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Atendemos diariamente.

Faça sua reserva para núpcias.
Reservas: Fone (047) 375-1482 - Corupá - SC
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A denúncia de super
faturamento na aquisição
demadeiras para estaquea
mento na Rua Jcinvllle. feito

pelo suplente de vereador
Antônio Berns (sem partido),
irritou o governo. O prefeito
Irineu Pasold (PSDB) solicitou
à Procuradoria-geral do Mu-

nicípio que estude a possibi
lidade em processar Berns

por calúnia e difamação.
De posse de documentos,

Berns informou que a compra
se deu através dos empenhos
1138/99,1139/9ge3108/99,de
fevereiro e março, num valor
total de RS 153 mil, para com-

Homem mata mulher
com três tiros de revólver

O motorista da Secreta
ria do Bem-Estar Social de

Jaraguá do Sul, Nelson

Bruch, 45 anos, matou a

companheira, Cláudia Re

gina Borges, 32 - auxiliar de
acabamento - com três tiros
à queima-roupa, suicidan
do-se em seguida com um

tiro na cabeça.
O crime aconteceu on

tem, por volta das 12h30, no
Bairro Vila Rau. Os corpos
foram encontrados por po
pulares, ao lado do telefone
público da Rua Erwino Me-

negotti, a poucos metros do
Mercado Tonimar. A delega
da Fedra Konell acredita em

crime passional.
Acredita-se que o crime

foi premeditado. Casado
há 12 anos, dois filhos e se

parado da companheira
desde março, Bruch tinha
constantes crises de ciúmes.

Na noite de ferça-feira
(11), o filho mais vélho fla

grou o pai negociando a

compra de uma arma pelo
telefone.
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Deputados prometem votar, ainda neste semestre. o
estatuto da microempresa. Página 5
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prar 1 ,7 mil metros lineares de
madeira, "que custam nomá
ximo RS 20 mil".

Pasold classificou as

denúncias como infundadas
e desafiou Berns a apresen-

ter provas do superfatura
mento. "Para mim não cria
nenhum embaraço. Os do
cumentos estão aí para
quem quiser vê-los" , rebateu.
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Dúvida: Bems acredita que valores estão superfaturados

;"
CORREIO:BGP saúda as delegações,
que comparecirão a42ª Assembléia
do Distrit.o 4(5l!?O, amanhã, com os '!li

Av. Getúlio Vargas," 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799 / 371-0747
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I
Profilaxia parlamentar
Apesar de causar polêmica, o projeto gover

namental que cria 68 cargos em comissão na

Secretaria de Cultura, Esporte eLozer de Jaraguá do
Sul não despertou o interesse dos vereadores. Mesmo
tendo pontos constitucionalmente questionáveis, foi
aprovado sem ser debatido. A apatia demonstrada
durante a primeira votação possibilitou ao Legislativo

proporcionar um verdadeiro \

festival de descomprome
timento com a coisa pública
e desrespeito para com a

população. O descaso é
rotina na Casa, revelando a

fragilidade da instituição
diente de interesses maiores .

.

Pressionados pela opi
nião pública e por setores
da imprensa, os vereadores
tentaram reagir ao disparate
e decidiram questionar a
proposta. Paradoxalmente,
a emenda saiu pior do que
o soneto e a irrespon
sobllidode sobressaiu. A am

bigüidade ficou por conta
da forma encontrada para as explicações do
secretário Silvio Celeste' Bord. O ideal seria

apresentá-Ias no plenário da Cãmara, para que a

população pudesse acompanhar, mas acharam
conveniente que fosse a portas fechadas, deixando
dúvidas a respeito dos propósitos, podendo ser

traduzida como negociações.
No final da reunião, os parlamentares se deram

por satisfeitos e "com a consclénclo tranqüila" em
relação ao projeto. Bard, todavia, admitiu que duas
das três vagas para superintendente de Esportes
não têm candidatos, contradizendo declarações
anteriores, quando afirmou que o projeto tinha
como objetivo adequar a atual situação na

secretaria às exigências da lei. Da mesma forma,
outros projetos importantes tiveram o mesmo

tratamento. Sem lógica, as contradições dornlnorn
a cena, sendo apresentadas reiteradamente.
Ao Legislativo cabe fiscalizar a si próprio, os atos

do Executivo e criar leis na busca do bem comum.

Mas, infelizmente, os vereadores não tem se

pautado por essas orientações. A obrigação em
esmiuçar proletos.selo governamental ou não, tem
como objetivo prevenir qualquer conflito de
interesse e evitar apadrinhamentos. Mas o que se

vê é um shaw de palavrório, onde os parla
mentares procedem contrariamente aos deveres

que o cargo exige. O perigo é transformar as

propostas em paradigmas, possibilitando aos

oportunistas, no futuro, a chance da prevaricação.
O clima é dissoluto e não há fórmula alter

nativa. Ou os vereadores atentam para as

funções constitucionais e para os interesses
comunitários ou deixam a dúvida. A população
não pode mais ficar à margem das discussões,
recebendo informações truncadas e explicações
pouco convincentes, como se existisse uma

ética do absoluto. Alguns vereadores tentam

explicar o inexplicável lembrando que muitos

projetos são discutidos internamente. Inocência?
Talvez! Mas parece mais jogo de cena ou

coerção.

Foto do Fato

Cerimôni.a

de

inauguração,
da nova

sede da

Apae de

Jaraguá do

Sul, no início

da noite de

ontem

Edson Junk:es'CP

Carta do Leitor
Sob o discurso da crise, trabalhador paga a conta

isso, os aposentados con

tinuam morrendo nas filas
do SUS, os sem-terra pe
rambulam pelas estradas
do País na luta por um

pedaço de chão. De
cada mil crianças nasci
das, 52 morrem antes de

completar cinco anos -; víti
mas da fome.,Que justiça
é essa que pune com TE
SOURADAS, que ataca os

direitos dos trabalhadores,

jogando famílias inteiras
no desamparo sem qual
quer perspectiva de me

lhorias e reconhecimento?
Por tudo isso, os traba

lhadores vestuaristas de

Jaraguá do Sul e regiõo
podem se considerar con

templados. Afinal, a ma

nutenção da própria con

venção coletiva de traba
lho já é uma grande con

quista neste momento em

que predomina o terror do

desemprego nas fábricas,
A insegurança do traba
lhador aumenta a ex

ploração sobre ele. E os

patrões continuam pa
gando mal, quando pa
gam.

* Presidente do Sindicato
dos Vestuários e vereador
emJáraguádo Sul

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

Gráfica e Editora CP Lida. - 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 textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do

jornal.
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* Gildo Alves
�

Como resultado do fe- acima de tudo, contando
com a cumplicidade do

governo Fernando Hen
rique Cardoso, os patrões
estão naquela do quanto
pior melhor. Nos últimos
dois anos não tivemos

qualquer reajuste salarial
na data-base (1 de maio).
Mantido o impasse nas ne

gociações deste ano, os

trabalhadores estariam à
mercê do julgamento do
dissídio coletivo na Justiça
do Trabalho, que tem fun
cionado como uma tesou
ra afiada a cortar direitos

adquiridos durante déca
das de lutas.

Sob o discurso da crise,
o trabalhador paga a con

to, Enquanto isso, os preços
disparam nas prateleiras
dos supermercados, nas
bombas de combustíveis,
em contas de água e luz,
Sem falarmos das farmá
cias, que reajustaram os

medicamentos em mais
de 200% nos últimos meses.
Tudo isso sem que haja a

contrapartida ao traba
lhador.

FHC prega ousteridadé,'
enquanto a corrupção as

Amparados pela legis- sola o País. Favorecimentos

loção em vigor, por uma,' a bancos e falcatruas em

justiça que retira ao invés' todos os setores são eplsó- -,

de incorporar avanços, e, dios corriqueiros, Paralelo a

chamento da convenção
coletiva, 13 mil traba
lhadores do setor do ves
tuário recebem neste 'mês
um abono de 20% do
salário, 16% em julho, e
mais 16% em setembro, li
mitados à faixa salarial de
RS 600,00, o que privilegia,
os que ganham menos.

Durante quatro rodadas
de negociações, iniciadas
em 16 de abril, a comissão
de trabalhadores insistiu
na necessidade da re

posição do INPC do

período - estimado em 4%,
Mas os patrões se mantive
ram intransigentes. Passa
mos o 1 de maio - Dia do
Trabalho - sem acordo, As-
sinamos a Ata Negativa, in
termediados pela agência
local do Ministério do Iro-
bolho. Mas prosseguimos as
negociações até chegar
mos ao acordo (dia 6 de
maio) em forma de abono,
nõo incorporado aos

salários e sem qualquer rea
juste salarial. A proposta foi
aprovada em assembléia
da categoria, realizada
dlo 8.
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Adiada votação de Kuczkowski sugere ao TCE fim
projeto do governo dos congressosdevereadores
Jaraguá do Sul - A verea- çöo" , afirmou.

coro Lorita Karsten (PMDB) Na noite de segunda-feira
pediu vistas ao projeto gover- (10), Bard se reuniu, por cerca
namental que cria 68 cargos de 40 minutos, com os verea-

em comissão na Secretaria de dores para explicar as razões
Cultura, Esporte e Lazer. Na do projeto. Bord garantiu que
semana passada, o vereador nenhum cargo será preenchi-
Pedro Garcia (PMDB) já ha- do por indicação política,
via pedido vistas. Segundo mas por critérios técnico e de
eles, a intenção é analisar competência. "Perguntei se
melhor o projeto. Na primeira algum vereador sabia de 01-

votação, na quinta-feira (6), guma indicação político para
foi aprovado por unanimi- os cargos. Eles responderam
dade. Os vereadores alega- que não", revelou.
rom que não perceberam Bord disse ainda que o úni-
quando entrou em votação. co funcionário na secretaria

A partir daí, as opiniões se filiado a partido político é ele.
dividiram e os vereadores de- "O projeto é para o presente
cidiram solicitar a presença e para o futuro do esporte de
do secretário Silvio Celeste Jaraguá do Sul" .lustlflcou. in
Bord para explicar o projeto. formando que mais de qua
Garcia lembrou que o artigo tro mil crianças e adolescentes
37 da Constituição Federal participam das escolinhas es-

proíbe a contratação de fun- portivas patrocinadas e pro-
cionários públicos sem con- movidas pela secretaria.
curso. "Precisamos nos ater O projeto deve servotado
aos dispositivos da lei. Não - e aprovado - na próxima
podemos agir pela emo- segunda-feira (17).

Amvalidiscutiráprogramas turísticos
Jaraguá do Sul - Prefeitos

da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapo
�u) se reúnem com o secre

tário estadual de Desenvolvi
mento Econõmico e Inte

gração ao Mercosul, Paulo
Gouvêa, e com o presidente
da Sentut (Santa Catarina
Turismo), Flávio de Almeida
Coelho, para discutir o Pro
detur (Programa de Desen
volvimento da Infra-estrutura
de TUrismo) poro a região.

O encontro será às 19 ho
ras da próxima segunda-fei
ra (17), no CPL (Centro In
tegrado de Profissionais Li
berais). Participam também
prefeitos da Amunesc (As
Sociação dos Municípios do

Norte e Nordeste de Santa
Catarina) e da Ampla (As-

. sociação dos Municípios do
Planalto Norte-catarinen
se). Na oportunidade, se
rão entregues os projetos
desenvolvidos pelas asso

ciações.
O presidente da Amvali,

Luiz Carlos Tamanini, prefeito
de Corupá pelo PMDB, disse
que o objetivo é senslbllizor
o governo e conseguir os re
cursos necessários para o de
senvolvimento do turismo nas
regiões. "Não estou muito oti
mista porque sei que não há
recursos. Nossa região tem
um potencial turístico muito

grande, mas falta verbo".
reclamou.

r--------------------,
I . CONVITE PARA MISSA I
I A família Alves convida amigos, parentes e I
I conhecidos para missa de um ano de falecimento de I
I José Alves -Zeca - no dia 16/05/99, às 9h30, na Igreja I
I Nossa Senhora das Graças - Barra dó Rio Cerro. I
I Feliz do homem que, mesmo com uma breve I
lEa�sagem aqui na terra, consegue deixar sua marca. I
___________________ --1

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

Parlamentar de Guaramirim encaminhou corto 00 presidente do
Tribunal de Contos questionando o validade dos congressos

Guaramirim - O vereador
Ivaldo Kuczkowski (PFL) envi
ou, na quarta-feira (11), ao
presidente do TCE (Tribunaide
Contas do Estado), Salomão
Ribas Júnior, carta solicitando
a proibição dos gastos das
cãmarasmunicipais com con

gressos de vereadores. Kucz
kowski classifica os congressos
e simpósios de parlamentares
municipais como "farra com

o dinheiro público, onde se

aprende pouco e se diverte
muito". Na semana passada,
o vereador ocupou a tribuna
da Casa para criticar os diver
sos congressos, que aconte
cem geralmente em cidades
turísticas.

Na correspondência envi
ada ao-TCE, Kuczkowski
revela que a Cãmara de
Guaramirim recebe cons

tantemente convites para
participar de diferentes con
gressos e simpósios. "Causa
me estranheza a infinidade
de tipos de associações exis
tentes promotoras desses
eventos. Isso configura uma

verdadeira indústria de con
gressos e simpósios, promovi
dos geralmente em cidades
turísticas, pressupondo que
seja para a participação dos
vereadores" ,justificou.

Kuczkowski disse que o

objetivo da correspondência
é solicitar ao Tribunal de
Contas que faça uma fisca

lização na aplicação dos re
cursos públicos destinados a

cobrir gastos com os con

gressos. "A intenção é proi
bir esse turismo regado a di
nheiro público. Se não for

possível, que o Tribunal ao
menos haja com rigor na fis

calização e na aceitação
dos tais congressos e simpó
sios", revelou, acreditando
que não são necessários ao

runcloncrnento dos legislqti-

Edson Junkes/CP

Protesto: Kuczkowski querproibir abusos nos congressos
vos municipais.

PROJETO - Kuczkowski

deve, apresentar nos próxi
mos dias projeto de lei com

plementar que cria incentivos
ao desenvolvimento industri
al no Município. Segundo
ele, a proposta busca atrair
novas unidades industriais ou

ampliação das já existentes.

O projeto sugere o ressarci
mento de despesas relativas
à aquisição de terrenos, de

prédio, execuçóo de ben
feitorias, entre outras.

A proposta foi enviada à

Aciag (Associação Comer
ciai, Industrial e Agrícola de
Guaramirim) poro as análi
ses e aperfeiçoamento.

CENTRO

Check-up
.VIP��

TOMOGRAFIA eOMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIADIGITAL

RAIOX

DEIMAGEM

Hospital Jaraguá

RUAJORGECZERNIEWICZ,S/N° (HOSPITALJARAGUÁ)
OBS.:EMBREVEESTAREMOSATENDENDOTAMBÉMNARUAJOÃOPICCOLI,216

(ESQUINACOMAREINOLDORAU).

Suaempresa
em ótima fornia
-------
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Prefeito estuda possibilidade
.

�
,

em processar Berns por calunia
�--------------------------------

Suplente de vereador afirma que amadeira comprada pela Prefeitura
para estaqueamento de cerca viva na Rua Joinvílle foi superfaturada

Jaraguá do Sul - o pre
feito Irineu Pasold (PSDB) so
licitou à Procuradoria do

Município que estude d pos
sibilidade em processar judi
cialmente o suplente de vere
ador Antônio Berns (sem
partido) por calúnia e difa

mação. A ameaço foi feito
durante entrevisto coletivo
no último terço-feiro (11),
Pasold quer que Berns prove
os denúncias feitos de que
os madeiros comprados
paro o estaqueamento do
cerco vivo no divisão do Ruo
Joinville foram superfatura
dos em mais de 250"10,

Demonstrando irritação
com os denúncias, que clas
sificou como infundados, Pa
sold desafiou Berns o apresen
tar provas do superfaturamen
to. "Ele denuncio sem co

nhecimento de causo. É um

irresponsável, que deveria

aproveitar o disposição em

fazer denúncias paro traba
lhar em algo mais produtivo
paro o comunidade", dispa
rou, acrescentando que Berns
não tem, em todo suo vida,
nenhum trabalho comu

nitário. "O desafio o montar
uma empresa e oferecer o
madeiro pelo preço que ele
disse que vale", completou.

No noite de segundo-fei
ra (10), Berns opresentou
documentos paro demons
trar o superfaturamento'na
aquisição dos madeiros. De

posse de riotos. o suplente
de vereador informou que o

compro se deu através dos

empenhos 1138/99, 1139/9ge
3108/99, 'de fevereiro e

março, num valor total de RS
153 mil. "É um absurdo que
o 'mangueirão' custe tudo
isso. Se fosse. feito em

Ação: Pasold deve recorrer à Justiça contra suplente
alumínio custaria RS 60 mil", paro medir o madeiro. Não
criticou, afirmando que o é preciso. A informação que,
total de madeiro vale no são 1,7 mil metros lineares de
máximo RS 20 mil. Berns madeiro, está no empenho",

, prometeu encaminhar o afirmou, acrescentandó que
denúncia 00 Ministério Públi- não se sente intimidado pelo
co. "paro' os devidos ameaço do prefeito.
providências", Pasold desmentiu Berns e

- Paro mim não crio ne- informou que o processo de
nhum embaraço, Os docu- licitação obedeceu os

mentos estão aí paro quem trãmites legais, onde partici
qulserve-los - rebateu Pasold. param três empresas, "Se o

LIGAÇÃO - Berns vai mais intenção dele (Berns) é insi

longe. Segundo ele, o em- nuar que está havendo des

preso Jobrink Comercial, de vio de verbos no governo, vai
Massaranbuba, fornecedora lhe custar coro", prometeu
do madeiro, pertence o Pasold, afirmando que tem
João Oslin Bramorski, filiado todos os.docurnentos paro
00 PPB, "Ele (Pasold) disse provar o legalidade do ope
que vai me dar uma trena ração.

.

PresidentedaCâmara explicadenúncia
Jaraguá do Sul - O presi

dente do Câmara de Vere
adores, Alcides Povoriello
(PFL), procurou ,0 imprenso
paro explicar os denúncias
feitos pelo suplente de vere
cdor Antônio Berns' (sem
partido) sobre 'o seguro do
carro da Câmara Municipal.
Berns afirmou que o ADD/
Makler, empresa dos verea
dores Alcides e Carione Pa
vanello, havia feito o seguro
do veículo do Câmara, de-

sobedecendo dispositivos
constitucionais.

Berns informou que o se

guro feito em abril de 1997,
00 custo de RS 549,05, em
penhado sob o número
0093/97, foi pago com o

cheque 247092, do Besc.
(Banco do Estado de Santo
Catarina) à ADD/Makler. "A
Constituição proíbe esse tipo
de negociação", reforçou.

Alcides Pavanello explicou
que o seguro do carro do

Câmara sempre foi feito pelo
ADD/Makler. "Foi quase uma
renovação automático, Par
ticipamos do licitação com

mais três empresas e apresen
tamos o menor preço. Isso
aconteceu dois meses após
nosso posse no Córncro. Não
houve má-fé, Ainda não co

nhecíamos todos os trâmites
e pecamos pela lnocênclo".
desabafou, assegurando que
o dinheiro foi devolvido aos

cofres públicos,

Parece brincadeira, mos é verdade. No semana
passado, a Cörnoro aprovou; por unanimidade, o

projeto do governo que crio 68 cargos comissionados na
Secretario de Cultura, Esporte e Lazer, apesar de alguns
vereadores afirmarem que eram contrários à proposta.
Paro explicar o façanha, dizem que não perceberam
quando o projeto entrou em votação. Como não

perceberam? O que estavam fazendo no Câmara para
não prestarem atenção?

No dia seguinte, alguns ainda juravam por Deus queo
projeto não havia sido votado. É impressionante!

Ao futuro

9 transtorno causado pelos obras de colocação dos
tubos de gás no Ruo Walter Marquardt nos alerto paro a

necessidade de novos vias urbanas em Jaraguá do Sul.
A cidade tem vocação progressista e o fluxo de veículo
tende o aumentar, comprometendo o tráfego no futuro,

se nado for feito agora.
Administrar é ousar e implantar medidos que visem o

.

melhoria da qualidade de vida de todos.

Pacto
Presidentes e líderes do PFL, PPB, PSDB e PTB estiveram

reunidos no sábado (10), no coso do vereador Lio Tironi
(PTB), paro discutir o estratégia eleitoral e o agendo

político com vistos às eleições de 2000 .

Paro o próximo reunião, que deveró acontecer em
junho, o PL e o PDT serão convidcdosO objetivo é
acertar um pacto paro uma futuro coligaçâo.

Detouca
O vereador Pedro Garcia
(PMDB) disse que solicitou
o presença do secretário
Silvio Celeste paro explicar
o proposte. o que aconte
ceu no segundo-feira (10),

a portos fechados.
- Como o secretário não
veio, estava tranqüilo,
porque o projeto não
entraria em pauto. Na

hora, não prestei atenção
- admitiu.

Garcia reclamou com o

presidente Alcides
Pavanello (PFL), que
sorriu. "Agora já foi",

devolveu.

Kosovo
Piadinha do

. momento: estão
chamando o suplente
de vereador Antônio
Berns de Bill Clinton,
Em guerra com o

administração, está
jogando míssil paro
todos os Iodos.

Responsabilidade
Após o votação, Moacir
Bertoldi (PPB) tinha dúvidas
o respeito da votoçöo,
Lorita Karsten e José

Antônio Schmitt, ambos do
PMDB, nem desconfiaram
sobre o que votaram.

Os demais vereadores - que
hão pertencem aos

partidos que compõem o

governo, já que não existe

oposição - sofreram do
mesmo mol ou fizeram

vistos grossos.
Tranqüilos, só os

governistas, que
envolveram os colegas na

estratégia.

Aviso aos navegantes
O compromisso do Jornal
CORREIO DO POVO continua
sendo com os leitores, A

proposto é fazer um

jornalismo lntorrnorlvo.
Nâo privilegio ninguém em

detrlrnento do informaçâo,
tampouco chuta cachorro

morto,

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

ßN\)Eßß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

[ADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
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EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca deJaraguádo
Sul,Estadode SantaCatarina, na formadaLei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para

protesto de Títulos contra:
.

Adernar Winter - R. Ângelo Rubini, 404 - Nesta;
Adilson Gonçalves Fernandes - Rua Carla Rubia Drosse, 153 - Nesta;
Ailton Demarchi - R. Oscar Schneider, s/n° - Fundos - Nesta;
Amarildo Tomazelli - Rua 03 de Outubro, s/n" - Schroeder;
Anselmo Chimanski - Rua Oscar Schneider, s/n? - Nesta;
Eldemar da Rosa Lima - Rua Braço Ribeirão Cavalo, s/n° - Nesta;
Ires Schewinski Guths - Rua Roberto Ziemann, 840, apto 05 - Nesta;
Irmãos Aguiar Ind. Têxtil Ltda. - Rua Henrique Friemann, 455 - Nesta;
Ivair Budendorf - Oscar Schneider, 320 - Nesta;

.

Marcia ReginaMaciel- R. José Narloch, 1741 -lote 210, Ana Paula II - Nesta;
Margarida e Chidhini Ltda. - Rod. BR-280, n° 2549 - Centenário - Nesta;
Maria Jovita Knnitts Daniel- Rua Guilherme Wackerhagen, 641 - apto
102/BV-Nesta;

.

NyallaCom. de Importados Ltda. - Av. Barão do Rio Branco, 20 sala 03 - Nesta;
.NyallaCom. de Importados Ltda. - Av. Barão doRio Branco, 20 sala 03 - Nesta;
NyallaCom. de Importados Ltda. - Av. Barão do Rio Branco, 20 sala 03 - Nesta;
Pfeiffer e Cia. Ltda. - Rua Athanasio Rosa, 576 - Nesta;
Sanatura Terapias e Prod. Naturais Ltd. - Pça Angelo Piazzera, 37 - sI 2 - Nesta;
Valdeci de Carvalho - Estrada Rio Paulo Grande - Corupá;

I

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

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presenteEdital, para que
osmesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78,
no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que
não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei,
etc.

Jaraguá do Sul, 12 de Maio de 1999.

Ilton Hoffmann

TabeliãoDesignado

"'"

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em
pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, no próximo dia 26 de maio de 1999, às 13:00

horas, em primeira convocação e caso não haja número legal,
haverá uma segunda convocação para uma hora após, isto é, às
14:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer número de
associados presentes, a qual será realizada na sede do Sindicato,
sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade; para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a - Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria do

Sindicato, relativo ao exercício de 1998;
b - Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro e

Patrimonial do Sindicato, relativo ao exercício de 1998, bem como

o parecer do Conselho Fiscal;
c - Discussão e fixação das mensalidades e demais

contribuições;
d - Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, ,12 de maio de 1999.

José Boshammer
, Presidente

çoª��JJJj
OAB/se 3437-B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 -CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820
'Jaraguá do Sul- SC - Horne Pagewww.cassuli.com.br - ê-mail.cassuliéàcassuli.com.br

Empresários e trabalhadores
fecham acordo para data-base
---------------------------------

Proposta foi aprovada em assembléia da categoria. Patrões
acreditam que foi uma boa negociação para as duas partes

Jaraguá do Sul - Os vestu
aristas aprovaram. em assem

bléia realizada no sábado (8).
o acordo nrrnodo entre a co-

. missão de trabalhadores e

empresários: Os cerca de 13
mil funcionários nas indústrias
têxteis não terão reajuste sa

larial, e sim 52% de abono. di
vididos em três parcelas de 20,
16 e 16%. pagos em maio.ju
lho e setembro, até RS 600,00.
Foi mantida a atual con

venção coletiva de trabalho.
Os trabalhadores reivlndl

cavam ainda reajuste de 4%,
referentes à inflação do pe
ríodo medida pela INPC
(Índice Nacional de Preços
ao Consumidor). O presidente
do Sindicato Patronal, Durval
Marcatto Júnior. acredita que
foi um bom acordo. "As em

presas sabem da necessidade
em garantir o poder de com
pra,mas são contrárias à inde

xação de preços e salários por
acreditar que seja danosa à
economia e que possa causar

inflação", justificou.
O presidente do Sindicato

dos Trabalhadores, Gildo
Alves, lamentou a torre de rea
juste. Para ele, os patrões pre
gam o discurso da crise, onde
os trabalhadores pagam a.
conta. "A legislação em vl

gor retira ao invés de incor

porar avanços ao traba
lhodor". criticou, acrescen-

Arquivo/CP

Perigo:Marcaffo diz que indexação é danosa à economia

tondo que os patrões apos
tam no quanto pior, melhor.
Foram quatro rodadas de ne
gociações, sem conseguir o
reajuste reivindicado.
Marcatto disse que o

grande desafio dos empresári
os é combater o desemprego,
afirmando que "a manuten

ção da atual convenção co
letiva de trabalho pode ser

traduzida como avanço". So
bre o reajuste reivindicado,
disse que as empresas não
têm reajustado os produtos e
que, em alguns casos, reduzi
do preços. "Em outros lugares
não houve reqjuste. O abono

repõe substancialmente parte
das perdas no período", frisou,
reforçando a idéia de que o

maiorprejudicado com a vol
ta da inflação é o assalaria-

do. "No momento, a estabi
lidade é a melhor coisa" , com

pletou.
Para Marcatto, a concor

rência com produtos importa
dos e commão-de-obra mais
barata impede que as empre
sas da região possam absor
ver o impacto e repassar aos
trabalhadores o reajuste reivin
dicado. Alves rebate, lem
brando que os preços têm dis

parado nos últimosmeses. "As
farmácias reajustaram os

preços em mais de 200%, os
combustíveis também foram

reajustados. Isso sem que haja
uma contrapartida ao troco-

. Ihador", reclamou, afirmando
que a Justiça do Trabalho tem
funcionado como uma tesou
ra afiada a cortar direitos ad

quiridos durontedécooos,

Sonegação atinge RS 825 bilhões
/

Brasília - O Brasil perde
anualmente RS 825 bilhões
em evasão de impostos, o
valor representa quase que
um PIB (Produto Interno Bru

to) por ano. A informação
é da Secretaria da Receita
Federal, que pela primeira
vez conseguiu chegar a

uma cifra aceitável sobre a
.

sonegação fiscal. Os nú-

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZÄDO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

meros só-foram possíveis
graças a levantamentos
feitos com base nos dados
da CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimen

tação Ffnanceira), infor
mações que os bancos
começaram a fornecer ao
fisco há cinco meses.

