 - contendo 248,00m2 - parte superior sendo I suíte,3
qtos. banheiro social, sala de estudos, com sacada (parte terrea), 3 salas, cozinha, banheiro, área
de serviço, dispensa, garagem p/4 carros, churrasqueira toda murada - R$ 80.000,00
• Casa de alv. na Rua Martin Sthal com 3 qtos, sala, copa/cozinha, área deserviço, 2 banheiros, garagem, toda
murada, área I 23.65m2 - terreno com 708,1 Om2 - R$ 80.000,00 - nego

, • Casa de alv. em construção, com material de primeira, contendo I suíte, 2 qtos, sala, copa,

! cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, etc., no lot. Georg - Bairro Ilha da Figueira - R$ 26.000,00
: de entrada + R$ 20.000,00 financiado pela Deja Imóveis.

LOCAÇÃO
.• Apto na Rua Leopoldo Manke, 160 - contendo l suíte, 2 qtos, dependência empregada, sala,
copa, cozinha, banheiro, lavanderia, sacada - R$ 440,00 - negociável.
• Apto na Rua Getúlio Vargas, com 2 qtos, dependência empregada, banheiro, sala, cozinfia,
lavanderia, garagem - R$ 350,00
• Apto no Edif, Gardênia, com l suíte, 2 qtos, dependência empregada com banheiro, sala,
cozinha,' banheiro social, área de serviço, garagem - R$ 340,00
• Apto na Rua Leopoldo Jansem - Edif. San Miguel com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço, garagem, playgrond - R$ 310,00
• Apto a Rua Joaquim A. Girolla - Barra - com 2 qtos, sala, cozinha, lavanderia, garagem - R$ 290,00

CASAS
• Casa de alv. na Rua Exp. Antonio C. Ferreira, com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço, garagem.

Faça-nos uma visita e conheça nossa variedades de imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Resid. Blumengarten - cl 346,50m2 - R$
15.00Ó,00

3
Aqui tem casa com financiamento e tudo!

Parceria HSBC '�D
-

ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

3136
CASAS DE ALVENARIA

Ref. 1219 - Corupá - c/ 120m' - 2 darm., piscína, - RS
70.000,00

.

Ref. 1240- Centro - sobradoeomereial-4 saias, 2 aptos - RS
160.000,00 - Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - c/256m' - 1 suile + 3 darm., 3 saias,
piscina - RS 110.000,00
Ref. 1337· Amizade - d 98m2, 3 darm. próx. ao Theilacker
RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acaraí - d 260m2 - 1 suite + 2 darm. - RS
130.000,00
Ref. 1354- Barra - 2 suites+ 3 darm., d piscina - 380m2• AS
165.000.00 .

Ref.1355- Barra - c/150m'-2 darm. + 1 suile- RS95.000,00
Ref. '1364 - Czerniewicz - d 234m2 - sobrado comercial e
residendal- RS 85.000,00
Ref. 1381 - Água Verde - 3 darm. + 2 bwe- C/1OS,37m' - RS
23.000,00 + finane. RS 530,00 - 9 anos (S.O. 29.000,00)
Ref. 1388 - Centro - c/338m'- 3 darm. - RS 150.000,00
Ref. 1394 - W. Rau - c/210m' - 1 suite + demais dep. - RS
68.000,00 + financ. RS600,OO - 17 anos (S.O. 60.000,00)
Ref. 1402 - Vila Nova - 3 dorm, - c/160m' - RS 59.000,00
Ref. 1406 - Vieiras - ri 124m2 - RS 23.000,00 + tinanc. RS
103,00 pl mês -19 anos (5.0.11.400,00).
Aef. 1411 - Czerniewicz -1 suíte + 2 dorm. - ri 185m2 - RS
78.000,00
Ref. 1413 - W. Rau - c/90m' - 3 darm. - RS 35.000,00
Ref. 1423 - Czemiewicz - c/124m' - 3 darm. - RS 35.000,00
entrada + finane. RS 390,00 -10 anos.

Ref. 1430- W. Rau - c/16Om'- LIa. Renascença - RS 65.000,00
+ Financ. RS 270,00 - 14 anos
Ref. 1433 - Amizade - c/ t 7Om' - 3 darm. - RS 40.000,00 +

finane.
Ref. 1434 - Amizade- Lot. Champagnat -c/240m' -1 suite «
2 darm. - RS 82.000,00 + financ.RS 1.300,00 - 8 anos.
Ref. 1436 - Barra - Lot. Papp - c/150m' - 1 suite + 2 dorm.
RS 76.000,00 + finane.
Ref. 1438 - Jguá Esquerdo - d 115m2 - 1 suite + 2 darm.
RS 63.000,00
Ref. 1439 - Barra - Lot. Papp - c/242m' - 2 dorrn, + 1 suite

piscina - RS 160.000,00
Ref. 1440 - Jguá Esquerdo - 1 suile + 2 darm. - RS 65.000,00
Ref. 1445 -Ilha da Figueira - d 95,32m' - 1 suite - 2 dorm.
RS 30.000,00
Hef 1447 - Czerniewiez· cl 224m2. 1 suite + 3 darr.l.· RS
75.000,00
Ref. 1453· Nova arasnra . cl 260m2· cl piscina - 3 darm. + 1
suite - RS110.000,00
Ref.1455 - Tlta Schuber- c/100m' -1 suile + 2 dorm, - RS
16.000,00
Ret. 1458 - Barra - c/ 50011' -. Resid. SaUer - 2 dorm, - RS
18.000,00
Ref. 1459 - Ana Paula - d 100m' - 3 dorm, - RS 26.000,00
(quitado).
Ref. 1467 - João Pessoa - c/140m' - 3dorm. - RS57.ooo,00
Ref. 1469 - Amizade· d 100m2. 1 suíte· 2 darm. - RS
27.000,00

-

Ref. 1471 - Centro - Sobrado c/400m' - 1 suite + 3 dorm.,
piscina - RS 150.000,00 (sinal) + financ. RS1.200,00 pi mês
-10 anos (S.O. RS 60.000,00)

,

Ref. 1472 - Jguá Esquerdo - C/141m'- 3dorm. - RS 33.000,00
+ financ. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (S.O. RS 14.800,00).
Ret. 1473 . Czerniewiez - cl 70m2. terreno cl 420m2 - 3
darm. - RS 47.000,00

, Ref. 1474 - Centro - c/268m' - 1 suite + 2 darm. - RS
150.000,00
Ref. 1485 - Ana Paula - c/95m'- 4 darm. - RS 36.000,00
Ret. 1494 - W. Rau - C/141,39m' - suite + 2 darm. - RS
75.000,00
Re!. 1496 - Rio Molha - 1 casa c/ BOm' + 1 casa c/ 63m' -

terreno c/45.333m' - RS 58.000,00
Ref. 1497 - Vila Rau -c/l00m'-1 suite, 2dorm. - RS9.ooo,00
+ financ. HSBC - RS 374,00 - 20 anos
Ret. 1498 - Vila Lalau - c/ 117m' - 1 suite, 2 oorm. - RS
53.000,00
Ref.1499- Vila Rau-c/156m'-1 suile,2darm. - RS 75.000,00
Ref. 1500 - Estrada Nova - C/121',50m' - terreno c/2.50Om'
- RS 38.000,00 \

Aet. 1503 - Czerniewiez . sobrado cl 296m2 - R: Emma
Ziemann, s/n° -AS 100.000,00

_ Ref. 1505 - Centro-c/26Om'-suile+ 3dorm. - RS150.ooo,00
Ref. 1511 - Czerniewicz - cl 235m2 - 2 dann. - salão festas
RS 80.000,00
Ref. 1512 - Czemiewiez· cl 212m2 - suite + 2 darm. - RS
110.000,00

.

Ref.1516-Jguá Esquerdo-c/1BOm'-3darm. - RS30.ooo,00

LOCAÇÃO .

AMBIAMf.)f[QS
Ref. A - 33 - Vila Lalau - c/100m' - 3 corm. - RS 280,00
Ref. A - 49 - Czemiewicz - ri 40m2 - 2 oorm. - RS 170,00
Ref. A - 45 - Ed. Schiochet - cl 153m2 - 2 oorm. + 1 suite
- RS 480,00 + cond•• c/ tel.

ld1SAS
Ref. B - 53 - Vila Rau - casa alv. c/90m' - 3 qtos - RS 330,00
Ref. 8 - 54 - Lot. Santo Antônio - casa mista cl 103m2. 3
dorm. - RS 150,00
Ref. B - 56 - Casa alv. c/70m' - 2 dorrn, - Estrada Nova - RS
120,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C - 4 - Amizade - R: Artur Ghunter - c/90m' - RS 380,00
Ref. C -19 - Vila Lenzi - R: Exp. Antonio Cartos Ferreira, 1790
- c/4 tme - RS 240,00
Ref. C - 24 - Baependi - R: Adélia Fischer. 71 t - c/160m' - 2
bwe - RS 600,00

resaesos
Ref. E - 1 - Centro- RS 330,00

APARTAMENTO
Ref. 4062 - Ed. Vila Nova - Vila Nova - c/ 90m' - RS
20.000,00 + finan. - 14 anos RS 457,00 - (S.O. RS

35.000,00)
Ret. 4080 - Ed. Oâmarys - Czerniewicz - 1 suíte + 1 dorm, -

RS 40.000,00
Ref. 4081 - Ed.

COMPRA VENDE ALUGA 'ADMrNISTRA
13.000,00 + tinane. 9 anos RS 469,00
Ref. 4092 - Ed. Isabella - Centro - 2 oorm. + 1 suite - RS
45.000,00 + finane. CE. - 7 anos - RS 730,00 - (S.O. RS
33.000,00)
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 corm. - Czerniewiez
- c/ 103,95m' - RS 48.000,00 \
Ret. 4101 - Ed. Verona· 2 oorrn, • Czerniewicz . RS
35.000,00
Ref. 4106 - Ed. Juliana - Centro - 1 suite + 2 dorrn, - RS
63.000,00
Ret. 4110 - Aptos. eil suite + 2 darm. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a cambinar).
Hef. 4114 - Ed. Hartêneia - Nova 8rasHia - cl 142m2 - :3
darm. - RS 58.000,00
Ref. 4118 - Ed. Maguilú - Centro - c/74m' - 2 darm. RS
15.000,00 + financ. 11 anos - RS 440,00 - (S.O. RS
27.000,00)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - c/198m' - 5° andar - 2

garagens - RS 99.000,00 (mobiliado)
Ref. 4122 - Ed. Vitória Regia - c/ t 12m' - Vila Lalau - 3
dorrn. - RS 20.000,00 + finane. CEF - (S.O. RS 28.000,00)
Ref. 4126 - Ed. Amiiade - Amizade - 3 darm. - RS
15.000,00 + financ. CEF 15 anos RS 370,00'. (S.O. RS

28.000,00)
Ref. 4135 - Res. Gabrielly - Baependi - suite + 2 dorm.
RS 42.000,00

1J.1·'U11t·'\"!3jt";'Wl·lliijt.}....
Ref. 1149 - Rio Molha - Chácara c/3.500m' - Casa alv.:2
lagoas - RS 60.000,00
Ref. 3021 - Estrada Guamiranga - chácara cl BI.628m2
- casa aív, cl 140m2 + casa mad. cl 35m2 - roseira- gado
RS 57.000,00
REf. 7008 - Estrada Nova - 1 galpão (inacabado) c/320m'
+ 1 galpão (pronto) c/200m' - RS 27.000,00
Ref. 7009 - Chico de Paula - Galpão c/ 450m2 + mesanino
c/75m' - terreno c/l.424m' - RS 130.000,00
Ref. 5013 - Oentro . Calçadão - sala cornI. cl 10 1,61 ma -

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

PRAIAS E OUTRAS PRA AS:' .

Ref. 1292 - Joinville - Casa alv. c/180m2 - 1 suite'+ 2
dorrn. - RS 55.000,00 + finane.
Ref. 2030 - c/288m' - São Francisco do Sul- RS 6.500,00
Ref. 2038 - Penha - Terreno cl 5.257m2 • ao lado do
Beta Carrera - RS 20.000,00
Ref.2163 - Enseada - C/312,50m' - RS 7.000,00
Ref. 2185 - Barra Velha - c/280m' - RS 4.000,00 (parcela)
Ref. 2225 - 1 terreno c/ 70.000m' - lugar c/ vista p/ o
mar - Palhoça - Enseada de Brito - RS 130.000,00

- CASAMISTA -

.

Ref. 1361 - Vila Lenzi - c/114m' - 3 darm. - RS
25.000,00 + 257,00 - 8 anos.
Het. 1441 - Ilha da Figueira - madeira cl 110m2 - RS
25.000,00
Ref. 1461 - João Pessoa - c/78m' - RS 17.000,00
Ref. 1480 - Corupá - c/100m' - RS 40.000,00
Ref. 1495 . t.to, Santo Antônio - cl 49m2 - 2 darm. - RS
13.500,00
Ref. 1508 - Vila Lalau - c/135m' - 3 darm. - 2 bwe - RS
30.000,00

. TEfiRENOS. -

.

Ref. 2130 - C/ 1.940m' - Vila Lenzi - R$ 90.000,00
Ref. 2135 - 694m2 - Condomínio das Azaléias - Jguá
Esquerdo - R$ 25.000,00
Ref. 2147 - 7.805m' - Centro - Próx. Kolhach - R$
195.000,00
Hei. 2150 - c/450m2 - Em frente ao Salão Amizade
- RS 7.000 + 12 x RS 584,00
Ref. 2155 - e/618,30m' - Lot. Sto. Antônio - Nereu
RS 9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
Ref. 2182 - e/31.312.50m'- Sehroeder - RS 8.000,00
(o morgo)
Ret. 2188 - c/ 581,8Sm' - RS 24.000,00 - Vila Rau -

próx. Ferj.
ReI. 2191 - cl 1 O.080m2.. pràx. recreativa Marisol

(ao lado) - RS 380.000,00 (comercial)
Ref. 2192 - e/4.658m' - João Pessoa - RS 50.000,00
+ 50 meses de RS 1.207,00
Ref. 2195 - c/ 560m' - LIa. Campo Sampiero - RS
19.500,00 + 16 parcelas de RS 349,24
Ref. 2197 - c/ 378m' - Llo. Champagnat - Amizade
RS 26.500,00 (parcela)
Ref. 2198 - c/ 346,50m' - Amizade - LIa.

Blumengarten - RS 15.000,00
Ref. 2199 - cl 729m2 - Trevo Weg II - Rua Joinville -

Lugar alto, plano - RS 38.000,00
Ref. 2203 - c/ 3.000m' - Corupá - BR 280 - RS

15.000,00
Ref. 2206 - c/ i .300m' - Gearamirim - RS 13.000,00
Ref. 2208 - c/470m' - João Pessoa - RS 8.000,00
Ref. 2211 - c/ 458m' - Ilha da Figueira - Lot.

O;vinópolis - RS 25.500,00
Ref. 2213 - c/ 450m' - Schroeder - RS 5.000,00
Ref. 2214 - e/562m' -Ilha da Figueira - RS 8.000,00
Ret. 2217 - c/395m' - Vila Lalau - RS 20.000,00
Rei. 2218 - c/ 688,SOm' - LIa. Sto. Antonio - RS
9.000,00
Ref. 2221 - c/ 569,68m' - Centro - RS 25.000,00
Ref. 2224 - c/392m' - Lot. Cenienãrio - RS 18.000,00
Ref. 2227 - c/ 681 m' - Centro - RS 27.000,00
Ret. 2228 - cl 500m2 - Nova Brasília - próx. Móveis
Gomes - RS 58.000,00

.

Ref. 22:;4 - c/ 531,75m' - Três Rios do Sul - RS

6.500,00
Ref. 2235 - e/2.642.47 - Vila Lalau - RS 38.000,00
Ref. 2236 - c/ 503.50m' - Vila Rau - RS 15.000,00
Ref. 2238 - c/ 2.598,75m' - Três Rios do Sul - RS
25.000,00
Ref. 2239 - c/ 435m' - Vila Lenzi - RS 13.500,00
Ref. 2240 - c/ 486,33m' - Ilha da Figueira - LIa

Oivinópolis - RS 13.500,00
Ref. 2241 - c/. 7.968m' - Amizade - RS 50,00m'

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

Vila Rau - Nova - com 156m2 - 1 suíte + 2

.dorrn. - R$ 75.000,00

Chácara/Rio Molha - sobrado cl 300m2 - 3 suites,
piscina, 21agoas, cl 11.657m2 - R$ 90 mil + pareeI.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moça se oferece pere

'

Vende-se comouteaor Vendo contrabaixo Vende-se casa Compra-se esteira
trabalhar de empregada 4.86 com mesa e Gianini cl com eeoms em mecânica até R$ 100,00

doméstica, impressora, microafinação, novo, na alvenaria no Bairro Tratar 372-0742
Contato: 370-8617 para jato de tinta e matricial. caixa, com estojo. Amizade Terreno com

recado, com Rosane Valor R$ 800,00. Valor R$ 450,00 420m2. Valor R$ Vende-se teclado
I

Aceita-se telefone Telefone (047) 994-0459 20.000,00 + prestação. Yamaha 110, 49 teclas.
Vende-se um balcão de como parte de Aceito proposta. Tratar 373-1373 por
ferro, branco, por R$ pagamento. Vendo máquina Tratar 379-9172 R$ 150,00
150,00 e um balcão de Telefone 975-4926 Fotoqretice Minolta -

I

fórmica com vidro por R$ Mod. MAXXUM 3000i Vende-se terreno com Vende-se casa em

100,00 (para lojas em vende-se piscina de digital, foco automático 450m2 com meia-água Schroeder I, por
geraI). Tratar 376-1623 fibra com equipamentos R$ 480,00. em elvenerie - 5 peças. R$ 15.000,00 só essa

e acessórios, aceita-se Tratar (047) 994-0459 Rua: Aguas Claras semana.

