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

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel ;. Jaraguá do Sul, 2 de abril de 1999 - Um jornal a serviço do Vale' do Itapocu - Ano 80 - N° 4.189 - R$ '1,00
...................................................................................................................................................................

•
.

VitórioLazzaris

í/&Iseb, VenturaS/C
OAB/se· 2563· Advcqados- OAB/se· 275/

97
CAUSAS:
- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumidor
- Direito Bancário

Rua: Domingos da Nova, 303

Fone: (047) 372-1846

FOTOLITOS

. Pro
lfJl�gf!1J]
371-7719

ßt4/s SABOR PARA SUA V/D4

'Doas Rodas
Indostrial

Alcides Pavanello sérá prefeito
de Jaraguá do Sul por doze dias

o presidente do Câma
ra de Vereadores, Alcides
Pavanello (PFL), é o novo

prefeito de Jaraguá do Sul,
Ele assumiu o administraçâo
no manhã de ontem e per
manece no cargo até o

próximo dia 12, quando o

\ prefeito Irineu Pasold (PSDB)
volto do viagem à Europa,

Esta é o segundo vez, em

menos de seis meses, que o

presidente do Câmara as

sume o Prefeitura, No primei
ro, o presidente Lio Tironi

(PTB) administrou o cidade
entre os dias 6 e 16 de no

vembro, durante os férias do

prefeito Geraldo Werning
haus (PFL) e do' vice_lrineu
Pasold. \

Com o posse de Pava
nello no Prefeitura, assume

o presidência do Câmara o

vice-presidente do Coso,
Mario Elisabet Mattedi (PFL).
Essa é o primeiro vez no

História do cidade que uma

mulher preside o Câmara
de Vereadores.

Páginas 3 e 4 Posse: Pavanello (E) discursa durante transmissão de cargo
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Show de gols no varzeano
Foram marcados 29 gols nos oito jogos

de abertura do 17° torneio varzeano de
futebol de Jaraguá ao Sul, que aconteceu
no sábabo (27), numa médio de 3,7 por
partido. A segundo rodado, que estava
marcado paro este final de semana, foi
transferido paro o dia 10 de abril,

A equipe do Atlético Paranaense goleou
o Cruzeiro por 6 o O. Página 11

Apevi preparo tres novidades paro o 4° Multifeira de

Jaraguá do Sul. Página 5'
'

Prefeitura de Jaraguá 'do Sul instalo novos rodqres
eletrônicos poro controle/de velocidade. Página,9 ,;' E
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Irmãos condenados

a 9 anos de prisão
Os irmãos Hilário e Vilmar

Fronzen foram condena
dos o nove e cinco anos,

respectivamente, de prisão
em regime fechado, o ser

cumprido no Presídio Mu

nicipal. A sentença foi
anunciado quarto-feiro
(31) pelo juiz Elleston Lissan
dro Canali.

No tarde do dia 8 de se

tembro de 1998, Hilário, de
33 anos, Vilmar, 29, e o pri
mo Gilberto Fronzen, 21,
discutiram com o segu
rança do Lider Clube, Na

poleão Lemes Marcondes
de França, o Tarzan, 24, e

o irmão, Ibsen Lemes Mar
condes de França, 26, tam
bém segurança.

Hilário disparou três tiros
contra Tarzan, que rr.!0rreu
em frente 00 clube. Ibsen
recebeu dois tiros, mos so

breviveu. Página 10
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No embalo do samba da CPI
A possível instalação de CPI para investigar o Ju

diciário, proposta pelo senador Antõnio Carlos Maga
lhães, tem mão duplo O PMDB condicionou o apoio
à abertura de outra comissão para apurar denúncias
no sistema financeiro que, em 1995, FHC fez questão
de melar, O PT apóia o PMDB e quer ressuscitar tam-

bém a CPI das Empreiteiras,
que o governo tenta evitar,
No final, a arrogância do
senador poderá trazer' mais

prejuízos do que benefícios,
Se bem que CPI nunca re

solveu coisa alguma,
A podridão nas adminis

trações regionais de São Pau
lo veio à tona com todo aro

ma fétido, de anos acumula
dos, As denúncias de il�ga
lidodes e as trocas de favores
nas administrações regionais
eram conhecidas por todos,
sem que nenhuma autori
dade ou órgão competente
tomasse quolquer providên

cia para impedir o covil de ladrões, O Tribunal de Con
tas do Município, tão austero na gestão da ex-prefei
ta Luíza Erundina, ignorou as quadrilhas e sequer a

pontou alguma irregularidade na administraçãoou re

comendou a rejeição de contas,
O apoio do Legislativo paulista às centenas de

maracutaias e roubalheiras foi comprado a peso de
ouro, com recursos dos contribuintes, ou loteando as

administrações regionais aos choatcqístos para enco

brir a nojeira, Sem ter mais como esconder anos e anos

de desgovernos, falcatruas e toda espécie de gatuna
gem, o Ministério Público, Assembléia Legislativa,
Procuradoria da República e até a Câmara de Vere
adores resolveram agir e dar satisfação ao povo, É
preciso muito mais do que CPI, é preciso punição, que
a maioria duvida,

Há tempos, se discute a reforma do Judiciário, in
clusive com controle externo, Nada disso, no entan
to, foi considerado, esperaram a poeira abaixar e es

queceram o assunto, Agora, a CPI tornou-se uma

questão pessoal para o comandante em chefe. Por
outro lado, o Congresso não tem moro: para discutir

punidade, já que perdeu a noção de imunidade par-'
lamentar e a transformou em impunidade, Há ainda
tantas outras irregularidades escancaradas que se

fosse investigar, viveria de CPI's.
Na região, as cenas se repetem. Muitas denúncias

e pouca investigação, muito menos punição, Não há
sequer uma voz lúcida e enérgica para se levantar
contra essas trompas. Recentemente, a Câmara de

Jaraguá do Sul aprovou as contas do ex-prefeito Dur
val Vase I, recheadas de irregularidades, A aprovação
é negativa ao Município, que não merecia adminis

trações tão perniciosas. É imperioso responsoblllzor
tanto o Executivo quanto o Legislativo pelos prejuízos
causados à cidade,

Padece na Câmara propostas de abertura de CEI's
para investigar denúncias administrativas e outras tan
tas que deveriam ser sugeridas, Os vereadores deve
riam ouvir a voz da consciência e iniciar as investi

gações, É o mínimo que a população espera de seus

representantes,
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Carta do, Leitor

O Brasil e o tratado da vida

Desde 1996, o Brasil dei
xou de fabricar minas ter
restres. Mas é preciso pre
servar a vida das pessoas,
sem mutilação, Para isso, o

País precisa definir objeti
vos claros e criar condições
necessárias para o desen
volvimento humano quoll
tativo. Não é possível ter
um discurso oposto à práti
ca. Um discurso de ge
ração de trabalho e renda

enquanto os níveis de de

semprego crescem a cada
dia,

Precisa-se de compro
misso ético a favor da vi
da e não de políticas
econômicas selvagens de

grupos econômicos inter
nacionais. Um povo com

boas condições de vida
será crítico e menos pas
sivo a tantas injustiças. Or

ganizado, exigirá a re

moção e destruição das
minas, Mas um povo po
bre e sem escola não se

conscientizará facilmen
te, entrando no círculo vl
cioso da violência.

A crise tem levado o Bra
sil a tomar medidas aus

teras de redução de gas-

* Wilson Milton Schaeffer

tos, Geralmente, a área
mais atingida é a social,
como a educação e a

saúde. Por que não reduzir
os gastos na fabricação de
armas e na manutenção
das Forças Armadas, que
não defendem nossa sobe
rania.

O tratado da vida, o

Tratado de Ottawa, pede
para o Brasil mudar a

posição quanto às minas.
Pode ser um começo para
a conscientização e de-.
sarmamento da sociedade
brasileira, Junto com a

campanha contra as mi
nas, podem ser desenvolvi
das outras que apresentem
alternativas econômicas
para diminuir a pobreza,

O Tratado de Ottawa
entrou em vigor no dia 1 de

março. Estabelece diretri
zes contra o uso. armaze
namento, produção e

transferência de minas an

tipessoais. Pois as conse

qüências do uso de minas
são desastrosas.

A preocupação com a

paz e a vida das pessoas
que moram em regiões mi
nadas fizeram com que 130

-,

países assinassem o tratado
e outros 40 o ratificassem,
assumindo a responsabili
dade de nunca, sob cir
cunstância alguma, desen

volver, produzir, adquirir, ar

mazenar ou transferir para
alguém, direta ou indireta
mente, e usar minas anti

pessoais.
Deus nos deu a vida e

pede para que a defenda
mos e a protejamos, Os
meios de comunicação
deveriam promover a cons

cientização sobre a respon
sabilidade ética e financei
ra do Brasil com relação à

fabricação de r "ne' No;:;
nhum tipo de cc .lt.. usti
fica a morte de mllhcres dé

pessoas tnocerr'es.
Não bast � �J�5"-

tratado. É pr>
mover csslst,» ,;",

tegração sor+.r! 8 ec -

nômica das tirri-as d s

minas. É preclso crlcr 0-

gramas de conscientiza

ção sobre as minas,

* Membro da Organização
N ão- Gover,na mental

Serviço, Paz e Justiça

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. 180. As cartas
devem conter no máximo 30 linhas, 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
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração. Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter,Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul - SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649

Os lex/os e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, lião refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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MOMENTÓPOLE
1------------- Caio Júnior-

Nosso País está vivendo novamente um triste período
marcado pelos seqüestros. A violência é manifestada
através de novos ardis criados por delinqüentes sem a

menor piedade das suas vítimas. A vida de um homem
sendo avaliada segundo a sua torno. não importando
qualquer deficiência física que nele exista. Até mesmo

pedaços do corpo são enviados para algum parente mais

próximo, para que seja realmente confirmado que não
se trata de um auto-seqüestro, devido a demora do
pagamento do resgate, julgando-se assim, a vítima,
como mentora do seu próprio seqüestro.

Há pouco tempo, esse tipo de delito acontecia com

mais freqüência nos grandes centros urbanos, deixando
a população das cidades do interior como meros

espectadores dessas cenas atrozes e desumanas. Cenas
que jamais serão apagadas da memória do protagonista
e de seus familiares.

Autoridades debatem sobre a necessidade de mudar
o Código Penal, imputando penas mais duras para certos
crimes hediondos. O tema de muitos programas de
televisão, atualmente, é sobre a pena de morte. Muitos
falam que só os' pobres vão para a cadeia, então, se a

pena de morte for aprovada algum dio. um rico será
submetido a tal castigo?

O homem evolui cada vez mais com novas

tecnologias, mas não consegue estudar a si próprio e qual
o motivo que o leva a cometer atos tão cruéis contra os

seus semelhantes.
"

Restaurante, Itajara
Traga sua família e venha almoçar neste domingo de

Páscoa no Restaurante Itajara, com deliciosos pratos à

Ia carte.

Agora com ar-condicionado para melhor lhe atender.

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237 - Fone:

(047) 371-3121

PUBLICIDADE----------------------,

INFORME JURíDICO
TEMPO DE SERViÇO CONTINUA VALENDO

PARA APOSENTADORIA

A emenda constitucional n° 20, de 15/12/98, acabou com o

chamado "tempo de serviço", isto é, o tempo de atividade
desenvolvida pelo trabalhador sem recolhimento de contribuições
ao INSS - caso típico dos agricultores. Porém, até que seja
aprovada a lei ordinária que disciplinará a matéria, o tempo de

serviço será contado como tempo de contribuição. Tal dispositivo
consta da emenda citada e deverá beneficiar milhares de pessoas
que não contavam com carência para aposentadoria até 15/12/
98

Vitório A. Lazzaris
OAB/se - 2563

Elisabet Mattedi é empossada
simbolicamente na presidência
---------------------------------

Vice-presidente da Câmara Municipal assume o cargo e preside a primeira
sessão na próxima segunda-feira. Pavanello será prefeito por doze aios

Jaraguá do Sul - O presi
dente da Cãmara de Verea
dores, Alcides Pavanello

(PFL), empossou simbolica
mente, na tarde de segunda
feira (29), na sede do diretório
do partido, no Centro, a vere

adora Maria Elisabet Mattedi

(PFL) como presidente da
Cãmara Municipal. Na ma

nhã de ontem, Pavanello as

sumiu a Prefeitura, onde fica
rá por doze dies. tempo em

que o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) permanece na Europa
ern.vlslto a três países.

, Elisabet poderia ter ante

cipado a função e presidido
a sessão de ontem, caso o

número de sessões mensais -

oito - não estivesse sido com

pletado. Ela presidirá so

mente as próximas sessões, a

partir de segunda-feira (5). É
a primeira vez que uma mu

lher assume a presidência da
Cãmara no Município. "É um

motivo de orgulho para mim
e vai marcar minha trajetória
política", declarou, acredi
tando que a posição possa
encorajar outras mulheres a

participarem da política,
Ela disse ser contrária à lei

que reserva 20% dasvagas nas

eleições proporcionais para
mulheres. De acordo com ela,

a lel. embora
pareça avanço,
acaba por tratar
a mulher como
ser diferenciado

politicamente.
"A lei foi criada

para assegurar a

participação das
mulheres, mas

acredito que, ou

elas não acor

daram para a re

alidade ou foram
deixadas de Io
do mesmo", afir
mou, lembrando
que a participa
ção das mu

lheres na política
vem crescendo
a cada eleição. "

Quandoque� ----������---------------

tionada sobre o
Inédito: Elisabet preside a Câmara

futuro político, Elisabet desviou,
afirmando que pretende
continuar na política e dispu
tar as eleições do próximo
ano. "Não recebi nenhum
convite para ser, por exem

plo, candidata a vice-prefei
ta. Se tiver, aceitarei. Todos
nós temos condições de

aprender. Basta boa vonta
de", declarou, revelando

que, caso se reeleja verea

dora, deixa a Weg "poro

Raeder não conseguiu es

conder que o PL tende a se

coligar com o PSDB e PFL.
"Não temos nenhuma crítica
à administração e a tendên
cia é apoiá-Ia", declarou,
acrescentando, porém, que
analisará as propostas das

alianças, mas não será "fran
co atirador". "Não vamos nos

aventurar numa coligação
sem nenhuma chance, mes

mo que as promessas sejam
boos". completou.

Ele não descartou as pos-

dedicar-se exclusivamente à

política".
A vereadora foi eleita em

1996, obtendo 1 ,463 votos, sen

do a quarta mais votada no

Município. Em 1988, quando se

candidatou pela primeira vez,

conseguiu 702 votos, que não
foram suficientes para assumir
uma vaga na Câmara Muni

cipal. Hoje, é relatora da
Comissão de Constituição,
Justiça e Redação final.

PL está indeciso com relação à aliança

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Jaraguá do Sul - O presi
dente do Diretório Municipal
do PL, Heins Raeder, afirmou
que o partido ainda não
definiu possíveis alianças
para disputar as eleições
municipais do próximo ano.

Segundo ele, o PL terá uma

trajetória diferente e exigirá
mais espaços dentro do go
verno. Raeder disse que o

partido vai aguardar as

definições dos últimos dias
para reunir o diretório e dis
cutir oseleiçôes.

sibilidades de coligação
com o PMDB, do deputado
estadual Ivo Kortell. Disse

que o partido deve discutir
as eleições somente no se

gundo semestre. Raeder vol
tou a negar desfiliação em

massa do PL para ingresso
no PPS, que está sendo cria
do no Município. Ele, no en

tanto, confirmou a saída do
ex-candidato a deputado
estadual Sérgio Pacheco.
"Ele está a procura de es

paço"! resumiu.

CENTRO

DEIMAGEM

Hospital Jaraguá
RUA JORGE CZERNIEWICZ, SIN° (HOSPITAL JARAGUÁ)

OBS.: EM BREVE ESTAREMOS ATENDENDO TAMBÉM NA RUA'JOÃO PICCOLI, 216

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

Check-up
VIP��

Suaempresa
em ótima forma

llia _ • "''''kW
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Alcides Pavanello assume a

Prefeitura de Jaraguá do Sul
- - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Presidente da Câmara de Vereadores fica no cargo até o dia 7,2,
quando o prefeito Irineu Pasold retorna de viagem à Europa

Jaraguá do Sul - O presi
dente da Câmara de Vere
adores, Alcides Pavanello

(PFL), assumiu na manhâ de
ontem a Prêfeitura do Mu

nicípio, Pavanello fica no

cargo até o dia 12, quando
o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) retorna da viagem à

Europa, onde deve visitar

França, Bélgica e Alema
nha, A cerimõnia de trens
missão do cargo foi simples,
mas bastante concorrida e

.contou com as presenças
de lideranças\ políticas,
secretários, vereadores e do

deputado federal Vicente
Caropreso (PSDB),

Pavanello prometeu dar
continuidade aos trabalhos
desenvolvidos pelo gover
no, Ele, no entanto; revelou

que, a partir da próxima se

gunda-feira (5), vai apresen
tar um projeto "poro marcar

sua passagem pela Prefei
tura", "Em função do curto

espaço de tempo à frente
do Executivo, a intenção é
dar prosseguimento aos

projetos já implantados,
Mas pretendo, já na segun
da-feira, lançar a proposta
de pavimentação asfált.ica

Futuro: Pavanello (E) cumprimentado por Martin Werninghaus

entre João Pessoa e Santa
Luzia", declarou, fazendo

questão de afirmar.que não
é uma promessa,

Segundo Pavanello, a

idéia é adiantar a porte bu
rocrática do projeto para
que seja iniciada a obra, "É
preciso cautela, O orgulho
do momento carrega con

sigo a responsabilidade do

cargo", concluiu,
Num rápido discurso, o

prefeito Irineu Pasold disse

que a transmissão do cargo

significa a confiança na pro
posta definida pelo grupo
que compõe a coligação
"Acerta Joroquó". "Essa é a

segunda vez, na atual ges
tão, que o presidente da
Câmara de Vereadores as

sume a administração mu

nicipal. Isso confirma a dis

posição em governar em

conjunto", discursou, acres

centando que deixa o Mu

nicípio tranqüilo porque
sabe que o projeto definido
pelos partidos vai continuar.

Eleição na Fecam será no dia õoe maio
Guaramirim - A eleição Conselho Deliberativo,

da diretoria da Fecam (Fe- - As associações de rnu-

deração Catarinense das nicípios não cumpriram o

Associações de Municípios) que determina o artigo 32
foi transferida para o dia 5 do estatuto, que esta
de maio, Inicialmente, esta- belece 15 dias de prazo
va marcada para aconte- para que envie à federa
cer na última terço-feira ção a nominata dos con

(30), Segundo o presidente didatos para a diretoria -

da entidade, prefeito Anto-
�

explicou Z.immermann, in
nio Carlos Zimmermann formando que está marca

(PMDB), o adiamento se deu da para o dia 13 de abril

porque não foram apresen- reuniâo da executiva para
todas, no prazo previsto, a discutir as alterações pro
nominata dos candidatos à postas nos estatutos da
dtretorlo-executlvo e ao entidade e para nomear a

comissão eleitoral,
Zimmermann voltou a

afirmar que não pretende
concorrer à reeleição, lnror
mando que existem cinco
candidatos ao cargo, com

destaque para o prefeito de
Blumenau, Décio Lima (PT),
"Não estou apoiando nin

guém poro evitar conflitos
desnecessários", desconver
sou, acrescentando que a

intenção é manter a uni
dade da federação para
que possa ter força diante
das reivindicações,

O vereador em Guöramirim, Ivaldo Kuczkowski (PFL), decidiu
não mais comentar as desavenças na Câmara Municipal.

Segundo ele, os últimos episódios o prejudicaram e o

, ajudaram a abrir os olhos.
- Descobri que preciso aprender muito em política, Não vou

mais levantar a bola pra ninguém chutar. Fui usado e paguei
a conta - reclamou, "Eles se esquecem muito rápido dos

compromissos", completou, sem especificar quem são eles,
Com relação às possíveis irregularidades na Prefeitura, disse
que a denúncia cabe "à autoridades competentes", numa

clara alusão ao presidente da Câmara de Vereadores,

Eu hein?!
Durante a palavra livre, em

uma das sessões do
Câmara Municipal, o

vereador Gilmar Menel (sem
partido) criticou a ação de

alguns policiais militares na

fiscalização de trânsito,
Na semana seguinte, o

comandante da guarnição,
capitão Amarildo de Assis,
esteve na Câmara para a

apresentação do programa
de combate às drogas, Ao
final, surpresa, Menel sequer

comentou com o

comandante as críticas
feitas anteriormente, ficou o

dito pelo não dito,

Boicote
Com a posse de Alcides
Pavanello (PFL); como

prefeito da cidade, a Casa
terá apenas 14 vereadores,

Na espera está o suplente do
PFL, Antõnio Berns, que não

deverá assumir, No ano

passado, quando assumiu,
desobedeceu a orientação
do partido e votou contrário

ao projeto criando o

cargo de assessor de

Comunicação na Prefeitura,
Pavanello lembrou que o

Regimentá Interno
estabelece mais de 30 dias

para a necessidade de

subsfituiçóo.

Entretanto
O artigo 16 da Lei Orgânica diz que: "No caso de vaga

ou licença de vereador, o presidente convocará
imediatamente o suplente", que deverá tomar posse no

prazo máximo de cinco dies.
Mas há sempre um jeitinho,

Apaaarte
Os apartes pedidos pelo

vereador João Prim (PSDB)
costumam ser tão longos

que o colega acaba
perdendo o fio da meada e

desviando o assunto que
estava sendo abordado, E

tome aparte,
Brincadeira!

Visita
O governador Esperidião

Amin (PPB) deve visitar

Jaraguá do Sul na próxima
terça-feira (6), para parti
cipar do lançamento do

primeiro tubo do Projeto
SCGás,

O projeto faz parte do

gasoduto Brasil/Bolívia,

[ADD/Maklef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na. área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�O�OçO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�Dß\tß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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A PEDIDO --------- �

Réquiem para minha irmã
Quando eu despertei para a vida ela estava lá. Tinha 10

anos mais que eu - ou nove e meio como insistia em dizer: era

a primavera da vida, ela tão alegre e já tão generosa - das
coisas, do tempo, de afeição.

Veio o verão da vida que atravessou num turbilhão,
perdidamente apaixonada, mas nem por isso menos

generosa.
Chegou o outono da vida e Suely tão sofrida, tão sofrida,

mas ainda assim, sempre: reunindo forças para ser generosa -

das coisas, do tempo, de afeição.
Não lhe foi dado viver o inverno da vida, e eu perdi aquele

entendimento até por gestos; aquele apoio incondicional -

mesmo que a razão não fosse minha. Perdi a única alegria
sem reservas de me ver chegando (qualquer momento era

sem inconvenientes), o quarto pronto nos detalhes, com os

meus critérios de conforto, ainda que não formulados. Perdi a

companhia mais segura, incondicional e solidária de nossas

velhices. Mas herdei um bem inalienável e raro: por mais de
50 anos desfrutei dessa doce presença, discreta e valiosa.

Rezo para que tenham ficado nesta terra seus tormentos,
e que tenha, assim, recuperado a paz que perdeu durante a

vida.

A PEDIDO ----,

JOÃO BIRON. EM OUTRO PLANO
Dia primeiro de Abril fez um ano. Parece mentira, mas já se

passou um ano. No início foi difícil acreditar, ainda mais por se

tratar desta data e ser alguém tão especial como sempre será
João Biron (não gostava muito que o chamassem de Dr.).

Conheci o Dr. João há 16 anos, através da amizade com seu

filho. De lá até hoje sempre permaneci em contato com a fornilio.
de quem tenho a mesma estima e consideração quanto à
minha. Era costumeiro chegar de viagem nas sextas-feiras, à noite,
e antes mesmo de ir para casa, passar na casa do qr. João e D.
Erika para um gostoso bate-papo e colocar as conversas em dia.
No sábado o bate-papo continuava pelas tardes; falávamos sobre
tudo, pude aprender muito sobre muitas coisas. I

Depois que fiquei sabendo do ocorrido, ficou a sensação de

que faltou urno última conversa, um último bate-papo. A imagem
que ficou foi dele com a D. Erika me deixando em casa, com a

conhecida Brasilia, e dizendo antes de sair. "Que tudo corra bem,
que tudo corra bem".

Ficaram somente boas lembranças, ele foi bom em tudo e,

principalmente, com todos. Atendia c, todos sem distinção
al.guma. Certa vez, lembro-me que falávamos o que acontecia
conosco depois desta vida, e ele me disse: "Não pense que esta
vida termina aqui, acredito que existe Um Outro Plano, Superior,
onde já estava reservado algo para mim e para você".

Deixando a mente viajar um pouco, imagino que neste Lugar
ele já está trabalhando, acordando cedo e ajudando outras

pessoas, porque pessoas como João Biron são ímpares, poucas
existem por aí. Não basta querer ser assim, isto é dom de Deus,
somente poucos têm o privilégio de receber. Lá, neste Outro
Plano, com certeza alguém.algum dia escreverá linhas parecidas
e melhores que estas para falar do Dr. João; com outro nome ou

quiçá com o mesmo, ressaltandO a sua ajuda às pessoas, a sua

simplicidade, o seu sentimentalismo (mesmo não transpa
recendo),

Conforta muito e me deixa orgulhoso de saber que tive a

oportunidade de conhecer alguém como Dr. João (me desculpe
chamá-lo de Dr., mesmo não gostando muito, mas é o hábito).
Deixou suas sementes, com certeza darão frutos, que terão como

exemplo a humildade e bondade do coração de quem lhe deu
origem.

Aqui lembramos com tristeza, mas com muito carinho, este

pequeno tempo de sua partida, lá comemoram com alegria
um ano de sua chegada. Muito Obrigado por tudo, Dr. João,
um dia nos encontraremOs. Em Outro Plano.

A propósito: Nosso acordo continua de pé!
Scharion

RAM

Apevi prepara novidades para
a quarta edição da Mulfifeira
---------------------------------

Coordenadores da feira decidiram investir na divulgação
do evento e antecipar a venda de ingressos

Jaraguá do Sul - A Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Ita
pocu) preparou três novi
dades para a 4° Multifeira,
que acontece de 9 a 19 de

julho, no Parque Municipal
de Eventos. Além da Feira
Alimentícia, que reunirá in
dústrias fabricantes ou do
ramo de alimentos, 04° Mul
tifeira vai promover o 10 Sa
lão Gourmet, onde empre
sas especializadas ministra
rão cursos rápidos de culiná
ria para visitantes, 'oe a 1 ° Se
mana Gastronômica, um ro

dízio de restaurantes para a

tender o público durante a

feira.
De acordo com a Asses

soria de Imprensa da Apevi,
o Salão Gourmet ensinará

pratos típicos da região,
com ênfase para as culi
nárias alemã e italiana, A la
Semana Gastronômica soró
promovida pelo Núcleo de
Hóteis, Restaurantes e Simi
lares da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul). "Quem se

interessar em participar do
curso de Culinária, poderá
se inscrever no dlo". avisou
o assessor Milton Raasch,
lembrando que as empre
sas Duas Rodas e Sasse já

confirmaram presenças na

Feira Alimentícia.
Na tarde de terça-feira

(30), a diretoria da Apevi
reuniu-se no Centro Empre
sarial para avaliar o anda
mento e discutir os projetos
para a 40 Multifeira. Ficou
decidido que a entidade
irá investir em mídia para
divulgar o evento. "Todos
os órgãos noticiosos e for
mas de comunicação se

rão usados", resumiu Ra
asch, informando que o

programa da 40 Multifeira
será divulgado no dia 13
de abril, durante coquetel,
no Centro Empresarial,

Prefeitura doa terreno para construção daAcias
Schroeder - o prefeito

Gregório Tietz (PFL) assinou,
na semana passada, termo
de doação de terreno à
Acias (Associação Comer
clol. Industrial e Agrícola de
Schroeder). Durante a ceri
mônia de assinatura, Tietz se

comprometeu a promover
melhorias no terreno para
que a entidade possa iniciar
a construção da sede.