Das 530 maiores empre
sas financeiras do País,

metade não pagou Impos
to de Renda no ano passa
do. A outra metade reco

lheu RS 3 bilhões. Juntas
faturaram RS 226 bilhões no
mesmo período. Dos 66
maiores bancos, que
produziram receita bruta de
RS 97,14 bilhões, 28 não pa
garam nenhum centavo de

imposto da pessoa jurídica.
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Parlamentares prometem votar
\

o estatuto da microempresa
----------------------�----------

Deputado federal Cornto Merss, integrante da Comissão de Economia,
informou que partidos definiram o dia 77 de junho para a votação

Jaraguá do Sul - o tão

esperado estatuto da micro

empresa será votado - e

aprovado - no dia 17 de ju
nho, A promessa é do depu
tado federal Carlito Merss
(PT), membra das comissões
de Orçamento e Finanças e
de Economia da Cömoro.
Merss esteve no Município na
segunda-feira (10), quando
participou de reunião com

os diretórios regionais do PT,
A decisão saiu de acordo
entre os partidos políticos,
que fecharam questão sobre
a prioridade do projeto, O
estatuto define as condições
para ser enquadrada na pro
posta e as regras para o

recolhimento de impostos,
Merss afirmou que, com a

aprovação do estatuto, as
micro, pequenas e médias

empresas terão tratamento
diferenciado, Na opinião
dele, o governo "atrapa
lhou" a aprovação do pro
jeto e criou o Simples (Impos
to Único) para justificar as

barreiras, "Por não ser obri
gatório, o Simples acabou
virando uma salada, Em vez

de facilitar, acabou prejudi
conde"; criticou, informan
do que, a discussão em

relação ao estatuto vem sen

do feita há mais de dez anos,
Na opinião de Merss. a

implantação das regras de
finidas pelo estatuto possibili
tará a saída de muitas em

presas da informalidade,
"Estudos e projeções feitos

apontam para um cresci
mento de cerca de 1 0"10 da
arrecadação", revelou, lem
brando que há ainda diver

gência em torno do lucro
anual da empresa para que
possa ser definida como mi
cro, pequena ou média, "Al
guns acham que deve ser RS
500 mil, outros RS 350 mil. Esse

Edson Junkes/CP

Projeto: Merss acredita em crescimento na arrecadação
valor será ainda definido
pela Comere". completou,

ORÇAMENTO REGIONALI
ZADO - Outro assunto abor
dado refere-se ao Orçamen
to Regionalizado no Estado,

Aprovado pela Assembléia
Legislativa em 1997, o orça
mento foi discutido nas

regiões pela primeira vez em
1998, quando cerca de RS 80
milhões do orçamento do Es
tado foram divididos em au

diências públicas, Neste ano,
o governador Esperidião
Amin (PPB) está tentando
derrubar a proposta,

De acordo com ele" o

Orçamento Regionalizado é
uma das formas mais demo-

cráticas de investir os recur
sos do Estado, "Toda a co

munidade participa e elen
com suas 'prioridades, Essas
são debatidas nas audiênci
as regionalizadas e, se apro
vadas, são incluídos no orça
mento do Estado", explicou,
lembrando que as novas

audiências começam agora,
REDUÇÃO - Santa Catari

na vai receber 30"10 a menos
do bolo do Orçamento da
União, No ano passado, dos
RS 1,13 bilhão orçado, ape
nas RS 750 milhões, 66"10, vie
ram para o Estado, "O Fórum
Parlamentar Catarinense

quer resgatar o que é devi
do", afirmou,

I -------------------,
IDA 39 Mostra de Projetos Turísticos acontece nos dias 28 e 29 no Sibara Flat Hotel, em I
I Balneário Camboriú: ,. ,. .

I
I O projeto, promovido pela Bo!sa d� Negoclos .Turlstlc<j>s do. Mercosul, .conslste �a I
I apresentação de campanhas e investimentos realizados para divulgar o turismo no POlS. I
I O Projeções feitas pelo Ministério dos Transportes apontam que a conclusão das obras I
I de duplicação da BR-101 exigirão investimentos da ordem de RS 110 rnthöes. Um terço I
I do que a União deixou de repassar para Santa Catarina no ano passado, I
lONa próxima segunda-feira (17), o secretário estadual' de Desenvolvimento Econômico III e Integração ao Mercosul, PauloGouvea, se reúne com empresários na Aciag (Associação
I Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim). •

I
-I Na oportunidade, debatem o Simples (Imposto Unico), Prodec (Prog.rama de I
I Desenvolvimento da Empresa Catarinense) e Prodetur (Programa de Desenvolvimento da I
�nfra.:.:strutura d�TUriSmO). _:_ _j

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

DR. BIANCHI EXPLICA SOBRE O CONSELHO DE CONTRIBUINTES
O advogado Irineu Bianchi, de Jaraguá do Sul, único

representante de Santa Catarina no Conselho de Contribuintes
da Secretaria da Receita Federal, indicado pelá Acijs e

respaldado pela Fiesc à CNI (Confederação Nacional da
Indústria), explicou, na Associação Comercial e Industrial, a
atuação do conselho que é uma instãncia administrativa de
julgamento dos recursos de notificações contra as empresas,
antes da execução fiscal. O dr, Bianchi integra a 3' Câmara do
Conselho de Contribuintes, que trata, especificamente, da
análise dos recursos referente ao IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) e do Imposto de Importação. Os membros das
Câmaras no Conselho de Contribuintes são paritários: da Receita
Federal e das empresas.

Bianchi enfatizou a, importância da instrução do processo
de defesa pela empresa notificada, porque, pelas estatísticas,
mais da metade tem ganho de causa em algum aspecto, "O
contribuinte consegue revertermuita coisa lá, basta que faça
uma defesa bem fundamentada, evitando que caia para a

execução fiscal. O conselho é a instância administrativa de
recursos. Todas as decisões são tomadas coletivamente, Da
nossa parte, estamos à disposição para orientar em caso de

alguma dúvida", declarou o advogado.
Uma Medida Provisória, baixada recentemente, obrigd o

depósito de 30 por cento do valor da notificação para dar
entrada do recurso, Isto inviabiliza a defesa por parte das

empresas e é inconstitucional. A Acijs vai realizar uma ação junto
aos deputados e 'senadores da bancada catarinense no

Congresso Nacional, para que não aprovem a MP, que prejudica
muito as empresas, por não permitir que façam a defesa
administrativa, devido a incapacidade financeira,

PLANO UNIÃO SAÚDE
O administrador do Plano União Saúde, Ari Gonçalves,

apresentou, na Acijs, a situação financeira, através de gráficos
que demonstram o quadro a partir de 1995, quando criado, até
o primeiro trimestre deste ano, Segundo os números divulgados,
o plano global vem provocando desequilíbrios financeiros, face
a defasagem, enquanto O plano de internação dá superávit,
Gonçalves colocou que 47 empresas estão conveniadas com
o União Saúde, através da Acijs e da Apevi e disse que há
necessidade de negociação para cobrir a defasagem entre o

que é arrecadado e o valor pago pelo plano aos serviços
prestados, "Estamos iniciando os contatos com as empresas",

I

disse,
Existem 31 mil usuários do Plano União Saúde, Ainda não estão

sendo comercializados novos planos, dentro da nova legislação
vigente, que obriga a cobertura de todas as doenças,

ACIJS PROMOVE CURSO SOBRE NEGOCIAÇÃO EM JUNHO

Compreender o processo de negociação ganha-ganha,
superar barreiras na sua utilização e praticá-lo como diferencial
éompetitivo em relação ao mercado, é o objetivo do curso

sobre "Negociação" que a Acijs programou para os dias 29 e

30 de junho, no auditório do Cejas, com José Fernando Possoto.

"expert" no assunto, pedagogo, formado pela PUC-SP e que
atende empresas de renome nas áreas de marketing e

desenvolvimento gerencial,
O programa está estruturado em cima de dinâmicas que

façam as pessoas vivenciarem os conceitos na prática, poro
que possam utilizá-los na sua experiência cotidiana, Serão
utilizados casos de negociação e jogos, como também vídeos
e ovolloçöesdo própria experiência do programa, O

investimento, para associados, é de RS 250,00, e RS 350,00 para
os demais, Inscrições pelo telefone 371-1044, com Neusa,

CABELEIREIROS REALIZAM AÇÃO GLOBAL EM NEREU RAMOS

O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs realizou no dia io oe

maio palestra sobre "Cuidados a serem' observados n,os
produtos manipulados peloscobetelrefros". pelo engenheiro
Gilberto Fausel & Associados. O objetivo foi despertar °
profissional para a conseqüência sobre os riscos à saúde no ,

aplicação de produtos, principalmente químicos, e da
necessidade do uso de equipamentos de segurança.1

No domingo, 16 de maio, o núcleo realiza uma Ação Global,
na Escola Dom Pio de Freitas, em Nereu Ramos, em parceria
com a Prefeitura Municipal, Senac, Senai, Sesi, Rede Feminina
de Combate ao Câncer e outras entidades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ajadefi
o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB),
sancionou a lei que reconhece a Ajadéfi (Associação
Jaraguaense dos Deficientes Físicos) como de utilidade

pública.
A proposta foi aprovada pela Cõrnoro de Vereadores.

Vila Machado
O presidente do Samoe, Nelson Klitzke, informou que a

autarquia inicia no final do mês as obras para levar água
tratada às cerca de 30 famílias da Vila Machado.

Hoje, 95% da população jaraguaense são servidos de

água tratada.

Homenagem
O ministro da Educação, Paulo Renato Souza, elogiou
Jaraguá do Sul pela inlclctlvo em criar a Escola Técnica
Comunitária.
Durante a cerimônia de assinatura de convênios com

secretarias estaduais de Educação, na semana passada,
em Brasília, o ministro disse que tolo partir dopedido de

Jmaguá do Sul que o ministério concebeu a idéia,

Educação ambiental
O programa de Comunicação Social da obra de

construção do gasoduto BoJívia-Brbsil promoveu na

semana passada,na Câmara de Guaramirim, cursos de
Educação Ambiental para 58 proressores da rede rnunlcl
pol.
O curso foi ministrado pelo professorNélio Paes de Barros,
representante do Comitê Brasileiro do Programa das
Naçôes Unidas para o meio ambiente.
O objetivo é conscientizar e alertar os professores para os

riscos do descuido com o meio ambiente e as

conseqüências.

Concurso
� DPaschoal vai promover o 1 Q Concurso de Fotografias
com o lema: "O homem e o pneu". profissional e amador,
O prêmio para a categoria amador será de RS 2 mil, os
profissionais receberöo RS 4 mil, RS 2 mil e RS 1 mil para o

primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente,
O prazo llrnlte para o envio das fotos é 15 de agosto,
valendo a data da postagem,
Maiores infõrmaçôes: Altapress Comunicaçôes pelos
telefones (019) 994-5671,991-4224,965-2396, 232-00500u 231-
3314,

Assistente de Marketing da BBC
visita prédio da Rádio Jaraguá·
---------------------------------

Juliet Wood estó no Brasil para conhecer omercado e a estrutura das
emissoras. A ródio londrinamantém escritório em São Paulo

Jaraguá do Sul - A assis
tente de Marketing da Rádio
BBC de Londres, JulietWood,
esteve visitando a Rádio Joro

guá AM na última segunda-
,

feira (10), Anualmente, a Pó
dio Jaraguá renova o contra
to com a emissora britãnica,
que produz matérias jornalís
ticas poro outras 16 estcçoes
brasileiras, além de progra
mas culturais e noticiosos em
44, idiomas, incluindo russo,

japonês, árabe, entre outros.
Durante a semana, Juliet

visitou ainda a Rádio CBN, de
Campinas: Supersanta, de

Tubarão: Eldorado e Jovem
Pan, em São Paulo. Ela está
conhecendo a estrutura das
emissoras e aprendendo
como funciona o mercado.
Jullet disse que estranhou
muito a forma como é feita
as matérias jornalísticas no

Brasil, lembrando que a BBC
é mantida pelo governo bri
tânico, sem vínculo com

anunciantes.
- É muito diferente. Aqui

as emissoras dependem de

patrocinadores para veicula
rem as notícias, que são da
das direta e objetivamente.

Samoe. vai tratar 80% do

esgoto de Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - Com o

,

fim das obras de construção.
das ETE's (Estação de Trata
mento de Esgoto) e distri

buição das redes coletoras,
previstas para o final do ano

que vem, 80% do esgoto do
Município será trctodo. A

promessa é do presidente do
Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgo
to), Nelson Klitzke.

,

Com recursos de RS 14
milhões. sendo RS 12,65 mi
Ihôes da Caixa Econômica
Federal. a Prefeitura está
construindo duas ETE's, uma

próxima ao Posto Marcolla
e outra na Ilha da Figueira,

além de mais de 150 mil
metros de rede, com ele
vatórias e estaçôes de re

calque. O Samae vai cons

trulr outra ETE, próxima à
Secretaria de Desenvolyi
mento Urbano, na Barra do
Rio Cerro.

- A primeira ETE já está
concluída, o reator anae
róbico de iodo fluidizado da

segunda também. Os demais
serviços estão em cndornen
to - informou, acrescentando
que a próxima obra de colo
cação de tubos será na

região do Hospital Jaraguá
e Rua Joinville até a ETE da
Ilha da Figueira.

Na Inglaterra, as notícias
vêm acompanhadas de aná
lises do fato, numa tentativa
em explicar o porquê - re

velou.
Com relação à estrutura

da Rádio Jaraguá, Juliet
considerou muito boa. "A
BBC é bem maior. Talvez seja
porque produz jornalismo e

programas culturais para
todo o mundo", justificou,
acrescentando que consi
dera bom os programas
diários das emissoras brasilei
ras. "São bastante diversifica
des". completou.

Jornal

80ANOS
,

DESDE 1919 ESCREVENDO A HISTORIA
, ,..,

DE JARAGUA DO SUL E REGIAO
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.���!:?�.��.���:.!.�.��.�:'!.?��.!.� ��RHI81l0· _V8·. , CELSO'
Delei e Marcia Haicuk casaram

dia 8 de maio. A cerimônia

religiosa foi celebrada na Igreja
São Francisco de Assis,

especialmente decorada pela
equipe da Sonhos de Noiva, e a

recepção aos convidados no
Restaurente Schützengarten

Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

Aidê da Costa Pereira Fontoura
CRP01865

Psicóloga

Consultório anexo a Cardioclínica
Rua João Pícolli, 94 - Fone: 371-3247 \ Casal Waldomiro e Ema Hrus

, comemorou Bodas de Esmera
dia 9 de maio. Os 40 anos deJI
matrimônio foram festejados c

familiares ·e amigos

-

DEPILAÇAO DEfiNITIVA
Adote esta técnica e elimine o problema de vez

Consultas sem compromisso

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

R: Manoel Luiz da Silva, 139 (Próx. ao Fórum) - Vila Nova - Jaráguá dO Sul

Reinaldo e E!zira K. Oldemburg
completaram 25 anos de vivência

conjugal dia I de maio. A

comemoração foi com familiares e

convidados

SONORIZAÇÃO
PARA EVENTOS Aluga telões

Rua Felipe Schmitz. 249
FONE/FAX (047) 372-2167

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Elói e Iraei Zils comemoraram

Bodas de Prata dia I de maio,

GONÇALVES com celebração na Igreja
CONTABILIDADE Evangélica Cristo Bom Pastor

Rua: FelipeSchmidt, 86 festa na Sociedade Alvorada
FoneJFax: (047) 371-3751

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

CJJr. 9lcyr 9lídeki Cfiodrigues da cJi/oa
amigos para
conheceras
belezas da

'Cidade
Maravilhosa '.
A excursão

para oRio�

Janeiro foi na
Páscoa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTASSOMENTE COM HORA MARCADA

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

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHULZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestiva

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

Máquinas para empacotamento
Rua Araquarí, 136 - Dha da Figueira

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

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

.
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Arteiras táticas de criação

Triângulo: sucesso de público
Martelo na mão, ele invade

as salas de aula e ameaça os que
ousarem dizer que não vão

assistir à peça que está

divulgando. A estratégia do ator
Leone Silva não podia ser mais

certeira e faz parte da filosofia
do grupo de ir atrás do público.
Pela primeira vez em Jaraguá
do Sul, espetáculo teatral

consegue emplacar três ternpo-

e bom humor úo trato das complicações amorosas do cotidiano

radas seguidas, mantendo o assistiram à comédia nesta

fluxo de público. Triângulo última temporada, que iniciou

Escaleno, representada pelo no dia 13 de abril e encerra na

grupo de mesmo nome (sub- próxima terça-feira, 18 de maio.
grupo do Gats - Grupo Adulto A maior parte da platéia foi
de Teatro da Scar), surpreende composta por estudantes,
pela espontaneidade dos per- alunos das escolas de segundo
sonagens na representação de grau. Eles prestigiaram o

complicado relacionamento espetáculograças à parceria do
amoroso. grupo com a Secretaria da

Cerca de 1,5 mil pessoas Educação e Cultura, que

patrocinou ônibus para condu
zi-los ao anfiteatro da Scar nas

noites de terça e quarta-feiras.
"Precisamos ir à base, fazer
divulgação, porque o trabalho
mais difícil é trazer o público
ao espetáculo. Cerca de 98%
dos estudantes nunca foram ao

teatro", comenta Leone, refor

çando a necessidade de garantir
formação cultural ao estudante.

Oswaldo Montenegro já di

zia, na década de 80, que todos

temos o ridículo humano. É
com isso que a montagem bem
humorada de Triângulo Esca
leno brinca. Explora circunstân
cias ridículas do cotidiano nos

relacionamentos, questionando
o moralismo, a tirania e as con

veniências a que as pessoas se

submetem nas relações a dois,
e rompendo com algumas re

gras impostas pela sociedade
moralista e conservadora. Não

existe censura, mas a equipe
não recomenda a peça a meno

res de 14 anos.

O estilo lembra a Comédia
da VidaPrivada, onde casamen
to é sempre algo muito mais

complexo do que uma relação
entre duas pessoas. O bom de

sempenho dos atores, Leone

Silva, Mery Petty e Rubens

Franco, assegura o riso da

platéia. Mas o improviso dá o

tom ao espetáculo, mostrando
a capacidade dos atores em

reciclar falas e situações,
fazendo com que a peça, repre
sentada cerca de 70 vezes em

três anos, mantenha-se versátil
e atual. Silveira Sampaio é o

autor de Triângulo Escaleno,
dirigida por Gilmar Moretti.

A estratégia de levar o

aluno ao teatro funcionou

também nas cidades vizinhas.
Em Corupá, Guaramirim e

Schroeder, o subgrupo do

Gats provou que é possível es
timular o público. "Às vezes

você precisa levar as pessoas
quase na marra para provar
que teatro é bom", revela Ru

bens. Existe intenção do grupo
de levar a peça, terminada a

atual temporada, para outras

cidades do Estado. Cogita-se
também a possibilidade de

Triângulo Escaleno estrear o

novo palco da Scar, em breve.

Enquanto isso, os atores tra

balham na nova montagem,
EPI - Era uma vez - comédia
sobre segurança no trabalho,
apresentada nas empresas.

Fabricamos tambémmóveis em aço sob medida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com
grande diversidade. Consulte-nos!lli!illl�, Estofados

.

6 a KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 37;1-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - se
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ESCRAVIDÃO NEGRA

- Em 1931, a Escola Jaraguá, dando cumprimento ao decreto de

nacionalização do ensino, de respeito à lei, exbnerava o prof. Roberto
Pomdörfer, e convidava a sra. Anésia Crespo, professora normalista.
- O gerente A.c. de Castro, gerente do Banco do Brasil de Joinville, em

companhia do sr. Waldemar Grubba,
visitava a redação do CORREIODO POVO,
no roteiro de conhecer a importante zona

sob sua jurisdição. Dessa visita
certamente redundou na abertura de um

posto de atendimento, mantido longos
anos com a firma Bernardo Grubba, até a
instalação de uma agência.
- Walter Dorner propunha ação de

manutenção de posse contra a Prefeitura,
que invadia suas terras para construirum
canal na Rua 6.

'

Confira aHistória

liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72anos
- Em 1927, a Igreja Católica local inseria nota no CORREIO DO POVO, em
alemão, informando que, a partir de 2-5-27, às 18 horas, estaria funcionando
uma Escola Noturna para jovens, que podiam matricular-se na Casa

Paroquial, com o padre PJ. Stolte e o professor Hans Nagel. O plano de
aulas compreendia: religião, alemão, português, matemática, história,
geografia e história natural, assim como aulas de piano, violino, guarda
livros e correspondência comercial.

Há 71 anos
- Em 1928, em complemento daedição passada, o "affaire" A NOTÍCIA X
CORREIO DO POVO: "O caso do 'Desastre de automóvel' pode ser assim

explicado: palestrava o sr. Bernardo Mayer com alguns amigos em frente à
ourivesaria Hertel, na esquina das ruas 'Abdon Baptista' (Mal. Deodoro) e
'Independência' (Getúlio Vargas), quando passou o sr. Roberto Marquardt
(e não o sr. Emmendoerfer) guiando um carro de sua propriedade. O sr.

Mayer, porque precisasse falar-lhe, chamou-o. Como o seu carro houvesse

já feito a curva da esquina, o sr. Marquardt deu marcha à ré, para atender ao
chamado. O sr. Mayer, distanciando-se do grupo, caminhou para o carro,

voltando-se, porém, para responder aos amigos qualquer coisa que ainda
discutiam. Foi quando o carro o apanhou, o sr. Mayercaiu, sendo socorrido
logo. O sr. Roberto Marquardt, manobrando o carro, que vinha em recuo,
nada viu. Foi isto, somente, o que se deu". Assim ficava encerrado o caso

das notas de "A Notícia", de Joinville, escrita por João da Ilha, pseudônimo
de João Baptista Crespo, redator do CORREJO DO POVO, escrivão de rendas
e poeta - o Príncipe dos Poetas de Santa Catarina - e autor de uma opereta
encenada no Teatro Álvaro de Carvalho, (!ÍTl Florianópolis, com grande
sucesso.

Há 70 anos
- Em 1929, era organizada em Joinville a EMPRESUL - Empresa Sul
Brasi leira de Eletricidade S .A., com 8 mil contos de réis, que forneceria luz
e força para Joinville, Jaraguá, São Bento,Mafra eRio Negro. Eram diretores:
Otto Sachet, Carlos Hoepcke, Ernesto Hanauer, Fritz Froese e dr. Ernesto
Adler.D conselho fiscal: Herbert Hellmann, Nicolau Bley Neto e Hans
Jordan, e suplentes - Carlos Metz, Willy Hoffmann e Max Keller. A Usina
Distribuidora - Matriz - era em Jaraguá, para o que já eram iniciadas as

obras no salto do Rio Bracinho, onde já se achavam diversos técnicos em

serviço. Constava que estavam quase ultimadas as negociações para a

compra, por parte da nova empresa, a antiga Empresa Joinvilense de Luz e

Força.
- O governador dr. Adolpho Konder chegava a Jaraguá, onde permanecia
por algumas horas, para participar, com a presença do superintendente dr.

Ulysses Costa, de uma reunião com o sr. Ernst Hanauer, diretor da
Empresul. De Jaraguá, em trem especial, viajava para um encontro com

Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do Sul, para dirimir questões de
limites entre os dois estados.

Há68anos

Qualidade
Marista de

Educação

%7

111 ANOS DA ABOLIÇÃO
Ontem transcorreu o 111 ° ano da abol ição

da escravidão negra no Brasil. É sempre
oportuno abordar este tema que envergonhou
o País perante o mundo.

Ainda recentemente, umarespeitável revista
catarinense, com total desconhecimento da
história jaraguaense, mencionava que o

fundador Jourdan teria vindo a Jaraguá com

centenas de escravos par a aqui levantar o

Estabelecimento Jaraguá.
Em recente pesquisa no Arquivo Público,

encontramos documentos que faziam referência
à venda de escravos, e uma transação nos

interessou de modo especial, pois, entrava em

minúcias, realizada perante o tabelião, por
escritura pública, conforme veremos adiante,
com a grafia da época.

Eis a íntegra da escritura:

"Escriptura de venda de nosso escravo criolo
de nome Marcelino que faz D. Polucenia
Bernardina de Jesus ao Senhor Tenente Coronel
João Paulo Guerreiro de como abaixo
declarado.

Saibam quantos este publico instrumento de

Escriptura de venda fixa, que no anno do'
nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de
mil oitocentos e oitenta e cinco, aos tres dias
do mez de julho do dito anno nesta Freguesia
do Senhor Bom Jesus dos Afflitos, Termo de
Villa de São Sebastião do Tijucas, comarca de
São Miguel, Provincia de Santa Catharina, em
seu Cartorio perante mim escrivão compa
receram os outorgantes deste instrumento D.

Polucenia Bernardina de Jesus como

vendedora, de outra parte como comprador o

Senhor João Paulo Guerreiro, residente nesta

Freguesia e conhecidos pelos proprios,
disseram perante as testemunhas abaixo
assinadas e pelas partes de que dou fé perante
as quais a vendedora Polucenia Bernardina de
Jesus me foi dito que ella era senhora e

possuidora de um escravo denominado

Marcelino, cor preta, de idade de vinte e quatro

COMEMORAÇÃO

annos, matriculado no Município de Tijucas
sobre numero de ordem matricula geral
oitocentos e vinte e nove, e cinco da Relação
de Matricula em vinte um de setembro de
mil oitocentos e setenta e dois ele filho de
nome Augusto, cujo escravo vendia como de
fato vendido tem a pessoa do comprador o

Senhor Tenente Coronel João Paulo
Guerreiro pelo preço de cem mil réis, cuja
quantia de cem mil réis a vendedora recebeu
do comprador em moeda' corrente, dest,
Império, em virtude desse pagamento fica
transferido ao comprador todo dominio,
direito, acção e senhorio que dito escravo

tinha" para que goze e desfructe entre si e

seus herdeiros como seu que fica sendo da
dacta desta em diante; pelo comprador me

foi dito que aceitava a presente compra nas

condições nesta declaradas, em seguida se

apresentou o comprador ... conhecimento ...

foram entregues ... seguintes taxas '"

Imperiais, n° 7, réis 40$000 (quarenta mil

réis) ... por venda de escravo" exercício de
. 1884 a 1885, o Senhor Tenente Coronel João
Paulo Guerreiro pagava a quantia de

quarenta mil réis ... por quanto comprava de
Polucenia Bernardina de Jesus ... o escravo

de nome Marcelino pela quantia de Rs.
100$000 (cem mil réis); Meza de Rendas
Provincias de Tijucas Grande, 30 de Junho
de 1885, Administrador João Martins

Barbosa; escrivão ... Francisco ... Depois
desta escriptura as partes outorgantes as

quais acharam conforme e assigarão, assigno
a rogo da vendedora ella não sabe escrever

João Euphrazio de Souza Climaco, e o

comprador de proprio ponho, com as

testemunhas presentes Plácido Bernardino de

Souza, escrivão em exercício, Plácido
Bernardino de Souza. A rogo da vendedora
- João Euphrazio de Souza Climaco;
Testemunhas Augusto Frederico Benjamin
... Junior - Lucas da Silva Rabello" (EVS)

9ª BUCOVINAFEST
As cidades gêmeas de Rio Negro-Mafra pro

moverão no final deste mês a nona edição da Festa
dos Bucovinos com grandes atrações. A cada ano

que passa, a organização, sob o comando do

professor Ayrton Gonçalves Celestino, amplia a

área de comemorações, com a comparência de

grande massa popular, local e de fora.

