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Pelo menos 150 residências fo
am atingidas por alagamentos e

esllzornentos de terra pela forte
huva que se abateu sobre Jara
uá do Sul no último sábado (3),
egundo levantamento da Prefei
uro: Quatro famOias da Vila Lenzi
-do Ilhei do Figueira tiveram que
er retiradas das casas, anieaça
as de desabamento, e abriga
as com amigos e parentes, A
ecretorlo de Desenvolvimento
rbano calcula que serão

.

ecessários pelo menos três meses
e serviço para desobstruir cana

zações e becos-de-lobo.
A enxurrada

. também pro
.' vocou a des

truição da pon
te, da Rua Feli
ciano BortolinL
no Bairro Rio

. Cerro, e a gale-
ria da Rua Erwi-

� Fundlçóo no Menegotti,
f--�_.__V_ITO_RI_A_ Página 10 DesesperQ: morador que havia reformado a casa recentemente teve prejuízo

---- Turistas- invadém BorroVelha
Apesar do mau tempo, o Município de

Barra Velha est6 registrando bom
movimento turístico. Cerca de 80 mil
visitantes já compareceram na cidade,
segundo estimativa da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas). A presença forte de
visitantes reforçou as atividades do
comércio, imobiliárias e hotelaria. O Hotel
Belo Vista obteve' recorde de hos

pedagem, afirmou a supervísoro Sara
Godéi.

A segurança da cidade foi reforçada
pela Polícia 'Militar, que quer evitar

assaltos e

furtos de
veículos. A

duplicação
da Rodovia

A L I ME N TOS BR-1 O 1 de-
veró acelerar
o desenvol
vimento
turístico no

Município.
Página 8

Tem sempre um

jeito de lazer
melhor
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Pé no freio
A projeção de crescimento de 1,5% para o Brasil neste

ano, feita pelo FMI, no final do ano passado, é uma ducha
de água fria nas esperanças dos brasileiros. O nível de
desenvolvimento sequer atinge o patamar necessário para
assegurar a estabilidade da economia. Inflação baixa
somente não basta. É preciso garantir a estrutura

operacional do país poro que
possamos ter um mínimo de
sustentabilidade. O nível de

desemprego nos últimos meses do
ano passado foi recorde, a

produção industrial registrou 10%
de queda, a balança com'ercial
fechou o ano com déficit de USS
8,5 bilhões e .os transações
comerciais apontaram prejuízos
da ordem de USS 35 bilhões no

balanço de pagamento.
Mas nem tudo são previsões

pessimistas. As quedas nas bolsas
de valores na Ásia prestou um

grande serviço ao país. Possibilitou
recorrer, a tempo, dos recursos

disponíveis para assegurar o

equilíbrio econômico. A insistência
dos empresários para que o

governo reduzisse as taxas de juros,
mostra que a pressão era

precipitada e egoísta. As medidas tomadas pelo Banco
Central conseguiram afastar o fantasma que devastou os

países asiáticos.
Por outro lado, sem querer fazer o papel de advogado

do diabo, é preciso cautela em relação à economia
brasileira. Um mínimo de bom senso indica que o país não
está em confortável situação fiscal ou em suas contas
externas. O problema reside no déficit público, que apontou
dívida de 3,45% do PIB, algo em torno de USS 22 bilhões.
Enquanto o Brasil não melhorar as finanças públicas não
poderá dar confiança aos investidores externos, fator
essencial nas transações comerciais. O governo tem de
encarar de frente esse problema e tentar resolvê-lo 'logo. A
convocação extraordinária do Congresso para as votações
das reformas é um passo primordial. Infelizmente estamos
em ano eleitoral e o govêrno não vai perder a oportunidade
de fazer "caridade" com o chapéu alheio.

1998 será um ano decisivo. A estabilidade do Plano Real
será colocada à prova, e não há como postergar a

iniciativa. As adaptações deverão ser enfrentadas.
Precisamos aprender com os erros dos outros países que
passaram por turbulências parecidas. O câmbio deverá ser

desvalorizado, pelo menos o necessário para garantir os
incentivos de exportação. O crescimento projetado para o

país sequer atinge o mínimo de expectativa para a geração
de emprego e renda. Apesar de positivo, o índice de
desenvolvimento estagnará o processo industrial
comprometendo todo o projeto econômico. Na opinião
do presidente da CNL senador Fernando Bezerro. o ideal
serloque pudéssemos pular o primeiro semestre deste ano
poro não sermos atingidos pela crise.

Ano novo vida nova. Essa máxima deve ser seguida pelo
governo. Só assim podemos pensar num ano bom, apesar
das previsões pessimistas.

O Jornal CORREIO DO POVOdá as boas-vindas aos leitores e
deseja a todos um feliz 1998 cheio de realizações e paz.
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PROMOÇÃO DE NATAL
Microcomputador Pentium MMX 166 NHZ + 16MB RAM + 2,1 Gb
+ Monitor 14" + 2 anos de garantia R$ 1.340,00
Impressora HP 692 R$ 490,00
Kit Multimídia 24x R$ 230,00
Placa Fax/Modem 33.600

y R$ 130,00
Scanner Genius 4800 DPI... R$ 320,00
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Cárta do Leitor

Crônica de uma crise anunciada

A conjuntura nacional
nunca esteve tão desfa
vorável à classe trabalha
dora como neste final de
afio. Como num passe de

mágica, o governo Fernan
do Henrique Cardoso e as

deputados do Congresso
Nacional, com mandatos

ligados ao poder econômi
co, vêm procurando des
truir os poucos direitos tra
balhistas conquistados du
rante décadas de luta.

O Plano Real é quase a

"crônica de uma crise
anunciada". O governo
joga todas as cartas em

nome da estabilidade da
moeda, eleva os juros a

patamares insustentáveis,
ocasionando fechamento.
de

.

centenas de empresas
e, em conseqüência, a

redução de postos de tra
balho. Sem cartas na man

ga, os governos estaduais
oferecem uma série de in
centivos fiscais - entre eles,
a isenção de impostos,
área terraplanada, etc. - a

empresas que deslocarem
os parques fabris a seus es

tados.
Do lado do patrão, o in-

" Gildo Antônio Alves

teresse maior sempre é o lu
cro. Um trabalhador do
vestuário recebe hoje no

Estado do Ceará pouco
mais de um salário mínimo
mensal (cerca de RS
130,00), enquanto aqui em

.

nossa microrregião, o

salário norrnotlvo chega a

RS 330,00, com empresas
pagando até RS 450,00 de
piso salarial. Se o quadro
não se alterar, o resultado
não poderá ser outro: va
mos assistir a uma verdadei
ra debandada de empre
sas locais aos estados do
Norte e Nordeste do país,
em busca de mão-de-obra
mais barata - ou de semi
escravidão.

De um modo geral, o

comportamento em termos
de demissões verificadas
em nosso categoria nos

anos de 96 e 97 é bastante

parecido, com uma dife

rença de 21.2 demissões a

mais em 97 (total de 3.223
rescisões de contratos). No
entanto, precisamos levar
em conta que o número de
admissões foi bem inferior
de um ano para o outro, e
que estes trabalhadores

..101.,'
demitidos em 97 c ;;'.�oe�
mente serão readmi. �2 A;
por causa da muda ,'-,}
tecnológica obtida na

fábrica. Felizmente as cc
missões não são recursos

..

utilizados pela maioria dc �

empresas, que ainda apos
tam na mão-de-obra quo
lificada de nossa região e

Estado.
Mas temos de prevenir.

Banco .de horas, contrato
temporária de trabalho,
redução de jornada e

salário, extinção do registro"
em carteira de trobothol
serão a tônica das nego
ciações com patrões de to- .

dos os setores produtivos n

ano de 1998. Esperamo
contar com a coragem do
trabalhadores para resistir
mos juntos ao ataque con

tra nossos direitos. Não h'
governo nem pode
econômico que suplant
os trabalhadores organiza
dos.

" Presidente do Sindlcat
dos Trabalhadores d

Vestuário de Jaraguá d
'

Sul e Região e vereado
. pelo PMDB

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

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700- Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944

Os textos e colunas assinados são de responsabitidaâes exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal.

CORREIO DO-POVO
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PMDB define as prévios
do partido segunda-feira

- - _"_ ... - - - - - - - - - - - --- ---------------

Deputaoo Ivo Konell insiste na proposta de que a região deve

apresentar um nome para a Câmard Federal

Jaraguá do Sul - o de- conhecidos os nomes dos

pulado estadual' Ivo candidatos ao governo
Konell (PMOB) participará do Estado, Assembléia
egunda-feira da reunlöo Legislativa, .Cõrnoro Fe
do Diretório Estadual do deral e Senado,
partido, em Florianópolis, Konell acha que o

disposto a defender a pro- secretário do Desenvolvi-

posta de que seja apre- mento Urbano e do Meio
entado um candidato a Ambiente do ��tado, Ade
eputado federal pela mar Duwe (PMOB), seria o

região.- Konel!' ainda não nome mais indicado para
ecidiu se apresenta o tentar a eleição para a

róprio nome para a Câ- Câmara Federal. "Mas ele
ara ,Federal ou se ten- é muito evasivo quando o

ará a reeleição para a As- .

procuro para tratar do as

sernblélo Legislativa,. No sunto. O Duwe está muito

lij"'·....,r;ontro de segunda-fei- indefinido", reclamou
.1

�I : :):" ;i:peemedebistas de- konell.

�� ",r,m confirmar as prévias Segundo o deputado,
,,::1' I')'(tMDB para o dia 15 de será um equívoco se a

:��rço, quando serão região doVale do Itapocu

Edson JunkeslCP

,#

Deputado esloduallvo Kom'"

não ocupar o espaço que
existe para a Cãmara Fe
deral. "Há pelo menos 115
mil votos no Vale, o que

credencia a região per
feitamente para eleger
um representante em

Brasília", destacou o de

putado, Para ele "a

região tem uma opor
tunldode imperdível",

Konell esclareceu que
não precisa ser confirma
do necessariamente o

nome dele ou do
secretário Duwe: "Pode
ser algum outro nome,

mas o que é necessário
neste momento, é que a

região esteja sensível para
esta oportunidade", enfa
tizou, Para o deputado
Konel!, este é um assunto

que deveria ser tratado de
forma suprapartidária,

mobilizando todas as lide

ranças políticas, "Da mes

ma forma como ocorreu,
nas eleiçõßs de 1994,
quando conseguimos
éleger três deputados es

taduais", destacou,
O deputado aproveitou

para criticar o prefeito Ge
raldo Werninghaus (PFL), a
quem acusou de per
manecer olheio a .esto
questão, "Antes de ser elei
to prefeito, Werninghaus
dizia que o partido dele era
Jaraguá do Sul, mas não é
o que estamos constatan
do", atacou, "Trata-se de

reforçar a representati
vidade política da região",
enfatizou o deputado,

f)tima localização com 3 dormitórios,
1 suíte, semi-mobiliado, com garagem.