Acompanhado de dire
tores, o presidente da Acios.
Rogério Moldoner. esteve
na Prefeitura, onde revelou
o lançamento da pedre
fundamental da obra. Na

oportunidade, Maldaner

entregou material obtido

junto ao Ministério da Edu

cação e do Desporto. "São
cinco cadernos e outros
documentos que orientam
na busca de recursos a fun
do perdido em parceria
com as Associaçôes de Pais
e Professores, às quais cabe

projetos e, conseqüente
mente, execuções", expli
cou Maldaner.

O presidente da Actos.
diretores e o prefeito discuti-

Recursos: Ma/daner (D) entrega documentos a Tietz

rom a conjuntura econômi- do posto de saúde em pron
ca e suas consequênclos. to-socorro, "antiga reivindi
ressaltando os projetos de cação da classe empresari
apoio às empresas e à agri- 01".
cultura já implantados no Sobre a implantação do
Município. "A Prefeitura veL_m Simples (imposto unificado)
desenvolvendo esforços Tietz afirmou que o imposto
para sanear as finanças. O facilitou os procedimentos e

que viabilizará a realização agilizou o recebimento do
de obras, proporcionando ISS (Imposto Sobre Serviços),
melhorias na qualidade de "Mesmo com a diminuição
vida da população", de- da alíquota, não houve per
clarou Maldaner. da de arrecadação. Sem

Durante o encontro, Tietz contar outros benefícios",
anunciou a transformação informou.

'.I'_�
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Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003

Jaraguá do Sul- SC

CJJr. 9lcyr 91ídekí Cj(odrígues dtl.-/Oí/otl

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazuret:;hen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

Qavelti, a loja
que veste o

homem de
bom gosto.

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

Filmagens & Fotografias

Fone: 370-1703

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

371-7575
SemEnlrev,amo, .

dom\C\ho
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(prõx. Duas Rodas Indl.)

- RECEITUÁRIO MÉDICO
- PASTAS
- MANUAIS TÉCNICOS
- FOTOLITOS
- JORNAIS PERiÓDICOS
- IMPRESSÃO EM OFF-SET
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS,

PUBLICOS

Gráfica e Editora
.: .... ;

" CORREIO DO POVO Ltda.
- CARTÓES DE VISITA
- LAUDAS PERSONALIZADAS
- FICHAS DE ESTOQUE

.

- BLOCOS DE RASCUNHO

PERSONALIZADOS
- COMPOSiÇÃO A LASEIl
- LlVIlOS, IlEVISTAS, GIB/S,

PANFLETOS

Rua WaHer Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul- SC - Telefone: 37C).7919

Casal Luiz Ca
Dianne Chiod

casamento, a

(3). Cumprim
.dos casais

encontristas (
28) com votos

felicidades

Rolando Strelow completa 71

anos de vida dia 7 de abril:

Cumprimentos dos familiares
e amigos

Veículos. peças e serviços

FONE: (047) 371-2111

Elisa Maiochi,
administradora do

. condomínio do Ed

Jaraguâ, aniverse

quarta-feira (31).

comemoraçãofoi
familiares na

germãnica São Be

doSul

Destaque da nova geração,

Mayenne Ângela Silva

conta anos dia 8 de abril,
. quando será muito

cumprimentada

((KOERICH)]
Gente Nossa

'

37�·0880· 371-0866

Sidney Carlos
Buchmann (S
assumiu a dire
do Clube AtU
Baependi, e E

Dierschnabel
(Capa), que de
o cargo, assu

diretoria SocÍJJ
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Voz e violão no caminho das pedras
MPB com sotaque mineiro lembra
Beto Guedes e sua turma, que na

década de 80 mostraram ao País
música de excelente qualidade. Se a

referência servir de carta de apre
sentação, Sérgio Guimarães está
muito bem recomendado. Estreando
com single de produção própria, ele
não imita ninguém, mas desperta
algumas recordações em quem sente

falta da Música Popular Brasileira,
nestes tempos em que o pagode e a

axé music pautam o gosto do públi
co.

Sérgio Guimarães percorre o País,
no início de abril, lançando o CD
demo que leva seu nome e cinco
músicas inéditas. Vai começar por
Minas Gerais, a terra natal. Mas não

deve ficar muito tempo longe de
Santa Catarina, pois tem lançamen
to marcado em Florianópolis, ainda
este mês. Cantor, compositor e

professor de música, encanta com a

simplicidade das melodias. Viaja
com ele o baixista e companheiro
Jefferson Luís.
A música deste mineiro de Poços de

Caldas, que estudou na Faculdade
de Artes do Paraná e no Conser
vatório de Música Popular Brasilei-

ra, de Curitiba, está tocando nas

emissoras de FM da região.
"Canção da Despedida", trecho de
um poema de Pablo Neruda musica

do, é o destaque em Jaraguá do Sul.
Em Joinville, a faixa mais tocada é

"Beija-Flor". A característica das
músicas é a mesma, romantismo

que faz sucesso na capital parana
ense e nas maiores cidades de Santa

Catarina, como Joinville, Blumenau
e Florianópolis, onde o garoto de 27
anos toca em bares e teatros.

Saber que "a MPB continua trilhan
do seu caminho" é reconfortante,
mas as dificuldades de Sérgio são as

mesmas que enfrentam quase todos
os músicos em início de carreira.

Enquanto acerta alguns patrocínios
para fazer mais cópias do CD e

percorrer o duro caminho até as

gravadoras, ele termina o trabalho

que deve ficar com dez músicas,
quando estiver completo. Para

I

compor, o artista arranca notas do
violão que combinem com o estilo

próprio de cantar o amor, a natureza

e as relações humanas.
Todo o processo de produção,
mixagem e gravação do CD é feito
em Jaraguá do Sul, mas o autor

llif!jllll�, Estofados
.

ft W� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

revela que o espaço na cidade

para esse tipo de trabalho ainda é

muito pequeno. Não existem
casas ou ambientes que invistam
em MPB, forçando garotos como

Sérgio a sair e buscar o reco-

nhecimento em outros palcos,
pelos bares da vida. Enquanto
.isso, para desespero de ouvidos
mais apurados, aumenta o público
que prefere músicas de refrão
fácil e melodia pegajosa.

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas; estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira a História
!

liA História de nossa gente não podeficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Hapoeu

Há 72 anos
- Em 1927, o intendente Arthur Müller publicava editais de concorrência

para conservação de estradas do 2° Distrito. Entre uma longa lista de

propostas, José Panstein apresentava orçamento, para duas pontes de

alvenaria, no Ribeirão dos Húngaros, e no Rio Serro esquerdo, no valor
de Rs. 700$00 (setecentos mil réis); um bueiro de alvenaria a ser

construído na Estrada Itapocu-Hansa (120$000), em terras de Roberto

Ziernann; um bueiro de\alvenaria, substituindo ponte, na Estrada Itapocu,
defronte às terras de Augusto Sohn; um bueiro de alvenaria e aterro na

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, em substituição à ponte existente,
entre terras d� José Emrnendoerfer e viúva Ruysam, hoje ao lado do
finado Haroldo Ristow e defronte do também finado Axel Boss; Rs.

1.000$000 (um conto de réis) para 500ms cúbicos de areia para
macadamização da Rua Preso Epitácio Pessoa e consertos em outras ruas

do distrito, cercar o cemitério, meio-fio na Rua Jourdan, etc..
/

Há 71 anos
- Em 1928, o dr. João Dias de Paiva era o novo promotor da comarca de

Joinville, que vinha a Jaraguá, para assistir o sorteio dos vogais para o

próximo Tribunal Correcional deste distrito, onde seriam julgados 27

réus, sendo 18 colonos do Rio Serro, que escorraçaram do seu meio o

'feiticeiro' Manuel Silvano, e 9 do conflito havido num botequim, onde
foram feridos Paulo VergíJio e outros. Os vogais eram os seguintes:
Guilherme (Wilhelm) Weege, Walter Breithaupt, para o processo dos

colonos, e Walter Hertel e Emmerich Ruysam, para o outro.
- Era inaugurado o Café Nacional, na Rua Preso Epitácio Pessoa, de

propriedade de Wilhelm Bracke, que contava com uma cancha de boliche

para seus habitués.
"

�'

- Aparecia ao público da região o "Jornaldo Paraty", tendo como redator
Nelson Machado.

Há 70 anos
- Em 1929, dom Pio de Freitas - bispo de Joinville, era nomeado pelo
colégio de Roma - reitor do Seminário de Diamantina, Minas Gerais,
para dirigir 'a Diocese de Joinville (inclusive Jaraguá), que se compunha
de Joinville, Paraty (hoje Araquari), São Francisco, Blumenau, Campo
Alegre, São Bento, Mafra e Itaiópolis. Dia 9-4-28, era sagrado bispo de

Joinville, na Catedral de Diamantina, conforme comunicado ao

superintendente pelo arcebispo dom .Joaquirn Domingues de Oliveira,
de Florianópolis.
- Tratava-se ainda da Guerra do Chaco e á troca de prisioneiros. O Paraguai
aceitava a proposta da Comissão Investigadora de Washington, para a

permuta de prisioneiros. Para esse fim era designado da Bolívia e do

Paraguai, à cidade de Formosa, na Argentina.
.

Há 68 anos
- Em 1931, ainda se tratava da Revolução de 1930. Uma comissão formada

para sindicar as requisições do Estado de Santa Catarina, esta era presidida
pelo colega de imprensa, desembargador dr. José Boiteux, que já tinha
reunido requisições' da última revolução, que montavam a mais de mil
contos de réis. .

- O sub-delegado de polícia, Waldemar Grubba, comunicava o

recebimento de ofício do chefe de Polícia de que osmédicos estrangeiros
só podiam clinicar no território nacional,
depois da revalidação do diploma perante
faculdade brasileira, o qual tinha de ser

registrado nos Departamentos Nacionais
de Ensino e de Saúde. A falta dessa
formalidade infringia o regulamento
sanitário e estava sujeito a multas. O
noticiário jornalístico registrou inúmeras

questões em Jaraguá, com denúncias,
perseguições e grande bate-boca nas

páginas noticiosas, onde a maior vítima,
na época, foi o dr. Fritz Weiss.

Qualidade
Marista de

Educação

K7

REMINISCÊNCIAS'
'

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (156) - APONTAMENTOS
Paulo Kraemer, em suas' reminiscências,

continua a desfilar aqueles tempos: "Queri
am impedir-lhe a passagem, que não atacasse

a colônia pelas costas. Para tanto, havia
trincheiras no Rio do Testo (o que confere
com a descrição do pesquisador Udo Ram

low). Os chefes destas patrulhas eram o dr.

Baumgarten, proprietário da 'Blumenau Zei

tung' e negociante, do Rio do Testo, com os

quais conversei demoradamente. Como já
disse, a história pareceu-me brincadeira. Por

negócios, selei meu rossinante e dirigi-me a

Joinville, satisfeito da vida. Lá fiquei saben
do como as coisas andavam sérias. Gumer
cindo chegara com seus homens e mantinha
severa disciplina. Seus irmãos Cesário e

Aparício eram esperados, com suas tropas,
para os próximos dias. Do que planejavam,
ninguém sabia. No dia seguinte preparei-me
para a volta, e descobri que era mais fácil
entrar na cidade do que sair. Andara pouco'
mesmo e já me prendiam como espião. Tive
a oportunidade de conhecer todos os chefes
da revolução. Conduziram-me à presença de

Gumercindo. Meu principal acusador foi o

padeiro Eberhardt, que especulava, possivel
mente, com algum pretexto a um posto. Por

intervenção do sr. Oscar Schneider fui posto ,

em liberdade. Pela metade do caminho o poli
cial Timm me alcançava e me traz preso no

vamente: 'O senhor está preso! Deixe o seu

cavalo em lugar seguro e siga-me'! Voltamos
em direção à cidade e imaginei que me levasse
novamente a Gumercindo.

Ele, entretanto, viajara a São Francisco.

Tirnrn disse: 'O senhor vai ser recolhido e

trancafiado!' - 'Por quê?' - 'O senhor é um

espião!' 'E o senhor é um camelo', teve como

resposta. Passando pela casa do sr. Metz,
acompanhado do policial, ele casualmente

, estava na sua porta e me perguntou: 'Que é

que há com você, velho?' 'Sigo já para a de

legacia. Examino sua questão e vou pleitear
\

sua libertação'. Na casa da guarda, cheia de

cidadãos joinvilenses, abriam a porta de um

cubículo. Queriam me enfiar nele. Protestei

com veemência: 'Vivo, nunca! Não sou ne

nhum criminoso e _protesto contra esta arbi
trariedade'. O cônsul Metz vinha chegando e

eu pude, sob minha palavra de honra, de que
não fugiria, movimentar-me livremente no re

cinto da casa de guarda. Heinzelmann era

naquele dia o comandante da guarda. Muito
lastimou meu azar, e tudo fez para que a per
manência ali, não se tornasse, para mim, por
demais penosa. À noitinha passava de coche,
pela casa da guarda, o recém-chegado Gumer
cindo. Heinzelmann fez sinal, o veículo pa
rou: 'General, o senhor nos mandou um

homem, preso como espião. Todos estamos

convencidos que é vítima de suspeita total,
'O quê? Outra vez está aqui?' Aí apareceu o

general Ouriques, que na ausência de Gumer

cindo, e às instâncias de Eberhardt, mandara

me prender. Soltaram-me, mas ria manhã eu

deveria apresentar-me ao general Gumercin
do. O delegado Grossenbacher era meu ve

lho conhecido. Procurei-o no dia seguinte,
para tratar do assunto da minha prisão e sa

ber das razões porque me tratavam como es

pião. Ali encontrei nosso amigo Timm, que
por mim fôra mimoseado com o título de

dromedário. À minha entrada, perfilou-se e

deu o serviço: 'Cumpre-me comunicar-lhe que
este senhor me desacatou chamando-me de bur

ro!' 'Não! Isto eu não fiz. Eu lhe disse que o se

nhor era um camelo, porque me afrontou de
, espião!' Grossenbacher viajara na véspera e des

ta forma sua mulher, ouvindo as insinuações so

bre a substituição de seu marido, dera ordens

para me prenderem. A cena desenrolada diante
de meus olhos, entre marido e mulher, não será

descrita. Grossenbacher e eu fomos novamente

à presença de Gumercindo, e me deram um sal
vo-conduto para retornar tranqüilamente, per
noitando em Brüdertal, com o pastor W. Lange,
que amavelmente me acolheu".

Fritz von Jaraguá - 4/99

Acervo de Faustino e Paulina Rubini Girolla. Foto da primeira escola-igreja, que ficava
ao lado da atual casa de Tarcisio Satler, na Barra do Rio Cerro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Que a grandeza

de urna nação
passa pela

instrução que é

dada ao povo,
disso ninguém

duvida. E é urna

verdade que

perpassa
milênios. Disso

também sabiam

os colonizadores

quando para
cá vieram. Por

isso, logo trata

ram de fundar

sociedades esco

lares e construir

escolas nas

localidades em

que se fixavam.

Considerando que
foi a partir de

1890 que Jaraguá
passou a ser

efetivamente

colonizada
e considerando

as dificuldades de

CORREIO DO POVO·3

por Egon Iagnow

ot. "':"jJi&a .Víl.Ú J�,.,gll.t ..IS/)'1","�A",.cLí4 Y,hLtl�
" �:;L1!l11Úl�da Sit"A -11M

sobrevivência

nessas terras,
encontrar j á em

quase cada

localidade uma

escola no início do

século XX

demonstrava o

quanto eles

acreditavam

naquilo que foi dito

acima:

desenvolvimento só

com urna educação
eficiente. Mesmo

em situação
precária quanto ao

conforto, os

colonizadores não

descuidaram da

instrução para
seus filhos. E o

quanto esta foi

eficiente e

testemunha do

desenvolvimento

que alcançamos.
.

As fotos são

tes temunhas.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - CORREIO DO POVO

VIDA ROTÁRIA

Intercâmbio de jovens
A reunião conjunta dos

Rotary Clubs Jaraguá-Centrö
e Jaraguá-PérolaIndustrial, de

16-3-1999, no Restaurante Ita

jara, alcançou grande brilho,
quando se apresentaram os

jovens que participaram e

participam da comunidade de

Jaraguá do Sul para estudarem
no exterior através do inter-

/

câmbio de jovens e recep-
cionar, em contrapartida,

estudantes do exterior para
conviverem com famílias de

Jaraguá do Sul.

A foto feita na ocasião mos

tra, diante da panóplia, da (E),
Maysa Heineck de Campos,
que esteve em West Pennant

Hills-Austrália, no período
1997/98, Leandro Krutzsch,
que esteve em Ohio-USA, no

período 97/98 e Anita Ryder,
de Albany Creek-Austrália,

para o período 99/2000.
Na mesa principal estão:

Douglas Anjo, diretordo Serviço
de Intercâmbio de Jovens;
Ursula de Souza, do Serviço de
Intercâmbio do Distrit04650; o

presidente, Hélio Garcia, do

Jaraguá-Centro; Laércio da

Cunha Silveira, presidente do

Jaraguá-Pérola Industrial, e

Paulo Brisolla, governador
adjunto, do Grupo vrn.

Você está procurando novidades?
Então venha estudar na

Scar!
Não perca essa oportu

nidade de adquirir novas

experiências através da dan

ça, da música, do canto e da

magia do teatro.

Em abril, iniciaremos o

Coral Infanto-Juvenil que
promete muitas novidades e

é gratuito.
Estão abertas, também,

as inscrições para o curso de

Dança.

Se você não conhece a

escola de música da Scar,
venha conhecer e marque
uma aula demonstrativa.

Informações na secreta

ria da Scar ou pelo telefone
372-2477.

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

Tio Eilgênio
Sociedade Atiradores Jaraguá

"Conhecimento, capacidade e oportunidade não faltou. O seu hobby, lembra Gerda, foi o esporte do
Tiro ao Alvo, que praticava intensamente, bem como o carteado usado entre alemães e teuto-brasileiros,
o skat.

Da Sociedade de Atiradores Jaraguá, conhecido como Schuetzenverein Jaraguá, de que se originou,
mais tarde, depois da 2" Guerra Mundial, em Clube Jaraguaense e, finalmente, em Clube Atlético Baependi.
Ele era sócio praticamente desde o começo, em 6 de março de 1906, quando ainda na antiga Estrada

Nova, depois Presidente Epitácio Pessoa, e depois, em 1930, o presidente Reinoldo Rau construiu a nova

sede, hoje Rua 83 (Seme Mattar), no Bairro Czerniewicz, onde está estabelecida a Gráfica Avenida. Foi

tesoureiro quase todo o tempo. Foi 'rei' dos atiradores do ano de 1934. Sempre foi o primeiro a chegar na

casa do 'rei', nas ocasiões das tradicionais festas de atiradores, bem como o último.a sair do baile que se

realizava no mesmo dia, à noite. Mas nunca voltava para casa sem medalhas ou prêmios. Certa vez

ganhou prêmios exóticos: um caneco de chope, uma cadeira e um bode. Foi um problema levar tudo de
uma só' vez. O jeito foi caminhar por etapas. Quando se sentia cansado, parava ao lado da estrada,
deixava o bode comer um pouco de capim, e ele mesmo sentava na cadeira e tomava mais uns golinhos
de chope. Ao chegar em casa, a mamãe nesta altura já tinha feito o café da manhã. Oh! que vida boa.

Alegrias não faltavam para retemperar as energias".
Gerda Augusta Neitzel Gruetzmacher concluía o seu interessante relato, tão importante para contar o

nosso passado e de nossa já centenária cidade: "É isto que cada ser humano deve ter: sentir prazer e a

alegria que a vida nos dá". Até a próxima.

Sexta-feira, 2 de abril de 1999

MíDIA)NTEGRATIVA

Elly Regal
Sincronias

• As academias de letras nos meses de janeiro e fevereiro estiveram

em recesso. Retornaram suas atividades no mês em curso. A Academia

Guanabarina de Letras, sob a presidência 90 dr. Jorge Picanço, onde

ocupo o cargo de bibliotecária, reuniu-se dia 19 do mês em curso.

• No dia 8 deste, foi lançada oficialmente a Agenda Escolar

para 1999 dos alunos do Colégio São Vicente de Paulo. Este ano,

com preciosas páginas de poetas niteroienses. Na noite de

lançamento, houve t;lÚbém a inauguração das modernas

instalações da Biblioteca do São Vicente.
• 3° Prêmio de Poesia Florbela Espanca, promovido por Mila

Barbosa, tem inscrições abertas até dia 1 de maio. Uma poesia, tema

livre, máximo de trinta linhas. Maiores informações com Mila

Barbosa - Telefone (021) 612-0217.
• A Abrapes (Associação Brasileira de Poetas e Escritores), de

Curitiba, PR, realizou o 4°Encontro Nacional de Poetas e

Escritores, de 14 a 16 de março, com o apoio do governo do Estado.

O local escolhido foi a Sala de Convenções do Mirante Hotel, de

Foz de Iguaçu.

Um ato de reconhecimento
Jorge Flores, biólogo, presidente do IBPDA (Instituto Brasileiro

de Proteção e Desenvol vimento Ambiental), Ibec (Instituto Brasileiro

de Educação e Cultura), correspondente do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente e representante do Conselho Regional,
2" Região RJfES, tem seu nome cotado para assumir o cargo de um

dos conselheiros do Conselho Federal, em Brasília. Temos a certeza

que seu nome será aprovado, dado seu currículo, bem como em função
da sua capacidade empiricamente comprovada em suas atividades já
exercidas neste âmbito. É um homem altamente respeitado no meio

ambiental, da cultura e da política.

SETOR MATRIZ

SEXTA-FElRASANTA SÁBADO
\

17hOO - Matriz 17h30 - Rainha da Paz (Trazer velas)

l7hOO - Rainha da Paz 17h30 - São Cristóvão (Trazer velas)

17hOO - Molha l7h30 - São Luiz (Trazer velas)

15hOO - São Luiz 20hOO - Matriz (Trazer velas)

15hOO - São Cristóvão 20hOO - São Benedito (Trazer velas)

l5hOO - Perpétuo Socorro 20hOO - Perpétuo Socorro (Trazer velas)

DOMINGO

(Páscoa)

06hOO, 09hOO e

19hOO - Matriz

09hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

O amor gera afé, afé gera o testemunho.
A festa da Páscoa salienta um fato decisivo na vida de Jesus; sua

passagem da morte para a vida. O fato é testemunhado por várias pessoas

que, indo ao túmulo, o encontram vazio. A ressurreição de Cristo é a verdade
fundamental da nossa fé. Jesus Cristo de tal forma nos amou que deu sua

vida por nós.
Se nas nossas comunidades todos conduzirem a sua vida como

ressuscitados, se abandonarem as obras da morte, os ódios, os rancores, as

invejas, 'se não praticarem mais violências, vinganças, adultérios ... então,

poderão proclamar-se testemunhas da ressurreição. E, por suas obras,
mostrarão que passaram da morte para a vida, como Jesus.

A vitória da vida se manifesta em nós através das boas obras.

Apoio:

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

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

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

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença - 10 andar

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A respeito da Páscoa
Me lembro da casca

Do coelho e da farsa
Do desejo, mas também do
medo
De mamãe que dizia, tira
o dedo
E papai repetia, que
menina de desejo!
A família se unia e se

reunia

E a Deus Pai pedia
Que a todos protegesse
Naquele dia.
E a tristeza invadia

Quando a gente sabia
Que a criança vizinha
Não tinha
Nem coelho, nem

casquinha
Para ela acordar cedinho
E dizer: Que ninho!

Elevamos nossas preces
E fizemos com amor

Um ninho,
Cheio de carinho,
Carregamos pelo
caminho,
E entregamos ao vizinho ..

Naquele dia sentimos
Que todos fizemos,
sozinhos,
Parte de um grande ninho!

Meditação com quatro 'patas
Esta linda labradora da

foto "trabalha" no Centro

Hospitalar de Portland,
Estados Unidos. Seu
nome é Pandora, e além de

fotogênica, é considerada a

auxiliar número um das
enfermeiras e médicos do

hospital. Doce amiga, ela

acompanha o corpo médi
co em suas visitas aos pa
cientes, criando uma imen
sa conexão/resposta (rap
port) que ajuda na cura.

Como Barlow, da mesma

raça, que é o elemento
mais valioso do Hospital
Metodista de Riverside, em

Ohio, ela faz rondas pela
unidade. de cuidado in

tensiva, sempre pelas
mãos de seus treinadores:

Afinal, vivemos numa

sociedade em que princi
palmente os homens têm
dificuldade de expressar
seu carinho, suas emo

ções. Estar com um ani-

malzinho por perto signi
fica que você está autorí
zado a esfregar o pêlo, dar

tapinhas aprovadoras, fa
zer carinho, coçar e mes

mo abraçar seu animal.
Estar a vontade com

um cachorro ou um gato,
ou outro tipo de animal

expressivo, é como medi
tar. Esquecidos de nós

mesmos, podemos falar
com eles, desenvolver o

senso de compaixão (nada
mais vulnerável que um

animal), ter a sensação de
'sermos bem-vindos e feli
citados, e amados incon

dicionalmente. O resulta
do disso é a redução do es

tresse psicológico, a me

lhora da saúde e atê mes

mo a salvação de uma vida.

Pesquisas demonstram

que pessoas que têm e

gostam de um animal

experimentam um senso

de empatia inacreditável.

9lultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

HORÁRIOS:
Terça-feira: 16 horas às 17h30

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

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro
(Rua do Edifício Carvalho) -372-1141

Olhem só: 98% dos donos
de cães falam muito com

eles; 78% sentem que eles
entendem seus climas e

sentimentos; 28% confi
am plenamente em seus

cães. Nas famílias que
têm cachorros, as pes
soas experimentam estar
mais próximas umas das
outras, passando mais

tempo em brincadeiras e

menos tempo brigando.
Mas o fator espetacular

é a resposta em termos de
relaxamento, exatamente
como uma meditação. Ter
animais resulta em me

nos tensão arterial, e nas

pesquisas realizadas em

pessoas com problemas
cardíacos, os que têm ani
mais sobrevivem muito
mais. Raça e pedigree não

importam; o importante é
a conexão emocional.

E você? Já brincou com

o seu cachorro hoje?

. Aprendendo a meditar

Kr.. Kastrup &

ISJ Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

Rua Pe. Pedro Francken, 167
Centro
Fone (047) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC

Ministrante: M. Laura Packer

Este curso se propõe a tratar de componentes
básicos como forma de prevenir o stress e de nos

preparar melhor para enfrentarmos o dia-a-dia
com maior percepção, tranqüilidade e equilíbrio.

TÓPICOS:
* Técnicas de respiração e relaxamento
* Teoria e prática de meditação
* Técnicas de concentração e meditação
* Aprendendo a lidar com as distrações da mente,
* Meditação como método äe acalmar a mente,
serenizar o estado de ãnimo e de prevenir o stress.