Jaraguá do Sul também conta com

descendentes bucovinos, pois o assentamento

dos imigrantes em solo jaraguaense, consoante
informações do mestre Emílio da Silva,
figurando entre nós as tradicionais famílias
Ballock e Buck, só para citar dois troncos.

No ano em curso, será eleita a Rainha
Bucovina 99/2000, haverá grande desfile e a

inauguração do Portal e Praça Bucovina e

Entrada de Rio Negro.
Como o pessoal da faixa litorânea costuma

freqüentar as tradicionais festas de serra acima,
como a "Schlachtfest", de São Bento do Sul e
de Rio Negrinho, uma esticada até a região de

Rio-Mafra é uma ótima pedida.

Participe da Festa Bucovina, de 1 a 7 de

julho, comemorando os 112 anos da

Imigração Bucovina paraRio Negro e Mafra.
São muitos simpáticos esses descendentes de

bucovinos e têm calor e cultura para dar e

vender. Participe!
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suas máquinas. O
problema só viria

a ser resolvido em

definitivo, com '

muita luta

política, em 1952, '

com a instalação
de mais dois

geradores de

IO.OOOkVA cada

na usina do

Bracinho e a

construção da

linha de trans
missão Capivari
(Tubarão) -

Jaraguá.

::::::sex==ta==-fe=ira=,1=4d=em=a=io=de=19=99==_,,======CO=RRE=I=OD=O=PO=VO=-3
por Egon Iagnow

Mesmo com a

construção da

Usina Hidrelétrica

do Rio Bracinho,
em 1932, o

problema da falta

de energia elétrica

em Jaraguá não

estava resolvido. A

energia que para cá

se destinava era

insuficiente e, em

época de estiagem,
.

a situação se

tornava calamitosa,
provocando
transtornos e

prejuízos,
principalmente às
indústrias. Muitas

delas, em função
disto,

estabeleceram-se à

margem de cursos

d'água de onde

podiam aproveitar
a força hídrica para

movimentarem Prédio da Impresul em Iaraguá. Situava-se onde hoje está o escritório da Celesc

Assineo

CORREIO00POVO

R$30,OO-
assinatura semestral

R$50,OO-
assinatura anual

(047) 370-7919

L

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.

Usina do

Bracinho, antes
da ampliação

Marcos A. Póvoas
Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro 1- Jaraguá do Sul - SC •

Fones: 973·5732 • 376·1112
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CONSTATAÇÃO

Na Indústria automobilística, parcerias e

fusões dominam o mundo
Na década de 80, predo

minavam o paternalismo e a

pressão dos fabricantes sobre os

fornecedores das indústrias
automobilísticas francesa e alemã.

A partir dos anos 90, formam
se parcerias estratégicas, como
resposta européja ao desafio

japonês.
Em decorrência de fusões e

incorporações em andamento, a

perspectiva é que, até 2010, 20

grandes grupos internacionais
dominem a área de fornecimento.

Nos EUA, hoje, três con

glomerados respondem por 80%

VULTOS DA HISTÓRIA

do fornecimento das mon

tadoras", disse Leo Kissler,
professor das Universidades de

Hagen e de Malburg, da Ale

manha, durante a palestra pro
movida pelo Isad (Instituto
Superior de Administração de

Empresas), na PUC, dia 16 de

março.
Leo comentou que na Ale

manha, ao longo da década de 90,
mais de 150mil postos de trabalho
foram cortados nesta atividade.
"Não hã estudos que comprovem
reemprego, em função da qua
lificação da mão-de-obra e

revolução nos mercados e nas

relações patronais", informou.
"O mito do automóvel, en

quanto veículo de mobilidade e

liberdade individual, foi der
rubada. Todavia, o valor real
deste setor para a prosperidade
econômica e mercado de
trabalho continua grande. Na

França e Alemanha, 10% das

empresas industriais relacio

nam-se, direta ou indiretamente,
com 'a indústria automobilís

tica", observou opalestrante.
De VIDA UNIVERSITÁRIA -

PUC-PR, n° 107, pág. 7

Venâncio da Silva Porto
Na edição n" 3.103 do COR

REIO DO POVO, de 6 a 12 de se

tembro de 1980, na coluna, "Con
fira a História", ficou registrado
o seguinte:

Em 1950, Venâncio da Silva
Porto era lembrado como um dos

pioneiros de Jaraguá por Arthur
Müller.

Natural de Itajaí, nascido a 4-

1-1879 (portanto, há 120 anos),
era filho de José da Silva Porto e

Damiana Sabina da Silva. Aos 22

anos mudou-se para Barra Velha,
servindo de guia de transportes no

Rio Itapocu, verdadeiro ban
deirante do nossohinterland, não
havendo ín-dios nem feras que o

atemorisassem.

Aqui montou sapataria e, em

31-8-1898, casava com Merencia
na Nicoluzzi.

Em 16-9-1899 era nomeado
escrivão de paz do distrito do

Município de Joinville, cargo que

ocupou até a sua morte.

Na chamada república velha,
era o .chefe local do Partido

Republicano Catarinense, dando
lhe sucessivas vitórias.

Concluía a nota:

"Espírito progressista, em

1919 (foi no dia 10 de maio),
com o autor deste artigo (Arthur
Müller), fundou O CORREIO DO
POVO, que ao transcurso do 30°
aniversário de fundação, lhe

prestou significativa home

nagem.
Venâncio da Silva Porto

faleceu aos 6 de agosto de 1937

(há 62 anos, pois), chorado pela
população de todo o Município
de Jaraguá do Sul, no seio do

qual era muito benquisto".

o nome de Márcia
De passagem pela quinta de Cintra, em Portugal, havia Basílio da Gama deixado ho tronco de uma árvore estes

dois versos:

Neste tronco com os meus votos / Escrevo os de Márcia bela
Caldas Barbosa, que se achava no mesmo logradouro, foi chamado para completar a quadra, e terminou-a

assim, entre aplausos:
Porém se o tronco murchar
Não é por mim, é por ela.

Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro", página 21.

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

. Tio Eugênio
Como dizíamos, os acontecimentos do assassinato do integralista Ricardo Strelow..e a prisão de Ricardo Roeder,

fizeram com que Gerhardt Roeder voltasse mais cedo para o Rio Cerro, deixando o Colégio Santo Antônio, de

Blumenau, onde estudava com Dorval Marcatto, Dietrich e Rudolfo Hufenuessler e Flávio Luz, filho do fiscal

Nestor.

Vinha para substituir o seu pai que fôra levado preso a Florianópolis, em virtude dos fatos ocorridos com o

militar Trogilio Mello, sendo encarcerado na Penitenciária do Estado, e depois para a cageia da Delegacia de

Polícia da capital, onde ainda estavam na cadeia pública os jaraguaenses Emílio da Silva, dr. Luiz de Souza,

Ignácio Steinrnacher, o pastor Hermann Waidner, Ricardo Gruenwaldt, e outros.

A edificação em que atualmente mora Gerhardt Roeder foi construída mais tarde. Ele mostra uma foto antiga,
de enxaimel. Ainda existe a queijaria e o rancho onde eram guardadas as carroças que transportavam as-mercadorias

entre Jaraguá e Timbó (Fritz Lorenz). Ricardo Roeder transportava mercadorias numcarroção, Daí ia de Jaraguá e

pernoitava no Rio Cerro, na casa comercial de Wilhelm Weege (Filial), onde trabalhava como gerente Johann

Julius Möller, solteirão. No dia seguinte continuava até Timbó, levando tecidos, ferragens, louças e demais

mercadorias que vinham pelo trem, das praças de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Às 3 ou 4

horas da manhã iniciava a volta a Jaraguá, trazendo fumo em folha, fécula e arroz, mais tarde, e chegava já noite

fechada em Rio Cerro. No dia seguinte, levantando muito cedo, seguia para Jaraguá, providenciando os despachos
das mercadorias na antiga Estação da Estrada de Ferro, parte para São Francisco, que seguia de navio, e outra, de

trem, para Curitiba' e São Paulo. A época era entre 1915-) 916. Carroções com quatro animais, de Fritz Lorenz.

Voltaremos. Até a próxima.

Sexta-feira, 14 de maio de 19

MíDIA INTEGRATIVA

Central do Brasil
A discussão entre amigos paira sobre o filme Central do

Brasil, que teve Fernanda Montenegro como uma das indicadas
pelo Oscar como melhor atriz. É unânime as opiniões do qual
não se deve discutir o potencial da grande atriz Fernanda.
Porém, no contexto ficou evidenciado para o exterior que o

Brasil é um país pobre, de povo miserável, que rouba para
sobreviver, de analfabetos, de aflitos, que buscam na flagelação
e na fé um meio de esperança, de garantia de sobrevivência
num mar de fome e de corrupção. Um povo sofrido, de
realidade cruenta, mas sutil pela fé e pelo amor embrutecido,

Sincronias
• o escritor Waldir Rodrigues Pereira encontra-se

nos preparos finais para o lançamento de um livro de grande
enfoque filosófico. Obra que será lançada em Brasília e

promete dado a sua magnitude literária ter sua edição logo
esgotada. Niterói aguarda a presença do escritor, mediante
a promoção de um novo lançamento, como meio de

oportunidade do desfrute da obra.

• Na Câmara Municipal debate com os temas: "Saúde,
direito de todos, dever do Estado", com iniciativa do vereador
Alaôr Boscheti. Foi uma quarta-feira movimentada com

presença da deputada Tânia Rodrigues, do secretário

municipal; Agnaldo Zagne, do diretor do Hospital Universitário
Antônio Pedro Luiz Gonzaga, entre muitas outras autoridades.

• O encontro com a doença não é fácil. Mas superamos
graças a "pessoas iluminadas". Refiro-me ao cirurgião
Celso Cerqueira Dias. Ao baluarte da medicina, tenho a

dizer: no caminho cruciante encontrei você, mãos

abençoadas, vencem no dia a dia, na batalha da vida as

doenças flagelantes, sempre atento aos combalidos.. '

Obrigada, Doutor.

SETOR MATRIZ

SÁBADO
15hOO - Matriz

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

19hOO - Perpétuo Socorro

DOMINGO

07hOO! 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão'

NOSSA MENSAGEM

A Igreja testemunha a presença do Deus-conosco
Celebrar a partida de Jesus para o Pai é senti-lo eternamente na vida das

pessoas e da comunidade cristã. Ele não se afastou. Criou sua morada estável
em nosso meio, pois é o Deus-conosco. Cabe agora à comunidade ir ao encontro

dele "na Galiléia", repetindo suas palavras e ações em favor dos excluídos,

exercendo a mesma autoridade de Jesus, que quer salvar a todos. Ele está

sempre presente no meio de nós, em nossas comunidades; pois a glória de

Deus é estar conosco; e nós o glorificamos quando o reconhecemos e

manifestamos éomo Senhor Absoluto, Cabeça da Igreja, razão da nossa

esperança. (Mt 28, 16-20)

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 - S'ala 105
Ed. Florença - 10' andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125
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A mente não-desperta
tende a fazer guerra contra

a maneira como as coisas

são. Para seguir um caminho

com o coração, precisamos
compreender todo oprocesso
defazer guerra, dentro efora
de nós mesmos, como esse

processo se inicia e como ele
se encerra. As raízes da

guerra estão na "igno
rância". Sem essa com

preensão, podemos facil
mente nos deixar assustar

pelas rápidas mudanças da

vida, pelas perdas ine

vitáveis, pelos desapon
tamentos, e pela insegu
rança do envelhecimento e

da morte. Essa falta de

compreensão leva-nos a lutar
contra a vida, fugindo da dor
ou nos apegando à segu

rança e aos prazeres que,
pela sua própria natureza,

ZYS

segundo inimigo, o povo da

Índia, é bem mais difícil.
Mas o meu oponente mais

formidável é o homem cha
mado Mohandas K. Gan

dhi. Sobre ele parece -que

exerço pouca influência ".

Assim como Gandhi, não
conseguimos mudar facil
mente a nós mesmos para
melhor.

Só conseguiremos, se

sairmos da ignorância. Sair
da ignorância é estudar, ler,
participar, vivenciar diferen
tes costumes, filosofias,
línguas, ciências, culturas,
etc., etc., etc. Nos abrir,
expandir nossa consciência

através da participação sem

leisjá pré-estabelecidas, que
nos levam a uma maneira

única de pensar, ou melhor,
nos tiram a "capacidade de

pensar", de refletir!

Equilibre seus hormônios com yoga
São muito conhecidas as

propriedades terapêuticas da
yoga, principalmente no que
diz respeito à melhora da

postura e de problemas
respiratórios. Recentemente,
descobriu-se que ela também
pode ser útil para resta

belecer o equilíbrio hormo
nal. A liberação de estrógeno,
hormônio produzido pelo
ovário, tem relação direta
com o estado emocional.

Quando sua produção é

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140.
Conjunto 1.814

Fones: (0.11) 310.7-6613
310.4-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 10.20.-90.1

Vivct1bo cm

nunca serão verdadeira

mente satisfatórios.
A prática espiritual ge

nuína exige que aprenda
mos a ''parar a guerra".
Esse é o primeiro passo,
mas, na realidade, ele deve
ser praticado repetidas
vezes, até que se torne um

modo de ser. A quietude.
interior de uma pessoa que
verdadeiramente "tem paz",
traz a paz a todas as pes
soas que convivem com ela,
tanto interior quanto exteri
or. Para parar a guerra,

precisamos começar com

nós mesmos. Mahatma

Gandhi compreendeu isso
muito bem quando disse:

"Tenho três inimigl,)s.
Meu inimigo favorito, o que
é mais facilmente influen
ciado para melhor, é o

Império Britânico. Meu

reduzida, os sintomas são

visíveis: irritabilidade, mau
humor, fadiga, insônia, es

tresse e diminuição do desejo
sexual. Pormeio de uma nova

técnica, conhecida como

yoga-terapia hormonal, que
une as doutrinas tradicional,
tibetana e budista, é possível
corrigir a deficiência de
estrógeno no organismo,
melhorando o ânimo. Com

exercícios específicos para
serem feitos em casa, que

estimulam os ovários, a

tiróide e outras glândulas que
participam na produção do
estrógeno, este método

consegue o mesmo efeito dos
medicamen tos.

Os resultados são medidos
com exames de sangue e pela
intensidade dos sintomas.
Todo o processo deve ser

acompanhado por um pro
fissional especializado e,

quando for o caso, também

pelo ginecologista.

9lulaj de cyogtl
com relaxamento e meditação

HORÁRIOS:
Terça-feira: 16 horas às 17h3D
Terça-feira: 18h3o. às 20. horas
Quarta-feira: 8 horas às9h3D
Quarta-feira: 19 horas às 20h3o.
Quinta-feira: 7h3o. às 9 horas
Quinta-feira: 19h3o. às 21 horas

Rua Emílio Stein, 3DD·ur - centro
(Rua do Edifício Carvalho) - 372-1141

ADMINISTRANDO O ESTRESSE
PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ESTRESSE

Este curso será ministrado novamente por Janete C. Marcatto-,«.

O estresse é causado pelas inevitáveis mudanças em nossas vidas.

Com isso, naturalmente, diante das situações conflitantes, reagimos
fisiológica e psicologicamente para nos adaptar a estas situações. Muitos
de nós não sabemos lidar com essas situações estressantes, nos deixando
afetar física, emocional e mentalmente. O impacto do estresse

prolongado e acumulativo geralmente nos coloca um estado de

desequilíbrio e doença. Este programa promove uma série de benefícios,

o, qual tem sido clinicamente aprovado nos Estados Unidos por ser
efetivo na redução do estresse.

Os tópicos a ser desenvolvidos são:

I - Redução do Estresse
2 - Aprendendo a responder ao Estresse
3'- Criando uma Base de Equilfbrio Interno

e Centramento, através de
* Posturas Físicas
* Práticas Respiratórias
* Relaxamento Profundo
* Meditação e

* Dieta.

Dias: 10, 17,24 e 31 de maio

(segundas-feiras)'.
Horário; 19 às 22 horas

Valor: R$ 80,00, com apostila.
Local: Inti-Liceu da Vida-r

A melhor maneira de viver sozinho
É a maneira da profunda observação

De que o passado já se foi,
E o futuro ainda não chegou ...

Do permanecer sereno
No momento presente,
Liberto de desejos.

Quando uma pessoa vive assim,
Ela não hesita em seu coração.

Ela abandona as ansiedades e remorsos,
Deixa partirem os liames do apego

E corta todos elos que a impedem de ser livre.
Assim é a chamada 'Melhor maneira de viver sozinho',
porque não há maneira mais maravilhosa do que esta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 14 de maio de 1999
..............................................................

,

.

ESTILISMO
A criatividade da primeira tunna
do curso Técnico de Estilismo
em Confecção Industrial
Senai/CET de Jaraguá do Sul
veio à tona durante a

apresentação do desfile ,dé moda
"Futuro alternativo", que
aconteceu na última sexta-feira

(7), na Boate Notre. Com

produção futurística de encher
os 01 deira de
D

apresentaram seus 32 modelos
inteiramente alternativos,
tendo como inspiração o novo

milênio. Plástico, alumínio,
borracha, espelho, isopor, telas,
entre outros, foram os materiais
utilizados para a elaboração
dos trabalhos, que ganhou vida
e channe com a performance
dos manequins da Agência
Cekat. Entre as boas atrações
da noite, merece destaque o

cenário cuidadosamente criado

para o evento. Decoração,

vídeos, trilha sonora e efeitos
de iluminação perfeitamente
sintonizados com o tema do
desfile. Os créditos da

agradável noite vão para uma

grande equipe, que engloba
alunos, professores. técnicos.
patrocinadores e demais
colaboradores. Expressão,

.'"

esteve presente ao eve.".:'''''
registrou alguns bon�i{
momentos do desfile;_.
podem ser conferidofjlest'.,
edição. '%.

:,��.

esbanjaram
criatividade

no desfile de

DISQUE-LANCHE
371-5309

CENTERR. SOM'

•
CD'. - DISCOS - FITAS

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

: S)fLABORSAD
Laboratório de AnáliSes ClínicaS Uda

1989 -1999
10ANOSA SERVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Scbroeder - 374-1669
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Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL REGIÃOE SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 1999

316· Área de 7.066m', sem benfeitorias, VILA LENZI· RS 40.000,00
317· no CHICO DE PAULA c/6.000m'- RS 80.000,00
318 . Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546,60m' de .ärea • RS
30.000,00
319· BR·280JGUÁlCORUPÁ c/9.627m' ·RS 16.000,00
320· RAU com frente para Erwino Menegotti . RS 18.000,00· bem negociável
322 . RAU· Numa lateral da Erwino Menegotti • RS 13.000,00
323· c/441m' no Loteamento'Júlio Rodrigues"· VILA RAU· RS 7.500,00
324· c/448m'· JARAGUÁ ESQUERDO· Entr. RS 5.000,00 + parcelas RS
500,00/mês
325· no Lot. Dona Juliana naBARRA com 599,88m'· RS 21.000,00
326· a 200m da FERJ, numa lateral da avo DOS IMIGRANTES c/ + de 500,00m'
327· na Rua Guilherme Hass ·JGUÁ ESQUERDO· RS14.000,00
328 _.novo com 880m' de área, com 670m' de área construída, Rua Emllio Stein
CENTRO
329 ··PRÓX. DO CHAMPAGNAT C/615,35m" RS 25.000,00
330· em GUARAMIRIM c/t.l 01m' de esquina- NO CENTRO

'1 "��t�1�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

118· Alv. c/t08m', num terreno de622,50m2, em Schroeder ·RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE-PARA VER A

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

..

201· Troca-se sala- CENTRO MÉDICO "oDONTOLÓGICO porterreno residencial
202· "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" • RS 9.000,00 de entrada mais financiamento
203· CENTRO· c/ suíte, 2 quartos e dep. emprego • RS 60.000,00
204· c/2 quartos no AMIZADE· RS 14.500,00 . Entrada mais financiamento
205· c/3 quartos no AMIZADE· RS1S.000,00· Entrada mais financiamento
206· PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO· c/2 quartos e 2 bwc- RS 45.000,00
209· ED. VIRGíNIA com 1 quarto ·CENTRO· Ent. RS 20:000,00 + financ.
214· SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMiNGOS CHIODINI" com 83m'
215· Apto. c/I suíte + 2 quartos no "EDIFíCIO ARGOS"· RS 46.000,00de
entrada + financiamento, aceita apto. pequeno aqui em Jaraguá do Sul

ALUGUÉIS

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

OFERECENDO PONTUALIDADE NOS.

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

TERRENOS

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

PISCINAS,2 TOBOGÃS, 2 CASAS EM ALVENARIA, MESAS, CADEIRAS,
POR RS 150.000,00· NEGOCIÁ VEL

VENlAS
CASAS

401 • CASA no CENTRO na Rua José Fontana > RS 600,00· Excelente ponto
comercial
402· SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas· 10 andar- CENTRO· RS 250,00
404 • SALA COMERCIAL com t 30m2• BARÃO DO RIO BRANCO ESQ/

.

LEOPOLDO MALHEIRO
405· SALA COMERCIAL c/45m'· RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA
ISABEL· CENTRO
406· SALA c/150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407· CASA na FELIPE SCHMIDT· CENTRO· RS 350,00
4tO· SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3
bwc
411 . CASA EM ALVENARIA c/3 quartos na ILHA DA FIGUEIRA· RS 260,00
414· APTO. c/3 dormitórios + sacada grande· próx. Weg I· RS 350,00
421 • SALAS COMERCIAIS com 120m' e 150m' na RUA JOSÉ EMMENDOERFER·

próx. Weg I'
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini • CENTRO· c/ mobília
• Ótima para consultório ou escritório- RS 400,00
425· GALPÃO INDUSTRIAL c/120m'· Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt·
RS 400,00
426· GALPÃO INDUSTRIAL c/250m'· Bem localizado > c/ Trifásico

301 . RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA c/600m'· próx. Pref. Municipal- RS
25.000,00
302· Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m2• Edificado com casa antiga'
303· Área de 440.000m' em SANTA LUZIA· RS100.000,00
304· AV. MARECHAL DEODORO c/l.930,18m'· RS 380.000,00·
PARCELADO
305· DIVINÓPOLIS c/486,33m2, c/ planta, luz e áqua- RS 15.500,00
306· RIO CERRO c/75 margas, c/ águ!" palmitos, árvores nativas- RS 70.000,00
307· De esquina no LOT. STO. ANTONIO· NEREU RAMOS· RS 8.000,00
308· Lote no Loteamento Juliana Papp na BARRA· RS 19.000,00
309· Lot. "CAMPOSAMPIERO" • RS 17.000,00
310· Praia de ltaquaçu- S. FRANCISCO DO SUL com 726m'· Beira Mar- RS
70.000,00
311 • No TRÊS RIOS DO SUL, próx. recreativa da CEF, c/2.600m'· RS 2S.000,00
312· Comercial Walter Marquardt 660m', c/22m de frente p/ asfalto- RS 30.000,00
313· Na Rua Manoel Francisco da Costa, BAIRROJOÃO PESSOA, área de 5.280,00m2
edficado com um galpão de 450m'.
314· Área de 165.000,00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA· RS 6S.000,00
315·2 terrenos C/453,60m', noJGUÁ ESQUERDO RS1S:000,00cada lote.

101 . BAIRRO CZERNIEWICZ, num terreno de 900m'· RS 69,000,00
102· Alvenaria no Alto·CENTRO· c/ suíte mais 3 quartos, com churrasqueira,
lareira, lavabo, permuta com apartamento aqui em Jaraguá do Sul e em
Balneário de Camboriú.
103· BARRA VELHA com 3 quartos- alvenaria- RS 20.000,00
t04· TOMAZ FCO. DE GOES, em alvenariac/3quartos + dependência de

empregada.
.

105· Alvenaria naSCHROEDER c/108m', num terreno de 45Om'·RS16.000,00
106 • Alvenaria c/4 quartos- 1 banheiro- ENTRADA RIO DA LUZ· RS SO.ooO,OO
107· Casa em alvenaria, c/150m', num terreno c/406m'· NO AMIZADE· RS
53.000,00
109·GUARAMIRIM c/112m', em alv. c/I suíte + 1 quarto + 1 bwc- RS38.oo0,00
110· Alvenaria c/ piscina no CZERNIEWICZ· RS 68.000,00
111 • Madeira na SCHROEDER, Rua Nova Trento, próx. ao Centro-RSI6.0oo,00
112· Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes· RS 28.000;00
114· Alv. naVila Lenzi- RS1S.000,00· Ent. + R$125,00/mês
117· Alv. em TRÊS RIOS DO NORTE, c/3 quartos e 2 bwc- R$ 27.000,00

COIVIPRA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.
Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX Rua Padre Pedro Francken, 65 - Centr.o
Fone/Fax: (047) 372-3412 - Creci 1749-J

CONSUL�E-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕESREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Ref. 1338 - Casa alv. cl 170m2 - 3 dorm. - telef. - Amizade - R$ 43.000,00 (sinal) + 17 x R$ 1.300,00
Ref. 1409 - Casa alv. cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dorm., 1 bwe, demais dep. - R$ 23.000,00
+ finane. 8 anos - 360,00 pl mês - CEF

Ref. 1413 - Casa alv. cl 90m2 - Cond. Resid. Ana Camila - W. Rau - R$ 35.000,00
Ref. 1444 - Casa mista cl 103m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 8.500,00 + financ. 48 parcelas - 1 salário

mínimo por mês
Ref. 1470 - Casa alv. cl 150m2 - 1 suíte - 2 dorm. - Ilha da Figueira - R$ 80.000,00
Ref. 1476 - Casa alv. cl. 210m2 - 1 suíte - 3 dorm. - Vila Lalau - R$ 90.000,00
Ref. 1490 - Casa alv. cl 168m2 - Barra - 4 dorm. - Terreno cl 1.000m2 - R$ 80.000,00
Ref. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - Lto. Divinópolis - R$ 12.000,00
Ref. 2191 - Terreno cl 1 0.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
Ref. 2192 - Terreno plano cl 4.658m2 - Ótimo pl Indústrias - frente para asfalto - à 950 metros da Rua

Joinville - R. Manoel Francisco da Costa - R$ 100.000,00 (quitado) ou R$ 50.000,00 + finane. - 50

meses de R$ 1.207,00
Ref. 2193 - Terreno na Barra cl 825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee
Malhas - R$ 22.000,00
Ref. 2213 - Terreno cl 450,00m2 - Schroeder - R$ 5.000,00
Ref. 2214 - Terreno cl 562,50m2 - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
Ref. 2217 - Terreno com 395,00m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
Ref. 4079 - Apto. central, cl 240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwe, sob
medida, cl hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - cl 1 suíte + 2 dorm. - R$
55.000,00 + 35 x de R$ 2.000,00 + CUB

Ref. 1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projetei moderno - R$
140.000,00
Ref. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas R$ 349,24
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 - semi-mobiliado - 5° andar - R$ 90.000,00

BOCA DE LOBO COM
F'ECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

F!ARA ALCANÇAR UMA GRAÇA
Oh Criador do mundo, Tu que dissestes
peça e receberás, embora estejas nas
atturas em Vossa divioa glória, inclinai
seus ouvidos a essa humilde criatura

para satisfazer·me o desejo. Ouvi minha
prece. Óh pai amado, fazei que por

vossa vontade eu obtenha a graça que
tanto desejo (pedido). Deus, supri agora
todas as minhas necessidades segundo
as suas riquezas e glória e serei sempre

grato por suas riquezas, sempre
a ti presentes, imutáveis e abundantes

em minha vida e que isso seja
feito pelo poder em nome do
Vosso adorado filho, Jesus.