Vende-se locadora cl carro como pagamento. Ilha da Figueira. Tratar 973-8511,
1.300 fitas Tratar 975-4926 Vendo 2 cadeiras de Valor R$ 4.000,00 - com Silvio

automatizadas. Rua Diretor fixas pere Contato 370-8196

Lourenço Kanzler, Não pague mais aluguel, escritório, Vende-se terreno no

n° 283. Tratar 371-8273 , residência por apenas R$ 50,00 cada. Vende-se Rau, por R$ 8.500,00.
ou no local R$ 122,00 mensais. Tratar (047) 975-1159 mudes de Palmeira Aceita-se carro até

Tratar 371-6032 'Real R.$ 4.500,00.
Veáde-se minimercado com Gilson Vendo teclado Cassio Tratar 370-2461 Tratar 371-6303
Cris - R. Rio de Janeiro, CTK 100 Novo, na

próx. ponte do Vende-se lanchonete ceixe, R$ 120,00. Compra-se terreno vende-se Videogame
Kohlbach. localizada nas'margens Tratar (047) 994-0459 na Vila Nova. Nintendo com 2

Tratar no local da BR-280" ótimo ponto 370-7798, com Sandra controles e uma fita por
e clientela. Troca-se telefàne com R$ 85,00.

Procura-se pessoa para AlugUeI = 1 salário prefixo 371 por 376, por Vendo máquina Tratar 371-7557
dividir ep. rio Centro, mínimo mensal, eceito motivo de mudança. reta Singer.

'

informações 371.,6032 carro na troca. Tratar 370-0279 cl Tratar pelo telefone Aluga-se quitinete.
comJemes

'

Tel. 993-2671 Marlene 371-6503 Tratar 371 ;,2348

o: SeIS vezes amelhor
Pelo 6° ano consecutivo, a

Panificadora e Confeitaria

Pão e Vinho foi premiada
como a melhor casa do

gênero. As pesquisas dos

.institutos Podhium, Master e

, Emprov apontaram
�qovamente a Pão e Vinho em

10 lugar na opinião pública.
as esta conquista, como diz

jargão popular, não ocorreu
da noite pro dia. Ela é fruto

de muito trabalho, onde a

,
satisfação das necessidades

- do consumidor sempre foram

tratadas como prioridade.
Tudo começou há cerca de

.sete anos, quando o

resen tan te comercial João
Carlos de Souza e o

",administrador de empresas
'Marcos A. Maes se uniram

em sociedade e, com apenas
dois funcionários,

Ä
inauguraram a padaria.

Atualmente, com 26

trabalha 24 horas por dia,
divididos em três turnos, na

produção de pães, bolos, doces e

outros produtos afins. Esta

produção, além de ser

comercializada na matriz da

empresa, na Marechal Deodoro da

Fonseca, garante também o

abastecimento dos clientes do

Supermercado Vitória, onde
funciona também uma padaria

Pão e Vinho.

A preocupação com a qualidade
também é um fator determinante

nesta trajetória de sucesso.

Além dos equipamentos
modernos e do altíssimo padrão

de higiene, as receitas da

padaria são produzidas com

produtos naturais, sem química,
além da composição com trigo
canadense, considerado um dos

melhores do mundo. Além
disso, a participação em duas

feiras internacionais do ramo de

panifício, e várias nacionais,
ar ntem a atualização dos

equipamentos e receitas.

Hoje, a Pão e Vinho, com sua

ampla instalação, atende
também com uma completa loja

de conveniências, onde se

encontra desde frutas e verduras
até comida congelada, com um '

ótimo horário de atendimento:

de 23 a 63, das 6 às 21 horas, e

sábado e domingo, das 6h30 às
21 horas.

Este horário flexível estende-sé
também aos feriados, garantindo a

•

comodidade dos clientes.

para o futuro, a Pão e Vinh
atenderá também com ca

colonial, atendendo u

solicitação de seus client

Pois, hoje, com toda varied
de sucos, vitaminas e café
comum encontrar médi

empresários e clientes '

geral tomando aq
cafezinho acompanhad
boa conversa, em ambi

,

acolh
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PRECEMILAGROSA
"Confio em Deus com
todas as minhas forças,
por isso, peço a Deus

que ilumine meu

caminho, concedendo
me a graça que tanto

desejo". Mandar publicar
e observe "o que acon
tecerá no quarto die."

B.C.o.

CONSERVAS
LANGA

Rua: Erwin Hanernann, 101
Bairro B. do Rio Cerro
Fone: (047) 376-0995

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

Vende-se uma geladeira industrial
com capacidade para 1 boi, com 3

portas, seminova, com pouco uso.

Tratar aqui no
CORREIO DO POVO Oll pelo
telefone: 370-8649 com Maria.

L � __ �

UNICADO
Foram " raviadas as notas

fiscais em branco n° 95 a 125

daempresa Maria Tonon

Manske - CGC. 85..282.192/
0002-00 situada na Rua

Henrique Marquardt, 525
Jaraguá do Sul -

•

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

OPERADOR DE PLAINA

(Ramo 'Metalúrgico)

MECÂNICO DE CAMINHÕES e AUTOMÓVEIS

ENCANADOR .

SERRALHEIRO

ARQUITETO
(Projetista na colocação de cerâmicas -

conhecimento em Auto Cad/Word -

disponibilidade para viajar)

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

JÓI no[OU! Que só é Ilelf1l1broldo cuern éVISro?

ANUNCIE
.

3 7 o .: ,7 9 4 4 3 7 o - 7 9 1 9

I·
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FONEI
FAX:

370-7919

Gráfica e Editora

CORREIODOPOVOLtda. Jaraguá do Sul, 11 de junho de 1999
....................
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A novidade tomou conta da Strada
A Fiat brasileira lançou
a pouco tempo a picape
Strada, agora tentando
ser mais bem-aceita no

mercado, a Strada vem
também com cabine

estendida, que veio para

esquentar o mercado de

picapes de pequeno

porte com muitas

novidades. O veículo

vem com as mesmas

medidas de

comprimento total e

com a mesma distância

entre eixos, entretanto,

ganhou 30 cm de espaço
interno e perdeu 300

litros de espaço na

caçamba, e pelo fato de

ganhar mais espaço,
interno, o veículo agora

pode ter os bancos

reclinados por inteiro

ou carregar bagagens de

pequeno porte atrás dos

bancos. Para maior

visibilidade ganhou
janelinhas laterais, que
se localizam depois da

coluna das portas, idéia

que chegou ao mercado

nacional pela
Volkswage�, na picape

Saveiro. A picape
também tem disponível
teto solar, que pode ser

basculante ou

comp letamente

�-+--_.�
r

removível, isto é

realmen te uma

novidade para picapes
de pequeno porte. O

estepe, antes colocado

na lateral da caçamba,
agora vem localizado

abaixo do vidro traseiro,
o veículo vem com

enfeites sobre o teto,

que antes só era visto

em peruas para fazer de

conta e,para deixá-las

mais bonitas. AStrada

Estendida não terá todas

as versões oferecidas na

Strada normal, as
versões apresentadas
com cabine estendida

serão: a Luxuosa LX,

que terá motor 1.6 de 16

válvulas e com 106 cv

de potência, que é a

mais completa € mais

esportiva, e a básica

Working, que terá motor

1.5 de 76 cv de potência.
O eir bagduplo e o

sistema de freios ABS

são opcionais.

Mais espaço
interno para
maior

conforto dos
passageiros,
menos especo
externo para
quem só

pensa em

trabalhar

Pipoca Voki microondas
t OOg d ivers.os sabores

RS 0,891
Óleo de soja Perdigão
RS .,391
Ce.lveja Lec.ker cx cl í 2

__��_n5 ,�_!J .

Coca-cola 600mi

R$ 0,951
Palmito [lenke 300g
'RS 2,991
Refrigerante 2L

RS 0,991

Vinho cAnto 5L

RS 9,75
I!ão de queijo +

chocolate quente

R:Slt29]Vinho Casa Grande SL

RS 5,25 I
Vinho San ue de Boi 5l

1$,9,75

Prornoçáo válida até 3OJ06!99 ou enquanto durarem nossos estoques Walter Mo1 Uo1rdt· Rclnoldo Rau· Bemardo Dornbusch· E t.1do Pessoa fone; l72·8888
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FIAT

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.

Vende-se Fiat Uno 1.61<,
MPI, completo, ano 93.

Tratar: 372-2392.
Valor a combinar.

Vende-se Palio EL 1.5,
ano 97, completo.

Valor R$ 13.000,00.
Contato: 975-2394.

Vende-se Uno 1.5, CS, IE,
ano 96, cor azul.
Valor a combinar.
Contatp: 973-8955.

Vende-se Fiat Uno, 1.6,
MPI, ano 93, completo.

Tratar: 372-2392.

VOL�SWAGEN,
Vende-se Fusca, ano 69,
super inteiro, original.
Valor: R$ 1.600,00.
Trotar: 993-2671 .

, Vende-se Gol Mi, 1.8,
'

ano 98, cor preta. Valor:
R$ 13.500,00. Tratar:

973-8955.

Vende-se Gol Plus, ano 96,
cor bordô. Valor: R$

6.000,00 de entrada + 8x de
575,00. Contato: 973-8955.

Vende-se Logus, ano 94,
,

cinza metálico, por
R$ 9.200,00.

Tratar: 370-2461 .

Vende-se Gol, ano 80, ótimo
estado com alarme, roda de

,

liga leve, por R$ 6.000,00.
Tratar: 371-0981.

Vende-se Passat, ano 83, por
R$ 2.000,00. Tratar:

372-0002 com Màurício.

o F I
Latoaria,.., ."

Pinturae
Mecânica

.

E ORD DIVERSOS
-,

Vende-se Fiesta, ano 96, cor
prata. Valor: R$ 9.200,00.

Tratar: 975-2394.

Vende-se Maverick, ano
76, vermelho, ótimo

estado, por R$ 1.700,00.
Tratar: 370-2461 .Vende-se F-1000, por R$

11.800,00. Tratar: 376-0368.
Vende-se carros usodes
por R$ 68,00 mensais.
Tratar: 371-6032.

CHEVRULET
Vende-se Corsa Wind,

ano 95, bordô.
Valor: R$ 8.500,00.
Contato: 975-2394.

vênde-se moto RD-135,
ano 91 por R$ 700,00.

Tratar: 372- 2658

GlASS-SHOP PÁRA-BR/BAB, TRAZ MÁ/B
NOV/DADEB PARA O BEU CARRO!

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

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

,;
para eliminar os riscos do seu carro!

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

MARTELINHO DE OUR
, Tecnologia em micro Funilaria

D�Samas$amos seu veículo sem afetar Cl ,pintura
,

Serviço, realizado no'mesmo dia
, ".Orçamento,sem compr�mlsso

'

.

, ,

Custo muito menor do que o sistema convencional
-

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

SILENCAR
�TOS"

AMORTECEDORES
�

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES-
, ,

MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

CASA DO AUTOMOVE!
, .

AUTOPEÇAS EM GERAL
Correias e rolamentos industriais

=4: r.rl·ilJßUe·)
Rua: Eleonora SatleT
Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do _Sul - SC

," Pone's:,,'
.

372-3615'"
371-71',57

: '3,71\-729"2'

C I NA, MAR I NGA
,GUINCHO 24 HORA,

" I • ':""'tr

372-3�>1<O' I 975-01,J)9" '

,

!l,T/(l:fJ
370-2022

Gol Mi 98 branco

Palio ED 98 branco

Gol.Mi 98 preto
Palio EL completo 1.5 97 azul

Kadett GL cl trio elétrico 96 prata

Ranger STX 96 azul

Fiesta prata cl ar-quente e Iinipador 96 prata
Uno 1.5 IE 96 azul

Palio EDX 96 verde

Fiorino Furgão 95 branco

Santana Quantum GL 95 bege
Santana Quantum G7 95 prata
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

Goi CL 1.6 94 branco

Uno ELX 4 portas cl trio 94 bordô

Savetro CL 94 prata

Escor t Hobby l.6 94 branco

Tempra completo 93 azul

EscortL 93 azul

Logus CL 93 verde

Monza SLE çompletíssimo 4 portas 90 marrom

Chevette SE branco

Monza SL 4 portas 84 prata

MOTOS

Titan 98 roxo

Titan 96 azul

Titan 96 cinza

XT 600 94 azul

Rua: Joinville, nº 3573' - Jaraguá do -Sul '� se
. - . .

Atendemos linha geral:

� .� f2J "(jUSO

1JenIea�-��!
Telefone: (047) 376-0251

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

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc
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CORSAWagon Super/GLS
""

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONARIA

CHEVROLET. JÁ DISPONÍVEL!

ESTILO

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

II

I!� Grade do radiador, pára-choques dianteiro e traseiro
e molduras das aberturas das rodas na cor do

,I

veículo: visual mais atraente, transmite moder.-
nidade.

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

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

'v Air-bag e pré-tensionador do cinto de segurança

para motorista e passageiro dianteiro.

� 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).

� 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).

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

'

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

Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc .[HEVR[]LET.
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Nova linha Corsa 16V
A Chevrolet quer entrar para

valer na disputa de mercado dos

populares com uma nova linha
de motorização e de opcionais
de série. A versão 1.0 16V, que já
vinha sendo utilizada pela
Volkswagen em carros popu
lares como Gol e Parati, e a Fiat,
desafiando os adversários com
o Siena e o Palio Weekend de
câmbio com seis marchas,
fizeram com que a Chevrolet
também entrasse na dança,
mas para não perder o

rebolado o motor 1.0 16V da

A Corsa Sedan
Super foi muito'

beneficiada com o

motor 16V que
aumentará a

aceleração, que
antes incomodava
devido ao peso do
carro com o motor

de sv

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

Em busca de maior velocidademarca equipará todas as na velocidade máxima teve

versões do Corsa Super, e que grandesmelhoras, as retomadas
aumentará as opções aos continuam em boas condições
consumidores au tornobi lís- � graças ao propulsor, pois só são
ticos. A diferença 'começa ilo usadas as marchas acima da

câmbio, que passa a ter uma terceira. Os itens que acompa
primeira' marcha mais curta nhamanovaversãodo Corsa são
tanto para os motores de 16 e 8 de grande utilidades, como
válvulas que equipam a linha conta-giros, quemostra ao piloto
Corsa, os ganhos na potência e proporciona o mesmo a

são consideráveis, passando controlar as rotações, pára-brisa
de 60 para 68 cavalos, no dégradé, frisos laterais mais

torque também ouve amelhora, largos, pára-choques emolduras

que passou de 8,3 para 9,4 kgfm, das caixas de roda da cor do
na aceleração de O a 100 km/h e veículo. As grandes marcas do mundo estão a todo vapor atrás de veneno para

seus carros de linha, para começar, a Mercedes-Benz, que pretende
mudar o motor do C43 (foto acima), que é apenas um V8 de 4,3 litros e

de 306 cv e que deverá ser um V6 de 3,2litros, mas com um

compressor volumétrico do tipo Roots que levará a uma potência de
320 cv. A BMW não poderia ficar para trás, já prepara um seis-cilindros
.ern linha de 3,4litros e chegará aos 340 cv, isto para a nova versão do

M3; a Alfa Romeo, de canto de olho, já providenciou o Alfa 156 (foto
abaixo), com motor. V6 de 3 litros que serve ao 166, e que depois das

modificações passa para 260 cv, A Jaguar quer o motor desenvolvido
pela Cosworth para equipar o seu futuro sedã, o motor V6 de 3 litros

produz 280 cv com uma 'ajudinha' de um compressor volumétrico.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA
.

'
,

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada\

PELO �o ANO l�h:;3Hrtn I).I� Ü)n:drltlrOt'
·�ulpn::",.�U'-ia! c 1,1.raf{$>;;ilmrnl

CONSECUTIVO EM

10 LUGAR NA

OPINIÃO PÚBLICA.

R'ua: Major Julio Ferreira; 244 - Vila Lalau
,

'

'Fone/Fax: 371-5057 -, Jaraguá 'do Sul - SC

DEMICAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RL)A EXP. ANT,ONIP 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 nesteCartório exibindo
,

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

EQITAL N° 22.235 de 02-06-1999

FÁBIO GIROLLA E LUCIMARA STEIN

Ele, brasileiro, solteiro, advogado, natural de Jàrag�á do Sul, domiciliado e residente

nà Rua Ângelo Rubini, 809, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Marcos

Valdir Girolla e Sandra Maria Peters Girolla.

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

na Rua Bertha Weege, 1.652, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Leonel

Stein e Justina Beatriz Stein.
I

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.

r

NÃO

FIQUE
SONHANDO

ACORDADO�

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 '.