Dia: lOde abril (sábàdo).
Horário: das 8:00 às 18:00hs.

Para maiores informações entrar em contato pelo
telefone 372-1141

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140

Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613

3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

Rua Bernardo
. Dornbu!lch,
1611-S81a3

Fone/Fax: (047) .

371-6069 :. I'
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



· o SHOW DOS
·

PARALAMAS
• � Cerca de duas mil e
• duzentas pessoas foram até a
•

Notre, no último sábado (27),
: conferir o esperado show dos
• Paralamas do.Sucesso.
• Como já era esperado, a banda
• contagiou a todos com uma
• excelente qualidade musical,
: reconhecida, há vários anos,
• não só no Brasil, mas em

• diversos outros países. A
• guitarra de Herbert Vianna
•

"proclamou" a primeira
•

música da noite, Vital e sua
• moto, que definitivamente
• lançou o grupo para o cenário
• musical nacional, no início

o-

: Colégio Evangélico
Jaraguá

371-3022

dos anos 80. No meio do show,
uma surpresa:

1

Herbert Vianna

anunciou que um dos

componentes da banda estava

trocando de idade. O
aniversariante era José Monteiro

Jr., do naipe de metais. O que

ninguém sabia: o músico é

jaraguaense da gema. A

comemoração teve um sabor

especial.
A visita dos Paralamas à

cidade só não foi melhor

devido a falta de

profissionalismo e excesso de

exibicionismo do chefe de

segurança da banda.

Arbitrariamente e sem nenhum
critério racional, impediu que
os veículos de comunicação da

.......... \ .

cidade conseguissem uma

mísera palavrinha de algum
integrante do grupo. Lá pelas
tantas.curiosamente, algumas
meninas foram chamadas para
se dirigir ao camarim. A

imprensa, que divulga o antes e

o depois do espetáculo, ficou
de fora. Momentos antes da

opressão, o poderoso chefão
tinha se comprometido a

liberar o acesso a fotógrafos e

jornalistas logo após o término
do show. Tudo balela. Até o

proprietário da Notre, César

Silva, teve dificuldades de
acesso ao camarim. Só faltou

exigir dele autorização de livre

circulação pelos quadrantes de
sua própria boate. Apesar de

tudo, a vinda dos

Paralamas a

Jaraguá do Sul
foi pra lá de

positiva.
Anoite foi
animadíssima.
Os inúmeros fãs

agradeceme
esperam um bis

para breve.

o vocalista e

Yianna, na

apresentação
dos integrantes

da banda

• Os Paralamas do Sucesso mostraram, no palco, porque são considerados Mais de duas milpessoas foram conferir o grande show na Boate Notre
·

um dos melhores grupos brasileiros

COELHINHO
NO QUICK
DOG

· .

EJEM
� O SOR (Serviço de Orientação

_

Religiosa), do Colégio São Luís,
promove, nos próximos dias ]0 e

l l , 01° Ejem (Encontro da

Juventude Estudantil Marista).
O evento, que reunirá alunos do
]0 e 2° anos do 2° grau, de vários

colégios da cidade, tem por
finalidade fazer com que Os

_

jovens redescubram os valores já
esquecidos ou nunca vivenciados
em nossa sociedade. Pretende
trazer de volta a importância da

convivência sadia e fraterna em

busca de novas amizades.

, CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

Av, Mal. Deodoro, 406

FONE: 371-2847

- �

MEIN BIER
� Programação da Mein Bier,
de Balneário Camboriú, para
este final de semana: na sexta

feira (2): festa de lançamento
da revista da Cervejaria, a

Mein Bier News.

A noitada terá direito a um

badalado concurso de beleza,
com a escolha da Garota da

Capa, e um show com a banda

Torre de Babel. No sábado (3),
será a vez da banda

joinvilense Núcleo Sul
comandar a Páscoa Mein

Bier.

QUICK
DOG

BARÃO'
VERMELHO
� E hoje (2) tem show com o

Barão Vermelho, no barzinho

dançante Submarino Amarelo,
localizado na belíssima Praia de

Quatro Ilhas (acesso pelo trevo

de Porto Belo, seguindo em

direção a Bombinhas).

LUAU
� O Kiwi Bar, da Praia Brava

(entre Itajaí e Balneário

Camboriú), promove, nesta

sexta-feira (2), a segunda etapa
do seu tradicional Luau, que
teve início na noite de ontem. A

agitação sonora fica por conta

das bandas Morangos
Caramelados, Estatura
Mediatia e Betinho & Banda..

BALl HAI
� Após um período de

descanso, o Bali Hai Summer

Club, de Piçarras, volta à ativa,
neste sábado (3). A festa Uma

Páscoa alu'cinante é dedicada
aos coelhinhos e coelhinhas da

região.

DISQUE·LANCHE
371-5309

� Pessoal amigo do Quick
Dog Lanches convida os

baixinhos e altinhos da cidade

para prestigiarem, neste

domingo (4), a partir
das] 9 horas, a visita alegre d

Coelhinho da Páscoa. _

Ele estará distribuindo
ovinhos de chocolate e

realizando inúmeras

brincadeiras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 1999

CRECI 1583-J

�
CASAS

101 - Bairro Czerniewicz, num terreno de 900m2 - R$ 69.000,00
102 - Alvenaria cl 270m2 no alto, no centro - 1 suite + 3 quartos + 1 BWC
social + lavabo + sala jantar/estarcom lareira + churrasqueira e garagem - R$
210.000,00 - aceita apto. em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
103 - Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - R$ 20.000,00
104 - Tomaz Fco. de Goes, em alvenaria c/3 quartos + dependência de

empregada.
105 - Alvenaria na Schroeder cl 108m2, num terreno de 450m2 - R$ 17,000,00
106 - Alv. cl 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
107 - Casa em alvenaria, cl 232m2, num terreno cl 618m2 - Vila Lenzi - R$
70.000,00
108 -Guaramirim cl -ou- 400m2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv. - R$
130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal pl clínica ou

restaurante
109 - Madeira, na praia deARMAÇÃO, NA PENHA - R$15.000,00
110 - Alv. cl piscina no Czerniewicz - R$ 68.000,00
111 - Madeira na Schroeder, Rua Nova Trento, próx. ao Centro -R$16.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00

113 - Mista, na Rua da Saibreira, no Jaraguá 84 - R$ 24.000,00
114 - Alv. na Vila Lenzi - R$ 15.000,00 - En!. + R$ 125,00/ mês
115 - Alvenaria na Rua Campo Alegre nallha da Figueira cl 220m2 -R$100.000,00
116 - Alvenaria próx. Duas Rodas cl 268m2, Terreno cl 1.202m2 - R$ 250.000,00
117 - Alv. em Três Rios do Norte, cl 3 quartos e 2 bwc - R$ 27.000,00
118 - Alv. cl 108m2, num terreno de 622,50m2, em Schroeder - R$ 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RESIDENCIAL GEHRING"

, Possuímos apartamentos centrais com 1 suite mais 2 quartos = 162m2 e com

1 suíte rnais 2 quartos, mais dependência de empregada = 225m2, pera entrega
em 90 dia!!, com financiamento em 36 meses.

204 - cl 2 quartos no Amizade - R$ 17.000,00 de entrada mais financiamento
205 - cl 3 quatos no AlT)izade - R$ 15.000,00 ent, + financiamento na CEF
209 - APTO. ED. VIRGINIA com 1 quarto - Centro - Ent, R$ 20.000,00 + financ.
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m2
215 - Apto. cl 1 suite + 2 quartos no "Edifício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada +

financiamento, aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 - Rua Victor Meirelles, no Molha cl 600m2 - próx, Pref. Municipal. - R$ 25.000,00
302 - Na Av. Barão do Rio Branco, com 2.0oom2 - Edificado com 1 casa antiga
303 - Área de 440.oo0m2 em Santa Luzia - R$100.000,00
304 - Av. Marechal. Deodoro cl 1.930, 18m2 - R$ 380.000,00 - parcelado
305 - Divinópolis c/4B6,33m2, pronto pl construir cl planta, luz e água - R$15.500,00
306 - Rio Cerro cl 75 morgos, cl água, palmitos e árvores nativas - R$ 70.000,00
307 - De esquina no Lot. Sto. Antônio - Nereu Ramos - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra - R$ 19.000,00
309 - Lot. "Camposampiero" - R$ 17.000,0.0
310 -Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m2 - Beira Mar - R$
60.000,00
311 - No Três Rios do Sul, próx. recreativa da CEF, cl 2.600m2 - R$
25.000,00
312 - Comercial Walter MarquareJ! com 660m2, cl 22m de frente pl asfalto - R$

. 30.000,00
313 - No Czerniewicz, com 642,58m2de área, na Rua Emma Ziemann - R$ 32.000,00
314 - Área de 165.000,oom2 na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos cl 453,60m2 cada, no Jguá Esquerdo R$15.000,00 cada lote.
316 - Área de 7.066m2, sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Terreno no Chico de Paula cl 6.0oom2 - R$ 80.000,00
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na Barra com 546;60m2 de área - R$ 30.000,00

319 - BR-280 JguálCorupá cl 9.627m2- R$ 16.000,00
320 - Rau com frente. para Erwino Menegotti - R$ 18.000,00
322 - Rau - Numa lateral da Erwino Menegotti - R$13.000,00
321 - Rua José Teodoro Ribeiro - cl 510m2 - R$ 25.000,00 ,

323 - cl 441 m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - cl 448m2 - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 5.000,00 + parcelas de R$
500,00/mês
325 - no Lot. Dona Juliana na Barra com 599,88m2 - R$ 21.000,00
326 - cl 846m2, edificado cl 2 casas no Ribeirão Molha - R$ 28.000,00
327 - na Rua Guilherme Hass - Jguá Esquerdo - R$ 14.000,00
328- no com 880m"de área, com 670m2 de área construida, Rua Emílio
Stein - Centro.

.

329 - Lote prox. da Champagnat cl 615,35m2 - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim cl 1.101 m2 de esquina - no centro

ALUGUÉIS

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

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

402' Sala Comercial Av. Getúlio Vargas -1º andar - Centro - R$ 250,00
403 - Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva - R$ 290,00
404 - Sala comercial com 130m2 - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo
Malheiro - R$ 850,00 .

405 - Sala comI. cl 45m2 - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala cl 150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Apto. cl 3 quartos + dep. de empregada - No Calçadão
408 - Casa de Madeira cI,3 quartos - R$ 2�0,00 - Jguá Esquerdo
409 -Apto. no Res.IMIGRANTES/ Vila Rau, cl 2 quartos, 2 bwc - R$ 300,00
410 - SALA COMERCIAL na Rua Joinville cl 315m2, com Mezanino e 3 bwc
411 - Casa em alvenaria próx. CTG cl 4 quartos e 2 bwc - R$ 335,00 '

412 - Casa próx. DUAS RODAS cl 1 suite + 2 quartos + dep. Empreg.
SEMI-MOBILIADA
414 - Apto. cl 3 dormitórios + cep. de empregada próx. Weg I
418 - Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula cl 500m2 (novo) - R$
800,00
419 - Apto. no Res.IMIGRANTES /Vila Rauc/2 quartos, 2 bwc - R$ 300,00
421 - Salas comerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerfer
próx. Weg I
424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - cl mobilia -

Ótima para consultório ou escritório ..

425 - Galpão Indl. cl 120m2 - Na Ep. Pessoa esq. cl Felipe Schmidt - R$
400,00
426 - Galpão Industrial cl 250m2 - Bem localizado - cl Trifásico - R$ 400,00

Vendo casa mista
contendo 2 qtos, sala,
cozinha, lavanderia,

garagem, churrasqueira
com grades e murada -

R$ 15.000,00.
Aceita carro no negócio,

localizado tio Bairro
Escolinha - Joinville

465-0285

Vendo casa alvenaria
contendo 2 quartos,

sala, cozinha, banheiro e

lavanderia cl grades ne

janela - R$ 12.000,00.
Aceita carro no valor de

50% de entrada.
Casa localizada no

Bairro Petrópolis -

Joinville Fone 465-0825

Vende-se casa alvenaria
com 350m2 (alto

àcabamento) - R$
300; 000, 00 (Negociá vel)

Tratar no

telefone: 371-2117

Vende-se apto no Ed.
Athenas - suíte com

closet + 2 quartos, 2

vagas de garagem -

Tratar no 372-0003

Vende-se casa próximo
a Prefeitura - 100m2-
Terreno com 18x22-

Alvenaria com 3
dormitórios - R$

45.000,00
Tratar pelo telefone

371-0768

Vende-se apartamento
303, com 219,00m2 -

suíte + 2 quartos, dep.
empregada, sacada com

churrasqueira, 2 vagas
de garagem, salão de

festas, piscinas - Preço
totel.sem acabamento -

R$ 110.000,00
Tratar no telefone

371-8814

Vende-se uma casa no

Ana Paula com 2

quartos, cozinha,
banheiro, sala - Valor R$

-

11.000,00 - contato na

Loja Vieira no Calçadão

Dois terrenos no

Loteamento São
Cristóvão - Valor de cada

lote - R$ 9.000,00
Tratarno 371-1136

COIVIPR.A.' - VENDE -

.A.LUG.A. - ADIVIINISTR.A.
,

Rua PadrePedro Francken,65-CenIro
FoneIFax: (047)372-3412-Creci 1749-.J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕESREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

"Vinde andemos na luz do Senhor" (IS. 2.5)
"

PASCOA! Celebração da Vida.

É tempo de meditar, tempo de silenciar;
Tempo de ouvir;
Tempo de deixar Jesus falar conosco, través de sua

palavra;
Tempo de amar, de orar, perdoar;
De buscar aquilo que se perdeu;
De estender a mão ao necessitado;
De estar em samüia.

Tempo de esperança de uma vida melhor;
Tempo de buscar a Deus!

Tempo de confiar que dias melhores virão;
De pedir perdão e ser perdoado por quele que deu
sua própria vida em favor de você, "Jesus Cristo"!

E, neste período de Páscoa que celebramos a vitória
de Cristo Jesus sobre a morte.

Nesta páscoa, deixe Jesus Cristo tomar morada em

seu coração. Ele te ama., Ele querfazerparte de tua

vida, Ele quer estar comvocê todos os dias.

Diretores da Itaivan Repres. Imobiliárias e funcionários

Feliz e abençoada Páscoa!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária
IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI W 550-J

Menegotti Ltda.

APARTAMENTOVENDE

TERRENOS -

LOCAL: R. OLíVIO DOMINGOS BRUGNAGO - VILA NOVA

ÁREA:A.176,00m2 - VALOR: R$ 400.000,00
LOCAL: R. 928 - Vila Lalau
ÁREA: 389,00m2 - VALOR: R$16.000,00
LOCAL: LOTE 67 RES. HELENA - VILA RAU
ÁREA: 300,00m2 - VALOR: R$ 5.900,00 + 35 x R$ 257,38
LOCAL: R. BERTHA WEEGE
ÁREA: 60.490,00m2 - VALOR: R$ 200.000,00
LOCAL: RESIDENCIAL VERSALHES
ÁREA: 450,00m2 - VALOR: R$ 15.000,00
LOCAL: LAGOA em Chico de Paula
ÁREA: 40.000:00m2 - VALOR R$ 110.000,00

. IMÓVEL COMERCIAL

LOCAL:

R. Erwino

Menegotti,
129 -

TERRENO

com área de

659,OOm2

FONE: (047) 371-0031

LOCAL: R. Barão do Rio
Branco - Ed. Klein -

ÁREA: 138,OOm2
DEP: 1 suíte,.2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc,
lavanderia, churrasqueira,
privativa na sacada e

garagem

CASAS
CASA EM ALVENARIA (Para Comércio)
LOCAL: R. Roberto Ziemann - ÁREA: 207,00m2
TERRENO: 759,00m2 - VALOR: 80.000,00
CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Benjamim Stein - São Luis
DEP: 4 qtos, 2 salas, coz., bwc, lavanderia e garagem - VALOR:
R$ 65.000,00
CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Frederico Bartel - Centro - ÁREA: 500,00m2 DEP: 1

suíte, 3 quartos, sala visita,sala jantar, sata tv, lavabo, copa,
cozinha TERRENO: 900,00m2 - VALOR: 350.000,00
CASA EM ALVENARIA
LOCAL: R. Rudolfo Sansan - Ilha da Figueira - ÁREA: 120,00m2-
DEP: 1 suíte, 2 quartos, cozinha, bwc, lavanderia - TERRENO:
441 ,00m2 - VALOR: R$ 30.000,00
CASAMISTA
LOCAL: Estrada Nova - ÁREA: 98,00m2 - TERRENO: 504,00m2
- VALOR: 15.000,00
2 CASAS EM MADEIRA
LOCAL: R. Irmão Leandro - Vila Lenzi - Cada casa cl 50,00m2
TERRENO: 997,00m2 - VALOR: 22.000,00

LOCA ÃO
APARTAMENTOS

I

• R. Alfredo Carlos Meier - Bairro Centenário

Dep: 1 qto, sala, cozinha, bwc, lavanderia, estacionamento coberto

Aluguel: R$ 205,00
• KITINETE: R. Eleonora Satter Pradi - Jaraguá Esquerdo
Aluguel: R$130,00

SALAS
• SalaTérrea na Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Centro - CI

90,00m2 - Aluguel: R$ 500,00
• Sala Térrea R. José Emmendoerfer - Nova Brasília - Aluguel:
R$ 350,00
• Sala Térrea - R. Exp. Cabo Harry Hadlich - Centro - Aluguel:
R$ 250,00
• Sala 10 andar - Ed. Menegotti - Av. Mal. Deodoro da Fonseca
- Centro cl 30,00m2 e telefone - Aluguel: R$ 150,00

CASAS
• R. Olívio Domingos Brugnago - Vila Nova

Dep: 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia

Aluguel: R$ 300,00
• R. Lourenço Kanzler - Vila Lenzi - Dep: 4 qtos, sala, sala tv,
copa, cozinha, 2 bwc, lavanderia, dispensa, garagem - Aluguel:
R$590,00
• R. Exped. Guilherme Humberto Emmendoerfer - Vila Rau -

Dep: 1 suíte + 2 qtos, sala, copa, cozinha, bwc, lavanderia, dep.
empregada, garagem - Aluguel: R$ 470,00

,

MOVEIS
CC::>IV)PRA. - VENDE - ALU�A

VENDA RAp/DA E SEGURA CRECI8240

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2•

R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno cl 700m2• Valor R$ 150 mil

negoc. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no neqócio
• Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00 -

negociáveis. Aceita imóveis
• Casa cl 40m2 - Terreno cl 375m2 - loteamento Juventus R$ 15.000,00
• Casa boa de madeira com 110m2 - terreno cl 370m2 - Rua José Emmendoerfer -

próximo APAE - Valor R$ 40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$
58.000,00
• Vende-se excelente ponto comercial no centro ao lado do Corpo de Bombeiros

• Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima

localização. .

• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• 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
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90:000,00m2 - R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização.
Valor R$ 80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno latera1 Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1000m2 rua calçada plano. R$ 30.000,00
• Terreno cl 440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 1'4.000,00
• Sala Comercial d 111m2 no Ed. Tower Center, 20 andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.
• Excelente casa de alvenaria no Jardim Centenário, Weg II - R$ 58.000,00

,
ALUGA

• Apto. Ed. Jaraguá, 2 dormitórios - R$ 280,00
• Apto c/1 dormitório - Rua Joinville cl garagem - R$ 230,00
• Sala comercial - Rua Joinville - R$ 450,00
• Casa alvenaria - Vila Baependi - 3 dormitórios - R$ 350,00

Rua Epitácio Pessoa, nº 60 - Centro ao lado do Corpo de
Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: (047) 372-1347 PLANTÃO: 975-0662

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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--_-� SOBRADO NOVO· Rua Amazonas- Centro Piso Superior. 1

copa, / cozinha, 2 bwc sociais, / lavanderia, 2 qtos, sala visita
com sacada, I suíte, + sacada lateral e fundos cl churrasqueira.
Piso Inferior· / cozinha, / lavanderia, / bwc social, / sala, 2

qtos, / suíte, 1 sala cl bwc, / qto.

()/JS: Posto de água natural, gás 'imbutido, energia solar,
instalaçiio para alarme. Portão eletrônico cl vídeo, 2 garagens
1,14 automoveis » Total de área construída 4/0m'.• Terreno cl

X55m2, móveis incluso, cozinha clfogão, mesa de mármore cl 6

cadeiras, mesa copa cl 8 cadeiras, pia com duas cubas lia

lavanderia, guarda roupa completo da suíte.
OBS:NOVOS
Ótimo preço: R$ 250.000,00

CASAS
104· Alvenaria com 206m', I suíte, 2 quartos· em frente Colégio Giardini Lenzi . 60.000,00.
108· Alvenaria com 210m', I suíte, 3 quartos· Figueira - Rua Angelo Beneta - R$ 69.000,00.
110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 60001' - Figueira - próx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000,00
112 - Casa mista de 150m' cl terreno de 6OOm'lateral25 dejulho em frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$ 43.000,00
115 - Alvenaria com 148m' - I suíte, 2 quall<;?,s - em fase de acabamento - Rua Floriani Stheln - Jaraguá Esquerdo - R$
56.000,00
] 16 - Alvenaria com 130m' - Rua João Stein - Próx. Juventus - R$ 42.500,00 - Aceita imóvel em Joinville.
121 - Alvenaria com 140m' - 3 quartos - Baependi - R$ 58.000,00
122 - Alvenaria cl 220m', I suíte, 3 quartos, piscina em fase acabamento - Barra - R$ 50.000,00
123 - Alvenaria cl 132,80m�, 3 quartos - Vila Lalau - R$ 58.000,00
124 - Alvenaria nova cl 126m', cl I suíte, 2 quartos e demais dependências - Rua: Santa Júlia - Figueira - R$ 40.000,00

TERRENOS
202 - Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck - R$ 70.00Q,00
203 - 3.54001' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000,00.
204 - Comercial 1.25001' - Rua Walter Marquardt - em frente Posto Cidade - R$ 90.000,00.
206 - 5.00001' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.

.

209 - 02 cl 42001' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 25.000,00.
215 - 45001' - Figueira - próx. Colégio Holanda Gonçalves - R$ 20.000,00.
225 - 399m' - com casa de madeirá - Rua Marina Frutuoso - Próx. CPL - R$ 55.000,00
228 - 1.85701' - cl 34,75, de frente para rua - ótimo terreno - Fundos Marisol - Vila Lalau - R$ 48.000,00
231 - 69501' - Lote nO 96 - Loteamento Girola - R$ 15.500,00
234 - Com 52501' - Figueira, próx. Salão Vitória - R$ 11.000,00
235 - Com 45001' - João Pessoa - R$ 11.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

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

Jataguá do Sul- SC
FONE (047) 372-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE

Ref. 025 - Casa Alv.: 98m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 24.000,00
Ref. 033 - Casa Alv.: 160m2 - Ilha da Figueira - R$ 80.000,00
Ref. 054 - Casa Alv.: 110m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 30.000,00
Ref. 057 - Casa Alv.: 180m2 - Amizade - R$ 60.000,00
Ref. 062 - Casa Alv.: 200m2 - Säo Luís - R$95.000,00
Ref. 077 - Casa Alv.: 270m2 - Vila Nova - R$100.000,00
.Ret, 089 - Casa Alv.: 150m2 - Vila Lenzi - R$ 47.000,00
Ref. 086 - Casa Alv.: 200m2 - Ana Paula II - R$ 27.000,00
Ref. 084 - Sobrado: 150m2 - Amizade - R$ 53.000,00
Ref. 137 - Casa mista: 100m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 21.500,00
Ref. 144 - Casa mista: 110m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 29.000,00
Ref. 149. - Casa mista: 144m2 - Vila Nova - R$ 38.000,00
Ref. 152 - Casa de madeira: 90m2 - Vila Lenzi - R$17.000,00
Ref. 137 - Terreno: 390m2 - Barra do Rio Cerro - R$ 9.800,00
Ref. 138 - Terreno: 882m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 20.000,00
Ref. 150 -Terreno: 397,50m2 - Barra do Rio Cerro - R$16.000,00
Ref. 155 - Terreno: 384m2 - Lot. Bartel - R$ 25,000,00
Ref. 157 - Terreno: 405m2 - São Luís - R$16.000,00

. Ref. 159 - Terreno: 325m2 - Rio Cerro II - R$ 8.000,00
Ref. 165 - Terreno: 810m2 - Rua Walter Marquardt - R$ 35.000,00
Ref. 180 - Terreno: 468m2 - Vila Rau - R$13.000,OO
Ref. 036 - Casa Alv.: 179m2 - Nova Brasília - R$ 55.000,00

ALUGA

Casa Alv.: 3 QUARTOS, 2 BWC, + dep. - Vila Nova - R$ 370,00
Casa Madeira: 4 quartos, 1 bwc, + dep. - R$ 200,00 - Próx. Preteitura

,.�M081I.1ÁRIA
.."ave

/ CRECI 612-J

VENDE

APARTAMENTOS

-+ Ed. Mathedi - Rua João Planinscheck, com 3

quartos, demais dep., garagem - R$ 38.000,00

� Ed. Virgina próx. Stúdio FM com 2 quartos,
demais dep., sacada, garagem - R$ 43.000,00

-+ Ed. Klein - Rua Barão do Rio Branco - com 1

suíte, 2 dormitórios, sacada com churrasqueira,
salão de festa, play ground, garagem - últimas
unidades venda - R$ 75.000,00

.
Rua Barão do Rio Branco, 221

Fone: (047) 372-1502 - 372-1594
Fone/Fax: (047) 372-1666

Jaraguá do Sul - SC

Ir

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagerp pl 2 carros,

churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI
3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz Woguel,
138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43.000,00

Terrenos:
Terreno cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

Doering, _

Bairro Czemiewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE - Valor R$
55,000,00 .

Terreno cl 3,240m2, RuaRicardo 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 pechsler - esquina cl Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro
ilha da Figueira - R$ 13.000,00

Terreno cl 350,00m2 - Rua 895 -lot. Heineck II - Bairro ilha da Figueira - R$ 9.000,00

Terreno cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 - lot. Heineck - Bairro ilha
da Figueira - R$ 22.000,00

� �

Casas:

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

VENDE E TROCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Girassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

.. )

Residencial GRACEKEllY
• Um apto. por andar

• Duas vagas de garagem

• Três quartos (1 suíte)
• Sala em L (estar e jantar) ,

• Churrasqueira na sacada

• Ótima insolação
• Região residencial

• Vista privilegiada
• Área total = 137m2

Localização: Próx. Hospital Jaraguá
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� Lançamento Res. Lunelli
'\

Parcelado em • 3 quartos (1 suíte)
até 37 meses • 1 vaga garagem

(Regime de • elevador

Condomínio) • localização central

� .,.I.

OPORTUNIDADE!
TERRENO BR-280 PRÓXIMO O POSTO

MARCOLLA - ÁREA DE 6.210M2

Administramos obras comtotal
assessoria.

Temos muitas outras ofertas disponíveis.
Consulte-nos!