Rezar esta prece pela manhã 7 vezes
Seguidas, juntamente com o Salmo 23 e
1 Pai Nosso, publique no 3° dia e veja o
_

que acontecerá no 4° dia. C.S.H..

PARA ALCANÇAR
UMA GRAÇA

Em um lugar + alto que a

sua cabeça, acender 3
velas brancas em um copo
cl água e açúcar pios 3

anjos protetores, Gabriel,
Rafael e Miguel e fazer o
pedido. Em 3 dias você

alcançará a graça, mande

publicar no 3° dia e

observe o que acontece no

40 dia. Agradece M.L.F

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS
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III

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

Imobiliária
I M o B.I L I A R I A

MENEGOTII
CRECl W 550-1

VENDE IMÓVEL COMERCIAL
LOCAL: Chico de Paula
ÁREA: 40.000,OOm2 - VALOR: R$ 110.000,00TERRENOS

LOCAL: R. aLIvIO DOMINGOS BRUGNAGO· VilA NOVA
ÁREA: 4.176,00m'· VALOR: R$ 400.000.00
lOCAL: ÁGUA VERDE
ÁREA: 450.00m'· VALOR: R$ 15.000.00
lOCAL: CHICO DE PAULA
ÁREA: 40.000.00m'· VALOR: R$ 110.000.00
LOCAL: R. José Picalli
ÁREA: 562.00m' . VALOR: R$ 12.000.00
LOCAL: Vila Rau
ÁREA: 312.00m'· VALOR: R$ 6.000.00
LOCAL: Amizade
ÁREA: 450.00m'· VALOR: R$ 15.000.00

SíTIOS

lOCAL: R. Erwino Menegotti, 129
TERRENO com área de 659,OOm2

LOCAÇÃO

CASAS

APARTAMENTO

APARTAMENTOS

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

CASA EM ALVENARIA
lOCAL: R. João Baptista Rudolf -

Amizade - ÁREA: 440,OOm2 DEP: 3
suítes e demais dependências, com

piscina.

APARTAMENTO SEMI-ACABADO

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

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

R: José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Dep: 3 quartos, sala, copa/cozinha, 2 bwc,
lavanderia, dispensa, garagem, sacada·
Aluguel: R$ 300,00
R: Bernardo Dornbusch - Bairro Baependi
Dep: 3 quartos, sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia,
garagem, sacada - Aluguel: R$ 350,00

CASAS

LOCAL: Bairro Vila Nova -

Edil. Amarillys
DEP: 1 suíte, 1 quarto, sala, copa,
coz., bwc, lavanderia, churrasqueira
privativa na sacada, garagem cl box.

R: Padre Horacio - Vila Lenzi
Dep: 1 suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha c/ arm.
embutidos, sala tv, bwc, dispensa, garagem p/2
carros

SALAS
Sala térrea na Av. Mal. Deorodo da Fonseca
Centro c/ 90,OOm2 - Aluguel: R$ 500,00

Sala térrea na R. Exp. Cabo Harry Hadlich - Centro

Aluguel: R$ 250,00

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2• R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização c/300m2 e terreno c/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 negociávj
(especial) .

.

• Casa ótima localização Rua Equador-c/ 170m2 - terreno 500m2 - centrai. Valor R$ 100.000,00 aceita apto. e carro �

negócio
• Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00 - negociáveis. Aceita imóveis
• Casa c/40m2 - Terreno c/375m2 - loteamento Juventus R$ 15.000,00
• Casa boa de madeira com 110m2 - terreno c/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. centrai. Valor R$ 37.000,00
• Apto. em Itajai perto da Univale - 1 suite + 2 quartos - prédio c/ 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$·35.000,OO
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,OOm2 - R$ 60.000,bo, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor R$ 80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo c/1 000m2 rua calçada plano. R$ 30.000,00
• Terreno c/440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino· R$ 14.000,00
• Sala Comercial c/111 m2 no Ed. Tower Center, 2° andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.
• Excelente casa de alvenaria no Jardim Centenário, Weg II - R$ 58.000,00

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

PARANÁ

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

bem seu "públicoalvo' e pelo SETIMO ano consecutivo, consegue atingir
seu objetivo, conquistandomais uma vez o PrêmioMaster por ser

"A Preferida" do jaraguaense no ramo Imobiliário.
Este ano também fomos premiados pormais duas empresas de pesquisa e

,

publicidade: ��@[r�-São Paulo e [r@[Q)��QJJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vezmais o atendimento ao nosso cliente.

CONSULTE:

"CHALÉ IMOBILIÁRIA - A PREFERIDA -7 X"

� �

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

(047) 371-1500Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE
CASAS
103 - Sobrado com 220m', I suíte, 2 quartos - Novo - com possibilidade para montar piscina - Rua Marcelo
Barbi - Vila Lenzi -

R$ I 15.000,00
104 - Alvenaria com 206m', I suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - R$ 65.000,00
10'5 - Sobrado novo cl 4l0m', cl terreno de 855rÍl' - Rua Amazonas, 147 - Centro - R$ 250.000,00
110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 600m' - Figueira - próx. Holando Gonçalves - R$ 55.000,00
112 - Mista de 150m' cl terreno de 600m' lateral 25 de julho em frente Condomínio Jardim das Mercedes.
R$ 43.000,00
114 - Alvenaria com 120m' - 3 quartos - Rua José Panstein - cl asfalto - Figueira - R$ 50.000,00 - Aceita
troca por chácara.
116 - Alvenaria com 130m' - Rua João Stein - Próx. Juventus - R$ 42.500,00 - Aceita imóvel em Joinville .Ó
119 - Alvenaria com 112m' - Terreno cl 540m' - Rua josé Rosa - Barra - R$ 39.500,00
121 - Alvenaria com 140m' - 3 quartos - Rua Afonso BarteI, 215 - Baependi - R$ 58.000,00
123 - Alvenaria cl 132,0001',3 quartos - Vila Lalau - próx. a Marisol - R$ 58.000,00
126 - Alvenaria cl 154m' - Rua João Planinchek - Nova Brasília - R$ 39.000,00

TERRENOS
202 - Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000,00
203 - 3.54001' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000,00.
206 - 5.000m' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
208 - 61901' - Rua João Nunes com calçamento - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000,00
209 - 02 cl 420m' cada - R.au - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler. - R$ 23.000,00
212 - 315m' - Czerniewicz - próx. SUS - R$ 17.500,00
215 - 450m' - Figueira - próx. Colégio Holando Gonçalves,- R$ 20.000,00
217 - 4.90001' - Rua Teodoro Weiss - Schroeder - cl 140m' frente - R$ 25.000,00
221 - 338m' - Rua Constância Feder Ronchi - Próx. Catos&Atos - R$ 21.000,00
225 - 399m' - com casa de madeira - Rua Marina Frutuoso- Próx, CPL - R$ 55.000,00
228 - l857m' c/34,75m de frente pl Rua - ótimo terreno fundos da Marisol - R$ 48.000,00
229 - 103901' - vizinho cl Baependi - próximo da ponte R$ 70.000,00
236 - cl 1645,1701' - Bairro João Pessoa - Rua João Jahn - R$ 20.000,00
238 - 5:281 ,SOm' - Próximo COHAB da Weg - Ótimo terreno para indústria - R$ 60.000,00 (Negociável)
237 - cl 4l2,50m' - Nereu Ramos - atraz da Igreja - R$ 8.500,00

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

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1CarlosVasel

Jaraguá daSul- SC
FONE (047) 372-0153 - 370-7238

CELULAR 973·5097
CRECI 1762-J

VENDE
Ref. 017· Sobrado: 226m2 - 1 suíte, 2 quartos - Czerniewicz - R$
150.000,00
ReI. 093 - Casa Alv.: 270m2 - 1 suíte, 3 quartos· Vila Nova - R$
100.000,00
Ref. 035 - Casa Alv.: 213m2• 3 quartos - Centro - R$ 95.900,00
Ref. 090 - Sobrado: 1 suíte, 2 quartos - Chmpagnat - R$ 90.000,00
ent. + parcelas
Ref. 071 - Sobrado: 1 suíte, 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$
75.000,00
Ref. 036 - Casa Alv.: 179m2 - 4 quartos - Vila Lenzi - R$ 55.000,00
Ref. 060 - Casa Alv.: 157m2 - 3 quartos - Chico de Paula - R$
54.000,00
ReI. 137 - Casa Mista: 100m2 - 3 quartos « Jguá Esquerdo - R$
21.500,00
ReI. 095 - Casa Alv.: 1 quarto - 48m2 - Figueira - R$ 21.000,00
Ref. 156 - Casa Mad.: 2 quartos - 10 50m2• 20 40m2 - Figueira - R$
17.000,00
ReI. 158 - Casa Mad.: 90m2, 3 quartos - Figueira - R$ 16.000,00
Ref. 015 - Apto.: 94m2, 2 quartos - Centro - R$ 42.000,00
ReI. 146 - Galpão: 450m2, Terreno - 1.425,50m2 - Chico de Paula -

R$ 130.000,00
Ref. 116 - Terreno: 16.000m2 - Centro - R$160.000,00
ReI. 123 - Terreno: 1.300m2 - Rio Molha - R$ 55.000,00

- Terreno: 186.000m2 - Rio Molha - R$ 15.000,00
Ref. 182 - Terreno: 375m2 - Próx. Prefeitura - R$ 18.000,00
Ref. 067 - Terreno: 336m2 - Vila Lalau· R$ 16.500,00
ReI. 098 - Terreno: 462m2 - Ana Paula 1.1 - R$ 15.000,00
ReI. 165 - Terreno: 525m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 13.000,00
ReI. 075 - Terreno: 600m2 - Figueira - R$ 13.000,00
Ref. 156 - Terreno: 649,50m2 - Jaraguá Esquerdo - Á$ 10.600,00

Ch�Oive
r>;

CRECI612-J

EDIFíCIO MÔNACO

-+ Apto com 1 e 2

dormitórios

Condições de
pagamento
facilitadas

• CASA CENTRAL: Proc. Gomes de Oliveiracom 359,00m2-
Terreno com 759,00m2
• CASA CENTRAL: Rua Luiz Kienen com 280,OQm2 - Terreno
com 420,00m2
• TERRENO CENTRAL: Epitácio Pessoa com 1.548,00m2 de
fronte Alaor Cabeleireiros

.

• LOTES RESIDÊNCIAL MIRANDA: Próx. 25 de Julho (Salão)
Barra Rio Cerro - Financiamos até 24 meses.

,
'

Rua Barão do Rio Branco, 221
Fone: (047) 372-1594
Jaraguá do Sul - SC

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

CASA DE ALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem p/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

TERRENO cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

Doering, - Bairro CzemieWicz - obs.: COMVISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE -

Valor R$ 55.000,00 .

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

TERRENO cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - VilaRau (REGIÃO NOBRE).
R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa.
TERRENO cl 603,00m2 - Rua Carlos Oechsler - esquina cl Rua 895 - lot. Heineck II -

Bairro Ilha da Figueira - R$ 13 .000,00
A

\

TERRENO cl 350,00m2 - Ru� 895 -lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
.

TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 - lot. Heineck - Bairro
Ilha da Figueira - R$ 22.000,00
ÓTIMO TERRENO cl 756m2 - Rua Irmão Leão Magno - Bairro Champagnat - Valor R$

59.000,00 - OBS: ou 2lotes cl área de 378m2 (cada) .:'Valor R$ 29.500,00 (cada)

VENDE E TROCA

CASAS:

TERRENOS:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-7931
6irassol

IAlÓrEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Residencial GRACE KELLY
• Um apto. por andar

• Duas vagas de garagem

• Três quartos (1 suíte)
• Sala em L (estar e jantar)
• Churrasqueira na sacada

• Ótima insolação
• Região residenclaí

• Vista privilegiada
• Área total = 137m2

Localização: Próx. Hospital Jaraguá
• Entrega = Agosto/99

J'

ALUGUEL!
� J'Lançamento Res, Lunelli '\'

CASAS-PRÓX Parcelado em • 3 quartos (1 suíte)

AOPOSTOMARCOllA até 37 meses • 1 vaga garagem

3QUARTOS (Regime de • elevador

Condomínio) • localização central

� R$250,OO A � .J.

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, saias, hidromassagem.
churrasqueira, garagem, etc. - R$ 220.000,00 - aceita-se 40% em imóvel ou

carro.

• 2 Aptos na Rua Alberto Wagner - com 2 qros, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, área de serviço, garagem - I acabado outro semi-acabado - R$

45.000,00
• Apto no centro - Edif. Cristiane Munique - 3 qros, sala, cozinha, 2 bwc,
lavanderia, garagem
• Apto no centro Edif. Bergamo com I suíte, 2 qtos, sala, copa, cozinha, bwc

social, dependência empregada, dispensa, garagem - R$ 50.000,00

'I4ß1
• 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' - R$ 20.000,00 + financiamento �_

• Casa em alvenaria na Rua Carlos F. Vogel, centro inicio do Jguá Esquerdo - 3 qtos, sala, copa, cozinha, lavanderia, toda

murada, banheiro. Pronta para financiamento - Preço R$ 30.000,00 - negociável
.

• Casa mista na Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira - com 3 qtos, sala de estar, sala de tv, cozinha, bwc, lavanderia, Ioda
murada - R$ 30.000,00 - nego
• Casa na Rua Lorival Zocateli - Vila Lenzi, com 3 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem, churrasqueira, garagem,
dispensa, murada - R$ 30.000,00 - nego
• Casa de alv. no Ana Paula Il l, com 3 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem, áea construída de 90,00m' - terreno

com 14/24 - 342,00m' - R$ 35.000,00
• I Casa de alv. c/3 qtos, saias, copa, cozinha, banheiro, lavanderia e I casa de alvenaria em construção, com garagem,
sala, cozinha, copa. qtos, banheiro (semi-acabada), localizada próximo a Elásticos Zanouí - R$ 45.000,00 - Negociáveis
• Casa Nova Ok, Rua das Acasias - Ilha da Figueira de esquina, I suíte, 2 qtos, banheiro, sala, copa, cozinha, lavanderia.

churrasqueira, garagem p/ 2 carros, toda murada, lindo imóvel - R$ &0.000,00 ,

• Casa na Rua Equador _ Centro - com 3 qtos, sala, cozinha, 2 banheiros, lavanderia, salão de festa, garagem para 3

carros, Ioda murada _ aceita-se carros e apartamento no Balneário de Camboriú - R$ 90.000,00 - entrad. mais financiamento.
• Casa de alv. na Rua Antonio B. Schrnidt, com I suíte, 3 qtos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,

churrasqueira, piscina, banheiro externo, com jardim, Ioda murada - Preço R$ 90.000,00

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

kg!.,!i
• Alv. 9001' (3 quartos) - próx. Igreja São Judas - R$ 28.000,00 - Aceita
carro
• Alv. 105m' (3 quartos - suíte) - Próx. Ana Paula - R$ 25.000,00 -

Aceita Topic/Besta
• Alv. 114m' (3 quartos) - BR-280 - R$ 35.000,00 - Parcela
• Alv. 90m' (2 quartos) - R. Walter Marquardt - R$ 45.000,00 - Aceita
carro / outro imóvel.
• Sobrado em Alv., (3 quartos) - Ilha da Figueira - R$ 25.000,00 +

Financiamento C.E.F.
• Mista 60m' (2 quartos) - Loteamento Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$
8.000,00 + 35 x R$ 270,00
• Mista 70m' (2 quartos) - Cohab - Vila Rau - R$ 18.000,00 (Quitada) -

Aceita carro/parcela.
• Mista 80m' - lote com 1.140m' - João Pessoa - R$ 10.000,00 - Parcela
• Mista (2 casas/mesmo lote) - Ilha da Figueira - R$ 24.000,00 - Já

Alugadas.
• Alv. 170m' - 3 quartos (c/ hidro), próx. salão Vitória R$ 35.000,00 -

aceita troca

TERRENOS

• Lote 374m' - Ilha da Figueira com sobrado em construção (R$
18.000,00) - Aceita apto em construção (Assume financiamento)
• Lote 400m' - Guaramirim - R$ 5.000,00
• Lote 392m' - Bairro Amizade - R$ 14.000,00
• Lote 817m' - Bairro Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00
• Lote 900m' - Bairro Schroeder I - R$ 14.000,00
• Lote 392m' - Bairro Estrada Nova - R$ 8.000,00
• Lote 660m' - Bairro Ilha da Figueira - R$ 9.000,00 - aceita Pick-up
• Lote 395m' - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
• Lote 450m' - Esquina Bairro Vila Rau - R$ 15.000,00 - aceita carro

• Lote 69701' - próximo Igreja São Judas (comercial esquina) - R$
25.000,00

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

Fone (047) 371-2507

Aluga-se telefone prefixo 371 - valorR$ 30,00
Tel. 370-1058 ou 975-0419 cl José a tarde

Vendo computador Pentium

Impressora - Fone 973-3709
100 cl

• Casa de alv. na Rua José Pavanello - Ilha da Figueira, com I suíte, 3 qtos, sala de estar, jantar, TV, copa, cozinha,
garagem,,2 bwc, Ioda murada - R$ 90.000,00 - nego

• i DI ;);J Dt�(.);.'11
• Terrenos com financiamentos longos e peque� entrada - próximo a Malwee, Ceval e Fleischmann Royal
IiTerrenos no Loteamento Nicoluzzi, atrás da Igreja São Judas, a partir de R$ 11.000,00 - aceita-se carros.

• Terreno no Lotearnenro Juventus, com 15,00x25,00 = 375,0001' - Preço R$ 12.000,00 ou entrada R$ 5.000,00 e parcelas
.Terreno na Rua Alvino Kraise - Jaraguá Esquerdo com 12,00 x 35,00 = 453,60m' - Preço R$ 15.000,00 - nego
• Terreno tanto comercial como residencial, próximo ao Rau, com asfalto, excelente localização, a escolher - a partir de
R$ 15.000,00 - aceita-se 809'0 em carros.

.3 lotes no 101. Renascência defronte a Rua Pref. José A. Bauer - 2 de esquina - I - 19/25-487.50m' de esquina - R$ 25.000,00
- 2 - 15/25-375.0001' - R$ 15.000,00 - 3 - 15130-450.0001' de esquina - R$ 20.000,00 ou R$ 40.000,00 (todos)

.

• Terreno no Lot. Divinópolis de esquina com 486,33m' - Preço R$ 1&.000,00 - nego
• Terreno na Rua Afonso Schumann, com 14,50 x 29,00 = 420,5001' - Preço R$ 18.000,00 - nego
• Terreno em Três Rios, rua principal, comercial com 2.600.00m' excelente imóvel - R$ 25.000,00 - aceita-se carro.

• Terreno na Rua José Pavanelo de esquina com 726,00m' na Ilha da Figueira - Preço R$ 35.000,00 - nego
"Co',: ;::;::::::;���T':�?M�P Wi ';;��W�:, ·'�r::::::::::::::w?r::�;�;�<y:?��'

.

A.lugâ:sé·�alas d?'prédi?da antig
.,

Aluga;'Se salas no;Erljr.;·Chiod.i
.
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Faça-nos uma visita e conheça nossa variedade de imóveis

• Casa de alvo na rua Rodolfo Hufenüessler
com I suíte, 2 qtos, sala, copa. cozinha,
churrasqueira, varanda; garagem pl 2 carros,
murada - R$ 95.000,00 - negociável

Casa na Vila Lalau - com 3

qtos, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem - R$ 80.000,00 - nego

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informativo
Imobiliário

-
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CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1014· R. FLORIANO FREIBERGER· 224,00m'· Suíte, 2 qtos, dep. de empreg., plscina- R$
110.000,00
Cód. 1021 • R. LEOPOLDO MANKE • sobrado. c/140m'· Suíte + 2 quartos - R$ 58.000,00
Cód. 1118· BARRA· Res. Dna Juliana c/150m'· com suíte + 2 qtos, dep. empregada e piscina.
Aceita imóvel menor Jalor.
Cód. 1212· JGUÁ ESQUERDO· c/120m'· 3 qtos - Próximo ao Colégio Cristina Marcatto· R$

39.000,00
Cód. 1214· R. JOSÉ EMMENDOERFER . c/230m'· Suíte, 2 qtos, escritório dep. de empreg.,·
R$ 85.000,00
Cód. 1254· R. JOSÉ EMMENDOERFER - próx. antiga APAE, c/ suíte + 3 quartos· R$ 80.000,00
Cód. 1353 . VILA NOVA· c/ suíte + 2 qtos, dep. empregada e piscina. Aceita imó�el de menor 1

TERRENO

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

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$
110.000,00
TERRENO com 1.540m2 sito à Rua Àrnazonas
Próximo a Scar - R$ 100.000,00

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

1da Igreja Nossa Senhora do Rosário - R$ 55,000,00
TERRENO com 5.380m2 frente para BR 280 e Rua

dos Imigrantes - R$ 60.000,00
Dois terrenos na Rua Alfredo Schumann - um de

COMUNICADO
CORRETOR
IMOBILIÁRIO

valor.

Cód. 1431 • R. JOÃO WIEST JUNIOR· próximo ao Recreativa do Breithaupt • 4 qtos, 2 BWC .

Terreno c/560,00m'· R$ 25.000,00 + financiamento· Aceita Terreno, carro, parcelamento
Cód. 1353 • RUA EUZÉBIO DEPOY • suíte, 2 qtos, piscina· R$ 100.000,00 • Aceita casa menor

valor, apto.
Cód. 1355· RUA 25 DE JULHO· casa antiga c/4 qtos • Terreno c/l.628,00m' A Secretaria Estadual de

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

CASAS MISTAS
Cód, 1291 • VILA LALAU· 3 qtos : R$ 32.000,00

TERRENOS
eco. 2072· AMIZADE - c/20.570m'· R$ 120.000,00
Cód. 2073 • Rua Robert Ziemann, esquina c/ 702,90m' • R$ 32.000,00
Cód. 2114 • BARRA· Res. Dna. Juliana c/ 430m' • R$ 18.000,00
Cód. 2117 • Rod. Para Pome rode • próx. Met. Lombardi c/ 46.000,00m'
Cód. 2193· FIGUEIRA· Lot. Juca c/307,50m'· R$ 12.500,00
Cód. 2214· JGuÁ ESQUERDO de frente c/500,00m'· R,,$ 20.000,00
Cód. 2216 • JGUÁ ESQUERDO, esquina entrada Juventus c/479,00m'· R$ 27.000,00
Cód. 2213 • Rod. João Lúcio da Costa· de frente c/ 1.350m' • R$ 20.000,00 • 2 km trevo de
Schroeder
Cód. 2314· VILA LENZI· ao lado Escola Giardini Lenzi c/3.813,00m'· R$ 70.000,00
Cód. 2373· VILA RAU· Fundos Tecnasal 14 x 25· R$ 13.000,00

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

1
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

em participar
"Curso Preparatório"

contatar com Luiz Sérgio -

telefones 370-0919 / 370-0819

Interessados
do

CASAS
SALAS COMERCIAIS

cód. 4002 • ED. FLORENÇA· 80m'· R$ 65.000,00
Cód. 4004 • MARKET PLACE - 44m' - R$ 37.000,00
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65.000,00 1

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

1
- 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

Vendo casa alvenaria contendo 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro e lavanderia cl

grades najanela - R$ 12.000,00.
Aceita carro no valor de 50% de entrada,
Casa localizada no Bairro Petrópolis
Joinville - Fone 465-0825

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

apto. menor valor.
Cód. 3012 • Ed. Aster - novo, c/2 quartos, 2 bwc, garagem - R$ 50.000,00
Cód. 3015· Ed. Maguilú - 2 qtos. c/ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 3016 • ED. CRISTIANE MONIQUE - Suíte + 2 qtos - R$ 60.000,00
Cód. 3017· Ed. Lunelli - rua Antonio C. Ferreira· A construir em sistema de condomínio fechado.

Apto c/ suíte, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, c/ garagem - 38 parcelas de 2,95 Cub's, s/
acabamento. r-

I

Cód. 3018 - CENTRO· Aptos novos c/2 e 3 qtos. Rua Leopoldo Janssen

CASA ALV. com 70m2 - mais casa de madeira de

150,00m2
- na Rua Luis Bortolini, 435 - R$35.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPOSAMPIERO

Vendo casa mista contendo 2 qtos, sala,
cozinha, .lavanderia, garagem, chuttes

queira com grades e murada R$
15.000,00.
Aceita carro no negócio, localizado no

Bairro Escolinha - Joinville
Fone 465-0285

LOCAÇÃO
Cód. 605 - Casa alv., suíte, 3 qtos, dep. empregada - Centro - R$ 700,00
Cód. 615 - Excelente casa de alv. c/ suíte, c/ hidra + 2 qtos, piscina. próx. Floricultura Florisa.
Cód. 627'- Apto 'c/2 qtos + telefone - Res. Maguilú - R$ 280,00
Cód. 632 - Apto c/2 qtos no Ed. Honduras· Rua Guilherme Weege • RE 300,00
Cód. 637 - Apto c/2 e 3 qtos na Av. Getúlio Varqas- CENTRO· a partir de R$ 320,00
Cód. 639 - Apto c/ suíte, 2 qtos - Ed. Centenário· Próx. Hospital São José· R$ 350,00
Cód. 640 - Apto C/l qto • JARDIM CENTENÁRIO· R$ 200,00

'

Cód. 641 - Apto c/ suíte, 2 qtos, dep. empregada - Ed. Jguá • R$ 600,00
Cód.,642 - Apto. próx. Prefeitura c/3 qtos • R$ 380,00
Cód. 656· Salas p/ escritório em frente Cal. São Luís - CENTRO - R$ 180,00
Coo. 660· Salas c/32m' - estác. próprio no Center Foca - R. Reinaldo Rau - CENTRO - A partirde R$ 300,00
Cód. 663 - Sala ideal p/ Restauranie ou Lanchonete, c/ �OOm' - Próx. Posto Marechal - CENTRO"
Cód. 679 - Sala comI. c/190m', na Av. Màl. Deodoro (anliga Farmácia Sesi) - CENTRO
Cód. 687 - Sala comI. Mobiliada, ideal p/ escritório na Av. Mal. Deodoro- CENTRO· R$ 400,00
Cód 699 - Excelente Galpão c/525m', estaco no JARAGUÁ ESQUERDO - Próx. RoceI.

