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Prefeitos e empresários da Amvali debatem
projetos para o Fórum de Desenvolv meR lOico 9.�

Setor ds Santa (;ak/ Cl
v:

ßtAIS SABOR PARA SUA VIDA

lDoasRodasIndustrial
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Prefeitos, secretários,
vereadores e empresários
dos municípios que inte
gram o Amvali (Associa
ção dos Municípios do
Vale do ltopocu) estive
ram reunidos no noite de
ontem, no Acijs paro de
bater os projetos e os ob
jetivosdo Fórum Regional
de Desenvolvimento.

Com o criação do co

mitê provisório do Amvali, '

são cinco os reqloes que se

encontram no 'fase pre
paratório dos fóruns re

gionais, que se juntarão aos

11 já existentes no Estado,
com o apoio do Fórum
Catorinense de Desen
volvimento, e sob o coorde-

, noção do BRDE (Banco
Regional de Desenvolvi
mento do Extremo Sul).
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CENTRO

Encontro: 220 agricultoras discutem alternativas e o tuturo. da vida no campo.
�
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DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
Centro de Imagem 1

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

Ultra-sonografia
Radiologia e

Pediatria

Tomografia
\ Computadorizada

Angiografia
Mamografia
Check-up Vip
Centro de Imagem 2

(Dr. João Biron)
Fone: (047) 371-8776

Oúnico
Centrode
Imagemda
Regiãocom
Radiologista
Pediátrico

A partir da próxima semana, o Jornal CORREIO DO POVO

passa a circular às quartas-feiras e aos sábados.
Para comemorar a nova fase, será lançado no dia 30

o primeiro fascículo do Projeto CORREIO DO POVO 80ANOS.
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corpovo@jgs.matrix.com.br

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799/371-0747
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Carta do Leitor

? � .?,��r;I}�� ;G\9iRRtiIQiiiIliB;QiilliQiij�Q �.�.��<?��.�� .��.�'.?� .C:� �.���.? .C:� .1.??9

Muita história pro conter
Fiel ao compromisso de sempre investir no resgate

da memória de nosso povo, o Jornal C'ORREIO DO P'OV'O
privilegia e garante espaço à reconstituição da
História, consagrando-se como fonte indispensável de
pesquisa, São conhecidas dos leitores e mantêm
público cativo as seções "Confira a História",
"Reminiscências" e "Memória Jaraguaense", há
décadas editadas pelo diretor Eugênio Victor

Schmöckel. Seguindo essa

filosofia, não poderia ser

deixada de lado a história do
próprio jornal, que há 80 anos
acompanha o desenvol
vimento de Jaraguá do Sul e
região. Por isso, dando con

tinuidade à proposta de
oferecer material de apoio
pedagógico e cultural - que
nos diferencia e enriquece - o

C'ORREIO D'O P'OV'O lança, a
.

partir da semana que vem, o
.

primeiro fascículo da retros

pectiva das oito décadas de
atividade,

O que entern foi notícia,
perdeu hoje o caráter factual,
tornando-se registro. E ama

nhã será História. Somente a

contextucüzoçöo histórica é capaz de situar o

indivíduo no espaço e no ternpo. por isso o jornalismo
não pode prescindir dessa contribuição. É função da
comunlcoçöo assegurar a formação de indivíduos
capazes de' pensor. 'com espírito crítico, e, acima de
tudo, bem informados, condição indispensável ao
discernimento. O Projeto C'ORR�IO D'O rovo 80 ANOS.
reconstitui os acontecimentos publicados no jornal'
durante a longa trajetória de vida, sem perder a

linguagem e as características jornalísticas,
Ano a ono os fatos serão resgatados, de acordo

com o enfoque e o espaço dados pélo jornal, sejam
acontecimentos nacionais, estaduais ou locais. Além
de consulta às edições do CORREIO D'O P'OV'O desde o

ano 1919, o trabalho exige estudo e pesquisa histórica,
poro conferência e verificação dos dados,
assegurando relato crítico e atualizado.
Graficamente, o C'ORREIO D'O POV'O surge com

produto jornalístico moderno, dinâmico e que vai

despertar o interesse do leitor, principalmente dos
estudantes, servindo incluslve como material de
apoio pedagógico aos protessores. Para ilustrar o

suplemento" o jornal conta com vasto arquivo
pessoal de fotografias de Eugênio Victor Schmöckel.
O suplemento históricd é o primeiro passo do
trabalho de resgate da história do jornal, que será
desenvolvido nos próximos anos, culminando com

a criação do Memorial da Cornunlcoçóo. para
onde será encaminhado o acervo do C'ORREIO B'O
P'OV'O e da família Schmöckel.

Estudantes, desde o nível primário até o terceiro

grou, já se utilizam há muito tempo dos arquivos do
C'ORREIO D'O P'OV'O como fonte de pesquisa para
trabalhos e monografias. Como ainda não dispomos
de espaço físico adequado para atender a demanda
de estudantes interessados em pesqulsor. o suplemento
histórico vai facilitar o acesso, indo até o estudante/
colecionador, que queira estudar ou tenha curio
sidade em conhecer os fatos que marcaram a História
nos últimos 80 anos, .

Os toscloulos terão periodicidade quinzenal e
poderão ser arquivados em capa dura que a Gráfica
e Editora CP vai lançar, para facilitar o manuseio e a

preservaçâo do material.

Edson Junkes'CP

�

Fofodo Fofo

Oprograma
"Bota- tora",
realizado no
sábado (19),
na Ilha da

Fig'leira,
mobilizou

dezenas de
funcionários
públicos e

moradores,
Foram

recolhidos
250 foneladas

de lixo

Educação para a mídia

Às portas do ano 2000
e o início de um novo

século, o mundo vive mo

mentos de mudanças pro
fundos.;e intensas. Prati
camente todas as áreas
do conhecimento experi
mentam uma evolução
constante e transforma

ções rápidas. Com a in

formação não é diferente,
ela se tornou "a grande
coqueluche" da atualida
de e, certamente, conti
nuará sendo no terceiro
milênio, vaticinado por
muitos comunicólogos
como "o século da infor

mação".
Entretanto, apesar de

todos os avanços nas

áreas tecnológicas da

comunicação, há muita

informação sendo veicu
lada sem nenhum critério,
principalmente pela mídia

.

eletrõnica. Algumas des
sas informações, podem
ser classificadas como

perniciosas, degrodantes
dos direitos humanos e

desagregadoras de famí
lia, atingindo de forma

negativa, principalmente
a formação do caráter de
crianças e adolescentes.

Dentro desse contexto,

*

Jorge Schemes

no que se refere à tele
visão; infelizmente, o que
predomina é uma verda
deira "subcultura", muitas
vezes inútil, vazia de
conteúdo verdadeiramen
te educotlvo.e até mesmo

deseducadora. A' violên
cia é apresentada de ma

neira inadequada, muitas
vezes banalizando a vida
humana. Além do fato de
ser mostrada em horários
im pró prios, desrespei
tando o código de ética
estabelecido por órgãos
governamentais.
.Somado à violência, a

TV tem apresentado e

explorado temas relativos
à sexualidade humana,
que não podem ser ple
namente entendidos e

absorvidos psicologica
mente por crianças e

adolescentes, prestando
um serviço de "desorien

tação sexual", contri
buindo para a sexualida
de cada vez mais precoce,
das ortonç cs. As conse

qüências de foi influência
podem ser" sentidas nas

estatísticas alarmantes de
adolescentes grávidas,
abortos criminosos, aids e

o aumento de doenças
I

sexualmente tronsrnlssivels.
Se ao menos pais e edu

cadores tivessem como

meta o desenvolvimento
de um espírito crítico de
"leitura" das informações
recebidas! Mas o que se vê
é uma verdadeira apatia
e falta de visão, principal
mente, de futuro. Pois, se

a televisão continuar co
mo está, as conseqüências
certamente não serão

positivas poro a geração
doséculo 21. Está mais do

que evidente que já não
está sendó hoje.
Diante da má quali

dade e da má influência
de determinados progra
mas de TV; da falta de
uma política educacional
e social de educaçãO
para a mídia; da ausência
de uma leitura crítica das

informações e da falta de

compromisso ético das
emissoras, é necessário
uma reflexão a respeito
dos ássuntos abordados
para que possamos ter um
futuro melhor.

* Coordenador do Fó
rum Nacional de Oriento

ção Cristã e EducaçãO
para a Mídia

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas
devem conter no máximo 30 linhas, de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal
se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

CORREIO DO POVO
Gráflca eEditora CP Lida. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração. Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - 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,
necessariamente, a opinião do jornal.

'
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Duwe nega saída do ,PMDB
e dizque não será candidato

UFSC conclui ações do
Planejamento Estratégico,Jaraguó do Sul - o ex

secretário da Casa Civil do

governo Paulo Afonso, Ade
mar Duwe (PMDB), voltou a

negar que se desligará do

partido para se filiar ao PFL.
O boato em torno da trans
ferência dele para o PFL

ganhou .corpo nas últimas
semanas, depois que os

partidos que integram a

coligação"Mais Santa Cata
rina" revelaram a intenção
de repetir a aliança no

Município para disputar as
.

eleições do ano que vem
Ex-vice-prefeito da cidade

entre 1989/92, Duwe tem bom
trônsito em todos os partidos,
o que faz ser um possível can
didato de consenso. "Não
tenho motivos poro deixar o
PMDB. Nem fui convidado

pelo PFL. Quem é Vasco não
pode torcer para o Flamen
go" , comparou, acreditando
que o PFL tem nomes para
ocupar o cargo.

Sobre uma possível cor
dldoturo pelo PMDB, Duwe
foi taxativo: "Minha vontade
é não ser candidato. Já
dei minha parcela de con

tribuição. Tem muita gente
jovem, com garra e capa
citada p cro disputar o

cargo. É preciso renovar.

É saudável", desconver
SOl), lembrando que a de
cisão será do colegíado
do partido. "O político es

tá sujeito às decisões do

partido, por isso, não po
de fazer nenhuma afirma

ção quanto ao futuro",
ponderou.

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

Programa, caio relatório final será entregue na próxima semana, pretende,
.

, na primeira fase, criar um plano de comunicação visual

gico será entregue na

semana que vem. Ele infor
mou que a Prefeitura ga
rantirá a infra-estrutura

para o início do progra
mo. "O Sebrae orientará
sobre as linhas de finan
ciamento e crédito de

instituições oficiais", lem
brou.

SERViÇOS - O Sebrae

(Serviço de Apoio às Mi
cros e Pequenas Empresas)
participa do Planejamen
to Estratégico através do
Presto (Projeto Estadual de
Serviço Turístico Organiza
do), que prevê contratos
de serviços do Sebrae po
ra .levontornento das po
tencialidades turísticas e

apresentação do diagnós
tico atual do setor.

Os professores da UFSC,
Cláudio Guedes, coorde
nador de projetos da Se
cretaria Especial de Plane

jamento, e Édis Mafra

Lapolli. diretora adminis
trativa da Escola de novos

empreendedores, que 0-
presentaram o anteproje
to, afirmaram que o plano
de desenvolvimento busca
orientar as ações futuras,
dentro de uma cidade ma

Is bem planejada.
FURB - Na segunda-fei

ra, dia Q, está marcada
outra reunião do Conselho
de Desenvolvimento Muni

cipal, onde té cntcos da
Furb (Universidade Regio
nal de Blumenau) apresen
tam outro. anteprojeto do
Planejamento Estratégico.
"Essa reunião será de ava

liação dos projetos. Quan
to mais suqetoes e argu
mentos tivermos, mais rico
e sólido ficará o Plane
jamento Estratégico", 0-

crecílto Fonseca.

Guaramirim - Represen
tantes do Projeto "Escola
de novos empreendedo
res", da UFSC (Universida
de Federal de Santa Ca
tarina), entregaram, na

manhã de ontem, ao

prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB) o

anteprojeto de coopera
ção turística para o Muni

cípio, desenvolvido pela
instituição. O documento,
que propõe o plano de

ação para a cidade, esta
belece as diretrizes para o

desenvolvimento consoli
dando a imgem da ci
dade e a elaboração
do Cadastro Técn.ico

Municipal. O relatório
faz parte do protocolo
de cooperação assina
do entre, Prefeitura e

UFSC, no início de maio.
O acordo permite

que técnicos da univer
sidade colaborem na

implantação do progra
ma de desenvolvimento
econômico e social,
incluído no Planejamen
to Estratégico. O secre-

tário-executivo do Con
selho de Desenvolvimen
to Municipal, órgão res-

ponsável pela elabora

ção do Planejamento
Estratégico, Tito Flávio
Teixeira da Fonseca, ln
formou que, inicialmente,
o projete prevê a criação
de um plano de comuni
cação vlsuol,

- Como ainda não
temos o turismo perma
nente, mas de passagem,
a intenção é dar uma

roupagem nova à cidade,
com objetivo de atrair
tUristas - explicou, acres
centando que técnicos
farão o diagnóstico da

situação, conscientizando
a população para a ne

cessidade de participar do
projeto.

A discusão do Planeja
mento Estratégico come

çou em agosto do ano

possodo , quando a Pre
feitura contratou o soció

logo e urbanista alemão
Peter Pfeiffer, o mesma

que deu consultoria à

Acijs (Associação Comer
ciai e Industrial de Joro

guá do Sul), durante a

discusão do Projeto" Joro
guá 2010". Segundo Zim
mermann, o relatório final
do Planejamento Estraté-

:='i�""'� 101nl(cs'CP

pai Que regulariza o

cipio.
providências, autoriza
, suplementa crédito

e dá outras
idências.
para, através de
es que participam
do trabalho das

todos.
adores do Bairro Santo
airro Santa Luzia, pois
importância para o

Ção öo estado civil dos
Qcial e a seguridade e

stçäo.
contas 98/99 da
ba.lho valioso para o

acha um passo

Ações: Fonseca aposta na conscientização dapopulação

Eureka'

1&_·
. �IBREI'HAUP"
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Amvali define prioridades de
desenvolvimento sustentável

Com raras exceções, se consegue alguma informação da
Prefeitura de Corupá. Se o prefeito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) não está disposto a prestar contas sobre a adminis
tração, tem lá suas razões, apesar de não ser nada

constitucional.
Mas como, presidente da Amvali tem por obrigação.

informar sobre as atividades desenvolvidas pela entidade.
Sempre que procurado, o prefeito não é encontrado. A
reportagem é atendida pelo chefe de Gabinete, Ademir

Judachewski, que nunca sabe o que está acontecendo no

Município ou está impedido de dar qualquer informação.

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

Fórum discute a importância da articulação e organização regional
para a elaboração de projetos e obtenção de recursos

Jaraguá do Sul - Re

presentantes dos municí
pios que integram a Am
vali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Ita

pocu) e empresários da

região estiveram reunidos
na noite de ontem, no
Acijs (Associação Comer
ciai e Industrial de Jara

guá do Sul), para elaborar
os princípios e definir os

objetivos do Fórum Re

gional de Desenvolvi
mento. A reunião não con

seguiu.escolher os membros
da cornlssöo provisória,
ficando a mesma sob a co

ordenação da Amvali.
- O objetivo maior dos

encontros é o debate em

torno do desenvolvimento
sustentável da microrre

gião e definição das prio
ridades � resumiu a secre�
tária-executiva da Amvali,
Maria Tereza Nora.

Com a formação do
comitê provisório da Am
vali, são cinco as regiões
que se encontram na fase

preparatória dos fóruns
regionais, que se juntarão
aos 1-1 já existentes no Es-

,

todo, com o apoio do Fó
rum Catarinense de Desen
volvimento, e sob a coor

denação do BRDE (Banco
Regional de Desenvolvi
mento do Extremo Sul).

Há 15 dlos. o secretário
executivo do Fórum Cata-

Exemplo
Na semana passada, após
reunião dos representantes
da Arrwoll. Ampla e Amu-
nesc, em Joinville, poro

discutir sobre a Região Me
tropolitana, a reportagem
procurou Tamanini para
saber qual a posição da

Amvali.
Mais uma vez foi atendida

por Ademir, que passou ao

prefeito em exercício,
Haroldo Kühl (PMDB), que
também nada sabia, e

justificou:
"Nós não participemo da
reunião (sic). O prefeito está
viajando. Quem sabe é o

prefeito de Jaraguá do Sul".

Emdia

Segundo o prefeito Irineu
Pasold (PSDB),

coordenador da frente
de partidos que articula
uma aliança para as

eleições do próximo ano,
lideranças do PTB

continuam negociando
com a frente, muito embora
mantenham conversações
com outras legendas.

- Eles (os petebistas) estão
conversando com todos os

partidos, desmentindo
, as informações que
queriam cargos na

administração. O PMDB
não tem cargos para
oferecer - recorreu.

Reunião:prefeitos daAmvalidebatem criaçãodepólo regional
e o gerente de Plane

jamento Estratégico da
Secretaria de Desenvolvi
mento Econômico, Paulo
Heyse, estiveram no Mu

nicípio, onde se reunlrorn .

com lideranças da região
para discutir a integração
do governo com os fóruns

regionais. Na reunião, a

secre<tária-executiva do
Fórum da Região do Mé
dio Vale do ltojcí. Cláudia
Siebert, relatou as expe
riências em andamento na

região de Blumenau.
Maria Tereza informou

que a região já identificou

algumas prioridades para
serem desê�nvolvidas pelo
fórum regional. "A monta

gem de um banco de da
dos da região, a uni

ficação de taxas e ISS co
brados pelos municípios,'
implantação de um ser-

viço de pronto atendi
mento infantil söo algu
mas delas", revelou.

META - Segundo Maria
Tereza, as reuniões são de
correntes do encontro que
o diretor do BRDE e coor

denador do Fórum Catari
nense de Desenvolvimen
to, Vasco Furlan, manteve
no final de maio, na

Prornosul. em São Bento
do Sul, com represen
tantes das microrregiões
da Amvali, Amunesc (As
sociação dos Municípios
do Norte e Nordeste de
Santa Catarina), Ampla
(Associação dos Muni

cípios do Planalto Norte
catarinense) e Amure

(Associação dos Municí
pios da Região do Con
testado). "A meta é im

plantar .tóruns regionais
ern todas as regiões",
informou Furlan.

Bauer dá posse aos novos secretários

Por outro lado
O vereador Pedro Garcia (PMDB) acredita que o

caminho naTural da maioria dos filiados do PTB é o

retorno ao PMDB. Ele revelou que, em conversa com o

também vereador Afonso Piazera (PTB), sugeriu análise
da proposta.

- A maioria era do PMDB, que desfiliou-se do partido para
criar o PTB, durante a eleição de 1992. A melhor opção é

voltar - reforçou.

Na berlinda
Apesar de não querer,

Ademar Duwe está cotado
para ser o candidato a

prefeito pelo PMDB. Ele, no
entanto, não descarta a

indicação.,Mas a condiciona
a uma frente de partidos. "Do

contrário, nem cogito o
possibilidade", afirmou.

Setores peemedebistas tra
balham para que Duwe seja o

candidato da legenda.

Origem
O presidente do PFL,
Alcides Pavanello,

confirmou as declarações
de Duwe sobre a

transferência deste para o

PFL. "Seria uma honra poro
nós, mas a origem polífica
dele é.outra" , justificou,

informando que os boatos
em torno da filiação do ex

secretário ao PFL não
saíram do partido.

rinense de Desenvolvimen
to, Nelson Casarotto Filho,

Florianópolis - O vice

governador Paulo Bauer
(PFL) empossou os novos

secretários de Segurança
Pública, Antenor Chiato
Ribeiro, e de Justiça e i

Cidadania, Paulo Cézar
Ramos de Oliveira, ambos
promotores públicos. A
cerimônia aconteceu na

semana passada, no

auditório do Palácio San
ta Catarina.

O governador Esperi
dião Amin (PPB) estava
em Brasília tentando junto
ao governo" federal re
cursos para o Besc (Bonco;
do Estado de Santa Ca
tarina). Ramos de Oliveira

é indicação do PSDB, que
havia apresentado outros
nomes, não obtendo o

consenso dos tucanos.
Ribeiro substitui o ex

secretário Luiz Carlos Sch
midt de Carvalho, morto
em acidente aéreo, há
cerca de 15 dies. próximo
a Tijucas.

Os secretários prome
teram empenho nas fun

ções e dar continuidade
aos projetos implantados
pelos antecessores, com
ênfase aos programas To
lerância Zero e de Inte

gração plena das ativida
des policiais. Bauer entre
gou aos secretários uma

cópia do plano de gover
no e declarou: "Este é o

manual de trabalho dos
secretários que integram a

administração" .

De acordo com o de

putado federal,Vicente

Coropreso. presidente da
comissão provisória do
PSDB em Santa Catarina, a
indicação de Ramos de
Oliveira para a pasta de

Justiça e Cidadania só foi
possível graças ao fim da
crise interna na legenda,
que vinha se arrastando
desde o começo do ano,

quando a Executiva na

cional interveio na esta
dual.

Aliás
Pavanello reforçou a intenção da legenda emmanter a
coligação com o PSDB e não lançar candidato próprio

no ano que vem, mas deixou dúvidas no ar.
- Não temós motivos para rever a posição. Mas no ano

que vem é outra conversa - afirmou.

�ADD/Makler�
ÉMAJSSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

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

ß�ßllf, Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



apenas para os Estados Uni
dos. "São três mil emissoras de
rádio, cinco redes de televi
são, com 345 exibidores e 60
canais por assinatura. 2.477
jornais, sendo 395 diários. Os
investimentos em mídia re

presentam 1% de todo o PIB
nacional", completou.

Para ele, o rádio é um

prestador de serviço, man
tendo a aproximidade local
e atuando como agente
social. O professor salientou
que, com a globalização e

com a rapidez nos negócios,
"não serão os grandes que
devorarão os pequenos, mas
os rápidos que engolirão os

lentes". apresentando exem
plos de propagandas que
"seduziram" os consumidores.
"A marca precisa ter um

conceito e o produto precisa
serassociado a um diferencial.
É neste ponto que a pro
paganda atua", completou.

���!;.�.��P?���:.��.��.�.���.?�.E..1.??� CORRBIQ!iDOW4POVO �.<??�.?�I.�.:.�

Eleição terá duas chapas
Jaraguá do Sul - Pela

primeira vez desde a fun

dação do Sindicato dos Co
merciários da região, duas
chapas concorrerão à elel

çõo para a diretoria da enti
dade. A chapa 1, encabe
çado pelo atuol secretário,
Hélio Evaldo Meyer, e a

chapa 2, de oposição, que
tem como candidata a pre
sidente Ana Maria Roeder,
vendedora de loja. A eleição
está ,marcada para o dia 15
de julho, o mandato é de três
anos,1999/200L

A proposta da chapa da

situação prevê, entre outras
coisas, campanha salarial e
de filiação. O objetivo, se
gundo Meyer, é dobrar o nú
mero de filiados, hoje em

torno de 700. "O desejo éman
ter uma política permanente,
lutando para uma melhor re

muneração", revelou, lem
brando que no dissídio cole
tivo de 1997, o TRT (Tribunal
Regional do Trabalho) reduziu
em quase 50% o salário. Outra
proposta é implantar acordo
entre sindicato, trabalhadores
e patrões nos horários livres do

comércio.
A chapa 2 tem como pro

jeto administrativo negocia
ção coletiva, iniciando cam
panha pela reposição das
perdas salariais. "Estamos há
quase três anos sem reajuste" ,

lembrou Ana, informando
qué os trabalhadores não
aceitam trabalhar aos domin
gos e feriados e ainda em ho
rários prorrogados durante a
semana, prometendo fiscali
zar os locais de trabalho. "Sin
dicOto precisa estarà frente das

. lutas, anseios e reivindicações
da categoria", completou.

O diretor de Política Sindi
cal da Federação dos Traba
lhadores doComércio de San
ta Catarina, Ivo Castanheira,
coordenador dos 24 sindica
tos filiados à CUT (Central
Única dos Trabalhadores),
acredita que a disputa é
salutar, "porquemexe com os

trabalhadores e exige maior
politização". Na opinião dele,
que apóia a chapa oposi
cionista, a mudança na

direção do sindicato será
saudável e poderá dar ânimo
novo aos comerciários.

"'OPORTUNIDADE
Aprenda a plantarCOGUMELOS tendo bons lucros, em um pequeno
espaço a partir de 20m2, com a primeira colheita em 25 dias.

Curso teórico, prático na
plantação e suporte técn ico.

Ajudamos a Comercializar sua produção a R$130,OO o quilo.
Objetivo: Formar um grupo de Produtores
Venha visitarnossaProdução
Curso Ministrado pelo Técnico

Fábio Krüger Torrens - Crea TI049692-8
Maiores informações:

Rua: Itapocu Hansa, 3.411- Fone: (047) 973-9508 ou 975-2247
Bairro Três Rios do Norte

'

ALUNOS DO COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA
INSCRITOS PARA O CURSO TÉCNICO DE
ELETRÔNICA (MATUTINO).
01- AlcioneJaime Vicente
02- Everson Behling
03- Jonas MarceloWermuth

CLASSIFICADOS NO TESTE SELETIVO PARA O
CURSO TÉCNICO DE ELETRÔNICA (MATUTINO).
01- Marciel Wenk
02- Eurico Antônio Mendes
03- Angelo Tadeu Leier
04- Jean Carlos Kuntze
05- Dangelo Siqueira
06- Marizete Aparecida dos Santos
07· João Carlos de Almeida
08· João Paulo Salomon
09- Vanderlene Fátima dos Santos
10· Mareio Luis Ropelalo
11- Nilton Reginaldo de Barros Velasque
12· Clayton Otávio Pio
13- Mareio Kopp
14- Claudionei Mauro rasá
15· Renato Venturi
16· Adalcio Demetrio
17- Marcos Bast
18· Marcos Roberto Rodrigues
19' Daniel Mathias
20· Nicolau Schulka
2 t , Luiz Fernando Paiter
22- Marcos Antonio Ferreira da Silva
23- Geison Stein

Matriculas dias: 29 e 30106/1999
Horarios: 7h30min as 11 h30min

13h30min as 17h30min
18h às 21h.

Mercado publicitário gerou
US$ 8,4 bi no ano' passado
---------------------------------

Rádio é o veículo que mais cresceu nos últimos cinco anos,

atingindo 77% da população das c/asses C, O e E, e 23% das A e B

Jaraguá do Sul - No ano

passado, os investimentos em
publicidade no Brasil movi
mentou USS 804 bilhões. A
informação é do professor,
escritor e conselheiro da
"Revista Propaganda" : Antô
nio Rosa Neto, em palestra "O
papel do rádio no novo

milênio", promovida pela
Rádio Jaraguá AM, realizada
na noite da última terça-feira
(22), no Clube Atlético Bae
pendi. O evento tentou in
centivar os empresários a

investir em propaganda,
como forma de fixar amarca.

De acordo com Rosa,
pesquisas revelam que 78"10
dos compradores viram o

produto naN no dia anterior,
e 64% ouviram no rádio. "Com
o mercado cada vez mais
competitivo, com grande
oferta e pouca demanda, a
propaganda acaba sendo a
sobrevivência da marca",

afirmou, lembrando que o

investimento no setor cresceu
440% em seis anos, passando
de USS 1,9, em 1992, para USS
8,6 bilhões, no ano passado.

Na opinião de Rosa, que
também é diretor da Associa
ção dos Profissionais de

Propaganda, o próximo sé
culo será a era da comunica
ção, e a disciplina se tornará
em área de excelência. "O
Brasil tem hoje 250 faculdades
de comunicação. Um número
expressívo em termos de profis
sionais. A cada dia o merca

do exige mais e melhor. Para
se manter, o empresário terá
de investir em publicidade
como fator essencial de
crescimento", ensinou.

Para Rosa, o rádio apro
xima o consumidor do ponto
de venda e potencializa a

mídia. Ele informou que o

Brasil é o segundo país em

mídia no mundo, perdendo

sistema tributário que dimi
nua a carga de recursos re

passados ao estado pelos
empresários e que, ao mes

mo ternpo. amplie a base
dos pagadores de impostos
- diz um trecho da carta.

Na opinião dos empresá
'rios, o estado precisa ser efi
ciente e aplicar os impostos
recolhidos em educação,
saúde e segurança. "É preci
so estar consciente da impor-

COLÉGIODIVINA PROVIDÊNCIA
Mantcnedora Sociedade Divina Providência
Av. Marechal Deodoro, 710 - Centro - Caixa Postàl218 - CEP 89251-700
CGC 83.883.306/0007·56 Fone/Fax (047)371-0779 Jaraguá do Sul - SC

http://www.�ivilla.g12.br Evmaile codivinarâ-divina.g Iã.br-

ALUNOS DO COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA
INSCRITOS PARA O CURSO TÉCNICO DE

PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTURNO).

01- Afonso Carlos de souza
02- Claudemira Pelri
03· Clauzeli Negherbon Schwarz

04- Cleverson Tadeu Spuldaro
05- Edenir Andreghetoni .

06· Elizabeth Sasse
07- GuiomarVatcanaglia
08· Jonly Mayckel Demarchi
09- Jose Rosa
10- Juarez William Vicenzi
11- Luciano José Machado
12· Marcia Macedo Sbardellati
13· Mariano Adolfo Born
14- Odüei Luis Bressani
15- rafael Silveira
16- Sandra Correia Mineiro
17- Vicente Marildo BaisaneIli

Matriculas dias: 29 e 30106/1999
Horários: 7h30min as 11 h30min

13h30min às 17h30min
18h as 21h.

'Carta de.Joitwllte' exige mudanças
Joinville - Empresários

reunidos no 100 Congresso
Brasilleiro das Associações
Comerciais e Industriais, rea
lizado entre os dias 16 e 18
de junho, no Centreventos
Cau Hansen, elaboraram a

"Carta de Joinville". onde
afirmam que o País precisa
de uma revolução que mu

de a estrutura econômica/
financeira.

- Precisamos de um novo

ALUNOS DO COLÉGIO DIVfNA PROVIDÊNCIA
INSCRITOS PARA O CURSO DE ELETRÔNICA
(NOTURNO).
01- Alexandre Simberg Nelo
02- Alvacir da Luz de Assis
03- Anderson Spezia
04- Antonio Luis Floriano
05- Cassius Jonalh Stein
06- Davi Pereira Duarte
07· Helder Fernando rosa
08- Jean Maire Anacleto
09- Joacir Zorner
10- Junior Fernandes de Lima
11- Jurandir Luiz Coser
12- Laercio Krueger
13- Lauro Pereira da Silva
14· Lucio Zenkner
15- Magno Adriano Lenzi
16- Roberto Kroin
17- Rogerio Aparecido Fabiano
18· V;;ldir Tomazi

Matriculas dias: 29 e 3010611999
Horários: 7h30min às l1h30min

13h30min às 17h30min
leh às 21h.

tãncia de não sonegar.
Entretanto, há de se distinguir
o inadimplente do sone

gador", avisa.
A carta solicita ainda

mudanças na legislação
trabalhista, para moder
nizar as relações de tra
balho. "Precisamos de um

Sebrae que seja o braço
organizado dos pequenos
para vencer a burocracia do
estado", conclamou.