Tratar com Celso pelo telefone /

(047) 371-0588

IH
...
...
•••
RUDNICK

POSTOS RUDNICK
Unidade Guaramirim

BRAGE CORRETORA DE SEGUROS

A força para quem viaJa,
a confiança ,em quem trabalha
Rod. BR 280 Km 55 - Fone: (047) 373-0128 - 89270-000 - Guaramirim - SC

37 ANOS DE TRADIÇÃO
E EFICIÊNCIA

RainerA. Wiele - Corretor
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"APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA
,

BASE DE CALCULO DO LUCRO
PRESUMIDO APURADO

MENSALMENTE"
o inciso II, art. 25 da Lei 9.430/96, incluiu os

ganhos e líquidos de aplicações financeiras,
na base de cálculo do Lucro Presumido, ou
seja, base utilizada para apuração da
Estimativa. mensal e, não fez menção a

respeito do Imposto de Renda tributado na

fonte à alíquota de 15%, conforme
anteriormente citado no parágrafo único, j

inciso L art. ]O da Instrução Normativa n° 11
de 21 /02/96.
Entendemos que as receitas de aplicações

financeiras, incluídas na referida Lei Ordinária,
sem qualquer exceção sobre sua tributação
na fonte. pode ter sido citado desta forma,
para alcançar também, a tributação do
adicional do Imposto, quando omontante do
lucro estimado e demais ganhos líquidos,
excederem mensalmente ao .limite de RS
20.000,00. Lembramos apenas, que as

empresas que hão atingirem o referido limite
em um determinado mês e, caso venham a

atingir o mesmo limite acumulado até
determinado mês mediante levantamento
de balanço de suspensão e redução do

imposto ou, ainda no lucro real anual
deflnitivo apurado na Declaração do

Imposto de Renda Pessoa Jurídica em 30/04/
98, estariam apenas postergando o adicional
do Imposto de Renda. ,

Esta omissão da legislação pode resultar \
�

em questionamentos fiscais por parte dos :i

contribuintes, principalmente aqueles com .j
atividades específicas de aplicações ou

investimentos no mercado financeiro ou

Companhias com excesso de disponibilidade
de caixa, aplicadas em, instituições
financeiras.
O inciso II, art. 29 da Lei 9.430/96, determina

com bastante clareza a inclusão dos
rendimentos e ganhos líquidos de aplicações I
financeiro's, na base de côlculo da I
Contribuição Social sobre o Lucro LíquidO, !

apurada pelo lucro presumido e obviamente
nos recolhimentos mensais pelo regime de l
estimativa. I!

Entidades· empresariais
elegem novas diretorias
---------------------------------

Acijs e Apevi farão na segunda quinzena de fevereiro a escolha
cios novos dirigentes

Jaraguá do Sul - A Acijs
(Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do

Sul) deverá iniciar os pre
parativos para a eleição
da nova diretoria, prevls-
ta para o dia 23 de fe
vereiro. A escolha dos no
vos dirigentes, para man

dato de um ano, acon

tece tradicionalmente na

última segunda-feira do
mês de fevereiro, informou
o empresário Roberto Brei

thaupt, atual presidente
da entidade. Geralmente,
na mesma 'oportunidade
também é eleita a nova

diretoria da Apevi (Asso
ciação das Pequenas Em
presas do Vele do

'.' Itapocu), que tem hoje
I' Laércio Luís Coelho na

presidência.
Breithaupt considera

que ainda é muito cedo

para que sejam mencio
nados nomes para a su-

cessão. "Qualquer espe
culação agora seria ex-

Edson Junkes/CP

Empresário Roberto Srelthaupf

temporânea", disse o em
presário, que está conclu
indo o segundo mandato
à frente daAcijs.A eleição
deverá ocorrer durante a

reunião semanal das se
gundas:-feiras, no Centro

Empresarial.
Para o atual presidente

da Acijs, "uma das tarefas
mais importantes que fi
cará para a futura direto
ria será continuar apoian
do a política de formação

dos núcleos setoriais". Brei

thaupt acha que a pro
posta de aglutinar as em
presas nos respectivos seg
mentos está dando re

sultados. Ele aponta como
exemplo o ramo das pani
ficadoras. "É um setor que
mostrou notável evolução
nos últimos anos", deste
cou.

Numa análise resumida,
Breithaupt cpontou como
uma das principais inicia
tivas da Acijs na atual

gestão, o planejamento
estratégico para o desen
volvimento municipal, que
está sendo feito em con

junto com a Prefeitura. Ele
também destacou a libe

ração do comércio para
funcionamento aos do

mingos como uma
I

con

quista importante. "O
movimento registrado aos
domingos, durante o mês
de dezembro, mostrou
que não foi uma medida
errada", enfatizou.

Vendas no comércio
tiveram crescimento

� Jaraguá do Sul- o movimen
to de vendas no comércio su

perou em 5% o volume de neçó
cios em relação ao ano passa
do, A constatação é do presi
dente .do CDL (Cãmara de Diri

gentes Lojistas), Sérgio Luiz Na

gel, que só na próxima se-mana
terá o relatório do período. Se
gundo Nagel, as vendas de fi
nal de ano dei-xaram a maioria
dos empresários satisfeitos.
"Aquele negati-vismo que se es

tabeleceu quando o governo
anunciou o pacote de medidas

econômicas, parece supera
do", observou,

A desempenho foi variado
dependendo do ramo, afirmou
Nagel. No setor de con

tecçöes. por exemplo, as em

presas faturaram mors. mas
tiveram menor margem de lu
cro. Os setores mais bem suce

didos neste final de ano, na

opinião de Nagel. foram as

perfuma-rias, reloloorlos e o

comércio de CD's (Compact
Disc).

Nagel entende que as cam-

CASSULI
AUDITORES

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA---DE GESTÃO EMPRESARIAL

.
,

TREINAMENTO DE PESSOAL

panhas feitas pela CÇ)L para a

ornamentação natalina e a

decoração de vitrines nó ci
dade, contribuíram para di
namizar o comércio, Quarenta
e nove estabelecimentos par
ticiparam do Concurso de Vi
trines. Os vencedores do con

curso foram os seçulntes: Ca
tegoria Fachada - 10 lugar:
Colégio São Luís; Categoria A
(até cinco metros quadrados)
- 10 luçor: Relojoaria Lanznaster;
Categoria B (mais de cinco

metros) - 10 lugar: Foto Loss.

Rua Donaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul - SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NA ARWEG - está previsto para o

dia I de maio, quando se comemora o

Dia do Trabalho, mais um megashow
na Associação Recreativa Weg.
Desta vez, nada mais, nada menos

que a dupla Zezé di Camargo e

Luciano. A diretoria da associação já
trabalha visando proporcionar aos

colaboradores Weg um grande
espetáculo.

MELHOR E PIOR - José Luciano
Dias. cientista político da Fundação
Getúlio Vargas, realizou estudo para
medir o desempenho nas áreas de
saúde. educação e segurança de 65

adrnirtistrações estaduais de 1982 a

1994. De Santa Catari na aparecem
Pedro Ivo Campos na Iista dos dez
melhores na área de segurança
pública e Esperidião Amin, entre os Capitão Rogério (comandante da 3°Companhia

O casamento de Sirlene e Sandro foi acontecimento 10 piores na área de assistência à de Polícia Militar) com a esposa Lanice

vip na agenda branca de 97. Eles subiram ao altar no saúde. Kuhmlen, em recente acontecimento social

dia 13 de d�zembro. ú�i"!o, n� �greja Evan�élica- NA ORLA- abraço especial para o casal amigo Volnei e Marli R. Muniz,
Centro. Apos.a cenmonui relzglOsa, �s convidado� de Balneário Carnboriú, anfitriões mais que perfeitos. Valeu a hospitalidade
f�ram r�cepclOnados no .Clube Atle�lco Baependi. -

e companhia da Gabriela e Muriel. Vocês permanecem no lado esquerdo
Sirlene e filha de Francisco e Zuleide Santana, e do peito. sempre.
Sandro éfilho de LAuro e Cristina Siebert

Eliane D. Póvoas, diretora da Wizard
Idiomas, no ato da entrega da passagem aos

Estados Unidos, para Margarida;
Piontkowski. A Wizard Idiomas comemorou,
em 97, dez anos de sucesso

EM CAMBORIÚ - várias são as atrações paru quem visita Balneário
Carnhoriú. Além UO conhccidíssirno Parque da Santur, vale a pena um

passeio pelas praias dc Laranjeiras. Taquaras e Costa Brava, redutos
mais agrestes da cidade balneária. Outra ótima opção é conhecer o

Cristo Luz. que com feixes dc luz sobre um dos braços. ilumina toda a

cidade. No local existe um selcnssirno restauranie e estacionamento.
Entrada custa R$ 3.00 por pessoa, o fone é 3ó 7-306ó.

Eugênio VICtor Schmõckel com a esposa Brunhilde, em recente vernissage

STUDIO FM - a emissora 99.1,
comandada pelo talentoso amigo
Paulo Fernandes. entregou. no
dia 19 dc dezembro últi mo, para
a Secretaria da Família, cerca de
três mil brinquedos em condições .

dc uso. e aproxirnadarncruemil
peças de roupas e calçados.
resultado da campanha "Um

. brinquedo por um sorriso", que
a Studio realizou

Edson Junkes
!

num pcr íodn dc

aproximadamente 20
d ia s. A emissora
contou com a

parceria da Moretri
Automóveis e ()

apoio da Cosmos
Turismo, Postos
Mime, Balas Sasse.
Urbannos. Lacn
Auto Center, Ernplac Luiz Fernando e Maristeta D. Wolf (Doce
e Gráfica 22. Mel), socialmente

CRJ
Centro de

Recuperação
Jaraguá

União Saúde

Unimed

Issem

Saúde Bradesco

Saúde Bamerindus

Golden Sul Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

F<?NE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

_6_-_CO_RRE_'_O_OO_PO_V_O_,,:_Ja_ra_;;;g;_ua_'d_o_S_u..;.1,_9_d....;eJ::..,.a_ne_ir_O_de....l;;..9....98;__ ,CeIso tai

Elegantes e notáveis Rosane Vailatti, Rubia Spies, Marilze
Brei/haupt

.