OUROVERDE
SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

1BREVE O LANÇAMENTO DO

LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ
ES UERDO

Vende-se casa de alvenaria
com 2 quartos, sala, cozinha

e demais dep. - Bairro
Czerniewicz próximo ao

PAMA R$/35.000,00
Contato: (047) 371-9470 ou

370-8649

hnobillárla Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

17 - VERSALHES - TERRENO e/450m' - íu 13.000.00 (Parcelado)
18 - GIARDINJ LENZI � TERRENO c/788m' - R$ 15.000.00 (parcelado)
19 - VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL C/380m' - 13x27 - R$ 32.000.00
20· CHAMPAGNAT - TERRENO c/ 15x30 - R$ 16.000.00 (Parcelado)
21 - AMIZADíõ - TERRENO 14X24.75 - Rua Asfaltada - R$ 10.000,00 + Parcelamento
22 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO 14X28 - R$ 5.000.00 + 20 Parcelas de R$
240.00

VENDAS 04· nARRA R. CERRO - CASA ALV. cl 70m2, :\ dorm .. J bwc, sala. cozinha. murada
• R$ nono.no
05 - pR6x. PREFEITURA - 100m' + TERRENO ct 18 x 22 - Casa em alvenaria e/3
dorm. - R$ 45.000.00
06- CZERNIEWICZ - CASA ANTIGA + TERRENO e/2.5011111' - R$ 10U.IJOIJ.00
07 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA EM ALVENARIA CI SUíTE + 2 DORM. - c/
150m' - 1<$ 45.000.00

/

08 - GIARDINI LENZ I - CASA EM ALVENARIA C/ PISCINA - ct 300m' +
TERRENO 1.1 OOm' - R$ 130.000.00
09 - JOÃO PESSOA - CASA ALVENARIA cl 100m'. cl 3 dnrm .. hwc. sala. cozinha.

garagem toda murada - R$ 25.000.00
10 - CENTRO - CASA cl 300m2 - I sunc + 2 dann .. piseine. 2 garagcns cl portão
eletrônico - R$ 100.000.on + financiamento
J J - CENTRO - APARTAMENTO cl I suúc com sacada. 2 dorm. 3 salas. churrasqueira
com sacada. 2 garagens. sauna. campo dc tutehol. sala dc ginástica - R$ 142.000.00-
Aceita imóvel/carro no negócio até R$ 70.000.00
12 - CENTRO- APARTAMENTO el2 DORM +GARAGEM - cl I 15m" R$ 46.000.00
13 - CENTRO - APARTAMENTO cI.11l0RM + 02 DWC - c/147m'· R$ 49.000.00
14 - VILA NOVA - APARTAMENTO ct suíte + 2 dorm. churrasqueira, scll:ada· cl
.145m' - R$ 5B.000.00
15 - CENTRO - APARTAMENTO cl 2 dorrn .. sala. cozinha. sacada. garagem - R$
.10.000.00 + Finane.
16 - CENTRO - ApARTAMEN10 e/.l dorrn .. sala. cozinha. c/ garagem - R$'46.000.00

1I0l'a cl //Om' + 90m'
área de festa" J
dorm., 2 bwcs, sala,
cozinho mobiliada,
garagem cl portão
eletrônico.
Valor: R$ 72.000,00
(aceita em troca apto
.em área central)

02 - II.HA DA 1'lliUJ:lRA - CASA 10M AI.VloNARIA c/150m', suíte + 2 dorrn. +
TERRENO com 420m' - R$ XII.OUO.Oll
03 - CENTRO - CASA cl 3 dorm .. 2 salas. cozinha. bwc. área de serviço. cl garagem
- R$ 65.000.00'

LOCAÇÃO
OI • VILA LALAU - CASA I'R6x. WEG" - com suíte + 3 dorm .. com garagem - R$
450.00
02 - CENTRO - ED. VAIRA - r-aóx. WIZARD - 3 darm. + 2 bwcs - c/ garagem - R$
350.00
03 - VILA LALAU - SOBRADO -I'R6x. MET. TRAPP - 3 dorm. + 2hwes - c/ garagem
R$ 350.00
04 - BAEPENDI- SOBRADO - SOB JAIME MOTOS-.l dorm. cl garagem - R$ 350.00
05 - CENTRO - APTO. - ED. SCHIOCHET - I suíte + 2 dorm .. c/ garagem - R$ 600.00
06 - VILA LENZI- SOBRADO - PR6x. WEG 1- 2 dorm. + 2 bwcs -c/ garagem - R$ 300.00
07 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 2 dorm .. s/ garagem - R$ 270.00
08 - NOVA BRASÍLIA - APTO NOVO - 3 dorm .. c/ garagem - R$ 330.00
09 - CEN'fRO - APTO. ED. ITALlA - 2 dorm .. c/ garagem - R$ 330.00
10 - CENTRO - APTO, ED. JARAGUÁ· I suüc + 2 dorrn .. c/ garagem - R$ 550.00

Rua Reinaldo 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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o utilitário da Peugeot
A Peugeot traz ao Brasil o

furgão Partner, que com

tantas qualidades se torna

um carro de passeio. O
veículo importado veio

.

disputar com fortes
concorrentes o mercado de

utilitários, dominado
durante quase duas

décadas pela Fiat Fiorino,
que não deverá perder a

majestade tão cedo. Os
outros concorrentes são

importados, Renault
Express, Volkswagen Van
e Seat Inca. Eles chegaram

mais cedo ao mercado.
O utilitário da Peugeot

aparece em modelo único,
com pintura metálica e

grade de proteção de

carga opcionais. Tem
interior simples, como
todos os carros de sua

linha. Traz bancos com

efeito antimergulho,
compartimento para
objetos nas portas,

direção com regulagem de

altura, prendedor de
recados no painel, porta
objetos sob o banco do

passageiro, preparação
para som com al to

falantes, ventilação
forçada com quatro
velocidades e uma

inovação para o

mercado, banco do

passageiro rebatível,
o que aumenta

quase meio metro o

volume de carga do
interior.

A segurança é um

ponto forte da
marca Peugeot, que

não poupou o

furgão Partner. Ele
tem barras de

proteção nas portas,
corte de

alimentação de
combustível em caso

de acidente, barras
de proteção de carga

para o banco do
motorista e freios

traseiros com

compensador de
carga. O

compartimento de

cargas tem três mil
litros de capacidade

volumétrica ou 625 kg de

carga útil, a mesma média
dos concorrentes. O motor

1.81 de injeção eletrônica

multiponto, 4 cilindros e 8

válvulas, faz o carro

alcançar velocidade muito
boa para o modelo. Já o

preço, não é o forte do

importado, R$ 17.540,00.

�
TAPEÇARIAAUTOMOTIVA

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.

FONE: (047)372-3938
Rua: Erwino Menegotti, 30 - 89.254-000 - Jaraguá do Sul- SC

outros

importados,
até
mesmo

com a

imbatível
Fiorino

o Partner

Furgão
chega
com força
tötal para
competir
com

TAPECENTER

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

Não passe sem brilho.
A t.V está revolucionando o mercado de polimento com o lançamento do

sete Espelhamento de Pintura 3M.

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

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

COMPLETOSERViÇO DE LAVAÇÃO.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Kombi,
ano 76, cor branca,
gasolina, com c

arroceria de madeira
para frente.

Tratar: 376-1150.

Vende-se Gol, ano 90,
valor R$ 5.100,00.
Tratar: 370-0806.

Vende-se Gol 1000, ano
96, por R$ 7.500,00.
Tratar: 373-1090.

Vende-se Passat, ano 74,
por R$ 700,00.

Tratar: 276-0234.

Vende-se Gol, ano 90

CL, 1.6, por
R$ 5.200,00.

Tratar: 370-0806.

Vende-se Fusca, ano 79,
por R$ 1.800,00.
Tratar: 975-3954.

Vende-se Gol, ano 89,
por R$ 5.000,00.
Tratar: 370-3509.

Vende-se Gol, ano 92,
gasolina, 1.8. Tratar:

371-6430.

Vende-se Fusca,
motor 1.500, ano 66

por R$ 1.000,00.
Aceito moto.

Tratar: 372-1226.

Vende-se Voyage, ano
84, por R$ 2.800,00.

Aceita-se Fusca.
Tratar: 372-3386.

Vende-se Gol, ano 81,
R$ 1.800,00.

Tratar: 370-7938.

Vende-se Gol CL, 1.8,
ano 94, por
R$ 7.500,00.

Tratar: 975-3119.

CHEVROLET
- - - -

FORD
- -

Vende-se Opala, ano 78, Compra-se Del Rey ou Gol
por R$ 1.500,00. até R$ 3.000,00.

Trata r: 975-0905 com Tratar: 276-0263.
Renato.

Vende-se Kadett, ano 94,
por R$ 5.500,00 + 18x

de R$ 320,00.
Tratar: 376-0888.

Compro Chevette, ano
78 a 82 em ótimo
estado. Tratar: Rua

Campo Alegre, 634.
Ilha da Figueira.

DIVERSOS

Compro carro batido,
acima do ano de 1990.

Tratar: 376-1289.

Vende-se. Maverick, ano
76, vermelho, ótimo
estado, aceito troca.

Valor: R$ 1.800,00.
Tratar: 370-2461 .

Vende-se uma Tobata
para sítio.

Tratar: 376-1150.
<'

Fiesta cIass Okm cinza
Blaser Ecc top de linha 98 preta

Compro Fiesta, ano 96, Palio ED 98 branco
Gol Mi 98 preto

com 4 portas. Goi Mi Plus 97 prata

Tratar: 371-1162. Ranger STX 96 azul
Fiesta prata cl ar-quente e limpador 96 prata
Escort Hobby .

96 bordô

Vende-se Pick-Up Corsa 96 azul

Del Rey Ghia, ano 86,
Gol i 96 branco
Uno I.S IE 96 azul

prata por
Corsa Wind 95 bordô

Pampa L 1.6 95 branca

R$ 3.500,00. Tipo cl teto, rodas completíssimo 95 grafite

Tratar: 376-0316. Tipo 1.6 95 grafite
GoI Plus 94 bordô
Uno ELX 4 portas cl trio 94 bordô

Compra-se Del Rey ou
Saveiro CL 94 prata
Escort XR3 completo conversível 94 branco

Gol até R$ 3.000,00. Uno eletronic 94 verde

Tratar em Nereu
Logus CL 93 verde

Ipanema 4 portas cl rodas liga leve 93 cinza

Ramos, próximo a
Kadett SLE 93 cinza
Gol GL 1.8 92 prata

Granja uber com Santana GL com direção 92 azul

Odilom. Monza SLE completíssimo 4 portas 90 marrom

Chevette gas. 88 prata
Kombi 87 bege

Vende-se Mondeo C Santana Quantum GL cl direção 87 azul
Parati 86 prata

LX, ano 97, Escort L 86 cinza

R$ 23 mil, à vista.
Belina 86 bege
Monza SL 4 portas 84 prata

Tratar: 371-5824. MOTOS
XR 200 (pronta para trilha) Ok rn branca
Titan 98 roxo

Titan 96 azul
Titan 96 cinza

XT 600 94 azul
XL 125 84 vermelho
CBX 150 91 branca

Compra-se Corcel I.
Tratar: 376-0833.

Vende-se Apolo, ano 90,
gasolina.

Tratar: 372-1392.

SILENCAR
�TO�.

AMORTECEDORES
....

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

CASA DO AUTOMOVE!
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

�:t·m·IM1?�UD·J.c

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC

Fones:
372-3675
371-7157
371-7292

· [J!](]))[J[)ß I7ll1J
Vtliculö.$ 370-2022

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

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.,.®�.IJDfjJD

1J����1
Telefone: (047) 376-0251

. '

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

O' F I C I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

HA M A R I HGA
Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- ESTILO

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

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

CONFORTO

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

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

� Banco do motorista com regulagem manual de altura:

permite o ajuste adequado a cada motorista (opção).

�

VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONARIA
./ ./

CHEVROLET. JA DISPONIVEL!
. .

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

laterais.

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

V Air-bag e pré-tensionador do cinto de segurança
para motorista e passageiro dianteiro.

MOTOR

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

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

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

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

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Novo Volvo S80 NOVIDADES
o novo top de linha da marca sueca

vem para completar a total renovação da
sua gama demodelos.Omodelo vemcom

linhas muito atraentes e diferentes de

qualquer Volvo, o motor também está de
forma diferente, foi colocado trans

versalmente para que a tração seja
dianteira, mas também para aumentar a

área interna sem ter que aumentar a

distância entre eixos.Omotor éum 2.8litros
com 272 cv e 38,7 kgm de bináriomáximo

que equipa a versão de top S80 T6,
equipada ainda com dois turbocom

pressores que dão a ele uma velocidade
máxima de 250 km/h e uma aceleração de
O a 100 km/h em 7,2 segundos.A suspen
são é do tipo MacPherson, com triângulo
inferior à frente e do tipomultibraço atrás,
sendo usado o alumínio para alguns dos

componentes demodo a reduzir as massas
não suspensas eassimmelhorar a precisão
do comportamento dinâmico.A segurança
é de alta sofisticação e que traz o sistema

Whips, cortinas de air bags nos vidros
laterais, sensor para verificar se existe

alguma pessoa no banco do carona e cinto
de três pontos em todos os bancos.

O carro tem na verdade tudo dobom e

do melhor, televisão, sistema de

navegação por satélite (no Brasil não é

disponível), telefone no painel (mas que
só serve ria Europa), regulagem de

temperatura do ar-condicionado para
cada passageiro da frente, emais infinitos
botões com várias funções.r O preço é
muito honesto para um top de linha da
Volvo e mais barato que muitos outros

top, R$ 173.000,00.

ClasseA Flecha de Prata

O Mercedes Classe A
foi envenenado com

apliques em fibra de
carbono.trodas 18

polegadas e pintura à
flecha de prata

exclusivamente para
os pilotos da

McLaren. Entretanto,
a mesma versão

exclusiva foi editada
na Alemanha em

determinadas 200

unidades, o que não
deu nem para o cheiro, após a divulgação do modelo as poucas unidades
foram vendidas em duas horas. O relançamento pode acontecer no Brasil.

Dakota Sport a diesel
A picape da Chrysler
agora também vem na

versão diesel,mas que
acompanha qualquer
motor V6 a gasolina.
São quatro cilindros,
turbo eintercooler
dentro do capô desta
nave, que na hora de
encher o tanque não irá
deixarmais ninguém
pobre.Mas na hora de
comprar pode ser, o

preço desta picape é de
R$ 39.640,00.

o carro

veio ao

mundo
mors novo

do que
nunca,

chassi,
motor,

design e

segurança

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada
NOVAMENTE EM 1º LUGAR NA

OPINIÃOPÚBLICA:
- Certificado Emprov
- Certificado Master
- Certificado Podium

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

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

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

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

marimar@nctuno.com.br

TERRENOS
• Rua João Januário Ayroso com a área de 8.756m' - R$ 150.000,00 (negociável).
• Rua João Planinschek com área de 5.992m' (85,60 x 70,00) - R$ 180.000,00 (negociável, uma

ENTRADA e saldo parcelado).
• Rua PastorAlbert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com área de 1.794m' (23x78) - R$ 65.000,00
(negociáveL)
• Rua Pastor Albert Schneider (a 1.000 mts da MALWEE) com área de 17.225m' (negociáveis em

áreas de no minima 2.000m').

CASAS
• CENTRO - Rua Jorge Lacerda - Casa de alvenaria de 291m' (inacabada) - 1° piso: garagem para 2
automóveis, sata ampla, churrasqueira, BWe e dispensa - 2° piso: 1 suite, 3 quartos, sala ampla,
8WC - 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 suite, 2 quartos, 2
saias, sala de passar, dispensa, cozinha, 1 banheiro,lavanderia e garagem - R$,70.000,OO - Terreno:
630m'.

SiTIOS
GARIBALDI - Terreno com 543.000m', com água, próprio para pastagem e lagoas, com energia
elétrica, edificado com um galpão de madeira - R$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis até o

valor de R$ 50.000,00.
RIO D� LUZ - Terreno com área de 55.000m' com uma casa de alvenaria (estilo colonial) - R$
40.000,00 (parcela)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluisio Boeing - 4 quartos, saias, banheiros, garagem e demais dependências - R$
300.00
SALA COMERCIAL - Rua João Planinchek de 230m' - R$ 550,00
SALA COMERCIAL - Rua João Januário AYROSO - 125m' - R$ 500.00 com telefone

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

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

••••••••••••••••••••••
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TERRENOS I
1 - Terreno cl 1.044,50m2 (28,OOx37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra
- (defronte Ciluma) I
2 - Terreno cl 358,OOm2, Loteamento Papp - Rua 541' - R$ 19.000,00
3 - Terreno cl 378,OOm2, Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00 I
4 - Terreno cl 673,58m2 - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00 I
- 50% entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.

5 - Terreno cl 329,OOm2 (14x23,50) - R. Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 12.000,00 I
aceita carro até R$ 8.000,00
6 - Terreno cl 600,60m2 - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 16.000,00 I
7 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até I10 x - Total R$ t 1.000,00
8' - Terreno cl 408,70m2, Jardim Hruschka II - R$.4.000,OO + 30 x R$ 334,00 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FONE: (047) 372-2734
VENDE

SíTIOS
1 - Sitio cl 62.500,OOm2, sendo 16.000,OOm2 de área plana, cl rancho de 100,OOm2,
churrasqueira, 15 cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da

Malwee - R$ 75.000,00

CASAS
1 - Casa tle alvenaria cl 60,OOm2 - Terreno cl 718,OOm2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$
42.000,00
2 - Casa em alvenaria cl 157 ,OOm2mobiliada e mais uma cl 60,OOm2semi-acabada, terreno
cl 2.013,28m2,localizada à Rua Pastor Albert Schneider, sin°. Aceita outro imóvel como

parte em pagamentos nos Bairros: Barra, Sãe Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$
150.000,00 - Negociável
3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria, um com

60,OOm2 e outro com 50,OOm2 - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00
.

4 - Casa mista com 100m2, mais galpão em alvenaria com 43,60m2 - Terreno 15x30,90

(463,50m2) - José Narloch, 1271 - São Luis - R$ 28.000,00 - aceita carro até R$ 6.000,00
ou outro imóvel em troca com volta minima - R$ 12.000,00
5 - Casa alvenaria com 250,'OOm2 outra com 180,OOm2 - duas salas com 72,OOm2 e mais

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

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial el50,OOm2, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao ladoda Igreja da Barra - R$ 270,00
2 - Sala comercial cl 36,OOm2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
3 - Sala comercial cl 100,OOm2, Rua Pastor A. Schneider, 871 - R$ 430,00
4 - Sala comercial cl 100,OOm2, Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00
5 - Sala comercial eI aproximadamente, 30,oorr\2 - Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120,00
6 - Galpão em alvenaria cl 260,OOm2, Rua Luiz Salier, na Barra - R$ 600,00
7 - Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua Egidio Busarello, 324, Lot. Papp - R$ 270,00
8 - Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Joaquim A. Girolla, 210, Lot. Papp, na Barra
- R$ 290,00
9 - Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 688 - R$ 250,00
10 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências - Rio Cerro - próximo
Nanete Malhas - R$ 230,00
11 - Apartamento cl 2 quartos, garageJll, Rua Pastor A. Schneider, 1187 - R$ 230,00
12 - Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem, Rua Abramo Pradi, ao lado do n° 358 - R$ 190,00
13 - Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi,
212 - R$ 180,00
14 - Casa mista cl 2 quartos e demais dependências, Rua Lat. BerthaWeege, Lot. Salier,
na Barra - R$ 190,00
15 - Casa mista 'cl 70,OOm2, 3 quartos e demais dependências - Rua Maria Nagel, 202 -

RUA ANGELO RUBIN I, 1224 - SALA 09

EMPREE'NDtMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

- Terreno cl 43.689,OOm2 - Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno cl área de 22.892,OOm' - Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de 102.752,OOm' - Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 450,OOm' - Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00 - R. Lateral da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno cl 420,00 m' - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m' - (20.000,OOm' planos) - 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
- Lote de esquina' cl 51 O,OOm2 - Loteamento Renascença - R. Preleito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m2 -Lotaarnento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00

,

- Lote n° 0ger442,OOm', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe. Vila Nova, com área total de 4.200,OOm2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,OOm' na Rua Martin Sthal, próx, Fórum - R$ 42.000,ÖO
- 02 terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,OO·cada
- Lote n'Ol, cl 688,27m2, localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condominio das Azaléias' - R$ 25.000,00

Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Matheiro
- Apto. cll suite + 2 qtos ou 1 suite + 1 qto e demais dep., todos têm sacada cl churrasqueira. Ent. a partir de R$ 13.289,06 + parcelas a partir de RS 738,28
corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto d306m', com suite + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas de garagem. Edicicio com grande área social (piscinas térmicas,
salões de festas,salas de jogos, quadra de esportes, quiosques ... ) Valor: RS 142.000,00 sem acabamento intemo.

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratta
- Apto. d suite + 2 quartos e demais dep. 2 vagas de garagem:
n' 1001 d241,20m' - Entrada de.R$ 37.850,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.120,09)
- Apto. cl suíte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n' 1104 d157,30m' - Entrada de R$ 25.125,00 + assumi, parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 738,28)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$17.000,OO e parcelas de R$ 466,93.
Edifício Tulipa - Rua Ãngelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
- 1 Sala comercial dlll,14m' de área total (108,57m' de área útil). Entrada de R$ 39.350,00 + assumir parcelas de condominio de construção de 2,258 Cubs (R$ 996,84)

CASASIAPARTAMENTOS/SALAS
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Àngelo Schiochet, apto, 702 d225m' - suite +2 quartos, sacada d churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salãode festas,
piscina. Preço total incluindo acabamento dfferenciado - R$ 125.000,00

-

- Apto. 303: d219,OOm' - suite + 2 quartos, dep. empregada, sacada d churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de festas, piscinas - Preço total sem acabamento - R$

110.000,00
- Apto. d2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Apto. d suíte + 2 quartos, bwc social, sacada d churrasqueira e demais dep .. área total de 92m' - Rua Bahia - Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento de R$ 28.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,OOm' - R. Bemardo Dombusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Sala d mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edffício Florença - R$ 53.000,00
- Casa com 192,OOm' - suite + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.ÖOO,OO
- Casa de alvenaria d aprox. 150,OOm' - Rua Max Wilhelm - R$ 75.000,00 - Troca-se porterreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.

- Casa semi-acabada de alvenaria eI 125,OOm', num terreno de 945,OOm' - Rua Águas Claras, Ilha da.Fiqueíra - R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central
- Casa em alvenaria d200,OOm - 1 suíte- 3 qtos, dep. de empregada completa edemais dep., boa área churrasqueira, garagem para 2 carros - Rua Heinrich August Lessmann,
230 - R$ 58.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 6O,30m' + mezanino, num terreno d450,OOm' - R. Ferdinando Krueger sk«, lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa d70,OOm' num terreno d750,OOm' - Rua Jorge Buhr 249 (Fundos),'Bairro Água Verde - Próximo a FERJ.
- Casa d181,OOm' - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., d garagem p/2 carros. Com uma edicula em alvenaria d55,OOm' - Rua lrmão Leandro, 750 R$ 85.000,00
- Casa em madeira d350,OOm', terreno d595,OOm' - Rua Martin Stall- R$ 47.000,00

'

- Sobrado em alvenaria com 350,OOm' - Rua Leopoldo Jansen, 20 - R$ 200.000,00

TERRENOS

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Apto. cll quarto, demais dep. - Rua Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emitie
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demais dep. - Rua Eleonora Salier Pradi, 307 - Ed. Antúrio
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep. - cl boa área social � piscina no prédio - Rua Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto cl suite + 2 quartos e demais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet
- Apto cl 3 quartos e demais dep. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Angelo Schiochet, cl suite + 2 quartos, dep. empregada e demais dep. (sacada cl
churrasqueira., 2 vagas de garagem), prédio com salão de festas e piscina.

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GUARAMIRIM - CASAS DEALVENARIA
Rei. 79 - área de 70,OOm2 - 2 quartos - R. Jaraguá - R$ 28.000,00 (Negociavéis)
ReI. 82 - área de 180,OOm2 - 3 quartos - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Rel.85 - área de 128,OOm2 - 4 quartos - R. João Soter Correa - R$ 45.000,00 (Neqocíavéis)
Rei. 154 - área de 162,OOm2 - 4 quartos - Estrada Caixa D'Água - R$ 60.000,00 (Negociavéis)
Rei. 173 - área de 84,OOm2 - 3 quartos - R. Armando Stringari - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Rei. 244 - área de 120,00 m2 - 4 quartos - R. Olandia Petri Satler - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
ReI. 179 - área de 85,OOm2 - :3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosário - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
ReI. 209 - área de 170,OOm2 - 3 quartos - R. 115 (Pr6x. Merc. Vasques) - R$ 20.000,00 (Ass. lin. R$ 207,00)
ReI. 354 - áreas 90,00/70,00 m2 - 3/2 qtos - Rua Alexandre Lenlers - (Mista e Alv.) R$ 38.000,00 (02 casas)
ReI. 404 - área de 180,OOm2 - 4 quartos - R. 28 de Agosto (Pr6x. Lojas Macal) - R$ 230.000,00 (terreno com

1.720,OOm2) Área nobre

JARAGUÁ DO SUL - CASAS DEAL VENARIA
Rei. 208- área de 120.00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
Rei. 455- área de 117,OOm2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + linanciamento
ReI. 243- área de 72,OOm2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
Rei. 301- área de 120,OOm2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
Rel.456-Sobrado área de 275,OOm2- 3 quartos- R. Richart Piske R$ 75.000,00

JARAGUÁ DO SUL - CASAS DEMADEIRA
ReI. 454- área de 98,OOm2- 3 quartos- R. Gov. Jorge Lacerda - R$ 75.000,00 (Negociavéis)

JARAGUÁ DO SUL - TERRENOS
ReI. 77- área de 405,OOm2 - R. Ricardo Grimm - R$15.000,OO (Negociavéis)
Rei. 452 - área de 392,OOm2 - R. José Emmendoerfer - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Re!.451 - área de 855,OOm2 - R. 789 LaI. Heineck - R$ 19.000,00 (entrada 11.000,00, saído a combinar)
Área de 362,OOm2 - Jardim Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00

JARAGUÁ DO SUL - APARTAMENTOS
Residencial Clarice Koch Apto 204 - áreas de: 115,66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso- Entr. de R$ 24.102,68 + 30 parco de R$ 495,94 (Em Construção)
Residencial Clarice Koch Apto.104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 20.741,40 + 30 parco de R$ 460,92 (Em Construção)
Ed Pérola Neora Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 107.12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 46.352,25 + 15 parco de R$ 865,24 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 101 - áreas de: 173,30m2 total e 107,12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$38.935,89 + 15 parco de R$ 865,24 (Em Construção)
Residencial Ágata - Apto 101 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R.Nelson
Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Áoata - Apto 401 - áreas de: 161,41 m2 total e 99,52m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 80.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 501 - áreas de: 162,30m2 total e 1 00,12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Jade - Apto 101 - áreas de: 152,05m2 total e 91,43m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$8.117,90 + 50 parco de R$ 811,79 (Em Construção)

.

Residencial Jade - Apto 102 - áreas de: 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 6.079,10 + 50 pare. de R$ 607,91 (Em Construção)
Residencial Esmeralda - Aptos com suite + 2 quartos - áreas de: 210,34m2 total e 128,78m2 privativo - R.
João Picolli - 66 pare. de R$ 944,34 (12 andar) Lançamento,

66 parco de R$ 1.036,22 (demais andares) Lançamento
Pare. 01 somente 15/07/99

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

66 pare. de R$ 520,86 (demais andares) Lançamento
Pare. 01 somente 15/07/99

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

"Carteira de Imóveis".

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
IIU� CEL. Plloc6PI0 GOMES IIE OLIVEIM, ;i��:��II�GUÁ 110 SUL - SC - FONE: .1",-, ..,'7 ''''

VENDE

CASAS
• Bairro Czerniewicz com 226m2, estilo sobrado, terreno com 1.000m2 - R$
140.000,00
• Bairro Vila Lalau, com 200m2, terreno com 435m2 - Rua Dom Bosco, 79 - R$
100.000,00
• Bairro Vila Lenzi, com 190m2, terreno com 450m2 - Rua Marcelo Barbi, 47 - R$
75.000,00
• Bairro Três Rios do Sul, com 80m2, terreno com 445m2 - Rua Pref. José Bauer,
2.700 próximo ao Rodeio Crioulo - R$ 13.000,00
• Bairro Ana Paula, em alvenaria com 84m2, terreno com 378m2 - Rua Francisco
Frederico Möller - R$ 18.000,00
• Bairro Ana Paula, em alvenaria com91 m2, semi acabada terreno com 350m2 - Rua
Adenor Arangoso, 376 - R$ 30.000,00

665m2, loteamento Joaquim Girola, próximo ao Posto Km 07 - R$ 17.000,00
399m2, no bairro Czerniewicz - R$ 19.000,00

GUARAMIRIM - CASAS MISTAS EMADEIRA
Rei. 160 - área de 155,OOm2 - 3 quartos - R. Rodollo AquilinoBucci - Avai - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Rei. 170 - área de 80,OOm2 - 2 quartos - LaI. da Agostinho Valentim do Rosário - R$10.000,OO (Negociavéis)
Rei. 411 - área de 100,00 m2 - 3 quartos - Rua Pr. Lorens Hans (Centro) - R$ 27.000,00 (Barabada).