CLASSIFICADOS NO TESTE SELETIVO PARA
O CURSO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (NOTURNO).

Ajudamos a escolher o local do plantio e
ProduzirTipo Exportação.

CLASSIFICADOS NO TESTE SELETIVO PARA
O CURSO TÉCNfCO DE ELETRÔNICA
NOTURNO).

01- Clailon Juari Macedo
02- Sixto MaiochiJunior
03- Denis Willian Adriano
04- He!!D_elindo da Silva Campos
05- Ivan Andersom Muller
06- Sidinei Jair Streit
07- Klailon Luis Freiberger
08- Edson CarlosWolkmann
09· João Reis Filho
10· Marcelo Martins Franco
11- Cezar antonio Moraes
12- Jean Carlos Soares
13· Celio antonio Gorges
14- Alessandro Zoz
15- Silvio Marcos Fernandes
16- Belmiro Hambus

Matriculas dias: 29 e 30106/1999
Horários: 7h30min às l1h30min

13h30min às 17h30min
leh às 21h.

01- Pablo Homero Soares
02- Ordino Mueller
03- Anderson Cleyton Feiler
04- Alexandra Alice Jantsch
05- Neylor Zimmenmann de Carvalho
OS- Bruno Klemann
07- Cintia Adriana Ruckért
08- Sidnei Szirkowski
09- Adalberto jorge Schweitzer
10- Walter Kruger
11- Erenfrid Busch Júnior
12- Silvana Terezinha Demarchi
13· Peterson Manuel dos Santos
14- Katia Cristina Sarti
15- Antonio Paes de Souza
16- Aíessandro Sergio Rassele
17-lria Maria Brugnago
18- Nelson Reichel Junior
19- Jaksen Stringari
20- Emilene Maria Ropelato
21· Valrnlr Lupka
22· Israel Alves Ferreira
23· Adriano junkes
24- Rodrigo de Assis Pereira Wojcikowski
25· Vilson Aurélio Frutuoso
26- Cleide Rosane Junkes
27- Osni Cardoso de Aguiar
28- Adilvo hein

Matriculas dias: 29 e 3010611999
Horários: 7h30min às 11 h30min

13h30min às 17h30min
18hàs21h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fampesc defende criação
de cooperativas de crédito
---------------�-----------------

Presidente da entidade teuniu-se com empresários na segunda-feira,
quando informou sobre a proposta de implantação do Simples no Estado

o A Marisol está desenvolvendo o sistema de gestão ambiental, que visa preparar a
empresa para conquistar o certificado ISO 14.000.
Os trabalhos foram implantados no início do ano. O Departamento de Estamparia foi o
primeiro a se envolver diretamente com o sistema, com a avaliação do impacto ambiental.
Os resultados levantados servirão de referência para a aplicação do sistema nos demais

. departamentos.
O De9 a 24 de julho, no Portal de Jaraguá, acontece a Feira da Malha, promovida pela
administração do centro de compras.
A administração pretende realizar eventos durante todo o ano com: Feira de Verão, em
janeiro efevereiro; Páscoa Feliz, março e abril; Dias dasMães, em maio; Grande liquidação,
em setembro, e aniversário do Portal, em novembro.

O A Prefeitura de Jaraguá do Sul tem cerca de R$ 4milhões em dívida ativa. Do montante,
75% são referentes ao IPTU, 25% às contribuições de melhorias e 5% das demais taxas.

'I A administração está notificando os contribuintes em atraso para negociar a dívida em até

I
36 vezes, commulta de 10% por atraso e juros de 1% ao mês.

IDA Acias (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Schroeder) traz na próxima

I segunda-feira
(28) o Bolcóo Móvel Sebrae, que atenderá os interessados das 9 às 12 e das 14 'Iàs 18 horas, com informações sobre abertura de negócios, manuais e outras publicações

I que visam orientar no gerenciamento de empresas e na melhor odrnlolstroçöo dos recursos I
I materiais, finonceiros. humanos e tecnológicos. I
I Maiores informações pelo telefone 374-1445.

'

I
I O Continuam abertas as inscrições para a 42º- Convenção da Associação Brasileira da I
I Indústria de Panificação e Confeitaria, que ocontece de 30 de junho a 2 de julho, em Joinville. I
LOs interessados poderõo obtermaiores inform�ões pelo telefone 433-2?.!,3,:_ .J

Jaraguá do Sul - O presi
dente da Fernpese (Fede
ração das Associações de
Micro e Pequenas Empresas
de Santa Catarina), Luiz Car
los Floriani, defendeu na noi
te de segunda-feira (21), du
rante encontro com em

presários do Município, na
Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do
Sul), a criação de coope
rativas de crédito mútuo para
o setor. Floriani acredita que
a iniciativa seja a solução
financeira para os micros e

pequenos empresários.
Segundo Floriani, a Fam

pesc desenvolve nos muni

cípios trabalho de bose .

onde tenta discutir alter
nativas, ouvir reivindicações,
oferecer serviços e levar infor
mações de experiências de
senvolvidas em outras cida
des ou regiões. "O programa
'Bairro que faz', implantado
pela Prefeitura de Jaraguá
do Sul, é um dos exemplos
de ação que pode ser de
senvolvido em outros municí
pios. É disso que precisamos.
De ações que envolvam a

comunidade", discursou.
Ele informou que a Fede

ração tem acompanhado os

projetos governamentais em
trãmites na Assembléia Legis
lativa, com o objetivo de
orientar as associações no

Estado. "Estamos acompa
nhando de perto as discus-

Edson JunkeslCP

FONE/FAX: (047) 373-0027

Posição: Floriani (E) durante encontro naAcijs
sões em torno do Estatuto da
micro e pequena empresa,
que nada mais é do que a

regulamentação dos artigos
170 e 179 da Constituição
federal, que trata dé forma
diferenciada as micros e

pequenas empresas do
País", explicou.

Com relação ao Simples
(Imposto Único), Floriani disse
que o governo estadual
estuda a melhor maneira de
implantá-lo. "Precisamos de
todos os recursos disponíveis
para que nossas empresas
possam crescer e competir
com igualdade. Nunca se fa
lou em leis de incentivos para
'micros e pequenas empresas
no Brasil", reclamou, acres
centando que se a reforma
tributária for aprovada

cçoro. será prejudicial.
PRODUÇÃO - Floriani in

formou que as micros. e
pequenas empresas respon
dem por apenas 1 ,69"10 das
exportações brasileiras. A
meta é atingir 10"10 nos

próximos cinco anos. "Dos
mercados emergentes, o
Brasil é o único que tem con

dições de absorver grandes
quantidades de produtos.
Desde que o governo arru

me a casa e distribua melhor
a renda", afirmou, lernbron
do que o mercado é muito

promissor. "Se o brasileiro

compra quinquilharias do

Paraguai. por que não com
prará os produtos brasilei
ros", indagou, afirmando
que é preciso investir na

cultura consumista.

--------------------,

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

GOVERNADOR VEM NO LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO CEJAS
o governador Esperidião Amin participa, no dia 1 de julho, do

lançamento da pedra fundamental do novo Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, que será erguido na Rua Jorge Czerniewicz, ao lado
do Centro Cultural da Scor. O ato está marcado para as 17h3Q, e

integra as comemorações dos 61 anos da Associação Comercial e
Industria\. Posteriormente, o' governador palestra no Clube Atlético
Boepenci. durante o encontro de empresários, a partir das 19h3Q,

O início das obras do Centro Empresarial não está definido. Até o

dia 28, a comissão de construção, presidida pelo industrial Vicente
Donini, recebe os projetos complementares, que são os estrutural,
elétrico/telefônico, hidráulico, clirrtotizcrçóo e som, O projeto
arquitetônico foi conhecido no final do ano passado, por concurso
público, do qual saiu vencedora a Conart Arquitetura e Design,

Ele está harmonizado com o Centro Cultural da Scar e inclui
estacionamento e urbanização do entorno, que tere uso múltiplo, As
entidades que compõem o Cejas necessitam de maior espaço para o

desenvolvimento das suas atividades, devido ao aumento da
demanda de ,serviços oferecidos aos seus associados.

MINISTRO DA EDUCAÇÃO CONFIRMA VINDA NO DIA 26 DE JULHO
Está confirmada para o dia 26 de julho a vinda a Jaraguá do Sul do

ministro de Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, para
participar do lançamento da pedra fundamental do Centro Politécnico
de Jaraguá do Su\. O prédio terá 3,485 metros quadrados de área
construída, para abrigar as salas de aula e os vinte e um laboratórios, a
um custo de RS 2 milhões, vindos do Ministério da Educação/Programa
de Expansão da Educação Profissional (Proep) e do Banco Mundial,

O ministro chega por- volta das 1 Q horas e permanece até às 13 horas
na cidade, Nesse período, participa do ato oficial de lançamento da

pedra fundamental e de outros atos, que estão sendo definidos pela Äcijs
e Prefeitura, O prédio da escola de educação profissional será erguido na

Avenida dos Imigrantes, defronte o campus da Fe�.
Será a primeira escola do gênero, no País, com as participações do

governo federal, Banco Mundial e da Associação Politécnica de

Jaraguá do Sul, entidade que tem como mantenedoras a Prefeitura, a

Ferj, Acijs, Apevi. CDL e Sindicatos Patronais,

FLORIANI FALA SOBRE ATIVIDADES DA FAMPESC E O SIMPLES/SC
O presidente da Fampesc (Federação das Associações de Micro e

Pequenas Empresas de Santa Catarina), Luiz Carlos Floriani. defendeu
a importância da pcrtlclpcçöo do segmento nas entidades de classe,
como forma de fortalecimento e fazer valer aquilo que,
constitucionalmente, lhe é devido. Floriani participou dos reuniões da
Acijs e da Apevi. no dia 21 de junho, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, quando relatou atividades e abordou questões com as quais a

Fampesc está envolvida, como o Simples/SC, projeto que irá à votaçâo,
no mês de agosto, na Assembléia Legislativa,

Segundo o presidente da Fampesc, "se tudo correr bem, em
setembro teremos a vigência desse sistema simplificado, que acaba
com a isençâo do ICMS e estabelece faixas de acordo com o

faturamento, mas que o empresário da micro e pequena empresa
verá os reflexos positivos nos seus negócios, colocando o seu concorrente
na mesma condição legal. Alguns nâo têm entendido a nossa defesa
do Projeto do Simples/SC, que é o resultado de propostas e discussões
ao longo dos meses, muito bem amadurecidas, mas na prática, verâo
os resultados", declarou,

O projeto do sistema simplificado vai ser encaminhado logo para a

Assembléia Legislativa, pelo governo do Estado, Ele tem muitas

inovações, trazendo vantagens às micros e pequenas empresas,
"Qum:ido do efetivo encaminhamento, precisamos do apoio de todo
o segmento, para que tramite com urgência e possa ser votado no mês
de agosto, após o recesso parlamentar, para vigir no mês seguinte",
observou Floriani.

Ele comentou também sobre o Estatuto da Microempresa, que está no

Congresso Nacional, e que sintetiza anos de discussões, sobre propostas e
emendas recebidas, para aprimorar o conteúdo dentro daquilo que os
empresários desejam e que a própria Constituiçâo federal manda,

PREFEITO ENTREGA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL
O prefeito Irineu Pasold entregou na Acijs a prestaçâo de contas

do, exercício de 1998, sobre obras, trabalhos e programas desenvolvidos,
quóndo ainda era prefeito o sr. Geraldo Werninghaus. Ele fez a entrega,
também, do programa "Bairro que faz", que incentiva a efetiva

participaçâo das associações de moradores, As realizoções, segundo,
Pasold, foram possíveis devido ao "dinheiro novo" injetado em forma
de parcerias da comunidade, fato que releva a importância da

participaçâo comunitária em termos de resultados,
O prefeito disse da sua preocupaçâo com o desemprego em

Jaraguá do Sul, que calcula em quatro mil pessoas, e esclareceu sobre
o episódio envolvendo contratados da Engepas.a, que fizeram
movimento, onde se teria divulgado que os atrasos dos pagamentos
foram devidos à Prefeitura, "Isto não é real, a Engepasa recebeu até o

mês de maio e os pequenos atrasos nos pagamentos dos serviços
chegam a uma semana, no gerai", Diante do desemprego, Pasold
afirmou que nas contratações de serviços pela Prefeitura, vai exigir que
a prioridade seja dada à mão-de-obra local.

Outra informação diz respeito a escolha de seu nome,

representando os prefeitos do Norte/Nordeste, no conselho

metropolitano, que está sendo criado, igualmente no orçamento
participativo, na qual representa as microrregiões da Amvali e da
Amunesc, onde as discussões começam em agosto,

Irineu Pasold retorna à Ací]s. no dia 28, para informar sobre os

trabalhos em realização, os projetos e demais atividades,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Decreto
Por decreto governamental, a Escola Básica Giardini Luiz
Lenzi passa a ser denominada Colégio Estadual Giardini
Luiz Lenzi.
No mesmo decreto, o governador Esperidião Amin
reconhece o curso de ensino médio da instituição de
ensino.

Construção
A 199 CRE (Coordenadoria Regional de Educação) foi
autorizada a construir três salas de aula na Escola
Estadual Valdete Mêss Piazera Zindars para ministrar, a
partir do ano que vem, no período matutino, ensino
médio,

Compra
O Sindicato do Vestuário adquiriu o Parque Aquático
Schmitt, na Ilha da Figueira, com 35,2 mil metros
quadrados de área, onde será instalada a recreativa da
categoria.
A direção do sindicato tem projeto para ampliar a área
de lazer e esportiva, mas promete preservar a mata
atlântica,

Palestra
A Câmara Júnior de Jaraguá do Sul promove na próxima
quarta-feira (30), às 20 horas, no auditório da Ferj
(Fundaçào Educacional Regional Jaraguaense), a

palestra "Modelo de gestão empresarial", com o consultor

empresarial Gilson Casagrande, diretor-comercial da
Marcatto Chapéus e do.Sóo Paulo Alpargatas.

Jornada ecológica
O Grupo de Escoteiros Jacoritaba realizou no final de
semana passada a "Jornada ecológica" no Morro Boa
Vista.
Foram plantadas 80 mudas de árvores frutíferas, afixadas
placas informativas e recolhidos 600 quilos de lixo
deixados pelos mal-educados.

Tf(ABALHOS Gf(Árlcos JOCAPI
I()EDIJO ír<ABALHOS ESCOLAr<ES VIA COMPUíADOI()
CAr<íÕES DE VISlíA. CONVlíES DE CASAMENíO

fILMAGENS DE rtsrAS DE ANIVEI<SÁI<IO. JOGOS DE
fUíEBOl E EVENíOS VAI<IAOOS (E.xceto aos sábados)

Fone: 975-4366

Brincando na praça
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do
Sul realiza neste domingo, dia 27, a partir das 14 horas,
na Praça Ângelo Piezero. outro Brincando na Praça
Junino.
A festa será animada pela Banda Portal Gaúcho e terá a

participação dos Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais.

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

Chefe de Gabinete afirma que entidade desconhece o depósito de lixo, que
está tendo acompanhamentdde geólogo e de empresa especializada

Florianópolis - Em come

moração ao Dia Mundial
do Meio Ambiente, 12 de

junho, a Feec (Federação
de Entidades Ecologistas
Catarinenses) concedeu ao
prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini. o "Prêmio
Porco 1999". A premiação
é decorrente das irregula
ridades mantidas no lixão
do Município, que, segundo
a entidade, não obedece
normas sanitárias e de se

gurançq previstas pela
ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) e sem
licença ambiental.

A Feec afirma que o li
xão ocupa área de mata
atlântica, onde são deposi
tadas diariamente dez
toneladas de lixo hospita
lar, doméstico e industrial
sem nenhum critério de

destinação. O "Prêmio
Porco" é concedido a pes
soas, físicas ou jurídicas, cu
jas atividades, ações ou

ornlssöes têm por efeito uma

contaminação pública/
poluição descomunal. resul
tando em injustificáveis cus
tos soclols e ambientais.

A federação também

premia, com o "Prêmio
Qualidade de Vida", as en
tidades ou pessoas que se

distinguiram positivamente
e se esforçaram para me

lhorar a qualidade de vida
com iniciativas de melhor

proteção, conservação ou

uso racional dos recursos

naturais. "As premiações
objetivam enaltecer, por
um lado, a conduta de pes
soas ou entidades/institui
ções que tenham se empe
nhado em prol do meio orn
biente ou, ao contrário, de
nunciar as que não respei
torn. não têm projetos e não

Motivo: lixão não obedece normas sanitárias e daASNT

preservam o meio ambien
te ". explicou o coordena

dor-gerai da Feec, Luiz

Henrique Vieira.
O chefe de Gabinete da

Prefeitura de Corupó. Ade
mir Judachewski. rebateu as

críticas. Ele afirmou que os

ecologistas desconhecem
os trabalhos desenvolvidos
e o tratamento dado ao

lixão, sob a orientação do

geólogo Norberto Corbe
llnl. de Blumenau, e da

Coalys Engenharia, de
Joinville. "Estamos dando
uma nova estrutura, com a

cobertura do lixo para evl
tar� proliferação de insetos
e doenças, além de implan
tar a coleta seletiva na

'Cidade", revelou.

Segundo Vieira, o prê
mio quer conscientizar e

promover a educação orn

bientaI. tentando reverter os

problemas. O governador
Esperidião Amin, os depu
tados Edirlho Bez e Gilmar
Knaesel, Casan (Compa
nhia Catarinense de Águas
e Saneamento), Cidasc
(Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina), o

diretor da Fatma (Funda
çào do Meio Ambiente),

Cezar Paulo de Luca, Com

panhia Catarinense de

Empreendimentos Florestais
e praticantes da "Farra do
bol" também receberam o

"Prêmio Porco".
MALWEE MALHAS - A em

presa jaraguaense é desta

que entre os nove contem

plados com o "Prêmio Qua
lidade de Vida 1999". A Fe

deração de Entidades Eco

logistas Catarinenses home
nageou a Malwee Malhas

pela implantação do pro
grama de reciclagem e

disposição final do lixo
industrial. A empresa insti
tuiu um sistema de recicla

gem interno de lixo e, no

ano passado, instalou um

aterro sanitário industrial

próprio, onde são deposi
tados o lixo produzido.

"Esse exemplo é de gran
de importância tendo em

vista que um dos grandes
problemas das indústrias é a

destinação final dos resíduos.
Além disso, a Malwee possui
uma estação de tratamento
de efluentesmuito eficiente, e
mantém um parque ecoló

gico que guarda importante
remanescente da mata
atlântica", justificou o coor

denador-gerai da Feec.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLGBÁfIZÄDO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

. as'suli�OgadoS Associados
OAB/se 3437-B

� .. _. --_._--- .._-

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 - GEP 89251-470 -Fone: (047)371-751lIFax: (047) 372-1820 -

Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: WWW.caSstdi.êóÕl.bt-e-Ifiäi1:cassuli@cassuli.com:br
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Amarildo Sarti, da Futuro

Empreendimentos Imobiliários
entregando as chaves de um

apartamento para a senhora
Ronilse Martins Brune

Atendimento das 9 às 20 horas

Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio

Fone: 371-4100

CJJr. 5ZIcgr 9-/ideki <:_Rodrigues da ai/va

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Esquente seu coração
Doe um agasalho a

seu irmão!
APOIO:

� !!!!�,!!�! Prensas Térmicas

Rua Barão do Rio Branco, 862 - Tel. (047) 370-0299 - Jaraguá do Sul
e-mail: metalnox@metalnox.com.br -

home page - http://www.metalnox.com.br

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

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

Depilação Definitiva de pelos
ELETRÓLISE

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

eLE/DE LOT/TO
--' Fone/Fax: (047) 372-3325
R: Manoel Luiz da Silva, 139 (Próx. ao Fórum) - Vila Nova - Jara uá do Sul

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHULZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestiva

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

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

lonice H. da Costa aniversaria

hoje. Cumprimentos dos

familiares e amigos
Falo Malhiaa

Luciane e Roberto,
filhos de Lauro e

Irene Machado, e
de Roberto e Maria
Cúrcio, receberam
a bênção
matrimonial na

Igreja São Judas
Tadeu.Os

convidados foram
recepcionados no

Parque Aquático
Schmitt

Paulo
Odebrecht e a

filhota Luiza
foram

cumprimenta
dos domingo
passado, com
bonita festa na

Recreativa
Duas Rodas

Monica de

Souza
comemorou

idade nova

segunda-feira
passada em

tomode

abraços mil

Máquinas para empacotamento
'Rua Araquari, 136 - Dha da Figueira

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Latinidade no traço
Culinária italiana acompa

nhada de boa dose de humor.
\

Massa, vinho e charge! A ,

mistura inusitada soa estranha,
em princípio, mas a proposta
já provou dar certo. Fernando
Bastos repete a experiência de
realizar exposição temática de

charges, aproveitando cores (e
sabores) característicos à etnia,
brincando com personagens
da [amiglia italiana jara
guaense. A mostra será aberta

hoje, às 20 horas; no Pavilhão
A do Parque Municipal de
"Eventos, sede da 9a Festa
Italiana,
Membro da Associação

Jaraguaense de Artistas Plás

ticos, o chargista é conhecido
na região pelos trabalhos em

jornais. Além de charges e

tiras, faz caricaturas, retratos
em grafite e aquarela, e telas
com técnicas variadas. Na

última edição da Schützenfest,
criou a exposição de charges
temáticas, aproveitando a tra

dição germânica para trabalhar
personagens de alguma forma

envolvidos com a festa ou de

grande visibilidade na comu

nidade. O trabalho agradou e

Bastos - sonho de todo artista -

nais, desta vez são os part�i
pantes do Círculo Italiano de
Jaraguá do Sul que figuram em

primeiro plano nas charges,

imagem, o que as leva a con

sumir a arte de quem sabe 'brin
car' com figuras humanas.

As 25 charges que com

põem a exposição foram pro
duzidas a partir de fotos, com
recursos de desenho e pintura
ou de computação gráfica.
Acrescentam-se a elas três te
las em óleo, fiéis ao tema da

festa, apresentando a boamesa
italiana e a famosa esponta
neidade dos descendentes. Nas

telas, Bastos vem explorando
novas tendências, como figu
ras disformes, para fugir do
proporcionalmente correto e

de baixo valor artístico.
A exemplo do que acon

teceu na Schützenfest, as char
ges devem se tornar souvenirs
da 9a Festa Italiana, lembrança
das noites de 25 e 26 de junho
de 1999.

aquarela, guache e computa
ção gráfica sobre cartolina
formato ofício. Ele espera re-

. petir o sucesso do ano passado
Edson Junkes/C>

Humor: membros do Círculo Italiano de Iaraguá do Sul tornam-se personagens das charges
acabou comercializando gran
de parte do acervo.

Personagens alegres em

situações pouco convencio-

dando toque latino ao traço.
Com tom humorístico leve, o
artista não faz crítica ofensiva.

Apenas diverte utilizando

e explica que a criação acaba

ganhando apelo comercial por
retratar gente domeio. As pes
soas gostam de ver a própria

I

.1Fabricamos tambémmóveis em aço sob medida como:
corrimãos, mesas de centro e cento, escadas; estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!_IIII�,' \ Estofados
.

li �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Há68anos

Confira aHistória
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
; ....

Barão de ltapocu Há 72 anos
- Em 1927, o secretário Heinrich Geffert publicava nota no CORREIO

'

DO POVO comunicando e pedindo àqueles que tinham listas que corriam
pela cidade, objetivando angariar recursos para a construção do Hospi
tal Jaraguá, que as devolvessem ao tesoureiro. Da mesma forma pedia
se a todos os doadores de materiais de construção, que comunicassem o

diretoria, até o fim do mês, até quando a comissão poderia contar com o

referido material. A nota vinha assinada com a data de lOde maio,
- Na recente passagem do governador dr. Adolpho Konder, este declarou
que o projeto que lhe merecia maior atenção era a ligação de uma

excelente estrada de rodagem com Jaraguá, "sern aquele inconveniente
morro do Serro". Sabia que existia uma estrada projetada pelo vale do
Rio da Luz, "que além de não ter morro, encurta em diversos quilômetros
a ligação". Prorneti a para o próximo ano explorar essa estrada e

possivelmente construi-la.

Há 71 anos
- Em 1928, Domingos Rodrigues da Nova Júnior falecia, em 12 de junho,
em Capinzal. Era uma perda para o 20 Distrito de Joinville, pois, aqui
veio em 1898, quando adquiriu a concessão da Colônia Jaraguá.
Desbravou o sertão, fez estradas, construiu (contribuiu) para escolas e

igrejas, delimitou a colonização, delineou a colonização, retirou-se para
Joinville, foi fundador da Empresa de Eletricidade de Joinville e do
moinho de trigo. Era natural da Bahia, começou na marinha, chegando a

comandante de vapores. Com Alexandre Schlemm e Olympio de Oliveira,
organizou a empresa de eletricidade. O Moinho Boa Vista também saiu
de sua cabeça, apoiados pelos saudosos dr. Abdon Baptista e Oscar
Schneider.
- Em Retorcida (atual quadro urbano de Nereu Ramos) a srta. Maria
Piazera, filha de Victorio Piazera, casava com Juliano Rubini, filho de

Ângelo Rubini, da Barra do Rio do Cerro.

Há 70anos
- Em 1929, o CORREIO DO POVO, no dia lOde maio, comemorava o seu

100 ano de existência, empresa de Artbur Müller & Cia., estabelecida na

Av. Independência, esquina com o ainda não existente "Jardim Leônidas
Herbster". Naquela edição, em artigo, lamentava o que classificou de "A
sorte dos sorteados" - uma leva de jovens de Blumenau passava frio e fome.

Apresentavam-se na cidade natal onde o quartel já estava lotado. Mandaram
nos embora, transportados a Jaraguá, para seguirem a Curitiba e Ponta

Grossa, sem recursos. Arthur Müller, mesmo sabendo que jornal não dava

para esbanjar dinheiro, apiedado, mandou dar café e pão para 30 deles, mas
em compensação denunciava essa desumanidade ao Serviço Militar.

- Em 1931, realizava-se em Florianópolis o Congresso das Municipalida
des, com a seguinte pauta: 1) - Assuntos de interesse geral dos municípios;
lI) - Solver casos peculiares - divisões administrativas; III) - Criação,
modificação e supressão de municípios; IV) - Solução de limites

intermuriicipais; V) - Revisão tributária municipal; VI) - Cooperação do
Estado e municípios, e VII) - Organizar a toponímia, de modo que o mesmo

nome não seja dado a mais de uma localidade. Os assuntos submetidos ao

estudo do congresso eram distribuídos

por dez secções. Arthur Müller, sempre
adiantando o futuro, recebia telegrama
reservado, informando ao CORREIO DO
POVO a aprovação, pelo congresso, dos

municípios de Jaraguá e Rio do Sul, e
deu a nota em primeira mão ..
- O Almanaque Ilustrado Teuto

Brasileiro, editado por Paulo Hömke, de
Joinville, era vendido em Jaraguá pela
Livraria de Arthur Müller & Cia., com

Qualidade
Marista de

Educação

&'7

grande sucesso-

LIVROS NA PRAÇA
I

São Pedro de Alcântra - 170 anos depois ...
Toni Vidal Jochem e Débora Bendocchi

Alves, ao ensejo dos festejos dos] 70 anos da

imigração da I a Colônia Alemã em Santa Cata

rina, voltam a editar um livro alusivo, intitulado
São Pedro de Alcântara - 170 anos depois ...
detalhando em seu sumário a Imigração Alemã

para o Brasil, a Colônia alemã em si, a Relação
dos imigrantes, a Relação dos núcleos coloniais
e a Relação dos sobrenomes dos imigrantes.

Com este rico material, os descendentes

daqueles imigrantes que residem em outras ci
dades catarinenses e de outros estados, em es

pecial, em Jaraguá do Sul, conforme já tivemos

oportunidade de comentar no lançamento dos

primeiros livros de'Toni Vidal Jochern, terão

oportunidade de aprimorar os registros para a

formação da árvore genealógica, resgatando a

memória de seus antepassados.
Entusiasmado com a obra histórica, o prefeito

de São Pedro de Alcântara faz a apresentação
do livro que irájogar luz sobre a longeva data:

"Não faz tanto tempo assim ... dorn João VI,
ao chegar ao Brasil, em 1808, com o Ato da A
bertura dos Portos ao Comércio das Nações Ami
gas, deu início ao processo estruturador da eco

nomia do Estado brasileiro. Posteriormente, mi
lhares de imigrantes alemães Vêl�l para o Brasil

I

para ajudá-lo a consolidar uma economia está
vel e, com essa finalidade, conseguir o seu pão
de cada dia. Em Santa Catarina, os primeiros imi
grantes alemães são instalados, em I de março
de 1829, no vale do Maruí, onde fundam a

Colônia São Pedro de Alcântara.

Antes, porém, de convidar o leitor a apreciar
esta pequena publicação, desejo expressar mi
nha gratidão ao historiador Toni Vidal Jochern

pela atenção e paciência que demonstrou no de
curso deste trabalho. Seus conhecimentos e seu

amor pela história me valeram preciosos conse

lhos e muito estímulo.
Meu reconhecimento ainda à professora/dou

tora Débora Bendocchi Alves, da Universidade
de Köln, na Alemanha, por sua colaboração na

redação de uma das partes da presente publi
cação, bem como aos prestimosos genealogistas
e historiadores José Raulino Jungklaus, André
Fabiano Voigt e Aderbai João Philippi que, pron-

-,

tamente, atenderam ao nosso convite e se colo
caram à disposição para revisar e complementar

VIDA ROTÁRIA

a lista dos imigrantes integrante, na terceira parle,
deste opúsculo.

Agradecemos, outrossim, ao Consulado Ho
norário da República Federal da Alemanha, em
nome do dr. Udo Döhler - cônsul honorário -,

pelo apoio cultural concedido a essa Prefeitura,
o que tornou possível a presente publicação.

Esta publicação será, para muitos dos que
atualmente possuem um nome de família ori

ginário de São Pedro de Alcântara, razão para
valorizar o esforço e o sacrifício de seus as

cendentes e melhor conhecerem suas próprias
origens.

Não faz tanto ternpo assim ... Mas acreditan
do que as festas comemorativas são efêmeras e

que as publicações ficam, apresentamos aos lei

tores, a aventura vivida por centenas de imigran
tes alemães que, em 1829, fundaram a primeira
colônia alemã do Estado de Santa Catarina: São
Pedro Alcântara".

Não encontrando a obra nas livrarias locais,
dirija-se à coordenação dos Festejos dos l 70 anos

de Imigração Alemã - Praça João Adalgísio Phi

lippi, OI - CEP 88]25-000 - São Pedro de Al-
.

cântara-SC c Brasil - Telefone (048) 277-0122 -

Fax (048) 277-0219.

Admissões no Re Jaraguá do Sul
Na reunião da noite de 15 do corrente, o Rotary Club Jaraguá do Sul - Centro admitiu em seu quadro

social dois novos companheiros, com o que ficou enriquecido o governador do Distrito 4650 - Rolf
Botho Hermnn, na gestão 1999-2000. Parabéns!