'

/

EDIT'AL
ILTON HOFFMANN, T�lião 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:

AdrianaMariano - R. AntonioMacedo - Nesta;
Anderson Marques dos Reis - Rua Henrique Marquardt, ni 297 -

Nesta;
Anderson Marques dos Reis - Rua Henrique Marquardt, n° 297 -

Nesta;
Anderson Marques dos Reis - Rua Henrique Marquardt, n° 297 -

Nesta;
Anderson Marques dos Reis - Rua Henrique Marquardt, n° 297 -

Nesta;
,

Antonio Cesar dos Santos - R. José TeodoroRibeiro, 3494 - Nesta;
Antonio Paulo Schwingel- Jacob Gesser, 122 - Nesta;
Bruno Arndt ou Hedy Munch Arndt - Rua D, lote 239 -

Loteamento Santo Antônio - Nesta;
Confecções C.E. Eepres. de Roupas Valge - R. Coronel Procópio
G. de Oliveira, 12 - Nesta;
Eletro Mecânica Fosculos Ltda. - Rua Erwino Menegotti, 10 -

Chico de P, - resta;
Evandro Garcia Martins - R. Otto Bauer, 201 - Nesta;
Evandro Garcia Martins - R. Otto Bauer, 201 - Nesta;
Evandro Garcia Martins - R. Otto Bauer, 201 - Nesta;
Fernando Paulo Gratt - ME - Pref. EugelbertOecsler, 121 - Nesta;
Ivair Budendorf - Oscar Scheider, 320 - Nesta;
Jackson Mohr - R. Jaraguá, sinD - Guaramirim;
José Adevio Muniz de Oliveira - RuaMal.Castelo Branco, 5234
- Centro - Schroeder;
Kunibert Klein - R. WolfgangWeege, s/no - JaraguáEsquerdo
Nesta;
LeoncioPetry - R. Joaquim Fco. Paula, 1343 - Nesta;
Mareio Engel- Nesta;

,I

Maria Aparecida Abentroth - Rua 467 - Lote 3 - Vila Rau - Nesta;
Maria Nadir Ferreira de Souza - Rua das Flores, 106 - Nesta;
Merilyn Andreza B. Bonatti - ME - R. João Planinschek, sinD - Nesta;
'Osnildo Pavanéllo e/ou Maria Giovanella Pavanello - BR-280 e

em frente Silencar - Nesta;
Pepit D. Oro Magari Ind. Têxtil- R. João HaI, 244 - Nesta;
PostoDona Francisca - Posto 416 - Cx. Postal 49- Nesta;
Renato Martins - Estr. Braço Ribeirão Cavalo, s(n° - Nesta;
Roger C. A. Wittazis - Rua Procópio G. de Oliveira, 330 -

Centro - Nesta;
Rony Heber da Silvai Dione Elisade O. C. Silva - Nesta;
Salezio Tholl - Rua D. Max Mino Gadote, 306 - Santo Antônio
- Nesta;
Sandro Carlos-da Silva - Av. Coronel Izidoro, 751 - Nesta;
Sergio'Gilmar Pommerening - Rua José Krause, s/no - Nesta;
Transportadora Pavanello - Rua Arthur Müller, 100 - Nesta;
Valdenesio Machado - Estrada Geral Garibaldi, s/n° - Nesta;
Zenor J. Slongo ou Fabíola A, Reali Slongo - Olivio Domingos
Brugnago, 181 - Nesta;

Zero Grau Com. de Transp. Ltda. - Marechal Castelo Branco, s/
n° - Schroeder;

E, comoOs ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçamneste 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, 09 de Junho de 1999. I

I1ton Hoffmann

Tabelião Designadoi

I,
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Daniele Reckziegel
Para amar épreciso ser;

maspare ser
é

preciso antes de tudo; amar.
Encontropela vida milhões demulheres)
dessasmilhõespossogostar.de centenas;
mas dessas centenas; amo apenas uma

"DAN! EU TE AMO"
FELIZ DIA DOS NAMORADOS - Claudio Maba

fÃ8.0.
Meu arnor por você vai do infinito e preenche todo o universo.

Palpita em cada célula do meu corpo e se completa no teu corpo.
Pulsando a vida de dois em um.

O mcu :1111or por você sc espalha em cada grão de areia.
Neste mundo, em todos os

outros mundos; criados e

incriados.
,\1eu amor por você tem a

medida dos oceanos.
Só que eles transbordam
de paixões, num fogo
.rrdente,
r: que é luz que ilumina a

ruais completa escuridão ..
Quando decretou

"faça-se a luz".

Naquele exato momento

ele também criou

,\�eu amor por você,
Por toda a eternidade.

TE AMO MUlTOr

Beijos...
Fabíola

Gráflcae Editora

CDRREIO DO POVO Ltda.
I

- CARTÕES DE VISITA
-' RECEITUÁRIO MÉDICO

- LAUDAS PERSONALIZADAS
- PASTAS

- FICHAS Dt ESTOQUE
" .-

- MANUAIS TECNICOS
- BLOCOS DE RASCUNHO'

PERSONALIZADOS
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS,

PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS,

PANFLETOS
- JORNAIS PERiÓDICOS

- FOTOLITOS
'- CO,MPOSIÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

Rua Walter Marquardt, 1180
Barra do Rio Molha

Jaraguá dOI Sul - SC
Fone: 370-7919

Vende-se
"NECESSIDADE"máquina Rimolde

overloque. Policial graduado com mais de 20 anos

__T_ra_ta_r_3_76_-_13_0_6__ 'Ir tJe serviço, trabalhando em Jaraguá do
Sul, há 4 meses, necessita de um local

,
'

para morar e preservar o local, podendo
ser grandes residencias, empresas,
prédios, condomínios, colégios,

chácaras, obs: não tem criança e, o

imóvel, precisa ter no mínimo.õ peças -

Tratar pelo fone 371-5345

Vende-se

máquina reta seminova -

R$ 550,00 ou 2 x.

Tràtar 370-4515

Vende-se lanchonete e

restaurante no centro de
Guaramirim. Aceita-se

carro, e vende-se casa
,

mista na Figueira ou

troca-se por uma .em
Massaranduba. Tratar

373-1788

,

.

Para alcançar uma graça
Em. um lugar mais alto que a sua cabeça,
acender 3 velas brancas em um copo com

,água e açúcar pere os 3 anjos protetores,
Gabriel, Rafael e Miguel, e fazer o pedido.
Em 3 dias você alcancará a graça, mande

publicar no 3° dia e observe o que aconte

ce no 4° dia.

Agradece E. C. V. S.

Vende-se telefone

celular, aparelho digital
R$ 200,00.

"

Tratar 370-1682 .

Vende-se bicicleta 18
marchas Sandow por R$
50,00. Tratar 371-5779

Vende-se
vídeocassete Sharp 4

cabeças com con-trole

por R$ 150,00.
Tratar 373-1616:
com Rosane

Procura-se

apo pequeno e barato
,

para alugar no Centro.
Tratar 372-3641

COMUNICADO
Comunicamos o extravio das seguintes notas

fiscais conforme Boletim de Ocorrência n° 46/

99, r.egistrada na Delegacia desta, série 1,
modelo 1, do número 00001 a Ó0125, todas
as vias em branco,· da empresa DIS
TRIBUIDORA DE BEBIDAS VAVASSORI
LTDA. ME, estabelecida à Estrada Schroeder

I, s/n"; Bairro Schroeder I, na cidade de

Schroeder, SC, com CGC/MF n° 01.103.952/
0001-01 e Inscrição Estadual n° 253.222.559

. SCHROEDER, SC, 01 DE JUNHO DE 1999
'"

Vende-se
cafeteira elétrica e

sanduicheira por
R$ 100,00.

Tratar 975-1278

Compra-se telefone 370.
Tratar 370-2225

Vende-se carretinha para -

carro, documentação em

dia. T. 376-1267

Vende-se Casa alvenaria
235m2 na Rua João

Planinchek, 963.
"

Tratar 370-1467

Vende-se TV em cores

Sony por R$ 115,00.
Tratar 372-0597

.

Compra-se
2 carrinhos de bebê.

Paga-se atéR$ '50,00
cada, em bom

estado.Tratar Rua
Ernesto Lessmann, 477,

,

Vila Lalau

ROTARYPérola Industrial

Pró-AJADEFI
.

Promove FEIJOADA

Dia 26 de Junho de 1999 -

i

12 horas - Valor: R$ 5,00
Sociedade Recreativa

--

UNIAO

"

Inforunações:370-0414
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

Jaraguádo 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 lríneu Franzner com área de 460m2• R$ 3.000,00 de Entrada e o saldo até 36 vezes.
• Rua Pastor Albert Schneider(a 1.000 mts da MAlWEE) com área de 1.794m' (23x78)' R$ 65.000,00 (negociáveL)
• Rua I/ald;r Manlrini com área de 1.080m2, (torma triangular) - edificado com uma casa de madeira - R$ 25.000,00
(negociável).
• Rua Pastor Albert Schneider com área de 17.225m2 (negociáveis em áreas de no mínimo 2.000m2).

.
CASAS

• .BARRA - RU,a Feliciano Borto�ini - Ca�a de alvenaria de 118m2, com 3 quartos, sala de estar e TV, cozinha, 2
bwc, lavandena, garagem e mais uma area de alvenaria própria para instalação de indústria de pequeno porte -

RS 70.000,00 - Terreno: 640m' (parcela R$ 40.000,00 e salde 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 - A$ 85.000,00 (aceita sitio como parte do
p�gamento).
• AGUA CLARAS - Casa de alvenaria (piso térreo 109m2, sala, cozinha, 3 quartos, bwc e garagem e 2° PISO: de
36m2 proprto e completo para lestas recreativas· Terreno: 950m2• R$ 28.000,00 - A$ 15.000,00 entrada e saldo
parcelado.)

SiTIOS
RIO 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 madeira - A$ 180,000,00 (aceita parcelamento e imóveis té o
valor de R$ 50.000,00).
GA�I�ALDI-a 2 km da Capela Santíssima Trindade. Terreno com área de 170.000m2 com uma casa de madeira,
galpões, pastagem e bananal (próprio para lagoas) . A$ 42.000,00 �negociâvel • aceita um imóvel de menor

valor).
Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS· Rua Pe. Aluísio Boeing • 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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CRECI NQ 1589 J

FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS
1, Terreno cl 1.044,50m' (28,00x37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - (defronte
Ciluma)

.

2 - Terrenoc/358,00m', Loteamento Papp- Rua 541 - R$19.000,OO
3- Terreno c/378,00m', LaI. do Papp, na Barra, área nobre- R$15.000,00
4, Terreno cl 673,58m' - Rua BerthaWeege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50% entrada
- saldo parcelado- aceita carro até valordoterreno.
5- Terrenocf329,00m'(14x23,50)- R. ErnestoLessmann - Vila Lalau - R$12.000,00aceitacarroaté R$
8.000,00
6, Terreno c/600,60m'- Rua Victor Satler, na Barra - R$16.000,00
7 - Terrenono Residenciallmperador- R. JoãoJ. Ayroso- R$5.000,00entrada, saldo até 10x- Total R$
11.000,00
8 - Terreno cf 408,70m', Jardim Hruschka 11- R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00

SíTIOS
1 - Sitio cl 137.500,00m', área toda plaina localizado em Garibaldi, distante5 Km da Malwee, edificado
com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 110,üDm2e a outra cl 117,OOm2com lajee uma de
madeira cl 80m', duas granjas de porcos com capacidade para 300 percas, uma área para

reprodução, dois galpões com aárea total de 280,00m' para embalagem de bananas, 25.000pés de
banana e uma lagoa enorme de peixes - R$ 1 ÇlO.OOO,OO, aceita caminhão

CASAS
1 - Casade alvenaria c/60,00m'- TerrenocI718,00m'- Rua Júlio Pedri - Vila Nova- R$42.000,OO
2 - Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma c/60,00m' semi-acabada, terreno cl

2.013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n'. Aceita outro imóvel como parte em

pagamentosnos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$150.000,00- Negociável
3- Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria, um com 60,00m'
e outro com 50,00m' - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa mista com 100m', mais galpão em alvenaria com 43,60m' - terreno 15 x 30,90 (463,50m')
-José Narloch, 1271- São Luis- R$ 28.000,00- aceitacarroaté R$6.000,00ououtro imóvel em troca

Com volta, minimo R$12.000,00
5 - Duas casas em alvenaria c/96,00m' e outra com 63,00m', cada uma cltrêsqtos, 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 galpãó
em alv. c/66,00m'- Terreno com 1.677,00m'- Rua Rio Branco, quase esquina Reinaldo Rau - R$

400.000,00 (negociável).
APARTAMENTOS

1 - Edifício com 2 pavimentos tendo a area total de 404,00m', com 4 aptos, 4 garagens, churrasqueira
- Rua Egidio Busarello, 324 - Lot. Papp., na Barra. área nobre - R$ 110.000,00 - 70% de entrada +

salco a combinar.

LOCAÇÃO
1 - Saia comercial cl 36,00m', Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
2 - Sala comercial c/34 62m' Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weage - R$ 220,00
3 - Sala comercial cll oo,OO�', Rua Pastor A. Schneider, 1412 - R$ 300,00

'

4 - Sala comercial c1100,00m', Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 400,00
5 - Sala comercial cr ioo.oonv, Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00
6 - Galpão em alvenaria c/2S0,00m', Rua Luiz Satler, na Barra, R$. 600,00
1 - Apartamento c/3 quartos, garagem, Rua Egidio Busarello, 324, Lot. Papp - R$ 290,00
2, Apartamentoc/2quartos, garagem, RuaJoaquim A. Girolla, 21 O, Lot. Papp, na Barra- R$ 290,00
3,Apartamentoc/3 quartos,garagem edemaisdependéncias - RioCerro- próximoNaneteMalhas - R$230,OO
1 - Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem, Rua Abramo Pradi, ao lado do n' 358

- R$170,OO
2, Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem - R ua LaI. Bertha Weege, ao lado do colégio do Garibaldi
'R$200,00 ,

3 - Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem e demais dependências - Rua WallgangWeege, s/n'
na Barra, R$ 180,00
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 LaI. Bertha Weege - Lot. Satier, na Barra
- R$190,00 \
6, Casa de madeira c/2 quartos, garagem, murada, LaI. Alzira Hard!, SC-416- RioCerro - R$180,00
7 - Casa de madeira c/3 quartos, garagem e demais dependências, LaI. Mirand� - Garibaldi,- R$170,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224'- SALA 09
-

,
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APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. eil suite + 2 qtos ou 1 suite + 1 qto e demais dep., todostêm sacada cl churrasqueira. Enl. a partirde R$ 14.183,06 + parcelasa partirde R$ 746,45
corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m', com suíte + 2 quartos, dep. empregada completa, e demals dependências, com 2 vagas de garagem. Edicioio com grande área social

(piscinas térmicas, salões de testas.salas de jogos, quadra de esportes, quiosques ... ) Valor: R$ 142.000,00 sem acabamento interno.
Edifício Tower Center- Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. c/2 ou 3 quartos e demais dep., Entrada a partir de R$ 25.500,00 e assumir parcelas de condominio de construção a partir de R$ 735,22.
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 18.100,00 e parcelas de R$ 474,12.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
- 1 Sala comercial eilli, 14m' de área total (10B,57m' de área útil). Entrada de R$ 41.1ÕO,00 + assumirparcelas de condomínio de construção de 2,325
Cubs (R$I.044,85)
Condomínio Residencial Prímula - Rua Arthur Gumz, Vila Nova (Próx, ao Fórum)
- Apto clsuíte + 1 quarto e demais dep., cl 1 vagadegaragem - Entrada de R$ 22.800,00 e assumirparcelasde condominiode construção de 1,686 Cub's
(757,68).

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS'"

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

.

- Apto."c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. -sernl-novo - R$ 50.000,00
- Apto. cl suite + 2 quartos, bwc social, sacada cl churrasqueira e demais dep., área total de '92m' - Rua Bahia - Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento
de R$ 28.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m' - R. Bernardo Oornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
_ Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000,00
- Casa com 192,00m2 - suite + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.000,00
- Casa de alvenaria cl aprox. 150,00m' - Rua Max Wilhelm - R$ 75.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.

- Casa semi-acabadade alvenaria cl 125,00m', num terreno de 945,00m' - Rua ÁguasClaras, Ilhada Figueira - R$ 29.000,00 ou troca porcasa mais central
- Casa em alvenaria c/200,00m - 1 suíte+ 3 qtos, oep, de empregada completa e demais dep., boa áreachurrasqueira, garagem para2 carros - Ruaj-leinrich
August Lessmann, 230 - R$ 58.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com Ba ,30m' + mezanino, num terreno cl 450,00m' - R. Ferdinando Krueger sino, lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa c/70,00m' num terreno cl 750,OOm' - Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Água Verde - Próximo a FERJ.
- Casa c/181 ,00m'-4 quartos, 2 banheiros, demaisdep., cf garagem p/2 carros. Com uma edícula em alvenaria c/55,00m2- Rua Irmão Leandro, 750 R$
85.000,00
- Casa em madeira cf 350,00m', terreno cl 595,00m' - Rua Martin Stall- R$ 47.000,00
- Sobrado em alvenaria com 350,00m2 - Rua Leopoldo Janssn, 20 - R$ 200.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 43.6B9,00m2 - Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno cl área de 22.892,00m2- Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de 1 02.752,00m' - Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 450,00m2 - Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00 - R. Lateral da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno c/8S.000,00 m' - (20.000,00m' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/364 m' - Rua ErichSpruq - Vila Rau - R$ 15.000,00 '

- Lote de esquina cl 51 O,OOm' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote c/362, 18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00·

.

- Lote n' 09 cl 442,00m', no Loleamento Hruscka - Bairro São Luiz, R$ 12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - 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'01';-0/688,27m2, localizado ao lado do portão de entrada no lotearnento fechado" Condomínio das Azaléias" , R$ 25.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa em alvenariac/3 quartos e demais dep. - RuaJoão Planinsohek, 685 - fundos-
- Casa em alvenaria c/3 quartos e demais dep. - Rua Erich Sprung - Bairro Água Verde
- Apto. eil ou 2 quartos e demais dep. - Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie
- Apto. c/2 quartose demais dep. - Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro -sonroeoer, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demais dep. - Rua 51eonora Satier Pradi, 307, Ed. Antúrio
- Apto cl suite + 2 quartos e demais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet
- Apto c/3 quartos e demais dep. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. clÂngelo Sohiochet, c/süfte + 2 quartos, dep. empregada edemais dep. (sacadac/churrasqueira.,
2 vagas de garagem), prédio com salão de festas e piscina.
-Aptos no Condomínio Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli, Vila Nova (l'locação), com suíte + 1 ou 2 quartos e demais dep., sacadacl churrasqueira,
_garagem e box para depósito.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL- CASAS
Re1.208- área de 120.00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
Ref.455- área de 117,OOm2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + financiamento
Re1.243- área de 72,00m2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis) .