GUARAMIRIM - TERRENOS
Rei. 97 - área de 1.000,OOm2 - Estrada Guamiranga (ao lado do Campo de Futebol) - R$ 15.000,00
ReI. 93 - área de 775,OOm2 - R. Jaraguá (Pr6x. a escola Germano Lalin) - R$ 15.000,00
ReI. 294 - área de 1.102,50 - R. Bethildes Pires M. Ribeiro (lateral da Ervino Hanemann) Avai - R$ 15.000,00
(parcelável/ aceita terreno de menor valer)
Rei. 169 - área de 457,OOm2 - R. 28 de Agosto (Pr6x. Estação Rodolerroviária) - R$ 30.000,00
Rei. 239 - dois terrenos de 450,00m2 cada - Lateral de Silveira Junior (Pr6x. a Classic) - R$ 27.000,00 cada.
Rei. 182 - área de 1.300,OOm2 (26x50) Plano - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 15.000,00 (aceita carro

ou terreno de menor valor)
Rei. 279 - área de 9.060,OOm2 (54x70) - BR 280 Km 57 (Pr6x. ao trevo) - R$ 400.000,00 (Parcelável)
ReI. 200 - área de 1.680,00 - LaI. GQt Lieb Kinas (Pr6x. a Imam) R$ 35.000,00
Rei. 246 - área de 420,00 (4 lotes) - Lateral da Got Lieb Kinas - R$ 9.000,00 (Aceita carro)
Rei. 274 - área de 1.000,OOm2 contem galpão de alv. p/ empresa. R. Athanásio Rosa - R$ 75.000,00
Rel.204 - área de 528,OOm2 (12x44) R. Emilio Prüsse - R$ 10.000,00
Rei. 245 - área de 432,OOm2 - R. Henrique Bernardi - R$ 15.000,00

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
Rei. 197 - 215.000,OOm2 edil. 2 casas de mad., rancho, lagoas, pomar. - Esl. Pta Comp. - R$ 45.000,00
ReI. 353 - 130.000,OOm2 (52 morgos, 26 morgos arrozeiras, edil. c/casa de mad. R$ 75.000,00 (Ac. casa em

Jaraguá).Reduz o valor á vista
Rel.105 - 5.000,00 - edil. e/casa de alv. vom140,OO m2 - 4 qtos. - Esl. Guamiranga - R$ 75.000,00

GUARAMIRIM - APARTAMENTOS
Ed TopáziO - Apto 202 - Suite + 2 quartos - áreas de: 146.70m2 total e 94,29m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa - Entr. de R$ 17.646,16 + 32 parco de R$ 630,22 (Em Construção)
Ed. Salira - Aptos com suite + 2 quartos - áreas de: 184,68m2 total e 122,80m2 privativo - R. Gerônimo Corrêa
inicio da obra Julho 99 - Entr de R$ 4.051,75+ 61 parc.de R$ 810.35 Lançamento
.Ed......Sa1ira - Aptos com suite + 1 quartos - áreas de: 144.69m2 total e 94,28m2 privativo - R. Gerônimo Corrêa
inicio da obra Julho 99 - Entr. de R$3.173,25+ 61 parco de 634,65 Lançamento

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

Larlmóveis

Terreno na Rua Amazonas com 6.000m2 - Centro.'

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

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

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

Lotes Financiados cl Parcelas de Hum salário mínimo no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Santo Antonio.
Lote na Rua Angelo Minei cl 300m2.
Lote na Rua João Planinschek cl 330m2•

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais financiamento.

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

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

Chácara em Rio Molha cl 30 mil m2. Aceita-se carro no negócio.
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Rua Adolfo Sacari, esquina com a

Rua Amazonas, próximo à scsr

têm o� de�-� fta!ta� �
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PLANTA0 DE
VISITAS

Aos sábados das
8hOO às 12hOO
ou agendar pelo

telefone

(047) 371-8814
(

�PROMA
� CONSTRUÇÃO E PLA�EJAMENTO

VOCÊ MERECE

UM IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

Rua: Presidente Epltácio Pessoa, 421 - sala 102 Fone/Fax 371·6310· Jaraguá do Sul- SC - CREAlSC 32.78,6-7
E-mail: proma@proma.com.br

Visite nosso site www.proma.com.br

VENDAS

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 103 - 12 andar - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 371-8814
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CRECI934-J

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

Rua Padre Francken, 253

Engetee ,VENDE
1 - CENTRO

# • • • • • • • • • • • • • • • • • ...................... ,

• 6 - ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria com 2 suítes, 4 quartos, 4 salas, garagem para 4 carros, terreno

• com 2.000 m2, localizada na Rua Romeu Bastos nº 115 (fundos da Jaraguá Fabril •

• / Hospital Jaraguá)
•

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

• Excelente casa em alvenaria no Loteamento "Bruns". Rua José Panstein (asfaltada), •

: com suíte, 3 quartos, copa, cozinha, 3 BWC, garagem para 2 carros, churrasqueira:
• e toda murada. R$ 57.600,00.
�---�-�------------------------------------ .

2 - CENTRO

.

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

• 7 - ILHA DA FIGUEIRA

: Casa de alvenaria com 125 m2, em terreno com 1.190 m2, localizada na Rua Angelo :
• Julio Borutti nº 227. - R$ 75.000,00.Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, dep. empregada, VISTA PRIVILEGIADA

do centro da cidade - (à 100 metros da Av. Mal. Deodoro).
Rua Florianópolis nº 242 - Preço: R$ 90.000,00

• 3 - CENTRO

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

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

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

empregada. R$ 125.000,00.

�---�--- � __ � J
I

8 - AMIZADE I

: Casa em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem com terreno :
• com 472,00m2 - Localizada na Rua Oreste Tecila, n° 194 - Preço R$ 23.500,00
:. -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.

•
9 - JARAGUÁ ESQUERDO (São Luís) •

• Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem. Terreno •

: com 382,00m2 - Preço: R$ 29.000,00
•

��-----------------------------------------�
•
10 - RIO MOLHA

•

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

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

--------------------------�---------------_.
· .

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

•

5 - VILA LALAU
•

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

R$ 33.000,00.
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ,

• 11 - ESTRADA NOVA ..
• Casa em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, copa, abrigo para carro - Preço

•

: R$ 13.000,00
. •

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �

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

OFERTA DE MA.IO
"

�--------------------------------------------------------------------------------------_.

Área
Central

próximo ao

Angeloni cl
3.600m2
contendo
diversas

benfeitorias
Valor R$
190.000,00
(negociável)

IMÓVEL
COMERCIAL

Sobrado + Galpão
em terreno com

aproximadamente
. 1.000m2 de

esquina com

frente para futura
sede da Prefeitura

Municipal de
Jaraguá do Sul.

Excelente
investimento,
preço a vista

R$ 150.000,00 '-- ---'- _

Casa
Mista com I

galpão de
alvenaria
nos

fundos -

Rua
Afonso
BarteI,
348
Valor R$
29.500,00
em

condições
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Intermediária

VENDE: Alvenaria com 160m2•

João Pessoa.

R$ 40.000,00

VENDE: Terreno comercial, com

26.182m2 - Guaramitim

R$ 230.000,00

VENDE: Alvenaria com 2UOm2

Ótimo ponto comercial em Nereu

Ramos - R$ 65.000,00

�L·,\'lJl:.·: Chácara cl 70 morgos,
80% em pastagem - Tifa Coelho -

Cuaramirim - R$ 70.000,00

VENDE: Condomínio Residen
cial Leutprecht em construção -

Preço: Entrada + financiamento

VENDE: Alvenaria cl 166m2

Czemiewicz
R$ 75.000,00

VENDE: Alvenaria com 120m2 - Ilha

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

VENDE: Esquina cl l.500m2

(Próx. WEG I)
R$ 90.000,00 .

VENDE: Alvenaria 15Um2•
Ilha da Figueira -

R$ 80.000,00

VENDE: 2 casas (1 pronta e 1 em

. construção)
Ilha da Figueira - R$ 20.000,00

VENDE: Terreno cl 357m2

Rua Francisco Vegine
R$ 23.000,00

ALUGA: Madeira com 2 quartos
Próx. Duas Rodas

R$ 220,00

VENDE: Madeira com 84,00m2
Rua João J. Ayroso

R$ 35.000,00

VENDE: Apartamento classe "A"
Ed. Carvalho

R$ 130.000,00

VENDE: Loteamento Adelina em

Schroeder

Pequena entrada + financiamento

ALUGA: Apartamentos novos
com 3 quartos (Próx. Posto
Marcolla) - R$ 280,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FONE: 371-3349

ALUGUEL
DE TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.185 de 05-05-1999

JOÃO VIANA DA SILVA E ELIZABETH FOUSTEL

Ele, brasileiro, solteiro, técnico em refrigeração, natural de Palotina, Paraná, domiciliado e residente na Rua Irmão Leandro, 810,
Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Cicero Viana da Silva e Luzia Correia da Silva.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente na Rua Irmão Leandro, 800, Vila Lenzi,
nesta cidade, filha de Egon Roberto Foustel e Maria Fouste!.

EDITAL N" 22.189 de 06-05·1999
ROBERTO MACHADO CÚRCIO E LUCIANE MACHADO

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Orleans, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Padre Horácio, 226, Vila Lenzi,
nesta cidade, filho de Roberto Cúrcio e Mara Regina Machado Cúrcio.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente na Rua Padre Horácio, 226, Vila Lenzi, nesta
cidade, filha de Lauro Machado e Irene Inês Machado.

EDITAL N° 22.190 de 06-05-1�99
TORIBIO ANTONIO ELISIO E CARMEN SCABURI

Ele, brasileiro, viúvo, funcionário público, natural de Indaial, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Thomaz Francisco de

Goes, 100, nesta cidade, filho de Pedro João Elisio e Emilia da Silva.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Guarací, Paraná, domiciliada e residente na Rua Eugenio Nicolini, 67, nesta cidade,
filha de Angelo Scaburi e Ana Scaburi.

EDITAL N° 22.191 de 07-05-1999
REALDINO METT E ETLE MARIA MENESTRINA

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Frida Piske Krüger, Barra
do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Vollrad Mett e Regina Mett.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Rio dos Cedros, neste Estado; domiciliada e residente na Rua Frida Piske Krüger,
Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Eloy Walmor Menestrina e Selma Menestrina.

'

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 IS (quinze) dias.

370-7798 I 975-1827
Creci 2066-J

Rua 25 de Julho 703 • Vila Nova

www.premierimoveis.com.br
Imóve s

Centro- Alvenaria com 112m2, terreno 558m2, Rua Guilherme Weege 130.000,00
Itajuba . Alvenaria com 150m2, terreno 375m2, 100m da praia 38.000
João Pessoa- Alvenaria com 84m2, terreno 343m2, Rua Francisco Panstein, 38 17, 1 00

I.Figueira· Madeira com 60m2, terreno 395,1 m2, Lot.Divinópolis 25.440
Schroeder· Mista com 100m2, próx. Parque Aquático Junkes 25.000

Centro- 740m2 Rua Eugênio Nicolini 80.000(
Vila Nova. 877,5m2 Rua Josephina Vavassori . Final... 20.000
B.Rio Cerro- 1.187m2 Rua Pe.Aluisio Boening, próx.ao Noviciado 12.500
Guaramitim- 368,9m no loteamento Vila Carolina 5.500
Schroeder . 40.000m2, próx. Parque Aquático Junkes 25.000

Schroeder . 200.000m2 c/Casa 48m2 e lagoas, em Duas Mamas 50.000

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

CONVITE
A ADAJA (Associação dos Diabéticos de

Jaraguá do Sul) convida todos os diabéticos e

demais interessados para reunião no dia 15 de

maio, às 15 horas, no Salão Paroquial da Igreja
São Sebastião.

PALESTRANTE: Dr. Douglas Faria Corrêa Anjo
Angio. dr. vascular

Todo dia é dia
dedar um presente que

emOCIona ...

Envie azara mesmo

a sua

telemensagernT
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AfOMIUM
CY8ER PARTY
Acabou o mistério. Será no antigo
casarão da Kohlbach (próximo ao

Posto Mime da Epitácio Pessoa) a

realização da festa rave, Atomium

Cyber Party, que acontece neste

bado, dia 15, a partir das 23
ras. A badalação ficará

ncentrada nas pistas techno e .

)P, com opção de outros

bientes alternativos e inusitados.

equipe da Agência Elite estará

lecionando os rostinhos mais

nitos da noite para participação.
junho, da etapa Jaraguá do Sul
concurso Elite Model Look.

ngressos estão sendo vendidos no

Ip e no Cowboys, a R$ 7,00. No
al,custarão R$ 10,00. Os 100

imeiros ingressos dão direito a

stomlum Cocktail.

CAIO BLAT,
NA
OVERNIGHT
ator Caio Blut, o introvertido

iago, da novela "Andando nas

wens'', da Globo, agita a

nceteria Overnight (Corupá),
este sábado (15), a partir das 22
ras. Ingressos: R$ 4,00 (elas) e
$ 6,00 (eles).

PRAÇA
cantor jaraguaense Paulo de

ndrade, expert nas
'nterpretações de Cazuza, estará
ealizando show, neste domingo
16), a partir das 19 horas, na
aça Ângelo Piazera, dentro do

ojeto Música fia Praça, da

---------

NIVER "1

\�
Marcos C. Resende (1415),

Matheus Weschenfelder (15/5),
Nathália Menon Gardini (16/5),
Vivian K. Emmendoerfer (16/5),
Ana Paola Silveira (18/5),
Dayanne F. Pereira (18/5) e

\_ Beatriz Sasse (18/5). /--------

371-3633
Procópio Gomes, 481

Secretaria de Cultura. Esporte e

Lazer.

DIVINA
PROVIDÊNCIA
O Colégio Divina Providência está

preparando uma noite especial para
comemorar os 80 anos de atuação
na educação de Jaraguá do Sul. A

comemoração será no próximo dia
21. sexta-feira, no Clube Atlético

Baependi, com animação da Banda

ln Natura. Além do Baile dos 80

Anos. estará acontecendo na

ocasião o tradicional concurso

Garota Dh'inal99. quando 14

candidatas estarão sendo

apreciadas pela comissão

julgadora. Os ingressos já
podem ser adquiridos no

Smurf''s Lanches e na

recepção do colégio.
,

SOCIETA
,

CAFE
Hoje (14), no Societá Café,
em Balneário Camboriú, a
turma do segundo período de

"Fono", da Univali, promove
a lO Noite da Língua Solta.

na qual todos pÓderão soltar a
voz durante a realização de

um democrático Karaokê.

MEIN BIER
Nesta sexta-feira (14), a partir
das 23 horas, na Cervejaria
Mein Bier. a Happy e a Happy
Man estarão mostrando os

modelitos transados da

coleção Invel)1o/99. O desfile

terá como tema a Espaiia.
Entre as atrações, show com a

Banda ES1CItura Median«.
presença da Miss Mundo199.
leituras de tarô, dança flamenca.
teatro e show de percussão. E no

próximo dia 21. será a vez da

modelo Suzana Alves. a Tiazinha.
invadir a Mein Bier. para delírio
dos "sobrinhos" da região.

VALE-TUDO
E no domingo (16). a partir das 18

horas. no Centreventos Cau

Hansen. em Joinville. acontece o

The Ultimate Champions. com
presenças confirmadas de várias

feras do Vale-Tudo nacional.

categoria superpesado. Valor do
ingresso: R$ 5.00.

o talentoso artista Rubens Franco,
em versão Charles Chaplin, esteve
marcando presença no Quick Dog
Lanches, no último domingo (9),
quando encantou as mamães ao

presenteá-Ias com uma rosa

E� �'N""N'4
�

A boa viola de Almir Sater será a principal atração das

festividades do 1230 aniversário de Jaraguá do Sul. A apresentação do

artista será no dia 25 de julho, no Parque Municipal de Eventos.

Dante Ramon Ledesma e a dupla Sá & Guarabyra também estarão

visitando a terrinha no segundo semestre deste ano. Todas as três

atrações com excepcion�1 qualidade musical.

I
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.....................................

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 1699
Fone: 371-7847

Jaraguá do SuI- SC

Garth Brooks, o maior vendedor de discos da atualidade. vai
atacar em outras áreas musicais. O astro countrv deve lançar o seu

primeiro álbum estritamente pop nos próximos dias. Ninguém
sabe nada sobre o repertório ou produção do CD. Tudo está sendo

guardado a sete chaves. Pat Quigley. chefeda divisão coutitrv da

gravadora Capitol. disse que o disco deveria sair um pouco antes.

mas o atraso se deve a propósitos estratégicos. O executivo

também declarou que este disco pop não significa que Garth vai

virar as costas para o seu devotado público country.

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Vengaboys (The Party Album). Rio Negro
e Solimões. Roberto Carlos (Mensagens) e Euro Mix 2000.

Principais lançamentos: Milton Nascimento (Crooner) e Kleiton e

Kledir (Clássicos do Sul).

•••••• C I 1'1 E i�/\ Ja\•••••
• •
• JOINVILLE •
•

G.N.e. eine Mild/er /: Forças do Destino.
•Horários: 15h. 17h. 19h. 21 h.
•• G.N.e. eint' Muelter 2: 8 Milímetros.

• Horários: 14hJO. 17h. •
• Orfeu. •
•

Horários: 19hJO. 21 h.
•G.N.e. eint' Murllrr 3: Vampiros.

• Horários: IJhJO. t5hJO. 17hJO.19hJO(sexlaadomingo)c: IJhJO.• I

• 15hJO. 17hJO. 19hJO. 21 hJO (segunda à quintá). •
• Matrix [pré-estréia). •Horário: 2 t hJO (sexra a domingo).
• •
• BLUMENAU •
• G.N.e. Cine Neumarkt /: Forças do Destino. •

Horários: 14h. 16h. 18h. 20h. 22h (sexta a domingo) c: 14h15. •• 16hJO. 18h45. 21 h (segunda à quintá).
•• .G.N.e. eint' Neumarkt 2: Vampiros.

• Horários: IJhJO. 15hJO. 17hJO.I9hJO(sexlaadomingo)c: IJhJO.•
• 15hJO. 17hJO. 19hJO. 21 hJO (segunda à quinta). •

Matrix (pré-estréia). •• Horário: 21 hJO (sexta a domingo).
• G.N.e. eint' Neumarkt 3: Shakespeare Apaixonado. •
• Horários: 14h. 16hJO. 19h. 2IhJO. •
• G.N.e. eint' Neumarkt A: Pakh Adams - O Amor é Contagioso. •
•

Horários: 14h15. 16hJO.
•8 Milímetros.

• Horários: 18h45. 21h15. •
• G.N.e. Cine Neumarkt 5: Orfeu. •
•

Horários: 14hJO. 16h45. 18h45. 20h45. •G.N.e. eine Neumarkt 6: Como EnlouquKer Seu Chefe.
• ) Horários: 15h. I7h. 19h. 21 h. •
• Programação válida para o período de 14 a 2015. •
•••••••••••••••••••••••

CENTRO dr OdONTolOGiA INTEGRAdA
DR. Clécío Sidsri GONÇAlvES
PERiodONliA, PRóTESE E IMplANTES DENTÁRios

ORA. TAlGE Crluppi GONÇAlVES
OdoNTopEdiATRiA E ÜRT,S>doNTiA ..

PRofESSORA do CuRSO de OInodoMiA PREvENTivA ABO..FIORiANÓpOlis

DR. MAURO' MONTEiRO CEluppi
ORTodoMiA

RUA JOiNVillE, 1 �70, TElEfONE: (047) )71,61 �8.
TElEfONE/FAX: (047) )71,7209

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

Somos mães todos os dias
No último fim de semana

celebramos o Dia das Mães. Muitas
mães foram homenageadas pelas
suas famílias com mensagens,
abraços, flores, presentes ... Muitas
mães, no entanto, não receberam

sequer um abraço, um telefonema,
uma palavra de afeto e carinho ... Ser
mãe é doação! Ser mãe é amor! Ser
mãe é ser gente! É ser mulher! Ser
humano integral com sentimentos,
com sonhos, com esperanças ... Ser
mãe é ser humano pleno, criado por
Deus à sua imagem e semelhança ...
para amar e ser amada! Unindo-me
a todas as mães, especialmente
àquelas que sofrem e àquelas que
não receberam nem um abraço e

carinho, faço a seguinte oração.
Senhor! Sei hoje, mais do que

nunca, que não estou só. Sinto junto
a mim milhares de corações pulsan
do de amor. São corações nobres e

generosos que, num gesto de grati
dão, pulsam de amor por sua mãe.

E eu sou mãe. Tu me fizeste

mãe, Senhor: O mistério que encer
ra esta palavra, tu sabes melhordo

que eu. Ela significa doação,
renúncia, sacrifício, mas também
alegria, consolo, recompensa.

Nas incertezas de minha alegria
de mãe, estão escondidos grandes

tesouros: meus filhos, minhas filhas.
Que riquezamaior poderei desejar?

Quero agradecer-te, hoje, meu
Deus, pela coragem que me deste
de enfrentar os riscos da maternida
de. Pela alegria que senti ao contri
buir contigo na transmissão da vida.

A responsabilidade da mãe é
imensa. Sei que devo zelar não só

pelo corpo, mas principalmente
pelo espírito de meus filhos/minhas
filhas. Dá-nos coragem de sermos

fiéis à nossa missão no dia-a-dia.
No sofrimento e na alegria, nas

reç:ompensas e nas decepções.
Lembramos de todas as mães que
sofrem, seja por doença, desempre
go, tristeza, luto ... e tantas outras

situações de dor e infelicidade.

Ajuda-nos, Senhor, para que
tenhamos uma família onde todos

sejam responsáveis e solidários uns

para com os outros. Ajuda-nos,
Senhor, a ter ternpo, momentos de

diálogo, a dizer sim e a dizer não
para os nossos filhos e as nossas

filhas quando for necessário. Ajuda
nos, Senhor, a sempre termos o pão
de cada dia. Ajuda-nos a sermos

amigas-companheiras-mães.
Que nossos filhos e nossas

filhas, Deus da vida, aprendam a

olhar para nós, mães, como pessoas

que sentem, que choram, que so

nham, que trabalham, que lutam e

que desejam ser felizes.

Que nós saibamos ver em

nossos filhos e em nossas filhas a

Tua presença, Senhor. Possamos,
então, dizer em todos os dias de
nossas vidas: Apesar de tudo, ser
mãe é uma grande bênção! Por
tudo isto, Senhor, obrigado por ser
mãe e pelos filhos e filhas mara

vilhosos que eu gerei! Obrigado
por participar do dom da criação:
gerar, sustentar e lutar pela vida.
Em nome de Jesus, o filho amado.
Amém.

Que, realmente, possamos
aprender a valorizar a nossa mãe
todos os momentos de nossa vida. r

Que possamos como mães orar

pelos nossos filhos/nossas filhas
e como filhos/filhas orar pelas
nossas mães. Que, acima de tudo,
descubramo-nos como família,
onde todos às membros: Mãe,'Pai,
Filho's e Filhas devem ser amados
e respeitados ... constituindo-se o

nosso lar num ninho' de amor. ..

Assim seremos pessoas mais

plenas, mais felizes ... criadas a

imagem e semelhança de Deus

para uma vivência harmoniosa.
Pa. Claudete Beise Ulrich

Comunidade Rainha da Paz realiza festa anual
Jaraguá do Sul- A Comunidade

Nossa Senhora Rainha da Paz; do
Bairro Vila Nova, realiza, nos dias 15
e 16 demaio, a festa anual. A diretoria
e comissão organizadora desenvol
vem esforços no sentido de levantar

A EDUCAÇÃO COMPLETA

recursos financeiros para inves
timentos na conclusão das obras
físicas, nos.novos bancos da igreja,
no altar e na compra de equipamentos
para as salas de catequese.

Fundada em junho de 1988, a

Comunidade Rainha da Paz conta
com um galpão de festa e uma

igreja, localizada na Rua José Ma

rangoni, Bairro Vila Nova, proxi
midades do Posto Mime. O atual

presidente, Norberto Antônio

Marangoni, informa que o trabalho
voluntário dos obreiros, as doações
e o esforço coletivo, fez a comuni
dade crescer, mas muito ainda
existe por fazer.

A festa será precedida do
tríduo preparatório, nos dias 12, 13
e 14 de maio, sempre às 19h30,

\

na igreja. No dia 15, sábado, a

Santa Missa, e na seqüência a

abertura dos festejos. Nesta missa
serão "estreados" os novos bancos,
um investimento alto para ser

coberto com o resultado da festa ..
Para o dia 16, domingo, às 10

horas, a missa com a participação
dos festeiros, prosseguindo com

serviço de bar, cozinha, churrasco,
frango assado, strudel, bingo, jogos
e divertimentos. Às 18 horas
acontecerá o sorteio do bingo
eletrônico.

A boa música não faltará. A

dupla Eder e Jane fará apresenta
ções no palco externo. O presiden
te Marangoni reforça para que to

dos compareçam com suas famí
lias para a confraternização.

Sirculo ,

Ita.lia.r1�
de J�ragu.á do Su.l

Principais países produtores de vinho
Estima-se a produção mundial de vinhos em 320.000.000 de hectolitros. A França destaca-se

com 22% da produção mundial. Segue-se a Itália com 20%, a Rússia com 10%, ii Espanha com

8,8%, a Argentina com 8,8%, os Estados Unidos com 5,1%, Portugal com 3,7%, a Alemanha
com 2,7%, aÁfrica do Sul com 2%, o Chile com 2% e mais 33 países com produção insignificante,
inclusive o Brasil, em 19° lugar, com apenas 0,6%.

Fonte: No mundo do
Vinho - Ivan de Castro Alves

- Devanir Danna -

Presidente do Círculo
Ita lia/io de

Iaraguâ do �ul Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

Sexta-feira, 14 de maio de 1999

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Apoio:

CONHECER PARA AMAR - O mundo moderno convive com uma

vigorosa agilização'de formação. As organizações mais lentas estão
sucumbindo. Ser ágil na obtenção e transmissão das informações
significa, hoje, alinhar-se entre os melhores. Rotary soube evoluir com
o mundo e expandiu-se para todo o mundo. É uma organização de

grande porte. E os rotarianos e os clubes, como estão? Têm acompanhado
esta evolução? Terão se informado na medida exata em que devem
informar-se? E os novos companheiros? Temos fundado novos clubes,
adquirido novos companheiros, temos êxitos marcantes, porém é forçoso
confessar que, apesar disso, a rotatividade dos sócios tem sido muito

grande. Por que isso acontece? Por que boa parte dos sócios desligam
se dos clubes antes mesmo de chegarem a conhecer a essência do Ro

tary? Nas pesquisas realizadas, uma das causas é a demora em transmitir
aos nov9s companheiros os conhecimentos rotários (extraído de

Instruções Rotárias - "Portes").

ROTARY X FESTIVA - Na reunião festiva em homenagem às mães,
Rotary Club contou com a presença do rotariano Nélio Paes de Barros,
do Rotary Club de Teresópolis e membro voluntário das Nações Unidas
em prol do Meio Ambiente. Na ocasião, felicitou a todas ás mães

presentes, além de informar que veio a Guaramirim com o objetivo de
alertar às autoridades, educadores e a comunidade de um modo geral,
para se organizarem com plano diretor e projetos de saneamento básico,
reciclagem de lixo, enfim, de se estruturar frente ao progresso que virá

nos próximos anos em vista do terminal da Petrobras e a passagem da

GASBOLL em nosso Município.