NA RBS - o jornalista esportivo Roberto Alve

feira(12) naCBN Diárioe na RBSTY. Tás tolo
termos ilhéus que voltarão a desfilar nos come

alegria dös manezi nhos e daqueles que güst
esporti vas com muito humor.

Valdemar Zanotti (Zanotti Elásticos), o em

Antidia Lunelli (Lunender Têxtil)

ATENDEMOS PELO:

RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 888
JARAG'UÁ DO SUL - SC
FONE: (0�7) 372-1804

*ENDOSCOPIA DIGES
Rua J

CENTRon
Dr.
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Operação Verão Ecológico
Começou no dia cinco

de janeiro a programação
do Verão Ecológico nas

praias de Canasvieiras,
Ponta das Canas, Jurerê1
Jurerê In ternacional,
Brava, Cacupé, Sambaqui
e Santo Antônio de
Lisboa. Este programa
tem a finalidade de
denunciar, fiscalizar,
conscientizar e tirar
dúvidas dos veranistas
sobre a preservação da
natureza e as condições
ambien tais do li ror aí
catarinense, bem como

orientar os turistas para a

melhor conservaçáo das

praias.
A iniciativa é da Fatma -

Fundação do Meio Ambiente
de Santa Catarina -, que
montou um posto de
atendimento em um trailer. A
unidade ficará na praia de
maior movimento de cada

região, a comunicação feita

pelo rádio aciona uma outra

equipe que vai fazer a

ventícaçáo em uma unidade
móvel.
Do dia nove até o dia 12/

1 será a vez das praias dos
Ingleses, Santinho e

Moçambique, dias 13, 14 e

1.5/1 o trailer estará na

região da Lagoa da

Conceição' nas praias da
Barra, Mole, Joaquina,
Costa e Canto da Lagoa. O
Sul da Ilha, com as praias

do Campeche, Armação,
Lagoinha, Tapera, pântano
do Sul, Solidão, Saquinho,
Naufragados e Lagoínha do
Leste, receberá a equipe
de preservação ambiental
entre os dias 16 e 18/1.
Nos dias 19, 20 e 21/1

será a vez de -Bombas,
Bombinhas, MariscaI,
Zimbros, Quatro Ilhas e

Governador Celso Ramos.

Dia 22 a Operação Verão
como é chamada chega a

Itapema, Meia Praia e

Perequê onde fica até o dia
25, seguindo dia 26 para a

região de Balneário
Camboriú, abrangendo as

praias Brava, Taquaras e

Barra até dia 29/ I.

As praias de Barra Velha,
Piçarras, Navegantes e

Penha receberão a equipe da .

Fatma nos dias 30 e 31/1 e

1/2. Os trabalhos do Verão

Ecológico serão encerrados
nos dias 4/2 nas praias de
São Francisco do Sul,
Enseada, Ubatuba e Itapoá.
No ano passado foram

registradas 93 denúncias,
em 16 casos foram aplicadas
multas.
A Pa tm a começou a

instalar no dia 6/ I, 55

placas de advertência aos

banhistas da Ilha; Na

seqüência, outras ISO

placas serão colocadas no
litoral do Estado, de Itapoá
até Passo de Torres.

•............................� _..

: FESTIVAL VERÃO BRAHMA EM SANTA CATARINA i
: O festival começou no dia 2/1 com o Grupo Molejo e dia 3/1 :
• com Daniela Mercury, segue até odia 25/1 com vários shows para •
• esquentar ainda mais o seu verão. •
• O Verão Brahma acontece em Porto Belo, às margens da BR- •
.• 101, no complexo turístico Porto das Águas, que' conta com •
• enfermaria, praça de alimentação, sanitários, amplo •
• estacionamento, efeitos especiais de iluminação, telões', palco com •
• .

224 metros quadrados e pavilhão coberto com capacidade para •
• 15 mil pessoas.

•

: Este final de semana o Porto das Águas receberá Elba Ramalho :
• e Banda Cheiro de Amor. A Banda Eva, que estará no dia 17/1 no •
• Auto Cine em Balneário Camboriú, irá agitar a galera que estará •
• curtindo o Verão Brahma no dia 18/1. •
• Para encerrar com chave de ouro, dia 25/1, Porto Belo receberá •
• o Grupo Só Pra Contrariar. •
• Os ingressos estão à venda no Besc da região e nas Lojas •
• Colombo. • '

: Vale a pena conferir! DanielaMercuryfoiumadasatraçõesdo Veráo Brahma em Porto Belo :
•..._ _........•.............._.._.__ .j CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

DISQUE-LANCHE
371-5309QUICK

DOG
Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltapocu

Há 8 anos
- Em 1990, uma professora de alemão do Colégio Roland Harold
Dornbusch enviava um angustiado apelo ao Jornal CORREIO DO POVO,
dizendo: PRECISO DE AJUDA! QUEM ESTÁ DISPOSTO? Ela tinha

problemas de locomoção motora, mas gostava de ensinar a língua
alemã aos alunos. Iniciava com um brado: "Die Kultur braucht noch
immerHilfe (a cultura ainda necessita de ajuda!)!" Diana Grützmacher
recebera uma bolsa de estudos para um curso no Instituto Goethe, na
Alemanha, e não tinha recursos. Já apelara ao executivo e legislativo
municipal, sem solução. Eis que surge a luz no fim do túnel - um

empresário se compadecera de Diana e arranjou o dinheiro, para o

cúrso de dois meses. "Eu não quero PIEDADE, mas COMPREENSÃO.
E pedi em nome da CULTURA E DA TRADIÇÃO, de que nos

alardeamos em comemorações como a SCHÜTZENFEST". Diana fez
a viagem, fez o curso e passou aos alunos o que aprendeu.

Há 6 anos
- Em 1992, em janeiro, o IBGE revelava a população de Jaraguá do Sul
em 1991. De acordo com o Censo/91 Jaraguá do Sul tinha 77.198

habitantes, sendo 39.001 do sexo masculino e 38.197 do sexo feminino.
Ficavam frustrados os que apostavam em 120.000 habitantes, embora o

resultado demonstrasse um crescimento além da expectativa. Em 1970-
1980 a população era de 48.534. Pela projeção de ano a ano, em 1991, a
previsão era de 66.511 e, no entanto apontou um número surpreendente
de 77.198. Quem conferiu os últimos proclamas de 1991, constatou que
continuava em ascensão o número de pessoas que procedem de outras

cidades e que aqui contraem casamento: Dos cinco casamentos noapagar
das luzes de 1991, três eram de Jaraguá do Sul e sete eram de Horizontina-.
RS, Ataléia-MG, Jesuíta, Formosa d'Oeste-PR, S. José do Cerrito, Lages
SC, Carlos Gomes - Viadutos-RS e Cascavel-PR.

"

Há 4 anos
- Ern 1994, o Cine Jaraguá apresentava no domingo, 16 de janeiro, a

última sessão cinematográfica, depois de 35 anos de atividades, devido a

baixa média de público e a sucessão de prejuízos, tomando-se insustentável
a continuidade do único cinema em Jaraguá do Sul. Para se ter uma idéia
do tamanho da casa de espetáculos (projeção de filmes, festas de
formaturas escolares e outras apresentações), ela tinha capacidade para
630 pessoas sentadas num espaço de 1.000 m2• Era mais uma opção de
cultura que deixava de existir, face ao desenvolvimento de outras

atividades que a modernidade punha à disposição da população.
Informava-se que em outubro a média era de 46 pessoas por sessão, 17
em dezembro e em meados de janeiro 13, sendo. canceladas algumas
sessões momentos antes da exibição dos filmes.

Há 2 anos
- Em 1996, as intensas chuvas que se abatiam sobre a região causavam.

muitas cheias, destruindo lavouras e obras que se realizavam nos

municípios da Amvali - Associação dos Municípios do Vale do Itapocu,
- A coluna Reminiscências divulgava o 220 capítulo de GUERRA E
PAZ: 50 ANOS do término do mais sangrento conflito mundial. Uma
foto ilustrava o artigo, mostrando os ex-pracinhas na frente da IgrejaMatriz
de SãoSebastião, numa solenidade a eles relativa. Recorda-se que a região
de Jaraguá, proporcionalmente, concorreu com o maior número de

integrantes para a Força Expedicionária Brasileira, levando o capitão
Ferdinando Piske a escrever o seu "Anotações do 'Front' Italiano", e que
foi complementado no final do ano de 1997, com o lançamento do livro
"Os Pracinhas do Vale do Itapocu", de enorme repercussão nos meios
militares, especialmente entre os ex-combatentes e suas associações, que
se encontram em quase todos os estados da federação brasileira, lembrando
novos fatos da II Guerra Mundial.

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (94) - APONTAMENTOS
. .

Ainda em 1972, o "Opa" Emil Siewerdt
comparecia às páginas do semanário para
manifestar sua aprovação à adrninistração
municipal através do título "Wenn Einer Eine
Reise Tut" (Quando a gente viaja).

"Quando a gente viaja, diz o ditado ou a voz

do povo, conta-se as coisas que se viu. Mas

porque viajar para terras distantes, quando se

pode ver tantas coisas boas tão próximas de nós.
A viagem sobre a qual gostaria de referir-me

leva ao quadro urbano de Jaraguá do Sul. Em

toda a parte se vê o progresso. Já quando viajava
para a cidade, notei o novo visual da estrada de

W. Weege até Jaraguá do Sul, que se pode
comparar com as melhores desse tipo em nossa

pátria. O 'Stadtplatz', sob a atual administração
expande-se para todos os quadrantes, e em todas

/

as direções se püde observar o. alargamento de

vias públicas tão. necessárias ao. seu crescimento.

Imagino. que deve ter importado emmuitos gastos .

financeiros para a Câmara (Administração) que,
contudo, não esqueceu as estradas coloniais.

No 'Stadtplatz' (quadro urbano) cerca de 25.

quilômetros de canos formam uma rede por onde
corre o. novo sistema de abastecimento. de água
tratada, que é um custoso investimento para a

saúde da população.
Foram adquiridos sete novos caminhões,

maquinários e implemerrtos rodoviärios, para
conservação e construção de estradas.

Como. é possível isso? Muito simples! Isto é

possível porque temos novamente homens à testa

do. nosso Municfpio (referia-se à administração
Mayer x Schmöckel) que herdaram do ex

prefeito Victor Bauer a missão. de administrar o.

bem público com honesta e leal

responsabilidade.
Queridos amigos! Isto não deveríamos, em

todos os casos, esquecer quando formes
novamente chamados para as urnas. Ao sr.

prefeito, ao. vice e vereadores, todo. o. nosse

reconhecimento pelo belo serviço. realizado. �m
1972, que conta com nossa total aprovação.