Ref.301- área de 120,00m2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
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)
Ref.434- área de 65,00m2-1 quarto-Lat.R.Chico de Paula(Próx. Menegotti MalhasR$12.000,00(troca pl
terreno)

WARAGUÁ DO SUL - TERRENOS
Ref. 77- área de 405,00m2 - R. Ricardo Grimm - R$ 15.000,00 (Negociavéis)
ReI. 452 - área de 392,00m2 - R. José Emmendoerfer - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Rel.451 - área de 855,00m2 - R. 789 Lot. Heineck - R$ 19.000,00 (entrada 11.000,00, saldo a combinar.
ReI. 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 parco 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 2Q1 - 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 107, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$40.445,44 + 14 parco de R$ 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 (NEGOClAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 401 - áreas de: 161,41m2 total e 99,S2m2 privativo - Suíte + 2quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 501 - áreas de: 162,30m2-total e 1 OÖ, 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 91,43m2 privativo - Suíte + 2 quartos -IA. Jorge
Lacerda - Entr. de R$8.988,54 + 49 parco de R$ 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 parco de R$ 950,57 (1 º andar) Lançamento/66 parco de R$ 1.043,06 (demais andares)
Lançamento Parcela n.01 somente 15/07/99
Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 1 quarto - áreas de: 105,36m2 total e 64,74m2 privativo - R João
Picolli -66 parco de R$ 477,81 (12 andar) Lançamento/ 66 parco de R$ 524,30 (demais andares) Lançamento

Parcela n.01 somente 15/07/99
Residencial Talismã - Apto 302- área de 123,59m2 total e 69,90m2 privativo - Suíte e 1 quarto - Rua Jorge
Lacerda '- R$ 55.000,00 (negociáveis).
Residencial Talismã - Apto 401 - área de 202,41 m2 total e 124, 16m2 privativo - Suíte(cl hidra) e 2 quartos -

Rua Jorge Lacerda - R$ 95.000,00 (negociáveis)

Litoral: Apto. cl 1- quarto, mobiliado-Piçarras. R$20.000,00. Troca por terreno em Jaraguá do Sul.
Litoral:Casa de alvenaria, 140,00m2 - 4 quartos - Centro - Piçarras. R$45.000,00·. Troca por casa em

Guaramlnrn ou Jaraguá do Sul.
Area Comerclalem alvenaria cl 300.00m2(15.S0x19,35) e terreno com 1.600,00m2(20x80) na

Rua 28 de Agosto - R$ 200.000.00 (Negociáveis).
GUARAMIRIM - CASAS DEALVENARIA

Rel.506 - área de 300,00m2 -1 suíte(c/hidro) + 3 quartos - R.28 de Agosto - R$ 110.000,00 (Negociavéis)
Rel.82 - área de 180,00m2 - 3 quartos - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Rel.85 - área de 128,00m2 - 4 quartos - R. João Soter Correa - R$ 45.000,00 (Negociavéis)
Rel.154 - área de 162,00m� - 4 quartos - Estrada Caixa D'Água - R$ 60.000,00 (Negoêiavéls)
Rel.426 - área de96,00m2 - 4 quartos - Vila Amizade (Schroeder I) - R$ 15.000,00
ReU79 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosário - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Ref.354 - área 90,00/70,00 m2 - 3/2 qtos - Rua Alexandre Lenfers - (Mista e Alv.) R$ 38.000,00 (02 casas)
ReI. 433 - área 122,00m2 - 3 quartos(cl telefone) - Rua Reinoldo Jung, 136-R$ 30.000,00(aceita carro)

.

GUARAMIRIM - CASAS MISTAS EMADEIRA
ReI. 160 - área de 155,00m2 - 3 quartos - R. Rodolfo Aquilino Bucci - Avaí - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Ref. 170 - área de 80,00m2 - 2 quartos - Lat. da Agostinho Valentim do Rosário - R$ 10.000,00 (Negociavéis)
ReI. 411 - área de 100,00,m2 - 3 quartos - Rua Pr. Lorens Hans (Centro) - R$,27.000,00 (Barbada).
Rei. 507 - área de 128,00m2 .ern construção - í.at. Olímpio J. Borges - R$14.000,00(parcelal Aceita carro)

GUARAMIRIM - TERRENOS
Ref. 93 - área de 775,00m2 - R. Jaraguá (Próx. a escola Germano Latin) - R$ 15.000,00
Ref. 294-área 1.102,50-R. Bethildes P.M. Ribeiro(lat. Ervino Hanernann) Avaí-R$ 15.0oo,00(parc.l ac. terreno)
Ref. 169 - área de 457,00m2 � R. 28 de Agosto (Próx. Estação Rodoferroviária) - R$ 30.000,00
Ref. 239 - dois terrenos de 450,OOm2 cada - Lateral de Silveira Junior (Próx. a Classic) - R$ 27.000,00 cada.
Rei. 182 - área de 1.300,00m2 (26x50) Plano - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 15.000,00 (aceita
carro ou terreno de menor valor)
Ref. 279 - área de 9.060,00m2 (54x70) - BR 280 Km 57 (Próx. ao trevo) - R$ 300:000,00 (Parcelável)
Ref. 200 - área de 1.680,00 - Lat. Got Lieb Kinas (Próx. a Imam) R$ 35.000,00 'r'

ReI. 246 - área de 420,00 (4 lotes) - Lateral da Got Lieb Kinas - R$ 9.000,00 (Aceita carro)
Ref. 274 - área de 1.000,00m2 contem galpão de alv. pl empresa. R. Athanásio Rosa - R$ 75.000,00
Rel.429- área de 6.000:000,00m2 - 02 casas - cachoeiras - mata nativa - R$ 1.600.000,00
ReI. 509 -área de 502,00m2. Totalmente murado, pronto pl construir - R$13.000,00 (Aceita teiei. conv/373).

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
Ref. 197 - 215.000,00m2 edif. 2 casas de mad., rancho, lagoas, pomar. - Est. Pta Comp. - 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 - Suite + 2 quartos - áreas de: 146.70m2 total e 94,29m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa - Entr. de R$ 19.031,40 + 30 parco 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 comsuíte + 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 ain�a excelentes áreas comerciais no centro e Br 280. Confira

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS"".
.'"

OCQ�{�������;��FVÉí�A,],';��Ô7�1.�ARAGuiD(rsuL�·s�,�
;FONE:, 371-2357<

VENDE

. CASAS
• 103 - VILA LALAU - Alvenaria com 200m2 - 1 suíte, 2 quartos - R$ 100.000,00
• 106 - ANA PAULA - Alvenaria com 84m2, 2 quartos, demais dep. - R$ 16.000,00
• 107 - TIFA MARTINS - Alvenaria com 92m2 - 1 suíte, 3 quartos - R$ 30.000,00
• 109 - ANA PAULA - Alvenaria com 91 m2 - 2 quartos, demais dep. - R$ 30.900,00
• 110- VILA LENZI - Alvenaria com 190m2 - 3 quartos, demals dep. - R$ 75.000,00
• 112 - VILA NOVA - Alvenaria com 100m2 - + Galpão de 180m2 - R$ 110.000,00
• 115 - VIEl RAS - Sobrado com 238m2 - 3 quartos,. + sala comercial - R$ 85.000,00
.• 117 - CZERNIEWICZ - Sobrado com 226m2 - 1 suíte, 2 quartos - R$ 140.000,00

TERRENOS
• 206 - CZERNIEWICZ - Terreno com 400m2, Área nobre - R$ 19.000,00
• 209 - AMIZAQE - Terreno com 421m2 - R$11.000,00
• 219 - VILA LENZI - Terreno com 420m2" Próx. Salão União - R$ 7.500,00

Lar Imóveis

Terreno na Rua Amazonas com 6.0oom2 - Centro.

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

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

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

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

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

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais financiamento,

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

Chácara em Três Rios do Norte cl 23 margas, 2 casas, água e luz.

Chácara em Rio Molha c/30mil 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, 1009 - CENTRO - Rua Leopoldo A. Gerent, 120m' - c/2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1017 - CENTRO - R. BARÃO 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$ 58.000,00
Cód. 1113 - BARRA - RES. JOAQUIM GIROLLA - c/147,OOm' - suíte c/ closet e hidromassaçern
+ 2 qtos., cozinha mobiliada - R$ 95.000,00 - Troca por casa maior valer.
Cód. 1118 - BARRA - RES. DNA JULIANA c/150m' - com suíte + 2 qtos, dep. empregada e

piseine. Aceita imóvel menor valor.
Cód. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - c/120m' - 3 qtos - Próximo ao Colégio Cristina Marcatto - R$
39.000,00
Cód. 1214 - R. JOSE EMMENDOERFER - c/230m' - Suíte. 2 qtos, escritório dep. de empreg.,
R$ 85.000.00
Cód. 1216 - JGUÁ ESQUERDO - Sobrado novo c/215,00m'., c/ suíte, c/ closet e sacada, 2 qtos,
dep. empregada - R$ 125.000:00
Cód. 1254 - R. JOSE EMMENDOERFER - pröx. antiga APAE, c/ suíte + 3 quartos - R$ 80.000,00
Cód. 1353 - VILA NOVA - c/ suíte + 2 qtos, dep. empregada e piscina. Aceita imóvel de menor
valor.
Cód. 1431 - R. JOÃO WIEST JUNIOR - próximo ao Recreativa do Breithaupt - 4 qtos, 2 BWC
Terreno c/560,OOm' - R$ 25.000,00 + financiamento - Aceita Terreno, carro, parcelamento

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$ 16.000,00
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 - JGUA ESQUERDO de frente c/500,00m' - R$ 20.000,00'
Cód. 2216 - JGUÁ ESQUERDO, esquina entrada Juventus c/479,00m' - R$ 27.000,00
Cód. 2213 - ROD. JOÃO LÚCIO DA COSTA - de frente c/l.350m' - R$ 20.000,00 - 2 km trevo de
�ro�m •

.

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,OOrn' - R$ 25.000,00
Cód. 2373 - VILA RAU - Fundos Teeriosol 14 x 25 - R$ 13.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cöd. 4002 - ED. FLORENÇA - 80m' - R$ 65.000,00
Cód. 4004 - MAF.lKET 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. c/ 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 CARLO - suite, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, 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/ suíte, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, c/ garagem - Valor 1 + 47 parcelas de 2,10
Cub's, sem acabamento final.
Cód. 3018 - CENTRO - Aptos novos c/2 e 3 qtos. RUA LEOPOLDO JANSSEN ,

Cód. 3022 - ED. ITÁLIA - suíte 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 + flnanc.

LOCAÇÃO
Cód. 605 - Casa alv., suíte, 3 qtos, dep. empregada - CENTRO - R$ 660,00
Cód. 627 - Apto 0/2 qtos + telefone - Res. Maguilú - R$ 280,00
Cód. 629 - Apto NOVO c/ suíte, 2 qtos, ED. SILVIO PRADI - R$ 480,00
Cód. 637 - Apto c/2 e 3 qtos na AV. GETÚLIO VARGAS - CENTRO - a partir de R$ 320,00
Cód. 641 - Apto c/ suíte, 2 qtos, dep. empregada - Ed. Jgua - R$ 600,00
Cód. 642 - Apto. PRÓX. PREFEITURA c/3 qtos - R$ 380,00
Cód. 646 - Apto. c/ suíte. 2 qtos - Ed. Arno Reichow - R$ 550,00
Cód. 656 - Salas p/ escritório em frente Cal. São Luís - CENTRO - R$ 180,00
Cód. 660 - Salas c/32m' - estaco 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', n'-AV. MAL. DEODORO (antiga Farmácla Sesi) - CENTRO
Cód 699 - Excelente Galpão c/525m', estaco no JARAGUÁ ESQUERDO - Próx. RoceI.
Cód. 900 - Sala para facção, totalmente equipada (maquinas overlock, cobertura, acabamento,
rebater elástico. etc.). Serviço garantido de 10.000 peças/mês - R$ 800,00

I
TERRENO

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

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$

��RO���� com L540m2 sito à Rua Amazonas -

Próximo a Scar - R$ 100,000,00

1
TERRENO no Rio Molha com 80,OOO,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,OOm2 e o outro com 420m2
TERRENO com 350m2, na RuaExpedicionário Fidelis

1
Stinghen - Loteamento São Francisco - R$ 14.000,00
Dois 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
CASA DEALY. em construção de 98,oom2 - mais casa

de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158 - R$
J 8,000,00
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
RESIDENCIALFALBOYANT

I BREVEOLANÇAMENTODO
LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

ESQUERDO

lmobiliária Jardim .Jaraquá Ltda.
CRECI W 572-J

1

Informativo
Imobiliário

AIJS

Estado

Regulamenta
Lei Florestal

I

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 em área urbana que
exijam licenciamento

ambiental terão que reservar
10% do local para mata nativ.
Nas- áreas em que não houver

vegetação, será preciso
realizar o plantio.

I

VENDAS
.

02· ILHA DA FI(jUEIlU\ • CASA EM ALVENARIA cl 150m1, suíte + 2 uonn. +

TERRENO COIll 420m2" R$ sO.noo.no

O�· CEN'mO - CASA d ,\ mrm .. 2 salas. cozinha. bwc. érca oc serviço. d garagem - R$ t15,<KXWO
04· DARRA R. CERRO - CASA ALV. ct 70m2• J dorm .. I bwc. sala. cozinha.

murada: R$ 2J.IlOO.!HI
,

05 - PROX. PREFEITURA - 100m2 + TERRENO c;/ IX x 22. - Casa em alvenaria cl

J dorm .• R$ 45.f1f1f1.00
Ofl· CZERNIEWICZ - CASA ANTIGA + TERRENO cl 2.500m2• R$ IOO.flflO.no

07· JOÃO PESSOA· CASA ALVENARIA c/100m2• c/ J dorm.. hwc. sala. cozinha.

garagem JUda murada • R$ 2.'i.OOO.(){\
DR • AnUA VERDE - CAS-A-ALVENARIA com 115m2 - c/ J dnrm .. hwc. sala.
cozinhu. purugcm + cusu nus fuudos et 65m2 (entrada individual) • R$ 5Y.ROO.IlO

(uccltu em troca casa / terreno uté R$ 25.0()O.OO em Batncério dc Burru Velha).
09 - AMIZADE - CASA c/70m2• 2 dorm .. sala. coz.iuhu. luvandcr!a. c/ riso cerâmico
. Terreno cl fl50m1 • R$ 2J.OOO.OO
10· CENTRO - CASA ct J(lf)m2• I suíte + 2 dorm .. pixclnu. 2 gurugcns c/ portão
ctctronicu - R$ IflO.()(IO.OO + financiumcnto
II - CENTRO - APARTAMENTO c/ I su üc com sacada. 2 dcrm .. J salas.

churrasqueira com sacada. 2 garagens. sauna. campo dc tutebot. sala dc ginástica -

R$ 147.1100.00 • Accitu imóvel/carro no negöclo uté R$ 70.000.on
12· CENTRO - APARTAMENTO cl 2 DORM + GARAGEM - c/115m2 - R$ 4fl.OOOJx)
13· CENTRO - APARTAMENTO ct 3 DORM + 2 DWCS - cl 147m2 - R$ 41).000.00
14 - VILA NOVA - APARTAMEN'IOrisuíIC + Zdorm. churtasquciru. sacada- c/145m2• R$58,(XX1.fXJ
15 . CEN'I'RO - APARTAMENTO ri 2 dorrn .. sala. cozinha. sacada. garagem . R$ 30.tXX1.(o +

Finauc.

CENTRO-
casa com

.100m1 - com J

suíte + 2 dorm.,
pisdua,2
garagens com

portão
rtetronico
vator: R$
J 00. 000, 00 +

fínanctamento

111·.1 \I</\<il·.\ I�\{.H '1.1<111)·:-'1 1111<:\IJIJ 1\1 \ 1<:\1<1 ..\ â Illll\l!+ l)(11II2,Ú\:ad:: fcsru v com S

<lnnll.,2 bwc. cO/.inha mobthuctu. gumgcm d pnn:ll) delrúnit:tt + rclcfonc- R$ 75.fKXWO

16 - CENmO· APAK"IAM[::N'ID ri J dorm .. sala. cozinha. ri garagem - R$ 45,(111.00 -/2 dorm. - R$
42.lXXHM,l
17 - VERSAI.HES - 'm(l�ENO ci 450m' - R$ 13JXMl.OO (Parcelado)
18· GIARIJINI LENZI· TERRENO c/7R8m2• RS 15.000.fX1 (Parcelado)
19 - VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL CI 380m' - 13x27 - R$ -'2JXMl.lKl
20· CHAMPAGNAT - 'Il::RRENO cl 15:<28 • R$ Ifl.()(X).(XJ (Parcelado)
21 • AMIZADE - TERRENO 14X24.75 . Rua Asfuhada . R$ IO.(l(X),(X) + Parcelamento
22 - JARN1UÁ ESQUERDO - TERRENO 14X28 - R$ 5.000.00 + 20 Parcelas de R$ 240JMl
23 . VILA I.ENZI - TERRENO COMERCIAL cl 1.200m2 (2OxrlO) troca por apartamento central - R$
45JKnfKI

LOCAÇÃO
OI· VILA LALAU . CASA I'RÖX. WEG II . COIi1 suíte + J denn .. com gurugern - R$ 4.'iO.OO
02 - CENTRO· APTO. ED. SCHIOCHET - I SUiTE + 2 dorm. cl garagem . R$ 550.00
OJ· NOVA DRASíLlA· APTO NOVO· 3 donn.> cl uuruucm . R$"310.00
04 - VILA LALAU . CASA· Prúx. Weg II - 3 dorm. ci ga;agem - R$ 25(J.no
05 - CENTRO· APTO· Ed. Fl.orcuça . I dorm. cl gurugern- mobiliado . R$ DO.OO
06· NOVA DRASíUA· CASA· 2 dorm .. cl uaruzem - R$ 3JO.00

.