ROTARY X À(MODA DA CASA - A beleza do Rotary está na sua

homogeneidade, na sua diretriz única, nos preceitos observados e

respeitados desde a fundação. É contraproducente abandonar a rota

traçada pela experiência de quase um século de aprimoramento,
enveredando-se pela estreita trilha da vaidade pessoal, querendo ser

diferente, ser do contra, ser atual às suas próprias convicções o que não

deixa de ser esnobismo pernicioso. Rotary é uno, coeso, indivisível.
Tem um objetivo definido. É atual porque, a cada triênio, representantes
de mais de 500 distritos rotários se reúnem para atualizá-lo, mantendo
o moderno e atuante em todas as regiões onde tremula a nossa bandeira

branca, portadora da roda dentada. Se uma andorinha só não faz verão,

para que apartar-se do bando? (Extraído de Instruções Rotárias -

"Portes").

ROTARY X ASSEMBLÉIA DISTRITAL - Será dia 15 de maio a

Assembléia Distrital, onde a presença do Conselho Diretor 1999/2000,
em sua totalidade, deverá se fazer presente. É o momento de receber
todas as instruções necessárias para o novo ano rotário que se inicia em

] de julho de ] 999. A nossa região é agraciada pelo governador dinâmico
e atuante Ralf Botho Hermann, e com assembléia em Jaraguá do Sul.
Lembre-se que a ausência dos rotarianos nesses encontros de

companheirismo e de instrução rotária, resulta na falta de unidade de

propósitos na execução de programas fazendo com que cada clube adote
o roteiro que bem deseja, alheio às diretrizes provindas do R.1. e da

governadoria, cujo governador está devidamente orientado para conduzir
bem os clubes de seu distrito. Não esqueça que as evidências são: ética
e ecologia. Compareça à assembléia com uma muda de planta para
demonstrar o nosso respeito pela solicitação do governador (Ética) e

pelo respeito ao Meio Ambiente (Ecologia).

ROTARY X IMIGRANTES - Rotary registra o 800 aniversário do

CORREIO DO POVO, semanário que tem à frente nossos brilhantes

companheiros, Schmöckel e Chico, a-quem desejamos muito sucesso e

expressamos o nosso muito obrigado por nos cederem espaço num

semanário tão respeitado e apreciado pelas suas notícias sérias e dentro

da mais perfeita ética.

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 Reinaldo 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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Criatividade:
transcendência do Eu

Este texto sobre criatividade,
parte do princípio de que todos

os homens são criativos. Que
criatividade é um produto dos

dois hemisférios cerebrais: o

direito, a razão, e o esquerdo, a

emoção. Estudos apontam que os

dois hemisférios, em cri ativi

dade, estão integrados, possibi
litando assim o homem atingir
seu ápice de originalidade e

criatividade. Quando o hemis

fério direito tem a predominância
sobre o esquerdo, o homem está

em débito com a sua produção
criati va. PlTÁGORAS afirma:

"Marcha com o pé direito para
teus deveres e com o pé esquerdo
para teus prazeres". "Sem cria

tividade o homem não haveria

saído da época das cavernas.

Todos os avanços da huma

nidade são frutos da imaginação
criadora ..."(PRADO, 1995: 04).

É na infância que a

criatividade se encontra mais

aflorada. Nesta fase, as crianças
conseguem viajar num mundo de

sonhos e fantasias mirabolantes,
dando vida a tudo e a todos que
estão a sua volta. Como muito
bem coloca PlAGET:' "A
infância é a etapa criativa e

imaginativa por excelência".
Sendo assim, na infância as

crianças estão em êxtase consigo
mesmas. Serenamente suas

idéias fluem gerando atitudes de

sensibilidade positiva em direção
ao seu próprio potencial criativo,
Buscam a compreensão do

inexplicável e transcendem o

convencional, concebendo para
si, uma utopia de sociedade justa,
digna, libertadora e felicitária;
planejando seus mecanismos,
processos e etapas para alcançar
a sonhada utopia. Segundo
PRADO (.1995.09) o

desenvolvimento criativo sig
nifica um passo importante do

enriquecimento humano pessoal
não só na capacitação intelectual,
senão principalmente no desen

volvimento da própria per
sonalidade, na forma de con

ceber a vida pessoal e social; na
busca de um estilo de vida mais

humano, sim'ples e feliz; 11.0

enfrentamento construtivo e

otimista perante os problemas; na

tolerância e abertura para os

demais".
Educadores e pais precisa

riam recomeçar a ver a criança
por inteiro, estimulando-a à

construção de um saber provisó
rio e não como amargamente
insistimos em vê-Ia: fragmen
tada, pronta e acabada.

A realidade é sempre provi
sória, estamos cientes disso hoje.
A cada dia vemos novos concei
tos e verdades se estabilizarem,
desmistificando radicalmente

outros que até então nos

estruturavam. A informação é

essencial na mudança e na

manutenção do que está posto. A
descoberta e o progresso cien
tífico tomaram lugar de evidên
cia em todas as áreas do conheci
mento humano, causando em nós

. uma fragilidade estrutural,
anulando assim nossa consciên

cia crítica.
° homem moderno aliena

do, por suas atividades mecâ

nicas e pelas relações de do

minações, encontra-se desper
sonalizado e desacreditado. A

insegurança ao se despir de

velhos paradi gmas, leva-o ao

encontro de uma alienação
social sem limites.

Hoje, mais do que nunca,

precisamos resgatar nossa

identidade pessoal, começar a

ver e a estudar os fatos do ponto
de vista do movimento, estabe
lecendo relações entre o passado
histórico, para poder entender
melhor o presente que estamos

vivendo. Acreditar na provisorie
dade de um conhecimento

integral é um duvidar constante
das coisas que aí estão. É uma

oportunidade de encontrar o

nosso potencial criativo adorme

cido dentro de cada um de nós.
É olhar uma mesma situação,
acontecimento de vários ângulos.
.É um transcender nos limites do

eu. É um ousar no sentido de

encontrar novos rumos. É um

estudar e pesquisar constante,
criando e recriando conhecimen

tos. É um extrapolar o conven

cionai, encontrando-se com a

diferença una e original na

uni versalidade da globalização.
Mc KlNNOM (1997:08) nos

afirma que "os criativos não são

conformistas. São autenticamen
te independentes".

Para concretizar o que

almejamos em nossa imaginação
criadora precisamos coragem.

"Coragem pessoal, psicológica e

espiritual; coragem que é a raiz
da personalidade criadora;
coragem para questionar o que é

realmente aceito; coragem para
destruir quando algo melhor

pode ser construído; coragem

para ter pensamentos distintos de

qualquer outro; coragem para
estar aberto à experiência tanto

interior como exterior; coragem
para seguir a intuição pessoal
mais do que lógica; coragem para

imaginar o impossível e tentar

realizá-lo; coragem para per
manecer afastado da coleti vidade
e em conflito com ela se for

necessário; coragem para fazer
e ser um só" (PRADO, 1995: 28).

Quando despertamos a

coragem que habita em nós,
atingimos nosso relax criativo e

começamos a brincar com nossas

idéias mais criativas. Somente
assim viajamos num mundo de

fantasias. Descobrindo nossas

potencialidades, percebemos que
o diferente pode ser combinável
e o conhecer pode ser uma

brincadeira conectada com o

nosso.modo de ser, sentir e agir.
Pois, segundo PRADO (1995:
53), ser "criativo é a dimensão
mais própria para nos fazermos
e refazermos. Criar é lograr o

topo do nosso ser". Assim somos

verdadeiramente autênticos,
desenvolvendo nossa personali
dade de forma integral, sadia e

harmoniosa. Se escalarmos com

cautela, atenção, fé, confiança e

coragem o topo do nosso ser,

encontraremos certamente a

coragem que habita em nós.

Sêneca nos diz que "homem

poderoso é o que tem poder sobre
si mesmo". Então sejamos
poderosos, transcendendo o eu

criativo do nosso ser, pois
deixando nossa marca criativa na

construção da história, estamos
nos realizando como pessoa e

profissional.
Marlise de F. Moretti

Machado - 5". fase - Pedagogia

Presidente daAcijsfaz
palestra na Fer}

Fer}participa de

seminário em Joinville

Matrículas e cursos

o presidente da Asso

ciação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul,
Eduardo Ferreira Horn,
fará palestra na próxima
terça-feira (dia 18), às

20h30, no auditório da

Fundação Educacional

Regional Jaraguaense. A
palestra traz como tema

"Diferenciais competi
tivos" e é destinada aos

acadêmicos da terceira a

sétima fases e tem por

objetivo aproximar os

estudantes da realidade

empresarial de Jaraguá do

Os professores Jorge
Harry Harzer e Adejaime
Reitz participaram do

seminário "A abrangên
cia da contabilidade na

globalização", promovi
do pelo SesconJSC e Sin

dicont/Joinville no audi

tório da Amunesc. O ins

trutor foi o doutor em Ci

ências Contábeis e reitor

do Centro de Estudos Su

periores de Contabilida

de do CRC de Minas Ge

rais, Antônio Lopes de Sá.

O seminário tevepor ob

jetivo oferecer uma visão

modema da contabilidade

em um mundo globaliza-

Estão abertas as matrí

culas para os cursos de es

pecialização em Logística
Empresarial, Negócios
Internacionais, Máquinas
Elétricas Rotativas, Atuali

zação deTécnicas deAnálise
e Projeto Estrutural.

do, de alta concorrência e

de circulação veloz de capi
tais, além de apresentar a

possibilidade de entender a
formação dos modelos ge
rendais apartir da contabi
lidade no inundo atual.

O programa incluiu te

mas como mercados co

muns e comércios sem

restrições, visão holística

,da empresa e nova doutri

na da contabilidade, glo
balização contábil, hierar
quia do conhecimento,
qualidade e aspectos hu

manos no fenômeno patri
monial, planos padrões e

simbologias, entre outros.

Sul, além de estimular a

visão empreendedora.
O programa da palestra

inclui a evolução da in-
.

dústria mundial, da ad

ministração e· da tecno

logia, o binômio empre
gabilidade x cmpreén
dorismo, posicionamen
tos de Jaraguá do Sul e do
Brasil frente à globa
lização e gestão das em

presas.
A palestra é promovida

pelo Daca (Diretório
Acadêmico de Adminis

tração).

Maiores informações
podem ser obtidas na se

cretaria daCoordenação de
Pós-Graduação, pelo tele

fone 371-0983, ramais 26

e 33, entre 13h30 e 22

horas, ou pelo e.mail

posgratãferj.rct-sc.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Show com Sandro Luís & Clóvis, dupla destaque da nossa região
que vem realizando shows por todos os estados do Sul do Brasil;

Show também com a gaúcha Cássia Abreu. Será domingo, às 17
horas

�Bailes com os Garotos de Ouro e Fogo de Chão, domingueira com

Cantos do Sul, reúnem o que têm de mais bonito e bem pilchados
da gaúchada de nosso estadão. Nossos bailes causam admiração
nas pessoas que vêm dos mais distantes e tradicionais pagos, pois
ficam a noite inteira com a sala cheia de casais bem pilchados e

dançadores. É comum ter mais de 90% das pessoas presentes
vestidas com trajes tipicamente gaúchos.
Sexta-feira: Os Garotos de Ouro

Sábado: Fogo de Chão

Domingo: Cantos do Sul

Sexta-feira, 14 de maio de 1999

Marcon - Piquete Estampa de Taura

/
.

E dia de Rodeio
/

E o dia do nosso rodeio

Chega, peça e grita
êra, êra, pois chegou o

dia tão esperado do gran
de Rodeio Nacional do

CTG Laço Jaraguaense.
É rodeio para ,gente boa
de todas as querências,
tem show, bailes, fut-boi,

laço de todo tipo,
barracas de pilcha, mu
lheres -bonitas e dança
deiras, peões bem apes
soados e do bico fino. É
festa em Jaraguá do Sul.
Te achega gaúcho,

alemão, italiano, pola-

co, gente grande e pe-
. .

queruna, pois como eu

já falei, o rodeio não é
do CTG Laço Jaragua.
ense, é nosso. É deste

povo ordeiro e trabalha
dor da nossa rica e hos

pitaleira Jaraguá do Sul.

Tiro de Laço: o boi é solto e o

peão tem 100 metros de distân
cia para bolear, arremessar e

fechar o laço. O laço tem que
ser de couro, e pode ser de vaca,
novilho ou de touro, mas a

armada deve ter no mínimo oito
metros de circunferência mais
outros quatro metros na mão.
Todo este laço para fechar em
apenas e somente dois pequenos
chifres. Esta prova é dividida em

três categorias: Piá (até 12

anos), Guri (12-15), Peão
� (acima de 15 anos).
I Quinta-feira à noite, sexta,
sábado e domingo�----�----------------------------------------�

Fut-boi: duas equipes, cada
uma com cinco componentes,
disputam uma partida de

futebol com bois bravos dentro

ao 'campo'. É comum os

jogadores terem que
abandonar suas posições para
fugir do boi, sendo o goleiro
uma vítima bastante procurada
pelafera.
Mesa da Amargura: é
colocada uma mesa no centro

de um cercado com quatro
cadeiras e cerveja. Quatro

. pessoas voluntárias sentam-se

à mesa para tomar cerveja e
,

dois bois furiosos são soltos. E

vencedor o último homem que conseguir ficar sentado. É prova difícil e muito divertida para o

público presente, pois o boi parece querer tomar cerveja também.

Sábado, a partir das 13 horas

Domingo, a partir das i4 horas

Gineteada: gauchada de muito

braço e coragem montam, em
. pêlo, em cavalos "aporeados",

ou seja, cavalos que não se

deixaram domar nas fazendas e,

portanto, são usados somente

para fazer show. A
. particularidade da gineteada
gaúcha é que o peão monta em

pêlo, ou seja, sem cordas, sem
arreios, deixando livres todos os

movimentos do cavalo para
derrubar o peão. É um dos

pontos altos do rodeio.

Sábado, a partir das 17 horas

Domingo, a partir das 15 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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18° Rodeio CTG Laço Jaraguaense
13, 14, 15 e 16 de maio

A patronagern do cen

tro de tradições gaúchas
Laço Jaraguaense tem a

honra de convidá-los para

participarem do 18° Ro

deio Crioulo Nacional

que será realizado de 13

a 16 de maio de 1999. Sua

presença será motivo de

muito orgulho para a nos

sa gente, e contribuirá

grandemente para maior
brilho e sucesso do even

to, dizendo, desde já, que
estaremos de braços
abertos para recebê-los.
Contamos com você

que vive o nosso espírito
tradicionalista, para que,
somando os nossos es

forços, transformarmos
este rodeio num congra-

çamento de todos que cul
tuam as tradições campei
ras. O revirado é só para
a viagem, pois churrasco

gordo, bailes, invernadas
artísticas, tiro de laço, gi
neteadas e grandes ami

gos você encontrará aqui.
Saudações tradicio

nalistas. Giovane De
marchi - Patrão geral

r-------------------------------,
I Gaúcho(a) de idade nova I
I Délcio L. Spézia (15), José Clênio Vargas (18), Patrícia Weirich (20), Adriana .I

: Friberger Rau (21), Rodrigo Demarchi (24), Sibyla Planinschek Demarchi (24), I

L �u��!!�n:2�'':�1:.�r:�����52 J
Tchê classificados

Vendo: Potranca, Xucra, raça Crioula, 3 anos Tel.: 276 - 0119 - Tata

Vendo: Bagual Mangalarga mineiro - 4,5 anos - Filho do Itamarati - documentado -

Zaino pinhão - tel.: 376-1081 - Nego
Vendo: 1 sela e 1 basto, tipo especial- tel.: 370-7363 - Jaime

Vendo: Vestidos prenda tel: 371- 98 87 - Aliane

CORREIO DO POVO -11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Apoio:

lUIarca
........õ

1"\1.\ TH,\IlIC\O .'0 1I1!.\SJI.

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
16 de maio - Domingueira do Rodeio com Grupo
Cantos do Sul - CTG Laço Jaraguaense
16 de maio - Show com a dupla Sandro Luis &

Clóvis
16 de maio - Show com Cássia Abreu
21 a 23 de maio - Rodeio CTG Coração do Vale -

Gaspar
28 a 30 de maio - Rodeio CTG Independentes da

Querência - Itajaí
Treinos: toda quinta-feira, 19h30, haverá treino de

laço, aberto ao público, com vaca mecânica no CTG

Laço Jaraguaense. No local haverá serviço de bar
e cozinha com o suculento churrasco e música

gaúcha.
'

Agenda gaúcha

DEMARCHICOM. DE CARNESEFRIOSLTDA...
CARNES

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Porto Seguro desde
RS 735,00

ou 5 x sem juros
Maceió desde

RS 950,00
ou 5 x sem juros
Fortaleza desde

RS 975,00

SKI EM BARILOCHE
08 dias / 07 noites

"Oi

03 e 31 de Julho
US$ 1.584,00

10 de Julho US$ 1.689,00
Com uso ilimitado dos meios

de elevação, ski lifts e

ou 5 x sem juros
Natal e F. de Noronha

desde RS 1 .450,00
ou 5 x sem juros

PORTUGAL com
SANTIAGODE

COMPOSTELA 10 dias

DISNEY

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila lalau - jaraguá do Sul - SC

Lucio, filho de João
Carlos (in memoriam) er
Maria Stein, e Luciani

Cristina, filha de Osmar e

Ligia Siewerdt, trocaram
alianças na mão

esquerda, dia 1 de maio,
às 20 horas, na Igreja

Nossa Senhora Rainha da
Paz. Os convidados foram
recepcionados no Clube

,

Atlético Baependi

Tamara Karina Ersching
Nagel, filha do colunista,
aniversaria segunda-feira, em
torno de abraços mil

A Estofados Mannes comemorou o Dia do
Trabalho com bonita festa. Na ocasião foram

homenageados os colaboradores com mais

tempo de serviço na empresa. O diretor Blásio
Mannes [ez questão de cumprimentar o

colaborador mais antigo da empresa, José
Maia, com 25 anos de atividades

EIdS concorrem ao Garotd Divina/99�
dia 21, no Clube Atlético Bdependl

Esquente seu coração
Doe um agasalho a seu irmão!

Rua Barão do Rio Branco, 862 - Tel. 0800475056 - Jaraguá do Sul
e-mail: metalnox@metalnox.com.br-
home �ge - http://www.metalnox.com.br

Prensas Térmicas

Cpmércip de FrHtas e
.

Verdllras em Geral.
/Jpce� sa!9'adp� frip�
,e,ida� a/imel1�ps

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,
1150 - Centro .

Fone: (047) 372-1468

Verdureira da
RAQUEL Ltda ..

Consulta Espirituais
Espfritas com mais de 20 anos de

conhecimento estão atendendo todas as 5'"

e 6'" feiras a partir das 15horas, aos sábados
e domingos a partirdas 8horas, na Rua Pastor
Albert Schneider, 2373, na entrada do Bairro

Rio da Luz, em Jaraguá do Sul. Consultas e

trabalhos relacionados com os problemas do
seu dia a dia (amor, casamento, saúde,
negócios, comércio, indústria, justiça, etc.).

Atendimento particular, local discreto e

sigilo absoluto.

Marque sua hora pelo fone (047)
965-1195, com Antonio ou Fátima.

ADVOGADOS
ROBERTO A. ROCHA

OAB/SC 11.315

EVANDRO A. RATHUNDE
OAB/SC 13.094

direito família, comercial,
penal e trabalhista
Rua Waller Janssen, 110

(fundos Verdureira da Raquel)
Fonellax: 371-8341 - Jaraguá do Sul- SC

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

371-7575
SemEntregamo

domicílio
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(pröx. Duas Rodas Indl.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Urologia - ortopedia - ginecologia.
obstetrícia
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Ejaculaçãoprecoce
Mais comum que parece, ocorre em 30%

dos homens durante algum período da vida, e
se apresenta como "ejaculação rápida, ou seja,
antes durante ou logo após a penetração, do
pênis na vagina, sem a vontade do paciente,
de que seja assim."

Esse fenômeno, por si só, causa angústia
suficiente e dificuldade interpessoal, inclu
sive inibindo-o à procura de parceira e até do

tratamento. Antes de falar sobre tratamento

gostaria de tecer esclarecimentos.

Para se obter uma experiência sexual sen

sual e descontraída, com o aumento do prazer,
é importante que o paciente ao menos se

permita uma entrega de sentimentos e

intimidade com a parceira, o que, em geral,
ele já não permite a si mesmo. Assim, a

possibilidade de aproximação com uma

parceira sexual chega a ser realmente ,uma
situação angustiante levando inclusive à fuga
do ato sexual.
A rapidez com que o paciente chega ao

orgasmo, faz com que o ato da relação sexual

se torne frustrante para ambos, o que acaba

por inibir cada vez mais o homem, frente ao

ato sexual em si.
Estes fatos, histórias, maneiras, angústias,

<.

frustrações, nos fazem refletir sobre ...
A falta de consciência corporal, que faz

com que o paciente não perceba as "sensações"
que ocorrem antes do orgasmo, acabando por

ejacular por reflexo, logo que atinge um "nível
crítico de excitação". Portanto, por analogia
entre a percepção consciente das sensações
que levam ao aprendizado do controle

voluntário e a ejaculação rápida, nos pacientes
que na maioria das vezes são nitidamente
ansiosos frente ao sexo, vê-se a importância
da cadeira da psicologia, como coadjuvante
no decorrer deste processo.

Desde 1956, quando dr. Janes Senaes
desenvolveu a "técnica de pausa", mais tarde

Dra. Anna Paula L. de

Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

·Eh(�Lß)�&�I�Wik�},9lI�i1m�«�;g§iliii�illíQimg1fif;g
Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

os drs. Master e Johnson com a "técnica do

aperto", depois Helen S. Kaplan camp "pare
reinicie", conforme o livro "Manual Ilustrado
de Terapia Sexual", reações negativas frente a

estes tratamentos ocorrem, como por
exemplo:
* Tédio à relação sexual
* Frustração da mulher
* Resistência ao tratamento

Devido principalmente aos seguintes
motivos:

* O tratamento tem duração longa
* Amulher se excita com os exercícios que

precisam ser interrompidos, o que a frustra.
* Resistência pelos conflitos que geram

entre os parceiros

Assim, o tratamento tem atualmente

uma seqüência de conduta, onde o sucesso

com tratamento clínico, já em um

primeiro passo, tem um aumento no tempo
de ejaculação estimado em 510%.

Alerta: a cirurgia para cura deste tipo de

distúrbio (chamada de neurotripsia) ou

colocação de próteses, está sendo
considerado como charlatanismo, somente
sendo utilizada em protocolos de

investigação.

Clínica UroAtual

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
. ATENDIMENTOAADULTOS EADOLESCENTES

Ursula Korol!
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Ernestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht

"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

W 371-3426

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul - Centro

fi
Doenças do Intestino grosso,
reto e ânus, Co/onoscopia,

retossigmoidoscopia

Dr. Alexandre L. Schlabendorff
( Procfoclin ) CRM-7096

�i.. �aC@netunO,COm,br� LABORATORIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Fone 371-511701' 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50lsala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de
última geração.

Dr: l\/farlo Sousa

Dr. l\/farlo Sousa Jr.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Fe fiY\ i V\ ic I i V\
Clínica de Ginecologia e Obstetrfcla

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
.Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1°

andar - Centro - Telefone: 372-0395

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada I
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia), TRATAMENTO DE

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e

Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A equipe multidisciplinar e osdistúrbios de
aprendizagem

Queixa da professora ó mãe: "Já fiz de tudo para ele
se concentrar, mas o Joöozlnho não consegue. Diz que
não consegue ler ou entender o assunto mas está sempre
querendo sair do lugar, mexe com um, mexe com outro,
briga lá, corre aqui, pára, parece que fica 'voando' , com

o pensamento longe ...

"
.

"

Esses e muitos casos que as escolas encaminham para
especialistas são exemplos de problemas que dificultam
ou impedem a criança de aprender. Não, não é safadeza
do Joãozinho, não é só culpa de pais despreparados ou
de professores não-engajados. Exemplos onde a criança
"não consegue", "não aprende", "esquece loço". "não
concentra" são típicos dos distúrbios de aprendizagem,
que na maioria dos casos ou tem origem em disfunções
do sistema nervoso central ou na estrutura emocional do

ecucondo.
Passamos ó busca do diagnóstico: exames clínicos,

neuroimagens, psicoterapia, psicopedagogia e nem

sempre encontra-se a causa ... É "manha", "birra"? A

professora é "rulzlnho"? O que pode fazer? Nem sempre
as imagens do sistema nervoso (tomografias, ressonâncias),
identificam déficits no efetivo aprendizado. Mais do que
nunca é necessário um trabalho conjunto entre professores
e pedagogos e entre médicos, psicólogos e pslco
pedagogos a fim de identificar o déficit e poder traçar
um trabalho terapêutico visando uma forma da criança
buscar seu saber por canais que não passem pela área
deficitária ou lesionada ou que esta possa ser trabalhada
a fim de minimizar ou eliminar tal déficit.

Enquanto cada profissional tenta mostrar que seu saber
é absoluto e chovem toneladas de diagnósticos diferentes
para os mesmos sintomas, o Joãozinho continua lá na

escola, sem· aprender. Milhares de crianças ficam

estigmatizadas e ã margem de descobertas que as façam
alçar vôos nas asas do saber.

O mais fácil seria cercar as possibilidades e a checagem
em conjunto das possibilidades existentes nos casos como
do Joãozinho. É de fundamental importância conhecer a
situaçâo familiar, os déficits orgânicos e, com tais

informações, possibilitar a discussão diagnóstico entre a

equipe multidisciplinar.
Os dlsrúrblos de aprendizagem, sejam quais forem

(9islexia, distúrbios de atenção, memória, déficits
contextuais, etc.), apresentam sintomas muitas vezes

"mascarados", parecidos entre si, o que tambémjustifica
? trabalho de grupo entre profissionais de diferentes áreas.
E a tendência da área da saúde e da educação para o

século XXI. É uma forma mais humana de tratamento, onde
a família se enquadra no processo terapêutico e favorece
a todos os envolvidos no trabalho, principalmente o

educando.

Os 'Joöozlnhos' tendem a àprender melhor quando se

valoriza o trabalho multidisciplinar e o coletivo predomina.

GILMAR DE OLIVEIRA

Psicólogo Clínico - CRP- 12/ 1950

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224

Edson Junkes/CP

Nostalgia: belezas naturais aliaçJasà tranqüilidade do local transformam apousada emparaíso

Irmãs da Divina Providência
abrem Pousada Sete Lagoas

\ '
,

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

Comunidade já pode visitar o recanto natural, antes unuzado apenas em
atividades extracurriculares dos alunos do Colégio Divina Providência

Massaranduba - O paraí
so das irmãs da Divina
Providência' fica a oito

qUilõmetros do centro de
Massaranduba, no Bairro da

Campinha. Recanto con

fortável, a Pousada Sete La"

goas foi aberta ao público
no último sábado, dia 81
com feijoada especial, a

que compareceram mais de
100 pessoas. Pesca, jogos de
cancha e bocha, além de
muitas brincadeiras, marcar
am a inauguração do es

paço. A área de 145 mil
metros quadrados convido a

fugir das conturbações do
mundo para gozar do con

vívio com a natureza, apre
ciando delícias da culinária
colonial preparadas no

própria pousada.
O empreendimento foi

adquirido pelas irmãs, no
ano passado, por RS 240 mil.
Antes de ser aberto ã comu
nidade, era utilizado apenas
pelos alunos do Colégio Di
vina Provi.dência, em ati
vidades extracurriculares.
"Ainda não está tudo pron
to, continuaremos amplian
do a Pousada. Os pedreiros

vão trabalhar em ritmo cons
tante para fazer as melho
rias", revela o irmã Ana Be

vllcquc. diretora do colégio
e incentivadora do projeto
pousada.

Logo na recepção, o

ambiente rústico dá um

toque especial ao lugar. O
bistrõ convida ao resgate do
passado, com garrafinhas
de óleo de rícino e mesas

fabricadas com rodas de

carroça. A Pousada Sete La

goas oferece momentos de
descanso e lazer, cercados
de belas paisagens, árvores,
pássaros e muita água. Os
casais que queiram passar o
fim de semana no campo,
devem fazer suas reservas

por telefone. O recanto ofe
rece cinco suítes, equipadas
com televisão em cores,

frigobar, camas de casal e
de solteiro, lareira e telefone.