Assim, caros amigos, não. nos deve ser

indiferente o. ano. de 1973, quando. deveremos
examinar os homens que se apresentarão. para um

novo per íodo administrativo, escolher os

melhores que doem o. seu tempo precioso pelo.
bem-estar do. nosso Município".

Em 21 de maio. de 1972, Emil Siewerdt, o
"EMSI" das muitas colaborações jornalísticas, em
língua alemã, tinha a grata alegria de ver passar o.
seu 70° ano. de existência.

Escrevia o. semanário, entre outros: "No dia
21 do. corren te transcorreu o. 70° ano de
existência de uma ilustre personal idade
residente em Rio. Cerro, ou mais precisamente
no 'Javali pequeno'. Nascido. em' 'Ober Cerro.'
nunca afastou-se da generosa terra, a não ser

quando em função. de atividades profissionais.
Por isso ama a sua terra, acima de tudo.

Queremos nosreferir a um homem modesto e,

talvez, por isso. mesmo, seja credor da estima
e do. bem querer de seus concidadãos. Emílio.
Siewerdt é um homern em que muitos
residentes urbanos podem-se espelhar.

Apesar de dedicar-se sempre à agricultura
nunca esqueceu de dar trato. às coisas do. espírito.
Religioso, cumpridor de seus deveres com Deus,
criou os seus familiares pelo. respeito. à religião.
Cristã e não. se realiza uma refeição, sem que a

prece tenha sido. dirigida ao Altíssimo. Seus

filhos,Werner, casado. com Helga Fischer e Irene,
casada com Rudi Giese, formam unia família

unida, graças a compreensão que reina entre eles,
sob as vistas bondosas de "Oma" Siewerdt, que
hoje (então) conta nove netos e dois bisnetos.
Emílio. Siewerdt, desde cedo. tratou de armar-se

para uma vida dura".
Fritz von Jaraguä - 1/98.

Afoto mostra o corpo de Rudi Giese, velado naIgreja Cristo Bom Pastor, de Rio Cerro
II, em 5-8-96, genro de Emil Siewerdt. Mas o capítulo tambémfala de "Opa" Siewerdt
que, em 1972, como severo observador, compareceu com um artigo em alemão, admirado
do progresso que Rio Cerro e Jaraguá do Sul esperimentavam, na administraçãoMayer
x Schmöckel, com poucos recursos disponíveis, tiravam "leite de pedra" para abrir e
alargar estradas, e deixar passar o progresso. Pena que o "Nutzi" foi desaparecer tão

. cedo, para receber ainda hoje, as palmas de íntegro administrador público, sem fazer
alarde. A inscrição do interior da igreja a fé dos rio-cerrenses: "Eine feste Burg ist
'unser Gatt".

'

Deficiente físico, associe-se à AJADEFI.
------

Fone: (047)372-1846
� Duas Rodas

\!!!J Industrial. -
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por Egon Iagnow

inda nos primórdios da colonização, o automóvel veio substituir - com vantagens, mas .

também com sacrifícios e sobressaltos - o trole, as camionetes e as carroças.
Mas imagine você as estradas e pontes (onde haviam) pelas quais deviam transitar. Se

em épocas de chuva já traziam muitas dificuldadespara os veículos de tração animal, que dirá

para os veículos automotores! Emílio da Silva, em seu Segundo Livro do Iaraguâ, diz que pás,
correntes para as rodas, correntões e pranchas faziam pane dos apetrechos que todo bom e

prevenido motorista levava na viagem.
De uma coisa se tinha certeza: a hora da partida podia ser marcada, mas a da chegada era

Sexta·-feira, 9 de janeiro de 1998

p
cozinhas

Berlim
PRODuziNDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475· Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467·373-0377·373-0297

. Guaramirim· SC
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LIVROS NA PRAÇA

A epopéiade
.. �

uma tmigraçao
Está na praça de Santa

Catarina um novo livro histórico

que aborda a história da

imigração alemã no continente
fronteiro à Ilha de Santa

Catarina, hoje municípios de

Águas Mornas e Rancho

Queimado. É a Colônia Alemã
Santa Isabel que o escritor,
professor e secretário de Cultura
de Águas Mornas, entre outros

títulos - Toni Vidal Jochem -

escreveu, após sete anos de

pesquisas e coletas de dados, que
formam as 592 páginas do livro,
cuja capa aparece nesta nota. No
dizer do próprio autor o livro
retrata de uma forma simples,
objetiva e altamente fidedigna as

dificuldades iniciais da

colonização: a saída da

Alemanha, a travessia do

oceano, a chegada ao Brasil, a

miséria, a falta de escola e igreja,
o perigo representado pelos

A
U

índios, o isolamento na mata virgem e o

desamparo dos poderes constituídos. 200

fotos, mapas e tabelas estatísticas
documentam a epopéia de uma imigração.

Nomes que podem ser encontrados

Da listagem de nomes de imigrantes,
anotamos alguns que são conhecidos nesta

região e que poderão refazer os dados'
genealógicos de seus antepassados:
Andersen, Bauer, Beckhauser, Becker,
Behring, Beier, Bender, Boeing, Bornhausen,
Brodbeck, Brüggemann, Buchmann, Decker,
Deschamps, Eberhardt, Eberts, Flohr,
Forster, Franz, Friedemann, Fritzen, Fuchs,
Fuck, Gehrhardt, Gerent, Gessner, Gödert,
Goehring, Gorges, Grabner, Grarnkow,
Gross, Grossklos, Guckert, Hammes, Harger,
Hartmann, Hillesheim, Hoeller, Hoepcke,
Hofstaetler, Hollerbach, Horn, Jacobs, Jahn,
Jakobi, Iensen, Jörgen, Jung, Kaiser,
Kammers, Kaufmann, Kellermann,
Kieckhoefel, Kirchner, KIasen, Klein, Koch,
Koeler, KQerig, Köhler, König, Korb,
Köstner, Krause, Kretzer, Kroeff, Kürten,
Küster, Lämmert, Lange, Laus, Lefevre,
Lehmkuhl, Lentz, Lenz, Lecks Longen,
Lucht,Lucas, Luchtenberg, Lückmann, Lutz,

Mann; Martendal, Mathaeus, Maul, May,
Mertens, Metzger, Meyer, Moeller, Mohr,
Möllmann,Moritz, Morsch, Müller, Olinger,
Oliveira, Oppermann, Orth, Paulus, Pellenz,
Petersen, Petri, Petry, Pfützenreuter, Piske,
Pam, Prinz, Probst, Rassweiler, Rech, Reitz,
Rengel, Reuter, Richter, Rode, Rohde,
Rosenbaum, Roth, Rudolph, Schaden,
Schäfer, Schappo, Scharf, Scheidt,
Schlemper, Schlichting, Schlösser, Schmidt,
Schmitt, Schmitz, Schneider, Schramm,
Schulz, Schütz, Schwabe, Schwambach,
Schwanz, Seidler, Seil, Sens, Speck, Speer,
Staehelin, Steffen, Steffens, Stein, Steiner,
Steinbach, Steinmann, Stenzel, Stern, Stoer,
Straubel, Thiel, Thielrnann, Thiesen, Threis,
Todeschini, Topp, Traube, Uhlmann,
Vandresen, Voigt, Wagner, Wangehein,
Warmelling, Warth, Weber, Weingärtner,
Weiss, Wenzel,Werlich,Westphal, Westrup,
Willbert, Winter, Wolf, Wuerges, Zimmer,
Zimmermann e Zink.

Onde pode ser adquirido o livro?
Anote o endereço: Caixa Postal, 15 - CEP

88150-000 - Águas Mornas - SC - Fone-Fax

(048) 245-1252. Preço: R$ 25,00 (sem
postagem). E boa leitura!

fuPt� 1'tdM-S�

FALECIMENTO

Divanir Rosa Ramos
Para grande tristeza do esposo e da filha, quis o destino que aestimada

sra. Divanir Rosa Ramos, deixasse esta vida, quando ainda se tentava retardar

a partida com a busca de recursos em outros centros especializados em doenças

cardíacas, que infelizmente não logrou êxito. Divanir nasceu em Guararnirim,

em 4-4-1944, filha de Justino Menka Rosa e Eluiza Lichtenberger, vindo a

falecer em Curitiba no dia 18-12-97, aos 53 anos de idade.

A extinta era parte integrante do clã dos Rosa, que se estabeleceram nos

primórdios da ocupação do Vale do Itapocu, passando desta forma para a

história regional e de Jaraguá do Sul.

Casada com VicenteNery Ramos, há 24 anos e dois meses, do matrimônio
.

tiveram a filha, Glaucia, acadêmica do Centro de Ensino Superior de Jaraguá
do Sul, deixando ainda irmãs, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais parentes'
e amigos. Moravam há cinco anos em nossa cidade.

O corpo foi velado na capelamortuária de Vila Lenzi, desta cidade e lá foi

sepultada no Cemitério Municipal, às 10 horas do dia 19 de dezembro de

1997. A cidade cresceu e se tornou barulhenta e poucos são os que ouvem o

dobrar dos sinos para anunciar à comunidade que um de seus fiéis deixou a

vida terrena. Nas capelas não existem sinos para cumprir o rito cristão: Mas

as igrejas ainda dobram os sinos e incluem na sua mensagem o pesar dos que

se foram e deixaram a tristeza e desolação. Lembra-se da citação de Ernst

Hemingway em seu clássico: "Não perguntes por quem os sinos dobram.

Eles dobram por ti". Apresentamos aos enlutados as nossas expressões de

pesar.

PROCESSO DINÄMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

Gráfica e Editora CP Ltda.

Fone/Fax (047) 372-3363
Fax (047) 371-1919

Rua Walter Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul - SC

. FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA! .

/

A EDUCAÇÃO COMPLETA
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11 xR$454 ,00
315 - Terreno c/688m2. BR-280 - na frente das Malhas Fruet - Guaramirim

316 - Lot. Rausisse, em Gu"aramirim, Lotes a partir de R$12.000,00 ou

pare.

317 - Terreno na Rua Guilherme Hering c/ + ou - 611m2

318 - Fzenda no Rio Molha c/1.300.000m2 - R$320.000,00 e/casa, lagoa,
gado, etc.
319 - Lotes no Lot. Blumengarten, Vila Amizade - R$ 12.500,00
320 - Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/1.375m2 - R$20.000,00, próx.