Aluga-se apartamento com um quarto,
sala, copalcozinha, lavanderia, banheiro
e garagem, próximo Dalmar, Delcetis e

Marisol. Não tem despesas de
condomínio. Tratar fone 372-8071 no

horário comercial com Norberto, ou fone'
372-0187 (Residencial). Preço R$200,00

Vende-se
Telefone convencional prefixo 372
Tratar com Osmar, no 372-8027

(horário comercial)

Vende-se sobrado em alvenaria, com

155m2 de construção em lote de 495m2 -

próximo Escola Holanda M. Gonçalves -

Bairro Ilha da Figueira - R$ 25.000,00-
Mais financiamento da C.E.F. - Aceita

apartamento pronto ou em construção,
estuda proposta/aceita negociar -

Tratar 371-2507

Vende-se sobrado parte superior apto cl
4 suítes e demais dependências, parte

inferior - sala comercial 220m2 já alugada
por 4 anos - ,Valor R$ 1.200,00 - Ilha da

Figueira - terreno de esquina -

R$ 170.000,00 - Tratar no 372-1347

Vende-se casa demadeira, na praia de

Armação, na Penha - R$ 15.000,00
Tratar no fone 371-8009

Faça-nos uma visita e conheça nossa variedade de imóveis

Precisamos de Imóveis para alugar.
APARTAMENTOS

• Apto na Vila Nova - MORADA. DO SOL, entrada mais financiamento, prazo de entrega 18 meses -

consulte-nos para verificar os estilos,
- • Apto no Centro COBERTURA, suítes, quartos, salas, hidromassagem, churrasqueira, garagem, etc. -

R$ 220.000,00 - aceita-se 40% em imóvel ou carro.

CASAS
.02 casas de madeira no loteamento Manfrini - Jguá Esquerdo - Preço R$ 20.000,00 . nego aceita-se

proposta
• Casa de alv. (Sobrado), na Rua Adolorata D. Pradi, de esquina Jguá Esquerdo, com 2 qtos, sala, copa,
cozinha, banheiro, closet, lavanderia, escritório, garagem, sotão - terreno com 415,00m'
• Casa de madeira na lateral da Jorge Czerniewicz com: 4 qtos, sala, copa, cozinha, lavanderia, qto de

passar, banheiro, toda murada - Preço R$ 35,000,00 - nego
• Casa em GM, com 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, churrasqueira, toda

murada - serni-nova - R$ 35.000,00 - Negociável.
• Casa em alvenaria na Rua Carlos F. Vogel, centro início do Jguá Esquerdo - 3 qtos. sala, copa,
cozinha, lavanderia, toda murada, banheiro - pronta para financiamento - Preço R$ 38.000,00 -

negociável.
• O I casa de madeira cl 3 qtos, salas, copa, cozinha, banheiro, lavanderia e I casa de.alvenaria em

construção, com garagem, sala, cozinha, copa, qtos, banheiro (semi-acabado), localizada próximo a

Elásticos Zanotti - R$ 45.000,00 - Negociáveis.
• Casa na Rua Henrique Gefeit, 1.269, Vila Lalau de esquina, com 3 qtos, I banheiro, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, terreno de 14,00 x 25,00 = 350m' - R$ 30.000,00 - Negociável - aceita-se entrada

mais financiamento.
• Casa nova (OK), de esquina, I suíte, 2 qtos, banheiro, sala, copa, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
garagem p/2 carros, toda murada, lindo imóvel - R$ 80.000,00
• Casa no Centro da cidade Rua Equador, com 3 qtos, sala, cozinha, 2 banheiros, lavanderia, salão de

festa, garagem para 3 carros, toda murada - aceita-se carros, e apartamento no Balneário de Carnboriú -

R$ 90.000,00 - entrada mais Financiamento.
• Casa de alv. na Rua Antonio B. Schmidt, com I suíte, 3 qtos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, churrasqueira, piscina, banheiro externo, com jardim, toda murada - Preço R$ 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS DE ALVENARIA
GÓd. 1004 - R ANTÔNIO TOBIAS - 235m' - Suíte + 2 quartos - R$ 70.000,00
GÓd. 1007 - R. HELEODORO BORGES - 300m' - Suíte + 2 quartos - R$ 140.000,00
GÓd. 1013 - R. VERDI F. LENZI - 325m' - 3 suítes - R$ 230.000,00
GÓd. 1018 - R. ANTÔNIO GARLOS FERREIRA - 386m' - Suíte + 3 qtos - R$ 265.000,00
GÓd. 1019 - RÃ'NGELO SGHIOGHET - 300m' - Terreno e/l.500m' - Suíte + 2 quartos.

'GÓd. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE - 140m' - Suíte + 2 quartos - R$ 55.000,00
GÓd. 1022 - R. ERICH MIELKE - alv. c/150m' e/4 qtos, 2 bwe - R$ 90.000,00
GÓd. 1023 - R. LEOPOLDO JANSSEN, suíte c/ eloset + 3 quartos, churrasqueira, piscina e

garagem para 3 carros - R$ 200.000,00
GÓd. 1019 - BARRA - 220m' - suíte + 2 quartos - R$ 130.000,00
GÓd. 1196 - FIGUEIRA - 92m' - 3 qtos - R$ 10.000,00 + finane.
GÓd. 1198 - FIGUEIRA - Gasa e/150,33m' - suíte + 2 quartos.
GÓd. 1211 - JGUÁ ESQUERDO - 91m' - 3 qtos - R$ 44.500,00
GÓd. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - 130m' - 3 qtos - R$ 39.000,00
GÓd. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - 230m' - Suíte + 2 qtos - R$ 85.000,00
GÓd. 1251 - R. JOÃO PLANINSGHEGK - 300m' - Suíte + 2 qtos - R$ 180.000,00
GÓd. 1254 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - 200m' - Suíte, 3 quartos - R$ 80.000,00
GÓd. 1353 - VILA NOVA - R. Euzébio Depoy, c/ suíte, 2 qtos, escritório, piscina, garagem p/2
carros - R$ 100.000,00
GÓd. 1355 - VILA NOVA - Rua 25 de Julho - casa antiga e/4 qtos - Terremo c/ área de 1.628m'.

CASAS MISTAS
GÓd. 1014 - R. BARÃO DO RIO BRANGO - 200m' - R$ 70.000,00
GÓd. 1020 - PRÓX. BEIRA RIO - 3 qtos - R$ 39.000,00
GÓd. 1291 - VILA LALAU - 3 qtos - R$ 32.000,00

TERRENOS
GÓd. 2005 - R. PROGÓPIO GOMES - 780m' - R$ 90.000,00
GÓd. 2006 - R. CENTENÁRIO - Gentro - 525m' - R$ 33.000,00
GÓd. 2007 - R. MARINA FRUTUOSO - 1020m' - R$ 60.000,00
GÓd. 20d9 - R. PROG. GOMES 1262m' - R$ 210.000,00
GÓd. 2097 - BAEPENDI - ,018m' - R$ 130.000,00
GÓd. 2113 - BARRA - 364m' - (1$ 10.000,00
GÓd. 2114 - RES. PAPP - 430m' - R$ 18.500,00
GÓd. 2176 - GZERNIEWICZ - 375m' - R$ 14.000,00
GÓd. 2191 - FIGUEIRA - 307m' - R$ 7.000,00
GÓd. 2212 - JGUÁ ESQUERDO - 434m' - R$ 11.000,00
GÓd. 2213 - AZALÉIA - 721m' - R$ 17.000,00 + parcelas
Cód. 2271 - VILA MABA - 496m' - R$ 15.000,00
GÓd. 2291 - VILA LALAU - 600m' - R$ 35.000,00
GÓd. 2351 - VILA NOVA - 646m' - R. Waldemar Rebello.
GÓd. 2373 - VILA RAU - 360m' - R$ 13.000,00
GÓd. 2980 - GMIRIM - R. 28 de Agosto 455m' - R$ 27.000,00
GÓd. 2981 - GMIRIM - Lateral28 de Agosto - 420m' - R$ 13.000,00
Cód. 2982 - SC 413 - 59.872,00 m'- R$ 40.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - ED. FLORENÇA - 80m' - R$ 65.000,00
GÓd. 4004 - MARKET PLAGE - 44m' - R$ 37.000,00
GÓd. 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65.000,00
Cód. �012 - Rua Treze de Maio c/ 90m' - R$ 28.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3001 - Ed. Athenas - suíte c/ elosed + 2 qtos, 2 vagas de garagem.
GÓd. 3004 - ED. CARLOS SPÉZIA - 3qtos - R$ 53.000,00
GÓd. 3009 - ED. CAETANO CHIODINI - 2 qtos - R$ 30.000,00
GÓd. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suíte + 2 qtos - R$ 60.000,00
GÓd. 3021 - ED. ISABELA - Suíte + 2 qtos - R$ 75.000,00
GÓd. 3093 - RES. BAR TEL - Suíte + zqtos - R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3211 . ED. FRAGATA - 2 quartos c/ garagem - R$ 20<e00,00 + financiamento

LOCAÇÃO
GÓd. 610 - Casa de alv. e/3 qtos • Vila Nova· R$ 450,00
GÓd. 613 • Casa de alv. e/3 qtos • GUARAMIRIM - R$ 220,00
Cód. 617 • Gasa mista e/3 qtos • ÁGUA VERDE - R$ 280,00
Cód. 633 . Apto e/2 qtos em frente a Igreja da Barra· R$ 270,00
Cód. 1';35 - Ouitinetes na Mal. Deodoro, a partir de R$ 180,00
GÓd. 637 . Apto cl 2 e 3 qtos na Av. Getúlio Vargas - a partir de R$ 320,00
GÓd. 639 - Apto c/ suíte, 2 qtos, cozinha mobiliada - Ed. Gentenário - R$ 350,00
Cód. 640 • Apto c/ 1 qto - Jardim Cenlenário • R$ 200,00
GÓd. 643 • Apto c/ suíte (hidrom.), 2 qtos, dep. empregada - Ed. Paloma - R$ 450,00
Cód. 650 • Apto c/ suíte, 2 qtos - Ed. Barão - R$ 400,00
Cód, 656· Salas p/-escrttório em frente Gol. São Luís - R$ 180,00
GÓd. '660· Salas c/32m' - estáe. próprio no Center Foca- R. Reinoldo Rau- A partir de R$ 300,00
GÓd. 663 • Sala ideal p/ Restaurante ou Lanchonete, c/200m' • Próx. Posto Marechal.
Cód. 679 - Sala cornI. c/190m', na Av. Mal. Deodoro (antiga Farmácia Sesi)
GÓd. 687 - Sala comI. Mobiliada, ideal p/ escritório na Av. Mal. Deodoro - R$ 400,00
GÓd. 688 - Sala cornI. na Rua da Duas Rodas, e/40m' - R$ 150,00
Cód 699 - Excelente Galpão e/525m', estae. no Jaraguá Esquerdo - Próx, RoceI.

Vende-se casa em alvenaria cl
200,00m2 - 1 suíte + 2 qtos, dep.
de empregada e demais dep. -

Rua Heinrich August Lessmann,
230 - R$ 58.000,00

Tratar no fone 371-8814

Vende-se casa cl 70,00m2 num

terreno cl 750,00m2 - Rua Jorge
Buhr, 249 (Fundos), Bairro Água

Verde - Próximo a FERJ.
Tratar no fone 371-8814

Vende-se casa em alvenaria,
com 232m2, num terreno cl

618m2 - Vila Lenzi - R$ 70.000,00
Tratar no fone 371-8009

Vende-se casa em alvenaria -

Rua Frederico Bartel - centro -

com 500,00m2 - DEP: 1 suíte, e

quartos, sala, visita, sala jantar,
sala tv, lavabo, copa, cozinha -

Terreno com 900,00m2 - valor-
R$ 350.000,00

Tratar no fone 371-0031

. Vende-se casa mista, nova

impecável com 170m2 e terreno

murado com 679m2, ótima

localização
Valor R$ 55.000,00 negociável

(especial)
Tratar no fone 975-0662

I
Vende-se área de terra com

20.000,00m2 (escriturado),
próximo Hotel Sehmidt (Ilha da

Figueira) - Ideal para construção
de alto padrão.

Aceita apartamento ou negoei
(parcela) o valor R$ 70.àoo,00

Tratar no fone 371-2507

I
TERRENO

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

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek ': R$
1] 0.000,00
TERRENO com 1.540m2 sito à Rua Amazonas -

Próximo a Scar - R$ 100.000,00

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

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

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

I
Fidelis Stinghen - Loteamento São Francisco -

R$I14.000,00
Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro

Amizade - Valor de cada lote R$ 9.000,00

CASAS

I
CASA DE ALV. com 85m2 sito na Rua Horácio Pradi

I
� Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo
R$ 29.000,00
CASA DE ALV. em construção de 98,00m2 - mais
casa de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158
- R$ 18.000,00
CASA ALV. com 70m2 - mais casa de madeira de

150,00m2
- na Rual Luis Bortolini, 435 - R$35.ooo,00

ILOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPOSAMPIERO

OUROVERDE
SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

I BREVE O LANÇAMENTO DO
LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

Aluga - apto. Ed. Jaraguá, 2
dormitórios - R$ 280,00
Tratar no fone 372-1347

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

CASAS-VENDA
o I - PRÓX. A PREFEITURA - 100m' - TERRENOeom 18x22· ALVENARIA com 3 dorm.
. R$ 45.000.00

.

02· CZERNIEWICZ - CASA ANTIGA + TERRENO e/2.500m' • R$ 100.000.00· (N[oG.)
03· CHAMPAGNAT· CASA EM ALVENARIA EM 2 PAVIMENTOS Cf 249m' +

TERRENO c/396m' • R$ 90.000.00 + FINANANCIAMENTO (Aceita apartamento, carro

no negócio)
04·ILHA DA FIGUEIRA-CASA EM ALVENARIACfSUÍTE+2DORM.·c/150m'- R$
45.000.00
05· .IARAGUÁ ESQUERDO· CASA EM ALVENARIA. CASA DE MADEIRA Cf70m'+
TERRENO 15X45 - 25.000.00
06 ·GIARDINI LENZI·CASA EM ALVENARIA Cf PISCINA -c/300m' + TERRENO
I. 100m' - R$ 130.000.00
07· CENTRO - SOßRADO ALVENARIA· Cf 120m'+ TERRENO 16X 16 - R$ 50.000.00
08· IARAGUÁ ESQUERDO· SOßl�ADO ALVENARIA - C/ 3 DORM .. ßWC. 2
GARAGENS + 2 APTOS NO PISO SUPERIOR - Cf 3(Klm' . R$ 65.000.00
09 . CENTRO - CASA ANTIGA c/280m' + TERRENO Cf 1.20Om'· R$ 300.000.00
10· ÁGUA VERDE· CASA ALVENARIA c/115m' -:1 DORM .. ßWc. GARAGEM +

CASA c/65m' - 2 DORM .. ßWC. GARAGEM· ESTI<ADA lNDlVlDUAL - R$ 59.000.00

APARTAMENTOS-VENDA
O 1- CENTRO - PREDIO COMERCIAL - c/480m' - 2 A1yros - cl 480m' - R$ 150.000.00
03 - CENTRO- APARTAMENTOe/2 DORM. +GARAGEM -c/115m'· R$ 50.000.00

()4 - CEN1l<O - APARTAMENTOe/3 DORM + 2 ßWCS· c/147m' - R$ 55.000.00
05· VILA NOVA - APARTAMENTOcf sUÍTE + 2 DORM .. CHURRASQUEIRA. SACADA
- c/145m' - R$ 58.000.00
06 -CEN1l<O -APARTAMENTOe/1 DORM +GAI�AGEM - R$ 27.000.00

TERRENOS-VENDA
O I - CEN1l,O . TERRENO COMERCIAL - c/ 1.200m'· R$ 45.000.00 (troca apto. central)
02 - VERSAILHES - TERRENO· com 450m'· R$ U.OOO.OO
03· ÁGUA VERDE - TERRENO PRÓX. MARCOLLA· c/14x28· R$ 15.000.00
()4 - GIARDlNI LENZI . TERRENO· com 788m'· R$ 15.000.00 (Parcelado)
05 • VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL - com 380m' - 13x27 . R$ 3.1.000.00
06 . ßAI�RA IUO CERRO· TERRENO c/345m' - 15x23'- R$ 9.000.00 (cnuada de R$
3.500.00 + PaJ�.)
07 -CHAMPAGNAT - TERRENOc/15x30· R$ 16.000.00 (Parcelado)
08· CEN1l<O - cf 260m' . R$ 130.000.00
09· CENTRO- TERRENOc/580m' - R$ 112.000.00

CASAS-LOCAÇÃO
OI - VILA LALAtJ - ALVENARlA - próx. Weg II - com suíte + � dorm .. com garagem - R$
450.00
02· ßARRA RIO MOLHA - MADEIRA - pröx. Prefeitura - com 3 dann .. com garagem - R$
180.00

APARTAMENTOS-LOCAÇÃO
OI • CENTRO - ED. VAIRA - Prõx. wízard - 3 dorm, + 2 bwcs - c/ garagem- R$ 380.00

02 ·ILHA DA FIGUEIRA - APT. NOVO - Pröx. Homago - 2 dann .. cf garagem - R$ 250.00
03 - CZERNlEWlCZ - SOBRADO - sob lance - 3 dorm, + 2 bwcs, cf garagem - R$ 330.00
04 - ßARRA RIO CERRO - SOßRAOO - sob conlec. Lux - 2donn .. sem garagem - R$ 250.00
05· ÁGUA VERDE - SOßRAOO· próx. Ferj- 3 dann .. c/ garagem - R$ 300,00
06 - VlLA LALAU - SOßRADO· pröx, Posto- 3 dorm. + 2bwcs - c/ garagem - R$ 350.00
07 - ßAEPENDI - SOBRADO - sob Jaime Motos- 3 dann. cl garagem - R$ 350.00
08 - CEN1l�{) - APT. ED. JARAGUÁ - 3 donn. c/ garagem - R$ 300.00

BOA OPORTUNIDADE!!! PARA COMPRA, COM

IDCALIZAÇÃO PRfVILEGIADA

ILHADA

FIGUEIRA - casa

cl ISOm2+
'rERRENO cl420m2
FALOR:

R$ 80.000,00
ACE/TA NO

.VEGÓCIO(CARROI
TERRENO)

Rua Reinoldo Rau, 585 .;. Jaraguá do Sul - SC
.

FONE/FAX: 047 371�0768 - 371-6582
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As garras do novo Peugeot 206
Depois de aumentar a

participação no mercado
nacional e de vender
85% a mais em 1998, em

relação a 1997, a marca

do leão prepara o

grande bote para 1999.
O responsável por esta

façanha é o novíssimo

Peugeot 206, que tem a

difícil tarefa de ser o

primeiro carro da marca

a ser produzido no

Brasil, e também de
continuar trilhando o

caminho do sucesso que
já foi percorrido pelo
antecessor 205, um

fenômeno de vendas na

Europa.
A missão não é das mais
fáceis, já que ele

pertence ao segmento
mais concorrido do
mercado, o dos carros

compactos. Porém, um

dos grandes atributos
deste carro, além do
desenho atual, é o

preço. Por

aproximadamente R$ 17
mil pode-se optar por
um Corsa, Gol ou Palio,
ambos em versões
intermediárias de

acabamento. Por dentro,
muito espaço com

soluções inteligentes e

conforto adequado,
aliada a vasta gama de

opcionais.
Aliás, dentre os

modelos disponíveis
atualmente no mercado,
o 206 é que tem o estilo
mais atraente, já que
conta com projeto mais
atual e foi motivo de

DESIGN
ORIGINAL
O tão

esperode
novo projeto
da Peugeot
será o

responsável
pela estréia
da marca

como

fabricante
nacional

\

pesados investimentos.
É que, assim como

aconteceu em 1984,
quando o lançamento
do 205 influenciou com

estilo os demais
modelos da marca,

como o 306 e 106. Agora,
a história volta a se

repetir com o 206, que
tem personalidade
própria, e pode-se dizer

que é o primeiro
integrante dos futuros

Peugeot.
O desenho do 206 pode
não ter causado o

mesmo frisson que
causou o 205 em 1984,
quando foi motivo de
numerosos elogios da

imprensa especializada,
mas mesmo assim, não
há quem resista ao

charme deste novo

Peugeot.
No Brasil, inicialmente,
será: comercializado com

motor 1.6, que o leva à
velocidade máxima de
185 km/h

TAPECENTER�
TAPEÇARIA AUTOMOTIVA

Serviços de Barulho Interno, Entrada de Água e PÓ,
Manutenção de Fechaduras de Portas, Máquinas de Vidro e

Travas Elétricas, Troca de Pára-brisas Colado ou com

Guarnição, Polimentos em Veículos de Passeio e Pick-ups
FONE: (047) 372-3938

Rua: ErwinoMenegotti, 30 - 89.254-000 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CHEVROLET

Vende-se D-20, cabine
dupla, ano 90, modelo

.: 93, cor bordô, em

excelente estado, com

76 mil km originais.
Valor a combinar.
Tratar: 370-4214.

Vende-se Corsa Wind,
com rodas de liga leve,

ano 94, cor branca.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Ipanema 4

portas com rodas de
liga leve, ano 93,

cor cinza.

Tratar: 370-2022.

Vende-se Omega CD,
completíssimo, ano 93, cor

azul. Tratar: 370-2022.

Vende-se Monza SL 4

portas, ano 84, cor preto.
Tratar: 370-2022.

,

FIAT

Vende-se Palio ED, ano

98, cor branca.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Uno ELX 4'

portas, ano 96, cor

bordô, Tratar: 370-2022.

Vende-se Tempra, ano

97/98, cor azul,
gasolina.

Tratar: 370-7166

Vende-se Tempra 4 portas
completo, ano 92, cor

azul. Tratar: 370-2022 ..

FORD

Vende-se Escort GL, ano

93/93, cor azul, gasolina.
Tratar: 370-7166.

Vende-se Escort GL� ano

84, cor verde, álcool.
Tratar: 370-7166

- -

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
Modelo Ano Cor Combo

Courier 98/98 branca gas.
'F1000 HSD XL 97/98 azul gas.
Tempra 97/98 azul gas.
EscortGL 93/93 azul gas,
Escort GL 84/84 'verde ólc,

-

ATENÇAO
Caiu a taxa de juros e tem

finaciamento de

3 a 36 meses fixas

em Real.

.

mors,

ll?Jtll][}[j[bÜ[[[/
370-2022

E tudo isso com

aquele cafezinho.

Fiesta cJass
Gol 16v 4portas
Palio ED

Ranger STX
Uno ELX 4 portas
Pampa L 1.6
Corsa wind com rodas de liga leve
Escort GL
Escort XR3 completo conversível

Ipanema 4 portas com rodas de liga leve

Omega CD completíssimo
Uno 4 portas
Uno S
GoI CL 1.8

Tempra 4 portas completo
Gol CL completo
Kadett GS completo

'

Gol CL com rodas de liga leve
GoI CL
Del Rey GLX cl direção hidráulica'
Monza SLE completíssimo 4 portas
Kadett Turin

.

Uno S

Voyage GL gasolina
GoI CL
Santana Quantum
Escort L
Chevette gas.
Kombi
Kombi gas.
Gol gas.
Monza SL 4 portas
Fusca
Passat
Fusca

Okm cinza
99 branco
98 branco
96 azul
96 bordô
95 branca
94 branco
94 prata
94 branco
93 cinza
93 azul
93 prata
93 vermelho
92 prata
92 azul
92 prata
91 branco
91 champagnhe
91 branco
91 marrom

marrom

90 prata
90 branco
88 marron

88 branco
87 branco
86 cinza
88 prata
87 bege
87 branca
85 prata
84 prata
83 branco
83 vermelho
83 branco

Okm branca
96 cinza
95 bordo
94 azul

CARROS NOVOS E USADOS

<'
Rua Walter Marquardt, 1.855

Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166 XR 200 (pronta, para trilha)
CG
Suzuki Intruder GL 800
XT 600,

,

I' CASA DO AUTOMOVE!
:: Autopeças em geral
Correias e rolamentos industriais

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

AUTOM ECÂN ICA
,

DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:::Fones: 372-3675 I 371-7157.1 371-7292
Rua: Barão do Rio Branco, 72 Centro

Jaraguá do Sul - SC

Vende-se OPALA COMODORO,
ano 91, verde, completo, 4

cilindros, valor

R$ 6.800,00.
"Fratar: 370-0522 com Cesar.

... ® CJ .IJDSß

A A,.II.i",AA. I
1/�����'

Telefone: (047) 376-0251
Rua Angelo Rubíní, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguä do Sul- SC

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

Mecânica

MAR I NGA
GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc
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FOLHA

PRODER EXTREMO OESTE
.Informatívo institucional da Gerência Regional do Extremo Oeste Março/99

Proder incentiva criação
de empresas na região

o Proder está levando às

pequenas cidades o espírito
empreendedor e a conscien

tização de que, criar empre
sas de acordo com o poten
cial de cada região, é a me

lhor saída para vencer a es

tagnação econômica.

O Proder está baseado em'
um tripé básico para qual
quer tipo de desenvolvimen
to: a parceria, a exploração
das potencialidades de cada

região e o espírito empreen
dedor de seus cidadãos.

A união de forças entre o

Sebrae, as prefeituras, as câ

maras de vereadores, as en

tidades empresariais e os ór

gãos estaduais e federais, é

uma das principais responsá- .

veis pelo sucesso que o pro
grama vem obtendo nos seus

cinco anos de vida. Antes de

ser executada uma unidade

do Proder em qualquer mu

nicípio, técnicos do Sebrae

visitam a região e fazem um

diagnóstico preciso das

oportunidades de negócios
que podem ser desenvolvi
das ali.

Com isso, o programa in

centiva a criação de empre
sas, que podem contar com

o potencial regional para se

desenvolver, e evita que in

vestimentos equivocados
criem empresas nati-mortas.
Com o Proder, o Sebrae
identifica o potencial e a vo

cação econômica de cada

município e apóia o seu de

senvol vimento.

Sem dúvida, tal

desenvolvimetno não seria

o mapa mostra as

diferentes regiões de Santa

CaUII:in {{ e ()

número de Proder

realizados durante o (II/() de

J 99(�, ntttn total de /26

possível sem a vontade de
crescer e progredir de cada

cidadão, de cada município
catarinense. O programa in

centiva, ensina e apóia mas,

sem a determinação do em

preendedor, tudo isto seria.
em vão.

O Sebrae criou o Proder

acreditando na força das pe

quenas cidades e do peque-
. no empresariado como uma

das melhores soluções para
enfrentar o problema do de

semprego.
A geração de empregos

também possibilita que o

Proder atinja um dos seus

principais objetivos: manter

a população do interior no

interior, para que este se for

taleça e não se torne um sím

bolo de atraso e pobreza.

DIREÇÃO

Novos dirigentés são empossados
no Sebrae estadual e nacional

. página 2

AVALIAÇÃO

Gerência Regional avalia
trabalhos de 1998

página 2

PRODER

Conheça o roteiro para
implernentação do Programa

página 3

EXPERIÊNCIA

Participantes dos núcleos setoriais

crescemjuntos, discutindo problemas
e buscando soluções

PRODe��i�� O sucesso do munícípío em suas mãos" página 4
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Os municípios onde o Sebrae está desenvolvendo do Proder

passarão a encarar com uma nova lógica o desenvolvimento
municipal e regional. Estarão conscientes de que desenvolvi
mento comunitário e crescimento econômico paradoxalmen
te são lados de uma mesma moeda, pois precisamos investir
nos setores estratégicos de suporte para que as nossas ativi
dades econômicas possam lograr êxito. É fundamental inves
tirmos em educação básica e principalmente, com educação
empreendedora onde prepararemos uma nova geração que es

teja voltada com espírito comunitário à transformação da cul

tura, do emprego para uma cultura inovadora, a cultura da

empregabilidade empreendedora.
Quando abordamos sobre cultura, necessário se faz um

balanço da qualidade dos participantes em nossos inúmeros

lançamentos do Proder, nas reuniões de seminários de diag
nóstico estratégico, nos seminários setoriais, em nossos trei

namentos, em nossas palestras, em nossas missões também
ressaltamos a parceria empreendida com os prefeitos munici

pais, presidentes de entidades empresariais, sociais, políti
cas educacionais. Fundamental retificar o crescimento que
sentimos das comunidades em cada etapa das quais nós par
ticipamos.