No restaurante, o acon

chego da lareira faz a pro
ximidade do inverno pare
cer menos cruel. Mas a na

tureza dá um show ó parte.
"Isto aqui é divino, porque a

natureza é divina, todo ser

humano precisa manter esse

contato com a criação de
Deus", lembra a Irmã Ano,
enquanto passeia pelas be
las paisagens. Quem se aven

tura pelas trilhas pode ver,

além das lagoas, riacho de

águas cristalinas com pe
quenas quedas.

Não faltam opções de
diversão. A pousadatem três

piscinas, uma especial para
crianças, cancha de bocha
e quadra de velei de areia,
além de mesas de sinuca,
pebolim e tênis de mesa.

Também é possível andar de
pedalinhos e, em breve. ha
verá passeios a cavalo.

AUTO-ESCOLA
SINALVERDE
------ ...._-

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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II Seminário de Educação Infantil discute
métodoseestratégiasde aprendizagem

Fashion

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios e

. lãs, de madal, chinll,
buclê e acrilã.---------------------------------------------

Sob novo enfoque, educação infanti"é encarada como direito de toda criança, Brincarrevelou-se o grande
instrumento no desenvolvimento das crianças,mas depende da formação e orientação dosprofessores

Venha conferir!

Rua: MaxWilhelm, 837 - Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - SC

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul- A brinca
deira é uma forma de apren
dizagem, Mas' é levada a

sério há muito pouco tempo.
O brincar como atividade
fundamental no desenvolvi
mento da criança, a cons

trução da identidade e au

tonomia e o papel do pro
tessor. foram alguns temas
tratados no Seminário Edu

cação Infantil "Realidade e

Perspectivas", realizado no

dia 11 de maio, rio Clube
Atlético Baependi. através da
Secretaria Municipal de Edu

cação, Duas consultores do
MEC (Ministério da Educação
e dos Desportos) vieram a

Jaraguá do Sul para discutir
as novas tendências e orien

tações no trabalho com cri

anças até 6 anos,
Cerca de 450 educadores

participaram do seminário,
incluindo os da rede munici
pol. além de convidados da
rede particular e dos municí
pios vizinhos, como Massa-
randuba, Schroeder, Coru
pá, Soo João do ltaperiú,
Guaramirim e Barra Velha. É
o segundo mo'mento de dis
cussão sobre a educação

infantil que a Secretaria de

Educação de Jaraguá do
Sul organiza, O primeiro de
les aconteceu em abril do
ano passado, quando os

educadores discutiram o re

ferencial curricular que o

MEC estava elaborando.
A palestrante, professora

dra. Gisela Wajskop, uma
das coordenadoras dos no
vos parômetros curriculares
nacionais do MEC, revelou
que a Secretaria de Edu

cação Fundamental, a partir
das discussões realizadas no
ano passado, produziu e dis
tribuiu 600 mil currículos às
escolas, para servir de orien

tação no trabalho com as

crianças até 6 anos. "O cur

rículo não é obrigatório, faz
parte de um programa inte

grado que pretende instru
mentalizar o protessor. com
metas de qualidade e novas
práticas de sala de oulo".
revela.

t:,'

API?ENDIZAGEM - O gran-
de desafio do educador, no
trabalho com as crianças, é
elaborar estratégias de

aprendizagem, através de
novas linguagens, aprovei-

Campanha visa
recolher kifs

Jaraguá do Sul - "Doe
seu klt" é o nome da cam

panha que começa a ser

promovida a partir desta se

gunda-feira (17) pelo Grupo
de Escoteiro Jocorltcbc. Em
parceria com o Rotary Club,
Associação Cultural e Bene
ficente Fraternitos Jara
guaenses, Jeep Club, Polícia
Militar e Prefeitura, voluntári
os e escoteiros pretendem
recolher, até o dlo 22 de
maio, cerca de 15 mil klt's de

primeiros socorros, exigidos
em veículos desde o novo

Código de Trônsito Brasileiro,
Três meses depois do Con

messo aprovar a lel. sanci
onada pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso,
que deixa de ser obrigatório
o uso do estojo, entidades
filantrópicas tentam tirar de

circulação os quase 50 mil
kit' s vendidos em Jaraguá
do Sul. Todo o material ar
recadado será repassado
para os hospitais São José,
Jaraguá e ao Corpo de
Bombeiros do Município,
"Apostamos no bom senso do

jaraguaense em ajudar en
tidades que estão precisan
do", destacou Wilson Bruch,
diretor-presidente do Grupo
de Escoteiros Jccorltobc,

Escolas da rede pública e

particular de ensino também
participam da campanha,
Alunos da 1 s a 8º série e

estudantes do 2Q Grau rece

bem orientação sobre a ne

cessidade de doação do kit.
-"Ö objetivo é envolver as cri

anças com seus pais. Só as

sim vamos formar cidadãos
do futuro", reforçou Bruch,

Gisela: brincadeirapossibilita o desenvolvimento da criança
tondo atividades que pro
movam o conhecimento de
si próprias, do outro e do
mundo. Pensamentos, dese
jos, sentimentos, emoções e
necessidades são expressa
dos pelas crianças enquan
to brlncorn. "Quando brin
cam sem controle adulto, as
crianças têm aprendizagem
imaginativa, que ajuda a

encontrar as soluções para
os próprios problemas, ela
borar respostas e sentimen
tos", explica Gisela. A brinca
deira também é instrumento

importante no, processo de

construção da identidade e

autonomia, fundamental ao
desenvolvimento da criança.
Sobre esse tema falou outro.
consultora dó MEC; profes-

\

soro Ana Amélia lnoue.
- O momento é importante

porque a educação infantil

.cqoro é vista sob um novo

olhar - comenta a secretária
de Educação, Isaura Silveira,
Ela esclarece que a edu

cação infantil deixou de ter

enfoque assistencialista \3
passou a ser direito de toda

criança. A creche não seNe

mais apenas à mãe que não
tem onde deixar o filho para
trabalhar. "A partir das no

vas propostas da LDB (Lei de
Diretrizes e Bases) nós enca
ramos como obrigação ga
rantir o direito de brincar da

criança, Ela tem direito a se

desenvolver e educar na

condição que lhe é natural:
a brincadeira,"

ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE DE PSICÓLOGOS - AJAPSY -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Através do presente edital e de acordo com seus estatutos,
a Associação Jaraguaense de Psicólogos - AJAPSY -, convida
seus associados para participarem da Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 27 de maio de 1999, quinta-feira,
na ACIJS - Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul, às 19 horas e trinta minutos em primeira convocação. Na
falta de quorum Iar-se-á uma segunda convocação às 20 horas,
com qualquer número de associados presentes. " .)

Ordem do dia:
1. Prestação de contas da Gestão 97/99
2. Relatórios das atividades desenvolvidas na Gestão 97/99

ADIRETORIA

Eureka'

1&11)
�JBREI'HAUP'

'----_.�--
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Motoristamata mulher e se
suicida em Jaraguá do Sul
-�-------------------------------

Tragédia ocorreu na calçada da Rua Erwino Menegotti, na Vila Rau,
por volta das 12h30 de ontem. Polícia acredita em crime passional

,

anos. dois filhos e separado
da companheira desde

março, Bruch tinha cons

tantes crises de ciúmes.
Na noite de terça-feira

Cl1), o filho mais velho - o

outro tem três anos =, flagrou
o pai negociando a compra
de uma arma pelo telefone.
"O garoto fingiu que estava
dormindo e contou detalha
damente toda a transação",
revelou a delegada. O meni
no é apontado pela polícia
como uma das principais
testemunhas do caso. Nelson
Bruch utilizou um revólver
calibre 38 para matar e se

suicidar. Especulo-se que a

arma tenha sido adquirida
de um policial da Guarda

Metropolitana de Curitiba.
Antes de ser atingida,

Cláudia conversava com o

filho do casal, de 11 anos,

pelo telefone. Amãe dissera

para o garoto, segundo o

depoimento do menino à

delegada Fedra Konell, que
"tudo terminaria bem e que
não deveria se preocupar".
Segundo a delegada, neste

. Jaraguá do Sul- Um crime
bárbaro abalou moradores
do Bairro Vila Rau. O moto
rista da Secretoríc do Bem-Es
tar Social, Nelson Bruch, 45
anos, matou ontem, por vol
ta das 12h30, com três tiros à
queima-roupa a compqnhei
ro. a auxiliar de acabamento
Cláudia Regina Borges, 32, e
em seguida disparou contra
a própria cabeça. Os corpos
foram encontrados por po-

o /'

pulares, ao lado do telefone

público da Rua Erwino Mene

gotti, a poucos metros do
Mercado Tonimar. A delega
da Fedra Konell acredita em

crime pcssionol.
O aposentado Antonino

Moraes, morador das pro
ximidades, ouviu os tiros e

chamou a polícia. Cláudia
foi atingida nas costas e no

peito. Depois de matar a
mulher, o funcionário públi
co acertou um tiro abaixo da
orelha esquerda. Os dois
morreram no local. Infor

mações preliminares confir
mam que o crime foi pre
meditado. Casado há 1'2

momento Cláudia poderia
estar sob a mira do revólver
ou "prevendo o pior" .

Ontem de manhã, a irmã
de Cláudia, Nilva Borges,
contactou com a delegada
Fedra Konell comunicando

que o cunhado estaria

planejahdo o crime. O
casal teria que se apresen
tar à tarde, na delegacia,
para esclarecer a briga que
tiveram na noite do último
dia 7 de maio. Bruch espe
rou Cláudia chegar do tra
balho, acompanhada do
atual namorado, para
agredi-Ia em frente de
casa, no Bairro Amizade.

A auxiliar de acabamen
to registrou queixa na polícia
após ser espancada pelo
motorista. "A convivência
dos dois era conturbada",
explicou a delegada. O
casal estava em processo de

separação. Nelson Bruch
havia recebido a guarda
provisória das crianças. Fun
cionário público desde a

década de 70, Bruch pediu
dispensa ontem.

Posto do Besc é assa/fado

pela terceira vezem2anos
rotórlc. detector de metais

e monitoramento através de
câmeras de vídeo. Funci

onários do banco confir
maram em depoimento que
a ação dos assaltantes du

rou menos de três minutos.

A polícia só foi comuni

cada la minutos depois da
dupla fugir em uma moto

CG, sem placa. "Fica difícil
identificar os assaltantes

pela forma como agiram",
destacou Silva. Os dois ho

mens que entraram no pos
to do Besc estavam de ca

pacete. O gerente da

agência central do banco,
Adir Andrighi, responsável
pelos postos do Besc em

Jaraguá do Sul, nöo quis se
pronunciar sobre o assalto.

Jaraguá do Sul- Pela ter
ceira vez, em menos de dois

anos, o. posto do Besc, no
Bairro Nereu Ramos, foi as
saltado. O último ocorreu

segunda-feira passada (la),
por volta das 12 horas. Dois
homens armados com pis
tolas entraram no estabe

lecimento, renderam o vigia
elevaram cerca de RS 7 mil,
conforme divulgou o dele
gado titular da Delegacia
de Polícia Civil do Municí
pio, Vanderlei José Alves da
Silva.

O posto nâo tem sistema
de segurança, descumprin
do determinação do Sindi
cato dos Bancários de San
ta Catarina, que prevê a

instalaçâo de porta gi-

Edson JunkesfCP

Exame: corpos foram encaminhados ao necrotério do HospitalSão José para autópsia

PromoçãoParticipe! É gostoso e fácil. Você come Salgadinhos Urbanitos,
toma Café Tio Urbano ou Café Bauer. Depois é só recortar a embalagem'

.

e responder:
"Oualé o Salgadinho com Sabor de Prêmios1"

Envie com seu nome e endereço para:
Caixa Postal1 01 - CEP 89253-101 - Jaraguá do Sul - SC.

Você pode ganhar por sorteio um-desses prêmios:
1 Ford Ka; 2 Motos Scooter; 3 Microcomputadores; 5 Bicicletas;

5 Microondas e 5 Cafeteiras.

I
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Wizard enfrente Kamikase
naCopaNorte deBasquete
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Edson Junkes/CP

Expectativa: atual terceiro colocado do ranking brasileiro, Lopes tenta título inédito na carreira

Samuel Lopes é convocado
paraa seleçãobrasileira de firo
- - - - - _.- - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - --

Atletajaraguaense disputa pela primeira veza Copa do Mundo, na
categoria Sênior. Competição é seletiva para as Olimpíadas do ano 2000

->,

Jaraguá do Sul - O atira
dor Samuel Leandro Lopes,
de 19 anos, foi convocado
para a seleção brasileira de
tiro, que disputa, de 16 a 25
deste mês, a segunda
edição da Copa do Mundo
de Tiro, realizada em Muni

que, Alemanha. Lopes em

barca amanhã, ao lado de
outro cctcrlnerse. Luis Bork,
de Blumeneu. rumo à Euro

pa. Na bagagem, um reno

vado equipamento que lhe
custou cerca de RS 9 mil, e a
expectativa de obter o

índice olímpico na moda
lidade Carabina Deitada,
passaporte obrigatório para
as Olimpíadas de Sidney,
Austrália, no ano 2000.

Atual terceiro colocado
no ranking brasileiro, com
1.753 pontos, e campeão
dos Jogos Abertos de Santa
Catarina de 1998, Samuel
Lopes estréia em com

petições internacionais na

categoria Sênior. Até o ano

passado, o atirador partici
pava na Júnior. "É outro de
safio que pretendo superar" ,

salienta. O jaraguaense en

tra para a história como o

único atirador do Município,
abaixo dos 20 anos, a ser

corwocpco para a equipe
brasileiro.

A esperança de Lopes é
repetir na Copa do Mundo
o bom desempenho que
teve em duas provqs pelo
Campeonato Brasileiro de
1998, quando atingiu 587

pontos, o índice olímpico,
numa seqüência de 60 tiros.
"Estou treinando três vezes

por semana, em baterias ot
ternodas", revelou o atirador.

Para a primeira olimpía
da do próximo século, o COI
(Comitê Olímpico Interna
cional) definiu em 60 o núme
ro de vagas para a moda
lidade Carabina Deitada.
"Cada campeão, seja da

Copa do Mundo ou Campe
onato Mundial, e ex

campeões que não con

seguiram repetir boo. cam
panha nas recentes com

petições, têm lugar garanti
do. Restam sempre perto de
20 vagas para atiradores de

todo o mundo que con

seguiram o índice", explicou
Lopes.

E a política da Confede

ração Brasileira de Tiro dire
ciono o desempenho dos
atiradores da equipe do Bra
sil para a obtenção da mor

ca olímpica. "Para toda a

equipe, o mais interessante é
ter um número maior de atle
tas que obtiveram o índice,
e não brigar pelo título. Por
enquanto, estamos num

patamar abaixo dos atiro
dores europeus", frisa Samuel
Lopes.

Porém, antes de treinar
visando as provas da Copa
do Mundo, o atirador suou

I

a camisa em busca de pa
trocínio. Uma parceria entre
a Marisol e a Fundação Mu

nicipal de Esportes viabilizou
a cota prevista nas despesas
durante a competição. De
pois de Munique, a Copa do
Mundo de Tiro percorre ain
da as cidades de Milão, na
Itália, e Atlanta, nos Estados
Unidos. "Participo apenas na
Alemanha", finalizou.

Jaraguá do Sul - A equipe
Wizard/FME de Basquetemas
culino enfrenta neste sábado,
em Joinville, o Kamikase, em
jogo vólido pela terceira
rodada da 29 Copa Norte de

Basquete categoria Adulto. O
time jaraguaense vem de der
rota para a Abaj, por 83 a 70.
O técnico Milton Mateus de
verá utilizar a mesma equpe
que terminou a última partida.

Mesmo perdendo para a

Abaj, a Wizard/FME está em

segundo lugar na chave B,
somando uma vitória. Na es

tréia, osjaraguaenses vence
ram a Embraco, também de
Joinville, por 67 a 53. Atuan
do com uma equipe forma-

da. por jogadores juvenis,
base que representará Jcro
guá do Sul nos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina, a
Wizard/FME desponta como
favorita para conquistar uma
das duas vagas para a fase
decisiva da competição.

A Federação Catarinense
de Basquete confirmou o in
teresse de oito equipes para
disputar a seletiva da Copa
Sul-brasileira da modalidade
na categoria Mini (até 12
anos). O regulamento prevê
apenas quatro representantes
de Santa Catarina, Paraná e

�io Grande do Sul. Os jogos
acontecem nos três estados,
a partir de julho.

ÁGUA SUJA SELAVA EM CASA

ÇOM CERTEZA!!!
Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria,
hotel, ferramentaria, lavanderia, . etc.

FIlTRAGEM NATURAL
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma
camada de carvão ativado e por
várias camadas de quartzo cristalino

de diferentes granulosidades.

O F/lTRÃO é construído inteiramente

em aço inoxidado.E
E
o
o

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1000,
3000, 5000 e 10000 litros por hora.

G,ARANTlA: 3 anos aprovado em todos
os testes submetidos.

APÓS A INSTALAÇÃO DO FIlTRÃO, NÃO
HAVERÁ MAIS NECESSIDADE DE LIMPEZA
DA CAIXA DE ÁGUA. EVITANDO ESCOVAR
OS DENTES COM ÁGUA SUJA E
CONTAMINADA DA CAIXA. O FIlTRÃO
FORNECE ÁGUA PURA E CRISTALINA
NÃO SOMENTE PARA 8E81DA E

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, MAS
TAM8ÉM PRA USO GERAL.

0255mm

Instalamos em demonstração sem compromisso.
O filtrão não esconde !l sujeira, ele mostra!

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA

Laboratório Lenzi
de Análises Clínicas Ltda.

Dra. Rosângela M., Lenzi - CRF 1397
10ANOS

CONQUISTADOS
AQUALIDADEEA

EXCELÊNCIA
LABORATORIAL

Participante do Programa Nacional de
Controle de Qualidade da Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

COM CONCEITO EXCELENTE EM
1992 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 1998

(047) 371-6524
R. CeI. Emílio Carlos Jourdan, 140 - Centro - CEP 89251-020 - Jaraguá do Sul�SC - e.mail: lablenzi@netuno.com.br
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Juvenfus e Radix fecham acordo e
oficializam o Jaraguá Futebol Clube/ ,

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

Diretoria do clube assinou contrato com empresa especializada em consultoria para gerenciar,nos
próximos seis anos, o Departamento de Futebol das categorias de base até a profissional

�.c;uaguá do Sul - Formar

jogadores, negociá-los com
times de grandes centros e

resgatar o futebol profissio
nal no Município. As-propos
tas compõem o acordo fir
mado há 20 dias pela dire
toria do Grêmio Esportivo
Juventus e a empresa Radix
Assessoria & Consultoria
Ltda. apresentadas a jornalis
tas e convidados, quarta-fei
ra passada (12), na sede do
clube.

O dono da Radix, José
Roberto do Carmo, assumiu
a secretaria executiva do

Departamento de Futebol.
terceirizado através da

parceria. A verba para refor
mar arquibancadas e aloja
mentos do Estádio João
Marcatto, e para a manter
o grupo de jogadores, virá
de empresários italianos. "A
Radix está negociando com

\

dois times da primeira divisão
do futebol italiano para po
trocinarem a equipe jara
guaense", afirmou Carmo,
que preferiu manter em sigilo
quais os clubes interessados.
Confirmado até agora é

que o time disputará a Se
gunda Divisão deste ano e

que o Juventus receberá parte
do dinheiro com a transação
de jogadores e promoções

Edson Junkes/CP

Definido: José Roberto do Carmo (E) e Lio Tironi decretaram o acordo na última quaria-feira
de shows, além da partici- Com a nova gestão do Jaraguá Atlético Clube. Nos

poção na receita de vendas Departamento de Futebol, o estatutos, entretanto, conti-
de placas publicitárias. Desde Grêmio Esportivo Juventus nua valendo o nome de
as categorias de base - juve- muda de nome pela segun- fundação. "Todos os joga
nil e juniores - até a profissio- da vez em menos de três dores que forem contratados

nal,cadaatletaquedeixaro anos. A partir de agora, o serão vinculados ao GE Ju

Município renderá aos cofres clube passa a se chamar ventus". salientou o presi-
do clube 20"10 da nego- Jaraguá Futebol Clube. Em dente Lio Tironi.

ciação. Para eventos sociais 1997, quando foi rebaixado De acordo com José Ro-
econtratoscom clientes,a ar- à segunda divisão, o time bertodoCarmo,a Radix de-

recadação fica em 5"10. havia se transformado em verá lnvestlr. em uma primei-

ra etapa, cerca de RS 200 mil
para a recuperoçöo do es

tádio. A apresentação do
novo time, porem, foi marca
da para o dia 23 de julho,
'dois dias antes do J 239
aniversário de Jaraguá do
sul.' Especula-se que a

seleção brasileira de jo'ga
dores até 20 anos jogaria na

estréia do Jaraguá Futebol
Clube. Carmo não descarta
a possibilidade de acertar o
amistoso com o Santos, Fla
mengo, Grêmio ou Interna
cional. "A pripridade é a

seleção sub-20" ,avisou.
Aos poucos, alguns joga

dores começam a chegar
ao João Marcatto. Nas pró
ximas semanas, todo o gru
po estará à disposição do
técnico Avelino vlllos. de 65
anos, que treinou durante
uma década as categorias
de base do Celta de Vigo,
time da primeira divisão da

Espanha. Junto com ele.José
Maria Nunes, especialista em

Atletismo, comandará a

preparação tísica dos 'atle
tas, enquanto Nelson
Mourão auxiliará Villas no

comando da equipe. "Que
remos fechar o elenco com

32 jogadores", destacou o

secretário-executivo do
clube.

,Jeep Club
• No sábado passado realizamos o nosso 2° Jeep Raid Feminino.
Os vencedores foram: 1 ° lugar - Janaine Weiller (São Bento do Sul)

2° lugar - Daniele Henschel (Jaraguá do Sul)
3° lugar- Silvana Pujol (Pomerode)
4° lugar - Eliane Jaroczinski (Jaraguá do Sul)
5° lugar - Valmiria Melcher (Jaraguá do Sul)

A todos que participaram deste evento, os nossos agradecimentos,
• Recebemos um pedido paro doação de equipamentos para o

Jeep do nosso Corpo de Bombeiros Voluntários. Com certeza

ajudaremos com o que for possível.
• Na última reunião, foi aclamado o companheiro Kleber Schutz,
como sócio do nosso clube, ocupando o lugar do saudoso pai,
Rufino.
• No próximo dia 29/05, reoüzorernos.o nossa tradicional feijoada.
Os cartões poderão ser adquiridos com os nossos sócios.
• O aniversariante da semana é o companheiro Lauro Marquardt,
12/05. Parabéns!
• As rT\ulheres deram um verdadeiro show de püotcqem, no nosso

Raid, pena que alguns navegadores se atrapalharam nas trilhas,

- Alongamento de Chassi
- Cardans'

, Manul. de Guindastªs,
. Reformas de Equipamentos
. Adaptação Equipamerrtos
- Soldas Especiais...

Fone: (047) 379-4159
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Edson Junkes/CP

Aplicação: treinadorManoelDalpasquale exigiu conclusão rápida nas jogadas de ataque

Altair desfalca BreithauptjFME
na partida contra a Belamar
----------------�----------------

Jogador recebeu o cartão vermelho e cumpre um jogo de suspensão.
Júnior reforna à equipe depois de recuperar-se de uma confusão na virilha

Jaraguá do Sul - O pivô
Altair desfalca a equipe da

Breithaupt/FME no jogo de
amanhã contra a Belamar/
Purno/Loü.pelo 92 rodada do
turno do Campeonato Cata
rinense de Futsal da Divisão

Especial. O jogador foi expul
so na partida em que os jara
guaenses venceram o União
São Marcos/Caçador, por 5
a 3, sábado passado (8).

O técnico Manoel Dal

pasquale ainda não definiu
o substituto para a vaga.
Dão, artilheiro do time com

sete gols, deverá ganhar
nova chance. O fixo Júnior
treinou normalmente du
rante a semana e pratica
mente está recuperado de
uma contusöo na virilha que
o deixou dez dias afastado
das quadras. Com a ausên
cia de Altair, o juvenil Rafael
poderá ser relacionado no

grupo que enfrenta a Be
lamar.

Apesar da vitória no últi
mo jogo, a comissão técni
ca da Breithaupt/FME ainda

I

está revoltada com a arbitra

gem de Ideraldo Marcos e

Jorge Luiz, na partida 'diante
do União São Marcos. "Após
o llrnlte de faltas, na metade
do prlrueíro ternpo. eles (ár
bitros) não marcaram mais
nada, deixando o jogo se

tornar violento", disse Dal

pasquaie.
O resultado deixou a

equipe jaraguaense na quar
ta colocação na tabela, com
15 pontos. A Sicap/Tuper, de
São Bento do Sul 'icontinua na
liderança do Estadual, so
mando 19 pontos. A São

Miguel/Unoesc_, de São

Miguel'do Oeste, manteve a

vice-liderança, ógora com 17

pontos, e a ADBlu aparece
em terceiro lugar, com 16.

A maior variedade de carnes

selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova
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Geladeira faz bem

Não só no futebol de campo a arbitragem anda mal do
apito, No futsal, o joinvilense Ideraldo Marcos e Jorge
Luiz, de Xanxerê, resolveram deixar o jogo rolar quando
o União Säo Marcos estourou o limite de cinco faltas,
ainda no primeiro ternpo. Resultado: três camisas da
Breithaupt/FME rasgadas e a paciência do pivô Altair
esgotada, Altair foi expulso depois de trocar sopapos com
o goleiro lvolr. da equipe dE? Caçador.

Tiro certo

Cocá Pavanello resolveu atirar para o outro lado. Depois
de encabeçar, ao lado de empresários e pessoas ligadas
ao esporte o ressurgimento do salonismo de Jaraguá do
Sul, negociou diretamente com amigos e a Fundação
Municipal de Esportes o patrocínio do atirador Samuel
Leandro Lopes para a disputa do World Cup, de Munique,
na Alemanha, ainda este mês. A ajuda tambémestende
se para o Mundial. Em contrapartida, Samuel ensinará a

prática da modalidade para crianças da rede pública
de ensino.

Gesto obsceno

Ex-presidente do Grêmio, Esportivo Juventus Ângelo
Margutte assistiu, pasmem, na última quarta-feira, a

apresentação da nova empresa gestora de futebol do
'clube. Quieto, Margutte sentou numa cadeira, ouviu tudo
e concluiu com uma expressão de espanto sua opinião
sobre o futuro do clube que comandou por bom período,
Saiu calado, quase imperceptível.

Canoagem

Clube de Canoagem Kentucky promove neste domingo
(16) três eventos: 1 ° Passeio da Canoagem; Aberto de
Velocidade e a 12 etapa do 2° Circuito Interno de

Canoagem Velocidade, O percurso será entre Nereu
Ramos e a ponte Maria Grubba, no Bairro Czernlewlcz.
As provas serão abertas para quem quiser curtir a aventura
de descer o Rio Itapocu de caiaque. Inscriçôes pelos
telefones 371-1331 e371-3869' )

/

Rápidas __

* Mesmo com toda polêmica, o prtrnelro turno do

Campeonato Catarinense foi para o melhor time até
agora. O Figueirense, diga-se Abel Ribeiro, conquistou a

vaga para o quadrangular final do Estadual e já entra
como favorito ao título.
*

Associação Médica de Jaraguá do Sul realiza amanhã,
a partir das 14h30, (lo GT Futebol Society, a 2º Copa Dr,

João Biron, de futebol.
*

Equipe mirim de futsal do Instituto Educacional Jangada
está classificada para a segunda fase do Estadual da

categoria. • "
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