.

Fleischmann
.

322 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m2 - R$25.000,00
323 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paulo, esq. c/Ricardo Grimm -

R$30.000,00
324 - Terreno no Loteamento Versales - R$15.000,00
325 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial - R$9.000,00

APARTAMENTOS

Estudantes! Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba

201 - Sobrado comI. em construção Vila t.alau - R$100.000,00 - Aceita troca

202 - Atpo. "Res. Talismã", centro Entr. R$22.000,00 + 29x de R$520,00

203 - Apto. "Imigrantes", próx. Ferj c/96m2, 2 qtos

204 - Apto. Isabelia, prédio c/elev., piscina, salão de festas, de ginástica, etc.
206 - Apto. Ed. Centenário c/suite+2 qtos. - R$45.000,00, centro.

207 - Apto. Cond. Azaléias c/3 qtos. Entrada+financiamento

208 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado., Entr. R$40.000,00+saldo de R$

45.000,00 financiado.

209 - Apto. Perola Negra, 'Próx Beira Rio, Suite+1 dorm.

R$14.200,00+36xR$565,00·
210 - Apto. Ágata Próx. Scar suite + 2 dorm. R$85.000,00 em cinco anos

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), n2 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

ALUGA-SE

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

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI
TERRENOS

401 - Sala comercial c/ 100m2 - em frente Escola Jaraguá - R$ 550,00
402 - Casa de alv., para ponto comercial rua Epitácio Pessoa - Centro
403 - Casa em alv., c/ 3 qtos., Estrada Nova - R$ 330,00
404 - Casa em alv., c/2 qtos, próximo Hospital Jaraguá - R$ 230,00
405 - Apto. c/ 2 qtos., Rua Joinville - R$ 300,00
407 - Apto., c/3, 2 e 1 qtos. e sala comerciais no calçadão
408 - Apto. c/ 2 qtos. Edil. Carvalho - R$ 560,00
409 - Quitinetes, rua Pref. José Bauer próx. Comercial Rau
410 -Aptos. novos Edif. Imigrantes, próx. FERJ - c/2 qtos, - R$ 300,00
411 - Casa em alvenaria com 2 dorm. rua Procóprio G. de Oliveira - Centro
412 - Sala comI. Edif. Ana Isabel, centro, c/45m2
413 - Sala cornI. c/ 40m2, centro - R$ 200,00
414 - Sala comI., rua Joinvilie, próx. ao Portal
415 - Apto. Edif. Izabela com suíte + 3 dorm. Rua Procóprio G. de Oliveira
416 - Sala comI. atrás da Delegacia, centro - ß$ 200,00
417 - Galpão comercial rua Felipe Schmidt - centro
418 - Apartamentos e salas comerciais - Santa Luzia próx. Frigumz
419 - APto. e salas cornls., Santa Luzia, próx. Frigumz
420 - Sala com 100m2 - Rua Gumercindo da Silva
421 - Sala com. - Rua Francisco de Paula
423 - Casa em 'alvenaria - Ana Paula R$ 280,00

301 - Terreno com 30,70m2, Av .: MI. Deodoro da Fonseca

302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina - R$150.000,00

303 - Área na.Av. Mal Deodoro com 1.500m2

304 - Terreno c/ 688,97m2, centro - na rua Frederico Bartel

305 - Terreno em G"uaramirim - c/1.500m2 no alto, c/ vista 'p/cidade
306 - Lotes próx. comercial Rau c/400m2

307 - Lotes no Lot. Santo Antonio, Piçarras - R$5.000,00
308 - Lotes próx. Malwee - R$8.000,00 à parco

309 - Lotes no Lot. Campo Sapiero - R$12.000,00 entr .. +20x de R$329,00
310 - Terreno no centro da cidade - R$80.000 em 12x, c1748m2

CASAS

101 - Casa alv. na rua Alagoas, c/220m2 _ R$55.000,00 Negociável
102 - Sobrado cornI. - c/228m2 - Guaramirim - R$120.000,00
103 - Casa de alv. com 3 dorm. - Guaramirim - troca por Ap. em Jaraguá
104 - Casa central, num terreno com 688m2 -·R$11 0.000,00

105 - Casa de alv., na rua Ricardo Hass - R$100.000,00 - Negociável
106 - Sobrado de alv. próx. Hospital Jaraguá ótima oportunidade
107 - Sobrado em construção, rua Max N.W. Schmidt, próx Albano Kanzler 311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdade - R$8.500,00 ou R$4.000,00 ent. +36x de

108 - Sobrado c/270m2, 3 suítes, com piscina, centro Casa em alv., no
.

-R$250,00

.312 - Lote no "camposampeiro" c/ 373,66m2 R$6.500,00 + 49x R$300,00

109 - Casa em alvenaria - centro - R$80.000,00 = ent. + prestações
110 - Casa em alvenaria terreno c/l.800m2 - Pomerode - Aceita troca

313 -Chácara em Massaranduba - R$35.000,00

314 - Terreno no condomínio Azaléias c/ 721,57m2 - R$16.000,00 entro +

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRAIMÓVEIS PARA ALUGAR Vende-se
'ano 87, com

marchas. valor R$
5.600,00. Tratar

GoI CL
5 Rua Padre Pedro

Francken, 65 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-3412 -

crecí 1749-J

- APARTAMENTOS com 3 dormitórios, 2 banheiros, sala,
copa, cozinha, lavanderia, garagem e churrasqueira coletiva,
na rua Fritz Hasse, 96, próximo à verdureira da RaqueL
- APARTAMENTO com 3 dormitórios, 1 banheiro, sala,
copa, cozinha, lavanderia, garagem no 10 andar,
churrasqueira coletiva no terraço, situado na RuaProcópio
Gomes, 1149, defronte da Verdureira da RaqueL
- CASA DE ALVENARIA, com 4 dormitórios, 2

banheiros, garagem e demais dependências, na rua Fritz

Hasse, 54 - centro,

- CASA DEALVENARIA, com 3 dormitórios, 1 banheiro,
garagem e demais dependências, na rua Fritz Hasse, 44 -

centro,

IIAlVAI
com Antônio no

371-3255.
REPRESENTAÇÕES IIiOBIUÁRIAS LTDA.

CASAS
Ref. 1242 - Sobrado c/ 246m' - 2 suítes, 2 dorm, - Champagnat . R$ 140.000,00
Ref. 1.245 - Casa alv. c/198m'· 1 suíte + 3 dorm., cozinha c/ mob. - Jguá Esquerdo - R$ 90.000.00
ReI. 1.255 - Casa alv. c/ 120m2. 1 suíte + 1 darm. - Centro - Próx. a Scar - R$ 45.000,00
Ref. 1.260 - Sobrado c/ 200m', Vila Lenzi c/ casa de alvenaria c/100m' - R$ 140.000,00
Ref. 1.265 - Casa alv. c/210m' . 5 dorm., 2 bwc, 3 saias, área de serviço, 2 garagens - Centro - R$ 185.000,00
Ref. 1268 - Casa alv. c/169m' - 1 suíte + 2 dorm, - Czemiewicz· R$ 90.000,00
Ref. 1269 - Sobrado- Res. Renascença c/ 420m' - Lote c/1.508m' - R$ 140.000,00
Ref. 1270 � Casa alv, cl 399m2 - Centro, local nobre, cl suíte, salas e quartos amplos garagem p/7 carros·

Terreno amplo, arbonizado - R$ 320.000,00
Ref. 1274 - Casa alv. c/176m' - 01 suíte + 2 dorm. - Vila Nova - R$ 39.000,00
TERRENOS
Ref. 2.132 - Terreno C/605,00m" Lot. Versalhes - Amizade - R$ 19.000.00 (parcela)
Ref. 2.135· Terreno c/649m' - Condomínio das Azaléias - R$ 25.000,00 (parcela)
ReI. 2.140 - Terreno C/429,75m' - Barra do Rio Certo- R$ 22.000,00
Ref. 2.142 - Terreno c/ 435m' (Rua asfaltada) - Tifa Martins - R$ 15.000,00

Compra-se .linha
c o n v e n c i o n a'l

prefixo371. Pagoa
vista. Tratar com

Moacir pelo 975-

4646.

INFO_RMAÇÕES: pelo telefone 372-1190 ou na rua Preso

Epitácio Pessoa, 704 (ao lado do Jangada) em horário

comercial, diretamente com o PROPRIETÁRIO,

APARTAMENTOS
Ref. 4072 - Cond. Bartel- Apto. c/100m' - 1 suíte + 2 dorm, - Próx. a Rodoviária - R$ 16.000,00 + Financiamento.
Ref. 4076.' Ed. São Rafael· Apto. novo c/2 dormitórios - Centro (Ótima localização) - R$ 48.000,00 - Quitado.
ReI. 40n - Ed. Damarys - Apto. c/110m' - 01 suíte + 02 dorrn.. Czemiewicz - R$ 42.000,00
Ref. 4079 - Ed. Jaraguá - Apto. c/142m' - 1 suíte + 2 corm., dep. empregada - R$ 55.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES

OFERTA!
. Vende-se 02 Microcomputadores Monydata 386,
valorR$ 650,00 (cada); 01 Impressora Epson FX
1170, por R$ 250,00; 02 Leitor ótico Spectra
Physics VS 1.200, porR$ 750,00 (cada); 01 Leitor
ótico Spectra Physics SP 400, porR$ 4.00,00; 02
Imprecheq sem teclado por R$ 390,00 (cada); 02
Terminais (vídeo com teclado) por R$ 300,00
(cada); e 01 Aparelho Fax Panasonie por R$
300,00. Obs: aparelhos usados em ótimo estado.

Contatos pelo fone 372-3647.

Adelir. desembaçador
Vende-se Titan traseiro. Entrada
ano 98 por Vende-se Palio de R$ 7.300,00
apenas R$ ED ano 98, (aceito carro no

2-.200,00, mais gasolina, 4 valar} + 34x R$
parcelas faltantes portas, vermelho 373,00 (fixos ).
consórcio. Tratar cordoba, com Tratar 372-0337
372-2791 com limpador e com Marlene.
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Irolla
IMÓVEIS LTDA.

CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
cöd, 602 - Casa alv. suíte, 2 quartos, garagem pl 2 carros, piscina, alarme CENTRAL R$ 800,00
Cód. 634 - Apto. c/2 qtos. - Barra do R. Cerro - Lot. Papp - R$ 290,00

.