07 . CENTRO· APTO. SOO. DAMERINDUS - 3�dann. cl gurugcm . R$ 350.00
08 - RIO DA LUZ - CASA - PRÓX. CEVAL·- 3 dorm. cl garagem . R$ 280.00
09 - CENTRO - APTO. ED. MAGUILÚ - I dorm. ci garagem - R$ 250.00
1(1· CEN'"IRO • AIYJ'O . ED. CRIS'IlANE MOI'>lIQUE - 3 dorm. + dependência çj garagem - R$ 380.00
II - NOVA DRASíLlA· AP1D NOVO - 2 dorm .. cz euruacrn . R$ 290.00
12· VILA LALAU • APTO. PRÓX. LÍl>ER CLUD --2 d;rm .. cl garagem - R$ 250.00
IJ - CENTRO - APTO. ED. VAIRA - I dorm .. cl garagem - R$ 2JO.00

'. ... .

.
,

-', Rua Reimjld� Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC '

.

'., ., -

-

.

..
_ ,}t-

. FONE/FAX: 047 371-0768 - 371�6582' ,"'.
',. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CRECI934-J

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

Rua Padre Francken, 253

: Casa em alvenaria com 200m2 - suíte com hidra + 2 quartos, 3 salas, dernais.i
: camadas

•

: R$ 75.000,00

EtigeteC VENDE
1 - CENTRO

. : Casa em alvenaria excelente localizção - Rua Procópio Gomes de Oliveira :
: com aproximadamente 250m2 - fundos para o rio.
: Valor R$ 180.000,00 à vista

: 6 - VILA RAU
.

2 - CENTRO
: 7 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTECasa em alvenaria com 2 suítes, 4 quartos, 4 salas, garagem para 4

•

carros - terreno com '2.000m2 - localizada na Rua Romeu Bastos n° 115

(fundos da Jaraguá Fabril/Hospital Jaraguá)
Preço: R$ 250.000,00 (Aceita-se carro ou imóveis de menor valor.)

: Loteamento City Figueira/Bruns - em frente a Lanchonete Ortiz

: Preços a partir de R$ 15.000,00 à R$ 20.000,00
.' " '.

8 - VILA LALAU. .

:' 3 : GUARAMiRiM -.
: Terreno próximo a Weg II - Rua Ernesto Lessmann
: Valor R$ 12.000,00
· .

. .
· .

· .

: Casa alvenaria à 500m - Rua 28 de agosto, somente R$ 15.000,00
'I • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '.

4 - CENTRO : 9 - RIO MOLHA.

Casa em.alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada:
do centro da cidade - (à 100 metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis:
n° 242 - Preço: R$ 90.000,00

: Casa em alvenaria defronte ao Senai ao lado do Colégio Roland Dornbusch :
: - com suíte, 2 quartos, copa, cozinha, sala, dispensa, churrasqueira,
: garagem p/ 3 carros - Valor R$ 65.000,00

Casa em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, copa, abrigo para carro :

Preço R$ 13.000,00
.

· .

: 10'-'viLA'NOVÄ '.

: Apto próximo ao supermercado Breithaupt da Vila Nova - Novo - Suíte, 2 :

: quartos - R$ 22.000,00 + financiamento C.E.F.
•

·

'

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .....
'

.

.

5 - ESTRADA NOVA

. -----------------------------------------'---------------------------------------------.

,>

OFERTA DE JUNHO
._-----------------------------------------------�------------------------------------_.

Excelente Chácara
- à 1500m do

Centro de

Guamiranga -

próximo de

supermercado/
Igreja, contendo 2 ,

casas mistas,

lagoa, 2 aviários

produzindo em

torno de 15.000

trenqos / galpões,
lagoa de peixe,
pastagem, toda
cercada com

telefone

Área de 55.266m2

Valor R$ 80. DOO. 00

à vista

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

VENDE: Alvenaria com 16Um2•

João Pessoa

R$ 40.000,00

VENDE: Prédio comercial cl

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

VENDE: Terreno CO/1/ 3.()6(),()()m2
Centro - Schroeder

R$ 33.000,00

VENDE: Alvenaria cl lU,()()/1/2 -

Nereu Ramos

R$ 18.000,00

VENDE: Condominio Residen

cial Leutprecht em construção -

Preço: Entrada + financiamento

VENDE: Vende: Alvenaria cl
-,

180,OOm2• Rua Guilherme Melchet -

Corupá - R$ 75.000,00

VENDE: Alvenaria cu1Il12()1Il2 - l/lla
da Figueira (Próx. Indumak)

R$ 55.000,00

VENDE: Sala comercial com

90,00m2 - Rua Barão do Rio

Branco - R$ 120:000,00

VENDE: Terreno com

i5.716,50m2 - Vila Romana

R$ 100.000,00

VENDE: Alvenaria (sem
acabamento), com 148,00m2 - São -,

Luis - R$ 55.000,00

VENDE: Alvenaria cl 110,OOmi
Próx. Malwee

ss 35.000,00

ALUGA: Apto, cl U3 quartos -

Rua João.J. Ayroso, 2412 (Parte
térrea) - R$ 330,00

VENDE: Em construção com

205,00m2 - Barra Rio Cerro
.

R$ 60.000,00

� VENDE: Alvenaria cl 70,OO11l2 -

Vila Rau

-R$ 27.000,00

VENDE: Alvenaria cl 200,001112,
terreno cl 2.580,00m2 - Corupá "

es 70.000,00

VENDE: Madeira cl 90;OOm2-
Nereu Ramos - R$ 12.000,00

+ financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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urança a qualidad

PIROIMA

/

• Previsão TV a cabo
•

• Central de gás
• Play Ground

UM EMPREENDIMENTO ARROJADO COM ARQUITETURA MODERNA

com OI s
Residencial

o Edifício
• 4 Pavimentos

• 18 Apartamentos
• Salão de Festas

• Bicicletário

• Garagens
• Portão e Porteiro Eletrônicos

C/)
o
>

O Apartamento
�
Uí

,
ª
.;9
C

w; (l)

• 2 Quartos (1 su íte)
E
al

,

Ci>
E

• Sala estar / jantar
.,

o
tal
C/)
o

Sacada
tal

•
o-
al

(5
o

• BWC Social
(l)
TI
(l)
TI

Cozinha
C/)

• .8
c
(l)

E

• Lavanderia
(l)
ãi
(l)
C/)

• 1 vaga de garagem
ãi
>
-o

t E-
C/)

O'

Loc.allzaç.ão: Rua José .Emmendoerfer, próximo Edifício Hortência
.

�IPIROIMA
�. CONSTRUÇÃO E PLANEJAME�TO

VOCÊ.MERECE
UM IMÓVEL COM
ESSA QUALIDADE

\.

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

Visite nosso site www.prome.com.br

, VEND:A.S

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
. IMOBILIÁRIOS - CRECI1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa. 421 .

Sala 103 . l' andar - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Divulgação I

Mery E. da Silva estará concorrendo, na noite deste sábado

(/2), na Boate Notre, ao título Garota Alvino Tribess/99

�����������]�����Comprou uma Ferrari e se livrou de uma certa

oportunista de plant�o. Ao que par ce, o bo� gosto .

e o bom senso estao presentes no Ronaldinho.

é..

..�§}ªr:
DIREÇÃO

Rua Mal. Deodoroda �BFonseca,1452 V
. q::Fone/Fax: 372-3306 o.

CAiIJaraguá do Sul- SC :c
I'

. O

371-3633
Procópio Gomes, 481'

Jaraguá do Sul, 11 de junho de 1999· CORREIO DO POVO· 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - .

Dirceu Kienen - "Chico:' (11/6),
Adriana L. Castilho (li /6),
Patrícia D. Luft (12/6),
Antônio Carlos da Silva (13/6),
Patrícia Schwarz (14/6),
João Pereira ( 15/6) e
Adriana S. da Cunha

I Günther (17/6).
,--------_/

,•••__•••• C I 1'1 E i'l\ J.\•••••�_ .....
SEGUNDAS INTENÇÕES JOINVILLE. •
-Dirctor: Roger Kurrihle C.Ne. Cinr Mueller /: Armadilha. •
- l.lcnco: Sarah M. Gcllar, Ryun Phillippc, Selma Blair,Reese·

IW' h
Horários: 14h45, 17h, 19h 15, 21 h30.

II crspoon.... C N e e M II 2 s' das i
-

_ Gênero: Romance
. . '.

ine UI' er : egun as mtençoes. •
Sinopse

Horários: 15h, 17h, 19h(2Ih.
•

Kuthryn (Sarah M. Gcllar) e Scbustiun (Ryan Phillippc) meio-irmãos C.N e. Cinr Mut'1I1'1' 3: Matrix.
I

pertencentes à alta classe dc Manhattan. planejam um jogo maldoso Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h45.

repleto dc segundas intenções. Os riscos são altos quando a dupla •
concoroa em fazer uma diabólica e deliciosa aposta dc conquistas BLUMENAU •
amorosas scrn conscqüôncias. As vitimas? r\ inoccmcCccilc Caldwcll C.N e. eint' Neumarkt /: Armadilha. •.
(Selma ßlair) e a virginal Anncuc Hargrovc (RI.'Csc Withcrspoon). Horärios: 14h30, 16h45, 19h, 21 h 15.

•1\ intenção dc Kathryn arruinar Cccilc, por quem seu antigo C.N e. eint' Neumarkt 2: Matrix.
nurnorudo a havia trocado. usando Scbastian pura seduzi-la e Horários: 14h, 16h30, 19h10, 21h30. •
afastá-Ia 00 garoto. C.N.e. eine Neumarkt 3: Máfia no divã. •
1\ intenção dc Scbasiiun: seduzir a casta e aruiquada Anncuc, que Horários: 14h, 16h. 18h, 20h, 22h. •
recentemente havia escrito um artigo numa revista sobre sua C.N e. eine Neumarkt 4: Segundas intenções.
intenção dc permanecer vi rgcm até sc casar com seu namorado..; .

15 h h 19h 21 h iHorários: . ,17, , .

1\ aposta: sc Scbastiun for hem-sucedido, Kathryn deverá lhe C.Ne. eine Neumarkt 5: Nunca fui beijada. •
proporcionar uma noite dc prazer, algo que ele sempre desejou Horário: 14h30. •
desde que seus pais haviam se casado. Sc ele ralhar, terá que ceder Glória.

'

a Kathryn seu inestimável Jaguar 195ó... •
A C S J I

Horärios: 16h30, 18h30, 20h30. •1\ olumhia Pierures apresenta egunc as ntenções, uma
C.Ne. eine Neumarkt 6: O legionário.

adaptação dc Ligações Perigosas, o clássico e escandaloso •
romance sobre sexo e manipulação, agora ambientado tioglamour

Horários: 15h30, 17h30, 19h30,? I h30.

•dos anos 90. Um filme tão sedutor como seus pcrsonagcns ... Um _ ,. ,

jogoenvolvente, no qual há apenas uma regra: nunca sc apaixonar... Programação válida para o penodo de II a 17/6. •
...._.._._....._..__.._._._._... -

E�
�'NTON'4
(jj='Os alunos d� Terceirão do

Colégio São Luís confirmam

para o próximo dia 18, sexta-
feira, no Clube Atlético
Baependi, a realização do
concurso Garota São

Luísl99. A banda jaraguaense
In Natura é quem estará no

palco para comandar a

animação. Os ingressos já
podem ser adquiridos com os

próprios alunos, ao preço de

R$ 7,00. A noitada promete!

;

NIVER

O grupo Karametade acaba de dar início à ampliação
de sua carreira para níveis internacionais. "Depois de dois
discos lançados no Brasil, que venderam, juntos, quase
um mi Ihão de cópias, chegou a hora de sonhar mais alto",
diz o vocalista Vavá. Há pouco mais de 'um mês, o

Kararnetade esteve em KeyWest, na Flórida (EUA),
apresentando urna amostra do que será o primeiro disco

em espanhol do grupo, durante convenção mundial da

gravadora Sony Music. "A proposta dos organizadores
era a de o grupo cantar apenas duas músicas. Mas a

aceitação ao trabalho foi tanta que os meninos acabaram

improvisa�do e cantaram seis canções", comemora o

manager Cláudio Lisa. Entre os "espectadores" do mini
concerto do Karametade estavam os presidentes da Sony,.
Thomas Muüoz (América Latina), Cláudio Condé (CBS
Espanha), José Éboli (Chile), Sergio Lopes (EUA), Angel
Carrasco (México) e Alberto Caldeiro (Argentina), entre
outros executivos da companhia. Na ocasião, Vavá e seus

companheiros de grupo lançaram um single com a versão

de um de seus maiores sucessos, . Toda Mulher (Chico
Roque/Sergio Caetano).

.

O CD cheio em espanhol está previsto para chegar
ao mercado latino no segundo semestre, reunindo as

principais canções do segundo álbum em português da

banda - como Dança do Karametade e Dengosa, além
de Toda Mulher - e certamente os dois maiores hits do
CD de estréia, Decisão e Louca Sedução. "Estou levando
a sério as aulas de espanhol, sobretudo porque acredito
que realmente temos chances de emplacar na carreira

internacional", co�enta Vavá. (Sucesso CD)

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Raimundos (Só no forevis),
Cidade Negra (Hits), Break Your Heart, Offspring
(Americana) e Suave Veneno (Internacional). Principal
lançamento: Leonardo (Tempo).

ALFA&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, 1 rt

Jaraguá do Sul - SC
Fone/Fax: (047) 371-9887

\
.

. "

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

.

.

COLUNA EXPRESSÃO

Rua João Picolli, 246 _ Centro'- Jaraguá do Sul (SC)
. Cep: 89251-590;

Fax: (047) 370-7919 ou 370-8654

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Yang Fashlonpresenteía os corações
apaixonados com a pedra da sorte

A Yang Fashion biquínis, maiôs, fios e lãs está com uma variadíssima coleção
de inverno, artigos de fíes e lãs de modal, chinilie, buclê, para aquecer o cora

ção dos apaixonados, que serão presenteados com.a pedra da sorte ao adqui
rirem os artigos da yang.

A Associação de Pais e Ami

gos dos Excepcionais (APAE)
de Guaramirim convida o públi
co em gerai para o grandioso
Baile Gauchesco que fará rea

lizar no'próxirno dia 12/6/99 com
início marcado para às 22:30h
- tendo como local as depen
dências do Pavilhão de Even
tos de Guaramirim.

Na oportunidade, se realiza
rá a formatura dos alunos do
curso de Danças Gaúchas.

BAILE GAÚCHO
S.O. Acaraí promove
2° BAILE GAÚCHO

Musical Filhos da Querência.
Data: 12/6/99 (Sábado) às
22h30.
Valor: R$ 15,00 o casal
Aberto ao público.
Obs: só serão vendidas 50 me

sas, não haverá venda de in

gressos na porta.
Informações: 372-2066.A EDUCAÇÃO COMPLETA

�rculo
Ita.lia.:r1C>

dE? Jaraguá do Sul

Nona Festa Italiana

Parque Municipal de Eventos
- Pavilhão A -

Ingressos à venda
- Diretoria e Coral do Círculo Italiano
- Barão Vídeo Locadora
- Floriani Equipamentos para
Escritório

Programa
26/6 - Sexta-feira
21 horas - Apresentação do Coralltaliano de Jaraguá do Sul
21 h30 - Apresentação do Grupo de Dança de Jaraguá do Sul
22 horas - Eleição da primeira' Rainha Italiana
23 horas - Início do baile/show com o grupo "Vecchio Scarpone"
4 horas - Encerramento

Nota: haverá venda de queijo, salame, polenta frita, macarrão
à bolonhesa, macarrão com molho branco e café com cuca.

I
I

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Tói, vê se '/enl�!

- Devanir Da/lila -

-Presidente
Novos e usados - Fone 371-8287

Sexta-feira, 11 de junho de 1999

·RO·TARY CLUB
• \t .

, DE GUARAMIRIM

ROTARY X DEVER - Dever, palavra muitas vezes milagrosa.
Dizem os entendidos que uma das razões da superioridade das for
ças de Napoleão era justamente o fato de que cada um de seus

componentes sabia cumprir o seu dever. No Brasil, devemos tam
bém umade nossas grandes vitórias, quando Caxias, na vésperada
batalha, disse aos companheiros: "O Brasil espera que cada um

cumprao seu dever".Diz-se com freqüência hoje em dia, que quan
do se fala em mãe, cada um pensa na sua, e quando se fala em

dever, cada um pensa no do outro e não no seu. Quantas vezes

somos os primeiros a reclamar quando alguém não cumpre o seu

dever, mas somos os primeiros a nos desculpar quando deixamos o

nosso. Nós, rotarianos, somos, sem dúvida, um clube consciente e

coma tal deveria ser o nosso primeiro dever aquele de cumprir pron
tamente com os nossos deveres. Em outras palavras: quando se

fala em dever, o rotariano deve pensar no seu.

,ROTARY X INCENTIVA - Rotary International incentiva os

Rotary Clubs a trabalharem para que todas as crianças das respec
tivas comunidades, independente de seu sexo, tenham a oportuni
dade de freqüentar a escola até o finaL do l°Grau, para obter um
nível mínimo de alfabetização e conhecimentos de aritmética, es
tabelecer e/ou apoiar centros que ofereçam assistência social e le

gaI a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica.