Simone Camazzeuo cumprimentada pelo
compa IIheiro Douglas A njo

Renê Hermínio Rezende pelo padrinho
Waldemw Behling

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 25 de junho de 1999 História em fotos=·=========C:::::::::OR=RE==IOD=O=PO=VO=.3
por Egon Iagnow

Fotos aéreas se prestam
muito bem para uma

análise ou comparativo
em relação ao.

crescimento da cidade.

No caso de Jaraguá do

Sul, este estudo pode
ser feito quase em todo

o seu período de

existência, pois as

primeiras fotos

panorâmicas do então

povoado e atual cidade
existem a partir da

primeira década deste

século 20. As
.

primeiras, é claro, não
são fotos aéreas, mas

tiradas do alto dos

morros que cercam a

cidade. As fotos aéreas

só começam a aparecer
na década de 50. São

registros realmente

interessantes em

relação ao crescimento

da nossa urbe. Vista aérea de Iaraguá do Sul, por volta de 1960...

...a mesma paisagem de: anos depois Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - CORREIO DO POVO

SOCIEDADE
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Aniversariantes
Dia

13-6-99
() casal
Nilton e

Ruth K.

Engelmann /
comemorou ()

18°ano ....

defeliz
consórcio

Dia

14-6-99
aniversariou
a sra., Adali

Lipinski
Porath, com
recepção 110

domingo

Maria Laube

aniversariou dia 16

,
de junho. Quem lhe

deseja um feliz
aniversário regado
a muito vinho é a

sua turma.

Abraços!

No dia 15 do corrente

aniversariou o muito

benquisto sr. Augusto
Hermes Schmidt, quando
completou 81 anos,
cercado da família.
Parabéns!

MENSAGENS

Os 80 anos do

CORREIO DO POVO
"JORNAL DO VALE" (Editora Jornal do Vale Ltda.) Guaramirim.
Prezados Eugênio Victor, Brunhilde, Yvonne Alice e Francisco.

Parabénspelos 80 anos do CORREIO DO POVO, o mais antigo semanário de Santa Catarina. Não é por
acaso que se chega a uma idade longeva, ainda mais em se tratando de um órgão de imprensa, com toda

sorte de dificuldades, que conhecemos mujso bem.

Outros 80 anos para o CP, saúde e paz para vocês e todos os que produzem o jornal.
Flávio José Brugnago - Diretor de Redação/Editor do "Jornal' do Vale".

Opção
Era nos últimos dias de outubro de 1389. Chegado do Sul, Deodoro era insistentemente procurado

pelos camaradas para que se decidisse a chefiar o movimento republicano, quando, uma tarde, presentes
os coronéis Andrade Vasconcelos e Melo Rêgo, o major Solon e outros, alguém aludiu à sua situação.

- Sou monarquista, - declarou o general, - mas ...

E em tom firme:
- Se me convencer de que a Monarquia é incompatível com os interesses da Pátria, optarei pela Pátria!
Ernesto Sena - "Deodoro", página J09.

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

Tio Eugênio
Depois de procurar diversos lugares para estabelecer o seu consultório, encontrou finalmente o seu lugar

duradouro em Antonina, no Brasil, onde exerceu a medicina. Falecia em 4 de abril de 1870, de febre amarela,
com a idade de 42 anos. Era casado com Jacinta Ferreira de Arantes, de cuja união teve três filhos: Theodor,
Sophie e Ernestine. Por ocasião de seu sepultamento, que aconteciaem seu jardim, o clero católico recusava-se

prestar ao dr. Breithaupt a assistência religiosa a um cristão de confissão protestante. A recusa levantava grande
indignação entre a população e, poucos dias depois, aparecia, no.jornal brasileiro de Antonina, um poema em

língua alemã, testemunhando o amor e o respeito que o falecido havia conquistado, que mostra, também, o

juízo da intolerância religiosa.
Nas Reminiscências que abordam a nova Ponte Abdon Baptista, na edição do CP, de outubro/93, afloram

outros pormenores que falam daquela região central da cidade de Jaraguá do Sul. Fala-se de Adolfo Fiedler: na

casa da esquina da Marechal Floriano e Preso Epitácio Pessoa - Ricardo Benz, pai de João, funileiro, comprou
a casa em 1941, por 12 contos de réis, onde está hoje a Telesc. Foi rnoradia de Romeu Bastos, em 1965, e tinha
uma sala onde montou uma alfaiataria, que fechou em 1948. Bastos era músico do "Jazz Band Jaraguã", junto
com Roberto Funcke, Kopmann, Joaquim Piazera e Renato Sans, que viviam numa 'República', solteiros, com
Eugênio Wensersky, A esposa de Aloys Stueber era irmã de Walter Doubrawa, Joesting, pai, tinha uma pensão
na casa de Fritz Emmendoerfer, na Preso Epitácio Pessoa - local onde hoje ainda está o posto de gasolina. Lá,
Romeu Bastos também tinha o seu posto "Nosso Posto", em 1962, já com a nova Ponte Abdon Baptista.
Voltaremos. Até a próxima.

• Dia 13 de julho a Academia Pan-Americana de Letras e Artes realizará pesquisa
sobre Portinary, onde falará Gioconda Cavallieri; na mesma tarde conferência com

a acadêmica Yara Vidal Fonseca, que falará sobre Guerra Junqueira; fechando o

encontro teremos o radialista e acadêmico Gerdal Renner dos Santos entrevistando
o acadêmico Agenor Ribeiro.
• Enorme repercussão em nosso meio a palestra do acadêmico Agenor Ribeiro,
na Academia Carioca de Letras. O insigne acadêmico falou sobre a vida e

obra de Rui Barbosa.
• Larissa Loretti em tempo de posse na Academia Pau-Americana de Letras e Altes. Um

momento marcante, onde a saudação coube à acadêmica Zaira Chaves Coutinho DUUIte.
• Jorge Picanço, magnânimo presidente da Academia Guanabarina de Letras,
outorgou o Medalhão Membro Honorário à insigne acadêmica Lúcia Arco

Verde, no último dia 18. Tivemos também palestra com o professor Leodegário
que nos falou sobre Camões. Para dia 16 de julho está agendado outorga do

Medalhão Membro Honorário a Stela Leonardo, e a acadêmica Márcia

Pessanha irá falar sobre Cecília Meirelles.
• Academia Nacional de Letras e Artes, tendo a presidi-Ia Luciana Nobre, realiza
dia 12 de julho posse do radialista e acadêmico Gerdal Renner dos Santos, que
passará a ocupar cadeira patronímica de Alda Pereira Pinto. A saudação será do

presidente da Falb, Francisco Silva Nobre;
• Dia 21, na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, tendo na presidência
Gonçalo Ferreira da Silva, aconteceu palestra com o tema: Reflexões sobre a

vida e obra de João Martins de Athaide.
• O presidente da Academia Fluminense de Letras e Artes, Edmo Lutterback, realizou
conferência na Academia Brasileira de Literatura, tão bem liderada por Antônio

Justa. Edmo abordou o tema: Rui Barbosa, século e meio depois.
• Francisco Silva Nobre, presidente da Falb, realiza, dia 25 deste, tarde cultural
em comemoração ao centenário de Armando Fontes. Uma tarde, onde o

palestrante será o acadêmico, historiador, Arivaldo Fontes.

MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Fundação de Arte de Niterói
A Associação Brasileira de Críticos de Alte, sediada em São Paulo (SP), que premia

a cultura nacional anualmente em várias categorias, instituiu esse ano o Prêmio Especial
Gestão/Programação, e o Rio de Janeiro levou a melhor. Os primeiros ganhadores foram
a Fundação de Arte de Niterói - FAN -, presidida pelo restaurador e altista plástico
Claudio Valério Teixeira. O Paço Imperial é o Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Os prêmios foram entregues em solenidade no Sesc/Vila Mariana, em São Paulo, com a

presença dos representantes das entidades agraciadas.

Sincronias II

SETOR MATRIZ

SÁBADO
l5hOO - Matriz

19hOO - Matriz

l7h30 - São Luiz (Festa)
19hOO - São Benedito

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha (Missões)
16hOO - Rainha da Paz (Festa)

NOSSA MENSAGEM

É Jesus quem chega
Somos convidados o acolhimento e a hospitalidade.
A leitura de 2Rs 4,8-11.14-16a, trata-se da acolhida. Agradou a

Deus o gesto daquela mulher, já idosa, que hospedou o profeta Eliseu.
O Senhor quis dar-lhe um prova de gratidão, concedendo-lhe a alegria
de ser mãe.

O acolhimento do outro (apóstolo, pobres e pequeninos) é o gesto
concreto do cumprimento do mandamento novo do amor fraterno,
sem fronteiras. Não é só acolher o colega, o parente, ou o amigo. Isso
os pagãos também fazem. Mas rrata-se de receber o estranho, o pobre,
principalmente .aquele que não pode retribuir. É Jesus quem bate à

porta e pede hospitalidade e auxílio.

Apoio:

! ® IaI

I

TAFAC - TAVARES
ma

I

I

F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS
I

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o Yoga é uma filosofia de

vida que pode se adaptar em
vários outros segmentos da

nossa vida. Hoje em dia.muitos
atletas de várias modalidades

esportivas estão buscando no

yoga uma forma de equilíbrio
entre a mente. e o corpo,
visando ummaior desempenho
e resultados. Desta forma, a

ansiedade (desgaste de energia
por preocupação antes das

competições) antes vivenciada
é reduzida ao mínimo, canali
zando suas' energias para

competição; onde realmente
estas sefazem necessário.

O não aquecimento e a

permanência nos asanas i o
que mais chama a atenção à

maioria das pessoas que

começam a praticar o yoga,
lembrando que há fatores'
limites para cada pessoa:

- Endógenos (sexo, idade,
concentração) ;

- Exógenos (hora do dia,
temperatura ambiente e o tipo
de asana que está sendo
executado).

Na realização dos asanas os
movimentos são realizados de

I forma consciente, suave e
,

harmoniosa, com uma perma
nência igualpara os dois lados,
esta permanência que irá

forneceras beneficios do yoga.
proporcionando um ótimo

alongamento muscular '(rela
xamento), além de melhorar a

capacidade de conceturação
do atleta.

Um outro problema que
pode ser evitado com a prática
do yoga são as lesões espor
tivas, que se originam devido
CI falta de preparo físico
somado ao excesso de dis-

ViVef1bo· em

o
posição do atleta, teorica
mente os atletas profissionais
seriam mais sujeitos a enfren
tarem estes tipos de problema,
pois seus treinamentos sempre
são com maior intensidade e

bem próximos ao limite do

corpo, 'sendo os atletas ama

dores os que apresentam lesões
mais graves, pois ainda não

tem a preparação física ade

quada.
As zonas que apresentam

maiores riscos de lesões !1O

corpo e que recomenda-se

alongamento como uma das

formas de prevenção:
- Lombar;
- Cotovelo;
- Coxa;
- Punho;
- Panturrilha (músculos

gêmeos);
- Joelho (alongar muscu

latura da perna).
Algumas outras zonas que

sofrem lesões provocadas por
"OVERUSE" (movimento
repetitivo das articulações), são:

- Ombro;
- Punho e

- Joelho.
Estas zonas do corpo

necessitam de um trabalho

de fortalecimento adequa
do, sendo os asanas (exer
cícios psicofísicos) um das

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatlo

R. Tabatiríguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

I

efJ4

meios para este [o rtale
cimento, recomenda-se tam
bém musculação com alon

gamento para este trabalho,
mas com a prática do yoga
os benefícios s ão mais:

internos, apesar de serem

,
"lento s ". no sentido de

visualiração externa. O
trabalho dos asanas atuam

na elasticidade - alonga
mento muscular e jlexibili
dade das articulações - do

corpo, e quando adquire-se
este conjunto através das

práticas ocorre sempre uma
J

evolução do corpo como um

todo, ou seja, quando esta

evolução ocO/;re do ponto A

para o B e quando se alcan

ça o C, no início -de novos

asanas parte-se diretamente
do ponto B ou C, como

resultado desta evolução.

rcaiu: ZYS

Com o instrutor Geovani dos Santos
* Iniciou no Vidya Yoga - Curitiba (PR)
* Atualmente está sob supervisão técnica da professora

Rõ Pacheco - Espaço Vida - Balneário Camboriú-Stl.
* Participa das atividades do Inti-Liceu da Vidayfcomo

instrutor de yoga às segundas e sextas, das 7 horas às 8

horas, com possibilidade para atendimentos individuais.

Para informações ligue 372-1141, das 14 horas às 21 horas.

�n��pp�A' �1t
1.rw AULASHÖ�R'YOGA·

-

r.'� o INTI-Liceu da Vidayt abriu novos horários. Venha conferir e fazer sua "1)

A PRIMEIRA AULA .INTEIRAMENTE GRATUITA �
fi:\.._ YOGA ALONGAMENlDS �. I<ZY �cgullda-fcira: 7 às X horas Segunda-feira: io às II horas j}J� "

fl Tcrc.;a-I"clra: 16 às l_7hlO 15 às 16 horas � '\
c I Xh.10 as 20 horas I X às 19· horas !M,"

�G> Quuna-Icira: X :1S 9h.10 Quinta-feira: lO às II horas �
19 ús 20h.10 15 às 16 horas }7:\Quinta-feira: 7hlO ús l) horas Sexta-feira: IX às 19 horas Jj/�IlJhlO ÚS 21 horas

� Sexta-feira: 7 às X horas A
(J Rua: Emílio Stein, 300eur - Centro íW
t]) (Rua do Edifício Carvalho) - Tel/Fax: 372-1141 WO

�n��pp�A �1�
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A partir da esquerda, as Garotas São Luís de 1992 a 1999: Nâdia R. da Silva,
Carla Maurer, Luçiana Menel, Priscilla S. da Rocha, Veridiana Atanásio,
Adriana K. Steilein, Aline ]. Orzechowski e Lenice Marquardt

POPULAR CIDADE DAKOTA
A popularização do NEGRA ELITE
celular é uma realidade A turnê internacional, E hoje (25) acontece
que não agradou a

Quanto mais curtido mais uma etapa do
todos. Entre os melhor, da banda badalado concurso

insatisfeitos, estão os
Çidade Negra, chega Dakota Elite Model

mauricinhos e
ao palco da Boate Look/99. Desta vez, a

patricinhas. A partir de Notre, neste sábado passarela será armada
agora, desfilar com o

(26), para consagrar na charmosa Cervejaria
aparelho não vai mais ainda mais este grupo Mein Bier, em
dar nenhum status. de pop/reggae nascido Balneário Camboriú.
Aquela curiosa prática na Baixada Fluminense Com direito a um
de fazer que está

e que nos dias de hoje desfi Ie da grife
falando, quando na

se apresenta em várias jaraguaense Dalcelis, a
verdade o celular está

partes do mundo, noitadafashion contará
desligado, não vale mais difundindo toda a com animação da Banda
a pena. A barbaridade

riqueza do som afro- Torre de Babel e
que se 'Via por aí, de brasileiro. Ingressos mixagens do Dl
colocar o som da

antecipados para o show Cezinha.
chamada no último de Toni Garrido & Cia.
volume para chamar a ainda podem ser ACIMA DOS 15
atenção de todos,
mesmo que isso adquiridos na No último sábado (19), o
deixasse muita gente Choperia da Praça, Atomium esteve

irritada, está igualmente O Boticário (Calçadão) promovendo a Noite da

condenada. Os exibidos e na Hobby Vídeo r Idade, exclusivamente
estão tristes. Locadora. dedicada à galera com
"Tadi nhos"! Valor, R$ ] 5,00. idade acima dos 25 anos.

CENTERRSOM

,.
CD's - DISCOS - FITAS

QUICK
DOG, Av. Mal. Deodoro, 406

FONE: 371-2847

o grande auê da noite

ficou por conta da

seleção musical
cuidadosamente

preparada pelo Dl
Macarrão. Rock-and-roll
de boa qualidade e

aqueles sucessos
altamente dançantes dos
saudosos tempos dos
"embalos de sábado a

"

noite" enlouqueceram os

.bons de pista. Som
techno não teve vez!

Mário, Aléssio Jr. e Max,
proprietários do point,
prometem replay.

8ELEZA
ESTUDANTIL
Lenice Marquardt
conquistou, na última
sexta-feira (18), no
Clube Atlético

Baependi, o título de
Garota São Luís/99. A
promoção dos alunos do
Terceirão do Colégio
São Luís foi um grande

.

sucesso. A presença de
um bom público
lembrou o já consagrado
Baile de Férias, com a

escolha da Rainha dos
Estudantes, promovido
anualmente pela
diretoria do próprio
Baependi, que este ano

acontecerá no dia lOde

julho.

E o combustível
aumentou mais uma

vez. Adivinha o que vai
ficar do jeito que está.
Sem nenhuma "gota"

deaumento?

I

J

�

A banda- carioca Cidade Negra é a granâeatraçãe
da Boate Notre para este sábado (26)

DI QUE-LANC E
371-53

IS' LABORSAD
laboratório de Análises Clínicas LIda,

1989 -1999
10ANOS A SERVIÇODA

COMUNIDADE
GVARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se uma geladeira
industrial com capacidade
para 1 boi, com 3 portas,
seminava, com pouco uso.

Tratar aqui no
CORREIO DO POVO ou pelo
telefone: 370-8649 clMaria.

Iransters Costa
Aplicação de Transfers

e bordados em:

Confecção em geral,
bonés, mouse pad,
material magnético,
camisas e bonés

personalizados placas
decorativas e

condecorativas,
displays, certificados,
cartões de visita, etc.

Rua Joaquim Francisco de Paula, 279

Fone: (047) 371-5317

Vendo carta de crédito valor
de R$ 35.000,00, plano de
174 meses com 5 pagas de
R$ 278,00, R$ 1.390,.00.
Vendo por R$ 900,00.
Não contemplado.
Fone - 372-1626

Vende-se ótimo terreno
na Vila Rau, com 312m2

por apenas R$ 6.000,00.
Tratar no fone

973-3623,
Com Roberson
CRECI7402

Mais um empreendimento PIERMANN

. TRANSENTULHO
Coleta de Entulhos e Resíduos

Vende-se piscina de fibra
com equipamentos Jacuzzi
e assessórios - tratar no
fone 975-5926, com Piva

Vende-se título do Clube
Beira Rio - Valor R$ 250,00,

Tratar clAI/an no

fone 372-3461

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

Rua Francisco Piermann, n° 81 - Vila Lenzi

BOCA DE LOBO COM
FECHAMEN�O BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

�11�ft't1'
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt

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

VENDAS
CASAS

101, BAIRRO CZERNIEWICZ, num terreno de 900m'· RS 69.000,00
102· Alvenaria no Alto· CENTRO· c/ suite mais 3 quartos. com churrasqueira.lareira,
lavabo, pennuta com apartamento aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.

103· BARRA VELHA com 3 quartos- alvenaria- RS 20.000,00
104· Madeira, com 3 quartos. na R. Ricardo Hass, excelente Localização- RS

32.000,00
105 -Alvenaría na SCHROEDER C/108m'. num terreno de 450m'· RSI6.000,00
106· OFERTÃO. alv. no BAIRRO SÃO uns Entr, RS10.000.00 + Pi\RCELAS/RS
500,00/ Mês

.

107· Casa em alvenaria. c/150m'. num terreno c/406m'· NO AMIZADE· RS

53.000,00
108· MORRO DO MEIO, 2 casinhas em alv. por RS 15.500,00
109 • GUARAMIRIM c/112m'. em alv. c/ 1 suite + 1 quarto + 1 bwc . RS

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

16.000,00

112" Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 28.000,00
113· Em NEREU RAMOS· em construção. negócio de ocasião> RS 30.000,00
117· PREÇO DEOCASIÃO· Alv. em TRÊS RIOS DO NORTE· RS 23.000,00 À VISTA
118 • Alv. c/108m', num terreno de 622,50m'. em schroeoer- RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

201 • Troca-se sala- CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO por terreno residencial
202 . "CONDOMíNtO ÁGUAS CLARAS" • RS 9.000,00 de entrada mais
financiamento
203 - CENTRO· cl suite, 2 quartos e dep. emprego . RS 60.000,00
204· c/2 quartos no AMIZADE· RS 14.500,00· Entrada mais financiamento
205· c/3 quartos no AMIZADE· RS 15.000,00 . Entrada mais financiamenl0
206· PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO· &2 quartos e 2 bwc- RS 45.000,00
207· SALA COMERCIAL· no MARKET PLACE· c/ vaga de garagem
209· ED. VIRGíNIA com 1 quarto- CENTRO· Ent. RS 20.000,00 '" financ.
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIOD!NI" com83m'

TERRENOS

301 • RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA c/ 600m'· próx. Pref. Municipal· RS
25.000,00
302· Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa antiga
303· Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 100.000,00
304· AV. MARECHAL DEODORO c/l.930.18m'· RS 380.000,00· PARCELADO
305· TERRENO C/572.80m', nas proximidades do KOHLBACH • RS 26.500,00
306· RIO CERRO c/75 margas. c/ água, palmitos. árvores nativas- RS 70.000,00
307· De esquina no LOT. STO. ANTÔNIO - NEREU RAMOS - RS 8.000,00
309· Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RSI7.000,00
310· Praia de ttaquaçu- S. FRANCISCO DO SUL com 726m'· Beira Mar· RS
70.000,00

.

312· Comercial Walter Marquardt 660m', c/22m de frente p/ asfalto- RS 30.000,00
313 . Na Rua Manoel Francisco da Costa. BAIRRO JOÃO PESSOA. área de

5.280.00m' edificado com um galpão de 450m'.
314· Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 65.000,00
315 - 2 terrenos c/453.60m'. no JGUÁ ESQUERDO RSI5.000,00 cada lote.

316· Área de 7.066m', sem benfeitorias. VILA LENZI- RS 40.000,00
317· no CHICO DE PAULA c/6.000m" RS 80.000,00
318· Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546,60m' de área· RS

30.000,00
319· LOTEAMENTO ENKE, NO RAU c/420m', na RUA EUGÊNIO BERTOLDI .

RS 15.000,00
320· RAU com frente para Erwino Menegotti . RS f8.000,00 • bem negociável
321· VERSALHES cl 644,00m'· RSI8.000,00
323· cl 441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues"· VILA RAU· RS 7.500,00
324· C/448m'· JARAGUÁ ESQUERDO· Entr. RS 5.000,00 + parcelas RS 500,00/mês
325· no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599.88m' - RS 21.000,00
326· a 200m da FERJ. numa lateral da avo DOS IMIGRANTES c/ + de 500,00m'
327· na Rua Guilherme Hass- JGUÁ ESQUERDO - RS 14.000,00
328· novo com 880m' de área, com 670m' de área construida, Rua Emilio Stein
CENTRO
329· PRÓX. DO CHAMPAGNAT cl 615,35m'· RS 25.000,00
330· em GUARAMIRIM c/l.101m'de esquina- NO CENTRO'
331 . R. MANOEL PÓVOAS FILHO / JGUÁ ESQUERDO, CI 429,00m'· RS 25.000,00
-NEGOCIÁVEL
332 . No RESIDENCIAL ELISABETH • CHICO DE PAULA· c/ 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· l' andar- CENTRO - RS 250,00
403· APTOS. c/ 2 e 3 quartos no Residencial Áqata- NOVOS
404 • SALA COMERCIAL com 130m' • BARÃO DO RIO BRANCO ESQ/
LEOPOLDO MALHEIRO
405· SALA COMERCIAL c/45m" RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL
-CENTRO
406· SALA c/150m', próx. Hespital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
408· APTO. CENTRO c/I suite + 2 quartos + dep. emprego • RS 350,00
410· SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3 bwc
4 ti· APTO NO ED. PETÚNIA, RUA JOSÉ EMMENDOERFER· R$ 300.00
412· APTO. c/3 quartos, na l.)EOPOLDO JANSSEN - CENTRO· RS 310,00· c/
2 quartos - RS 290,00
413· GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMtDT· CENTRO· RS 500,00
414· APTO. c/3 dormitórios + sacada grande· próx, Weg I . RS 350,00
415 - APTO c/I suite mais 2 q_uartos . EDIFíCIO ISABELLA
416· QUITINETE na PUA JOAO PICOLLI- RS 180,00
417· QUITINETE TÉRREA, no CZERNtEWICZ· RS 150,00
421· SALASCOMERCIAISc/120m'e 150m'na RUAJOSÉ EMMENDOERFER
- próx. Weg I
424· SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO· c/ mobüia
Ótima para consultório ou escritório- RS 400,00
425· GALPÃO INDUSTRIAL c/120m'· Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt·
RS 400,00

A EXTIMBRÁS está de casa nova!
Para melhor lhe atender, agora em sede própria:
Rua José Emmendoerfer, 1160

Telefone: 371-6412

Extintores d .

�

• Industrial
e mcendio:

• R .

eSldencial• Automotivo• EqUipamentos de segurança
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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370-7798/975-1827

II

Imóveis

Rua 25 de Julho 703 - Vila Nova - Creci 2066-J

www.premierimoveis.com.br

Centro - Alvenaria com 112m2, terreno 558m2, Rua Guilherme Weege 130.000
Centro - Alvenaria com 240m2, terreno 2075m2, Rua Barão Rio Branco 230.000 a Neg.
João Pessoa - Alvenaria com 84m2, terreno 343m2, Rua Francisco Panstein, 38 17.100

Figueira - Madeira com 60m2, terreno 395,1 m2, Lo!.Divinópolis 25.440
Schroeder - Mista com 100m2, próx. Parque Aquático Junkes 25.000

Vila Nova - Alvenaria com 227m2, terreno 859m2, Ruél25 de Julho 2042 200.000 a Neg
Vila Nova - Alvenaria com 70m2 em construção, terreno 465m2 - Lat. Rua 25 de Julho 28.500 a Neg

Vila Nova - 877,5m2 Rua Josephina Vavassori 20.000
Rio Cerro - 1.187m2 Rua Pe.Aluisio Boening, próx.ao Noviciado : 12.500 a Neg
Rio Cerro - 416m2 Rua 9821- Loteamento Raios de 801 ; : · 3.500 + 28x200
Guaramirim - 368,9m2 no loteamento Vila Carolina 5.500
São Luís - 350m2, Rua Emílio 8chultz 15.000
Schroeder - 40.000m2, próx. Parque Aquático Junkes 25.000
Amizade - 13.000m2, Rua Roberto Ziemann 18.000 a Neg.
Vila Lenzi - 3.814m2, Rua Marcelo Barbi : 65.000

Vende-se consórcio de moto CG Titan
com 10 parcelas pagas - 975-3242

Alugo casa próximo ao Hospital
Jaraguá por R$ 130,00.
Tratar no fone 371-9615

Alugo casa na rua Victor Rosemberg,
347 Vila l.:.enzi - Tratar no local

Vende-se ou troca-se terreno de esquina
com, 35 x 14 - na Praia do Erwino, com 1
casa de 32m2 por terreno em Jaraguá
ou automóvel.
Tratar no 371-5301 - cl Isolda ou Eno

Vende-se terreno Vila Carolina -

Guaramirim - próximo Granja Murara,
350m2 - Valor R$ 3.500,00.

Contato 370-4044

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m' e terreno com 724m'. R$ 70.000.00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m' e terreno cl 700m'. Valor R$ 150 mil negoe. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m' e terreno murado com 679m', ótima localização. Valor R$ 55.000,00 negociável
(especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,el 170m' - terreno 500m' - central. Valor R$100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa boa de madeira com 11 Dm' - terreno cl 370m' - Rua José EmmenCioerfer - próximo APAE - Valor R$ 40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$ 58.000,00

• Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m', R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00
• Apto. em Meia Praia itapema - ótimo apto - excelente acabamento mobiliado - R$ 70.000,00
• Apto. no Ed. Argos, suíte + 2 dormitórios - R$ 46.000,00 + financiamento
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m' alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.00a,00m' - R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor R$ 80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m' - R$ 29 mil
• Terreno cl 440m' - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia - alto padrão cl 780m' - R$ 38.000,00
• Sala Comercial cl 111m' no Ed. Tower Center, 20 andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.

IMOBILIARIA

MENEGOTII

'i.

Área: 357,80m2

Imobiliária 'Menegotti Ltda.

CRECI N° 550-J

Local: Rua
Rudolfo

Hufenuesller,
esquina com

a rua

Heleodoro

Borges -

TERRENO/GALPÃO-CENTRAL

Local: Rua Oscar
Mohr,
proximidades do
Angeloni - Área:
344,80m2 -

Contém um

galpão com área
de aproximadamente 200,OOm2

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

GALPÃO-CENTRAL
Local: Rua Guilherme Francisco

Oanker

Área: 322,00m2
Valor: R$ 65.000,00 (parcelado)

TERRENO COMERCIAL
Local: Próximo do Posto Becker, Rua

Joinville

Área: 409,50m2

TERRENOS

Local: Ba:irro
Estrada Nova
Área: 562,50m2 -

Valor: R$
12.000,00

TERRENO COMERCIAL CASA EM ALVENARIA
. -,.

Local: VUa Rau -

contendo 2 quar
tos e demais

dependências -

Área - 70,00m2
Valor: R$
26.000,00

CASA EM ALVENARIA
, ! � -

Local: Bairro
São Luiz -

contendo 4

quartos e

demais

dependências
Área -

120,00m2 -

Valor: R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua: Henrique Marquardt, 62 - Czerniewicz - Terreno:
397,50 - Const: 200,OOm' - 3 dorm. + sala + cozo +

bwc + área de servo + churrasqueira + garagem - R$
60.000,00

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

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

Rua: Proc.
Gomes de

Oliveira, 1320 -

Edifício Isabela -

� Centro - 9°
andar - 1 suíte +

2 dorm. cl

garagem -

R$ 450,00

Rua: João

Marcatto, 13 - 3'
andar - Centro -

Área: 62,13m' -

Valor R$
25.000,00

Rua: Major Julio Ferreira, 106 - esq. cl Bernardo Dornbusch
- Vila Lalau - 3 dorm., 2 bwc + garagem - RS 400,00 '

Rua: João Marcatto, 13 - 6° andar - área: 115,88m' -1 suíte

I
+ 2 dorm., + sala +'coz. + 2 bwc + área de serv, + garagem
- RS 70,000,00

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

Rua: Tufie Mafud, 86 - Centro - 2 dorm, cl garagem - RS
335,00

Fonseca, 425 -

Centro -

_� Calçadão - 3°
andar - 1 suíte +

•
2 dorm. + dep.
emp. cl
garagem - R$
450,00

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

SÃOPAULO

IP,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 PRÊMIO

MASTER por ser

liA Preferida" do jaraguaense no ramo

imobiliário.