. Temos certeza que com a participação destes municípios,
teremos mais força e tecnologia para empreendermos nossos

fóruns regionais capitaneados pela Ameosc e Amerios.

Inobstante, precisamos repensar nossos paradigmas
desenvolvimentistas, buscando subsídios e revisando concei
tos e visões para não transformarmos nossas visões e concei
tos em verdades absolutas, o que Kuhn chama de paralisia de

paradigma. Cumprindo a missão e o desafio de estimular o

crescimento econômico e o surgimento e desenvolvimento das

empresas de médio e pequeno porte, os Sebrae súgere o desa
fio social, cultural e educacional, tendo o centro desta revolu

ção, "as pessoas", que deverão conduzir nossos municípios e

nossa região neste próximo século.
.

Udo Martin Trennepohl
Gerente Regional do Sebrae/Se

Editorial

o desafio do próximo século

Durante o Proder, as comunidades,
através de suas lideranças representativas,

reuniram-se em vários momentos para
debater a realidade de seu município e

região, visando planejar o futuro
das próximas gerações

Expediente
Informativo Folha Proder é uma publicação do

Sebrae - Gerência Regional do Extremo Oeste/Se
Diretor Superintendente - Antônio Carlos Kieling
Diretor Técnico - Paulo Ferreira
Diretor Administrativo Financeiro - Ronaldo Faustino
Gerente Regional Extremo Oeste - Udo Trennepohl
Tiragem: 80000 exernplarcs
Circulação: Extremo Oeste de Santa Catarina

Produção: Edil. Jorn. Folha do Oeste Catarincnse Lida.

desenvolvimento
Proder: alternativa de

para as· pequenas
cidades

prestigiou o programa,
desde o seu lançamen
to.

Em todos os municí

pios onde o PRüDER

foi desenvolvido, o

Sebrae/SC instalou
uma placa na entrada da

cidade, buscando iden
tificar e promover a

participação de todos

nos sucesso do progra
ma.

Norival João Cenci,
Sérgio Mazonetto,
Nasser Younes e

Fernando Ziem, técni

cos QO PRODER, divi
diram os municípios
participantes pára me

lhor atender às expec
tativas em torno do

programa.
Em Dionísio

Cerqueira, como em

outros municípios da

região, os trabalhos do

PRODER revelaram

várias potencialidades,
entre elas, a vocação
artesanal.

02 .
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Durante a realização
do PRüDER (Progra
ma de Emprego e Ren

da) do Sebrae, as co

munidades, através de

suas lideranças repre
sentati vas, reuniram-se
em vários momentos

para debater a realida-
. de de seu município e

região, visando planejar
o futuro das próximas
gerações.

O lançamento do
PRüDER em

Guaraciaba, contou

com boa presença de

lideranças locais.
A comunidade de

Flor do Sertão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Kieling comenta o desenvolvimento do

empreendedorismo no Estado
o economista, empresário e

superintendente do Sebrae-SC,·
Antônio Carlos Kieling, fala que
o papel estratégico do Sebrae, é o

de afinar o foco de atuação no

mercado, mantendo-o no concei
to, na filosofia mestra da institui

ção. "A tecnologia de ponta é uma

luta importante e está entre as

grandes metas do Conselho

Deliberativo. As grandes gerado
ras de tecnologia são as pequenas

empresas, pela sua agilidade. O
conceito de tecnologia também

pode ser ampliado, sendo apropri
ada na pequena e microempresa,
ou seja, aquela adequada ao tama

nho dá organização, à natureza da

atividade que desenvolve e ao seg
mento em que atua, que -não ne

cessariamente tem que ter
.

tecnologia de ponta. Firmamos
um protocolo de intenções com a

Epagri para a realização do pro-

jeto Microbacias, que traduz uma

concepção muito avançada de ca

pacitar o pequeno produtor rural
- mais de 1.300 famílias são alvo
deste projeto - a incorporar a ati

vidade econômica num conceito

mais ampliado. O Microbacias é

orientado par a a questão
ambiental, mas trata-se exata

mente de integrar o projeto ao

conceito de produção, de técnicas
de administração, numa visão co

mercial, até tentando examinar

toda a dinâmica de modo a não

esgotar o processá no gerencia
mento da propriedade ou restrin

gir tudo aos limites do processo

produtivo.
O objetivo é amplificar isto

numa visão de mercado, abran

gendo o ciclo todo, agregando
valor e por consequência, melho

rando a geração de renda, fixan

do o homem através da garantia
de melhores condições de vida,
prevenindo o êxodo rural e apro
ximando o empreendedor de uma

realidade de mundo globalizado.

Turismo agitou Mondaí,
Itapiranga e Guaraciaba

Aventura em Itapiranga
o primeiro Pé na Trilha do Extremo Oeste - evento promovido

pelo Sebrae/SC gerência regional -, atingiu êxito .na sua realização.
Foram 7 quilômetros onde 10 equipes, nove de Itapiranga e uma de

Tunápolis aproveitaram para vivenciar e conhecer um pouco das ri

quezas da região que leva à divisa com o País vizinho (Argentina).
Na visão de Udo Martin Trennepohl, gerente regional do Sebrae/

SC, estão ocorrendo avanços nas atividades que motivam as pessoas
da região a valorizar o turismo e o lazer, tornando-as comercial e

economicamente viáveis. O resultado de Itapiranga sinaliza positiva
mente neste sentido.

O consultor em turismo; Valmir Carlos Kirschner "Piti", comen

tou que o percurso foi bem aceito pela comunidade e a perspectiva é

realizar mais uma etapa deste evento em Itapiranga.
A premiação foi de troféu e medalhas para a equipe primeira colo

cada e medalhas para as equipes segunda e terceira colocadas,
sagrando-se campeã a equipe Vida, segundo lugar, a equipe KieJling/
Bem-Te-Vi e terceiro lugar a equipe Lys (grupo de escoteiros).

o Turismo em Guaraciaba
Dando continuidade às ativi

dades do Proder, está marcado

para breve a entrega do diagnós
tico. Na oportunidade, acontece

rá o lançamento do Fórum Per

manente do município.
Estará proferindo palestra so

bre o papel do Fórum Municipal
e sua constituição, o prefeito de

lt ap i ran g n , João Batista

Schneiders. O Proder, que está

em fase de entrega, já começa a

desenvolver as prioridades levan

tadas, como por exemplo. a ex

ploração dos potenciais turísticos.

Neste sentido, está previsto para
II dia 19 dc março, II lançamento
do PRESTO - Programa Estadu-

aI de Serviços de Turismo. As ati

vidades relacionadas ao programa
tem o objetivo de despertar as

potencialidades do município, tra

zendo mais divisas econômicas.

No dia 20 de março, às 9 ho

ras, será realizada a instalação do

marco da Coluna Prestes, o pri
meiro em SC, e Guaraciaba tem

o orgulho de colocá-lo na propri
edade dc Ernesto Gralow, na li

nha Olímpio. O evento contará

com a presença do prefeito, vice,
vereadores e autoridades regio
nais. Também neste dia, aconte

cerá o 1° Pé na Trilha, na Fazcn

da Traíra. Espera-se aproximada
mente 700 participantes.

Mondaí é
. .

ptonetro em

programa de
turismo

"O .nosso turista não está lon

ge; cabe-nos saber como

potencializá-lo no mercado". Com

estas palavras, o gerente regional
do Sebrae/SC, Udo Trennepohl,'
manifestou-se no lançamento pi
oneiro no Estado, do PRESTO

(Programa Estadual de Serviço
Turístico Organizado) em

Mondaí, dia l l de março, na Casa

da Cultura.
O prefeito municipal Valdir

. Mallmann afirmou ser mais um

momento importante em que a

comunidade já sinalizou positiva
mente quando da realização do

PRODER (Programa de Empre
go e Renda).

Durante o lançamento, que
contou com mais de sessenta par

ticipantes (lideranças, empresári
os e comunidade em geral), os téc

nicos do PRESTO Valmir (Piri) e

Maria Augusta apresentaram a

metodologia de sua implantação
e, logo após, a monitora de Turis
mo da região Meio Oeste,
Mariazinha, efetuou um depoi
mento destacando o que pode ser

feito nas comunidades para que o

turismo realmente seja fixado e

gcrc resultados.

Vinícius Lummertz Silva
busca soluções frente ao

Sebrae nacional

O novo diretor téenico do Sebrae nacional, o catarinense Vinícius
Lummertz Silva, informou que a diretoria que tomou posse na Unida
de Central do Sistema Sebrae, no início de janeiro, passou os últimos

dias debruçada sobre um trabalho de planejamento e reorientação es

tratégica, com o objetivo de afinar o foco de mercado dos produtos e

serviços da empresa.
Clareza político-institucional e efetividade de soluções para as micro

e pequenas empresas são as diretrizes básicas que estiveram orientan

do o plano de trabalho.

Na avaliação de

Lummertz, o Estado

ganha corri isto mais

um mérito. "É natural

que a minha atuação
neste trabalho, que vai

estar orientada na ex

periência de 10 anos

como diretor superin
tendente do Sebrae/

SC, imprima uma

nova orientação técni

co-estratégica do Sis

tema, a marca da filo

sofia de atuação da

instituição em Santa

Catarina", avaliou:

Proprietários rurais
buscam qualidade total
Atualmente existem 16 grupos no Oeste e Extremo Oeste partici

pando do Programa de Qualidade Total Rural. Estas são as informa

ções do Coordenador do Programa de Qualidade Total Rural da Au

rora, o consultor Joel José Pinto. "São 2 grupos na Cooper Itaipú
(Pinhalzinho), 2 na Cooperdia (Concórdia), 2 na Ccoper Arco (Pal
mitos), 6 na Cooper Alfa (Chapecó), 2 na Cooperita (ltapiranga) e 2

na Cooper Lúcia (Descanso)", afirmou Joel,

O Qualidade Total Rural é um programa desenvolvido na parceria
Sebrae/SC, Cooper Aurora, Senar, Cooperativas conveniadas e Pre

feituras Municipais e visa trazer uma nova perspectiva ao produtor,
fazendo com que ele incremente um diferencial na sua propriedade,
tornando-a agradável para produzir e para viver. É a implementação
de um processo de mudança no lay-out, na disposição do material de

trabalho, no descarte do material, na organização e planejamento das

atividades na propriedade rural. É implementado em treinamentos

efetuado� por facilitadores do Senar, Sebrae e da Cooper Alfa, sendo

que durante 1 I semanas são transmitidas aos grupos informações de

como melhorar sua atividade e torná-Ia mais produtiva.
No dia 14 de novembro o municípiode Descanso encerrou o traba

lhei de 11 semanas do programa desenvolvido pelo facilitador do Senar

Amarildo Minella com um grupo composto de 36 pequenos produto
res rurais. E segundo Amarildo nesta segunda turma foram constata

das as dificuldades dos produtores em entenderem os novos conceitos
de qualidade, mas ao mesmo tempo, notou-se a vontade em fazer

acontecer os. resultados com o programa. "O diferencial básico está

no aspecto cornportamental dos participantes que buscam com este

projeto a melhoria na qual idade de vida no meio rural. A metodologia
de irnplernentação do Qualidade Total Rural é O-OLHO NA QUALI
DADE, do Sebrae/SC", destacou Amarildo.

A próxima etapa foi a das auditorias nas propriedades dos partici
pantes, onde os mesmos buscaram uma auto-avaliação, aperfeiçoa
mento, intercâmbio de experiências; informações e conhecimentos c,

finalmente, melhoria no relacionamento entre eles. Diz o Consultor

Jocl gue existem hoje 5 instrutores do Sen ar participando do progra
ma. Na Coopcr Alfa, são 5 grupos que estão sendo trabalhados com

instrutores da própria Cooperativa e da Coopcr Central. O número de

beneficiados é dc 266 famílias, contemplando 532 produtores rurais.

. .
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Projeto Tecer: compromisso com cidadania
Projeto Tecer já realizou
em todo o Estado inúme
ros cursos de capacitação
e seminários voltados pàra

a reconversão e qualificação de

empreendedores e trabalhadores
em processo de terceirização e

para a disserninação da cultura

empreendedora. O projeto cobriu
todas as regiões do Estado, prin
cipalmente as cidades
identificadas como de baixo de

senvol vimento sócio-econômico.

Os resultados do Tecer são:

melhoria dos níveis de

ernpregabilidade, da geração de
renda do mercado e, por conse

qüência, das condições de cida

dania da população catarinense.
O Tecer reune diversas entida

des ligadas às questões de Traba
lho e Emprego, representadas por
sindicatos de trabalhadores, Senac
e Sebrae/SC.

I

As ações de capacitação do
Tecer abrangeram treinamentos

. específicos para as áreas de atua

ção dos trabalhadores filiados às
entidades sindicais, parcerias e

também, gerais, que incluem des
de ações de alfabetização a trei
namentos em comunicação e ex

pressão para lideres sindicais,
passando por cursos de
informática - formação e manu

tenção de equipamentos - e inclu

sive, de conclusão do 2° grau.
Gerar trabalho, potenciais

empreendedores capacitados para
alavancar renda que garanta a si

próprios o exercício da cidadania
e melhoria de competitividade em

empreendedores já em atividade,
foram as expectativas globais
projetadas pelo Tecer.

Para o Sebrae/SC, o Tecer não

é propriamente um projeto inova
dor. É' unia frente, uma ação do

Sebrae/SC, atento às demandas

sociais, desenvolvida em parceria
com as entidades representativas
dos trabalhadores. Um novo de-

. safio, que foi aplicado com eficá

cia, na medida em que várias en

tidades já manifestaram o interes

se numa nova edição do Tecer em

1999, referenciadas, principal
mente, na qualidade e efetividade
de resultados que os trabalhos

atingiram em 199?, abrangendo
comunidades que, até então, não

tinham tido acesso a programas
de capacitação em cultura empre
endedora. Entre as principais ori

entações, que conferiram efetivos

ganhos de. qualidade ao projeto
Tecer, estão as atividades de

consultoria, que funcionaram
como verdadeiras aulas práticas
fixando e aprofundando os con

teúdos abordados pelos treina

mentos.

Fiese reafirma parceria com entidades empresariais .da região
José Fernando Xavier Faraco, 10 vice

presidente da Fiese (Federação das Indús
trias do Estado de SC), acompanhado de

representantes das entidades que fazem

parte do sistema, esteve em SMOeste no

dia 22 de fevereiro, quando realizou a en

trega de uma ambulância do Sesi e minis
trou aula inaugural do curso de Técnico
em Alimentos.

Às 19h, no pátio frontal do Centre de

Tecnologia e Educação do Senai, diante
de diversas autoridades, empresários, pre
sidentes de sindicatos, prefeitos, vereado
res, secretários, imprensa e convidados,
deu-se início aos pronunciamentos de Mo
acir Antoninho Sartori, vice-presidente re

gional da Fiese: Renato José Hammes, ge
rente da unidade local da Cooper Central;
Wilson Trevisan, presidente da Acismo;
Gilmar Baldissera, prefeito municipal e

José Fernando Xavier Faraco, 10 vice-pre
sidente da Fiese.

Em seguida, Faraco efetuou a entrega
do contrato e as chaves da ambulância ao

presidente da Acismo, Wilson Trevisan,
que por sua vez, repassou-as ao prefeito
Gilmar Baldissera. O veículo Renault
Traffic totalmente equipado, no qual o Sesi
investiu cerca de R$ 30 mil, foi repassado
em regime de comodato para atendimento
dos casos emergenciais de toda a comuni-

dade regional.
Na oportunidade, Renato José Hammes

entregou termo de doação do equipamen
to Cutter à diretora do Centro de

Tecnologia de Alimentos do Senai, lvânia
Thomas e ao diretor adjunto, Francisco de
Assis da Silva. Este equipamento será uti

lizado em aulas práticas do curso Técnico

em Alimentos, na preparação de carnes

para embutidos.

O Cutter - doado pela empresa Duas

Rodas, de Jaraguá do Sul, a partir de ne

gociações com a Cooper Central - tem ca

pacidade de 40 litros, o que lhe permite
produzir 200 quilos de embutidos por hora,
e tem custo de R$ 27,5 mil.

A aula inaugural do curso de Técnico
em Alimentos aconteceu no Clube Comer-

.

cial, com a presença dos 25 alunos e de
diversas autoridades convidadas.

Além das palestras de José Fernando
Xavier Faraco, Pedro Moreira (professor
·da UFSC) e Sérgio Roberto Arruda, dire
tor regional do Senai, foi feita a entrega.
de uma placa ao ]0 vice-presidente da

Fiese, pelas mãos de Wilson Trevisan e

Gilmar Baldissera, em agradecimento a

forma como a Fiese tem recebido e aten

dido as reivindicações da comunidade ern-,

presaria! do Extremo Oeste. Finalizando,
foi servido jantar de confraternização.

Lançado o Sebrae Mulher
No. último dia 8 de março - Dia Internacional da Mulher - o Sebrae/SC, mais uma

vez deu um passo inovador e pioneiro, com a real ização, nas dependências do Centrosul,
em Florianópolis, do I Seminário de Qualificação e Requalificação da Mulher

Catarinense, evento que lança para o mercado estadual o projeto Sebrae Mulher, numa

iniciativa da gerência da capital. Articular, conscientizar, capacitar e orientar mulheres
das mais diversas atividades na gestão dos seus negócios é a missão do novo projeto do

Sebrae/SC, que vai ter como parceiros a RBS, o Conselho Estadualda Mulher Empre
sária junto à Facisc, a Associação das Mulheres de Negócios e Profissionais da Região
Metropolitana de Florianópolis e ii Câmara da Mulher Empresária da Associação Co-

. mercial e lndustrial de Florianópolis. Para 1999, a meta do Sebrae Mulher é de treinar
4.050 mulheres catari nenses nas várias regiões do Estado.

Fulo Arie

Faraco (presidente da Fiese), ao lado do prefeito de SMOeste Gilmar Baldissera e

do presidente da Associação Comercial e' Industrial, Wilson Trevisan

Proder imprime nova visão
na SJ Confecções

A Indústria S.J. Confecções Ltda � São
João do Oeste/SC, atuando na linha femi

nina, especificamente modinha, fruto de
um ideal comunitário, está hoje, após seis
meses de implantação, em plena produção,
desenvolvendo suas atividades no ramo

industrial.

Com oito funcionários, que suprem as

necessidades de qualidade e iniciativas do
mercado cada vez mais exigente e compe
titivo, a indústria proporciona uma renda

para o município, tornando-se uma opção
de trabalho parajovens, que antes estavam

desocupados, sem perspectiva de emprego
e renda.

'0 empreendimento é fruto da iniciati

va e da convergência de vários segmentos
e fatores, destacando-se o Proder, prefeitu
ra municipal, empresa de participação co-

munitária - S.J.O Investimentos, sócios e

principalmente a necessidade de criar al
ternativas para a geração de empregos e

renda no município de São João do Oeste.

Cabe ressaltar que através da ação do

Proder, houve uma "fome de mudanças",
quebra de paradigrnas, e após muito traba

lho, reuniões e uma sensibilização da co

munidade, tornou-se realidade um projeto
ambicioso, propondo uma alternativa, hoje
real, para o município.

"As iniciativas, as necessidades de ofe
recer alternativas de análise e da valoriza

ção das qualidades locais, devem continu
ar e serem ampliadas, desencadeando as

sim uma avalanche de soluções, além 'àe '.

minimizar os efeitos da falta de opções de

emprego e renda em todos os pequenos

municípios do Oeste Catarinense",

,04 .

PRODER: "O sucesso do município em suas mãos" ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
i

ESTILO

� Design arrojado com frente baixa e traseira alta, vidros
rente à carroceria.

� Baixo coeficiente aerodinâmico (CX = 0,29): menor

resistência ao ar

� Teto solar de vidro deslizante e basculante com

acionamento elétrico (opção)

CONFORTO

� Mostrador digitál com funções adicionais: freqüência
de rádio, calendário, temperatura externa, computador
de bordo (opção)

� Ar-condicionado integrado,· frio e quente: sistema
moderno com filtro de micropoeira e gás' livre de CFC

� Direção eletrohidráulica: .acionada por motor elétrico

integrádo a bomba hidráulica

�

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONARIA
CHEVROLET. JÁ DISPONÍVEL!

SEGURANÇA
� Sistema de freio antiblocante ABS de quinta geração

� Pedais desarmáveis em caso de colisão: os pedais
se soltam evitando lesões aos pés do motorista

� Air-bag e pré-tensionador do cinto de segurança
para motorista e passageiro dianteiro (air-bag com

gás híbrido)

MOTOR .

� Astra Sedan GL motor Chevroiet powertech 1.8 MPFI,
110cv, a 5.400 RPM e torque de 15.8 MKGF a 4.800 RPM

� Astra Sedan GLS motor Chevrolet powertech 2.0 MPFI,
112cv, a 5.200 RPM e torque de 17.3 MKGF a 2.400 RPM

� Astra Sedan GLS motor Chevrolet powertech 2.0 16v, SFI

128cv, a·5.200 RPM e torque 19.2 MKGF a 4.000 RPM

••

EMMENDORFER 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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NOVIDADES � Seat põe a mão na massa
Apesar de endividada... :

A japonesa Nissan acumula dívidas altíssimas e pode vir a ser iii

vendida para a Renault. Mesmo assim, traz duas novas

belíssimas máquinas que, infelizmente, dificilmente serão
vendidas por aqui.

Acima, o Nissan Z Car, um esportivo com ótimas vendas que
estava fora de cena há três anos e agora retoma em grande estilo.
Abaixo, a picape Xterra, montada sobre a plataforma da Frontier, . !II

com trações 4x2 e 4x4. Chegam ao mercado americano, emj�o. :

!II

l1li

iIIi

II

II

•

II

•

III

II

III

III

Com o Inca, a Seat pretende elevar as vendas no Brasil
li!

iii Em busca de maior

: independência da Volks
ii wagen e buscando maior
III

III participação no mercado
11 nacional, a espanhola Seat
!li

lI!í (subsidiária Volks) traz para
ii! .o Brasil o Inca, modelo
I!'I

ii! baseado no hatch Ibiza, e

: primo direto do Volkswagen
iii Van.

: O novo modelo vem

m importado da Argentina,
lI!í

li! onde é montado no sistema

CKD.
O modelo foi escolhido

pela Seat em virtude da baixa
concorrência no segmento,
onde atua há 19 anos o Fiat
Fiorino e mais atualmente o

Renault Express e o Volks
Vim.

Uma das maiores virtudes
deste modelo está no preço.
Custa R$ 16.768, mais barato,
portánto, que o irmão da

Volks, R$18.941, e apenas um

pouco mais que o Fiorino, R$
14.450,. A diferença de cerca

.
de R$ 2 mil a mais que o

furgão da Fiat é compensada,
tendo em vista que o Inca é
mais bonito e oferece muito
mais conforto. O interior é

amplo e o painel conta com

conta-giros e direção hidráu
lica de série, para garantir
mais agilidade nas manobras.
O motor 1.8leva o modelo à
máxima de 160 km/h.

.'

NOVAMENTE EM 1° LUGAR

NA OPINIÃO PÚBLICA

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

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

CERTIFICADO
Qualidade Empresarial e Profissional

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

marimar@netuno.com.br

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

TERRENOS
• Rua João Planinschek com área de 5.992m' (85,60 x 70,00) - R$ 180.000,00 (negociável e 50%
ENTRADA e saldo parcelado).
• Rua João Planinschek com área de 1.792m' (25,60 x 70,00) - R$ 60.000,00 (negociável, 50%
ENTRADA e saldo parcelado).
• Rua Valdir Manfrini com área de 1.080m' - R$ 26.000,00 (ENTRADA de 50% e saldo financiado).
• Lot. REICHOW - Lotes de 324.00m' de R$ 9.000,00 a R$ 10.000.00

CASAS
• BARRA - Rua Bertha Weege (próximo MALWEE) - TERRENO: 2.200m'. Edificado com casa de
alvenaria de 188m' - 4 quartos, sala. cozinha. 2 banheiros. escritório, dispensa e garagem - R$
120.000,00
• CENTRO - Rua Jorge Lacerda - Casa de alvenaria de 291m' (inacabada) - 1° piso: garagem para 2
automóveis, sala ampla. churrasqueira, BWC e dispensa - 2° piso; 1 suite, 3 quartos. sala ampla,
BWC - R$ 110.000,00 (negociável. aceita imóvel de menor valor e automóvel) - Terreno 402m'.
• BARRA - Rua (fundos BOTAFOGO - asfaltada) - Casa de alvenaria de 183m' - 1 suíte. 2 quartos. 2
sala de passar, dispensa. cozinha, 1 banheiro. lavanderia e garagem - R$ 70.000,00 - Terreno: 630m'.

smos
GARIBALDI - Terreno com 170.000m', com água. próprio para pastagem 'e lagoas. com energia
elétrica. bananal. edificado com uma casa de madeira de 70m' e galpões de madeira - R$ 50.000.00
(aceita imóveis até o valor de R$ 25.000,00).
RIO CERRO - Tifa da Alma (próximo Met. Lombardi) e dividido por um Ribeirão - Terreno com área de
3.500m'. Sem edificações - R$ 22.000,00 - Entrada R$ 10.000,00 e saldo financiado.

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
SALA COMERCIAL - Rua João Plan incheck de 140m' - R$ 550.00
SALA COMERCIAL - Rua João Januário AYROSO - 125m' - R$ 500.00 com telefone.

Rua João Januário AYROSO - 63m' - R$ 250,00

Larlmóveis

Casa de alvenaria cl 243m2 na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada
ruais parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2
Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira cl 397m2
Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3.080m2, aceita-se troca

Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no

Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antonio

Apartamento condomínio Amizade entrada ruais financiamento.