ROTAR'YX CASADA AMIZADE - Companheiros doRotary reu
niram-se com aCasa da Amizade no sentido de esclarecer o Projeto da

"Casa daCriança" que oRotary assumiu com oPoderJudiciário. Tam
bém informou-se do reconhecimento queRotary Intemational tem pela
mulher que participa domovimento rotário, servindo como rotarianas,
cônjuges e em grupos associados, no caso, a "Casa da Amizade". O

status da mulher está inerentemente vinculado ao bem-estar das crian
ças e das famílias. As mulheres desempenham papel vitalna constru

çãodo futuro da sociedade. No caso, as senhoras da Casa daAmizade,
as mulheres rotarianas e as mulheres voluntárias terão um papel im
portante no trabalho da "Casa da Criança", já que na grande maio
ria dos casos o problema das crianças está nos pais que necessitam
de orient�ções e educação .. Esse acompanhamento é necessário e

já vem acontecendo na "Casa da Amizade" com gestalltes e certa

mente com a abertura da "Casa daCriança, deverá sermais intenso
este trabalho já que é o objetivo do Rotary dar maior apoio às mu

lheres que atuam na "CasãdaAmizade" paraumamaior participação
e de um modo especial na "Casa daCriança", uma colaboração eficaz.

ROTARY X CARIDADE - O amor é a verdadeira energia da

vida, pois a vida, com todos os momentos de alegria, tristeza espe
rança e medo é apenas a chance para aprender o AMOR, como o

AMOR pode ser, como foi e como é. Onde existe amor existe o ser

humano e existe DEUS. O rotariano, ao exercitar o seu espírito de

doação e buscando soluções para o mais necessitado, está amando.
Este.amor, esta caridade devem ser sem distinção, sem horamarcada,
sem alimentos. Jamais devemos perder a oportunidade dé dar ale

gria ao próximo, porque você será o primeiro a se beneficiar com

isto. O mundo a sua volta ficará mais contente e as coisas serão
/

muito mais fáceis. Qualquer coisa boa que possamos fazer ou qual
quer aleßlia que pudermos dar aos outros, façamos já, não adiamos ou

. esquecemos, pois jamais tomaremos a viverestemomento novamente.

ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

(047) 373-0187

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandm Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

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

Telefone

Rua Reincido Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372·2'194 - 982-071 O
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

cd
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CESJSpromove debates
sobre o meio ambiente
o Centro de Ensino Su

perior de Jaraguá do Sul -

CESJS/Ferj - promoveu
esta semana uma série de

debates cujo objetivo vem

a ser o incremento de

ações de preservação do

meio ambiente na Região
da Amvali. Os palestran-

tes foram o' engenheiro
florestal Ingo Paulo Robl
e o asse�sor de Planeja
mento da Ferj, Genésio

Vegini, que apresentou as

propostas do Projeto
Agenda 21 que está sendo
desenvolvido por repre
sentantes governamentais

e não-governamentais da

comunidade.
O encontro permitiu o

maior envolvimento da co
munidade acadêmica com

os projetos que buscam a

preservação do ecossis
tema em Jaraguá do Sul e
nos municípios vizinhos.

Estudantes doprograma deAtualização
Permanente da Furb visitam a Ferj

Nesta semana, buscando Saúde, Práticas Artísticas e

maior integração entre as Práticas Sociais e Comuni

instituições, os estudantes tárias, que fazem parte do

dos CUl:SOs de Práticas So- programa de Atualização
dais e Ecológicas, Língua Permanente da Universida

Estrangeira'; Práticas de de Regional de Blumenau,

visitaram o CESJS/Felj e

puderam conhecer os diver

sos programas executados

pela instituição jaraguaense
em prol de seus alunos e da
comunidade.

Alunos da Furb conheceram o CESJS/FeJj IW segunda-feira

, Educação Permanente apresenta
cursos para o segundo semestre
A Coordenação de Ex- tunizar a construção do

tensão do Centro de En- conhecimento através de

sino Superior de Jaraguá
do Súl/Ferj, através do

programa de Educação
Permanente, vem promo
vendo cursos dirigidos à

comunidade com o obje
tivo de, num processo de

educação contínua, opor-

novas experiências.
Os cursos: Noções Bá

sicas de Inglês, Noções
Básicas de Espanhol, Re
lações Humanas, Etiqueta
e Cerimonial, Desenvolvi
mento Interpessoal e Co

municação, Informação

Básica, Internet, Pintura
Especial em Madeira e

Atividade Física, .previs
tos para o segundo semes

tre, serão ministrados na

própria instituição.
Maiores informações

poderão ser obtidas na

, Ferj ou, através do tele

fone 371-0983.

Pós-graduação em Planejamento
Regional começa em junho

As aulas do curso de \

especialização em

Planejamento Regional
oferecido pelo CESJS/Ferj
(Centro de Ensino Superior

de Jaraguá do Sul) começam
em junho. O curso é

oferecido aos alunos

graduados em Agronomia,
Arquitetura, Biologia,

Engenharia Civil, Engenharia
Florestal e Geografia. O

objetivo do curso é aprimorar
a formação teór�co-prática de

profissionais ligados à área

de planejamento urbano e

rural através de uma visão

ecossi stêmi ca.
O curso, que terá a duração

\

de 360 a 450 horas/aula, conta
com oito temas a serem

trabalhados: Economia e

Tópicos de Sociologia Urbana

e Rural (dr. Luiz Krieger'
Merico e dr. Ivani Butzke

Dallacorte), Seminário em

Desenvolvimento Regional
(ms. Teomar Duarte da Silva),

Legislação Ambiental e

Tópicos de Legislação
Urbanística (ms. Noemia

Bohn), Cadastro Urbano e

Rural (ms. Everton da Silva),
Diagnóstico Ambiental e

Planejamento Setorial e

Bacias Hidrográficas (ms.
Júlio César Refosco),

Planejamento Urbano e,
Ambiental (ms. Maurício
Couto Polidori), Planeja-"

mento e Desenho Ambiental.

(ms. Leandro Vieira

Andrade), Planejamento
Rural e Ambiental (rns.

Teomar Duarte da Silva). O
aluno poderá se inscrever

também, em duas disciplinas
de caráter didático

pedagógico.
São optativas e se

destinam aos que aspiram
encaminhar-se para o

Magistério: Metodologia da

Pesquisa Científica (ms. Suely
Scherer) e Teoria de

Aprendizagem (ms. Leandra
Bôer Pessoa).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bruno Selonke

comemorou 4 anos

dia 9/6.

Cumprimentos dos

pais, Vilmar e Ilsa

Selonke, e irmão

Dionei. A festinha

para familiares e

amiguinhos será no

sábado (12), na resi

dência

Embelezando a nossa

coluna o garotinho
Gabriel Z.S. Pisetta qÚe
comemora 1 aninho dia

17/6. Ele é filho de •

•

Lucíolo.Pisetta e
-, •

Kar1a Zimmermann.
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•
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•

•

•

•

•
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Nascímentos
27/5/99 - Janaina Ramthum
27/5/99 - Matheus Ricardo Krueger
27/5/99 - Natália Lombardi
28/5/99 - Aline Horongoso
28/5/99 - Bruno Rincaweski
29/5/99 - Gabriel Batista Mazzia
29/5/99 - Lucas Fonceca Ferreira
31/5/99 - Bruna Maria da Cunha Fraga ,

31/5/99 - Fabiane Elen Langa
31/5/99 - Luís Guilherme Hartin
31/5/99 - Maiara Postai Salvador
1/6/99 - Gabriel Arthur Trapp
1/6/99 - Gabriely Vitoria Andreatta
1/6/99 - Lucas Gustavo Batista
1/6/99 =Luís Felipe da Costa
2/6/99 - Jhenyffer Tainara Zapelini
2/6/99 - Johnatan Guilherme Sant'ana Machado
2/6/99 - Murillo Henrique Massaneiro Fachini
2/6/99 - Vitor Nathan Zanella
3/6/99 - Khetlyn Cristina Wronski Schumac�eb
3/6/99 - Luana Sousa ' q � P
3/6/99 - Lucas Paulo Sebastiany
4/6/99 - Emanuely Lara Jung .,_-���

4--�
...:..,_ -:-

.....:: L...-. _--
•.....................

,

.

Aniversariou dia 4/6 Suélen Ranghetti
Marquardt. Completou 11 anos.

Felicidades!
Juliana Pedri Sasse ani

versariou dia 4/6. Super
abraço dos pais, Edson e

Neusa Pedri Sasse, e da

irmã Jaqueline.
Parabéns!

Essa é a Gabriele Laríssa, filha de Valmir e Roselaene

Klabunde, ela completou um aninho no dia último 7/6

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

TRANSPORTES �SCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu fi./ho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

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

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

'\ Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Marcos A. Póvoas

Rua WiI'Iy G'ünther, '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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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Portal Gaúcho
Grupo gauchesco jaraguaense

Os tradicionalistas gaúchos
de Jaraguá do Sul estão orgu
lhosos e apreensivos com o

lançamento do novo grupo

para bailes gauchesco, o Por
tal Gaúcho, neste próximo
Dia dos Namorados, 12 de ju
nho, na sede social do CTG

Laço Jaraguaense,
Portal Gaúcho Produções

Artísticas Ltda, é de proprieda
de dos gaúchos-j araguaenses
Sandro, empresário comercial,
e Sérgio, diretor-técnico, filhos
do já laureado empresário de

bailes e eventos gauchescos
Guedes Deretti.

Integrantes do grupo e pro

prietários ao falarem deixam

claro a humildade e respeito
aos seus colegas de profissão,
mas eu tive a oportunidade de

conhecer os bastidores e ver o

que há de melhor e mais sofis
ticado em equipamentos, na

sua maioria importado, muito
bem cuidado e emperfeita har
monia com repertório que a

meses vem sendo pesquisado,
planejado e ensaiado pelo gru
po que é formado somente por
profissionais com mais de dez
anos de experiência e vários
CDs gravados. Pensando no

conforto e segurança de toda

equipe, o grupo dispõe de um

grande e bem equipado ônibus.
Sérgio, que é o responsável

técnico do grupo, vem se pre

parando a oito anos e para isto

frequentou escolas de música
no Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do SuL Estudou
música para ser um dos

gaiteiros do grupo, também foi

pesquisar as origens da músi

ca gaúcha e dos fandangos.
Viajou algumas vezes com Os

Garotos de Ouro, mantém

grandes amizades com Os Ser-

ranos, Grupo Minuano e ou

tros, para conhecer os diferen
tes ambientes e costumes do

público-alvo. Foi conhecer e

resgatar as origens da música

gaúcha e seus fandangos, onde
teve o privilégio de visitar e co
nhecer o acervo familiar do rei
da gaita, o então Orneide
Bertussi.

Sandro coloca como prin
cipal prioridademanter o reper
tório e os equipamentos atua

lizados e adequados para cada
região que irão animar os fan

dangos, respeitando e agradan
do os admiradores da música

gaúcha dentro de seu regiona
lismo. Estabeleceu como meta
o lançamento do primeiro CD

do Grupo Portal Gaúcho o

mês de março de 2000.
Contatos: 047 - 973-9082

ou telefone/fax 370-2292-
Jaraguá do Sul - SC

CTG Laço Jaraguaense
Domingo no Rodeio

27 de junhoMóveis Rústicos
em Couro

Tchê classificados
Vendo: Cavalo Crioulo, 11 anos, Rosilho.
Bom para iniciantes no laço.
Telefone: 372-3797, com Lia
Vendo: Cavalo marchador, tordilho negro, 8 anos.

Telefone: 371-6045, com Ademir
Barbada: Vendo dois vestidos de prenda.
Cores: salmão e bordô tel.: 371-6975 - Caroline
Vendo: Vestidos de prenda.
Telefone: 371-9887, Aliane

Vendo sala de estar cl 6

peças, sala de jantar cl 8
peças, bar cl 5 peças, e
cadeira do papai cl 2
peças, em madeira

maciça - R$ 8.500,00 ou

aceito proposta - Tratar

(047) 975-1159

r---------.,

Agenda gaúcha I Gaúcho(a) de I
I idade nova

I
I I
I Antônio José Spézia (13), I
I Flávio Ribeiro (16), I
I Cristiane Pedroti I
I Demarchi (20), I
I João Carlos de Souza I
I (23), Aline Franzner (26), I
I Amanda Gonçalves I
I Cunha (30) I
L_________ .I

12 de junho - Baile com Portal Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense
I I 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 11 de julho - Rodeio CTG Laço Massarandubense - Massaranduba

16 a 18 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense - Luís Alves

Junto com este rodeio acontece, também, a FestaNacional da Cachaça
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao eTC Laço Jaraguaense
saborear um churrasco, rever os amigos e passar momentos de alegria
e descontração conosco. Nestas noites gauchescas teremos, a partir
das J9/730, treino de laço aberto a todos e música tradicionalista gaúcha.

Ancelmo e Lurdes 110 domingo à noite, final do Rodeio do

CTG Laço Jaraguaense, manifestaram alegria pelo gran
de sucesso do nosso rodeio. Dona Lurdes, parabéns e mui

to obrigado pela gentileza do atendimento e qualidade do
trabalho de sua equipe

DEMARcm COM. DE CARNES E FRIOS LIDA.
.,���

I

INSPECIONADO
&.tE.=077

III'
CARNES

I�
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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Lj L Li. GGil.
você nunca viajou tão barato •.•

Caneun 08 dias / 07 noites
Hotel 5 *- US$ 588,00 ou

3x d.e US$ 333,00
Inclui: Passagem aérea + 07 noites de hotel

com café da manhã + transfer in raut
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 ••.
,

.

Portugal com _

Santiagode
Compostela - 10 dias -

US$ 1.195,00

Europa Maravilhosa
- 22 dias visitando: Portugal,
Espanha, França, Itália, Suíça,

Luxemburgo, Bélgica e Inglaterra -

US$ 2.495,00

Portugal I Espanha I
França I Itália -

12 dias - US$ 1.470,00

Londres- 07 dias -

US$ 998,00
passagem + hotel

Paris- 07 dias -

US$ 998,00
passagem + hotel

Madrid- 07 dias -

US$ 998,00
passagem + hotel

Os pacotes acima incluem: passaqern aérea +

hotel com café da manhã + city-tour transfer in / out e acompanhamento de guia.

Maceió
08 dias / 07 noites

Hotel' 3*
R$ 645,00 ou

5X R$129,00

Nordeste- baixou ...
Natal

08 dias / 07 noites
Hotel3*

.

R$ 685,00 ou

5X R$137,00

PortoSeguro
08 dias / 07 noites

Hotel3 *

R$ 465,00 ou

5X R$ 93,00

Recife
08 dias / 07 noites

, Hotel3*
R$ 680,00 ou

5X R$136,00
.

* Saídas para junho/99

TEMOS VÁRIOS DESTINOS:
Exemplo:

Pantanal com Bo
nito = R$ 780,00

- Saída 25/12

Serras Gaúchas
= R$ 512,00

- Saída 29/12

Cruzeiro Marítimo passando
por Santos, Rio de Janeiro,
Salvador, Búzios, Vitória e

Porto Belo, .

a partir de US$ 2.310,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais

I

Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lalau - Jarag�á do Sul - SC

A Scar (Sociedade Cultura Artística) completou 43 anos de atividades com trabalhos voltados para a

música, teatro e às artes num todo. E o Coral da Scar comemorou 25 anos de atividades, hoje integrando
o grupo de elite da liga estadual. As datas foram festejadas com jantar no Restaurante Itajara, sábado

passado, e com café-concerto, no domingo, na
Arweg, aberto ao público Fotos: EdsonJunkes

Centro Espírita
-Santa Catarina

Ex-maestros Luiz Fernando Melara, Ricardo
Feldens e opastorEgbert Schwanz. Ex-presidentes
dr. Fernando Sprigmann, dr. Mario Sousa, Dietrich
Hufenüssler, RolfHermann, dr. MárcioMarcatto e

o atualpresidente, dr. Edson Carlos Schulz

Coraljubilar, regido pelo maestro Aristeu Bruns

Klein, preparando-se para apresentação,
domingo passado, em café-concerto na Arweg

Desenvolvimento -

Consultas, Trabalhos
noAmor - Sorte

Negocias
ITAJAf JARAGuA DO SUL

Rua Palhoça, 420' Rua Pastor Aberto
São Vicente Schneider,2373

FONE: (047) 241-3797 - 965-1195

Presidente do Coral da Scar, Luiz Lanznaster;
recebendo homenagem da entidade, das mãos do

dr. Fernando Sprigmann

Nogueira Salves e Luiz Lanznaster cortando o

bolo de aniversário do coral

Renato Koslowski e

Silmara Cristina

Bagatolli trocam alian

ças na.mão esquenta
dia 19 de junho, na

Capela do Seminário

Sagrado' Coração de

Jesus, em Corupá

Juliano, filho de Roberto e

Ianete Barbosa, e Juliane, filha
de Ruy e Solange Grassmann,
juraram sim em cerimônia

realizada na Igreja Nossa
Senhora do Rosário (Rio
Molha), sábadopassado. Os
convidadosforam

I

recepcionados no salão de festas
da Recreativa Duas Rodas

A gatinha Sandy Lara

Medeiros aniversaria

domingo.
Parabéns dos pais,
Dioney e Lú (Ney
Cabeleireiro), e do

irmão Gustavo

Verdureira da
RAQUEL Ltda,
Cpmérc/p de FruttIS e
Perdurtls em Gel'llL

/)pceJ; stlltltl4'pJ; p/pJ;
6e6/4'tlJ; tll/mentfls

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

Fone: \(047) 372-1468

ADVOGADOS,

I<JBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

ROBERTO A. ROCHA
OAB/SC 11.315

EVANDRO A. RATHUNDE
OAB/SC 13.094

direito família, comercial,
penal e trabalhista

Especialidade:
CHAPEADOS

12 TIPOS DE CARNES

Rua Walter Marquardt, 1778

Tel. (047) 370-8679

371-7575
Rua Waller Janssen, 110

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

RU'8 Rudolfo Huffenüssler, 440

(próx. Duas Rodas Indl.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



fez residência médica durante
três anos no Hospital Jaraguá
(São Paulo), onde foi preceptor
desta residência durante cinco
anos, Foi professor na
Universidade Federal do Pará.
Atende nos consultórios: Clínica
Camin, R. João Butschardt, 855 .