Este ano também fomos premiados por mais
duas empresas de pesquisa e publicidade:

�[ID@[P�-São Paulo

e [P@[Q)[}{I�lWJ�-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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TERRENOS
202 - Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck . R$ 70.000.00
203 - 3.540m' . lateral João Planinscheck . R$ 55.000,00.
204 - Comercial I .250m' - Rua Walter Marquardt, em frente Posto Cidade· R$ 75.000,00
206 - 5.000m' . BR·280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
208 - 619m' - Rua João Nunes com calçamento· Bairro Czerniewicz· R$ 32.000,00
209· 02 cl 420m' cada· Rau· próx. Campo· R$ 12.500.00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 23.000,00
2 I 5 - 450m' - Figueira - próx. Colégio Holanda Gonçalves· R$ 20.000.00
217 - 4.900m'· Rua Teodoro Weiss· Schroeder· cl 140m' frente· R$ 25.000,00
221 . 338m' • Rua Constância Feder Ronehi - Próx. Catos&Atos - R$ 2 1.000,00
228 - 1857m' e/34,75m de frente pl Rua· ótimo terreno f;mdos 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 4 I 2,50m' . Nereu Ramos· atraz da Igreja· R$ 8.500,00

103· Sobrado com 220m', I suíte, 2 quartos· Novo· com possibilidade para montar piscina- Rua Marcelo Barbi
. Vila Lenzi - R$ I 15.000.00
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'· Ru'; Amazonas, 147· Centro· R$ 250.000.00
110 - Alvenaria com 106m'· Terreno 600m' - Figueira- próx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000,00
112 - Mista de 150m' cl terreno de 60001' 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 Bartel. 215· Baependi· R$ 58.000,00
123· Alvenaria cl 132.0001'.3 quartos· Vila Laláu . próx. a Marisol - R$ 58.000,00
126 - Alvenaria cl 154m' - Rua João Planinehek . Nova Brasília· R$ 39.000,00
131 - Alvenaria cl I SOm' - I suíte. 2 quartos, dernais dep. - Rua Fritz Lange, 178 - João Pessoa- R$ 48.000,00
132 - Alvenaria cl 140m' . 3 quartos e dernais dep. - Rua Lourival Zocateli - B. Vila Lenzi . R$ 58.000,00
133 - Alvenaria cl 170m' - 3 quartos e demais dep.· RuaVietor Rosemberguer, 295 - Vila Lenzi - R$ 65.000.00

GALPÃO - em fase de construção com 346m', com terreno de 54201' - Figueira - Próx. Colégio Holanda

Gonçalves - R$ 56.000,00 - aceita proposta

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

'(:fl••dor�C"jL9í,rAo
rMÓV�rS!

VENDE

SOBRADO NOVO
103 - Ótimo sobrado com 220m1, 1

suíte, 2 quartos, garagem para 2

automóveis com possibilidade para
montar piscina - /lOVO - Rua Marcelo

Barbi - Vila Lenzi • ótimo preço

CASAS

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

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI1762·J

VENDE
Ref. 01.8 - Apto.: 126m2, 3 quartos, 2 bwc, sala, copa,
cozinha, dep. emp., garagem - Edif. Picolli, Centro - R$
48.000,00
Ret. 077 - Casa Alv.: 270m2, 6 quartos, 2 bwc, sala, copa,
cozinha, área de serviço, churrasqueira, 3 garagens - Vila
Nova - R$ 100.000,00
Ref. 072 - Casa Alv.: 175m2, 3 quartos, 2 bwc, 2 salas,
copa, cozinha, área de serviço, dispensa, 2 garagens -

Jguá Esquerdo - R$ 67.000,00
Ret. 098 - Prédio com sala comercial e 2 aptos, cada um

com: 3 quartos, bwc, sala, cozinha - Ana Paula - R$
55.000,00
R4t. 036 - Casa Alv.: 179m2, 4 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, bwc, garagem - Nova Brasília - R$ 55.000,00
Ret. 084 - Sobrado: 150m2 - 3 quartos, bwc, sala, sacada,
bwc, sala, copa, cozinha, dispensa, garagem,
churrasqueira - Amizade - R$ 53.000,00
Ref. 155 - Casa de Madeira: 99m2, 3 quartos, 2 salas,
cozinha, bwc, abrigo + edícula cl 3 peças - Vila Nova - R$
25.500,00
Ref. 145 - Casa de Madeira: 50m2, 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, abrigo - Chico de Paula - R$12.000,00
Ref. 182 - Terreno: 15x25 = 375m2 - Próx. prefeitura - R$ .

18.000,00 "-

Ret. 067 - Terreno: 12x28 = 336m2 - Vila Lalau - R$16.500,00
Ret. 165 - Terreno: 15x35 = 525m2 - Jguá Esquerdo - R$
13.000,00

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal200 - 89.255-000

Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091
humana@netuno.com.br

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

OPERADOR DE PLAINA - (Ramo Metalúrgico - Trabalhar em Corupá)
MECÂNICO DE CAMINHÕES e AUTOMÓVEIS

SERRALHEIRO

ARQUITETO

REPRESENTANTE COMERCIAL - (30 Grau)

AÇOUGUEIRO
CONFETEIRO

VENDEDOR - (Técnico Mecânico)

PROJETISTA

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE MARKETING

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários ltda.
CREC/1667-J

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

VENDE E TROCA

CASAS:
CASA DE ALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, e/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

TERRENO eil.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223Max
Doering, - Bairro Czerniewiez - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE

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

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

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

Bairro ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 350,oom2 - Rua 895 -lot. Heineck II - Bairro ilha da Figueira - R$ 9.000,00
TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oeehsler, esquina cl Rua 895 -lot. Heineck - Bairro

ilha da Figueira - R$ 22.000,00
ÓTIMO TERRENO cl 756m2 - Rua Irmão Leão Magno - BairroChampagnat - Valor R$
59.000,00 - OBS: ou 2lotes cl área de 378m2 (cada) - Valor R$ 29.500,00 (cada)
TERRENO laterais e frente murado cl 483m2 - Rua Henrique Marquardt, sin° - Bairro

Czerniewiez - Valor R$ 15.000,00
�

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

TERRENOS:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Terreno na Rua Bahia de esquina com 230,ÓOm2 - R$ 15.000,00 - nego aceita troca

por terreno na praia
• Terreno na rua 919 - Rio Molha com 460,00m2 - R$ 15.000,00 - nego aceita troca

por casa em Guaramirim
.3 lotes no Loteamento Renascença defronte a Rua Pref. José A. Bauer - 2 de esquina

I - 19/25 = 487,50m2 de esquina R$ 25.000,00
2 - 15/25 = 375,00m2 R$15.000,00
3 - 15/30 = 450,00m2 de esquina R$ 20.000,00 - ou R$ 40.000,00 (todos)

• Terreno na Rua 919 Rio Molha com 2.469,00m2 - R$ 25.000,00 - nego
• Terreno na Rua José Pavanello de esquina com 726,00m2 na Ilha da Figueira -

Preço R$ 35.000,00 - nego

OFERTA DA SEMANA
• Casa na Rua Lorival Zocateli - Vila Lenzi, com 3 qtos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, churrasqueira, garagem, dispensa, murada - R$ 20.000,00 - nego
• Casa de alvo no Centro para locação, com I suíte com closet, 2 qtos, 2
banheiros, sala, copa, cozinha lavanderia, dispensa, área para churrasqueira,
garagem - toda murada - R$ 550,00
• Casa para locação na Rua Ceara - próx. a Ferj - de alv., com 3 qtos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, dispensa, garagem, toda murada - R$ 300,00 -

nego
• Apto na Barão do Rio Branco, com I suíte, 2 qtos, dependência empregada com
banheiro, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, dispensa, garagem - R$
350,00 - nego

Faça-nos uma visita e conheça nossa variedades de imóveis

371-7931Girassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
.

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Residencial GRACEKELLY Residencial LUNELLI

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 I Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 I Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 2 João Pessoa Próx. Mercado Costa 25.000 Negociáveis
Casa Mad. 60 2 Lenzi Rua Urbano Rosa 20.000 Terreno 491 ,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
Casa Alv. 140 3 2 São Luis Rua João Franzner, 340 50.000 Negociáveis
Apto OK 96 3 Amizade Res. Amizade - 1 ° 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
Lote 450 15.0x30.0 Rau Rua dos Escoteiros 21.000 Negociáveis
Lote 466 18.0 x 23.5 YilaLenzi Rua 360 - Piermann 12.000 Negociáveis
Lote 867 17.0x51.0 Nereu Rua André Yoltolini 13.000 Parcelado
Lote Comi 514 20.0 x 25.0 J. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial
Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. Breithaupt Mat. Cons. 180.000 Parcelado
Lotes 483 14.0 x 34.5 Santa Luzia Residencial Geraniun 8.000 R$ 150,00 mensais
Lotes 600 13.0 x 46.0 Barra Residencial Salier 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 Massaranduba Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho /7 Km Centro

; • Casa de madeira, no residencial Miranda - 'lote n° 2 - Barra - com 2 qtos, sala, cozinha,

I banheiro, lavanderia com 325,OOm2 - R$ 12.000,00 - nego

� • Ca�a de madeir� na Rua Paraguai - Ilha da Figueira - com 3 qto.s, sala, cozinha,
J banheiro, lavanderia - Terreno com 597,80m2 - R$ 18.000,00 nego aceita parcelamento
(;

� _ Casa de rnadeira na Rua Amazonas - Centro - com 4 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro,

Illavanderia, gragem - Terreno com 330,00m2 - R$ 33.000,00 - neh. aceita carro

J - Casa de alvo de 2 pisos na Ilha da Figueira com I suíte, 6 qtos, sala, cozinha,

I banheiro, lavanderia, garagem - Terreno com 641,25 - R$ 65.000,00

� _ Casa de alvo na Rua Paulo Hafermann - Ilha da Figueira, com 3 qtos, sala de estar,

I sala de jantar, copa, cozinha, 2 bwc, garagem, piscina, terreno com 5.000,00m2 -

� R$ 75.000,00 - nego

,_ Casa nova (OK) - Rua das Acasias - Ilha da Figueira de esquina, I suíte, 2 qtos, banheiro,

I sala, copa, cozinha, lavanderia, churrasqueira, garagem p/2 carros, toda muada, lindo imóvel

f - R$ 80.000,00
.

l- Casa de alvo na Rua José Pavanello - Ilha da Figueira, com I suíte, 3 qtos, sala de

I estar, jantar, TV, copa, cozinha, garagem, 2 bwcm toda murada - R$ 80.000,00 -

i '.
-

l nego aceita apartamento
I_ Casa de alvo na Rua Argentina - Centro com I suíte, 2 qtos, sala de jantar, sala de

estar, sala de visitas, banheiro social, cozinha, copa, churrasqueira, banheiro,

dependência empregada, garagem p/ 2 carros .; terreno com 420,00m2 - R$

125.000,00 - nego

TERRENOS
_ Terreno com financiamentos uma pequena entrada - próximo a Malwee, ceval e

Flexmann Royal - A partir de R$ 2.000,00 de entrada saldo em 50 parcelas
_ Terreno no loteamento Satler com 370,00m2 - Barra - R$ 9.500,00 - Neg.

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

TERRENOS
• ILHA DA FIGUEIR com 1.144m2 (52x22) - R$ 3.000,00 +

30x R$ 300,00 (fixas)
• VILA RAU com 535m" (14x38) - R$ 13.000,00 - aceita carro
• ESTRADA NOVA com 374m2 (13x28,80) - R$13.000,00-
aceita carro
• ILHA DA FIGUEIRA com 374,64m2 (com fundamento

pronto e planta assinada de 177m2) - R$ 18.000,00 - aceita

carro/estuda proposta
• PRÓX. POSTO MARCOLLA com 697m2 (17x41) - esquina
comercial R$ 22.000,00 (aceita carro/parcela)
• GUARAMIRIM com 513m2- R$16.000,00
• VILA RAU com 450m2 (15x30) - R$ 15.000,00 - aceita

carro até R$ 8.000,00
• SCHROEDER I com 900m2 (30x30) - ideia para galpão
R$ 13.000,00 - aceita carro
• ESTRADA NOVA com 392m" (14x28) - R$ 8.000,00 - parcela
• ILHA DA FIGUEIRA com 392M2 (14x26) - R$13.000,00-
parcela
• ILHA DA FIGUEIRA com 660m2 (22x30) - R$ 8.000,00
aceita carro
• VILA LENZI com 7.000m"- R$ 50.000,00 - parcela/aceita carro
• ILHA DA FIGUEIRA com 22.000m"- aceita carro'outros imóveis

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

Fone (047) 371-2507

TERRENO FINANCIADO
Vendo com pequena entrada e o

saldo sinanciado em até 60 meses.

Tratar 973-3623 com Hoberson
CRECI7402

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRAREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

CASAS DE ALVENARIA darm .. RS 40.000,00
Ref. 4081, - Ed. Vila Nova - Vila Nova - cl 90m2 - RS
13.000,00 + linanc. 9 anos RS 469,00
Rei. 4092 . Ed. Isabella . Centro· 2 darm. + 1 suite·
RS 45.000,00 + linanc. CEF . 7 anos - RS 730,00 -

(5,0. RS 33.000,00)
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suite + 2 dorrn, - Czerniewicz
· c/ 1 03,95m' . RS 48.000,00
Ref. 4101 - Ed. Verona - 2 darm. - Czerniewicz - RS
35.000,00
Rei. 4106· Ed. Jullana- centro- 1 suite + 2 darm. - RS
63.000,00
Ref. 4110 - Aptos. eIl suíte + 2 darm. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - satdo a cambinar).
Ref. 4114 - Ed. Hortência - Nova Brasília - c/142mL 3
darm .. RS 58.000,00
Rei. 4118· Ed. Maguil" . Centro - el74m'- 2 darm. RS
15.000,00 + linane. 11 anos. RS 440,00 - (S.O. RS
27.000,00)
Ret. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - c/198m2 - 5° andar
- 2 garagens· RS 99.000,00 (mobiliado)
Rei. 4122· Ed. Vitória Regia· c/112m'· Vila Lalau . 3
darm .. RS 20.000,00 + linane. CEF - (S.O. RS
28.000,00)
Rei. 4126 . Ed. Amizade· Amizade· 3 darm .. RS
15.000,00 + linanc. CEF 15 anos RS 370,00 - (S.O. RS
28.000,00)
Ref. 4135 - Res. Gabrielly - Baependi - suíte + 2 dorrn,
· RS 42.000,00

Rei. 1219· Corupá . c/ 120m' . 2 darm., piscina, . RS
70.000,00
ReI. 1240· Centro- sobrado cornercial- 4 saias, 2 aptos- RS
160.000,00 - Parcela
Rei. 1319 . Vita Nova· c/256m' . 1 suite + 3 darm., 3 saias,
pisclna- RS 110.000,00
Ref. 1337 - Amizade - d 98m2, 3 darm. próx, ao Theilaeker
RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acarai - d 260m2 - 1 suite + 2 darm. - RS
130.000,00
Rei. 1354· Barra- 2 suites + 3 dorm., r:J piscina - 380m' - RS
165.000,00

.

Rei. 1355 - Barra- C/15Om'·2 darm. + 1 surte- RS95.ooo,OO
Ref. 1364 - Czemiewicz - d 234m2 - sobrado comercial e
residencial· RS 85.000,00
Rei. 1381 . Água veroe- 3 darm. + 2 bwe - C/1OS,37m' - RS
23.000,00 + linanc. RS 530,00 - 9 anos (S.O. 29.000,00)
Rei. 1388· Centro- c/338m'- 3 darm.· RS 150.000,00
Rel.1394· W. Rau· c/210m'· 1 suite + demais dep.· RS
68.000,00 + linanc. RSGOO,OO -17 anos (S.O. 60.000,00)
Rel.1402 - Vila Nova- 3 darm.' r:J 160m'· RS 59.000,00
Rei. 1406 - Vieiras· c/124m'· RS 23.000,00 + linanc. RS
103,00 p/mês -19 anos (5.0.11.400,00),
Ref.1411 - Czemiewicz - 1 suite + 2 dann. - r) 185m2 - RS
78.000,00
Rei. 1413 . W. Hau- r:J 9Om' - 3 darm.. RS 33.000,00
ReI. 1423 - Czemiewicz . c/124m'· 3 darm.. RS 35.000,00
entrada + financ. RS 390,00 - 10 anos.
Rei. 1430- W.Rau ·c/16Om'· UO. Renascença· RS65.ooo,OO
+ Financ. RS 270,00 -14 anos

Rei. 1433 . Amizade· c/170m'· 3 darm.. RS 40.000,00 +

financ.
ReI. 1434· Amizade· Lot. Champagnal· C/240m'·1 suite +

2 darm. - RS 82.000,00 + linanc.RS 1.300,00 - 8 anos.
Rel.1436· Barra - Lot. Papp- c/150m'- 1 suite + 2 dorm.
RS 76.000,00 + linanc.
Ref. 1438 - Jguá Esquerdo - d 175m2 - 1 suite + 2 dorm.
RS 63.000,00
Ref. 1439 - Barra - Lot. Papp - cl 242m2 - 2 darm. + 1 suite
piscina - RS 160.000,00
Rel.I440-Jguá Esquerdo·l suüe « 2 darm.· RS65.ooo,OO
Ref. 1447 - Czemiewicz - cl 224m2 - 1 suíte + 3 darm. - RS
75.000,00
Ref. 1453 - Nova Brasllia - c/26Om2- cl piscina - 3 darm. + 1
suüe- RS 110.000,00
Rei. 1455· Tila Schuber- c/100m'· 1 suite + 2 darm.. RS
16.000,00
ReI. 1458 - Barra . c/ Sam' - Resid. Salier· 2 darm.. RS
18.000,00
Rei. 1459· Ana Paula· r:J 100m'· 3 darm .. RS 26.000,00
(quitado).
Rei. 1467· João Pessoa· c/140m'· 3 darm.' RS 57.000,00
Rei. 1469 . Amizade· c/ 100m' . 1 suite· 2 darm. - RS
27.000,00
Ref. 1471 - Centro - Sobrado cl 400m2 - 1 suite + 3 darm.,
piscina - RS 150.000,00 (sinal) + linanc. RS 1.200,00 p/mês
·10 anos (S.O. RS 60.000,00)
Rei. 1472· Jguá Esquerdo- c/141 m'· 3 darm.' RS 33.000,00
+ linanc. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (S.O. RS 14.800,00).
Ref. 1473 - Czerniewicz - cl 70m2 - terreno cl 420m2 - 3
darm.. RS 47.000,00
Rei, 1474 . Centro· c/ 268m' . 1 suile + '2 darm .. RS
150.000,00
ReI. 1485 . Ana Paula- C/95m' . 4 darm.. RS 36.000,00
ReI. 1494 - W. Rau· c/ 141,39m' . suile + 2 darm .. RS
75.000,00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa cl 80m2 + 1 casa cl 63m2 -

lerreno c/ 45.333m' . RS 58.000,00
Rei. 1497· Vila Rau·C/l00m'·1 suite,2dorm.· RS 9.000,00
+ linanc. HSBC . RS 374,00 . 20 anos
Rei. 1498· Vila Lalau· r:J 117m' . 1 suíte. 2 darm.. RS
53.000,00
Rei. 1499· Vila Rau· r:J 156m'· I suile, 2dorm.· RS 75.000,00
ReI. 1500 . Estrada Nova· C/121,50m'- terreno c/2.500m'
· RS 38.000,00

.

Rei. 1505· Centro- c/260m'- suite + 3dorm. - RS 150.000,00
Ref. 1511 - Czemiewiez - cl 235m2 - 2 darm. - salão festas-
RS 80.000,00

.

Ref. 1512 - Czerniewicz - cl 212m2. suíte + 2 darm. - RS
110.000,00
Ref. 1519 - Vila Nova - cl 180m2 - suüe + 2 dann. - terr. cl
1.624m'- R$ 130.000.00
Rei. 1516· Jguá Esquerdo· c/180m'· 3dorm.· RS 30.000,00
ReI. 1520· Centro- c/4 dorm. ·2 owc- RSI20.000,OO
Ref. 1522 - Czerniewicz - cl 203.92m2 - 2 suites - 2 darm. -

RS 140.000,00
Rei. 1524 - Vila Nova . c/ 221 m' . 5 darm .. 2 bwc . RS

65.000,00

Guaramirim - cl 152m2 - suíte +' 2 dorrn. -

R$ 57.000,00

SALAS COMERCIAIS/OUTROS:
Ref. 1149 - Rio Molha - Chácara cl 3.500m2 - Casa alv.
· 2 lagoas· RS 60.000,00
Ref. 3021 - Estrada Guamiranga - chácara cl 8l.628m2
- casa alv. c/140m2 + casa mad. cl 35m2 - roseira - gado
- RS 57.000,00
Rei. 3023· Estrada Garibaldi . chácara cl 184,800m' -

casa alv. - água corrente - pastagens - rancho· a 13km
do cenlro . RS 75.000,00
REI. 7008 . Estrada Nova . 1 galpão (inacabado) c/
320m' + 1 galpão (pronto) c/200m' . RS 27.000,00
Ref. 5014 - Centro - sala comercial - cl 312m2 - 2

pavimentos - RS 78.000,00

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

PRAIAS E OUTRAS PRA AS:Czerniewicz - cl 180m2 em fase final de

construção - R$ 95,000,00 - entrega 60 dias
Rei. 2030· C/288m'· São Francisco do su- RS 6.500,00
Rei. 2038 . penha . Terreno c/ 5.257m' - ao lado do
Beta Carrera - RS 20.000,00
Rel.2163 . Enseada· C/312,50m' - RS 7.000,00
Rei. 2185 . Barra Velha· cl 280m' . RS 4.000,00
(parcela)
Ref. 2225 - 1 terreno c/ 70.000m2 - lugar cl vista pIo
mar - Palhoça· Enseada de äruo . RS 130.000,00
Rei. 4133 . Ftorianópolis . Edil. Res. ttarnbé . apto c/
60m' . cl mobilia- RS 38.000,00

<'

CASAMISTA
Ret. 1361 - Vila lenzi - c/114m2. 3 darm. - RS
25.000,00 + 257,00 - 8 anos.
Rei. 1441 . Ilha da Figueira - madeira cl 110m' - RS
25.000,00
Rei. 1461· João Pessoa - cl 78m' - RS 17.000,00
ReI. 1480 . Corupá . cl 100m' . RS 40.000,00
Rei. 1495 . LIa. Santo Antônio· c/49m' . 2 darm. - RS
13.500,00
Rel.1508· Vita t.atau- c/135m'- 3 darm. - 2 bwe - RS
30.000,00

TERRENOS
Rei. 2130 . CI 1.940m' . Vila Lenzi . R$ 90.000,00
Ret. 2135· 694m2 - Condomínio das Azaléias - Jguá
Esquerdo· R$ 25.000,00
Rei. 2147 . 7.805m' . Cenlro . Próx. Kolhach - R$
195.000,00
Aet. 2150 - cl 450m2 - Em frente ao Salão Amizade
· RS 7.000 + 12 x RS 584,00
Ref. 2155 - cl 618,30m2 - Lot. Sto. Antônio - Nereu
RS 9.000,00 (RS 4.000,00 + parc.)
Rei. 2182 . c/31.312,50m'- Schroeder· RS 8.000,00
(o morgo)
Ref. 2191 - c/ 10.080m2 - próx. recreativa Marisol

(ao lado) . RS 380.000,00 (comercial)
Rei. 2192 . c/4.658m'· João pessoa . RS 50.000,00
+ 50 meses de RS 1.207,00
Rei. 2195 . cl 560m' . Lto. Campo Sampiero· RS
19.500,00 + 16 parcelas de RS 349,24
Ref. 2199 - cl 729m2 - Trevo Weg II - Rua Joinville

Lugar alto, plano· RS 38.000,00
Rei. 2203 - cl 3.000m' . Corupá . BR 280 - RS
15.000,00
Rei. 2206 . cl 1.300m' . Guaramirim . RS 13.000,00
Rei. 2208 . cl 470m' . João Peaaoa . RS 8.000,00
ReI. 2211 . cl 458m' - Ilha da Figueira· LaI.

Divinópolis . RS 25.500,00
Rei. 2213 . cl 450m' . Schroeder - RS 5.000,00
Rei. 2214 . cl 562m' . Ilha da Eiqueira . RS 8.000,00
Rei. 2217· cl 395m' . Vila Lalau' RS 20.000,00
Rei. 2218 . cl 688.50m' . Lto. Sto. Antonio· RS
9.000,00
Rei. 2221 . cl 569,68m' . Centro - RS 25.000,00
Rei. 2224· cl 392m' . Lot. Cenlenário . RS 18.000,00
Rei. 2227· cl 681m' . Centro· RS 27.000,00
Ret. 2228 - cl 500m2. Nova Brasília - próx. Móveis
Gomes· RS 58.000,00
Rei. 2234 . cl 531,75m' - Três Rios do Sul - RS
6.500,00
ReI. 2235 . e/2.642,47 . Vila Lalau - RS 38.000,00
Rei. 2236 . cl 503,5o'm' - Vila Rau· RS 15.000,00
Rei. 2237· cl 493m' . tto. Centenário· RS 7.00.0,00
+ finane.
Rei. 2238 . cl 2.598,75m' . Três Rios do Sui - RS
25.000,00
Rei. 2239 . cl 435m' . Vila Lenzi - RS 13.500,00

Rei. 4062 . Ed. Vila Nova - Vila Nova· e/90m'· RS Rei. 2240 . cl 486,33m' . Itha da Fi9ueira . Uo Residencial Charnpaqnat - cl 224,50ml - 1 sune ,

20.000,00 + linan. - 14 anos RS 457,00 - (S.O. RS Dlvinópotis . RS 13.500,00 closet, banheira hidromassagem , 2 dorm., cozinha35.000,00) Rei. 2241 - cl 7.968m'· Amizade· RS 50,OOm'
Rei. 4080· Ed. Dämarys· Czerniewicz - 1 surte + 1 Rei. 2242· cl 471,96m' . Vila Nova- RS 25.000,00 cl mobilia - R$ 85,000,001 + finane.

������..������

LOCAÇÃO
Czerniewicz - Próx. Alberto Bauer - cl
235m2 - R$ 80,000,00

APARTAMENTOS
Ref. A - 45 - Ed. Schiochet - c/153m2 - 2 darm. + 1 suíte
· RS 480,00 + cond. - cl tel.

.

Rei. A-52 - Cond. Amizade - 72m'· 2 darm .. RS 280,00
Ref. A-53· Cond. Res. Floresta - cl 54m2• 3 darm. - RS
220,00

CASAS
ReI. B - 53 . Vila Hau- casa atv, C/90m'· 3 qtos . RS 300,00
Ref. B - 54 - Lot. Santo Antônio " casa mista d 103m2, 3
dorm .. RS 150,00
Ref. B - 56 - Casa alv. cl 70m2. 2 darm. - Estrada Nova - RS

120,00
SALAS COMERCiAIS

Rei. C - 4 . Amizade· [1: ArturGhunler· C/90m'· RS 380,00
Rei. C-19- Vila Lenzl- R: Exp. AntonioCartos Ferreira, 1790
· r:J 41 me . RS 240,00
Rei. C - 24 . Baependi . R: Adelia Fischer, 711 . c/16Om'- 2
bwc . RS 600,00

ITBBmQS
Rei. E-I· Centro- RS 330,00

APARTAMENTO

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

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
, Rua Pastor Albert Schneider (Lot. VENO VOLKMANN) . R$ 6.800,00 . A VtSTA e ou ENTRADA de R$
2.000,00 + parcelamento.
• Rua Irineu Franzner com área de 460m2 - R$ 3.000,00 de ENTRADA e o saldo até 36 vezes.
'Rodovia SC·416 (LOT. HARDT) Lotes· R$ 8.000,00· A VtSTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00 e SALDO
parcelamento alé 50 meses.
, Rua Pastor Atbert Schneider com área de 8.300m' . R$ 100.000,00'· PARCELADO
'Rua João Januário Ayroso· Lote com 600m' (esquina)· R$ 16.000,00· PARCELADO
'Rua João Januário Ayroso (Lot. IMPERADOR)· Lote com 1.09Im'· R$15.000,00· parcetado
, RIO CERRO (próximo CHOCO LEITE) . Lotes - R$ 4.500,00 a vista

CASAS
• BARRA - Rua Feliciano Bortollni - Casa de alvenaria de 118m2, com 3 quartos. sala de estar e TV, cozinha, 2
bwc. lavanderia. garagem e mais uma área de alvenaria própria para instalação de indústria de pequeno porte _

RS 70.000,00· Terreno: 640m' (parceta R$ 40.000,00 e satdo aceita imóveis).
• CENTRO - Rua Jorge Lacerda - Casa de alvenaria de 291 m2 (inacabada) - 10 Piso: garagem para 2 carros. sala
ampla. cozinha. churrasqueira, bwc e dispensa - 2° Piso: 1 suite, 3 quartos, sala ampla, dispensa, banheiro e

TERRENO com 402m2 - R$ 110.000,00 (aceita carro ou imóvel de menorvalor).
• ÁGUA CLARAS - Casa de alvenaria (piso térreo 109m2, sala, cozinha, 3 quartos. bwc e garagem e 20 PISO: de .

36m2 próprio e completo para festas recreativas - Terreno: 950m2 - R$ 28.000.00 - R$ 15.000,00 entrada e saído
parcelado.)

SíTIOS
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 rnadeíra - R$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis té o

valer de R$ 50.000,00).

Lindos lotes residenciais � em vários pontos -loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluísio Bo'eing - 4 quartos, salas. banheiros, gàragem e demals dependências - R$ 300,00

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

Rua João Januário AYROSO - 125m2 - R$ 500,00 com telefone
TELEFONE: Prefixo . (376.)

,

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"
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Barra Sul
Imóveis

VENDE

TERRENOS
1 . Terrenpc/l.044,50m' (28,OOx37,30)· Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - (defrente
.Ciluma)
2, Terreno c/358,00m', Loteamento Papp - Rua 541 - 1'1$19.000,00
3 - Terreno c/378,OOm', t.ot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
4, Terrenec/673,58m' - Rua BerthaWeege, defronte Adaqha.na Barra - R$19.000,00 - 50%

entrada - salde parcelado - aceita carre até valer do terreno.
5 - Terreno c/329,00m' (14x23,50)' R.'Erneste Lessmann - Vila Lalau - R$12,000,OOaceitacarre
até R$ 8.000,00
6 - Terreno c/600,60m' - Rua Victor Satter, na Barra - R$ 16.000,00
7· Terreno no Residenciallmperader- R. Joào J. Ayroso- R$ 5.000,00 entrada, salde até 10x
Tetall'l$II.000,00
B· Terreno c/408,70m', Jardim Hruschka 11- R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00

SíTIOS
1 . Sítie c/137.500,00m', área toda plaina, Iocatizado em Garibatdí, distante 5 Km da Malwee,
edificado cem duas casas residenciais em alvenaria umac/II O,OOm' e a outra c/117 ,00m' cem

laje e uma demadeira c/80m', duas granjas de porcos cem capacidade para 300 porcos, uma área
para reproduçäo. deis galpões cem a área totat de 280,00m' para embalagem de bananas, 25.000

pés de banana e uma lagea enorme de peixes - R$1 BO.OOO,OO - aceita caminhão

CASAS
1 - Casa de alvenaria c/60,00m' - Terreno c/71B,00m' - Rua Júlie Pedri - Vila Neva - R$

42.000,00
2 - Casa em alvenaria c/157,00m'mobiliada e mais uma c/60,00m' semi-acabada, terreno c/

2.013,2Bm', localizada ii Rua Pastor Albert Schneider, s/n°. Aceita outro imóvel como parte em
pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraquá Esquerdo, Vila Neva - R$ 130.000',00 -

Negeciável
3· Casa madeira deis quartos, demais dependências, deis galpões em alvenaria, um cem

60,00m' e outro cem 50,OOm'. Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa alvenaria cem 190,00m', terreno 4B5,00m' (20x24,25), Jaraquá 99 - Let. Butzke,

lateral BerthaWeege - R$ 37.000,00
5 - Duas casas em alvenaria c/96,00m' e outra cem 63,00m', cada umac/três qtos, garagem
e demais dependências, edificadas em terreno c/489,00m' (14x35), localizada na Rua SOB

lateral da Frida Piske, na Barra, R$ 35.000,00
6 - Casa alvenaria cem 250.00m' eutr·a cem 180,00m' - duas salas cem 72,00m' e mais um

galpãe em alv. c/ 66,00m' - Terrene cem 1.677,OOm' . Rua Rie Brance, quase esquina
Réinelde Rau - R$ 400.000,00 (negeciável).