Apartamento Edifício Catarina Ersching, centro próximo pizzaria
Caneri entrada mais financiamento
Chácara em Três Rios do Norte cl 23 morgos, 2 casas, água e

luz
Chácara em Ribeirão Cavalo c/.8 morgos, água e luz

Chácara em Rio Molha cl 30_000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA_

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença.
- Salas comerciais em diversos locais.
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua Antônio Carlos Ferreira. 950
- Apto c/2 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Malheiro - Ed. Gardênia.
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Malheiro 113. próx. Master Contabilidade
- Apto. c/2 quartos, saia/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecçôes.
- Apto c/ 3 quartos, saia/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto c/ suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto c/ 3 quartos e demais dep. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ãngelo Schiochet a partir do mês de novembro. c/ suíte + 2 quartos. dep. empregada
e demais dep. (sacada c/ churrasq .. 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
- Apto. c/1 quarto. demais dependências sem garagem - Rua Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Apto c/ 3 quartos e demais dep. - R. José Emmerndoerfer 1549 - Ed. Hortência - R$ 48.000,00
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ãngelo Schiochet, apto. 702 c/225m' - suíte + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira. dep. empregada,

.2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 125.000,00
- Apto. 303: c/219.00m' - suíte + 2 quartos. dep. empregada, sacada c/ churrasqueira. 2 vagas de garagem, salão de festas, piscinas - Preço total sem

acabamento - R$ 110.000,00 •

- Casa em alvenaria c/ aprox. 260,00m' - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria c/250,00m', ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m' c/2 lagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 210.000,00
- Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000,00
- Casa com 192,00m' - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.000,00
- Casa de alvenaria c/ aprox. 150,00m' - Rua Max Wilhelm - R$ 75.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria c/125,00m', num terreno de 945,00m' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central
- Casa em alvenaria c/200,00m' - 1 suíte + 2 quartos, dep. de empregada e demais dep. - Rua Heinrich August Lessmann, 230 - R$ 58.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno c/ 450,00m' - R. Ferdinando Krueger s/n', lote 132 - R$ 26.000,00
- Chácara no Rio Molha c/ 84.000m' de terreno, 2 casas, piscina, lagoas, com toda infra-estrutura - R$ 245.000,00
- Casa c/70,00m' num terreno c/750,00m' - Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Água Verde - Próximo a FERJ.
- Casa c/181 ,00m' - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., c/ garagem p/2 carros. Com uma edícula em alvenaria c/55,00m' - Rua Irmão Leandro, 750
R$ 85.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro

- Apto. c/1 suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 12.342,36 + parcelas a pari ir
de R$ 727,73 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m', com suíte + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas deqaraçern. Edicício com grande área social (piscinas
térmicas, salões de festas,salas de jogos, quadra de esportes, quiosques ... ) Valor: R$ 142.000,00 sem acabamento interno.
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Barallo
- Apto. c/ suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n' 1001 c/241 ,20m' - Entrada de R$ 35.730,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.104,09)
- Apto. c/ suíte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n' 1104 c/157,30m' - Entrada de R$ 24.060,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 727,73)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 17.390,00 e parcelas de R$ 529,26.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
- 1 Sala comercial c/111, 14m' de área total (108,57m'de área útil). Entrada de R$ 38.093,00 + assumir parcelas de condomínio de construção de 2,258 Cubs (R$
989,29)

TERRENOS
- Terreno cl 43.689,00m' - Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno c/ área de 22.892,00m' - Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos c/ área de total de 102.752,00m' - Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- Terreno c/ 350 m' - Rua Lat. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.000,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno c/ 420,00 m' - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno c/86.000,00 m' - (20.000,00m' pianos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/364 m' - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo
salário mínimo
- Lote de esquina c/S10,00m' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lole c/362, 18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote n° 09 cl 442,00m', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
- 02 lerrenos no loteamenlo San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000.00
- 02 terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Lote n'01, c/688.27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias" - R$ 25.000,00

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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APROVEITE
• Vende-se sobrado em alvenaria, com 155m2
de construção em lote de 495m2• Próximo Escola
Holando M. Gonçalves - Bairro Ilha da Figueira. -

R$ 25.000,00 - Mais financiamento da C.E.F. -

Aceita apartamento pronto ou em construção,
estuda proposta/aceita' negociar.

• Vende-se área de terra com 20.000,00m2
(escriturado), próximo Hotel Schmidt (Ilha da
Figueira)
Ideal para construção de alto padrão.
Aceita apartamento ou negocia (parcela) o valor
R$ 70.000,00

Rua José Emmendoerfer, 704
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Fone (047) 371-2507

Casa alv., 2 quartos +

dependência, próximo ao

centro - Tratar 371-9470

Vende-se Video Game
nintendo 64, com

2 controles e

transformador

Valor R$ 260,00 ou

2 x R$ 140,00
Tratar no

telefone 371-6238

Vende-se Santana SL
ano 89, impecável.

R$ 5.500,00 e assumir

parcelas.
Tratar no fone 371-6238

Vende-se telefone

prefixo 371 Valor
R$ 600,00 - (Nego

ciável) Contato
371-0563 com Márfo

Aluga-se telefone

prefixo 371, valor R$
30,00 - Contato telefone

371-2521 com Cecília
ou 370-1058 com José

Vende-se filmadora
Panasonic com

carregador, refletor,
bateria e maleta

própria. - Tratar Rua
João Carlos Stein, 80 -

Bairro Jaraguá
Esquerdo com Cristiano

- R$ 600,00

Vende-se terreno pró
ximo a Malwee, entrada
facilitada + prestações
mensais, pronto para

construir -

Tratar 371-8700

Aluga-se casa para casal
sem filhos no bairro
Amizade - Valor R$

200,00 ou a combinar.
Tratar 372-3391

(,

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936
VENDE

Comu-

mcamos

os novos

números

de telefone

da

Gráfica,

Editora e

Jornal

CORREIO

00

POVO

370-8654

370-8649,
• Loja - Vendo loja completa em ótimo ponto comercial, clientela formada na Rua
Reinoldo Rau. 370-7919

370-7944

Informativo Imobiliário AIJS

-

COMUNICADO
CORRETOR IMOBILIÁRIO

A SecretariaEstadual de Educação realizará,
em 26 e 27 de junho, "Exame Supletivo" para
Técnico em Transações Imobiliárias.

Interessados em participar do "Curso

Preparatório" contatar com Luiz Sérgio -

telefones 370-0919 / 370-0819

.._....._............•
• CRECI Nº 1589 J •

: � I:. Bar�a !!ul :
: :::»J Imovels :
• •
• FONE: (047) 372-2734 •
• •
•

. VENDE

•TERRENOS

• 1 - Terreno cl 1.044,50m" (28,00 x 37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - •
(defronte Ciluma)

• 2 - Terreno c/ 358,OOm', Loteamento Papp - Rua 541 - R$ 19.000,00 •
• 3 - Terreno c/ 378,OOm', Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00 •4 - Terreno c/ 673,58m' - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50%

• entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno. •
•

5 - Terreno c/ 329,00m" (14x23,50) - R. Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 12.000,00 aceita

•carro até R$ 8.000,00

• 6 - Terreno c/600,60m' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 16.000,00 •7 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10

• x - Total R$ 11.000,00 •
•

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

· �� .1 - SítioC/62.500,OOm', sendo 16.000,00m'deárea plana, c/ranchode 100,00m',churrasqueira,
• 15 cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$ 75.000,00 •
. � .1 - Casa de alvenaria cl 60,OOm' - Terreno c/ 7i8,00m' - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$

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

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

• pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 150.000,00 - •
Negociável

• 3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpôes em alvenaria, um com •
60,OOm' e outro com 50,00m' - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00 •• 4 - Casa mista com 100m', mais galpão em alvenaria com 43,60m' - Terreno 15x30,90

• (463,50m') - José NArloch, 1271 - São Luís - R$ 28.000,00 _ aceita carro até R$ 6 mil ou outro •
imóvel em troca com volta mínima --R$ 12.000,00

• 5 - Casa alvenaria com 250,00m" outra com 180,00m" - duas salas com 72,00m" e mais um •
• galpão em alv. c/ 66,OOm' - Terreno com 1.677 ,00m' - Rua Rio Branco, quase esquina Reinaldo •Rau - R$ 400.000,00 (negociável).
• LOCAÇÃO . •

1 - Sala comercial c/ 25,OOm', Rua Barão do Rio Branco - R$ 200,00
• 2 - Sala comercial c/ aproximadamente100,OOm', Rio Cerro, SC - 416, Km 14 - R$ 150,00 •
• 3 - Sala comercial C/5O,OOm', Rua Angelo Rubini 1256 - ao lado da'lgreja da Barra - R$ 270,00 •4 - Sala comercial c/ 36,00m', Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

• 5 - Sala comercial c/ 34,62m', Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00 •
•

6 - Sala comercial c/ 100,00m", Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 430,00
•7 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00

• 8 - Sala comercial c/ apróximadamente 30,00m" - Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120,00 •.

9 - Apartamento c/ 2 quartos, garagem, F.lua 508, sin°, atrás da igreja Evangélica da Barra - R$

• 200,00 •
10 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua Angelo Rubini, 880m na Barra - R$ 270,00 •• 11 - Apartamento c/ 2 quartos, garagem - Rua Joaquim A. Girolla, 210 - Lot. Papp, na Barra-

• R$ 290,00
•

•
12 - Apartamento cl 3 quartos, gragem e demais dependências - Rio Cerro, próximo Nanete

• Malhas - R$ 230,00 •
• 13 - Apartamento c/ 3 quartos - Rua Pastor Albert Schneider, 759 - na Barra - R$ 230,00 •14 - Casa de alvenaria c/ 3 quartos, garagem - Rua Walter Marquardt, 2931 - R$ 260,00

• 15 - Casa de alvenaria c/ 3 quartos, churrasqueira, garagem - Rua José Rosa, na Barra - 'R$ •
�� .• 16 - Casa de alvenaria c/ 2 quartos, garagem e demais dependências - Lot. Hanemann - R$

• 180,00 •
17 - Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, murada, na Rua Luiz Salier, 388, na Barra - R$

• 220,00 . •
•

18 - Casa de madeira cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1008, •Barra - R$ 360,00 ,

• 19 - Casa mista c/ 70;00m", 3 quartos e demais dependências, Rua Maria Nagel, 202 - São Luis •
- R$200,OO

• 20 - Galpão em alvenaria c/ 260m", Rua Luiz Salier, na Barra - R$ 600,00 •
21 - Galpão em alvenaria c/ 340,OOm', Rua 851, Tlfa Matias I, Rio Cerro I - R$ 500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prestações em

36 vezes

Emformade

.Je Elevador de últíma geração

.Je Portões e/etrân/cos

.Je Salão de Festas'

.Je

playground
.Je Otímo ponto comercíal
.Je Qualídade de acabamento

.Je Umasuíte

.Je 2 dormítóríos

.Je Excelente acabam1hto

.Je Churrasqueíra prívatíva

.Je Uma vaga de garagem

.Je Segurança e tranqaílídade

REGIÃO DE ALTA VALORIZAÇÃO
INVESTIMENTO SEGURO E GARANTIA DE ENTREGA

COtl5TITUTOfiA E /tlCOlTfOfiADOfiA
Rua João Januário Ayroso,521- Jaraguá Esquerdo.

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

(047) 371-6047
--

--------------VENDAS-------------

��l�..��sol Ô!!!.�QY.!f§:
�U, • u.�;

. IAlÓYEIS • Creci 0914-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA Fone: (047) 371-2117

371-7931 Rua João Picolli, 104

Jaraguá do Sul - SC
E-mail: http://www.imoveis.net/inter

IMÓVEIS LTDA.
CRECI001367-J

Rua Domingos R. da Nova, 449

Joroçuó do Sul - sc.

Fone/Fax: (047) 372-0174 / 372-0003
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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E tempo de abrir os nossos corações e deixar

que o Cristo faça grandes mudanças em nossas

. vidas.
Cristo ressuscita renovando nossos passos.

A EngeteC sc faz presente renovando

o mercado imobiliário jaraguaense.
Feliz Páscoa!

10 - CLASSIFICADOS l:;U;�D,.Din"I.tÃ D�"".n�.I.z;tÃ. JARAGUÁ DO SUL 2 DE ABRIL DE 1999
............................................................ ·e;�,ftftD�I'WNüB:�L�@p�@1ßi,l{�· .

áfcoa

OFERTA DA SEMANA

EngeteC VENDE
,

IMOVEL COMERCI·AL
(ao lado da nova sede da

Prefeitura de Jarq,guá do Sul),
Rua Max Wilhelm (frente com 16

metros) - esquina com a

Rua Nei Franco (frente 60 metros),
benfeitorias conforme foto,

constituída de sobrado mais galpão.

Engetee Construtora e Il110biliária .

,

CRECI934-J
Rua Padre Pedro Francken, 253

�one/Fax: (047) 370-0919 / 370-0819
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Intermediária

VENDE: Alvenaria com 350m2•

(Alto acabamento) R$ 300.000,00
(Negociáveis)

VEl"DE: Alvenaria com 179m2

(Tifa Monos)
R$ 40.000,00

VENDE: Terreno comercial com

26.182m2 - ER 280

R$ 230.000,00

VEi\'lJL: Terreno com 448m2•

Czerniewicz R$ 23.000,00 (R$
1.000,00 entrada + 22 vezes)

VENlJE: Residência e sala

comercial (200m2) - Centro -

R$ 230.000,00 (A combinar)

VEADE: Alvenaria COIll 9Um2, terreno

cl1.380m2• (Barra do Rio Cerro)
Em frente Ciluma R$ 75.000,00

VENDE: Apartamento
Edifício Carvalho.

R$ 100.000,00

VE/VlJE: Em alvenaria com

160m2• (Próx. João Pessoa)
Preço: R$ 40.000,00

VEI\ilJ/:_': Alvenaria com 185m2•

Czerniewicz -'

R$ 75.000,00

VENDE: Alvenaria com 160m2•

Estrada Nova

R$ 30.000,00

VENDE: Apartamendo Edifício
Gardênia - (1 suíte + 2 quartos)

R$ 47.000,00

ALUGA: Apartamendo C011l 2

quartos - Ed. Maguilú
R$ 250,00

VENDE: Madeira com 106,(){)m2
(Iguâ Esquerdo)

R$ 35.000,00

VENDE: Terreno com 357,00m2
Czerniewicz

R$ 23.000,00

VENDE: Ed. Leutprecht (Quase
pronto) - Preço: Entrada +

parcelas + FGTS

ALUGA: Apartamentos novos

com 3 quartos (Próx. Posto

Marcolla) - R$ 280,00

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

http://www.imoveis.netJinter - CRECI 0914-J ... 371 -2117
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 - CLASSIFICADOS
..............

,
.

FONE: 371-3349

ALUGUEL
DE TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia ,Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° 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° 22.121 de 25-03"1999
PAULO SERGIO BRAATZ E ARIANE MURARA

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

Barg, 26, Baependi, nesta cidade, filho de Alberto Braatz e Anita Braatz.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Procópio Gomes de Oliveira, 714, nesta cidade, filha de Nilton Murara e Elsa Prudencio Murara.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 1�, (quinze) dias.

EMPRESÁRIOS!
CONHEÇAM NOSSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO,
ÚNICO NA REGIÃO COM SISTEMA TOTALMENTE

INFORMATIZADO.
�;

LISTA DE VAGAS

LAMINADOR DE FIBRAS DE VIDRO (Guaramirim)
CONFEITEIRO

VENDEDOR EXTERNO (Experiência em área de Marketing)
ASSISTENTE DE VENDAS (Formação em Engenharia de Alimentos e/ou Nutrição

- Espanhol)
INSTALADO"RA DE ALARME E SOM (Automóveis)

DESENHISTA PROJETISTA (Experiência 3 anos)

A HUMANA URGENTE convida você para conhecer a nova ferramenta de trabalho na globalização do mercado com

previsibilidade de contenção de despesas, melhoria da qualidade de vida e operacional, proporcionando aumento de produtividade
e lucratividade.

GINÁSTICA NA EMPRESA
ANTI-ESTRESSANTE

TEMAS ABORDADOS:
- Retorno para o ambulatório em contenção de despesas;
- Trabalho de planejamento com a produção e o pessoal deyendas, para direcionar o ponto de alta produção no planejamento
(PDCA) no ano;
- Trabalho de contenção de despesas com horas extras;
- Trabalho de ergonomia;
- Trabalho de melhoria da produção por operação.tndlvtdual;
- Trabalho de melhoria de peças não conforme na Produção; ,

- Trabalho de reposição enerqétíca. dando condições do funcionário recuperar e repor o desgaste físico, evitando a queda
de produção;
- Prevenção da LER-DORT e processos jurídicos;
- Avaliação do esforço físico no local de trabalho, na própria operação, sem perda de produção.

Ministrante: Professor Carlos H. A. Miranda, graduado em Educação Física, Pós-Graduado em Psicomotricidade e

Gestão da Qualidade e Produtividade, além de outros cursos pertinentes ao ramo. Atualmente desenvolve trabalho científico
na área de prevenção da saúde, com avaliação do gasto energético, pesquisa de desenvolvimento da produção pessoal e

de operação na área de ergonomia. Presta assessoria para diversas empresas, entre elas Malwee e WEG.

LOCAL: HUMANA ASSESSORIA EM RH
DATA: 06.04.99
HORÁRIO: 19:30h
INVESTIMENTO: SEM CUSTO PARA EMPRESAS CLIENTES

CONFIRMAÇÃO: ATÉ 05.04 COM JULIO OU BEATRIZ (371-4311)

Contamos com sua presença.
Rua Henrique Sohn, 33 - Cx. Postal 200 - 89.255-240

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

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE ABRIL DE 1999
. .

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital, viremque se acham neste Tabelionato

para protesto de Títulos contra:

Adelbert Schuchart - 289, Henrique F. G. Mielke, 75 - Nesta;
Adolar Gessner - R. Bertha Weege, 1515 - Nesta;
Agenor Bollauf - R. Exp. A. Carlos Ferreira, 1042 - Nesta;
Agrop. e Frig. Dernarchi Ltda. - R. Gustavo Gunz, s/no - Nesta;
Alberto Salatino MioreIIi - R. Piçarras, 255 - Nesta;
Aliana Malhas Ltda. - R. Fritz Bartei, 772 - Nesta;
Aliana Malhas Ltda. - R. Fritz BarteI, 772 - Nesta;
Aly Ind. e Com. de Confecções Ltda. - R. Coronel Procópio Gomes de Oliveira,
177 - Centro - Nesta;
Antonio Ressoli Lourenço Nunes - R. Nereu Ramos, 232 - Corupá
Botoarte Produtos Têxteis Ltda. ME - R. Joinville, 2490 - Nesta;
Carlos Nei Fomazari - R. Hercílio AnacJeto Garcia, lote 483 - Nesta;
Copermaco COm. Mat. de Constr. Ltda.- F - BR-280, n° 1072 - Nesta;
Comercial 470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1133 - Nesta;
Confec. Noppen Ind. e Com. Ltda. - Rua Leopoldo Janssen, 100 - Nesta;
Cristina Rendack - R. Guilherme Weege, 166 - Nesta;
Djathur Ltda.-ME - R. 25 de Julho, 1156 - Nesta;
Djathur Ltda.-ME - R. 25 de Julho, 1156 - Nesta;
Djathur Ltda.-ME - R. 25 de Julho, 1156 - Nesta;
Djathur Ltda.-ME - R. 25 de Julho, 1156 - Nesta;
Edison Vieira Weber - R. Florianópolis, s/no - Nesta;
Egon Lotaria Jagnow - R. 561, s/n° - Nesta;
Eliane Evers - R. Leopoldo Janssen, 100 - Nesta;
Estela Regina Marcos - R. Walter Janssen, 82 - Nesta; II
Estela Regina Marcos - R. Walter Janssen, 82 - Nesta;
Expresso Ungido Ltda. - R. Joinville, 5126 - Nesta;
Francisco Correa da Silva - 580 - Afonso Nicoluzzi, 2567 - Nesta;
Golden Informática Ltda. - R. Walter Marquardt, 1133 - Rio Molha - Nesta;
Helio Torezari - R. Joinville - Nesta;
Herald Hass - R. Rodovia SC-416 - Km 16, sin° - Rio Cerro - Rio Cerro - Nesta;
Hilário Chiodini - R. Joaquim Frco de Paula, s/no - Nesta;
IIario Pacher - R. Campo Alegre, 349 - Nesta;
Indústria Têxtil Dizzi Ltda. - R. Leopoldo Manke, 160 - 1 ° andar - Centro - Nesta;
Ivan Carla Sacht - R. Barão do Rio Branco, 296 - Nesta;
Jair Schultz - R. Ervino Moreira, 712 - Corupá
Joalheria Preciosa Ltda. - R. Angelo Rubini, 1046 - Nesta;
Jundir Daufenbach - R. João Bertoli - Nesta;
Junkes & Borba Ltda. - R. Willy Manhke, s/n° - Nesta;
Lindomar Luiz Gomes - R. Leopoldo Malheiro, 15 - ap. 101 - Nesta;
Luiz Cezar Hernrner - R. Gumercindo da Silva, 45 - Nesta;
Marcelo C. da Silva Westphal - Barra Rio Cerro - Nesta;
Mareio Engel - R. Joaquim Francisco de Paula, s/n° - Nesta;
Mareio Engel - R. Joaquim Francisco de Paula, s/n° - Nesta;
Marco Aurelio Carvalho Taroni - R. Pedro Winter, 273 - Rio Molha - Nesta;
Maria Rosa Malaquias da Costa - R. 420, n° 127 - Nesta;
Marisa Cristina Bom - ME - R. Joinville, 2270 - Nesta;
Mega Bios Informática Ltda, - ME - R. Erich Sprung, 130 - Nesta;
Mov. Spézia Ltda. - R. Guaramirim, s/no - Nesta;
Naide Regina Figueiredo de Sou. - Exp. Ant. Carlos Ferreira, 1642 - Centro -

Nesta;
• Nazario Com. de Colchões Ltda. - Rua Joinville, 3145 - Centro - Nesta;

Nelio Kruger - Rua Waldemar Lessmann, s/n° - Nesta;
Orides Marins - R. Adão Modoski, 20719 - Nesta;
Patricia do Carmo Alduvino - R. Clara Hermann, 692 - Corupá - SC
Paulo José Ludawaski - R. JoinviIle, 2757 - Nesta;
Paulo José Ludawaski - R. Joinville, 2757 - Nesta;

.

Paulo José Ludawaski - R. JoinviIIe, 2757 - Nesta;
Pizzaria Caneri ME - R. Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 616 - Nesta;
R. Mar Indústria e Comércio Ltda. ME - R. Walter Marquardt, 131, sI 3 - Nesta;
Roberto Luiz Gonçalves - R. Araquarí, s/n°, CP 105 - Nesta;
Vera Lucia Garcia Machado - R. Carlos Meier, 164 - Nesta;
Vera Lucia Garcia Machado - R. Carlos Meier, 164 - Nesta;
Zelindro Locad. Bazar Ltda. ME - R. Erwino Menegotti, 1567 - s 1 - Nesta;
Zelindro Locadora e Bazar Ltda. ME - R. Jacob Burck, 71 - Nesta;

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

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,

para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur

Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

.,
II

Jaraguá do Sul, 30 de Março de 1999.

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DO CAFE
� Em breve, O Café
Confusão estará iniciando

.
uma nova fase de promoções.
Antenado com as festas mais

quentes da Europa, Julian

Olsen, um dos proprietários do

point, promete trazer daquele
continente o que há de melhor
em entretenimento noturno. A

primeira grande partv será a

África Grooves - Os ritmos
africanos mais ouvidos na

Europa, já agendada para o

próximo dia 10. Na ocasião,
músicos estarão dando um

show de percussão e, na

seqüência, dois casais de

dançarinos, da capital
paranaense, estarão

realizando, no jungte (parte .

externa), uma apresentação de
axé musico

OVERNIGHT
� Com uma refrescante Noite
da espuma, inaugura, neste

sábado (3), a partir das 22

horas, às margens da BR-280,
em Corupá, a nova

sede da Danceteria Overnight.
No domingo (4), a festa estará

começando um pouco
mais cedo, às 19 horas, com

show da banda
/11 Natura. Nas duas noites as

mulheres terão
acesso livre e os homens

pagarão apenas
R$ 3,00 (com apresentação de

bônus).

Apagando
velinhas no

próximo
dia Z,

sexta-feira,
Francielle

da Silva
Chaves.

Familiares
e amigos
desejam

muitas

felicidades

Jaraguá do Sul, 2 de abril de 1999· CORREIO DO POVO· 7
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Foto: Divulgaçlo
I

,

ZELIA
DlJNCAN,EM
8LlJMENAlJ
� Confirmado para o próximo
dia 8 (quinta-feira), a partir
das 21 horas, no Teatro Carlos

Gomes, de Blumenau, o show

"Acesso", com a cantora Zélia
Duncan e banda. A nova turnê
traz novos e belos cenários da
artista plástica Niúra

Belavinha, que também assina
o figurino. No roteiro do show,
novidades' do disco como

"Verbos sujeitos" (cujo vídeo

clip já está na MTV), "Sexo",

E� �'N'1"N'4
(irA Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de

Jaraguá do Sul realiza, no próximo dia 23, no Parque
Municipal de Eventos, a terceira edição de uma das

mais aplaudidas manifestações culturais da cidade, o

Festival Estudantil da MPB.

ARTIGOS E SUGESTÕES PARA ESTE ESPAÇO
DEVEM SER ENVIADOS PARA:

COLUNA EXPRESSÃO .

Rua João Picolli, 246 - Centro - Jaraguá do Sul (SC)
Cep: 89251-590;

Fax: (047) 370-7919 ou 370':8654

.g��o:
DIREÇÃO

Rua Mal. Deodoroda �B .

::a=
Fonseca, 1452 V

FonelFax: 372-3306 �
DiJaraguá � Sul- sc ;5CA

IfliJm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

"To'da vez", "Imorais" e muito

mais, além dos já conhecidos
sucessos do repertório da
cantora como, "Tempestade",
"Catedral", "Sentidos", entre

outros .. Algumas surpresas e '

versões acústicas também têm

presença garantida durante a
'

apresentação.
A própria Zélia Duncan
assina o roteiro e

a concepção do

espetáculo, ao lado do
diretor João Saldanha.
Valores do ingresso: R$ 25,00
(normal), R$ 22,00 (Clube do

Assinante) e R$ 20,00 (sócios
do teatro).

/---------"

: t 1

I
I
I
I
J
I

lNIVER
I
I Deborah Barros (2/4),

l Mirtes Schiochet (3/4),
I Melina Ueta (5/4) e

I Jean CarIo Rossi (7/4).
,--------_/

Depois do sucesso de O Rei Leão, Elton John
,recebeu vários convites para escrever trilha so?ora.
Mas só agora o cantor e compositor inglês resolveu

trabalhar novamente com cinema. Ele já escreveu, ao

lado de Ti� Rice (seu parceiro em O Rei Leãoj, dez
novas músicas para o desenho EI Dorado, que deve
estrear nos cinemas americanos no fim do ano. John

, I

também está preparando seu primeiro trabalho
orquestral, desta vez para o filme The Muse, que vai

ter no elenco Albert Brooks e Sharon Stone. Com
tantas atividades cinematográficas, o cantor e

compositor só vai lançar novo álbum-solo no ano

2000. (Shopping Musie)

( ./

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Caetano Veloso (Prenda

, \

Minha), Offspring (Americana), Axé Bahia 99 e

Suave Veneno (Internacional). Principal lançamento:
Grammy Nominees 1999.

E 1'1\ ;'\.IIÍI.�""
I
I

I Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. I
I C.Ne eine MueL/er 2: Além da Linha Vermelha(censura 14 anos). I
I Horário: 15h. I
I A Vida é Bela (censura 12 anos). I

" Horários: 18h, 21 h.

: C.Ne. eine MueL/er !:, O Troco (censura 14 anos). :Horanos: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
IBLUMENAU I
I C.Ne. eine Neumarkt 1: O Troco (censura 14 anos). I
I Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. I
I C,Ne. eine Neumarkt 2: Uma Carta de Amor (censura 12 anos). I
.1 Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. .

I
I C.N.e. eine Neumarkt 3: Elizabeth (censuraId-anos). I
I

.