Cód. 642 e 646 - Apto. c/3 qtos - R. Reinoldo Rau - R$ 400,00
Cód. 659 - Sala cornI. 40m2 - Próx. Foto Loss - R$ 380,00
Cód. 660 - Sala cornI. 30m2: R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala comI. 70m2 - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 669 - Sala comI. 48m2 em Schroeder - Defronte ao CoI. Miguel Couto - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala comI. 40m2 - Defronte Assoc. ComI. - R$ 350,00
Cód. 680 - Sala comI. cl 40m2 cl bwc. + 3 ambientes, garagem (PARA ÁREA DE SAÚDE) - Centro Médico Odontológico -

R. Guilherme Weege - R$ 380,00
Cód. 683 - 2 salas comls cl bwc (3 ambientes), sala própria pl consultório médico ou dentário - Ed. Miner - Em frente antiga
Prefeitura - R$ 400,00
Cód. 692 - Galpão na Barra- próx. Malwee cl 350m2 - R$ 800,00

VENDA
Cód, 122 - Prédio residencial medindo 336,00m2, sendo 3 apartamentos e 1 sala comercial na Vila Lenzi - R$ 65.000,00
Cód. 137 - Csa alv. 200m2, 3 qtos, piscina, próx. Weg" - R$ 75.000,00 - Aceita terreno, apto, carro.
Cód. 139 - Csa alv. 90m2 suíte + 1 qtos a 4.500m da Malwee - R$ 16.000,00
Cód. 150/- Casa alv. cl 140,00m2, sendo 3 quartos. Rua Alfredo Carlos Mayer nº 275 - Centenário - R$ 43:000,00 +

financiamento.
I

Cód. 151 - Casa alv. 91 m2 - 3 qtos., Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
Cód. 157 - Casa alv. cl 115,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos - Residencial Salier - Barra - Semi-acabada - R$ 35.000,00
Cód. 158 - Casa alv. cl 115,OOm2 - 3 quartos, demais dependências - Rua Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceita
troca cl casa de maior valor.
Cód. 214 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Schiochet - R$ 35.000,00 + financiamento
Cód. 270 - Apto. c/2 quartos, demais dep. Central - R$ 47.000,00 (NOVO)
Cód. 345 - Terreno cl 300m2 - Barra - Próx. Breithaupt - R$ 11.500,00
Cod. 356 - Terreno cl 495m2 - R. Jorge Lacerda - Centro - R$ 58.000,00
Cód. 366 - Terreno cl 320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Finànciáveis
Cód. 367 - Terreno CI 328,30m2 - Vila Nova - R$ 20.000,00
Cód. 370 - Terreno cl 400m2 - Lot. Pirmann - Vila Lenzi - R$ 15.000,00
Cód. 371 - Terreno cl 4809m2 - R. Erwino Menegotti - Fundos Tecnosol - R$ 76.000,00

Parecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECI001770-J

FONE/FAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

JARAGUÁ DO SUL - SC

APARTAMENTOS
* Apto. no Condomínio Amizade com 2 qtos., sala, coz., bwc, lavanderia, garagem e churrasqueira
coletiva - R$ 18.000,00': 100 parcelas de R$ 345,00 reajustável anualmente - Rua Arthur Guenther.
* Apto. na RuaProcóprio G. de Oliveira com 1 suíte, 2 qtos., sala, copa, coz., lavanderia, dependência
de empregada, 2 garagens - R$ 65.000,00 - neg: aceita casa de maior valor.
* Apto. no Edif. Reitz - Vila Lenzi, com 3 qtos., 2 salas, sacada, bwc, lavado, coz., lavanderia,
garagem para 2 carros - R$ 45.000,00

CASAS
* Casa de alvenaria com 250,00m2 Bairro Água Verde - Blumenau, próximo ao salão Água Verde,
terreno com 300m2
* Casa mista na Rua Francisco de Paula, com 3 qtos, 2 salas, copa, coz, bwc, lavanderia, garagem,
dispensa; terreno com15/30 - 450m2 - R$ 25.000,00 - nego aceita carro de menor valor.
* Casa de alv. Rua Richardt Piscke - Czemiewicz, com 1 suíte, 4 quartos, sala, coz, lavanderia,
bwc, terreno com 13/33,50 - 392,50m2 - R$ 25.000,00 - nego
* Vende-se 2 casas de alvo com 3 quartos + dependências defronte aWeg II, terreno com 1.800,00m2
- R$ 45.000,00 - nego

TERRENOS
* Terreno defronte a igreja São Judas com 498,75m2 - R$ 15.000,00
* Terreno próximo Colégio Giardini Lenzi com fundamerite para casa de 2 pisos, com planta
aprovada na PMJS, 4.000 tijolos de 6 furos, 100m2 de lage piso, 80 sacos de cal, 100 barras de
ferro sendo que 40% 4,2, água e luz instalada, terreno com 468,00m2 - R$ ] 5.000,00 - nego
* Terreno na RuaMaxWilhelm, com aproximadamente 5�OOO,00m2 com 26,OOmts de frente, fundos
Dalmar - R$ 250.000,00 - nego
* Vende-se lotes com casa à construir - financiadas - no Residencial Miranda próx. ao Comércio
do Sr. Wigando Meier.

PRECISAMOS DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Tenho30anos, boa

aparência, 2° grau
completo
(magistério),
lecionei para Z"

série (primário) e

tenho curso de

recepcionista
Senac, boas

referências.' Aceito
emprego em loja,
e m p r -e s a ,

escritório, escola,
oupara auxiliar de

produção. Tratar
371-8498 com

Maria.

Troca-se ótima

casa no bairro
J a r a g

Esquerdo,
Henrique
Bortoline, 256

u á
Rua

/

por uma na area

central. Tratar
372-3332 com D.

Celia.

Vende-se Passat LS
ano 82, gasolina,
cinza metálico,
com som e alarme.
Valor R$ 2.600,00.
Tratar 975-2394.

Troca-se
F i -I m a d o r a

Panasonic

compacta, semi

nova, por aparelho
de ar

condicionado.
Tratar pelo fone
372-0383.

Vende-se máquina
de lavar-louça
Brastemp
(mecânica), para
12 pessoas,
branca, 6 ciclos de

lavagem, nova (na
caixa). Valor R$
600,00. Tratar426-
0283.

IND. E COM.
DE MÓVEIS
LTDA.

Na Dicc's MÓveis você
compra todos os produtos,
inclusive móveis sob medida
a preços a prazos imperdíveis

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos
planejados ao seu gosto; Salas de jantar; Estantes
e peçás avulsas em. geral - Vis�te-nos e confira!

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
ir (047) 373-0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC
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5814.
CONSÓRCIO

.rodobens
DE IMÓVEIS

Agora você pode adquirir o
imóvel dos seus sonhos!

Parcelas a partir de RS 304,00 mensais
.

Inicie seu próprio negócio, adquirindo um imóvel comercial
Crédito de RS 25.000,00 à RS 120.000,00

Comprar imóvel para alugar e garantir a sua aposentadoria

CASA; IMÓVEL COMERCIAL; CASA DE PRAIA;
APARTAMENTO; CASA DE CAMPO; IMOVEL MISTO;

PONDENDO TAMBÉM CONSTRUIR OU REFORMAR SEU IMÓVEL

N 'EMPl�·ÇÕES,PORt�()�li,o •.?E·lANCE
..

••
0

•••••••••••• l�JA�,�E" .,iBANDEIRRN
.

;tÀN�\'Q�:�����:�VAÇ�_
VOCÊ TEM A GARANTIA DO CONSÓRCIO RODOBENS, QUE:
• Já entregou mais de 120.000 caminhões e Ôriibus;
• É a maior administradora de consórcio de imóveis do país;
• Possui mais de 210 mil clientes ativos; .

• Iem experiências de mais de 30 anos na atividade
• Já entregou moi: d.2 5 mil imóveis
• Pertence ao Grupo Verdi, 38º Grupo Empresarial no ranking nacional

(Balanco anual - Gazeta Mercantil - 96/97)

o Consórcio Rodobens
de Imóveis é a garantia
total para você realizar
excelentes negócios

CErrn.FICAÇÃO
ISO 9002

.�
( �

Representante autorizado:

ENGETEC
IMOBILIÁRIA

CRECI934-j

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 297
Fone: (047) 372-2679 e 372-3139

GRUPO
VERDI

Vende�se geladeira marca

Consul, Slim, cor branca, 1
anos de uso, estado de
nova. Valor R$ 750,00 ..
Tratar 426-0283

Vende-se geladeira
marca Consul,
Slim, cor branca, 1

ano de uso, estado
de nova. Valor R$
750,00. Tratar426-
0283..

Troco telefone

Torne seu filho um

campeão, adquira
para ele um Kart

da categoria
Kadett, semi-novo

com apenas 2

horas de uso. Preço
facilitado e

camarada. Tratar
372-1794.

Vende-se Poodle

toy (filhotes).
Tratar pelo fone
372-2231 com

Raquel.

Vende-se título do
Acaraí. Tratar

telefone 372-1699.

convencional por
celular. Tratar 371-
9822 com Gilmar:

Vende-se
Consórcio (carta
de crédito) de um

Corsa Chevrolet
com 23 parcelas
pagas (50 meses), e
um telefone celular
com aparelho
Motorola. Tratar

975-0568 ou 973-

INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Fone: (047) 371-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - SC

SUPER
-

PROMOÇAO
* Construção em

alvenaria com

380m2 (2 casas + 1
sala comercial).
Terreno com

432m2• Preço
normal:

R$ 200.000,00

Preço promoção
R$ 150.000,00
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APARTAMENTOS
CENTRO

EDIF.RES.DUNKERPRÓXlMOAPRAÇAÂNGELOPIAZERA
2 E 3 QUARTOS. SOMENTE 2 APTOS POR ANDAR

Apto e/2 quartos - 150m2 - R$ 64.000,00
cl entrada e saldo em 24 meses.

Apto. e/3 quartos - 200m2 - R$ 90.000,00 à vista.

Edif. Silvana -2º Andar apto. cl 114m2, 3 qtos + dep. empregada, demais
dep. cl garagem e terraço - R$ 63.000,00.
Edif. Maguilú - Térreo bloco B apto. cl 75m2 demais dep. c/garagem
- R$ 21.000,00 + financiamento.
Edif. Resid. Amizade - 1 º andar bloco 8 apto. c/3 qtos demais dep. cl
garagem - R$ 19.000,00 + financiamento.