APARTAMENTOS
1 ' Edifície cem 2 pavimentes tende a area tetal de 404,00m', _cem 4 aptos, 4 garagens,

churrasqueira. Rua Egídie BusarelIe, 324 - Let. Papp., na Barra, area nobre· R$ltO.OOO,OO
- 70% de entrada + salde a cembinar.

,

LOCAÇÃO
1 - Satacemercia: c/36,00m', Rua Angele Rubini, 972 - R$ 270,00
2 - Sala cemercial c/I OO,OOm', Rua Pastor A. Schneider, 1412 - R$ 300,00
3· Salacemercial c/l00,00m', Rua Paster A. Schneider, 871 - R$ 400,00
4· Sala cemercial c/I OO,OOm', Rua Angele Rubini, 1053 - R$ 600,00
5· Galpãe em alvenaria c/260,00m', Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 600,00
6· Apartamente c/3 quartes, garagem, Rua Egídie BusarelIe, 324, Let. Papp- R$290,00
7 '.Apartamente c/2 quartes, garagem, Rua Jeaquim A. Girella, 21 O, Let. Papp: na Barra· R$ 290,00
B - Apartamente c/3 quartes, garagem e demais dependências· Rie Cerre· prexlme NaneteMalhas
. RS 230,00

. . °

9 - Casa de alvenariac/2 quartes, garagem, e demais dependenclas
- RuaWellgangWeege, sln - na

Barra - R$ 130,00
10· Casa mista cem 2 quartes e demias dependências - rua. Lat. BerhaWeege, Let. SaUer na Barra

'190,00 .

11 . Casa demadeirac/2 quartes, garagem, murada, Let. Alzira Hardt, SC-416·
RleCerro- R$180,00

12. Casademadeirac/3quartes, garagem edemais dependências, Let. Miranda - Ganbaldl- R$170,DO

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenze - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopeldo Malheiro
-Apto. c/I suíte + 2 qtos ou 1 suíte + t qteedemais dep., todos têm sacadac/ churrasqueira. Ent. a partirde R$14.183,06 + parcelas apartirde R$ 746,45
cerrigidas pele Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto C/406m', cem suíte + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, cem 2 vagas de garagem. Edicície cem grande área social

(piscinas térmicas, salões de festas,salas de [oqos, quadra de esportes, quiosques ... ) Valer: "$ 142.000,00 sem acabamento interne.
Edifício Tower Genter - Rua Joâo Marcatte, esquina cem Clemente Baratto
- Apto. n° 703 e tI 03: 2 qtos e demais dep. - Entrada a partir de R$ 25.000,00 e.assumir parcelas de condorruruo de construção de R$ 735,22
- Salas comerciaís executivas, em diverses tamanhos, cem preços a partir de: Entrada R$ 18.100,00 e parcelas de R$ 474,12.
Edifício Tulipa - Rua Ãngelo Schiochet, próx. ao Beira Rio'

.

- 1 Sala comercial c/ t 11, t4m' de área total (10B,57m' de área útil). Entrada de R$ 41.100,00 + assumirparcelas de condormnio de construção éle 2,325
Cubs (R$I.044,B5)
Condomínio Residencial Prímula - Rua Arthur Gumz, Vila Nova (Próx, ao Fórum)
- Apto c/ suíte + 1 quarto e demaisdep., c/I vaga de garagem - Entrada de R$ 22.800,00 eassumirparcelasdecendemíniedecenstruçãe de.l,6B6Cub's (757,6B).

CASAS/APARTAMENiI'OS/SALAS
· Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cem Ãngele Schiechet, apto, 702 c/225m' - suíte .. 2 quartos. sacada c/ churrasqueira, dep, empregada, 2
garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciade - R$ 125.000100
- Apto. 303: c/219,00m' - suíte + 2 quartos. dep. empregada, sacada c/ churrasqueira, 2 vaças de garagem, salão de festas, piscinas - Preço total sem
acabamento - R$ 110.000,00
- Apto. c/2 quartos, 2 banheires e.demais dep. - semi-neve - F.l$ 50.000,00
- Apto. c/ s�íte + 2 quartos, bwc social, sacada c/ churrasqueira e demais dep., área total de 92m' - Rua Bahia - !;;ntrada de R$ 27.000,00 + financiamente
de R$ 28.000,00
- Casa em alvenaria c/ aprox. 260,00m' - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Sala c/ mesanine - Av. Marechal Deocoro - Ediffcic Florença - R$ 53.000,00
- Casa de alvenaria c/ aprox. 150,00m' - Rua Max.Wilhelm - R$ 75.000,00' Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 eu outra casa.

- Casa semi-acabada de alvenaria c/t25,00m', num terrenede 945,OOm' - Rua ÁguasClaras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 eu trocapor casa mais central
-Casa em alvenaria c/200,00m -I suíte+ 3 qtos, dep. de empregada completa e demais dep., boa área churrasqueira.qaraçer» paraz carros- Bua Heinrich
August Lessmann, 230 - R$ 5B.000,00
- Casa em construção: de alvenaria cem BO,30m' + mezanino, num terreno c/450,00m' - R. Ferdinande Krueger s/n·, lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa c/70,OOm' num terreno c/750,00m' - Rua Jerge Buhr 249 (Fundes), Bairro Água Verde - Próximo a FERJ.
- Casa c/1Bl ,DOm' - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., c/garagem p/2 carros, Cem uma edícula em alvenaria C/55,00m' - Rua lrmäo Leandro, 750 R$
85.000,00
- Casa em madeira C/350,00m', terreno c/595,00m' - Rua Martin Stall - R$ 47.000,00
- Sobrado em alvenaria cem 350,OOm' - Rua l.eopoldo Jansen, 20 - R$ 200.000,00
- Casa em alvenaria c/120,00m' - rua Arthur Henchel, 46, R$ 60.000,00

TERRENOS
- Terreno c/43.6B9,00m' - Rua Jeinville, próx, Persianas Engler.
- Terreno c/ área de 22.B92,00m' - Rua Redelfe Tepassé, ca 100 met ros da Red. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos c/ área de total de 102.752,OOm' - Rua Walter Marquardt, pröx. ao Peste Cidade II.
- 2terrenes na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Coléqio Julius Karsten -- R$ 15.000,00 cada
- Terreno c/450,00m' - Loteamento Versalles, ,final da Rua Ferdinande Krueger· R$ 15.0G�,00
- Terreno c/350,00 - R. Lateral da Jesé T. Ribeire - Próx. Tube.s Mehr - R$ 10.500,00 eu entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00.
- Terrene c/86.000,00 m' - (20.000,00m' planes) - Barra de Rie Melha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terrene c/364 m' - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00

.

- Lete oie esquina c/51 O,OOm" Leteamente Renascença· R. Prefeite Jesé Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lete c/362, 18m' - Leteamente Renascença· Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lete n' 09 c/ 442,00m', ne Loteamente Hruscka . Bairre Sãe Luiz - R$ 12.000,00
- 02 terrenes ne leleamente .San Jesephe, Vila Neva, cem área tetal de 4.200,00m' -.R$ 42.500,00, ca<'la terrene
·01 terrene cem 550,00m' na R'ua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

.

- 02 terrenes - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
· Lete n'OI, c/6B8,27m', lecalizado ae lade de pertãe de entrada ne leteamenle fechade" Cendemínie das Azaléias' - 1'1$ 25.000,00
- Terrene c/378,00m' - Rua Celestine Depiné, Leteamente Champagnat - R$ 30.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa em alvenaria c/3 quartes e demais dep. - Rua Jeãe Planinschek, 685 - fUndes
· Casa em alvenaria c/3 quartes e demais dep. - Rua Erich Sprung - Bairre Água Verde
· Apte. c/I eu 2 quartes e demais dep. - Rua Presi<'lente Epitácio Pessea, 421, Ed. Emilie
- Apte. c/2 quartes e demais dep. - Rua Presidente Epitácie Pessea, 421 - Ed. Emilie
· Apte. c/2 quartes, sala/copa, cezinha e banheiro - Schreeder, em frente ii Neki Cenlecções .

- Apte. c/2 quartes, 2 bwc's e demais dep. - Rua Eleenera Satter Pradi, 307 - Ed. Antúrie
- Apte c/ suíte + 2 quartes e demais dep. - Rua Barãe de Rie Brance - Ed. Schi0chet
- Apte c/3 quartes e demais dep. - Av. Mal. Deedero da Fenseca, prédie Bance Bamerindus.
- Apartanientes ne Ed. Dianthus - RuaMarina Frutueso esq. c/Ãngele Schiechet, c/ suíte + 2 quàrtes, dep. empregada �demais dep. (sacada c/ churrasqueira.,
2 vagas de garagem), prédie cem salãe de lestas e piscina.
- Aptes ne Cendemínie Residencial Amaryllis - Rua Ângele Terinelli, Vila Neva (l'lecaçãe), cemsuíte + 1 eu 2 qu!!rtes e demais dep., sacada c/ churrasqueira,
garagem e bex para depósite.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS '"" . , '. ,
JARAGUÁ DO SUL,25 DE JUNHO DE 1999..............................

: '€(í!)RREIO DO:POV0:························································· .

.. D "'NCHO ' RANCHO IMÓVEIS ORECI 820-J

•
� ione: 371 ..8799 • ..Jaragua tio Sul Rua Barão do Rio Branco. 411 • Centro. Jaraguá do Sul- SC

IMOVEIS Bone: 373-0283 • Duaramirirn Rua 28 de Ag09tO.1467· ce�tro. �uaramirirm. SC
Internet: www.rancHolmovels.com.br

JARAGUÁ DO SUL - CASAS
Re1.208- área de 120,00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
Rel,455- área de 117,00m2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + linanciamento
'Re1.243- área de 72,00m2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
Re1.301- área de 120,00m2- 3 quartos- Á. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
Rel,415- área de 80,00m2 - 2 quartos - LaI. Rua Francisco de Paula - R$ 20.000,00
Rel,430- área de 104,00 m2 - 3 quartos - Rua Domingos Rosa (Figueira) R$ 25.000,00
Ref.456-Sobrado cl área de 275,00m2- 3 quartos- R. Richart Piske R$ 75.000,00
Rel,454- Casa de madeira c/ área de 98,00m2- 3 quartos- R. Gov. Jorge Lacerda - R$ 75.000,00 (Negocia)
Rel,434- área de 65,00m2-1 quarto-LaI.R.Chico de Paula(Próx. Menegotti MalhasR$12.000,00(troca p/
terreno)

JARAGUÁ DO SUL - TERRENOS
ReI. 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. 7139 LaI. 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 pare. de R$ 499,21 (Em Construção)
Residencial Clarice Koch Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 21,458,15 + 29 pare. de R$ 463,96 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 107.12m2 privativo - Suite + 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$40,445,44 + 14 pare. de R$ 879,25 (Em Construção)
Residencial Ágata - Apto 101 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suíte + 2 quartos
R.Nelson Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 401 - áreas de: 161,41 m2 total e 99,52m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 501'- áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R.
Nelson Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Jade - Apto 101 - áreas de: 152,05m2 total e 91,43m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$8.988,54 + 49 pare. de R$ 817,14 (Em Construção)
Residencial Jade - Apto 102 - áreas de : 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 6.731,12 + 49 pare. de R$ 611,92 (Em Construção)
Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 2 quartos - áreas de: 210,34m2 total e 128,78m2 privativo - R.
João Picolli - 66 pare. de R$ 950,57 (12 andar) Lançamento/66 pare. 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 pare. de R$ 477,81 (1º andar) Lançamentol 66 pare. 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 - Suite 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(él hidro) 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

Guaramitim OI!J Jaraguá do Sul. .

Area Comerclalem alvenaria cl 300,00m2(15,50x19,35) e terreno com 1.600,00m2(20x80l 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 (je 162,00m2 - 4 quartos - Estrada Caixa D'Água - R$ 60.000,00 (Negociavéis)
Rel,426 - área de96,00m2 - 4 quartos - Vila Amizade (Schroeder I) - R$ 15.000,00
Rel.179 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosário - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Rel.354 - área 90,00/70,00 m2 - 3/2 qtos - Rua Alexandre Lenlers - (Mista e Alv.) .R$ 38.000,00 (02 casas)
Rei. 433 - área 122,00m2 - 3 quartos(c/ telelone) - Rua Reinaldo Jung, 136-R$ 30.000,00(aceita carro)

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

.

GUARAMIRIM - TERRENOS
Rei. 93 - área de 775\00m2 - R. Jaraguá (Próx. a escola Germano Latin) - R$ 15.000,00
Rei. 294-área 1.102,50-R. Bethildes'P.M. Ribeiro(la!. Ervino Hanemann) Avaí-R$ 15.oo0,00(parc./ ac. terreno)
ReI. 169 - área de 457,00m2 - R. 28 de Agosto (Próx. Estação Rodolerroviária) - R$ 30.000,00
Rei. 239 - dois terrenos de 450,00m2 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)
Rei. 279 - área de 9.060,00m2 (54x70) - BR 280 Km 57 (Próx. ao trevo) - R$ 300.000,00 (Parcelável)
ReI. 200 - área de 1.680,00 - l.at. Got Lieb Kinas (Próx. a Imam) R$ 35.000,00
Rei. 246 - área de 420,00 (4 lotes) - Lateral da Got Lieb Kinas - R$ 9.000,00 (Aceita carro)
ReI. 274 - área de 1.000,00m2 contem galpão de alv. 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 telel. convI 373).

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
Rei. 197 - 215.0oo,00m2 edil. 2 casas de mad., rancho, lagoas, pomar. - Est, Pta Camp. - R$ 45.000,00
Rei. 353 - 130.0oo,00m2 (50% arroz - c/casa de mad. R$ 75.000,00 (Ac. casa em Jguá).Reduz o valor á vista,
Rei. 425 - 2.000,00 - c/casa alv. 126,00m2 - 03 qtos. -lagoa - toda cercada - Corticeira - R$ 30.000,00 -Troca

GUARAMIRIM - APARTAMENTOS
Ed. Topázio - Apto 202 - Suíte + 2 quartos - áreas de: 146.70m2 total e 94,29m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa - Entr. de R$ 19.031,40 + 30 pare. de R$ 634,38 (Em Construção)
Ed. Salira - Aptos com suite + zquartos - 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. Salira - Aptos com suite + 1 quartos - áreas de: 144.69m2 total e 94,28m2 privativo - R. Gerônimo Corrêa
início da obra Julho 99 - Entr de R$ 3.833,04 + 60 parc.de R$638,84 Lançamento

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

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

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
RUA eEL. 'Roe�"o fiOMES DE OLiVEIRA,tZ07 - JARAfiUA DO SUL· se-

FONE: 371-2357
VENDE

CASAS .

• 106 - ANA PAULA - Alvenaria com 84m2, 2 quartos, demais dep. - R$ 16.000,00
• 107 - TIFA MARTINS - Alvenaria com 92m2 - 1 suíte, 2 quartos - R$ 30.000,00
• 109 - ANA PAULA - Alvenaria com 91 m2 - 2 quartos, demais dep. - R$ 30.000,00
• 115 - VIEIRAS - Sobrado com 238m2 - 3 quartos, + sala comercial- R$ 85.000,00
• 117 - CZERNIEWICl - Sobrado com 226m2 - 1 suíte, 2 quartos - R$ 140.000,00
• 122 - FIGUEIRA - Alvenaria com 230m2 - 1 suíte, 4 quartos - R$ 82.000,00
• 124 - FIGUEIRA - Mista com 80m2 - 3 quartos + galpão nos fundos - R$ 25.000,00

TERRENOS
• 203 - CZERNIEWICZ - Terreno com 400m2, Área nobre - R$ 19.000,00
• 206 - AMIZADE - Terreno com 421 m2 - R$ 11.000,00
• 210 - VILA LENZI - Terreno com 420m2 - Próx, Salão União - R$ 7.500,00

APARTAMENTOS
• 502 - CENTRO - Com 3 quartos, .demais dependências - R$ 40.000,00
• 504 - VILA NOVA - Com 2 quartos, demais dependências + prest, de R$ 200,00
mensais· R$ 15.000,00

Terreno na Rua Amazonas com 6.000m2 - Centro.

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

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

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

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

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

Apartamento Condómínio Amizade - entrada mais financiamento.

ApartamentoEdifício Catarina Ersching - Centro próximo Pizzaria Caneri - Entrada + financiamento.

Chácara em Três Rios do NOite c/23 morgos, 2 casas, água e luz.

Chácara em Rio Molha c/30 mil m2• Aceita-se carro no negócio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FONE:/FAX: 372-1132
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Jaraguá do Sul, 25 de junho de 1999
....................

Novo popular da Toyota
,

I
I

o Brasil tem cada dia
mais opções de carros

populares, e as marcas
mais conhecidas

mundialmente e que
preservavam os carros

de valores altos estão
aderindo à moda dos
veículos pequenos,

econômicos e baratos. A

Toyota, a exemplo da

Mercedes-Benz, também
está entrando no

mercado de carros

populares e, para isso,
vem desde 1995 fazendo

projetos para substituir
a tentativa fracassada de

um popular chamado
Starlet, mas essa derrota

não se repetirá com o

Yaris, que foi lançado
há pouco tempo na

Europa, e que poderá
ser o segundo carro da

marca montado em

lndaiatuba, na fábrica
brasileira da Toyota. No

exterior do veículo, o
Yaris agrupou a

arrojada grade com

orifícios do novo Toyota
Corolla, e faróis
arredondados de

grandes dimensões que
incorporam os piscas, o
trabalho aerodinâmico

resultou em

modificações no desenho
do vidro traseiro, que é

para melhor direcionar o

fluxo de ar. O interior

oferece estilo e

ergonomia acima da

média do segmento, o

velocímetro digital com
cristallíquido tem um

estilo futurista e fica no

centro do painel, o
acabamento é simples, o
painel é de plástico junto
com o volante e os forros

das portas, bancos de
tecido estampado cinza,
também tem porta-topos
à frente do câmbio e uma

gaveta sob o banco
dianteiro do passageiro.
O Yaris tem três versões

disponíveis na Europa:
1.0, que gera 67 cavalos,
1.3, a gasolina, e 1.5,
turbodiesel Common

railem

desenvolvimento, o

câmbio pode dispor do
sistema com

embreagem automática
desenvolvido pela

Toyota. A aceleração
de O ,a 100 km/h.é de

pouco mais de 12

segundos, a velocidade

o veículo traz de série air bags para motorista e passageiro, direção hidráulica,
trio elétrico e rodas de liga leve

máxima chega perto
dos 160 km/h, e a boa

economia na cidade, de
14 km/I, e na estrada,

16 km/I.

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA lTDA.

Atendemos linha geral:

®� IJOSO

1J����'
Telefone: (047) 376-0251

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

_-

Coca-cola 600ml

R$ 0,951
Palmito (lenke 300g
R$ 2,991

SILENCAR
�TOS

. AMORTECEDORES'"
\_
ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

CASA DO AUTOMOVEL
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

�H·Ng-tD·J1&1

Rua: E,Ieonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC

Fones:
372-3675
371-7157
371-7292

Pipoca Yoki mtcroondas

f 00& diversos sabores.

R$ 0,891
Óleo de soja Perdigão
R$ í,3�J
Cerveja lecker ex cl í 2

__�$ 5,99 J .

Vinho Canção 5L

RS 9,75 , Páo de quel.jó +

chocolate' quente

RS .,291Vinho Casa Grande Sl

RS 5,251
Vinho

sare
de 801 5L

R$ 9,75·

Promoçäo válida até 3OJ06f9S ou enquanto durarem nesses estoques Walter Ma uardt· Rclnoldo Rau - Bemardo Dornbusch· E tãclo Pessoa Fone: :37Z-8888

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Uno CS 1.5 IE, ano
95, com 4 portas, travas e

vidros elétricos e alarme.
Tratar: 371-9056.

Vende-se Uno IE, 95/95, 4
portas travas, vidros elétricos e

alarme. Tratar: 371-9056.

Vende-se Uno 99 por
R$ 3.500,00 + financiamento.

Tratar: 975-2690.

CHEVROLET
Vende-se Blazer Executive, ano
99, preta, automática, couro,
CD, completa, 17.000km,

R$ 45.000,00.
Tratar: 370- 1521 ou

975-3306.

Vende-se Corsa, ano 97 de
troco por carro de menor valor.

Preço R$ 10 mil.
Tratar: 371-7324.

Vende-se Veraneio Custam,
4 portas, diesel, ano 89.
Valor: R$ 20.000,00.
Tratar: 973-3212.

Vende-se Chevette, ano 78,
preto por R$ 1.600,00 com

rodas esportivas.
Tratar:.370-2352

VOLKSWAGEN
Vende-se Kombi, ano 81 por

R$ 2 mil. Aceito troca, parte em

dinheiro. Tratar: 372-1626.

Vende-se Gol Plus, ano 96, cor
bordô. Valor R$ 6.000 de
entrada + 8x de R$ 575,00.

Contato: 973-8955.

Vende-se Santana Quantum,
ano 90 GL, 2.0, gasolina
completo. Valor: 7.000,00.

Tratar: 371-7260

MOTOS

Vende-se Alfa Romeu 164, ano
95, cor cinza grafite, impecável.

Valor: R$ 23.500,00.
Contato: 973-3212.

MOTOS

Vende-seMoto NX, ano 97,
volor: R$ 3.500,00 à vista.

Tratar: 973-5869

. UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
VEíCULO ANO COR COMBo
PALlOCL ,

SANTANACL
UNO MILLE ELETRONIC
KADETT IPANEMA SUE
ELBAS
CORSAWIND
PAMPA
ESCORT 1.0 HOBBY
ESCORT GL 16V H
CORSAWIND
BELINA
GOLCL
DELREY
VERONA LX
SAVEIROCL

97/97
88/88
93/94
91/91
88/88
96/96
90/90
94/94
97/97
96/96
89/89
88/88
82/82
91/91
91/91

PRETA·

AZUL.
VERDE
MARRON
AZUL
VERMELHA
DOURADA
DOURADA
VERDE
VERMELHA
CINZA
BRANCO
BEGE
VERMELHA
BRANCA

PICK-UP FIORINO 95/95 BRNACA GAS.

CARROS NOVOS E USADOS

Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do RioMolha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166

Regata
-

.

. -Motos
REGATA COMÉRCIO DE MOTO LTDA.

Feirão de
novos e

usados
20% entrada para 30 dias

Saldo em até 24x
Com capacete de brinde

Consórcio de motos a partir de R$ 53,26
Consórcio de carros a partir de R$ 136,00

, ,-

RUA ADELIA FISCHER, 239 -

\

FONE: 371-299'9

o F I ,e I N A
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

GAS.
GAS.
GAS.
ÁLC.
ÁLC.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
ÁLC.
GAS.
ÁLC.
GAS.
GAS.

ßI?(_W
370-2022

Gol Mi 98 branco
Palio ED 98 branco ,

Palio EL completo 1.5 97 azul

Ranger STX 96 azul
Fiesta prata cl ar-quente e limpador 96 prata
Uno 1.5 IE 96 azul
Palio EDX 96 verde

Logus CLi 96 branco
Uno EP 96 preto
Alfa 164 cornpletíssímo 95 cinza
Fiorino Furgão 95 branco
Santana Quantum GL 95

.

bege
Santana Quantum GL 95 prata
Pampa L 1.6 95 branca
Tfpo cl teto, rodas completíssimo 95 grafite
Tipo completo 4 portas com teto 95 cinza
Escort Hobby 1.6 94 branco
GolGL 93 verde

Tempra completo 93 azul
EscortL 93 azul

Logus CL 93 verde
GoI CL 89 prata
Prêmio 4 portas 89 verde
MoilzaSLE 88 branco

Jeep impecável 80 azul

MOTOS
Titan 98 roxo

Titan 96 azul
Saara 96 vermelho
Titan 96 cinza
XT 600 94 azul
CB 450 87 azul
XL 125 84 vermelho

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

MARTELINHO DE OUR
Tecnologia em microFunilaria

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

Custo muito menor do que o sistema convencional
-

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

GLA99-9HOP PÁRA-DR/BAB, TRAZ MA/O
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

, JJIII!
para eliminar os riscos do seu carro!

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

MA R'I NGA
GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jar()guá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTZLO

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

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

CONFORTO

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

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

.., Banco do motorista com regulagem manual de altura:

permite o ajuste adequado a cada motorista (opção).

CORSAWagon Super/GLS
VENHA CONHECER NA SUA COl\TCESSIOl\TÁRIA

" "

CHEVROLET.,JA DISPONlVEL!
: SEGURANÇA

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

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

V Air-bag e pré-tensionador do cinto de segurança

para motorista e passageiro dianteiro.

MOTOR

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

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

i :
. [HEVRllLET

EMMENOÖRFER Com. de Veículos
\

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
Fone: (047) .371-3655 - Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

1Flrêmio oe <Jl}uaHoaoe
IJimpresarinl e '1Flrofissionnl

DEMICAR
Chapeação e Pintura

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada
PEL05°ANO

,

CONSECUTIVO
EM1°LUGAR

#II1I/I

NAOPINIAO
,

PUBLICA.
JARAGUÁ OOSUL· sc

_z,'litllqUlfi;
�lI1pr'lillrillili ,profililiioDllili 1996/1999.

Y'� 01.� Y'��� � If.d.d. "

.I'�do fd- f., doa&.. Na l801.� 01. (!l!l!l,

LATOARIA EPINTUIlAS

-nEMIC-AR-
45,6

GUINCHO-

371-5057 9973 ..528
'Rua Major Julio Ferreira, 244 - Vila Lalau
Fone/Fax: 371-5057 - Jaraguá'do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardim, Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

CRECI001367-J

R. DOMINGOS O'ANOVA, 449
Fone/Fax: 372-0,174 -

372-0003 -,372:;0722
,371 ..31'24';,

'?,::

CASAS DE ALVENARIA .,

Cód. 1003 - CENTRO - R. GUILHERME DANKER - c/190,00m2., c/3 quartos., 2 bwcs, sala
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 85.000,00
Cód. 1006 - CENTRO - Rua Luiz Kienen c/282m2 - Nova - Aceita parcela
Cód. 1009 - CENTRO - Rua Leopoldo A. Gerent, 120m2 - c/2 qtos - R$ 85.000,00
Cód. 1017 - CENTRO - R. BARÃO DO RIO BRANCO - c/126,00m2., ideal para clínica ou
escritório R$ 55.000,00
Cód. 1021 - CENTRO - R. Leopoldo Manke c/140m' - R$ 58.000,00 - Aceita parcelamento
Cód. 1118 - BARRA - RES. DONA JULIANA c/150m2 - com suite + 2 qtos. Aceita imóvel
menorvalor.
Cód. ·1117 - CZERNIEWICZ - R. Erwino Bublitz c/144m2, c/ suite, 2 qtos - R$ 62.000,00 -

Aceita apto em Blumenau
Cód. 1212 - JGUÁ. ESQUERDO - R. Horácio Pradi c/ aprox. 90m2, c/3 qtos � R$ 35.000,00
Cód. 1216 - JGUA ESQUERDO - R. Luiz Spézia c/ 215,00m2., nova, c/ suite, 2 qtos - R$
125.000.00
Cód. 1254 - NOVA BRASíLIA - R. José Emmendoerfer c/ suite, 3 quartos - Próx. antiga Apae
R$ 80.000,00
Cód. 1352 - VILA NOVA - Rua Henrique Spengler c/376m2 - suite. 2 qtos, escritório, piscina,
garagem para 4 carros - Terreno c/900,00m2
Cód. 1353 - VILA NOVA - R. Euzébio Depoy c/ aprox. 200m2, c/ suite, 2 qtos, piscina - R4
100.000,00. Aceita chácara, apto.
Cód. 1371 - VILA RAU - Casa nova próx. a Ferj c/90m2, 3 qtos - R$ 36.000,00

TERRENOS
Cod. 2072 - AMIZADE - c/20.570m2 - R$ 120.000,00

. Cód. 2073 - AMIZADE - Rua Robert Ziemann, esquina c/702.90m2 - R$ 32.000,00
Cód' 2112 - BARRA - Res. Dona Juliana c/430m2_ R$16.000,00
Cód. 2116 - BARRA - Res. Joaquim Girolla, de esquina c/598, 10m2_ R$ 25.000,00
Cód. 2117 - ROD. PARA POMERODE - próx. Met. Lombardi c/46.000,00m2
Cód. 2193 - FIGUEIRA - Lot. Juca c/307,50m2 - R$ 12.500,00
Cód. 2214 - JGUÁ ESQUERDO de frente c/500m2 - R$ 20.000,00
Cód. 2216 - JGUÁ ESQUERDO, esquina c/479,00m2 - R$ 27.000,00
Cód. 2314 - VILA LENZI - ao lado Escola Giardini Lenzi c/3.813,00m2 - R$ 70.000,00
Cód, 2351 - VILA NOVA - Terreno alto c/646,00m2 - R$ 25.000,00
C6d. 2373 - VILA RAU - Fundes Teénosol350m2 - R$ 13.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3001 - ED. ELDORADO - suite + 2 qtos semi mobiliado - R$ 65.000,00 - Aceita pare.
Cód. 3002 - RES. AMARANTHUS - oitavo andar. suite, 2 qtos, 2 vagas garagem - Aceita casa
ou apto menor valor
Cód. 3005 - ED. JACÓ EMMENDOERFER - 1 suite, 1 qto, c/ garagem - R$ 55.000.00
Cód. 3007 - ED. ARGUS - suite, 2 qtos, cozinha mobiliada - R$ 46.000,00 + tínanc. - aceita
apto. menor valor.
Cód. 3009 - ED. MONTE CARLO - suite, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, 2 vagas. garagem
sern acabamento final.
Cód. 3013 - ED. SILVIO PRADI- CENTRO - Centro, prédio novo, suite, 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3015 - ED. MAGUILÚ - 2 qtos, c/ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suite, 2 qtos. garágem p/2 carros - R$ 65.000,00
Cód. 3017 - ED. LUNELLI - Rua Antonio C. Ferreira - a construir em sistema de condominio
fechado. Apto c/ suíte. 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, c/ garagem - Valor 1 + 47 parcelas de
2,10 Cub's, sem acabamento final.
Cód. 3211 - ED. FRAGATA - novo c/2 qtos - R$ 20.000,00 + financ.