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h15. I
I

C.Ne. eine Neumarkt 4: A Vida é Bela (censura 12 anos). IHorários: 14h30, 17h, 19h30, 21h45.
I C.Ne. eine Neumarkt 5: Quem Sou Eu? (censura 12 anos). I
I Horários: 15h, 17h, '19hI5, 21h. I
I C.Ne. eine Neumarkt 6: Prova Final (censura 14 anos). I
I Horários: 15h15, 17hI5, 19h20, 21h20. I
I Programação válida para o período de 1 a 8/4. I
•••••••••••••••••••••••

••••• C I 1'1
I JOINVILLE
I C.Ne. eine MueL/er 1: Uma Carta de Amor (censura 12 anos):

CENTRO dr OdONTOlOGiA INTEGRAdA
DR. Clécio SidNEi GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESE E IMplANTES DENTÁRios

ORA. TAlGE Crluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA ,E ORTodONTiA

DR. MAURO MONTEiRO Cduppi
ORTodoNTiA

RUA JOiNViUE, 1 �70 "TELEfONE: (047) }71 ..61 �8
TElEfONE/FAX: (047) }71"J209

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

Páscoa - A vida venceu a morte!
Domingo celebramos a Pás

coa - a festa da ressurreição, a

festa da vida em Cristo Jesus.

O centro da Páscoa é a alegria e

esperança. Cristo tornou-se

vitorioso sobre a morte. Esta

esperança vale para todos nós.

Páscoa nos traz a vitória da vida

que vence a morte. Páscoa

significa passagem - passagem
da escuridão para a luz; da

morte para a vida; da tristeza

para a alegria.
Páscoa traduz alegria!

Alegria porque Jesus venceu e

a morte já não tem mais poder.
Cristo vive e quer a vida! Para

nós todos existe esperança.
Cristo é salvador! Se crermos

também seremos vitoriosos em

Cristo. Cristo garante a vitória

por nós.

Portanto, Páscoa é alegria

A EDUCAÇÃO COMPLETA

plena, que quer encher toda a

nossa existência e toda a criação
de Deus.

colocando sinais da ressurreição
a favor da vida. Os sinais da

vida estão lá onde pessoas se

Páscoa é esperança! Ele traz preocupam com pessoas soli-

esperança para todas as pessoas,

que buscam um mundo melhor

de mais paz, mais justiça e

amor. Ela traz esperança para
os tristes, os cansados, desani

mados, sofridos de nosso mun

do. Deus, em Cristo, anuncia a

vinda do seu reino de paz e

justiça. Nesta esperança vive

mos com muita confiança, pois
quem fez a promessa é fiel.

Páscoa é desafio para a vida!

Deus ressuscitou Jesus. Ele se

colocou a favor da vida,

protestando contra todos os

tipos de morte que existem em

nosso mundo. Assim também

nós precisamos protestar contra

a morte a partir do projeto de

Deus. Precisamos falar e agir
contra a morte, colocando sinais

de uma vida plena. Jesus Cristo

diz: "Eu vim para que todos

tárias, desesperadas, idosas,
portadoras de deficiência,
doentes, desempregadas, desa- '

brigadas ... Os sinais da res

surreição estão lá oride a vida é

respeitada e promovida. Não

esqueçamos da criação de Deus,
deste mundo bem-criado, que

precisa ser resgatado! Páscoa é
'

a festa da vida que vence a

morte. Você é um convidado

especial para participar desta

festa da vida! Jesus res

suscitou também por ti! Aceite

esta grande oferta de vida, de

alegria, de esperança! Colo

que sinais de vida e de res

surreição com esperança no

lugar onde você vive e tra

balha. Cristo vive, ele quer a

vida plena também para você.

Viva nesta certeza, a sua vida

será mais cheia de luz. Feliz ê

renham vida e vida em abençoada Páscoa em Cristo

abundância (Jo 10.10)". Jesus, com muita alegria, es- .

Páscoa é louvar a Deus! perança e vida são os meus
Louvamos ao bondoso Deus, profundos desejos. Jesus Cris

pois em nosso mundo, apesar to diz: "Eu vivo, vós também

de tantos sinais de tristeza e vivereis". (Jo 14.19)
morte, temos muitas pessoas Pa. Claudete Beise Ulrich

�rcul0· _

.

,

Ita.I1a.I1�
de Jaraguá do Sul

Contribuição espontânea
Nosso agradecimento a todos que participaram da campanha para arrecadação de fundos

para a continuidade das obras da sede do Círculo Italiano.

Foram vendidos os 333 bilhetes colocados à disposição da comunidade.

Com base na centena do 1 ° prêmio do sorteio da Loteria Federal, do dia 20 de março,
foi ganhador de um automóvel Pálio ED, com o n° 204, o sr. Albrecht Rubens Fischer, de

Schroeder.

Assim, novo impulso será dado à.nossa sede social e cultural, visando sua utilização,
mesmo que de forma parcial.

Grazie a tutti!

Devanir Danna -

Presidente do Círculo

Italiano de ,

Iaraguá do Sul
Rua Antônio Carlos Ferreira c:J Henrique Piazera

Sexta-feira, 2 de abril de 1999

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X CORPO DE BOMBEIROS - Rotary parabeniza
Orlando Satler e demais voluntários pelo trabalho que fizeram
frente ao Corpo de Bombeiros nos últimos seis anos. Por outro

lado, a entidade tem no atual presidente João Valdemiro Dalprá
e demais membros, líderes voluntários que por certo muito farão

por essa corporação, visto que todos são líderes já comprovados
em outros trabalhos na comunidade e no Rotary.

ROTARY XAÇÃO GLOBAL· Será no próximo dia 21 de

abril, quarta-feira, dia de Tiradentes, a primeira Ação Global.
Realizar-se á no Bairro Avaí, na Escola'Alfredo Zimmermann.
Iniciativa da Associação de Moradores do Avaí, com apoio do

Rotary Club e Apae.

ROTARY X FIGUEIRA· Associação de Moradores da

Figueirinha reúnem-se, semanalmente, para conhecer 'a

realidade. Tem a coordenação do líder comunitário, João
Valdemiro Dalprá. A associação já se encontra fundada com

diretoria instalada. Estão de parabéns os moradores da

Figueirinha. É com união e organização que conseguiremos
sobrepor as dificuldades e a crise.

ROTARY X CORTICEIRA· Rotary compareceu, através
do companheiro Osnildo, governador adjunto 1999/2000, em

reunião da Câmara de Vereadores de Guaramirim, no Bairro
Corticeira. Na ocasião, Rotary se colocou à disposição daqueles
moradores para reestruturar e reorganizar aquela associação.
Fomos muito bem acolhidos e queremos agradecer à Câmara
de Vereadores, através do presidente Altair Aguiar, que'
concedeu espaço para que o Rotary se pronunciasse, aliás, é de
louvar o trabalho da Câmara de Vereadores em realizar reuniões
nos bairros. Iniciativa do vereador Ivaldo e seguido por Jaison
e Altair, na presidência. Parabéns!

ROTARY X ASSOCIAÇÃO GUARAMIRENSE DE
OBRAS SOCIAIS· Rotary dará todo o apoio na iniciativa de
fundar a Agos em Guaramirim. Será a Agos uma associação
com a finalidade de congregar as entidades legalmente
constituídas. Respeitará a autonomia das demais e procurará
auxiliar na coordenação às atividades no encaminhamento de

soluções aos problemas da comunidade. Deverá, oportunamente,
as entidades interessadas e legalmente constituídas analisar a

possibilidade ou não da criação da Agos. Salientamos que é
um processo lento e somente será concretizado desde que a

idéia esteja bem clara e aceita pela maioria. Queremos agradecer
ao deputado estadual Adelor Vieira pelas informações que vem

prestando aos líderes interessados na Agos.

ROTARY X SEMANA SANTA • Momento de reflexão,
sacrifícios e propósitos de mudança, é dever do Cristão na época
quaresmal. Campanha da Fraternidade nos leva a pensar sobre
o desemprego no mundo. Os problemas aí estão e cada vez é
motivo para nós cristãos conscientes colocarmos em prática
toda nossa criatividade e otimismo para levantar o' astral do
nosso próximo e procurar criar frente de trabalho para todos. O
momento é cruciante e de nada vale perder tempo em

lamentações e criticar o "sistema", o que precisamos é nos unir,
organizar e solucionarmos o problema em nossa célula mater,
que por certo transformará toda a comunidade e nos levará para
a civilização 'do amor!

Apoio:
- ADVOCACIA Posto de

Gasolina
Maiochi
Ltda.

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

..

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

'(047) 373-0187

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340,2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Canadá sedia Fórum
Internacional de Administração

Entre os dias 16 e 19 de
maio acontecerá na cidade de

Montreal, no Canadá, o 6° FIA

(Fórum Internacional de Admi

nistração), que irá enfocar
assuntos atuais da ciência de

administrar, recursos e con

dições para aprimoramento e

qualificação profissional. Os

conferencistas, profissionais
brasileiros e canadenses, irão
tratar também de novas e mo

dernas tecnologias de admi

nistração.
Segundo o professor Dirceu

Antonio Campos, chefe do

Departamento de Administra

ção, o 6° FIA objetiva propor
cionar um fórum de debates em

que os participantes usam

discutir e refletir sobre a realidade
da administração mundial. "Ele

pretende despertar novas

posturas culturais e compor
tamentais adequadas às ne

cessidades de um mercado

globalizado e extremamente

competitivo. Vai tratar também
da era da criatividade, da tec

nologia da informação, da admi

nistração competente e da vir

tual, da gerência participativa,
entre outros temas".

O encontro tratará de pro
gramas como ensino à dis

tância, negócios internacio
nais, gestão de risco, gestão
universitária, gestão governa
mental, administração da saú

de, experiências no ensino da

administração. "As intensas e

diversificadas mudanças para
o avanço tecnológico requerem
estratégias e mecanismos que

levem o profissional a trabalhar
com criatividade, inovação e

exatidão do tempo. A admi

nistração tradicional e o cenário
interno de cada país não
sustentam mais os caminhos
da solução. A cada novo am

biente, a cada nova situação,
empresa e empresário têm que
estar aptos e competentes para
criar, produzir, atuar e rea

lizar", concluiu Campos.
O evento, que está sendo

coordenado no Brasil pelo
Conselho Regional de Adminis

tração de Minas Gerais, por
delegação do Conselho Federal
de Administração, estará com

inscrições abertas até 30 de
abril. Maiores informações
poderão ser obtidas através do
telefone (031) 274-0677.

DCE promove festa (Ja Ferj
Nos dias 27 e 28 de março

foi realizada a etapa classifi
catória do 1 ° Campeonato de
Futebol de Areia da Ferj
(Fundação Educacional Regio
nal Jaraguaense), mantenedora
do CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul),
realizado pelo DCE (Diretório
Central dos Estudantes).

Participaram do Campeona
to 14 times, formados de 6 a 12

componentes, sendo que 50%
deles são alunos dos cursos de

graduação e/ou pós-graduação
da instituição.

Os jogos das semifinais e

final serão realizados no dia 10

de abril, entre os seguintes
times:

SEMIFINAIS:

Jogo 23 - 10h30

Canelas de Vidrà x Vasco da
Gama

Jogo 24 - 11 h15

Batec x Mistura

Decisão 3º e 4º lugares ..:..

14h30

Perdedor 23 x Perdedor 24

Final - 15h30

Vencedor 23 x Vencedor 24

No dia 10 de abril, além
das finais do campeonato,
será realizada a Festa do Dia

Todo, assim chamada devido

ao fato de sua programação
iniciar às 10 horas e durar o

dia inteiro, trazendo atrações
diversas como Exposição de

Artes, Atrações Culturais,
Torneio de Jogos de Salão

(como canastra, truco,
dominó ... ) e música ao vivo

durante toda a festa.
A Festa do Dia Todo estará

aberta à comunidade, com o

almoço sendo vendido a R$
5,00 (churrasco) e R$ 4,00
(qaleto) .

Participe desta Iesta js
conheça um pouco mais do

CESJS/Ferj e do propósito de
seus alunos.

Partidas serão disputadas no campo da Ferj

Professores: os limites
da dignidade

Reiniciam as aulas e

os professores estão
assumindo suas ativida
des. Alguns vão fazer um

"bico" lecionando à noite,
ou porque, simplesmen
te, gostam, ou porque
buscam reforçar o orça
mento. Há os que as

sumem aulas em três

períodos, isto é, 60 horas

por semana. Desculpem
ser direto e objetivo, sa

bendo que a opinião a

seguir pode levantar po
lêmicas e até protestos,
mas afirmo que ser pro
fessor não pode ser um

"bico"; afirmo que traba

lhar, regularmente, 60
horas por semana, às
vezes em três diferentes

escolas, se aproxima da

irresponsabilidade.
Desculpem-me os

professores que fazem
da sala de aula um "bico"
- alguns com compe
tência, admito - mas a

educação escolar não

pode ser mais atividade

para amadores; esta é
atividade para profis
sionais. Desculpem-me
os esforçados profes
sores de três turnos, mas

dirigir uma classe com 30
ou 40 adolescentes ou

jovens, às 10 horas da

noite, cumprindo a dé
cima segunda aula do

dia, é uma irresponsa
bilidade: é possível, nes

tas condições, planejar
uma aula? Há condições
físicas e psicológicas
para conduzir este grupo
de alunos?

Você procuraria para
orientá-lo, numa delicada

questão jurídica, o dono
de loja que faz da advo
cacia um "bico" de fim de
semana? Seu filho entra
na sala de cirurqia às 10
horas da noite; você es

taria tranqüilo sabendo

que o médico está em

atividade no centro cirúr-

gico desde às 7 horas da
manhã? Você tem cons

ciência de que �s con

seqüências de um pro
cesso educativo inade

quado podem ser tão
sérias - embora de natu

reza diferente - quanto
uma sentença judicial ou

uma ação médica?
Mas ... por que tantos

professores fazem da

educação um "bico"?
Por que professores
precisam triplicar sua

jornada de trabalho? Sei

que inúmeras e pon
deráveis razões seriam

apontadas, como a falta
de profissionais e a

questão financeira (em
Santa Catarina, deve

mos reconhecer, espe
cialmente tratando-se
da rede estadual de

ensino). A situação po
de ser explicada e até

entendida, mas não dá

para concordar. Há que
se lutar pela profissiona
lização total do quadro
de professores. Propor
cionar condições diqnas
para o trabalho do pro
fessor é obrigação de

quem os contrata: lutar

pela própria dignidade
é, acima de tudo, direito
e obrigação do ser hu

mano, do profissional,
do cidadão. Entretanto,
rnais indigno do que ser

mal pago é aviltar este

pouco calado e de for
ma irresponsável; isto
só é menos indigno do

que a incompetência ou

a intencional atitude

política de quem tem

poder para acelerar

mudanças e, há gera
ções de (des)governos,
se omite.

João Arnoldo Ga
scho

Professor da Ferj e

presidente do Conse
lho Municipal de Edu

cação
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gabrielle e Lo uise

completarão 1 aninho

dia 4/4.

A festinha será na

Recreativa Armalwee,
ela é filha de Wilmar e

Marli Klerntz

I.
I

Bugênio Neto, peãozinho
do eTG Laço Jaraguaense.
Ele é filho de J ucélio e

Mirlei Planincheck

A garotinha Glenda Lais

Bertsch completa 1 aninho

hoje (214). Ela é filha de John

e Gladis Bertsch

, Gleicy Louise Bertsch

completa 2 aninhas hoje (21
4). Ela é filha de John e

Gladis Bertsch.

Parabéns!

Berçário e Maternal
Objetivo da Escola

Oportunizar à criança a condição de se educar, ser

respeitada, poder criar, escolher, decidir e sonhar.
Pretendendo a formação de um ser crítico,
comprometido, fraterno, honesto, solidário,

produtivo, participativo e coletivo.

Atendemos crianças até 4 anos

Tel. (047) 371-8286
Rua Barão do Rio Branco, 611 - Centro

89251-400 - Jaraguá da Sul- SC
GIRASSOL

21/3/99 - Leonardo França Odorcik

22/3/99 - Bruna Caroline Gesser

22/3/99 - Lucas Otávio da Silva

22/3/99 - Daniel Hoegen
22/3/99 - Suélen Maria Koman dos Santos

23/3/99 - Daniel Luís Spezia
23/3/99 - Fernando Henrique Daren
23/3/99 - João Paulo lndalencio Vezaro
23/3/99 - Jonathan Fischer Krüger
23/3/99 - Jonathan William da Rocha

24/3/99 - Eduarda Pancoti Gabriel
25/3/99 - João Paulo Sabei �� �-..._...,-

� ",-_.
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Andreas Rafael da Silva, filho
. do casal Itamar e Márcia da

Silva, festejou o 3 o aninho de

vida no dia 29/3.

Abraços dos familiares

• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lar issa Beatriz Fallgater com

pletou 1 aninho ontem (l/4).
Ela é filha de Nelson Ricardo

Fallgater e Rosângela Beatriz

Klein Fallgater

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

tutebot - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.

Marcos A_ Póvoas
Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do Sul - SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mil e tantos gaúchos e

admiradores no Laço Jara

guaense.
As fotos poupam co

mentários, mas quem não

foi no baile gaúcho do
CTG Laço Jaraguaense
pode perguntar aos mil e

quinhentos gaúchos, belas

gaúchas e admiradores que
tiveram a oportunidade de

participar desta grande
festa.

Gaiteiro de primeira li

nha, ambiente "buenacho"
e um público de causar

admiração a qualquer pa
trão de CTG, que embobe
cem ao participar dos bai
les gaúchos de Jaraguá do

Sul, pois estão cada vez

melhores e mais bonitos.
No baile deste final de

semana, com certeza, mais
de 90% das pessoas pre-

Bailaço
I.

sentes estavam vestidas
com trajes tipicamente
gauchescos, fazendo um

ambiente bonito e alegre
que geram novas amizades,
namoros e muita alegria.

Quero parabenizar ao

CTG Laço Jaraguaense por
ter oferecido à comunidade

jaraguaense os cursos de

Dança Gaúcha e Tiro de

Laço, que repetiram o

sucesso de 1998, e abriram

as portas da tradição gaú
cha aos novos participantes

desta grande família tradi
cionalista gaúcha. Foram
seis finais de semana em

que os professores, e toda
uma equipe do CTG, abri
ram mão de rodeios, praia
e outros compromissos
familiares para dedicar-se
ao preparo dos novos

gaúchos.
Agradecemos a todos

que ajudaram e participa
ram desta grande festa gaú

I cha, muito obrigado e a

casa é sua, volte sempre.

FALTAM
42 dias para o

180 Rodeio CTG Laço
Jaraguaense

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
DO PROFESSOR 8ECO

t4l\!
CARNES

I�

CORREIO DO POVO -11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Gaúcha linda,
educada e

faceira, elas
estavam 110

baile e fizeram
o colorido no

baile de

[ormatura do 2°

curso de Dança
e Laço

Uma amostra do

fandango com o

Grupo Rodeio,
'no último dia

27,110 Laço
Iaraguaense.

Dias 14 e 15 de

maio é com

Garotos de Ouro
e Fogo de Chão

r--------------------,
I Gaúcho(a) de idade nova I
I

Lauro Tacheck (4), Emilene Ropelato (10), IFabiana Kastesn (16), Jocelei Ropelato, "Preta"(l7).
L_� ----------�

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tchê classificados
Vendo: Laço de couro de 6 e 8 tentos

telefone 392 3055 - ramal 26 - Evandro.
Vendo: Bagual, Quarto de mil'ha-7/8, Zaino Fechado, 6 anos

Preço: R$ 2.500,00 - Telefone 973 3958 - Aclécio
Vendo: Égua tostada, mestiça quarto de milha, 6 anos

Animal para provas de laço e rédeas

Preço: R$ 1.000,00 - telefone 973 3958 - Aclécio

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

.

Agenda gaúcha
20 a 25 de abril - Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
1 e 2 de maio - CTG Tropeiros do Vale - 2a Festa Campeira - Élio Hemmendoerfer
13 a 16 de maio - 18° Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense
14 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos de Ouro - CTG Laço Jaraguaense
15 de maio - Baile do Rodeio com Fogo de Chão - CTG Laço Jaraguaense
Treinos: toda quinta-feira, 19h30, haverá treino de laço, aberto ao público, com vaca mecânica no CTG
Laco Jarazuaense. No local haverá servico de bar e cozinha com o suculento churrasco.

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

O patrão geral, Giovane

Demarchi, com os

amigos Guido Franzner
e Iosi Marcolla, com um

sorriso "mil e quinhen
tos participantes".
Parabéns, Giovane, o

esforço foi recompen
sado e, em maio, o

Estampa de Taura

estará junto novamente.

Curiosidade

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aporreado: cavalo com doma

incompleta por sua rebeldia.

Cavalo caborteiro, solto ao

campo por xucro. Usado so

mente para provas de gine
teadas nos rodeios e festas

camperras.
... de br-igar de faca: cavalo de

ótimas qualidades, de des

treza, agilidade e de boa rédea.

Colaboração: Gustaw Harald

Seidel, " Xeroki" .

Ensino de equitação e treinamento

para provas de laço, tambor e baliza

Idade mínima de 5 anos

Local: Rua Bertha Weege, 3417

(3 quilômetros após a Malwee,
em frente ao salão 25 de Julho)

Contatos: 376-1066

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

NDRDEnE ESPETACULAR
}���}�2::.:: 12 dias de viagen1 passando por:

f' Maceió' Porto G!���e��/o�n:��:'o�i�?a?d�!�:�!!e�atal e Fortaleza

..... ,. lnclui:����:0��.�;;:.. •

0<':� :, <� .�:� "

;��:{t:?}:> - Viagem aérea Navegantes / Maceió e Fortaleza / Navegantes;
2I;�;;��\ - Percurso em ônibus de luxo de Maceió a Fortaleza;
.',".:

.

� Hotéis categoria 4 estrelas com café da manhã e jantar;
- Guia COSMOS desde Jaraguá do Sul.

'

P�r apenas: 6x de R$ 220,00

sAo Luís / BELÉM /HOTÉIS RESORT'S iLHA DO MARIIJÓ / MANAUS
12 dias .. 4x de R$ 415,00

• ,., ", ',', '
" ',' 0'0" 'c, � , , , . . ,'" .,' � ... ", o" "o ,,',,',,',.

I'

PACOTES.,AEREOS DE
8 DIAS E 7 NOITES POR·TO SEGURO

8 dias .. 4x de R$ 130,00
,', ,., "". J', ',' '.', "

,., " • • �.
.'Pousada do Rio Quente - Caldas Novas - GO

3x de R$ 320,00 BRASíLIA
5 dias .. 4x de R$ 160,00

. Cabo de Santo Agostinho .. Recife .. PE

4x de R$ 330,00
FERNANDO DE NORONHA

9 dias - 4x de R$ 312,00
,

Hotelintermares - Recife --PE

4x de R$ 265,00 COSMOS
,

TURISMO
DESEJA UMA

FELIZ PÁSCOA!

EXCURSÃO RODOVIÁRIA '

Gramado ... 2x de R$ 125,00

. Minas Gerais -2xdeR$210,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mudas de árvores frutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch. 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - sc

.

A artista plástica Vera Triehes abriu sua bela residência para receber, com

deliciosojantar, suas alunas-artistas. A festa, regada a goulach, foi das mais
descontraídas e em grande estilo, com direito a videôkê

Reinhard e Mônica Conrad
servindo o delicioso goulach à

anfitriã, Vera Triches, e Gilmar

Moretti

Vera Triebes com as alunas-artistas
Kica Coral, Nidia H. Campos,
Cláudia Albuquerque, Lia Lenzi,
Rosani Breithaupt e Valéria
Carvalho

.-.. -_

Vicente Donini, Rodolfo
Hufenüssler, Aristeu Xenofontes

Lenz; e Gilmar Moretti

GONÇALVES
CONTABILIDADE

Rua: Felipe Schmidt, 86
FonelFax: (047) 371-3751

Lúcia Schmelzer, Vera Triches,
Karin Hufenüssler, Reinhard

Conrad, Dalva Nagel, Cláudia
(

Ianssen, Kátia Gubert e Dalva

Garcia

Iandira Sousa, Florilda Donini,
Edilia L. Garcia; Vera Triches,
Luciane (Luli) de Andrade e

Nilcéia Jark

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Impotência sexual
A impotência sexual, trotamento deste pro- patriarcal. O foto mais passou-se pelo ingestão de pensamento dentro
hoje, ainda é o termo blema, ocorreram nos curioso e que explico de hormônio masculino do urologia, no qual o

mais utilizado no meio últimos quatro anos no esta teoria, foi o plano desenfreado (o que, Clínico UroAtual dá aos

leigo, embora, devido o urologia, pelo foto de Collor, que trouxe 00 aliás, antecipo o apare- pacientes duos alternati-
suo origem, tenho sido que estudos realizados meu consultório, no cimento do câncer de vos de aplicação, 00

modificado no meio nos Estados Unidos, época ainda no Rio de próstata), aplicação de invés de uma só. No
médico paro disfunção comprovaram serem o Janeiro, verdadeiro papaverina no pênis (o Clínico Uro/xtuol. realiza-
erétil. O motivo do maioria dos exames pelotão de homens com que levava muitos po- mos previamente um

mudança de nomencla- realizados nestes pa- disfunção erétil. cientes o horas çie dor perfil de coda paciente,
turo.se deve 00 foto de cientes, de resultados O distúrbio erétil é mais no pênis), vocuoteropio onde pequenos deta-
que mais de 90% dos dentro do normalidade, comum após os 40 anos, (complicado método de lhes são importantes no

casos se devem o fato- foto que levou à embora já tenho atendi- sucção de sangue paro opção o ser determina-
res psíquicos e apenas mudança completo no do um paciente de 18 o pênis), próteses cirúrgi- do em cada coso. Outro
raros casos são real- estratégia de enfrentar anos com o problema. cas, que mantém o conduta tomado no

mente provenientes de este fantasma. Sobe-se que este distúr- pênis em semi-ereção clínico, é que o pa-
distúrbios orgânicos. As principois cousas bio ocorre em 50% dos eterno, yoimbina que ciente tem o opção de
Portanto, seria errôneo prováveis poro o dls- homens no faixo dos 70 tem pouco resultado; o ter aplicado no primeiro
continuarmos o utilizar o função são provenientes anos de idade. A prostaglandina (alpros- vez, tonto o gel como o

palavra impotente, do estresse cotidiano de grande dificuldade que tadil), cujo efeito tem se auto-injeção, em nosso

quando os pocientes um mundo competitivo ocorre ainda no otuo- mostrado eficaz, além estabelecimento, ainda
têm somente uma alte- e materialista, onde o lidode, é o grande pre- do "Viagra", pílulo que com o opção de realizá-
ração no função sexual. pressão social sofrido conceito que o próprio está disponível no Clíni- lo com uma pistola
Grandes mudanças no pelo arrimo de família é paciente tem em co UroAtual desde junho automático, cujo aqui-
formo de investigação e exager_odamente procurar o auxílio médi- passado, e que resolverá sição fico o seu critério.

grande, co. Outro dificuldade de 60 o 70% dos casos. Acreditamos que, deste

FeJ1!'\i V\ i cl i V\
princi- existente é o de trazer Já o Alprostadil é o modo, o paciente se

pal- de volto 00 consultório substância que relaxo os sinto mais seguro no

mente àquele paciente que foi duos veios do pênis,
/

momento do auto-
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia emum trotado pelos métodos deixando o sangue aplicação. Desto formo,

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
país antigos, cujos resultados entumecê-Ias, provo- chegamos aos melhores

Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia como foram pobres ou nulos, cando um ótimo estado resultados de padrões
computadorizada O após um mundo de de ereção, mesmo sem mundiais, pouco invasi-

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht Brasil, exames onerosos, que o vontade do paciente. vos e não cirúrgicos, no
- CRM 5457 {,' consti- hoje são, no maioria, O modo de oplicoçõo Clínico UroAtual.