Guaramirim-SC (373-0278) e Rua
Jorge Czerniewicz, 1277 -

Jaraguá do Sul (371-3426).

�.�:.��9.�.� : -
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As vantagens da cirurgia videolaparoscópica
Difundida no mundo a partir dos
anos 80, a cirurgia video

laparoscópica é uma cirurgia
que se opera através de .

pequenos orifícios no abdome.
Uma incisão (corte) de um

centímetro no umbigo, onde é
colocada uma cânula .

contendo uma ótica, que é
conectada a uma micro

câmera, levando a imagem a

um monitor de TV, o que permite
uma visibilização da cavidade
abdominal, com um aumento
de várias vezes, facilitando o

diognóstico e os procedimentos
cirúrgicos.
São realizados desde os

procedimentos mais simples,
como lise (liberação) de
aderências, até cirurgias mais

avançadas, como retiradas de

miomas, "Burch" laparoscópico
(elevação da bexiga) poro
casos de perda de urina e

htsterectornlo (retirada
do útero).
A histerectomia laparoscópica é
realizada com a mesma incisão
acima citada e mais duas

pequenas incisões suprapúbicas,
de 1 e O,5cm. Com a ajuda
de pequenas pinças e tesouras
é realizada a histerectomia

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Cze-rniewicz, 1277

ir 371-3426

Ora. Anna Paula L. de

Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

CLfN ICA E C I R U fl"�l,jm�f��,�,g§:�';�,,�rE�:e�::�gN.Ij;t�
Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

Rua GuilhermeWeege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

com os mesmos cuidados
observados na cirurgia aberta,

Observa-se, no entanto, uma

recuperação mais rápida
por parte da paciente, devido a

uma incisão menor,

conseqüentemente menos

trauma, menor dor pós
operatória e teoricamente
menos possibilidade de

formação de aderências. A

paciente recebe orto hospitalar
no dia seguinte ao da, cirurgia.
Em nosso serviço, observamos
um resultado pós-operatório
melhor na histerectomia

laparoscópica do que na

cirurgia aberta, com um tempo
de cirurgia semelhànte ao da

cirurgia convencional, o que
destaca este método (video
laparoscöpia), como uma

alternativa cirúrgica coda vez

mais segura.
Dr. Amaury do Amaral Teixeira
é médico ginecologista e

.obstetra, formado pela UFPará,

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTOAADULTOS E ADOLESCENTES

Ursula Koroll
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Ernestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

�i•• lj�c@netunOlcom,br� LABORATORIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClÍNICAS.LTOA.

Rua Preso Juscelino, 45 ,

Jaraguá do Sul- Centro

ii)
Doenças do Intestino gmsso,• ---...
reto e ânus, Colonoscopia,

.

retossigmoidoscopia.'
.

Dr. Alexandre L. Schlabendorff
(�P�r-o-c-t-o-c�/I�·n-) cm· 7096

Exames com alta
confi-abilidade em

aparel40s
automatizados de
última geração.

Fone 371-5117 It 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Dr. J\/farlo Sousa
Dr. J\/larlo Sousa Jr.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

FeM/\iV\icliV\
Clínica de Ginecalagia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
•

Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia
computadorizada

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht·
CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -1�
-andar - Centro - Telefone: 372-0395 '

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO.(Vídeoartroscopia), TRATAMENTO DE

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e

Infantil)
Rua Reínoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Cura, Verdade, Ciência, Hipótese
Psicologia: Ciência Sim

Existe, nestes tempos difíceis e exigentes em inovações, uma
tendência a modificações na estrutura de nossa sociedade, de
nosso viver, do modo como percebemos e encaramos a vida,
seus problemas, suas soluções.

Tais modificações caracterizam nosso período, nossa época,
como foram os anos 60, os anos 70 na cultura, na música é os anos

80 e 90 em inovações tecnológicas. Neste final de milênio, percebe
se um apego maior ao rnislico. ao religioso como foi em outras
viradas de século. As pessoas buscam rnois o seu interior para irem
00 encontro de respostas que o avanço' tecnolóqlco não nos

trouxe .. "Quem sou eu?" ... "De onde vim, aonde vou?" ... Por que
estamos aqui?" "Existe Deus, vida após a morte?" São questões
que cada povo, em sua époco.xepete e elabora respostas de
acordo com o saber empírico, científico ou religioso disponível, ou
com ideologias vigentesque incutem forçosamente tais respostas
por interesses escusos.

A psicologia entra neste campo do saber humano (Fé, Crenças,
Ideologias). com o objetivo de compreender como, onde e com

que intensidade tais fatores influenciam na formação do caráter,
da personalidade e de sintomas psicopatológicos provenientes
dos desequilíbrios que possorn vir a causar nas pessoas e na

sociedade a difusão de doutrinasmísticas, religiosas ou ideológicas.
Compreensão. Nada rnois. pois é necessário compreender para
reequilibramos e reestruturarmos quem procura nossa ajuda.

Tais procedimentos (compreensão ao fato, medição,
reequilíbrio) são feitos de modo rigorosamente científicos,
mensurável, pois a psicologia é uma ciência que lida com fatos. E
como ciência, deve trabalhar dentro dos padrões dametodologia
científica, já que é com a vida e com os sentimentos de nossos

pacientes que estamos lidando. PGr isto é que nossa formação
profissional e nossa postura ética é e tem e ser rigorosa. Pois quando
se trata de seres humanos, a verdade e a alusão, a fé e o fato, o
concreto e o abstrato andamjuntas.

Escrevo tudo isso para lembrar que devido às buscas da

Humanidade neste final de milênio, há muitos profissionais (7) que
recorrem à práticas alternativas que exploram a curiosidade inata
das pessoas e que nada tem de cientificidade, para tentar "curar"

problemas, trournos.misturando ciência e religião. Como mesurar?
Como provar a existência de vibrações e energias cósmicas, vidas
passadas ou coisas assim? O teto de povos antigos, religiões e

seitas pregarem estes fatores, não quer dizer que existam. Podemos

compreender e interpretar estes pontos, mas como psicólogos,
acreditar e pregar isto, jamais!!! Não é meu objetivo ser radical,
mas será que se deve esquecer nosso juramento e nossa

identidade científica para em troca, lutar por supostas curas?

Entre os adeptos de práticas alternativas, existe o argumento
"oientífico ou não, ocorre o.curo", Tal argumento pressupõe que
se aceite também este: "roubou e matou, mos ficou rico". Ao

mesmo tempo que profissionais sérios trabalham em campos não

científicos lidando com a vida de pessoas, os charlatões entram

por esta mesma porta e causam estragos temveis ao ser humano

e aí ninguém pode argumentar nada, pois os sérios nada provam
e os charlatões podem usar o mesmo critério para justificar seus

. atos incertos, tais como "força do além interferiram no processo".
Não se teria controle. E é por isso que se regulamenta nossos atos,

poro não existirem dúvidas e para que a atuação seja cloro. segura,
sem apelar para crenças, outras vidas, já que não dominar:nos
estas áreas que englobam a fé individual de cada ser humano ..

Conhecemos o fato,a certeza eo rigor científicometodologicamente
criado, pois nestes fatores tivemos a base acadêmica que nos tornou

oroüssloncs da psicologia, que é ciência sim!

GILMAROE OLIVEIRA

Psicólogo - CRP-12/ 1950

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224

Projeto: saneamento básico na periferia é prioridade para o Município, segundo o prefeito

Posold quer cargo efetivo
no conselho metropolitano.

.

______ �; IE!JIJ � -s �

Govetnadot Esperidiõo Amin nomearét cinco represenfanfes do governo
esfadualpara compora presidência da Reg/öoMefropolitana Norte/Nordeste

,
.

,

Jaraguá do Sul - O prefei
to Irineu Pasold está dispos
to a ocupar um cargo no

Conselho de Desenvolvimen
to da Região Metropolitano
Norte/Nordeste, Durante a

reunlöo da Amvali (Associ
ação dos Municípios do
Vale do Itapocu), no última

terça-feira (8), Pasold reafir
mou o vontade de integrar
o órgão gestor do projeto,
que entrará em vigor no dia
7 de julho, junto com as

regiões metropolitanas de
Blumeneu e Florianópolis.

O governo estadual indi
cará outros cinco nomes

para gerenciar, ao lado do

prefeito do município-sede,
Luiz Henrique da Silveira, de
Joinville, e do prefeito do

município que constitui o
núcleo metropolitano, Fran
cisco Garcia, de Araquari, os
decisões regionalizadas. Pa
sold entregou o relatório de

prioridades de Jaraguá do
Sul à diretoria de Adminis

tração e Planejamento da
Codesc (Companhia de
Desenvolvimento de Santa

Catarina).
A maior preocupação re

cai nü- saneamento básico
de localidades lsolodós, Far
tam rede de esgoto e águo
potável para os famílias que

vivem em áreas clcndestrios.
"A meta é legalizar os ter
renos e desenvolver consór

elos intermunicipais que dire
cionem ações para este

problema", saliento Irineu
Pasold.

O governador Esperidião
Amin sancionou a lei com

plementar que cria as três

regiões metropolitanas de
Santa Catarina. Pelo projeto,
o núcleo metropolitano de

Florianópolis será integrado
por nove municípios, e na

área de expansão metropo
li tono estöo mais 13 municí
pios. No do Vale do Itajaí são
cinco municípios no núcleo
e outros 11 no área de ex

pansão.
Na Região Norte/Nor

deste, Joinville e Araquari for
mam o núcleo e 18, entre eles
os cinco do microrregião da

AUTO-ESCOLA
SINALVERDE
---- ..... ----

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
-_._------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Arnvoli. constituem a área de
expansão. A implantação
das regiões metropolitanas
significará a união de municí
pios para realizar determina
des ações, racionalizando
serviços e reduzindo custos.
"O projeto passa por' cima
de qualquer articulação
política. É um mecanismo

que elimina o favorecimen
to partidário e priorizo a

solução de problemas ge
neralizados", completou Pa
sold.

Trevo da Sorte - cone. 0024 '"
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Projeto 3P nãoaponta solução
ao caso dasmoradias ilegais
---------------------------------

Diante da impossibilidade de transferir a população, Morro dasAntenas
deve sermaquiado para o desenvolvimento de projeto turístico

Jaraguá do Sul - O maior
projeto turístico do Municí
pio, que prevê a instalação
de teleférico e infra-estruturo
no Morro Boa Vista, esbarro
no problerne dos loteamen
tos clandestinos. A popu
lação tomou conta do cho-.
modo Morro das Antenas,
construindo casas em lu
gares de difícil acesso e ne

nhuma infra-estrutura. Os "Es
tudos de implantação de
turismo receptivo em Ja
raguá do Sul - com ênfase ao
turismo ecológico e ao turis
mo de eventos" =, entçegues
pelo grupo de Turismo que
integra a Agenda 21 , no dia
5 (Dia Mundial do Meio Am
biente), não discutem o

problema, considerado im
possível de resolver pelo Se
cretario de Desenvolvimento
Econômico.

O Projeto 3P (alusão aos

três picos da cidade) é a pro
posta principal do Agenda
21 paro desenvolvimento do
turismo ecológico. A autora,

lE 255 mm

Instalamos em demonstração sem cornpromlsso.

vereadora Elisabet Mattedi,
não acredita que os loteo
mentos irregulares atrapa
lhem o projeto. "Não chega
mos ao ponto de dizer o que
fazer com as pessoas que
vivem abaixo da Fazenda
do Spézlc". confirmo. Eia re
vela preocupaçôes estéti
cas, afirmando que o grupo
tem proposta para embele
zamento da subida, visto que
as ocupações e o difícil aces
so comprometem o visual.

O secretário do Desen
volvimento Econômico,
Waldir Watzko, diz que esse

é rnols um dos casos de
ocupação ilegal com difícil
solução. "_Provavelmente es

sas pessoas vão ficar qli
porque não temos paro
onde levá-Ias", prevê. Ele
acredita que a solução para
desenvolver projeto turístico
no local seja melhorar o vi
sual. colocando cobertura
vegetai. contando, para isso,
com a ajudo dos moradores.
É a chamada maquiagem

Apenas 5 minutos do seu tempo,
verifique as condlções da caixa d'água.
Com certeza está polída;
Ofereça o melhor à sua família

Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria, hotel,
ferramentaria, lavanderia, etc.

Filtragemnatural
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma camada
de carvão ativado e por várias camadas
de quartzo cristellno de 'diterentes
granulosidades.

O filtrdo e construído inteiramente em

aço inoxidado.

Capacicladede Filtragem: 1000,3000,
5000 e 10000 litros por hora.

Garantia: 3 anos aprovado em todos
os testes submetidos.

��TR.ÃO,�VCRÁ
I\!1AJSNECESSJl)\[)EDEUMPEZA.DACAIXA
���
ÁGUA5lMECONT�ADACAlXA.o
F1LTRAO�AGUAPlJRAEaistaira
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que as grandes cidades
fazem nos locais que não
interessa mostrar.

LOTES IRREGULARES - O
assentamento de popu
loção é proposta definida
na Agenda 21 i mas os critéri
os de prioridade são defini
dos pela sociedade. "Se a

população considerar mais
importante asfaltar ruas do
que construir acessos às co
sas nos morros, asfaltaremos
as ruas" r explica o secretário.
Existem mais de 150 loteamen
tos irregulares com população
em condições semelhantes à
do Morro Boa Visto. A Prefei
tura elaborou 54 projetos paro
regularização dos terrenos, à
espera da análise das con

dições ambientais, feita pela
Fatma (Fundação do Meio
Ambiente).

Watzko reconhece que os

moradores dependem ago
ra do benevolência dos téc

. nicos da Fatmo, pois, no
maioria dos loteamentos,
não é respeitada o distãncia

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 c 984-7075

Irregulares: terrenos têm acesso difícil e falta de infra-estrutura

mínima de 30 metros para
construções perto dos córre
gos. "Se a Fatma for rigoro
so, nenhum loteamento pas
sa nesse critério", alerta. Ou-

tro entrave é a dependência
de'cprovcçco. pela Cãma
ra Municipal, de lei que per
mite loteamentos com ruas

mais estreitas.

._._._.���--..::_-------
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REF.:702
REF.:f'35

• Berço Henn sem cômoda - Branco ou Marfim (modelo 3112)
R$ 64,90 à vlsta ou 1 + 5 x de R$ 12,80

• Berço Henn com cômoda·- Branco ou Marfim (modelo 3106)
R$ 96,90 à vista ou 1 + 5 x de R$ 19,06

• Roupeiro Carraro com estante - Branco (modelo 702)
R$ 229,00 à vista ou 1 + 5 x de R$ 44,15

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Jaraguá do Sul �.

: FONE (047) 371-5800 :
L �
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CDL exige conclusão do projeto��[Q)ßl[Q)�� 1
rÓ, _
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:, -< .F· '".. ',•. '>',', ',J'. ,: de emt;>elezamento doCalçadao
Corupa
o Grupo de Escoteiros teon Dehon concluiu a primeira
etapa da campanha "Corupá recicla", que pretende
coletar todo o lixo reciclável do Município. A coleta seletiva
é coordenada pela Secretaria de Obras da Prefeitura, a
cada 15 dias. Inicialmente, a campanha foi desencadeada
apenas na área central da cidade. O lixo reciclado (vidros,
sacos plásticos, papelão, etc.) será repassado poro famílias
carentes, que terão autorização para comercializar o ma
terial com empresas especializadas.

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

Comissão formada por lojistas sugeriu a criação de mais áreas para
estacionamento, sentido único em todo o trecho e instalação de iluminação

Jaraguá do Sul - Comis
são da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) concluiu
o relatório sobre as propos
tas de alteração do projeto
de embelezamento do

Calçadão da Avenida Ma
rechal Deodoro da Fonse
ca. A criação de duas áre
as de carga e descarga,
abertura de mais vagas
para estacionamento e a

mudança do tráfego de
veículos foram as sugestões
aprovadas durante a re

união com proprietários de
lojas no trecho do Cal

çadão, realizada no final
de maio.

A principal reivindi-
.

cação, entretanto, recai no
atraso da transferência do
atual sistema elétrico para
o subsolo. A Prefeitura não

tório será encaminhado à
,

Prefeitura e para a Câma
ra de Vereadores. "Vamos

adquiriu os dois transforma
dores blindados que, pelo
projeto original, serão insta
lados em galerias subter- tentar uma audiência no

râneas. O impasse é o valor Legislativo", reforçou Rosa.
dos equipamentos. O pre-. O Projeto do Calçadão
feito Irineu Pasold acenou da Marechal Deodoro foi
com a possibilidade em elaborado em 1995, na
ceder um terreno para a administração do então
Celesc de Jaraguá do Sul prefelto Durval Vase!. Em
em troca dos transforma- julho do ano seguinte, a

dores. A empresa não acei- obra foi entregue inaca
tou a proposto. ba. A fiação elétrica con-

- Não estamos protestan- tinuava em postes, en

do, e sim sugerindo alterna- quanto o projeto conrlrrno
tivas que melhorem à infra- .. va a transferência de toda
estrutura do Calçadão. Po- a fiação para o subsolo.
deria ser bem melhor, ava- Hoje, depois de quatro
liou Alberto Pacheco da anos, os novos postes que
Rosa, presidente da CDL, foramerguidos para llurnl

que,junto com o lojista Wal- nar o trecho continuam
demar Behling, foi um dos sem lâmpadas. "A lurnl
articuladores para a cri- nosidade é baixa", salien

ação da comissão. O rela- ta o presidente da CDL.

Mass,aranduba
O Grupo Folclórico Gustov Bach foi o único representante .

da Região Norte de Santa Catarina selecionado para o 2Q í

Festival Nacional de Danças Folclóricas, que acontece no

mês de agosto, em Blumenau. Entre alguns critérios
avaliados pelos organizadores do evento, o Gustov Bach

destocou-se na evolução coreográfica e figurino. "A

tradição é outro fator que ajuda na escolha", completou
o coordenador do grupo, Mauro Karte.