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4004 - MARKET PLACE - 44m2 - R$ 37.000,00
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 78m2 - R$ 65.000,00
Cód, 4020 - CENTRO - Rua João Picolli - terrea c/117m2 - R$ 90.000,00

LOCAÇÃO
Cód. 603 - Casa de alv. c/3 qtos - Centro - R$ 400.00
Cód. 604 - Casa mista c/3 qtos - Centro - R$ 290,00
Cód. 605 - Casa alv., suite, 3 qtos, dep. empregada - CENTRO - R$ 660,00
Cód. 606 - Cada mista c/3 qtos - próx. Schopping Club - R$ 200,00
Cód. 622 - Apto NOVO - Ed. Silvio Pradi c/ suite, 2 qtos, churrasqueira individual - R$ 450,00
Cód. 627 - Apto c/ 2 qtos + telefone - Res. Maguilú - R$ 280,00
Cód. 637 - Apto c/'2 e 3 qtos na AV. GETÚLIO VARGAS - CENTRO - a partir de R$ 320,00
Cód. 642 - Apto. PRÓX. PREFEITURA c/3 qtos - R$ 380,00
Cód. 646 - Apto. c/ suite, 2 qtos - Ed. Arno Reichow - R$ 550,00
Cód. 660 - Salas c/32m2 - estác. próprio no Center Foca - R. REINOLDO RAU - CENTRO - A

partir de R$ 300,00
Cód. 663 - Sala ideal p/ Restaurante ou Lanchonete, c/200m2 - Próx. Posto Marechal- CENTRO
Cód. 679 - Sala comI. c/190m2, na AV. MAL. DEODORO (antiga Farmácia Sesi) - CENTRO
Cód. 900 - Sala para facção, totalmente equipada (máquinas overlock, cobertura, acabamento,
rebater elástico, etc.). Serviço garantido de 10.000 peças/mês - R$ 800,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC

BAMERINDUS PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSU!-TE-NOS

Informativo
Imobiliário

AIJS

I
TERRENO

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

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$
110,000,00
TERRENO com I ,540m2 sito à Rua Amazonas -

Próximo a Scar - R$ 100.000,00

I
TERRENO no RioMolha com 80.ooo,00m2 - ao lado

Ida Igreja Nossa Senhora do Rosário - R$ 55.000,00
TERRENO com 5.380m2 frente para BR 280 e Rua
dos Imigrantes - R$ 60.000,00
Dois terrenos na Rua Alfredo Schumann - um de

,Conviteesquina com 480,OOm2 e o outro com 420m2

I
TERRENO com 350m2, naRuaExpedicionário Fidelis

I
Stinghen - Loteamento São Francisco - R$ 14.000,00
Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro

A Associação dasAmizade - Valor de cada lote R$ 9.000,00

CASAS
Imobiliárias de Jaraguá do

CASA DE ALV com 85m2 sito na Rua Horácio Pradi Sul - AIJS, convida a todos

I
- Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo-

I
associados para uma reunião

/

R$ 29.000,00
CASA DE ALV em construção de 98,OOm2 - mais casa seguida de jantar por adesão,
de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158 - R$

com o presidente do CRECI-18.000,00
CASA ALV com 70m2 - ruais casa de madeira de SC, sr. WILSON
50,00m2 - na Rua Luis Bortolini, 435 - R$35.000,00

I I
CARVALHO DE ALMEIDA,

LOTEAMENTOS FINANCIADOS
na oportunidade serão

CAMPOSAMPIERO entregues as carteiras
OUROVERDE

credenciadas dos novosSÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIALFALBOYANT

I
corretores de Jaraguá do Sul,

I BREVE O LANÇAMENTO DO
e tratado de assuntos de inter-

LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ. esse da categoria.
ESQUERDO

DATA: 24/6/99
HORA: 18:00hs

LOCAL: Hotel Itaj ara

22 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO 14X28 - R$ 10.000.00
.23 - VILA LENZI - TERRENO COMERCIAL c/ 1.200m' (20x60) troca por
apartamento central - R$ 45.000.00
24 - JARDINE LENZI- TERRENO e/15X29 - Rua asfaltada - R$ 15.000.00 (aceita
parcelamento)

VENDAS 09 - CENTRO - CASA ct 300m2 - I suíte + 2 dorrn .. piscina. 2 garagcns cl portão
elctronicn - R$ 100.000.00 + financiamento

10 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALVENARIA e/56m'. I quarto. sala. cozinha.
bwe. garagem - R$ 17.000.00 - (PARCELADO) Aceita carro/terreno.
II - CENTRO - APARTAMENTO et I suúe com sacada. 2 dorm .. 3 sutas.

churrasqueira com sacada. 2 garagens. saunu. campo dc tutehol. sala de ginástica
- R$ 142.000.00 - Aceita imóvel/carro no negócio até"l{$ 70.000.00
12 - CENTRO - 'APARTAMENTO c/ 2 D()RM + (;ARAGEM - c/115m' - R$
46.0011.00
13 - CENTRO - APARTAMENTOc/3 DORM + 2 ßWCS - c/147m' - R$ 49.000.00
14 - VII.A NOVA - APARTAMENTO c/ suúc + 2 dnrm. churrasqueira. sacada - c/
145m' - R$ 6X.OOO.00
I) - CENTRO - APARTAMENTO e/2 dnnn .. sala. cozinha. sacada. garagem - R$
30.000.00 + Hunne.
16 - CENTRO - APARTAMENTO c/ 3 dorm .. sola. cozinha. c/ garagem - R$
45.0110.00 -/ 2 dorm. - R$ 42.000.00
17 - VERSALHES - TERRENO e/450m' - R$ 13.000.00 (Parcelado)
I X - (OIARDINI LENZI - TERRENO e/788m' - R$ 15.000.00 (Parcelado)
19 - VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL C/380m' - 13x27 - R$ 32.000.00
20 - CHAMPAGNAT - TERRENO c/15x28 - R$ 16.000.00 (Parcelado)
21 - AMIZADE - TERRENO 14X24.75 - Rua Asfaltada - R$ 10.000.00 +

Ilan.:clumcnlO

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: {)47 371-0768 - 371-6582

OI _ .IARAGUÁ ESQUERDO - SOßRAIJO ALVENARIA c/110m' + 90m' área

dc festa - com � dorm .. 2 hwo. cozinha mnhiliada. garagl:mc! portão eletrônico +

tclcfnnc - R$ 75.000.00
02 _ CENTRO - CASA ct 1 dorrn .. 2 salas. cozinha. bwc, área dc scrviço.tc/
garagem - R$ 65.000.00

.

03 _ ßARRA R. CERRO - CASA ALV. c/ 70m'. 3 dorm .. I hwc. sala. COZinha.

murada - R$ 23.000.00 .

04 _ PR(>X. PREFEITURA - 100m' + TERRENO c/18 x 22 - Casa cm alvenaria

c/ 3 d11J'111. - R$ 45.000.00
O'i _ Ci'.ERNIEWICZ _ CASA ANTIGA + TERRENO e/2.500m' - R$ 100.000.00

06 _ JOÃO PESSOA _ CASA ALVENARIA semi-acabada. c/100m', c/3 denn ..

bwc. sala. cozinha. garagem toda murada - R$ 2.'i.OOO.()(.1 (aceita parcelamento)
07 _ ÁGUA VERDE _ CASA ALVENARIA C0111 115111' - c/3 d11J'111 .. hwc, saia.

cozinha. garagem + casa nos Fundus cl n5m2 (entrada inJiviu.uan - R$ 59.ROO.GO

(aceita em troca casa / terreno até R$ 25.000.00 em Balneário dc ßarl,'a Vclh�).
OR _ A;-"'lI7.ADE _ CASA cl 70m2, 2 dorm .. sala. cozinha. lavanderia. cl piso

cerâmico - Terreno ct 650m2 - R$ 2).000,00

LOCAÇÃO
OI - VILA LALAU - CASA PR6x. WEG II - e0111 suúe + 3 dorrn .. com garagem - R$
450.00
02 - CENTRO - APTO. ED. SCHIOCHET - I SUíTE + 2 dorm. c/ garagem - R$
550.00
03 - NOVA ßRASíUA - APTOS NOVOS - 3 dorm. - c/ garagem - R$ 310,00
04 - VILA LALAU - CASA - Próx, Weg II - 3 dorm, c/ garagem - R$ 250.00
05 - NOVA ßRASfL.lA - CASA - R. João Planinscheck - 2 dorrn., c/ garagem - R$ 330.00
06 - CENTRO - APTO. SOß. BAMERINDUS - 3 dorrn. c/ garagem - R$ 350.00
07 - CENTRO - APTO. ED. MAGUILÚ - I dorm. c/ garagem - R$ 230.00
08 - VILA LALAU - APTO. PR6x. LíDER CLUB - 2 dorm., c/ garagem - R$ 250.00
09 - CENTRO - APTO. ED. KARINE - I dorm., s/ garagem - R$ 150.00
10 - CENTRO· APTO. ED. JARAGUÁ - 2 dorm .• c/ garagem - R$ 300.00
II - CENTRO - APTO. R. JOÃO PICOLU - 3 dorm. + 2 bwcs, c/ garagem - R$ 350.00
12 - VILA NOVA - CASA - PR6x. FORUM - 3 dorrn .. c/ garagem - R$ 360.00
13 - VILA NOVA - APTO - NOVO - 2 donn .. c/ garagem - R$ 380,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Excelente Chácara

- à 1500m2 do

Centro de

Guamiranga -

próximo de

supermercado/
Igreja, contendo 2
casas mistas,

lagoa, 2 aviários

produzindo em

torno de 15.000

frangos / galpões,
lagoa de peixe,
pastagem, toda

cercada com

telefone

Área de 55.266m2

Valor R$ 80.000.00

à vista

] � :.�����!�I.<?�.�::?� CORREIO;D,O, POVO ���(:���. �::?���: �.�'.�.� }.����.�.� .l.??�
I

CRECI934-J

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

Rua Padre Francken, 253

EngeteC VENDE
· , .

1 - CENTRO
· .

: 6 - VILA RAU
: Casa em alvenaria com 200m2 - suíte com hidro + 2 quartos, 3 salas, demais:
: comodos

•

: R$ 75.000,00

.

: Casa em alvenaria excelente localizção - Rua Procópio Gomes de Oliveira :
: com aproximadamente 250m2 - fundos para o rio.

•

: Valor R$ 180.000,0.0 à vista
•

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

• 2 - CENTRO
• Casa em alvenaria com 2 suítes, 4 quartos, 4 salas, garagem para 4
carros - terreno com 2,OOOm2 - 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.)

· .

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

: 7 - ILHA DA FIGUEIRA" LOTE
: 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

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
· .

.

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

: Terreno próximo a'Weg II - Rua Ernesto Lessmann

: Valor R$ 12.000,00
: 3 - GUARAMIRIM
: Casa alvenaria à 500m2 - Rua 28 de agosto, somente R$ 15.000,00
................ '

.. ,

' .

•

4 - CENTRO
.

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

: 9 - RIO MOLHA

.

, . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

: 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
· .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
· .

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

•

: 10 - VILA NOVA
: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e

'

••

.

: Apto próximo ao supermercado Breithaupt da Vila Nova - Novo - Suíte, 2 :
: quartos - R$ 22.000,00 + financiamento C.E.F.

.'

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

OFERTA DE JUNHO
._------------------------�----------�---�--------------------------------------------_.
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Incorporação: Marcolino Cipriani

. . . . . . . . .,. .

��[��� � [� f � �
• • • • • • • • • • •

�[� �[�� �l ��[
• • • A·· • • • • •

. ���[ [��[����.
• • • • • • • • • • •

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

*0 automóvel será sorteado entre os compradores do Residencial Imperial após a venda de todas as unidades.

• • • • • • • • • • • •

• Apartamentos com 250,78 m' e 267,46 m2*
• 2(duas) vagas de garagem
• Suíte Master com banheira de hidromassagem
• 2(dois) quartos
• Sala estar/jantar
• Lavabo
• Sacada ampla com churrasqueira
• Copa/cozinha
• BWC Social
• Dependência de empregada (completa)

• Área de serviço
• Fino acabamento

• • • • • • • •

• Prédio com 7 (sete) andares
• Localização privilegiada
• 2 (dois) apartamentos por andar
• Apartamento de zeladoria
• Vídeo porteiro
• Área de playground
• Garagem para visitantes
• Porteiro eletrônico para garagens
• Elevador
• Esquadrias de alumínio anodizado bronze
* Incluindo área comum e garagens

Apartamento Tipo Cobertura (andar superior)

Fone/ Fax:370-0919
Rua Padre Pedro Francken, 253
89251-040 Jaraguá do Sul, SC

CRECI934-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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com a seglUlmlf1lço e o qlUlollüdlode
Residencial PIROIMA

o Apartamento
• 2 Quartos (1 su íte)
• Sala estar / jantar
• Sacada
•. BWC Social
• Cozinha

.
• Lavanderia

. • 1 vaga de garagem

�IPIROIMA
� CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

VOCÊ MERECE

UM IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

•. 4 Pavimentos
• 18 Apartamentos
• 'Salão de Festas

• Bicicletário

• Garagens
• Portão e Porteiro Eletrônicos

• Previsão TV a cabo

• Central de gás .

• Play Ground

UM EMPREENDIMENTO ARROJADO COM ARQUITETURA MODERNA

-

Localização: Rua José Emmendoerfer, próximo Edifício Hortência

VENDAS'

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.proma.com.br

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 
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Intermediária

VENDE: Alvenaria cl 7(),()()m2 -

Nereu Ramos

R$ 18.000,00

� ENDE: Terreno c/ 392,0()m2-
Amizade

R$ 13.000,00

VENDE: Prédio comercial cl

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

� L'ND/:.:: Sala comercial e

residência cl 200,00m2 - Centro

R$ 230.000,00

VENDE: Condomínio Residen
cial Leutprecht em construção -

Preço: Entrada + financiamento

VENDE: Vende: Alvenaria cl

180,00m2• Rua Guilherme Melchet -

Corupá - R$ 75.000,00

VENDE: Alvenaria com 120m2 - Ilha

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

VENDE: Sala comercial com'

90,00m2 - Rua Barão do Rio

Branco - R$ 120.000,00

VENDE: Terreno com

15.716,50m2 - Vila Romana

R$ 85.000,00

VENDE: Alvenaria (sem
acabamento), com 148,OOm2 - São

Luis - R$ 55.000,00

VENDE: Alvenaria cl 1l0,00m2
Próx. Malwee
R$ 35.000,00

-

ALUGA: Casa alvenaria,
contendo 4 dormitórios - Rua

Martim Sthal, 507 - Vila Nova

VENDE: Em construção COIil

205,00m2 - Barra Rio Cerro

R$ 60.000,00

VENDE: ALvenaria cl 124,001112
(1 suíte + 2 quartos) - Vila Lenzi

R$ 42.000,00

VENDE: ALvenaria cl 200,00m2,
terreno cl 2.580,00m2 - Corupá -

R$ 70.000,00

VENDE: Madeira cl 90,00m2 -

Nereu Ramos � R$ 12.000,00
+ financiamento

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC

http://.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J ... 371 -211 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Térreno
F. com 45aCUIdade _ R. O,OOm2 --

'$ 20.000,00 ' próx.

] � :.�����!�I.c?�.��? ; , CORREIO DO,PQVO ���::���. �:?���'. ?� .l?� :.���.? .l?� .l.??�

Chãvb

-

00000m2 (100x100)
Mini Chácara

com 10'_0 �m frente parque
com casa em construça der _ R4 25.000,00
aquáticO Junkes Schroe

't 2qtos
b com 1 SUl e, '

Casa Vila Rau, Coa,
bWC garagem,

Copa COZ., '20 00m2-sala, '
2 terreno 4 ,

lavan�eria, 120,00�:ismo _ R$ 30.000,00
Propr. : Bernadete

VENDE
APARTAMENTO

• Apto José Emmendoerfer - 3 qtos, demais depens., entrada
+ arcelamento.

• Casa em Schroeder, ótima para comércio - Terreno com

1.125,00m2 - R$ 45.000,00
• Casa Alv. - Rua Bertha Weegue - próx. Saão 25 de Julho
com 1 suíte, 1 qtos, demais dep. - R$ 27.000,00
• Casa próx., chocoleite com 3 qtos, demais dep. - casa

ótima - R$ 22.000,00
SOBRADOS

• ' Sobrado Vila Lalau, esquina com Rua Alberto Santos
Dumont - ótimo para comércio e residência.
• Sobrado Rua Alberto Santos Dumont - com 1 suíte, 3 qtos,
demais de .

- R$ 85:000,00
���.""........�

• Terreno RuaJoãoJ. Ayroso-Jguá Esquerdo- R$23.000,00
• Terreno comercial - Rua Ervino Menegotti - R$ 20.000,00
• Terreno na ilha da Figueira, próximo ao Vitória - R$ 8.500,00

TERRENOS
• Lotes no loteamento Alzira Hard - Entrada R$ 2.000,00 +

parcelas de R$ 250,00 ou R$ 6.000,00 à vista.
• Lotes Residêncial Miranda - entrada + parcelamento ou

R$ 5.500,00 à vista
• Dispomos de terrenos na Rua Epitácio Pessoa com diversas
metragens.

CasaRua Luiz .

420,OOm2 KienenCom2880m2
hd.

-

Contená . ,terreno
� romassagem 2

o 1 Suíte com

�� qtos), bwc, an�is�:: (:acada em todos
ISpensa, lavande � Cl'8, capa, cozinha

garagem para 2 cen
rte, ChurrasqUeira'rros - R$22.000,00

'

Pão e Vinho inaugura Café Colonial

Agora Jaraguá do Sul conta com a

melhor opção para o desjejum e

happy hauro Atendendo a uma

necessidade de vários clientes e

.o{erecendo uma nova opção à

população j araguaense, a

Panificadora e Confeitaria Pão e

A "Famí1i�" p_

t,

, ao e V'Souz L' mho' ]
-

a, lziane e)\"'-'
. oao Carlos )\Il' •

lY.Larcos A )\,..-
e H'larGa de. lYlaes e N'l

.

1 za Maes
Vinho atende todas as manhãs, das
7h30 às 10 horas, e a tarde" das 15 às
20 horas, inclusive nos finais de

semana, com um completo café colo
nial. É uma ótima opção com completa
variedade de pães, doces, frios,
salgados, tortas, bolos, sucos, chás,
café, chocolate quente, frutas e outros

produtos para fazer destas refeições

algo muito agradável e saudável.
Além de todas estas opções,
todos podem continuar contando co

a variedade e qualidade
da Pão e Vinho, na
Marechal Deodoro, n° 1011

Telefone: 371-5805

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,'EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

entrega apartamentos antes do prazo
A Futuro Empreendimentos
Imobiliários entregou as chaves
dos apartamentos no

Residencial Ágata, 30 dias antes
do prazo previsto.
O Residencial Ágata foi
construído na Rua Nelson
Nasatto - próximo a SCAR - pelo
Sistema de Condomínio
Fechado a Preço de Custo.
Conforme informa o Diretor
Presidente da empresa, Sr.

Deoglair Edilson Gesser,
"houveram melhorias na obra
solicitadas pelos clientes, tais
como: vidros fumê com alumínio

bronze; piscina com deck na

Sócio Ary Morelli Macedo entrega
chaves para sr. Osvaldo Gesser e esposa

eliane

cobertura; lajes com isolamento
acústico e térmico;
impermeabilização de sacadas,
cozinhas, lavanderias e Bwc's;
sacadas com vidro fumê e

alumínio bronze; pintura acrílica
externa e interna; acabamento
em massa corrida com pó-de
mármore; soleiras em qranito;
revestimento das sacadas com

pastilhas cerâmicas, entre
outras."

Apesar das melhorias, a obra foi

entregue antes do prazo,
reforçando o respeito e a

seriedade da empresa para com

seus clientes - informa Deoglair.
O Residencial Ágata tem 7

andares, com apenas 2

apartamentos por andar -

ressaltando a Qualidade de
Vida. No 7º andar existe o salão
de festas com churrasqueira e a

piscina com deck, de uso

comum do condomínio.
A Futuro é uma empresa jovem,
com apenas 4 anos de atividades,
e reforça sua posição de Líder de
Mercado em Edifícios com 7

andares na região, administrando
mais 7 obras: Residencial
Talismã, Edifício Pérola Negra,
Residencial Clarice Koch, Edifício

Topázio, Residencial Jade,
Edifício Safira e Residencial
Esmeralda, num total de
17.000m2.
Na 4ª Multifeira, de 9 a 18 de

julho de 199�, a Futuro estará

expondo suas obras, com
maquetes gráficas, perspectivas
e filmagem das obras.
A empresa está situada na rua

Quintino Bocaiúva, 64 - ao lado
da loja Locomomtivos.

Os telefones eara contato são 312-0651t 311-0696 e 913-5304.
LíDER DE MERCADO EM EDIFíCIOS COM 1 ANDARES

EMPREITEIRA DE rMo.:oé;081iA
MALACARNJ; LTDA.

.

rß(tCf/;(jf}�1!;di
Esquadrias de Alumínio LTOA.REVESTIMENTOS

CERÂMICOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aluga-se 2 peças + bwc no
Bairro Jguá Esquerdo -

Contato 975-4366

Vende-se fax marca
Itautec 3.000.

Valor R$ 250,00.
Contato 372-2333

Vende-se Videogame
Nintendo 64 com 2 controles e

uma fita de jogos -. R$ 250,00.
Contato 372-2333

Vende-se mesa de corte

costura 5m x 1,60m e

máquina talhadeira e vários
moldes, R$ 500,00.
Contato 372-2333

Vende-se terreno na cidade
de Penha-SC, localizado em

área nobre com 14m de frente

por 70m de fundo - totalizando
980m2. Valor a negociar,

R$ 16.000,00.
Tratar 371-2960, com Solange

Aluga-se casa por R$ 150,00,
com alguns móveis, de 5

peças - Rua Adão Norosctii,
228 - Vila Lenzi ou tratar pelo

371-2945

Vende-se cadeirinha de bebê

para carro, importada, por
R$ 130,00·- Tratar 371-9992

Aluga-se casa na Vila Rau
com 2 quartos, por R$ 170,00
- Tratar 370-1524, e vende-se

jogo de sofá

Vende-se telefone celular.
Tratar 373-0999

Troca-se megadrive por uma
escrivaninha - Tratar 371-2025

DOCUMENiTOS EXtRAVIADOS

Tecelagem e Confecções Eduardo Ltda.,
Rua Hodolfo Hufenuessler, 346 7 Centro
- Jaraguá do Sul - SC, CGC/MF n°

84.443.002/0001-64, e Inscrição
Estadual n° 250.095.297. A empresa
comunica que foram extraviados os

seguintes documentos: Nota Fiscal série
única na seguintes numerações: 6620 a

6650, 6656 a 6670 e 6676 a 7000.

ROTARY Pérola Industrial
Pró-A]ADEFI

Promove FEIJOADA

Data: 26 de Junho de 1999
12 horas - Valor: R$ 5,00
<) Sociedade Recreativa

,...,

UNIAO

InforDlações: 370-0414

ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

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

EDITAL N° 22.269 de 22-06-1999
DIRCEU SILVA E ANAIR FISCHER

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Lages, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Alex Fischer, Rio da Luz I, nesta cidade, filho de Osvaldo Silva e Justelina de

Oliveira Silva.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de programação, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente naRua Alex Fischer, Rio daLuz I, nesta cidade, fílha de Alex Fischer e Cacia Glatz

Fischer.

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

II

EDITAL

ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma da Lei, etc -.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:
-

Adelina Majjezzoli - Rua José Theodoro, 4221 - Nesta;
Adriana Terezinha Lopes - Frida Pisk Gruger, 519 - Nesta;
Albertina Pereira Hang - Rua.Bertha Weege, n" 515 - Nesta;
Amarildo Fantoni - R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 1453 - Nesta;
Amarildo Fantoni - R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 1453 - Nesta;
Amarildo Tomaselli - Rua Três de Outubro, 00 Correio - Centro -

Schroeder;
Anselmo Salva Filho - R. Venâncio da Silva Porto, 841, Vila Lenzi -

Nesta;
Autoposto Capital de Ger. & Pel. Ltda. - Av. Salomão C. de Almeida,
701 - Nesta;
Claudia Rosani Borges - Rua Presidente João Pessoa, 868 - Nesta;
Cristiane Regina Pedrotti - Rua Dona Antónia, 428 - Nova Brasília,
próx. c Nesta;
Cristiane Regina Pedrotti - Rua Dona Antónia, 428 - Nova Brasília,
próx. - Nesta;
Cristiane Regina Pedrotti - Rua Dona Antonia, 428 - Nova Brasília,
próx. - Nesta;
Elisabeth Leoni - R. Tufiet Mafudt, 200 - Centro - Nesta;
Estofados Gomes Ltda. - Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nesta;
Irineu Ivo Didzian - R. João Nunes, 117 - Czerniewicz - Nesta;
Irineu Ivo Didzian - R. João Nunes, 117 - Czerniewicz - Nesta;
Jair Adão Camacho & Cia. Ltda. - Rua Exp. Gumercindo da Silva,
52, sala I - Nesta;
Jair Adão Camacho & Cia. Ltda. ME - Rua Exp. Gumercindo da

Si1 va, 52, sala I - Nesta;
Jaraguá Ind. e Com. de Máquinas Ltda. - Rua Marcelo Barbi, sIn°,
sala 2 - Nesta;
Jaraguá Ind. e Com. de Máquinas Ltda. - Rua Marcelo Barbi, sInO,
sala 2 - Nesta;
JCLA Lajes Premoldados Ltda. ME - R. Guaramirim, 314 - Schroeder;
Kamon do Brasil Ltda. - R. Major Julio Ferreira, 309 - Nesta;
Luciano José Postai - Rua Walter Marquardt, sIn° - Nesta;
Mareio Luiz Ferreira - R. Guilherme Weege, 22, ap. 37, centro - Nesta;
Merily Andreza Batista Bonatti Sud - R. João Planinscheck. sIn° -

Nesta;
Merilyn Andreza Batista Bonatti Su - R. João Planinscheck, sIn° -

Nesta;
Nelson Streit - Rua Gustavo Streit, 1405 - Nesta;
Nicolas Andreas Foscolos - R. Alwin Enke Paula, 73 - Água Verde
Nesta;
Orestes Bruning - Rua Carlos Black, 222 - Nesta;
Reinaldo José Furlani - Rua Ribeirão Cacilda, sln" - Nesta;
Renato Reinke - Rua Carlos Oecksler, 391 - Nesta;
Rogerio Correa - R. Helmuth 'Hansen - Nesta;
Sergio G. Pomerening - Rua José Krause - Nesta;
Ubirajara Riccomi de Almeida Prado - R. Thomaz F. de Goes, 0050 I

- Nova Brasília - Nesta;
Valdir Gomes Wolff - Rua Treze de Maio, 166 - Czerniewicz - Nesta;
Valdir Tomelin - Sta. Luzia, Km 18, sIn°, CP 98, Sta. Luzia - Nesta;
Valdir Tomelin - Sta. Luzia, Km 18, sIn°, CP 98, Sta. Luzia - Nesta;
Vera Lucia Furtado - R. das Flores, 135 - Nesta;
Wilson Pereira da Silva - Rua Es!r. Ribeirão Cavalo - Loteam. Gadorti -

Nesta;
Wilson Pereira da Silva - Rua Estr. Ribeirão Cavalo - Loteam. Gadotti -

Nesta;

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

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabel ionato na Rua: Artbur

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, 23 de Junho de 1999.

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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show de
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natividade
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JOINVILLE I
C.N.C. Cine Mueller I: Star wars (Iegendado). I

Horários: II h30, 14h, 16h30, 19h, 21 h30. I
Sexta e Sábado: sessão adicional, à meia-noite. I

C.N. C. Cine Mueller 2: Segundas intenções. I
Horários: 14h15, 16h15, 18h30. II

Armadilha. I
Horário: 21 h. II

G.N.C. Cine Mueller 3: Star wars (dublado). I
,

Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h. I
BLUMENAU I
C.N.C. Cine Neumarkt 1: Star wars (legendado). I

Horários: Ilh30, 14h, 16h30, 19h, 21h30. I
Sexta e Sábado: sessão adicional, àmeia-noite. I

CNC. Cin� Neumarkt 2:.t\ múmia. I
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h. I

G.N.C. Cine Neumarkt 3: Star wars (dublado). I
Horários: 12h, 14h30, 17h, 19h30, 22h. I

GNC. eine Neumarkt 4: A múmia. I
Horários: 15h, 17h30, 20h. Sexta e Sábado: I
sessão adicional, às 22h30. I

G.N.c. Cine Neumarkt 5: Armadilha. I
Horários: 14h15, 16h30, 18h45, 21h15. I

G.N.C. eine Neumarkt 6: Segundas intenções. I
Horários: 15h, 17hlO, 19h10, 21h30. I

Programação válida para o período de 25/6 a 0117. I
-•.......•........•

. BACKSTREET QUER O MUNDO
Os garotões do Backstreet estão cheios de novidades. Neste mês, eles
começaram a divulgar seu novo disco, Millenium, com uma turnê
iniciada pela Europa. Os garotos vão fazer 42 shows em 13 países,
sendo que a primeira apresentação aconteceu no último dia 2, na cidade
de Ghent, Bélgica. Na seqüência, passam pela- Inglaterra, Espanha,
Alemanha e Itália. No dia 19 de agosto é a vez de começar a tour pela
América, que vai tero pontapé inicial em Miami, cidade natal do grupo.
O Backstreet também está reinaugurando seu site oficial, cujo endereço
é www.backstreetboys.com. Lá, os fãs vão poder saber tudo sobre a

banda, além de participar de bate-papos com os meninos, Para encerrar,

logo eles vão aparecer numa música da trilha do filme Tarzã, segundo
comentários, num estilo adulto e sério.

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Leonardo (Tempo), Raimundos (Só no

forevis), Engenheiros do Hawaii (Tchau Radar!) e Cidade Negra
(Hits Oubs). Principal lançamento: Jamiroquai (Synkronized).

/---------"
I � tbl:�\�ß \_,�:
I

.

MicheIe Alquini (27/6), I
I Letícia L. SabeI Momm (29/ I
I 6), Altair Maestri - "Tinho" I
I (30/6) e Leila Modro (30/6). ,
" /

E� �'N'f"N'�
Cir A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer confirma a

vinda para Jaraguá do Sul de uma das melHores duplas da
nossa música popular brasileira, Sá & Guarabyra. A

apresentação será em novembro .

Rua: Cei. Procópio Gomes
de Oliveira, 1rt

Jaraguá do Sul - SC
FoneJFax: (047) 371-9887

Acenda a fogueira!
festa vai começar'!
em Jaraguá.