CASAS
VILA NOVA - Próximo Posto Mime; casa em alv. c/90m2 em terreno
c/600m2 - R$ 17.500,00 + financ. 5 anos de R$ 370,00 mensais
ILHA DA FIGUEIRA - Casa em alv. cl 140m2 em terreno cl 5.250m2 - R$
75.000,00.
VILA NOVA Excelente casa em alv. cl 227m2 em terreno cl 321m2, 3
qtos, sendo uma suíte. próx. ao Fórum. - R$ 150.000,00
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria cl 176m2 - 4 qtos. sendo uma suíte.
Localização nobre - Lot. City Figueiras - R$ 65.000,00.
JARAGUÁ ESQUERDO-Casaemalv. cl tssm=c/aqtos, e demaisdep.
- R$ 20.000,00 e assumir saldo
VILA BAEPENDI-Casa em alv. cl 103m2 em terreno cl 286m2, 3 qtos,
demaiS dep. - R$ 53.000,00
SÃO LUIZ - Casa em alv. semi-acabada, cl 120m2 em terreno cl 364m2
- R$ 25.000,00
SÃO LUIZ - Casa em alv. cl 121 m2 em terreno cl 420m2, 4 qtos, demais
dep. - R$ 40.000,00
SÃO LUIZ - Casa de esquina em alv. cl 160m2 em terreno cl 589m2,
próximo ao Caic - R$ 60.000,00
VILA LENZI - Casa em alv. semi-acabada medindo 95m2 em terreno cl
645m2 - R$ 25.000,00 + financiamento.
ANA PAULA III-Casa em alv.cl aprox. 91 m2 em terreno cl aprox. 322m2
- R$ 26.500,00
VILA RAU - Casa em alv. cl 130m2 em terreno cl 572m2, 3 qtos., demals
dependências toda murada, garagem para 2 carros - R$ 37.100,00
AMIZADI; - Casa em alv. cl 150m2 em terreno cl 470m2 - 3qtos, sendo
1 suíte, demals dep. churrasqueira e garagem p/3 carros - R$ 40.000,00

.

+ financiamento.
. ,

EDITORA
Gráfica e

Editora CP Ltda.

Composição a laser
Fotolito

Impressão em off-set
VENHA NOS FAZER UMA VISITA

Rua WalterMarquardt, 1180
Fone/Fax: 371-1919 372-3363

TER,RENOS
VIL,A NOVA - Esquina c/550m2 (15m x 36,7m) frente

para Rua Olivio Domingos Brugnago a 100 metros da

Rádio Brasil Novo - R$ 55.000,00

VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10 meses

- Próx. ao Fórum e ao Breithaupt
CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl 1.548m2

edificado cl casa de material e outras benfeitorias.
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Az-aléias terreno cl

721,57m2
JOÃO PESSOA - Terreno medindo 606m2 si

benfeitorias - R$ 15.000,00

JOÃO PESSOA- Terreno cl aprox. 400m2 si benfeitorias.

CENTRO - Rua Amazonas terreno cl 388,sOm2 sem

benfeitorias - R$ 25.000,00

CENTRO - Terreno medindo 1521,50m2 si benfeitorias'

próx. Weg I - R$ 60.000,00

CENTRO-Terrenomedindo 465m2 si benfeitorias, próximo
a Prefeitura - R$ 26.000,00

SALAS COMERCIAIS
CENTRO -Edif. Chiodini - Av. Marechal Deodoro, frente ao

Colégio São Luís - 3º andar - sala cl 53m2 - R$ 20.000,00
e sala cl 88m2 - R$ 39.000,00

• Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

IMÓYEIS CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

/" Imóvel Area m' Qtos Suí Gar Bairro Endereço/Ponte Ref. Preço R$ Informações Gerais "

Casa Alven. 190 3 I I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m' - Parcela
Casa Alven. 152 2 I I Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Mista 120 3 I I Rau R. Luis Picolli, 140 28,000 Aceita c-arro até R$ 8.000
Casa Alven. 98 3 - I Ana Paula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23,000 Semi-acabada - Aceita lote
Casa Alven. 115 3 - 1 Champaghat R. Irmão Magno, sIn° 70.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 98 3 I Rau R. 363 - Próx. Renascença 30.000 Aceita casa em 'Joinville
Casa Alven. 170 3 - 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 10.000 Em construção I Negociáveis
Casa Alven. 120 3 - I Rio Molha R. da Gruta (8' Capela) 40.000 Terreno 3.000m' )negocia)

Apto. Pronto 273 4 2 2 Centro Ed. A thenas - 40 andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 130 3 I I Centro Ed. Isabela - 30 andar 35.000 -I: CEF - Troca por 'casa
Apto. Pronto 112 2 - I Centro Ed. Petúnia - 30 andar 50.000 Quitado
Apto. Pronto so 2 - I Amizade Res. Amizade - I ° andar 11.000 + CEF (R$ 340,00 pl mês)
Apto. Pronto 90 3 - I Amizade Res. Amizade - 10 andar 13.000 + CEF (R$ 415,00 pl mês)
Apto. Constr. 85 3 I I Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 18.0 x 33.5 Azaléias Condomínio Azaléias 30.000
.

Negociáveis I Parcelado
Lote 630 18.0 x 35.0 Azaléias Condomínio Azaléias 32.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16,000 Negociáveis I Parcelado
Lote 420 15.0 x 28.0 Rau - Rua Ana Enke I P Flculdade 15,000 Incluído asfaltamento
Lote 371 14,5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes II 20.000 Parcelado
Lote 368 18.3 x 21,0 Versalhes Rua 679 - Versalhes I 13.000 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 425 17.0 x 25.0 Juventos Rua Guilherme Hass (esq.) 11.500 Negociáveis I Parcelado
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova R!1a do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 720 15.0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36' x 250
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12,000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista I Negocia
Terreno 1300 43.3 x 30.0 Molha 800mts. após ponte 15.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Lotes 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I - 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34.5 Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Loteamento ·442 13.0 x 34,0 Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial' Renascença Diversos 30% entrada � Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 150000 ISO x 1000.0 Schroeder 'Estrada Estação Celesc 65.000 NascentelLagoalPastolCasa
Chácara 155000 210 x 740.0 Jacu-Açú Km 18 - 3km do asfalto 40.000 Pasto formadolNascente

. , VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO
PARA ADMINISTRAR A OBRA ???

ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO I!!
' .

.'-.. . ./
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CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 9 de janeiro de 1998

Briga acirrada
DIVUlGAÇAo

Em 1997, a briga anunciada nos últimos anos entre a Volkswagen, líder do mercado desde 1959, e a Fiat esquentou de vez. Com a linha Palio de carro

chefe, agora expandida além da versão hatch com os modelos sedã e perua, a montadorq de Betim partiu definitivamente para cima da Volks, que
continuou sem esboçar reações. Durante o ano, enquanto adiava sucessivamente o lançamento das versões quatro portas do Gol e Parati, a Volks foi

perdendo terreno e muitos dos segmentos que dominava.
.

Em maio a Volks teve uso primeira grande derrota. A Palio Weekend, lançada em março, acabou com o domínio de mais de 10 anos da Parati no

segmento de peruas. Desde então a station wagon da Fiat é a mais vendida no mercado nacional. Para tentar dar novo ânimo a comercialização da ex

campeã, em outubro finalmente chegou às concessionárias da Volks a Parati quatro portas, além de uma versão 1.0 com motor de 16 válvulas.
já no final do ano, em novembro, a Fiat desferiu outro golpe, ainda mais duro, na Volks. De uma só vez, o Palio superou o Gol no segmento de carros 1.0

e no total dos modelos compactos, posição que o Gol não perdia desde 1982. E, diferentemente dd Parati, o reforço da versão quatro portas do Gol só
chega em 1998. Este ano a única ajuda na briga foi o lançamento do modelo 1.0 16V.

.

Apesar da derrota nas vendas no final do ano, o Gol, no acumulado do ano, continuou como veículo mais vendido do Brasil, com 362 mil unidades.
Deste total, 254 mil unidades foram do 1.0. Impulsionada pelo compacto, a Volks continuou como líder do mercado brosileiro. com 587 mil veículos
vendidos. Mas a participação das vendas da empresa caiu. Dos 33,8% de participação que a Volks tinha em 1996 passou para 30,4% em 1997.

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

Regata Moto
$ua� dltJ/V,:]).fI

* Serviços autorizados HONDA
* Peças originais
* Acessórios
* Consórcio de motos e automóveis
* Financiamentos

371-2999
C-100

R$ 65,03
CG Titan

R$ 74,89

PLANOS DE 50-36-30 MESES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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A era da incerteza
POR ROG�RIO LOURO

AUTO PRESS
Para 1998, as montadoras

vêem no mercado brasileiro
duas posslbllldcdes. mas uma

só solução. Na vrso o

pessimista, o aumento dos
juros dos financiamentos e do
IPI dos veículos decretado em

novembro vai reduzir o rimo e

vendas. Por isso, as empresas
precisam variar suas ofertas
com novos modelos para
seduzir o consumidor. Na visão
otimista, a crise vai passar e as

comercialização retoma a

velocidade de 97. Daí a

necessidade de aumentar as
ofertas para poder suprir a

sanha consumidora do
mercado.

A conclusão - lsso é
unãnime - é que a resposta só
deve começar a se desenhar
depois que o Carnaval passar.
O que não chega a ser

novidade no país da axé-mu
slc. "Só vamos saber como vai

reagir o mercado a partir de
março", avalia Sérgio Rezi,
presidente da Fenabrave,
federação que reúne todas as
associações de revendas de
veículos do país.

A Fenabrave é da corrente
de que o mercado vai
continuar sentindo as medidas
do Governo e não conseguirá
repetir os números de vendas

registrados em 97. A previsão
da entidade é que a

comercialização de veículos
vai cair 10%, o que significa
uma venda de 1,73 milhão de
unidades entre nacionais e

importados, número igual ao
atingido em 1996.

A maioria das montadoras
instaladas no país e sua

própria associação, a

Anfavea, também têm
prevrsoe s pessimistas. A
Anfavea não arrisca números,
mas considera uma aposta
otimista se dizer que 1998

conseguirá ter os mesmos 2
milhões de veículos produzidos
e 1,93 milhão de unidades
vendidas. Sem crescimento,

------------------------------�--

Previsões sobre o mercado automobilístico de 7998
dividem montadoras e revendedores

mas�em queda.
Volkswagen, que perdeu

participação no mercado, e
Ford, que gdnhou, antevêem
um

.

ano negro. As duas
empresas acreditam que a

queda do mercado em

relação a 1997 pode chegar
a alarmantes - ou alarmistas-
30%. Neste caso, o ano

terminaria com 1,43 milhão de
veículos produzidos e 1,35
milhão de unidades vendidas.
Estes números que remeteriam
o mercado a 1995. Mas talvez
a mais pessimista em relação
ao próprio futuro seja a Gen
eial Motors, que prefere
sequer comentar o assunto.