Balneário Camboriú
A Secretaria de Turismo definiu poro os dias 16 a 20 de

julho, no Shopping Barra Sul, a tradicional Festa do Arraial.
Alusivo ao primeiro nome da cidade - Arraial de Bom
Sucesso, em 1964, que depois virou Balneário Camboriú-,
o evento chega na terceira edição com algumas
novidades. No dia 20 de julho, haverá desfile pelas
principais ruas do Município, saindo do pontal Norte ate a
Barra Sul. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas prestigiem
a festa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jovem e encontrado morto com sete

facadas no interior de Schroeder
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _._ - - - - --

Polícia não tem informação sobre o crime. Corpo de Gilmar dos Santos foi iocalizado por
populares às margens de uma estrada secundária da AvenidaMarechal Castelo Branco

Schroeder - O assassina
to do auxiliar de serviços
gérais Gilmar dos Santos. 19
anos. ainda é um rnlstérlo
para a polícia local. Santos
foi encontrado morto com

sete facadas. por volto das
7 horas da última segunda
feira (7). às margens de uma
rua secundária da Avenida
Marechal Castelo Branco. a

mais movimentada de
Schroeder. Populares loca
lizaram o corpo e comuni
caram o comissário Júlio
Roberto Rodrigues. respon
sável pela delegacia do

Município,
No laudo cadavérico

assinado pelo médico-legis
ta Maurício Spies consta

que Santos morreu cerca de
[)IVulOflCão

Brutalidade: jovem foimorto com sete facadas

20 horas antes de ser loca
lizado, A polícia nào tem
nenhuma pista do homi
cida, A única certeza até

agora. afirma Rodrigues. é
que o empregado da em

presa Bananal Tomazelli foi
morto longe do local em

que foi encontrado, "Nào
há vestígios de sangue.
caracterizando que ele já
estava morto quando foi
deixado ali". disse o poli
ciaI. Santos recebeu três fa
cadas na altura do peito.
duas embaixo do braço di
reito e outras duas na mão

esquerda,
Trabalhando há cinco

meses em Schroeder. Gil
mar dos Santos dividia
uma casa com o tio e um

amigo. no Loteamento
Garcia, Desaparecido
desde o dia 2 de junho.
Santos tinha poucos ami

gos e preocupava-se ape
nas em manter o emprego.
conforme o depoimento
do familiar à polícia, O

corpo de Santos foi deixa
do a 500 metros de sua

residência,

Rodrigues trabalhou
com uma hipótese prelimi
nar. de que Santos havia
se envolvido em uma brl-

.

ga. durante festa de igre
ja. na nóite de sábado (5),
Policiais militares que aten
deram a ocorrência esti
veram no necrotério do

Hospital São José. em

Jaraguá do Sul. mas não
reconheceram o jovem,
"Era a pista mais concreta

que tínhamos". ressaltou o

comissário, O Município
não registraVa assassinato
desde o final de 1996,

>

Políciaprende traficante da VilaRau
Jaraguá do Sul- O vende

dor autônomo Jurandir Vieira.
35 anos. considerado o maior
traficante da Cohab do Vila
Rau. foi preso na noite do últi
mo sábado (5), Ele conduzia
o Fiat Uno. sem placa. pelo
centro do MuniCípio. quando
acabou sendo abordado por
uma viatura da Polícia Militar,

Embriagado. Vieira foi reco
nhecido pelos PM's e não re-

sistiu à prisão, A polícia encon
trou três gramas demaconha
no interior do veículo, "Havia
uma denúncia contra ele de
aliciamento de menor paro a
venda de tóxico". revelou o

delegada Fedra Konell.
O est'udante D,P,P,. 16

anos. registrou queixa na de

legacia. há dez dlos. afirman
do que foi convidado por
Vieira e Leandro Becker. 22

anos. preso junto com o trafi
cante. paro utilizar o bar do

pai. localizado no Cohab.
paro ponto de venda de oro
gas, "Depois de recusar. o

menor sofreu vários amea

ças". salientou Fedre. Becker

pagou fiança de RS 265.00 e
foi liberado, Jurandir Vieira

responderá por tráfico de

drogas e aliciamento de
.
menor,

'I19FiOS e lãs

Fashion

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

Ladrão é preso após tentar
roubar taxista e aposentado
Jaraguá do Sul - Uma

tentativa frustrado de assal
to a taxista e de invasão de

propriedade levou o de

sempregado Claudiomiro
dos Santos. 24 anos. paro
o cadeia, Ele foi preso na

madrugado de domingo
(6). após trocar socos com
o aposentado Max Hiendl

mover. 53, A polícia pren
deu Santos quando se pre
porovo para fugir do re

sidência do família Hiendl

mover. na Ruo Augusto
Mielcke. Vila Baependi,

Antes. Santos havia ren

dido o taxista Augusto De
rettl. 46. durante o trajeto do
Salão Líder Club à ponte
Olavo MarquarGt, O desem

pregado ameaçou o taxis
ta e exigiu o dinheiro das
corridas, Deretti ainda con

seguiu chegar com o veí
culo até o pátio do Posto

Pérola e escapar, "Gritei
por ajuda. enquanto o

ladrão escapava". disse em
depoimento à polícia,

Santos fugiu em direção
à Vila Baependi, "Estava
dormindo quando minha

esposa ouviu barulhos, Pen
samos que fosse nosso filho,
Quando abri a porta. ele
(Santos) a pressionou con

tra meu corpo". explicou
Max Hlendlrnover. Depois
de trocar socos com o

aposentado. Santos tentou
escapar pela frente do
casa quando foi surpreen
dido por policiais militares,
"Acredito que o ladrão que
ria o carro paro fugir" r com

pletou o aposentado, Clau
diomiro dos Santos responde
processo no Comarca de
Guaramirim por formação
de quadrilha. furto e porte
ilegal de arma,

Edsnn Ju"kes'CP

Roubo: Santos foi preso após duas tentativas frustradas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 11 DE JUNHO DE 1999 CORREIO DO POVO ESPORtE-15
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

":';"
' , .

Erísoo JunkesCf'

Federação altera tabela e
Breithaupt enfrentaChapecó
---------------------------------

Time de Jaraguá do Suljoga diante da Nostracosa/Iozzo, neste sábado, no
Ginásio ArthurMüller. Mudança agradou técnico ManoelDalpasquale

Jaraguá do Sul - A Fede

ração Catarinense de Fute

bol de Salão alterou a tabe

la de jogos do returno do Es

tadual de Futsal. Com as mu

danças, a' Breithaupt/FME
enfrentará a Nostrocoso/Ioz
ZO, de Chapecó, na abertu
ra da fase, e não a Belamar/
Puma, de Lages, como havia
sido divulgado pela enti

dade, na semana passada.
A partida será neste sábado,
às 20h30, no Ginásio Arthur
Müller, A Associação dos

Amigos do Esporte Amador
de Jaraguá do Sul colocou
1,2 mil ingressos à venda

para este jogo,
A Tuper/Plonor. de São

Bento do Sul, que ficou na

vice-liderança na primeira
fase, também foi beneficia
da com as alterações. Ago
ra, a atual campeã estadu
al joga diante da Berlanda/
Gaboardi, de Curitibanos,
no Ginásio Annes Gualberto,
em São Bento do Sul. A AD

Blu/Unicárdio, terceira colo
cada no turno, não teve a

mesma sorte, Pela primeira
tabela, o time blumenau
ense jogaria no Galegão, na
rodada de abertura do re

turno. Agora, terá que viajar
ao Planalto Serrano para

?Dia Favoritismo: "Só perco se ocorrerproblemamecânico"

i\\'J;;f:;�;\;b�re,t. '.

"

{;'O}9/6 �eara(�M\J'Çlo .ooQúros xBrelttjou
Ilr26/ó ·Breit�ó·e�+{;r���·�ADBlu·Unicórdio
1(3/7 unoe�c/§.�.�·�.1�Uel x Breithaupt/FMEii 1017 Breithaupt/'FME'x União São Marcos
o'.

17 17 B;lamar/pJ�6x Breithaupt/FME
Breith.(JC'pr�F��pX Regata/�io do Sul

Çolegiall JA � ...,

reithaupt/FME
<,:e,:-. .

aupt/FME

EstadualdeAutomobilismo
reúnepilotos em Rio do Sul
Jaraguá do Sul - o Autó

dromó Alceu Feldmann, em
Rio do Sul, será palco neste
final de semana da quarta
etapa do Campeonato Ca
tarinense de Automobilismo,
O piloto Douglas Bogo, da
Bogo Racing Team (Breitko
pf) r é o favorito na catego
ria Novatos (Marcas N), Ou
tro jaraguaense, Eduardo
Valle, busca a recuperação
no Estadual. Depois de não

pontuar na última prova e

perder a vice-liderança,
Valle aposta em uma corri
da equilibrada no Alto Vale,

A surpresa, entretanto,
poderá ser o rio-sulense Ale
xandre Teixeira, Em ascensão
no campeonato, Teixeira as

sumiu o segundo lugar na
Novatos, com 25 pontos,
depois de vencer em Joaça
ba. "Ele vem motivado e

corre em casa, Conhece
melhor do que ninguém o

autódromo", afirmou Dou-

glas Bogo. O piloto da Bogo
Racing Team treinou ontem
em São Bento do Sul com

algumas alterações no car

ro. "Mudamos as formas de
alinhamento da suspensão",
revelou, "É a pista mais difícil
do circuito" r diz Bogo. -t

Na categoria Profissional
(Marcas A), Edson Dalla
Vale, de Chapecó, disputa
com o joinvilense João Car
los Salomão a liderança do

campeonato, A vantagem
de Vale sobre Salomão é de
15 pontos, Alexandre Spézia,
de Jaraguá do Sul, é o ter
ceiro colocado, com 18 pon
tos. Na Stock Car (Opalas),
o curitibano Pedro Genildo
Machado está superando
os catarinenses Valdoir Du
arte, de Florianópolis, e Gil
berto Corlassara, de Bal
neário Camboriú, na briga
pelo título da temporada.
Machado venceu as três pro
vos do Estadual.

jogar contra a Belmar /
Puma, em Lages.

Indiferente às decisões de
bastidores, o técnico Manoel

Dalpasquale intensificou os

treinos nos últlrnós dois dies, O
ala Patrick recebeu o terceiro
cartão amarelo na partida
contra oColeqlol/Avoí. e des
falca o time, Marcel, que é a

opção do treinador para a

posição, foi confirmado na

vaga, Xande e Altairtambém
estão entre os tltulores. A dú
vida de Dalpasquale recai na
zaga. Chico foi um dos des

taques durante os treinos da

semana, e poderá retornar à

equipe no lugar de Ciço. No
.gol. Paulinho, o goleiromenos

vazado do Estadual, foi man
tido.

A Breithaupt/FME tem a

melhor campanha do cam

peonato, Em 11 jogos, foram
sete vitórias, três empates e

apenas uma derrota, na es

tréia da competição, para a
rival Tuper/Plonor. Com 24

pontos, o time jaraguaense
superou os são-bentenses na

classificação geral na última
rodada do turno, A Tuper
perdeu em São Bento do Sul,
depois de quase dois anos

invicta, para a Regata/Rio
do Sul, enquanto a Brei

thaupt/FME derrotou em

Jaraguá do Sul o Colegial/
Avoi,

Lenzi fica em segundo na etapa do Texas Jeep Club
A·":'I;'!t'I'f"'.P

Jaraguá do Sul - Pela ter
ceira vez consecutiva, o pilo
to Alessahder Giardini Lenzi foi
o segundo colocado em mais
uma etapa do Aberto dos Es
tados Unidos de Jet Ski. O atu
ai campeão do mundo na

categoria Free Style Profissio
nal, Eric Malone, venceu o

jaraguaense por apenas dois
décimos. Lenzi considerou in
justa a derrota, "Nesta etapa,
Consegui sincronizar as mano
bras e fui melhor, Os juízes en
tenderam ao contrário", disse
Lenzi, por telefone, de GaIves
ton. Texas,

Depois da prova, Lenzi
embarcou rumo à cidade de
Conorado, na Califórnia. Ele
disputa amanhã e domingo
a quarta etapa do Aberto
norte-americano. Depois, o
Piloto da Lenzi Jet retorna ao
Brasil poro participar da últi
ma etapa do Campeonato
Brasileiro, Protesto: "Fuimelhor, mas osjuízes entenderam que não"

* Na última reunião estiveram presentes alguns membros
da diretoria das Sociedades Aliança, do Rio Cerro II, e
Vitória, de Rio da Luz, convidando-nos para as suas

tradicionais festas, Kolonistenfest, ern lulho; e Lüchtflusfest,
em agosto, Obrigado!
* Também na última reunião, tivemos a participação de

alguns pretendentes a sócio,
* Neste sábado, 12/6, com saída às 8 horas na sede do
nosso clube, estaremos realizando uma incerta, com
direito a almoço e cerveja patrocinados pelo clube,
* O companheiro Jorge participou no último dia 29/5 de
uma das etapas da Copa Mitsubishi de 4X4, realizada em

'

Curitiba, obtendo a 6º colocação, Parabéns!
* Estamos aguardando uma melhora no tempo para
iniciarmos algumas melhorias em nosso estacionamento,
objetivando a construção de um muro para contenção
da erosão,

- Alongamento de Chassi
- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reform�s de Equipamentos
- Adaptação Equipamentos
- Soldas Especiais ...
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Indio curumim é omascote dos
.12°5 JoguinhosAbertos de SC
- - - - - - - - - - _._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Personagem faz com que o jovem desportista redescubra o Brasil, afirmou
Muríllo Barreto de Azevedo, presidente da Comissão CentralOrganizadora

Jaraguá do Sul - o Muni

cípio com traços germânicos
deixou a tradiçâo de lado e

foi buscar na História o

mascote para os 12°s Jogui
nhos Abertos de Santo Cata
rina. Um índio curumim é o

personagem principal da
logomarca da competição,
apresentada terça-feira pas
sada. "O tema faz despertar
nos jovens desportistas o inte
resse em redescobrir o Brasil",
afirmou Murillo Barreto de
Azevedo, presidente da
CCO (Comissão Central Or
ganizadora). Os 12°s Jogui
nhos Abertos de Santa Cata
rina reunirá em 14modalida
des cerca de 2,8 mil atletas
de 70 municípios, de 24 de
setembro a 2 de outubro, em
Jaraguá do Sul.

Durante a divulgação do
mascote, o presidente do
Conselho Estadual de Des

porto da Fesporte, Adelir
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Lançamento: Azevedo apresenta logomarca da competição
Pecos, confirmou para o dia
6 de agosto a reunião men

sal do conselho, em Jaraguá
do Sul. "Essa descentraliza
ção vai melhorar ainda mais
o entrosamento entre a

equipe organizadora dos

Joguinhos da Fesporte e a

CCO", explica Pecos. Na

pauta do encontro, os

projetos para a cidade-sede
dos Jogos Abertos de 2000,
que ser6 anunciado dia 6 de
julho, em Florianópolis. Três
cidades estão no páreo
para sediar o primeiro Jasc
do próximo milênio: Brusque,
Blumenau e Videira.
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MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVPtRPROMoç�O DE JMVERNO

SALA DE

JANTAR
COMPLETA

t + 4

DE R$ 280,00

DORMITÓRIO

DE R$ 280,00

MÓVEIS DJRETO DA FÁDRICA
fAZEMOS TAMlltM SEV PROlETO SOll MED1DA

AGUARDAMOS SUA VISITA

RUA JOINVILLE, 5.070 - JARAGUÁ DO SUL - SC

PETERSON IlidoRO

CEJ favorito
A equipe mirim de Futsal do Colégio Evangélico Jaraguá
manteve o favoritismo no Estadual da categoria. No
turno da segunda fase foram três jogos e três vitórias.
Agora, o grupo comandado pelo técnico Augustinho
Ferrari prepara-se para disputar o returno, marcado pcro
os dias 2 e 3 de julho, em Jaraguá do Sul.

Ölimpia
Escola de Natação Olimpia apresentou ontem, durante
coletiva, o projeto para a reformulação do complexo
aquático. Novo setor homenageará o ex-prefeito
Geraldo Werninghaus.

Direta
Frase em destaque no espaço da tabela da Segundona

.

de Amadores no boletim. desta semana da Liga
Jaraguaense de Futebol: "Este campeonato só terá
continuidade após pagamento das subvenções
prometidas pela Prefeitura aos clubes participantes."

Sem explicação
Os times de melhor campanha no turno do Estadual de

Futsol foram beneficiados na primeira rodada do
returno. Breithaupt, Tuper, ADBlu, UnoescjSão Miguel e
Seara, que jogariam toro. conforme a tabela divulgada
semana passada pela Federação Cotorlnense. agora
estréiam em casa.

RÁPIDAS _

* Prefeito Irineu Pasold promove em sua residêncici
churrascada para os jogadores da BreithauptjFME, logo
após o jogo de amanhã, contra a NostracasajTozzo.
Quer com.emorar a vitória na estréia do returno do

estadual de Futsal.
*

Copa Malwee de Tênis, realizada no Clube Atlético.
Baependi, revelou algumas boas surpresas e contirrnou
nomes consagrados do tênis jaraguaense. Entre eles,

Alexandre Vitor Sonnenhohl, na categoria 10 anos, e

Maximiliam Luiz Maia Schmid, na Classe A.
* Jader Luíz Moreira continua 'atropelando' os

adversários no circuito de Tênis de Mesa. Na segunda
etapa, disputada domingo passado, no Ginásio da EM
Alberto Bauer, o jaraguaense venceu todas as partidas
na categoria Mirim e conquistou a medalha de ouro.

A maior variedade de carnes

selecionadas

RuaWalter Marquardt, 226 - Vila Nova
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