.

li1.
u
1�

ALFA&CIA
MODAATUAL

VENHA CONHECER'A NOVA

COLEÇÃO
OUTONO-INVERNO

.��,§�r:
Rua Mal. Deodoroda ��

Fonseca,1452 v.l:3FonelFax: 372-3306 �
(ADiJaraguá do Sul - sc :tJ

.

O

Procópio Gomes, 481

1�:Ii:rm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633

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

Vida é dádiva!
Cada vida é dádiva divina!

É presente que Deus nos dá,
pela sua graça. Cada vida é

única, exclusiva. Aí reside a

grande beleza da criação de
Deus. Ele criou cada pessoa
individualmente. Ninguém
se repete!

A aventura desta vida é

ímpar. Não se repete um

momento sequer. O dia que
passou, passou. Cada mo

mento é a única chance que
temos de vi ver bem, de

explorar ao máximo as

capacidades e dons recebidos
de Deus. Cada momento é o

momento de nos alegrarmos,
de sermos felizes, de no s

arriscarmos sem medo ... de

acreditar que Deus tem um

plano para a nossa vida.
Não estamos aqui como

turistas, que, armados de

A EDUCAÇÃO CO�PLETA

binóculos, máquinas fotográ
ficas e filmadoras querem
apreciar, ver e registrar tudo.
Somos, antes sim, peregrinos
neste mundo.

Cada momento é único,
por isto somos convidados a

viver nossa vida com muita
intensidade. Caímos e levan

tamos. Sabemos que Jesus
não exige de nós uma fé

perfeita. Ele quer de nós uma
fé com muito amor. Amor

que se concretiza nas rela

ções do dia-a-dia, seja na

família, no trabalho, na vida

pessoal, nas amizades. Jesus
nos aceita assim, como pe

quenas centelhas de amor,

minúsculos átomos da fé. Ele

nos I i berta da pretensão de

jogar a primeira pedra. No seu

reino há lugar também para os

que não têm tanta clareza de

sua fé. No entanto, com um

grande desejo de viyer o amor,
a justiça, a solidariedade em

seu cotidiano.
Jesus nos convida dizen

do: "Vinde a mim vós que
estais éansados e sobrecarre

gados que eu vos aliviarei."
Jesus nos estende a sua mão

e diz: "Vinde, eu vos alivia

rei." Este convite nos livra da

aflição de ter que acertar

sempre para merecermos a

misericórdia de Jesus. Na

nossa busca pelo viver bem,
na nossa busca de ser feliz,
certamente tropeçaremos,
carrernos, veremos nossos

sonhos e anseios sendo
tolhidos. Talvez não conse

guiremos esconder nossas

lágrimas diante da frustração,
de repente, diante do nosso

tropeço, diante de cair em si.

Lágrimas, porém, são as

provas de que não confor

mamos com a realidade que
nos cerca. Vivendo intensa

mente em amor solidário,
como Jesus ensinou, teremos
a felicidade, a paz!

Prezado amigo leitor!

Prezada amiga leitora!
A tua vida é um presente

maravilhoso recebido de

Deus. Viva com intensi

dade, com alegria, com

júbilo! Sevocê estiver tris
te e angustiado, lembre do
convite de Jesus. Ele con

vida: "Vinde a mim vós que
estais cansados e sobrecar

regados e eu vos aliviarei."
Jesus te liberta de todas as

opressões e sofrimentos e te

oferece a vida com abun
dância!

Pa. Claudete Beise Ulricb

tiifrculo
Ita.lia.I1C>

de Jaraguá do Sul

Desfile italiano

Muita festa e farta distribuição de vinho pelas ruas da cidade no sábado,
dia 19 de junho, finalizando com grande concentração
na Praça Ângelo Piazera. Apresentações do Coral e

dos Grupos de Dança do Círculo Italiano e da Escola

Municipal Urbano Teixeira da Fonseca, deGuaramirim.
Agradecemos a todos que prestigiaram, a Secretaria

de Esportes, -Cultura e Lazer e a PolíciaMilitar pelo apoio, a comunidade

que se envolveu e aceitou com simpatia nossa alegria e nosso vinho e, em especial,
ao amigo Gilberto Pradi

Floriani, coordenador do.

Desfile.

- Devanir Danna -

Presidente
Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira ci Henrique Piazera

ROTARY X PARABENIZA - Diretoria da Associação de
Moradores do Bairro Avaí, pela iniciativa do "BOTA-FORA",
realizado no último sábado, ocasião em que o lixo reciclável foi,
ven-dido e o resultado dividido entre a associação e Apae. São
iniciativas desta naturezaque fazem crescer uma comunidade e

dernonstrar que unidos e com parceria é possível obter resultados
fantásticos.

ROTARY X DOM ORLANDO - A Comissão Especial do

Rotary Club e da Casa da Criança, em audiência com dom

Orlando, bispo Dioces,ano de Joinville, comunico-u a

disponibilidade do Rotary Club de Guaramirim, em adrninistrar
a "Casa da Criança". Teremos integral apoio da Mitra Diocesana
de Joinville, devendo ser feito contrato de comodato com a

-

mesma, com todos os pormenores. A comunidade do Rio Branco
foi consultada e, em assembléia geral, aprovou no último

domingo, com a presença do vigário padre Ademir,
representantes do Poder Judiciário e do Rotary Club.

ROTARY X ROTARAC - Os companheiros Alencar e Angelo
reuniram-se com jovens de Guaramirim para reativar o Rotarac em

Guararnirim, que já existe desde 1988, mas atualmente com suas

atividades paralisadas. É de suma importância para a comunidade
o trabalho do Rotarac, que vem fortalecer o jovem no seu caráter e

personalidade. Espera-se que tenha boa receptividade nos jovens
esta iniciativa dos companheiros que tem todo o apoio dos dernais

companheiros e do representante Distrital do Rotarac, que deverá

se fazer presente num futuro próximo.
'

ROTARY X POSSE - Já definida a posse do novo Conselho Diretor
do Rotary Club de Guararnirirn. Será no próximo dia 8 de julho,
quando assumirá a presidência do Club, para 1999/2000, o

companheiroWalter Fiamoncini; vice presidente, AlencarManoel
Vasques; secretário, Rildo Albuquerque; tesoureiro, Cleber
Saade; protocolo, Lauro Eidt; Comissão Interna, Osnildo Bartel
Junior; profissional,Marcos Roberto Hasse; Comunidade, Angelo
da Silva; Internacional, Orjana Bartei; relações públicas, Osnildo
Bartel e Alencar Manoel Vasques.

ROTARY X CASA DA AMIZADE - Senhoras dos rotarianos da
nova geração procuram reestruturar a Casa da Amizade com as

dernais senhoras dos companheiros veteranos. A presidência deverá
recair napessoa de Veronica Germann. Para a reorganização estão

se reunindo às quartas-feiras, às 19 horas. É salutar esta iniciativa,

já que na "Casa da Criança" necessitamos da Casa da Amizade

para, voluntariamente, apoiar este trabalho. Também recebemos
da Gillian Edith Mary, esposa do futuro governador Rolf Botho
Hermann. a solidariedade e apoio pela "Casa da Criança" e

prontificando-se a trabalhar conosco nesta iniciativa. Obrigado!

ROTARY X PODER JUDICIÁRIO - Rotary Club expedirá
ofício à Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guararnirirn apoiando integralmente a solicitação de construção
de novo fórum para Guaramirim, aliás, na ocasião da homenagem
que o Rotary Club prestou ao Poder Judiciário nos 30 anos em

1997, uma das reivindicações do Rotary feita ao presidente do

Tribunal de Justiça, foi a reforma e ampliação do fórum, o qual
foi aceita com muita simpatia.

- ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

(047) 373-0187

.Marcos Roberto Hasse

OAB/se 10.623
Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Consideração sobre direito e moral
A complexidade do estudo

do Direito e da Moral já foi e

continua sendo alvo de muitos
estudos e discussões entre

grandes filósofos no decorrer da
História do direito e da própria
human idade.

Platão (428 - 347 a.C.) foi
o primeiro filósofo a analisar

a justiça sob o enfoque
dualista. No seu ponto de vista,
o Direito Natural seria o mais

justo, porque surge no mundo
das idéias, da perfeição e do

conhecimento, pertencendo,
portanto, somente aos sábios.

Santo Tomás de Aquino (séc.
13), inspirado em Aristóteles, e,
pondo fim às confusões de
idéias até então criadas, fundou
a Escolástica apresentando a

seguinte hierarquia: Direitos
Divinos, Direitos Naturais e

Direitos Positivos.

Thomas Hobbes (1588 -

1679) defendia o Direito

Natural, a liberdade que o

indivíduo tem de usar livre
mente o próprio poder para a

conservação da vida, utilizando-

se de tudo o que o juízo e a razão
consideram meios idôneos para
a consecução desse fim. Para

Hobbes, os homens viviam em

estado de natureza, buscando o

prazer e o afastamento da dor,
podendo fazê-lo através de
lutas, por exemplo, criando uma
situação caótica, de luta cons

tante - homo hominis lupus (o
homem é o lobo do homem),o
monstro que devora tudo. Para
acabar com o caos, funda-se o

Estado absolutista que passa 0S

direitos individuais ao Estado.

Modernamente, o filósofo
Norberto Bobbio estabelece seis
critérios para a distinção entre

o Direito Natural e o Direito
Positivo:

I - Baseado na antítese
Uni versal i dade/Parti cu I a

ridade, contrapõe o Direito

Natural, que vale em toda par
te, ao Positivo, que vale em

lugares determinados.
2 - Na antítese Imuta

bilidade/Mutabilidade, só o

direito natural é imutável -no

tempo.

3 - No que se refere à fonte,
que se dá na antítese natura

potestas populus (Grócio - o

Direito Natural deve ser

invocado nos tempos de guerra
e paz, em todos os ramos do

direito).
4 - O Direito Natural é

conhecido pela razão e o Direito
Positivo através de uma

declaração de vontade (a
legislação em si).

5 - Quanto aos compor
tamentos, os Direitos Naturais
são bons ou maus por si

mesmos, e os Direitos Positi
vos são por si mesmos indi

ferentes, assumindo uma certa
_ qualificação.

6 - O Direito Natural
estabelece aquilo que é bom, e
o Direito Positivo aquilo que é
útil.

Há muito de incomum
entre o Direito e a Moral.
Normas de comportamento
são ditadas nos dois casos e

têm em comum uma base

ética. Os filósofos qu� se

dedicaram a este estudo das

Ferj sedia Feira de Promoções de Vendas
Os alunos da 7" fase do curso

de Administração do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do
Sul, sob a coordenação do

professor Roberval Zen, estarão
realizando no dia 23 de junho a

.

última etapa da 2" Promoven,
Feira de Promoção de Vendas,
da disciplina de Administração
de Vendas II.

O evento terá início às

] 9h 15 no auditório da institui-

ção. A partir da criação de

empresas fictícias, serão

apresentados novos produtos
como: bonés, bebidas, alimen
tos, calçados e artigos de

confecção ..

o CESJS/Ferj recebe Comissão de
'Credenciamento para Centro Universitârio
O CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul) estará
recebendo, nos dias 29 e 30 de

junho, a Comissão de Acom

panhamento do credenciamento

para Centro Universitário.

O Centro Universitário de

Jaraguá do Sul será o primeiro
do Estado.

FIQUE
SONHANDO

ACORDADO •••

LEIA - LIGUE
ANUNCIE -

Fone/Fax:

(047) 370-7919/
370-8654 / 370-8649 -

370-7944

Professora Cláudia Regina Althoff

normas jurídicas e das normas

morais, fizeram-no de inúme
ros pontos de vista.

O Direito procura sempre se

aproximar do justo, buscando a

justiça, e, com isso, a cons

ciência de um dever a ser

observado e cumprido.

Deveres e Direitos são, por
tanto, obrigações e conquistas
que envolvem processos de

estudo e bom senso, pois
quando o direito de um fere o

de outro, configura-se uma

injustiça que pode ser social,
política, profissional ou pessoal.

Pós-graduação continua
com inscrições abertas

Continuam abertas as

inscrições para os cursos de

Pós-graduação do CESJS

(<;:entro de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul). Os cursos de

Pós-graduação "Lato Sensu"

são: Planejamento Regional
(início na primeira quinzena
de julho), Atualização em Téc

nicas de Análise e Projeto
Estrutural (primeira quinzena
de julho), Máquinas Elétricas

Rotativas (primeira quinzena
de julho), Negócios Inter

nacionais (primeira quinzena
de julho) e Logística Em

presarial (em agosto).
Maiores informações po

dem ser obtidas no CESJS

(Rua dos Imigrantes, 500 -

Jaraguá do Sul- Departamento
de Pós-graduação, pelo tele

fone 371-0983 ou pela Inter

net www.ferj.rct-sc.br).

-Mestrado em Ciência Jurídica
A Coordenação de Pós- do Sul, no 2° Semestre/99. O

graduação do CESJS/Ferj curso será desenvolvido em

comunica aos interessados

no curso de Mestrado em

Ciência Jurídica que estão

abertas as pré-inscrições
para o referido curso, a partir
do dia 24/6/99 até o dia 21/

7/99.

Sua pré-inscrição é deci

siva para a oferta do referido

Mestrado aqui em Jaraguá

convênio com a Univali -

Universidade do Vale do

Itajaí.
No dia 22/7/99, às 20

horas, haverá uma reunião

de esclarecimento na Ferj.
Telefone para contato:

(047) 371-0983, ramal26 ou

,33, E-mail: posgra@ferj
rct-sc.br,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Naseimantos

:::10:::.::::C::::O:::R::::RE=:::IO:::D:::O===PO:::V::::O==========CP CRIANçA ======S=ex=t=a=-.ß=el=·ra=,=2=5=d=e=j=u=n=ho===de�19::::;�

A garotinha Taqná Machado comemorou

3 aninhas dia 23:16.
Ela é filha de Ivone Machado.

o garotinho Luan Oberherr (4 anos)
foi escolhido pela Ford Kids, de São
Paulo, para fazer propagandas. Ele é
filho de Idacir e Silvânia Kehl
Oberherr

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Embelezando nossa coluna Jade Hohl
de Medeiros, que completa 1 aninho
amanhã (26/6). Cumprimentos dos

pais, Jaison e JeaneHohl de Medeiros,
e da irmã Jéssica

Completou 1 mês no último sábado

(19/6) William Reicher+ Eidt, ele é
filho de Lauro e Selma (Star Shine
Estúdio Fotográfico, emGuaramirim).
Felicidades!

12/6/99 - Aline Dalila Antunes
12/6/99 - Hélio Miguel
12/6/99 - Hemily Schrodi
12/6/99 - Jussara Pereira Rocha
12/6/99 - Vinicius Eduardo Paternolli
13/6/99 - Antonia Carolina Vieira da Silva
13/6/99 - Isaias Antonio Alves
13/6/99 - Thaina Luiza Correia
14/6/99 - Guilherme Alexi de Freitas
14/6/99 - Guilherme Dellani
14/6/99 - Jean de Souza
14/6/99 - José Weiington Janicki
14/6/99 - Leandro Luís de Azevedo
14/6/99 - Marina Dellani
14/6/99 - Patricio Anderson Schlüter
14/6/99 - Thainara Chopenski Brandão
14/6/99 - Thales Evangelista Nichelatti
15/6/99 - Anderson Luís Rodrigues
15/6/99 - Gabriely Fussieger
15/6/99 - Lucas Henrique da Rocha
15/6/99 - Matheus Felipe Sabei
15/6/99 - Nicolas Lemos Leão
15/6/99 - Rhaysa Gonçalves
15/6/99 - Susana Benke
16/6/99 - João Vitor Minei
16/6/99 - Wellington Lemke Borba
17/6/99 - Ana Luíza Wenk dos Santos
18/6/99 - Amanda Tecilla
18/6/99 - Anderson Luís Hanemann Junior

•••••••••••••••••••••••••••••

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transports de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

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

Recebendo os

cumprimentos dos

pais, Dionisio e

Solange K. Nahs, e dos
avós Aluino e Maria;
Bianca Nahs completa
1 aninho amanhã

(26/6).
Parabéns!

ESCO(:l\�
Marcos A. Póvoas .

Rua Willy Günther, 155 . Rio Cerro I . Jaraguá do Sul· SC .

Fones: 973·5732 . 376·1112

CLíNICA�� Weotf{á

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



chamamé bem campeiro pa
ra a ilustração e brilho do

trabalho. Gaiato e Giseli
também foram aI vo de

aplausos, ao dançar um xote

figurado, durante a 4a Noite

Gaúcha, na AABB. A tra

dição gaúcha agradece a

escola, através do grupo de

alunos, pelo.espaço cedido
à nossa cultura. Os piquetes
Estampa de Taura e Es

tância Peão Farrapo orgu
lham-se de seus filhos.

Domingo no Rodeio
27 de Junhov

É um dia especial à família e amigos virem à

sede campestre do CTG curtir um "buenacho"

domingo campeiro. Haverá, a partir das 9h30,
cavalos de aluguel para passeios, e você que já
possui seu pingo, traga-o, pois realizaremos

provas campeiras e treinos de laço com Vaca
Mecânica. Tudo isto e outras surpresas para fazer

um.domingo agradável. Estamos "tchesperando".
No local, completo serviço de bar e cozinha com
café colonial.

Rodeio do Trote ao Galope
Dias 2, 3 e 4 de julho o Piquete do Trote

ao Galope, do patrão Cilo Junkes, realizará
o 6° Rodeio Crioulo de Vaca Mecânica, Vaca
Parada e Provas Funcionais. No local haverá
completo serviço de bar e cozinha com

churrasco, e a já tradicional paleta de
ovelha. Informações: 372-2779

Tchê classificados
Vendo: Cavalo Crioulo, 11 anos, Rosilho.

Bom para iniciantes no laço.
Telefone: 372-3797, com Lio

Vendo: Cavalo marchador, tordilho negro, 8 anos.

Telefone: 371-6045, com Ademir

Barbada: Vendo dois vestidos de prenda.
Cores: salmão e bordô - telefone: 371-6975 -

Caroline

Vendo: Vestidos de prenda.
Telefone: 371-9887, Aliane
Selaria Rancho Velho

Reforma de montaria, peças especiais e

personalizadas,
conserto de laço, tudo com fino trato.

Sidnei Murara - 372-0258

9h30 - Treino de laço com Vaca Mecânica
IOh30 - Treino de laço com Boi - Inscrição R$
5,00
Cada inscrição ganha um churrasco,
não será permitida reinscrição.
12 horas - Pausa para o almoço
13h30 - Provas campeiras
15 horas - Vaca Gorda com Vaca Mecânica
IS horas - Café Colonial
16 horas - Vaca Gorda com Boi

r---------------�

I Gaúcho(a) de idade nova I
I
Aline Franzner (26), Amanda Gonçalves Cunha

I(30), Salete Mesch (2), Fernanda Raulino (7).
�---------------�

Agenda gaúcha
27 de junho - Domingo no Rodeio - CTG Laço
Jaraguaense
2 a 4 de julho - Rodeio Piquete Do Trote ao Galope
(Cilo) - Jaraguá do Sul
9 a II dejulho - Rodeio CTG Laço Massarandubense
- Massaranduba
16 a 18 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense -

Luís Alves
16 a 18 de julho - Festa da Cachaça - Luís Alves
31 de julho - Baile CTG Laço Jaraguaense - Grupo
Candeeiro
6, 7 e 8 de agosto - Rodeio Piquete Laço de Ouro

(Beco Krüger)
13 a 15 de agosto - Rodeio CTG Galpão Amigo -

Timbó
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao erc Laço
Jaraguaense saborear um churrasco, 'rever os amigos
e passar momentos de alegria e descontração
conosco. Nestas noites gauchescas teremos, a partir
das 19h30, treino de laço aberto a todos e música

tradicionalista gaúcha.

Il\f
CARNES

I�

Os gaúchos Vandressa e Braulio casam-se neste dia 26,
iniciando uma linda caminhada com amor e amizade. Que
Deus ilumine esta nova famüia gaúcha

Tradição gaúcha na Ferj
A tradição gaúcha teve

espaço na Fe� (Fundação
Educacional Regional Jara
guaense). Um grupo de es

tudantes do sétimo semestre

do curso de Admistração de

Empresas fez apresentação
de vestidos de prendas no

auditório da escola, quarta
feira (16). O professor de

danças gauchescas e laçador
do Piquete Estampa de
Taura Adir Sauer (Gaiato) e
Giseli Mesch dançaram um

Nike e Alemão no Sítio
Amor e Tradição. Nike, do

Piquete Raízes da

Tradição, do CTG Laço
Iaraguaense, ficou com o

primeiro lugar 110 laço de
Vaca Mecânica, realizado

110 domingo. Evandro
Ropelato, CTG Laço Iaraguaense, levou para Nereu Ramos a primeira colocação de

sábado. Alemão, Piquete Laço de Ouro, foi o segundo colocado nas duas provas.
Estive lá sábado e domingo e fiquei admirado pela ótima infra-estrutura que este

piquete possui, parabéns, patrão Adolar. ·Agradeço pelo grande carinho que recebi da

família Sítio Amor e Tradição. Adolar! Conte sempre com o Jornal CP e o CTG Laço
Iaraguaense para divulgar e apoiar seus eventos e promoções

Rodovia BR-280, Km 55 - Próx. Polícia Rodoviária
Guaramirim - SC - Fone: 373-0339

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ir 373-0344

Fotografias
Fone: 370-1703

Lenice Marquardt foi eleita, sábado
passado, no Baependi, Garota São Luísl
99. Ela representará o colégio no

Rainha dos Estudantes, em julho
Falo Fábio AoUI

Centro Espírita
Santa Catarina
Desenvolvimento -

Consultas Trabalhos
noAmor - Sorte

Negócios

Dr. Carlos Alberto da Rocha que por muitos anos foi
diretor do Fórum de Iaraguâ do Sul, com a esposa,
Cristina, as filhas Priscila e Elaine, com o namorado,
Daniel Ligocke, e o amigo Osni Benkendorj, de .

Blumenau, nos salões do Clube Atlético Baependi

o anjitriiiD Wandér Weege, com o

palestrante Antônio Rosa Neto, prefeito
lrineu Pasold e a filha Mônica na

palestra Rumo ao Novo Milênio,
promovida pela Rádio Iaraguâ, terça- �

.

feira passada, no Baependil'"

Augusto Demarchi Junior (Ninho)
com a esposa, Cristiane,
comemorando o primeiro aniversário
de vida em comum

Márcia Iunkes e Gilson Casagrande
trocaram alianças na mão direita, com
bonita festa no Clube Atlético Baependi

ADVOGADOS

ITAJAI JARAGUÁ DO SUL
Rua Pastor Abe�o
Schneider, 2373

Verdureira da
RAQUEL Ltda. ROBERTO A. ROCHA

OAB/SC 1l.31S

EVANDROA.RATHUNDE
OAB/SC 13.094

direito família, comercial,
penal e trabalhista

Rua Palhoça, 420
SãoVicente

FONE: (047) 241-3797 - 965-1195

CPllllfl'cip "e "lIt4S e

tlel'''III'''Selll Ge,.,,/.
Dpce� S41",,,p� fi'ip�
�e�i",,� "Ii.elltps

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

Fone: (047) 372-1468

Mudas de árvoresfrutiferas
flores e plantas ornamentais

12TIPOS DE CARNE':;

Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Rua Walter Janssen, 110
.

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

Rua Waller Marquardt, 1778

Tel. (047) 370-8679
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meu marido falou que vou ficar
gorda como o esposa do amigo
dele! A partir do momento que a

senhora fizer sua dieta orientada e

seus exercícios, não irá engordar
devido a reposição hormonal e até
irá emagracer! Bom, doutor, agora
vou mais tranqüila, pois já tirei
minhas dúvidas. obrigada.

! � .-.���.�.� CORREIO:!B,@<!,P9�;,O············· }���.���.I?? .��.�I.�� g.� �.���? .�.� .�??�

Menopausa -- diálogo
Doutor, vou ter que tomar

hormônios? Não!!! A senhora terá que
repor (terapia de reposição hor
monal). Mas por que doutor? Vamos
rever seus sintomas: calorões, insônia,
depressão, engordando, desinteresse
sexual, dores nos ossos, pele seca,
dorde cabeça, tonturas, desinteresse
pela vida ... Estes sintomas são
devidos a falta de hormônio que seus

ovários estariam produzindo, mas

devido a sua idade eles pararam de
funcionar criando estes sintomas na

sua vida. Então faremos uma

reposição hormonal usando hor
mônios naturais. Doutor minha vizinha
falou que vão crescer pêlos no meu

rosto, e que a sogra dela ficou
barbuda ...

Não, não se preocupe, pois a

senhora irá apenas repor o que lhe
falta e a senhora nunca teve barba

quando seus ovários funcionavam
naturalmente. Junto com o trata
mento a ·senhora deverá cuidar de
sua alimentação, evitando gorduras,
sal, açúcar e massas, pois engor
darão a senhora. Juntamente deverá
fazer exercícios como caminhadas
diários ou hidroginástica e, acima de
tudo, ter um divertimento. Fará
também os exames que vou solicitar

para ver seus níveis de gordura,
diabetes, anemia, mamografia e seus

preventivos do câncer. Quais os

outros benefícios que eu terei? A
senhora já ouviu falar de osteo

porose? doença que faz os ossos

Clínica UroAtual
Pedras do Rim � Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge ,Czerniewicz, 1277

if 371-3426
I

.

Ora. Anna Paula L. de Albuquerque
; Oftalmologista - CRM 6972

'CLíNICA.,E C/HU�Gl�+B�::8&'���";��flN;TE�l�II�I�fi�tltl;
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

ficarem fracos e quebrarem? Já ouviu
falar de mulheres que infartaram ou

tiveram derrame cerebral? Pois be,
a reposição hormonal irá ajudá-Ia a

evitar estes problemas.
Volto a dizer: o tratamento consiste

em repor hormônios, dieta e exer

cícios, Assim, a senhora poderáatingir
a expectativa de vida de 70-80 onos
com saúde.
Mas doutor, a minha prima rolou

que dá câncer .. , se a senhora tiver
fatores de risco e não fizer seus

exames preventivos, deveremos to
mar cuidado, mas não está contra
indicado pois, para cada dez
infartos do coração, teremos um

câncer de mama na mulher. Faça
exames que solicitei e discutiremos

qual o melhor tipo para seu caso.

Mas doutor, vou ter que menstruar

depois de três anos sem? Não, no
seu caso onde a menopausa já
está instalada, posso medicar sem
ter que menstruar, mas se a senhora
fosse mais jovem e apenas a

menstruação tivesse tolhc do .

manteríamos a senhora mens

truando normalmente, pois estaria
na perimenopausa. Mas doutor,

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTOAADULTOSEAOOLESCENTES

Ursula KaraI!
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Érnestina da Silve Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

Dr. Antonio Beleza
Centro de Saúde da Mulher

�J!B!�:��:��!'!!
DE ANÁLISES CL(NICAS.LTOA.

Rua Preso Juscelino, 45 .
, .

Jaraguá do Sul - Centro

fi
Doenças do Intestino grosso,
reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

----=o------o--�=-=--�
Dr, Alexandre L. &hlabendorff

( Procfoclin ) cm - 7096

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de
última geração.

• • • • • • • li • • • • • • • • • • • • • • • ••

Dr. lVfarlo Sousa
Dr. J\/Iarlo Sousa _Ir.

Fone 371-5117 * 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - sc

Centro Médico Odontológico

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

FeVV\i""icliV\
Clínica de G�necologia e Obstetrícia.

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -1§
andar - Centro - Telefone: 372-0395

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia), TRATAMENTO DE

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e

Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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...Em clima de romance

Namorar, caminhar juntos, abraçados, ir a um

cinema, jantar a luz de velas, receber flores,
mandar um cartão, surpreender e ser

surpreendido. Ah. que estado de graça é esse da
paixão. Estar apaixonado é viver num outro mundo
onde tudo é diferente, se tem muita energia e

disposição, há uma alegria interior constante. O
mundo é cor-de-rosa e o futuro é todo nosso! Não

. há otimismo maior do que o de um apaixonado.
Também, com toda essa energia, todos os

problemas se tornam pequenos.
Neste fim de milênio, estamos participando de

uma mudança muito rápida de tudo. As
informações que chegam até nós via redes
internacionais de TV, via Internet, e tudo rncís.
vem fazendo com que nosso conhecimento se

amplie, nossas necessidades se modifiquem,
nossos valores se transformem. O que era

importante ontem, já não é hoje, o que era atual
e real na semana passada, já não é mais agora.

Essas informações mais e mais atualizadas
despertam a todo momento a nossa consciência
para novas coisas e, cada vez que isso acontece,

nós nos tornamos diferentes, pensamos e

sentimos diferente.
São tantas e tão rápidas as mudanças que

ficamos perdidos, inseguros, com medo da vida,
do futuro, do agora. Como adaptarmo-nos a

uma sociedade cujas necessidades estão
mudando tão depressa? É nessas horas que

queremos algo mais estável. Algo que não mude
tanto e que esteja ali quando precisarmos.
As mudanças econõmicas têm obrigado as

pessoas a procurar um outro jeito de vida, menos
estável. A vida afetiva também não suporta mais as
formas antigas de possessão, semelhante a uma

economia de capitalismo amoroso, onde se vivia
dos juros e rendimentos dos papéis. Estamos numa
época onde é preciso arregaçar as mangas e ir à
luta, envolver-se com a vida, lidar com ela de
verdade e não nas apostas do mercado.

Como dizia meu professor Stephen Gilligan, a vida
é como um rlo. ela flui e vai lhe pegar mais cedo
ou mais tarde, para que você aprenda a omar. E
é a isso, estamos assistindo nessa mudança de
valores de final de século. Uma volta para os

valores internos, ao relacionamento estável e

compreensivo, o fim das imposições e das

ditaduras de poder. O homem está se

humanizando novamente.

(Continua)

LEONARDO ROMÃO JR

Psicólogo - CRP- 12/0027

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224

Feinso reúne sociedades e

clubes do Vale do ·Itapocu
---------------------------------

Desfile abre a 29Festa de Integração, que acontece neste domingo (27),
no Parque de Eventos Manoel Prefeito de Aguiar, em Guaramirim

Guaramirim - As 24 socIe
dades filiadas à Associação
dos Clubes e Sociedades de
Ccçoe Tiro do Vale do Ito

pocu participam, neste do

mingo (27), da 29 Feinso (Fes
ta de Integração das Socie
dades), O desfile que marca
o início da festa será às 10 ho
ras, percorrendo o trecho da
Rua 28 de Agosto, entre a Igre
ja Senhor Bom Jesus e o prédio
da Estação Ferroviária.

O Município promove a

segunda edição da festa das
sociedades no ano em que
comemora o 50Q aniversário,
"É o início das festividades",
afirmou o coordenador da
Feinso, Oswaldo Aguiar de Al
meida'. A organização da fes- '

ta espera cerca de mil pes
soas durante todo o domin

go, no Parque de Eventos
Manoel Prefeito de Aguiar.