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -
tuído desnecessários. I do prostaglandina é

1° andar - Centro - Telefone: 372-0395 de Pelo evolução científico recomendado de formo Dr. Paulo Odebrechf
formo do disfunção erétil, distinto por duos linhos Clínica UroAfual

ii
Doenças do Intestino grosso,

reto e ânus, Colonoscopia,
retossigmoidoscopia

Dr. Alexandre L. Schlabendorff
( Proctoclin ) CRM· 7096

Fone 371-5117 * 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

,ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Clínica UroAtual.= .& �.= ':' -:.. � Clínica de Atendimento
-

-

.,.. -.- - __a

� .es. .!';".!. .s. .!� Médico Integrado
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual' Perda de UrinaDr. Amaury do Amaral Teixeira - Dr. Paulo Veloso

CRM 7868 CRM 7528

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia'yídeo-Histeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

Dr. Paulo Odebrecht

"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277, ir 371-3426

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

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

ij. Q

... ijac@netuno.com.br fone/fax J 11·0��2 RuaA�'I:��d�:��S�:IU���hj��é67,
-

�LABORATÓRIOJARAGUAENSE 42 anos servindo com qualidade e
,

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA. alta tecnologia - Jaraguá do Sul e região
Dr.' lV1arlo Sousa

Dr. l\4ar/o Sousa Jr.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Corupó (I)

Prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB) foi eleito presidente
do Conselho Curador do recém-criado Associação de

Preservação e Ecoturismo "Roto dos Cachoeiras", A

entidade dará suporte jurídico à exploração do Parque
EmOio Botistelle. Até junho, afirmou Tamanini, o's trãmites

legais paro o oficialização do convênio entre o Prefeitura
e o Grupo Batistella deverão estar concluídos',

Corupó (II)

o presidente do Amvali (Associação dos Municípios do

Vale do Itapocu), Luiz Carlos Tamanini, prefeito de Corupá
pelo PMDB, ficou irritado com o anúncio do governador
Esperidião Amin (PPB) qué autorizou o fechamento do

posto regional do Fatma (Fundação do Meio Ambiente),
O escritório funcionava no centro de Jaraguá do Sul."Pßla
representatividade do região no economia do Estado, é
inadmissível acabar com um órgão de amparo 00

agricultor", destacou o prefeito,

Guaramirim (I)

A diretoria de Treinamento do Aciag (Associação
Comercial. Industrial e Agrícola de Guaramirim) reservou

paro os associados, até o final deste ano, cinco cursos

de Captação, O primeiro, intitulado "Princípios básicos
de contabilidade e finanças", acontece de 26 o 29 de

abril, no auditório do Centro Empresarial. A entrado é

gratuito paro os cadastrados do entidade, Não sócios

pagam R$ 20,00 paro participar dos debates,

Guaramirim (II)

Projeto Boto-foro, idealizado pelo Secretario de Meio
Ambiente de Jaraguá do Sul, também será implantado
no Município, A primeiro localidade o promover o limpeza
de ruas e margens de rios é o Bairro Imigrantes, no próximo
dia 24 de abril.

-+OPORTUNIDADE
Aprenda a plantar COGUMELOS tendo bons

lucros com baixo investimento em um

pequeno espaço a partir de 20m2, com a

primeira colheita em 25 dias.

CURSO TEÓRICO,
PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO.

Ensinamos a escolher o local do plantio e

desidratar Tipo Exportação.

COMERCIALIZAMOS A SUA

PRODUÇÃO A R$ 130,00 O QUILO.

Maiores informações: Rua: Itapocu Hansa, 3.411

Fone: (047) 975-2247- Bairro Trê� Rios do Norte

Radares controlam velocidade
.

;

em bairros de Jaragua do Sul
---------------------------------

Prefeitura instalou três radares fixos e um fotossensor. Polícia Militar vai
atuar com um radar móvel em locais attetriados da cidade

Jaraguá do Sul - Quatro
rodares e um fotossensor
são os novos armas do Polí
cia Militar e do .Cornurb

(Conselho Municipal de

Planejamento Urbano) paro
combater o imprudência
dos motoristas no trãnsito do

Município, Terço-feiro (30),
funcionários do Secretario
de Planejamento con

cluíram o instalação dos

equipamentos, A partir de

agora, quem exceder o ve

locidade pré-determinado
paro o perímetro urbano,
que vario de 40 o 60km/h,
seró notificado,

Dos quatro controladores
de velocidade, três foram
fixados em pontos estratégi
cos dos bairros Baependi,
Centro e Barro do Rio Cer
ro, Um ficará no .cornondo
do 3° Companhia do PM,
que fiscalizará o tráfego dos
veículos em locais alterna-

des, "O equipamento mó
vel nos permite agir durante
o dia e o noite, em qualquer
lugar", destacou o capitão
Amarildo Assis Alves,

No semáforo do Ruo Ber
nardo Dornbusch, próximo
00 Posto Mime, foi instalado
o fotossenset equipamento
idêntico 00 utilizado nos

cruzamentos sinalizados do
centro de Blumeriou. Se

avançar o slnol vermelho, o

equipamento registro,
através do sistema de fo
tocélula, o placa do veícu
lo, Além do multo de 580
Ufir's (R$ 566,96), considera
do gravíssimo pelo Código
de Trãnsito Brasileiro, o mo

toristas perde sete pontos no

prontuáriO - 20 pontos signifi
co o retenção do carteiro
de habilitação, "Estamos

organizando, através do fis

calização eletrônico, o trân
sito do cidade", salientá o

prefeito Irineu Pasold (PSDB),
Depois de dois meses em

,
discussão, o Comurb apro
vou o projeto que determi
no o limite de 60km/h paro
o tráfego no Ruo Joinvllle.
"Anteriormente, quando o

via era mão único, o ve

locidade não ultrapassava
o 30km/h em horários de

plco. Agora, com o dupli
cação, o velocidade é ide
al poro fluir normalmente o

trânsito", explico Posold.
No próximo semana,

também começam o vigo
rar os alterações no sentido
de tráfego de duos ruas do
Centro, O trecho do DO
mingos do Novo, entre o

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca e Ruo Reinoldo
Rau, e o Ruo Ângelo Schio
chet. do ponte do Beiro Rio
até o cruzamento dos ruas

, Reinoldo Rau e Rio Bronco,
possam o ser mão duplo,

Na mira: motorista que exceder .velocidade no perímetro urbano será multado

Contribuinte prefere parcela única
--Jaraguá do Sul- As novos

regras adotados este ano

paro o pagamento do IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) revelou que o con

tribuinte jaraguaense optou
em quitar o tributo à visto,
Dos 25,928 carnês entregues
até o vencimento do parce
lo único, dia 22 de março,
com desconto de 25%, cer-

co de 16,9 mil proprietários
de imóveis pagaram o im

posto, A Prefeitura arreca

dou R$ 2,5 milhões através
do plano,

De acordo com números

divulgados pelo secretário
de Administração e Fi

nanças, José Papp, o distri

buição do IPTU de 1999

atingiu recorde, A secreta-

rlo computou o retirado de
95% dos 27,296 documentos
cadastrados, O contribuinte
também terá desconto,
agora de 15%, se quitar o

tributo até o dia 20 de maio,
Há formos de pagamentos
em duos. três e em oito par
celos. "Vamos diminuir o

número de inadimplentes",
acredita Papp,

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Irmãos Franzen são condenados

por assassinato de segurança
---------------------------------

Depois de quase 73 horas de júrL juiz substituto da Vara Criminal, Elleston
Ussandro Canali, anunciou a sentença. Hilário e Vilmar estão no presídio

Jaraguá do Sul - Em de
cisão unãnime dos jurados,
os irmãos Hilário e Vilmar
Fronzen foram condena
dos o nove anos e nove

meses e cinco anos e qua
tro meses de prisão, res

pectivamente, por homicí
dio. A sentença foi anun

ciado às 8h30 de quarta
feiro (31), pelo juiz substitu
to do Varo Criminal, Elleston
Líssandro Canali. Hilário, de
33 anos, e Vilmar, 29, eram

apontados como respon
sáveis pela morte do segu
rança Napoleão Lemes
Marcondes de França, o

Tarzan, 24. Depois de ou

virem o condenação, os

irmãos retornaram 00 Presí
dio Municipal.

Tarzan foi morto no tar
de do dia 8 de setembro
de 1998, em frente 00

Salão Líder Club, no Bairro
Vila Lolau. Uma rixo antigo
entre es. famílias França e

Fronzen foi o estopim do

tragédia. O outro irmão de

Breíthaupt/FME
vence Ber/anda

Jaraguá do Sul - A equi
pe Breithaupt/FME goleou o

Berlanda/Gaboardi. de Cu
ritibanos, por 9 o 3, no jogo
do último quarto-feiro (31),
válido pela terceiro rodado
do Campeonato Catari
nense Divisão Especial.

A Breithaupt/FME domi
nou o jogo desde o início.
Aos 2m 13, Júnior abriu o

placar depois de folho do
defeso do Berlanda. André

ampliou aos 14m13. Um
minuto depois, Chiquinho
fez 3 o O. Chiquinho cobrou
tiro lívre. aos 15m24, e mar

cou o quarto gol jara
guaense. Ninho, de Cu

ritibanos, descontou aos

17m34 do 1" tempo. Gordo
fez o segundo, aos 19m20.

Semdificuldades, os jara
guaenses marcaram mais

quatro gols no segundo
tempo: Patrick (7m25) e Dão
(13m48, 14m5eaos 17m24).
Ricardinho descontou paro
o Berlanda, aos 1 Om51,
fechando o placar.

Napoleão, Ibsen Lemes
Marcondes de França, 26,
também segurança do

donceterlc. recebeu dois
tiros, mos sobreviveu. Ior
zan foi atingido por três tiros
e morreu no local.

Testemunhos confirma
ram que os tiros foram dls

parados por Hilário, que es

tava acompanhado de Vil
mar e Gilberto Fronzen, 21,
primo dos irmãos. Em de

poimento à polícia, Praxe
des Lemes Marcondes de

França, 26 anos, funcio
nário do coso noturno, os

Fronzen desceram de um

veículo Voyage, próximo
00 Líder Club, e partiram
paro o brigo contra os Mar
condes de França. "Quan
do dominei um deles, ouvi
tiros. Olhei paro trás e meus

irmãos estavam caídos",
disse Praxedes.

Hilário e Vilmar foram
detidos no mesmo dia do
crtrne. no Estrado Sul, em

Schroeder, acesso o Joln-

viiie. A polícia encontrou
um revólver calibre 38 den
tro do veículo utilizado pe:
los irmãos Fronzen, que não

portavam registro do armo.

Hilário admitiu que dispa
rou contra Tarzan, mos ale

gou defeso. De acordo
com o homicida, o proprie
tário do danceteria, Mário
Schramm, havia mondado
os seguranças agredirem
Hilário, Vilmar e Gilberto
Fronzen. "O azar foi o car

ro ter 'apagado' no frente
do boote ". justificou Hilário,
00 ser preso.

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

II'

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DO TRÂNSITO

---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510

Fone: 372-3912

co
...

:.;;
'E!
...

RELACIONAMENTOS - A disputa pelo poder

���

A�z "ova dir�ção

Gr.dle: ma,u�:tJJIt\�!iQI (,QDlJ .dls: 8�IO.i5;
t' O, GRU'Oi SUO; nos AN�OS

Dia 8 de Abrill
A ��rtir ��! �� �or�!
Strip-tease
Lesbianismo
Sexo Explícito
Ao Vivo

,J!Áí IE. \;M:,Q:S
SR . 280, �m 48 . Guaramirim . sc (Próximo a WEG Química)

Quando paramos paro olhar o nosso volto,
percebemos que estamos vivendo um corre-corre

danado atrás de estabilidade econômico, confortos,
segurança poro nós, nossa companheiro e filhos. O ritmo
disso é frenético e quandO vemos, estamos brigando com

uns e outros, não importo quem seja.
Por trás disso permeio uma DISPUTA PELO PODER. O

poder poro se ter o atenção do outro, o supremacia de
uma decisão, ou paro não nos sentirmos rejeitados ou

excluídos de algo, Sempre que nos sentimos "deixados
de foro", nos to'rnamos uma criança pequeno e

desamparado, isso não é de se estranhar, nos traz muitos

lembranças de infãncia, de medo e insegurança. Parece
que não teremos forças poro superar esta solidão, uma

dor que dói no nosso olmo e implanto o desespero.
Parece impossível sozinho reorganizar o vida.

Neste momento brigamos com o outro, exigimos o suo

presença, cobramos tudo que fizemos pelo outro, o que
investimos, o tempo passado, o esforço dos cuidados, o

que deixamos de fazer poro atender nosso amado, enfim,
numa luto desesperado exigimos. Exigimos tudo. Nessa
horo. se não houver bom senso, cabeça fria ... rompemos.
Desistimos do converso, de qualquer negociação, do

reloclonornento. de um casamento.
É o império do teimosia. Um de um Iodo e outro de

outro. Ninguém arredo pé. Seria humilhante, seria admitir

que você foi intransigente, que errou, ou que está se

deixando controlar por alguém que sobe lidar com os

emoçôes. Muitos homens têm verdadeiro pavor do
mulher fatal: aquela que os seduz e brinco com os seus

sentimentos, medo de gostarem muito de alguém e

depois de machucados no relacionamento, não

conseguirem deixar esta pessoa. Parece que elo se tornou
único no mundo e não haverá ninguém que acalme o

dor de ficar só e suo vida ficará sem sentido sem elo. Essa

impressão do SEM SENTIDO, é que dá o toque de "colr
no vazio". E o luto continuo. E o luto se torno sem fim,
sem vencedores ou vencidos, pois luto-se contra um

inimigo que está foro de você, mos que no verdade ele
está dentro. Seu nome é Ego (o imagem que lhe
ensinaram o ter desde criança e que você desenvolveu
e aperfeiçoou).

Homens e mulheres são vítimas do próprio ego. James
Redfield explano muito bem estes papéis em seu livro: A

Profecia Celestino. Os jogos de relacionamento poro se

obter o energia do outro. Se observarmos com mais

cuidado, é como se fôssemos vampiros do atenção ou

energia. Queremos, pedimos, roubamos, exigimos o

atenção, 00 invés de desenvolvermos o companheirismo
conosco mesmo. Como diz um velho índio americano:
"Orioh Mountain Dreamer" em O convite: "Quero saber
o que sustento o seu interior quando todo o resto desabo.
Quero saber se você pode estar só consigo mesmo e se

verdadeiramente gosta do companhia que carrego em

seus momentos vazios".
O poder é não ter -poder. é ver o outro em seu

movimento e dançar com ele em volto do fogueira o

noite toda, até que na luz do amanhecer tenhamo-nos
transformado e sem medo possamos ser nós mesmos.

LEONARDO ROMÃO JÚNIOR

CEPPSI
O Endereço da Psicoloçia

37,1-2224
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Varzeano inicia com show de

gols e partidas equilibradas
,---------------------------------

Rodada de abertura do torneio teve 29 gols em oito jogos.
Segunda rodada foi transferida para o dia 7 O de abril

Jaraguá do Sul - O 17°

Campeonato Varzeano de

Futebol começou com um

show de gols. Na rodada de

abertura, sábado passado
(27), foram marcados 29

gols em oito jogos, média de

3,7 por partida. O destaque
'foi a equipe do Atlético Pa
ranaense, que goleou o

Cruzeiro por 6 a O. O Vitória,
do Bairro Rio da Luz, estreou
vencendo o 2° Feirinos/Beira
Rio: 4 a 2. O time do Figueira
passou fácil pelo GaribaldL
em Garibaldi. por 4 a 1 .

O campeonato abriu
com quatro jogos simultâ-

neos. No estádio da Ar

sepum (Associaçâo Recre
ativa dos Servidores Públicos

Municipais), no Bairro Amiza
de, dois jogos pela chave A.
Oficina Rincos perdeu para
o Amizade por 2 a 1, en

quanto o Água Verde ven

ceu os Veteranos da Vila
Lalau por 1 a O. Na chave B,
além da goleada do Atléti
co Paranaense sobre o

Cruzeiro, Independente e

Caxias fizeram o jogo mais

equilibrado da rodada. Ao

final. empate em um gol.
Pela chave C, Spézia Fer

ro e Aço e Imepe derro-

Instável: pilotos enfrentaram vento contrário na decolagem

Blumenauense vence etapa
do Catarinense de Asa-Delta

Jaraguá do Sul - O blu
menauense Ricardo Hock
heim Neto venceu a primei
ra etapa do Campeonato
Catarinense de Asa-Delta,
realizada domingo (27), no

Morro Boa Vista. Sérgio Fi

nardL de tndoloí. chegou
em segundo lugar, e Márcio
Mielcke, de Jaraguá do Sul.
foi o terceiro colocado. Os

organizadores cancelaram
uma prova, prevista para
sábado, em razâo do mau

tempo.
Cerca de 30 pilotos es

tiveram no Morro das Ante
nas, mas apenas 16 deci
diram participar da abertu
ra do Estadual. "Alguns pi
lotos relutaram por causa

do tempo instável", afirmou
o presidente do Jaraguá
Clube de Vôo Livre, Cleiton

Wagenknecht. Os organiza
dores pré-estabeleceram
um percurso de 12 quilô
metros para a prova de dis
tância.

Hockheim Neto e Finardi

percorreram 9,6 quilômetros
e empataram a prova em

847 pontos. O blumenauen
se confirmou a primeira
colocaçâo pelo critério de

decolagem - decolou antes
do adversário. Márcio lvllel
cke marcou 788 pontos. "O
vento contrário à rampa
deixou a prova tecnica
mente fraca", justificou
Wagenknecht. A Associ

ação Catarinense de Vôp
Livre ainda não definiu a

data da segunda etapa do

Estadual de Asa-Delta, que
será realizada no Morro

Azul. em Timbó.

taram Bangu/Demicar e Al
vorada, respectivamente,
por 2 a O. As duas equipes
lideram o grupo. Na chave
D, duas goleadas. O Vitória
confirmou o favoritismo e

passou pelá 2° Feirinos/Bei
ra Rio, e o Figueira derrotou
o Garibaldi. Em razão do dia
de Páscoa, a Liga Jara
guaense de Futebol transfe
riu os jogos da segunda
rodada para o dia lOde
abril. Vice-campeã ano

passado, a Kiferro estréia na

competição enfrentando o

Independente, no Bairro
João Pessoa.

Parapente invade
Morro Boa Vista
Jaraguá do Sul - Pilotos

de todo o Estado partici
pam, de hoje até domingo,
da primeira etapa do Cam
peonato Catarinense de
Paropente. As provas acon

tecem no Morro Boa Vista,
das 11 às 14h30. O local es

tabelecido para pousos é o

pátio da Escola Municipal
Waldemar Schmitz, no Bair
ro Ilha da Figueira. O Jara
guá Clube de Vôo Livre,
que promove a abertura do
Estadual em conjunto com

a Secretaria de Cultura, Es
porte e Lazer, poderá can

celar a etapa se chover
durante a competição.

.

A prova de distância livre
deverá reunir os melhores
pilotos catarinenses da atu
alidade. Ademir Fernando
Pradi, de Jaraguá do Sul.
recordista estadual da pro
vc. com a marca de 54,4
quilômetros percorridos, e

César Jerônimo Chagas, de
Florianópolis, campeão da
temporada passada, são
favoritos para faturar o títu
lo da etapa.

De acordo com o presi
dente do Jaraguá Clube de

VÔ?_ Livre, Cleiton Wagen
knecht, o regulamento das
provas deverá sofrer alte
raçôes. Estuda-se a possibi
lidade de dividir o Estadual
de Asa-Delta em duas cate
gorias, Estreante e Profissio
nal. uÉ provável que já
adotemos esta mudança
nas provas deste final de se

mana", observa Wagen
knecht.

Cesta:. qualidade técnica dos jogos superou expectativas

Street ball tem recorde de

público na terceira edição
Jaraguá do Sul- Cerca de

quatro mil pessoas, de acor

do oom dados da Polícia
Militar, estiveram na Praça
Ângelo Piazera, no final de
semana passado, na 3° edi

ção do Street Ball. O evento,
promovido pela Wizard Esco
la de Idiomas em parceria
com d Secretaria da Cultura,
Esporte e Lazer, definiu as me

lhores duplas de Basquete de
Rua do Município, entre as 62
inscritas em seis categorias.

As finais, realizadas do

mingo (28), definiram os cam

peôes no feminino e mascu

lino. Fernanda e Aline derro
taram Marcelo e Suzana, por
14 a 8, e garantiram o título
na Mirim (13 anos). Na cate-

goria Livre (acima de 13 a

nos), Fernanda e Juliana ven

ceram Paula e Aline: 20 a 12.
No masculino, os jogos foram
decididos em dez minutos ou

até 20 pontos. Eduardo e

Miguel não tiveram dificul
dades para superar a dupla
Paulo Negri e Paulo Coral.
por 20 a 8, no Mirim (12 anos).
Vagner e Guilherme passa
ram por Daniel e Tiago, tam
bém por 20 a 8, e conquista
ram o título no Infantil (14
anos). Rubens e Gustavo
venceram no Infanto-Juvenil
(16 anos), e Jackson e Ronal
do foram campeôes da ca

tegoria Livre, vencendo nos

arremessos livres a dupla Gio
vane e Rafael.

Jeep Club
* Na última terça-feira aconteceu a nossa reunião festiva, em

comemoração ao nono aniversário do nosso clube. O jantar
estava ótimo e o bolo também.
* Desde a fundação do Jeep Club, foram realizados diversos
trabalhos junto às nossas comunidades, tais como:

campanhas de vacinação, limpeza de rios, ouxílio nas

enchentes, apoio a eventos da prefeitura e apresentaçôes.
* O aniversariante da semana é o companheiro Cláudio Finta

(dia 30). Parabéns!
* O companheiro Beto Mannes está construindo um veículo
diferente, será que as nossas trilhas terão espaço?
* Na próxima terça, 06/04, teremos a nossa reunião ordinária

.
do mês de abril. Esperamos a presença de todos os sócios.

• Alongamento de Chassi

• Cardans

•
• Manut. de Guindastes,
• Reformas de Equipamentos
• Adaptação Equipamerrtos
• Soldas Especiais...

Fone: (047) 37D-4159
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Divulgação

Determinação: Valle estreou no circuito catarinense cpm pódio nas duas etapas

8090 e Valle dominam Estadual
develocidade após duas etapas
---------------------------------

Superioridade dos jaraguaenses ficou comprovada nas corridas de São
Bento do Sul e Chapecó. Pré?xima prova será dia 2 de maio, em Joaçaba

Jaraguá do Sul - A tempo
rada/99 do automobilismo
catarinense começou bem

para os pilotos jaraguaenses.
Após duas etapas do Estadu
al, Douglas Bogo, do Bogo
Racing Team, lidero o cam

peonato na categoria Mar
cos N (Novatos), com 24 pon
tos. Foram duas vitórias con

secutivas e o confirmação
do melhor tempo nos treinos
clossíücotórlos. o que lhe ren

deu dois pontos de bonifi

cação. Eduardo Valle, de 18
anos, que estréio no circuito,
ocupo a segunda colo

cação, somando 17 pontos,
e Paulo Krutsch aparece em

quinto lugar, com dez pontos.
Valle assumiu o vice-lide

rança do categoria 00 con

quistar a segundo posição no

etapa de Chapecó, domin

go passado (28). No provo
de abertura do Estadual, em

São Bento do Sul, o piloto do
Vale Racing (Expresso Mer
túrio/Elite Móveis!Vale In
formático/Batista Pneus/Em
plac Painéis/Demicar) sur

preendeu e chegou em ter
ceiro lugar. "A qualidade dos

equipes e pilotos este ano

aumentou ainda mais o riva
lidade dentro dos pistas", afir
mou.

Na categoria Marcos A
'

A maior variedade de carnes selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova,

K (047) 372-0528

(Profissional), 'Edson Dalla
Volle, de Chapecó, confir
mou o favoritismo e venceu

os duos etapas do Estadual.
João Carlos Salomão, de
Joinville, aparece no segun
do colocação, com 16 pon
tos, e Alexandre Spézia, de
Jaraguá do Sul, está em ter
ceiro lugar, somando 11 pon
tos. Ivo Konell Júnior, cam

peão do Novatos em 1998,
enfrento dificuldades neste
início de temporada. No pri
meiro etapa, não concluiu o

prove. e em Chapecó ficou

apenas na quarto posição.

Empresário italiano mandou representonte paro Jaragu
do Sul, segundo-feira (29). Com uma filmadora nos mão
o rapaz registrou imagens do entrada até os vestiári
do Estádio João Marcatto.A fito viaja paro o Europa nest
final de semana. Presidente do clube, vereador Lio Tiron
reluto, mas o parceria com os estrangeiros pareci.lnevltóvel e irrecusável.

<,

Marcha à ré

Enquanto os pilotos jaraguaenses brilham nas pistas dI
todo o Estado, no Campeonato Catarinense d�

Autornobtllsrno., o autódromo de Jaraguá do Sull
localizado no Bairro Nereu R<!lmos, está fechado a u�
bom tempo. Inocência dos proprietários do local e falta
de malícia dá administração público. Afinal, uma prov4
do Estadual de Velocidade reúne, por' baixo, cinco m�
pessoas. Em São Bento do Sul, na abertura da temporada
foram vendidos oito mil ingressos; e em Chapecó, quotré
mil pagantes superlotaram o Autódromo Internacional. �

:J.�

'Um a um

Lembram do atacante Toto, ex-Juventus, que fez história �
no futebol catarinense como sendo o maior negociaçãc
do futebol barriga-verde, 00 ser vendido paro c �
Flamengo? Pois é, o jogador, que está chegando aos 3( 1j

anos, preferiu trocar as sessões de fisioterapia, em rozöc

de uma cirurgia no joelho, há quatro anos, pelo boemia

Está jogando atualmente no Esportivo, de Bento

Gonçalves (RS) ...

Joguinhos Abertos

Jara@uá do Sul disputará dez modalidades nos 12°;

Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Apenas Ciclismo

e Futsal representam o Município no masculino.Atletismo,

Basquete, Handebol, Judô. Natação, Tênis de Mesa, Vôlei

e Xadrez disputam a competição no masculino e

feminino. /

Rápidas------------------------------�
* Escolinha de Vôlei, comandado por Cézar de Oliveira,

fechou contrato de um ano com o Beira Rio Clube de

Campo paro difundir o modolldode entre as crianças.
* Equipe jaraguaense de Ciclismo está selecionando, às

quartas-feiras, das 8h30 às 17 horas, crianças entre 13 e

16 anos para integrar o grupo infantil.
* Ligo Norte Catarinense de Vôlei criou o Departamento
de Vôlei de areia. Professor César de Oliveira, que
completo 25 anos de Voleibol em 1999, assumiu o cargo
de diretor-técnico.
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