Para marcar a tradição
entre as sociedades típicas,
haverá competição de tiro,
modalidade Chumbinho, nas
categorias Adulto e Juvenil.
Os organizadores também

programaram provas de tiro

pássaro, tiro-rolha e tiro-rainha
para o público. As inscrições
custam RS 1 ,00 e a entrada ao
parque é gratuita. Cultura: tradições germânicas na festa das sociedades

. Ferj registra recorde de

abstenções no vestibular
Jaraguá do Sul - o índice

de abstenção no vestibular
de inverno da Acafe na Ferj
(Fundação Educacional Re
gional Jaraguaense), foi de
5,60"10. Há cinco anos a

instituição não registrava um
I

percentual acima dos cinco
pontos de candidatos que
deixaram de fazer as provas.
Ano passado, a média de

abstenção atingiu 4"10. "Cons
tatamos alguns equívocos de
candidatos que simplesmente
não leram o manual ou con
fundiram o local de reali
zação das provas", salientou
Cl professora Marisa Pradi
Floriani Garcia, coordena
dora do vestibular da Acafe
na fundação,

Na prova I,marcada para
o período da manhã, 48
candidatos chegaram atrasa
dos. À tarde, o número, de

inscritos que não foram ao

prédio da Ferj, foi ainda
maior: 79. "Houve casos de
candidatos que acabaram
confundindo Ferj com FEJ
(Faculdade de Engenharia de
Joinville) e foram fazer as

provas no campus da FEJ. Os
candidatos eram joinvilenses",
revelouMorlsc,

SUPRA - As provas do ves

tibular doSuprajá estão no pré
dio da Ferj. Na última segunda
feira (21), a coordenação de
vestibulares da fundação bus
cou as 419 provas destinadas
para os candidatos que inscre
veram-se para oSuprai99. Este
ano, o vestibular promovido
pela Furb (Universidade Re
gional de Blumenau) e Univali
(UniversidadedoVale do Itajaí)
ocontece dia 4 de julho, das
8h30 às 12 horas e das 14h30 às
18 horas.
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Encontro discute o futuro da
mulher agricultora no campo
----------------------------------

Cerca de duzentas agricultoras estiveram na quinta edição do
encontro anual, promovido pela Secretaria de Agricultura

Jaraguá do Sul- Incentivdr
a criação de usinas de bene
ficiamento e agregar quoll
dade e preços compatíveis
para produtos produzidos no
campo. Estes. foram os prin
cipais temas abordados no

5º Encontro Municipal da
MulherAgricultora realizado,
quarta-feira passada (23), na
Recreativa da Marisol. Pro
movido pela Secretaria de

Agricultura, em parceria com
a Epagri (Empresa de Pes

quisa Agropecuária e de
Extensão Rural de Santa
Catarina), o evento reuniu
220 agricultoras de nove

localidades de Jaraguá do
Sul. A exploração do turismo
rural no Vale do Itapocu
também foi discutida durante
o encontro.

Os direcionamentos do

rnercodo em relação aos

produtos adquiridos em pro-

priedades rurais, um dos
temas da palestra "A impor
tância do trabalho da mulher

agricultora", comandada
pelo secretário de Agricultu
ra, Werner Schuster, revelou
novas alternativas de aumen-

.

tar a renda familiar. "Ao
invés de vender a mandio
ca suja, é mais rentável

limpar, descascar e empa
cotar o produto. O trabalho
é compensado no acrés
cimo do volor ". exempli·fi
cou Ana Lúcia Ribeiro,
extensionista da Epagri.

Os projetos de instalação
de usinasde beneficiamento
tornaram-se o alvo preferido
das participantes do encon
tro. Utilizados na produção
de determinadas culturas e

derivados, as usinas come

çam a aparecer no interior
do Município. Um grupo de
mulheres agricultoras estuda

Peça infantil encerra
temporada domingo
Jaraguá do Sul - A peça

teatral "O patinho feio",
encenada pelo grupo de
alunos atores infanto-juvenil
da Scar (Sociedade Cul
tura Artística), encerra a

temporada de inverno
neste final
de sema

na. As ses

sões, ama
nhã e do

mingo, ini
ciam às 16
horas. O in

gresso custa
RS 5,00, e

com o bô
nus (recorte
do Jornal
CORREIO DO

POVO),o pas
saporte po
ra assistir à

peça infantil
cai para RS
3,00.

sen. conta a história de um

patinho que foi rejeitado
pela família e amigos,
devido a má aparência. O
final da história é surpre
endente e a peça apre
senta repertório de músicas

infantis.
No elen
co, Ana
Luísa Vo
sei, Belisa
de Araú
jo, Caro
line Lem-

.. ke. Caro
line Sthi

ghen, Da
niele Fa
blcne Sas
se, Danu
so de A

raújo, Eloá
Gruetz
macher,
Fernanda
Sc hwe i-

Adaptada para o teatro

pela atriz Sandra Baron, do
grupo adulto, "O patinho
feio", obra do autor ale
mão Hans Christian Hender-

tzer. Guilherme Lemke, Jean
. Francener, Jean Raphael
Houllou, Marina Ávila
lrnhott. Nathalie F.erreira e

Zaira da Silva.

a possibilidade de implantar
o projeto na localidade de

Jaraguazinho, voltado à pro
dução de geléias e doces.
"Estamos analisando os mei
os legais de incentivo, atra
vés de recursos, para a insta

lação das usinas" , destccou
Schuster. Outras 12 agriculto
ras estão na fase final de

legalização da microusina
de beneficiamento de leite:
"São caminhos que foram
abordados e discutidos nos

primeiros encontros", refor-
.

çou Ana Lúcia, da Epagri.
As palestras da quinta'

edição do encontro da
mulher agricultora termi
naram com o presidente da
Fetaesc (Federação dos
Sindicatos dos Trabalhado
res Rurais de Santa Ca-.
tarina), Antoninho Rovaris.
Ele ressaltou os direitos da
mulher no campo. Beneficiàmento: novas alternativas de rendapara agricultoras
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• Berço Henn sem cômoda - Branco ou Marfim (modelo 3112)
R$·64,90 à vista ou 1 + 5 x de R$ 12,80

. .

• Berço Henn com cômoda - Branco ou Marfim (modelo 3106)
/ .

R$ 96,90 à vista ou 1 + 5 x de R$ 19,06

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JE 255 mm

Instalamos em demonstração sem compromisso.

Apenas 5 minutos do seu tempo,
verifique as condições da caixa

d'água. Com certeza está polída; ,

Ofereça o melhor à sua família

Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria,
hotel, ferramentaria, lavanderia, etc.

FILTRAGEM NATURAL
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma camada
de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de

diferentes granulosidades.

O FILTRÃO é construído inteiramente

em aço inoxidado.

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1000,3000,
5000 e 10000 litros por tiore.

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos

os testes submetidos.

APÓS A INSTALAÇÃO VO FILTRÃO, NÃO
HAVfRÁ MAIS NfCfSSIVAVf ot lIMPUA
VA CAIXA Vf ÁGUA. fVITANVO fSCOVAR OS
VfNTfS COM ÁGUA SUJA f CONTAMINAVA
VA CAIXA. O FILTRÃO FORNfCf ÁGUA PURA
f CRISTALINA _

NÃO SOMENTf PARA 8EHIVA E PRfPARAÇAO
VE ALIMENTOS, MAS TAM8ÉM PRA USO
GERAl.

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 98�-7075
INFORMAÇÃO � VENDAS - ASSISTENCIA

Programa interativo forma
líderes de assistência social
---------------------------------

Pessoas envolvidas com assistência social assistem ao programd interativo
da TVEscola, aprendendo sobre as novas práticas da área

Jaraguá do Sul- Cerca de
60 pessoas estão partici
pando do Programa de

Capacitação a Distância,
realizado através de con

vênio entre Conselho Mu

nicipal de Assistência Social,
Prefeitura e Secretaria da
Família. O projeto é compos
to de programas de TV - cin
co, no total - onde são pro
movidos debates abertos
sobre os temas relevantes das
Políticas Públicas da Área de
Assistência Social. A trens

. missão é feita pela TV Escola
aos sábados, às 10 horas,
Pessoas envolvidas com

assistência, lideranças co

munitárias, membros do
conselho e profissionais da
área assistem aos programas
na sede da Escola Municipal
de Ensino Fundamental
Albano Kanzler.

Os programas fazem uma

espécie de copocltcçöo
introdutória dos gestores e

técnicos da assistência social,
explica o presidente do
conselho municipal, Moacyr
Sens. "A necessidade de a

comunidade aprender novas
técnicas para gerir melhor os
recursos, decidir e julgar os

direitos dos cidadãos,motiva
a participação nesse pro
grama", reforça. Os espec
tadores são os chamados

multiplicadores das novas

práticas de assistência, visto
que a postura de trabalho
nessa área mudou. O que

Diálogo: espectadoresparticipam doprograma da TVEscola

antes era apenas responsa
bilidade governamental,
passou a ser também respon
sabilidade da sociedade
civil, cabendo a cada seg
mento, 50% do trabalho.

Chamado de "Diálogo",
o programa transmitido pela
TV Escola pode ser assistido
em casa pela comunidade.
A assistente social Elisabete
de Almeida, uma das co

pacitadoras de aprendiza
gem do programa, escla
rece que a idéia de reunir os

multiplicadores das práticas
de assistência na Escola
Albano Kanzler deu-se em

função da interatividade que
ó programa pressupõe.
"Precisávamos de estrutura,
como Internet e telefone,
além de sistema de TV e

vídeo, para que fosse real
mente interativo. Por en-

A dança do ventre é uma
atividade milenar, conhecida
há 7 mil anos antes de Cristo
como espécie de ritual da
fertilidade. É famosa por
devolver a força da mulher,
reforçando a auto-estima.
Além de modelar o corpo,
realçando a sensualidade,
tem atributos terapêuticos
comprovados, física e psico
logicamente. Teresa Camar
go, diretora da Rota da índia,
esclarece que a dança do
ventre não é erótica nem

vulgar, mas tem beleza sen

sual. "Ela tem excelente fun

ção terapêutica. Através
dos exercícios para o qua
dril, ajuda a resolver blo-

quanto está dando certo,
temos boa participação",
conclui. Os espectadores
recebem fichas, onde es

crevem comentários e dú
vidas, encaminhadas via
Internet, para que sejam
respondidas na televisão,

O "Diálogo" já explorou
os temas "Os novos para
digmas de assistência so

cial" , transmitido no dia 12
de junho, e "A Política Na
cional de Assistência So
cial", no dia 19. A edição
de amanhã trará o tema
"A descentralização e os

papéis de gestores e con

selhelrcs ". Nos próximos
dois sábados, serão dis
cutidos "O 'planejamento e

o financiamento da Assis
tência Social" e o "Sistema
de monitoramento e avalia

ção", fechando a série.

queios sexuais, melhorando
os relacionamentos hu
manos", assegura.

Nesta modalidade de

dança não existe limite de
idade. "Todas podem dan

çar, A dança do ventre ensi
na a mulher a se conhecer e
descobrir a própria belezo":
comenta Teresa. Cada work
shop tem duração de seis
horas, com turmas de 20 alu
nas. O primeiro acontece na

sexta-feira, dia 2, nos períodos
da manhã e a tarde, Dois
cursos similares serão minis
trados no sábado e domingo,
dias 3 e 4. Os contatos podem
ser feitos pelo telefone 370-
4104, com Mahita.

;'

Arabe ensina dança do ventre em JS
Jaraguá do Sul - Pela prl

melro vez na cidade, a,Rota
da Indio (Centro de Terapia
eMeditação) promove curso
de Dança do Ventre, nos dias
2,3 e 4 de julho, com a baila
rina árabe Nájua, acompa
nhada do percussionista
Haissam Durghalli. Nájua, que
tem no currículo cursos de

especialização no Egito,
Líbano e Turquia, vai ministrar
a série de três workshops na

Academia Galpão Saúde. O
lançamento do evento e a

apresentação da bailarina
acontecem na noite de 2 de

julho, no Hotel Itajara, com
jantar típico da cozinha
árabe,

Guaramirim
Através da parceria entre Prefeitura e Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim), o

Município dispõe do "Guaramirim em Dados". O
documento reúne as características da cidade, o potencial
econômico, índice populacional, pontos turísticos, aspectos
culturais, colonização e geografia. O trabalho foi
desenvolvido durante oito meses pelo professor Tito Flávio
Teixeira, auxiliado por Elvira Maria Radwanski.

Corupá
A comissão organizadora do 1022 aniversário do Município
concluiu o pré-programa. As principais atrações estão

programadas para o Seminário Sagrado Coração de Jesus,
enquanto o Salão Paroquial São José deverá promover a
abertura da festa, dia 3 de julho, com o baile do Rotary
Club, Dia 7 de julho, data do aniversário, as principais ruas
da cidade abrigam o desfile cívico, e alunos de escolas
municipais e estaduais disputam a gincana "500 anos de
Descobrimento", tema referente ao descobrimento do Brasil,

Joinville \

A Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento

Agrícola de Santa Catarina) abriu esta semana a
'

campanha "SDAjCidasc - Amor e solidariedade", O projeto
pretende arrecadar roupas, alimentos não perecíveis,
calçados e brinquedos que serão distribuídos para famílias
carentes dos 13 municípios que compõem a região de
cobertura do escritório da instituição - incluindo as cinco
cidades da microrregião do Vale do Itapocu. Os donativos,
deverão ser encaminhados para a sede regional,

.

localizada na Rua Princesa Isabel, n2 106, Centro, em
Jolnvllle.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desempregado confessa que
matou jovem no Salão 80tafogo
---------------------------------

Acompanhado pelo advogado, Rudinei André de Jesus Neres se
apresentou ao delegado /lson José da Silva no final da tarde de ontem

Jaraguá do Sul- O desem

pregado Rudinei André de
Jesus Neres, 20 anos, confes
sou que matou com dois tiros
o auxiliar de produção Jean
Carlos Nascimento, 21, O
crime ocorreu na madru

gada da última segunda
feira (21), durante baile

promovido por alunos do 32
ano do 22 Grau do Caic
(Centro de Apoio Integrado
à Criança), no Salão Bota

fogo, na Barra do Rio Cerro,
Nascimento foi atingido

na altura do peito e morreu

o caminho do Pronto-So
corro do Hospital São JDSé,
Um tiro também atingiu, no
braço esquerdo, o estudante
Dorali Kopp, 18 anos, Elo foi
medicado no mesmo dia e

posso bem,
No depoimento, Neres

admitiu a outorte dos dispa-
. ras, mos alegou que foi pro
vocado antes de sacar a ar

mo para se defender, De
acordo com o homicida, Je
an Carlos Nascimento teria

iniciado o confusão, Poli
ciais localizaram a armo utili
zado no crime, um revólver
calibre 32, no cosa de um

amigo de Neres, em Joinville.
Ontem, o delegado ouviu

os nove testemunhos arrola
dos no processo, Todas con
firmaram que Neres deixou o

salão, após discutir com o

vítima, e retornou em segui
do, atirando, Localizado pe
lo reportagem do CP em suo

residência, no Tifo Alma, no
Bairro Rio do Luz, a estudante
Dorali Kopp estava apreen
sivo, "Só percebi que havia'
sido atingida quando o brigo
acabou, De repente, perdi o
sensibilidade do braço e vi

que estava todo ensangüen
todo", salientou, Exames
médicos constataram que o

bola atravessou o muscu

latura do braço esquerdo e

saiu nos costas,
Desolado, a mãe do jo-
e

vem morto, Rosa Carmen
Donadoni, 38 anos, lamen
tou o tragédia, "Era o único

filho que trabalhava e susten
tava o família, Perdi meu bra
ço direito", disse, emociona
do, Joel tinha mais quatro
irmãos menores de idade,

. ANTECEDENTE - Rudinei
André de Jesus Neres estava'
há dois anos residindo no

coso de uma tio, na locali
dade Barro do Rio Cerro I,
No delegacia, há outro
ocorrência envolvendo
Neres. O desempregado
teria agredido violenta
mente o mecãnico Alexan
dre Minatti, 20 anos, dia 15
de março, após uma festa
nos proximidades do Par

que Malwee, Minatti perma
neceu internado no UTI (Uni
dade de Terapia Intehsiva)
do Hospital São José por
três dies.

Depois de prestardepoi
menta no deleqcclc. Rudi
nei André de Jesus Neres foi
liberado, Ele responderá
processo, por assassinato e

tentativo de homicídio, em
liberdade,

,.ante esc;Q�d da rn;�rte
:>:(t

Aestuçlante opp
nàoAmaginava qLJ�afinal
da teste pr,omo,vida.pm
olunos do Cole. çlomingo
passado (20), no Salão
Botafogo, terminaria em

pancadaria e tiros, Acom
panhada de uma amiga,
Dorali dançava.parr;nal
mente namadrugadp de
sygunda.7feira .S� 1); quan
do,.�,pO�( vqlt9(i;P(:).�.·3b30,presencioU cenàs:que pre
tende riscar doxnemórlo.
"Uma' selv.agerki,Socos,

.

pontapés e gritos", lembrou
o estudante, De repente,
tiros foram disparados
dentro do salão, Oprimeiro
atingiuDeroll no braço, "f)
rapaz que morreu passou
correndo atrás de mim, e
logo ,(em' seguiqQ}foi atir:l�
gioo/'-Joel ConösNosci
rneotorecebeu dois tiros, Ele
morreu o caminho do hos
pitei A polícia acredita que
a vítima havia se envolvido
na confusão, O desérnpre
gado RudineiAndré de Jesus
Neres é o prihcipal suspeito
do crlrne, "Nunço mais ql:je-

'TO ir naQúele lugar
.

r�o>u
, Dorali:�;1(!'

.

;'1/> 'ik" Dorali: "Estava tio lugar errado e na nora errada"

Desespero: Rosa, mãe do jovem morto, pede justiça

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE I� Fa'dflFiOS e lãs

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios e

/läs, de modal, chinille,
buclê e acrilã.

Venha conferir!

-�-------
-,

Rua: Max Wilhelm, 837 - Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - SC

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
---------.

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912'

CURSO DE DANÇA DE SALÃO
RITMOS: Bolero, Samba, Swing
ESTILO: Carlinhos de Jesus - (Professores de Curitiba),
* As aulas serão ministradas às sextas e aos sábados
em finais de semana alternados.

(Carga horária - 16 horas/4 finais de semana)

DATA DE INíCIO: 16 de julho
HORÁRIO: Sexta - 19:30 às 21 :30hrs

•
Sábado - 14:30 às 16:30hrs

Preço: R$ 60,00 (Pessoa)
R$ 100,00 (Casal)

Formas de pagamento: à vista I 2 vezes cl cheque ..

INFORMAÇÕES: 371-7332 - Falar cl Dulce.
LOCAL: Projeto Saúde (Ex-Escola de Natação Olympia)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Xande, artilheiro do time,
mantém a média de 1,33 gol
por jogo. "O equilíbrio é uma
das principais armas dessa

campanha até aqui", salien
tou Dalpasquale.

A terceira rodada do
returno do Estadual tem rnols
cinco jogos neste final de
semana. A vice-líder Sicap/
Tuper recebe em São Bento
do Sul a Seara/Águia Segu�
ros. Em Rio do Sul, o time lo
cai enfrenta 9 Unoesc/São
Miguel, e a Belamar joga em
Lages contra a União São
Marcos. Berlanda/Gaboardi
tenta a reabilitação no cam
peonato diante do Cole

gial/AvaL em Curitibanos, e
a AAHB/Joinville joga com a

Nostroccsc/Tozzo. de Cha

pecó. no Ginásio Ivan Ro

drigues, em Joinville.
A Associação dos Amigos

do Esporte Amador de

Jaraguá do Sul colocou 1,2
mil ingressos à venda para o

jogo da Breithaupt/FME e

ADBlu/Unicárdio. O ingresso,
a RS 3,00, poderá ser ad

quirido até às 15 horas deste
sábado, no Shopping Brei

thaupt, ou a partir das 18 ho
ras na bilheteria do Ginásio
Arthur Mü!Jer.

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE JUNHO DE 1999 €ORD.DIO na nfi:llfi ESPORTE - 15
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PETERSON lzidono

o preço da fama
A Breithaupt /FME é hoje a equipe mais visada do Estadual
de Futsal da Divisão Especial. Investimento alto,jogadores
com qualidade técnica e um padrão de jogo quase que
imbatível. Isso traz reflexos positivos e negativos. O nome

da equipe é estampado a todo final de semana nos 1

principais jornais diários de Santa Catarina. As rádios I
também contribuem e os semanários trazem informações I
detalhadas. O inverso disso é a violência dos adversários !
contra os atletas Jaraguaenses. A cada jogo fora do Arthur I;
Müller parece uma guerra. E o pior é que os árbitros toleram

.

faltas violentas e o antijogo. Cadê a Federação?
Tradição no Ciclismo .

Dois jaraguaenses subiram ao pódio na prova Contra o i:
relógio, válida pelo Estadual de Ciclismo, realizada sábado j
passado, em Joinville. Edson Ziehlsdorff foi o segundo na

categoria Cadete, mantendo a liderança do ranking
catarinense, e Edlvcn Eduardo Enke, na Júnior, terminou
em terceiro lugar
Retorno certo
Se alguma empresa se interessar em patrocinar atletas da
equipe de Atletismo de Jaraguá do Sul, pode apostar em
bom retorno. Destaque poro Jaqueline Jacob, garota
revelação de 1999 e principal atleta do time infanto-juvenil
do Vasco da Gama. Jaqueline participa do Campeonato
Brasileiro e disputa o Troféu Brasil, ambos para menores, no

segundo semestre, sem nenhum patrocínio. Caso não (
fechar as cotas, terá que pagar as passagens aéreas por I
conta. O Vasco já liberou espaço publicitário na camisa j
que Jaqueline vai vestir nas duas competições.

'

Rápidas
s

'Joroquó Futebol Clube abriu inscrições para a escolinha ;
do clube. Até terça-feira (29), garotos nascidos em 1980/
81/82 poderão ser matriculados para os testes. Valor da

inscrição é de RS 5,00.
• Vasco x Flamengo, final do Estadual do Rio de Janeiro,
com Maracanã lotado? Só para quem gosta muito de
futebol e tem a sorte ao seu lado para assistir uma partida
como essa e sair ileso. Haja coroçöol

JeepOub
* Recebemos convite do Jeep Club de Itajaí
poro participarmos de um passeio pelas praias
da região, no dia 26/6. Vamos lá.
*

O nosso Diretor de Trilhas, Airton, está
trabalhando bastante no levantamento das
trilhas para o nosso Jeep Raid, em agosto.
Obrigado a todos que estão coloborondo.
*

Estamos tomando as devidas providências,
em conjunto com a Prefeitura, para realização
do Jeep Cross, previsto para o dia 25 de julho.
*

O companheiro Zuza está desfilando todo feliz

com o seu importado,
*

Na próxima semana, dia 6 de julho,
acontecerá a nossa T� Reunião Ordinária. A

presença dos sócios será importante

· Alongamento de Chassi
• Cardans

• Manut. de Guindastes,

• Reformas de Equipamentos
• Adaptação Equipamentos

, • Soldas Especiais...
Fone: (047) 370-4159

•

Rivalidade no Estadual de Futsal
entre BreithauptjFME eADBlu
-----------�---------------------

Jaraguaenses e blumenauenses fazem o clássico da terceira rodada do
returno do campeonato. Treinador tem problemas para escalar o time

Jaraguá do Sul - Breithau

pt/FME e ADBlu/Unicárdio
fazem amanhã, às 20h30, no
Ginásio Arthur Müller, o clás
sico regional, válido pela
terceira rodada do returno
do Campeonato Catarinen
se de Futsal Divisão Especial.
A equipe jaraguaense é líder
do Estadual com 30 pontos
e está invicta há 12 jogos. O
time blumenauense ocupa a
quarta colocação na tabe
la, com 24 pontos. "Será uma
partida difícil. Precisamos do
apoio da torcida", disse o ala
Marcel, que' em 1998 jogou
pela ADBlu.. durante a Liga
Nacional.

Problemas de contusão e

suspensão preocupam o

técnico Manoel Dalpasqua
Ie. No aquecimento do último
jogo, sábado (19), contra
Seara, o fixo Ciço voltou a

sentir dores na perna direita.
Ele foi vetado e sequer ficou
no banco de reservas. O

jogador treinou apenas três
dias com bola esse semana.

"Reforçamos o tratamento
de fisioterapia", salientou o

preparador físico da Brei

thaupt/FME, Beethoven Mar
tins Rodrigues. Júnior r�ce
beu o terceiro cartão ama-

relo e cumpre suspensão au
tomática na partida diante
da ADBlu.

Se por um lado o fantas
ma dqs contusões assombra
a equipe, por outro a boa
fase de alguns jogadores
trouxe tranqüilidade ao

grupo. Altair, que ficou sem

marcar nas quatro primeiras
partidas que disputou vestin
do a camisa da Breithaupt/
FME, agora já tem cinco gols.

Acidente tira ciclista dos Joguinhos
Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul- O ciclista
Marciano Muniz, da Funda

ção Municipal de Esportes,
está fora dos 12°S Joguinhos
Abertos de Santa Catarina.
Ele foi atropelado quarta
feira (16), no trecho da
Rodovia Wolfgang Weege,
que liga Jaraguá do Sul a
Pomerode. Muniz fraturou o

cotovelo e o joelho esquer
do. O ciclista estava treinan
do quando se envolveu em

acidente com o Fiat Tipo,
placa MMM-3300, conduzido
pelo comerciante Marco
Aurélíe Carvalho Taroni.

Muniz sofreu artrose pós
traumática no cotovelo ..
"Houve perda de cartila
gem, o que vai comprometer
o movimentodo membro no
futuro", ressaltou o médico
ortopedista Pedro NishimorL
que operou o ciclista. Deso
lado, Muniz lamentou a falta
de sorte ao colidir com o

veículo. Ele ocupava a sexta

\

Desolação:Muniz operou o cotovelo devido a fratura

colocação no ranking cata
rinense de Ciclismo, na

categoria- Cadete, e era o

segundo ciclista na equipe
jaraguaense para os Jogui
nhos Abertos de Santa Cata
rlno. que serão realizados no
Município de 29 de setembro
a 2 de outubro.

O técnico Reinvald Müller
acredita na recuperação do
atleta. "Vamos apostar todas

as fichas para que o Muniz
volte a tempo de competir
nos Joguinhos. Caso contrá
rio, a equpe entrará desfalca
da de um ciclista", avisou o

treinador. O médico foi taxa
tivo logo após a cirurgia no

cotovelo do ciclista. "No míni
mo dois meses para recupera
ção e depois há necessidade
de um período para fisiote
rapia", disse Nishimori.
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lenzi tenta fechar temporada do
Brasileiro com mais uma vitória
---------------------------------

Campeão antecipado, piloto jaraguaense promete show nas águas de Boa
Esperança (MG), na última etapa do Campeonato de Jet Sky Profissional

Jaraguá do Sul - O piloto
Alessonder Lenzi, da equipe
Wamilton's Custorn's. disputo
neste domingo (27), no Muni
cípio de Boa Esperança, interi
or de Minas Gerais, o terceiro
e último etapa do Cornpeo- -

noto Brasileiro de JetSky, cate
goria Free Style Profissional.
Campeão antecipado, o ja
raguaense quer fechar o tem
porada nos águas brasileiros
com mais uma vitória, Lenzi
venceu os duos primeiros etc
pas do campeonatoe assegu
rou o segundo título da cate

goria,
Apesar da boa performan

ce no Brasileiro, Lenzi demons
trou irritação no retorno dos
Estados Unidos, O jaraguaen
se é um dos cinco brasileiros
que participam do Campeo-

nato Aberto Americano.
"Houve erros de critérios du
rante as avaliações das ma
nobras que ocoborcrn me

prejudicando", afirmou, Ales
sander Lenzi disputou a pri
meiro metade do Aberto dos
EUA no mês de junho, Foram
quatro provas em três estados
norte-americano, Em todas as
provas, Lenzi ficou em se

gundo lugar, atrás do atual
campeão do mundo na

categoria, Eric Malone.
Embora o prova de Boa

Esperança seja disputada em
lago artificial - a especialida
de de Lenzi é a prova realiza
da em praia =, o jaraguaense
açredita na vitória, "A cada
prova nos Estados Unidos, ga
nha-se experiência, e isso é tra
zido para o Brasil e apresenta-

do durante o campeonato
interno", salienta tenzl,

Se no Brasileiro o título já
está garantido, no Aberto dos
EUA Lenzi terá que contar com
a sorte para superar seu

principal adversário. Além de
vencer as próximas quatro
provas do campeonato, o

piloto brasileiro torce para Eric
Malone terminar uma das

provas na terceira colocação.'
"DaL eu venceria no critério
de desempate", explica, De
pois de participar da etapa
em Minas Gerais, Lenzi fica em
São Paulo e retorna aos Esta
dos Unidos. "Quero conquistar
aste título inédito para o Bràsil,
mas a meta é aproveitar as
provas do campeonato co

mo treino, visando o Mundial,
em outubro", destaca,

ERRAMOS
Na edição passada, n° 4200 de 18 de junho, veiculou incorretamente o

anúncio da Loja Móveis Rio Negrinho. No segundo item, o valor publicado
foi de 1 :I- 4 x R$ 280,00, quando o correto é de 1 + 3 x R$ 290,00

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVPERPROMOÇÃO DE 1NVERNO

COMPLETA,

t + 3

DE R$ 290,00

SALA COMPLETA

t + 3

MÓVtIS DIRETO DA FÁBRICA
FAZEMOS TAMBÉM SEV PROJETO SOB MEOlOA

AGUARDAMOS SUA VISITA

,RUA JOINVILLE, 5.070 (em frente ao Portal)- JAR�GUÁ DO SUL - sc

Jaraguá do Sul - A equipe
Wizard/FME de Basquete
masculinomanteve chances
de classificação para as finais
do Estadual, categoria Ju
venil. Os jaraguaenses ven

ceram duas partidas e per
deram uma, na terceira
rodada do campeonato,
realizada no último final de
semana no Ginásio São Luís,
em Jaraguá do Sul. No
confronto direto com a AABB,
de Florianópolis, time que

disputa a segunda vaga com
os jaraguaenses,melhor poro
a Wizard/FME, que venceu a

_ partida por 69 a 63. Sábado,
a equlpe passou fácil pelo
Bandeirante, de Brusque, por
73 a 43. A única derrota foi
diante do Colégio Bom Jesus,
de Joinville, líder da chave
Norte/Litoral: 69 a 57.

A Wizard/FME precisa de
mais uma vitória sobre a AABB
para garantir a segunda vaga
às semifinais ..

Sábado, 19 de junho, Estádio Mario Filho, o Maracanã. No
campo, o time do Flamengo conquistava o Campeonato
Cariocade 1999 contra oarqui-rival Vasco, vencendoo jogo
por um a zero, e nas arquibancadas a torcida rubro-negra
dava um show de animação com bandeiras e faixas.

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 .

eORUpÁ - se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

A maior variedade de carnes

selecionadas

RuaWalter Marquardt, 226 - Vila Nova

ii {047} 372-0528 .?
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