Contra as previsões
pessimistas aparece um grupo
também de respeito, que

"

Vamos dobrar a capacidade
de produção para 1999",
afirma confiante Kazuo
Nozawo, diretor comercial da
Honda. As quatro novas

montadoras que começam a

produzir veículos no país em

1998 - Chrysler, Toyota, Renault
e Audi - também seguem os

passos da Honda e apostam
em um mercado com o pé no

acelerador no ano de estréia.
E não é só quem tem

fábrica ou está se instalando
no Brasil que está otimista. A
Abeiva - associação que
reúne as marcas estrangeiras
no país - aposta que o setor
automobilístico vai seguir em
frente. "Em 1998 o mercado
vai conttnuar crescenao",
espanta o pessimismo Daniel

Buteler, presidente da
Abeiva. A entidade não dá
números sobre o

desempenho do mercado

geral, mas está confiante nas

vendas de importados pelos
associados. "Esperamos um

crescimento de 35%", arrisca
Daniel Buteler. Isto

representaria cerca de 78 mil
unidades.

Enquanto pessimistas e

otimistas esperam a

'hibernação de Momo para
ver a reação do mercado e

da consumidor, todos só tem
medo de um folião: o

Governo. As trapalhadas do
bloco do Planalto podem,
mais uma vez, tirar a

possibilidade de previsão do
mais fantástico vidente.

conta inclusive com uma

grande montadora do país: a
Fiat. A empresa de Betim
acredita que o mercado possa
crescer até 10% em relação a

1997. Ou seja: produção de

aproximadamente 2,25
milhões de unidades e vendas
de 2,12 milhões de veículos. A
mais nova montadora do país,
a Honda, também é da
corrente do mercado
crescente. Mas, seguindo a

tradição oriental, se mantém
discreta e não arrisca
números.

Apesar de evitar a

futurologia, a Honda já pensa
no outro ano e planeja até a

ampliação da produção de
sua fábrica que começou a

funcionar há três meses.

AGORA, PARA A SUA COMODIDADE, ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO.

ít
TFXACOSYSTEM 3. A GIlANDE YENCEDOIlA NO TESTEDA /lEY/STA QUAT/lO/lODAS - AGOSTO/97. (047) 372.0705
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mesmo assim, as marcas ainda praticaram aumentos de preços
durante o ano. O resultado foram os 10% de aumento na margem
de lucro. Deste total, 3% foram devidos ao aumento de preços e 6%

por causa da redução de custos com componentes, ferramental e
salários, que mantiveram o mesmo patamar durante todo o ano.

Queima de arquivo DMJlGAÇAO

A Daihatsu não quer saber demodelos antigos nos seus pátios. Por isso, a marca japonesa
está fazendo uma promoção para desovar as 52 unidades do Feroza, que já não é mais
fabricado. O desconto é de 13%: o utilitário passou de RS 29.900 para RS 26mil. E o ideal é
que todas as unidades sejam esgotadas até janeiro.Afinal de contas, o suostltuto do Feroza,
o Terios, chega às lojas no início de 98, o que pode dificultar ainda mais a venda.

Porém, mesmo com o desconto de RS 3.900, não será tarefa fácil acabar com o estoque
assim tão rápido. Durante todo este ano, o modelo teve uma média de apenas 10 unidades
comercializadas por mês. Ou seja, em condições normais seriam necessários cinco meses

para passar adiante os 52 Ferozas.

Noite quase feliz
Os americanos que compraram um Toyota

Camry fabricado nos Estados Unidos este ano

acabam de receber um presente de Natal não
muito agradável. A montadora está fazendo um

recaI! de cerca de 80% dos veículos produzidos em
solo americano em 1997, ou cerca de 287 mil
carros.

A convocação é para resolver um defeito no

sistema de ignição do Camry com cámbio
automático. Nos carros com este tipo de
transmissão, é normal o motorista só conseguir tirar
a chave da ignição com a alavanca da marcha
na posição Park, para evitar que o veículo ao ser

ligado possa andar e provocar um acidente. Mas,
no Camry 1997, o sistema de segurança tem

apresentado defeitos que permitem a retirada da
chave com a alavanca do câmbio em outras

posições. Por isso, a Toyota fez o recaI! para trocar
o sistema, que é obrigatório por lá. O Camry
vendido no Brasil é fabricado no Japão e, pelo
menos até agora, não apresenta o mesmo

problema da versão americana.

Negócio da China
A China é um dos mercados que chama mais

atenção das montadoras de automóveis. Afinal,
o país tem uma população de mais de 1 bilhão de

pessoas,mas ainda tem uma frota de veículos
muito pequena. Com menos de 3,5 milhões de
carros, não figura nem entre os 20 países com maior

frota de veículos no mundo - o Brasil, em décimo
lugar, tem cerca de 15 milhões. De olho neste
mercado pouco explorado, a Ford acaba de

inaugurar uma fábrica na cidade de Nönchang.
A unidade industrial foi construída em parceria

com a montadora chinesa Jiangling Motors Cor

poration, JMC, para produzir utilitários. O primeiro
modelo a sair das linhas de montagem da fábrica
é o furgãoTransit.Omodelo tem capacidade para
12 pessoas e, para fazer uma média com seus

compradores, é denominado China Transit.

Lágrimas fáceis
Ainda nöo é desta vez que um plano

econörntco do Governo foi capaz de abalar a
indústria automobilística noclonol, O segmento
ainda tem muito fôlego e, se quiser, nem precisa
mandar tanta gente embora, como andam

ameaçando empresas como Volks e Ford. Pelo
menos é o que revela uma pesquisa feita pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
que revelou a existência de um excesso de gordura
nos preços que pode chegar a 20%. Só em 96, o
aumento na margem de lucro das montadoras foi
de 10%. Este faturamento extra começou com a

adoção do novo regime automotivo brasileiro, em
janeiro deste ano.

O pacote beneficiou as marcas presentes por
aqui. e as pretendentes a se instalar no país, com
regalias como redução dos impostos de

importação para carros, peças e maquinário. E

. Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Pequeno lameiro
A alemã Mercedes parece que cada vez mais gosta de lama.A

marca reconhecida pelos seus carros de luxo já se armou para
conquistar compradores no segmento off tooä com o jipäo Classe
M e agora prepara um pequeno modelo lameiro. O novo veículo é
um Classe A com tração 4X4 e surge para unir o modismo de
automóveis pequenos com o status de aventura dos veículos para
uso fora-de-estrada. O modelo, ainda sem nome, já tem protótipos
sendo testado e chegará ao mercado mundial antes do ano 2000.

Uno ELX 96 preto
Tempra 8v completo 95 preto
Gol1000 94 branco

Peugeot 306 2.0 XSi 94 branco
Santana Quantum 93 azul

Pampa 92 preta
Gol 92 branco

MonzaSLE 91 azul
Verona LX 91 prata
Pampa 91 vermelha

voyage 91 prata
Monza 90 azul met

Voyage 90 verde
Kadett SLE 89 azul
Escort XR3 89 cinza met.
Gol 89 vermelho
Monza automatie 88 bege met.
Belina 88 verde met.
Del Rey 87 'prata
Del Rey Guia 86 bordô
Chevette 86 bege met.
Chevette 86 branco

Voyage 86 vermelho
Escort 86 vermelho
Uno 85 branco
Belina 84 azul
Chevette 83 branco
Fiat 147 83 branco
Fiat 147' 82 verde
Pick Up Willis 76 verde
Brasília 74 bege
CBX750 90 cinza met.
XL250 83 verde

R ....a "e»i ...V'ilie ...º 3573
Fe» ...e(047)37'-9822

"A.RA.GUA DO SUL - SC:::

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO OU SEU USADO.

AUTO NOVO
,

VEICULOS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRETO PARA O

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PREÇO DO MERCADO.

R. JOINVILLE, 2050 /
FONE/FAX (047)

371-1574 / 973-9753
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Ano dourado
--------_ ..._----------------------

Medidos do Governo não seguram setor
automobilístico, que acumulo recordes em 7997

FOTOS:

LUIZA�ANT�T��'ÇÃO

POR ROG�RIO LOURO
AUTO PRESS

Bem que os economistas do
Governo tentaram. Em 1 CJY7. a equipe
liderada por Pedro Malan. Gustavo
Franco e Antonio Kandir fez de tudo

para que o mercado automobilístico
nacional pisasse no freio todas as vezes
que o setor ameaçava disparar.
Como na fábula da galinha dos ovos
de ouro. o Governo ficou tão
obcecado com a aparentemente
inabalável prosperidade do

segmento automobilístico que
resolveu extrair tudo que podia.
Aumentou primeiro o IOF, depois o IPI
e

.

os juros. Resultado: como a

, sacrificada ave da fábula. o setor
quase abriu o bico. Mas. na briga
entre o Governo e a volúpia
consumista do mercado. as linhas de
montagem saíram ganhando.

Em 1997. as montàdoras
naci'onais bateram todos os

recordes de produção e vendas.Só

mesmo no final. auxiliado pela
queda nas bolsas de todo o mundo.
o Governo conseguiu conter o

mercodoO ano já começou em

ritmo acelerado. com vendas em

atípico crescimento desde janeiro.
Em rrorll, as vendas já registravam a

marca recorde de 155.7 mil
unidades. No final deste mesmo

mês. o Governo tentou desacelerar
o consumo com o aumento do IOF.
O imposto foi elevado de 6% para
15%. O efeito veio rápido: em maio.
o mercado vendeu 146.8 mil
unidades. uma queda rro

comercialização de veículos de 5.7%
em rEtJação a abril.

Mas as medidas foram
absorvidas pelo mercado e as

engrenagens voltaram a trabalhar.
Tanto que. em setembro e outubro.
foram batidos os recordes de vendas
e produção de veículos. Em outubro.
foram comercializados 160.6 mil

.

veículos e produzidos 209.1 mil

. unidades. Como. já tinha
acontecido no primeiro semestre.
juntamente com o recorde vieram
novas retaliações do Governo.Desta
vez. a crise no mercado financeiro
mundial também ajudou. Os juros
dos financiamentos subiram e. além
disso. o IPI dos veículos aumentou
em cinco pontos percentuais. o que
fez os preços dos carros subirem.

As novasmedidas para controlar
o crédito conseguiram emperrar o
mercado e nem mesmo as

promoções atr.airam os

compradores.O resultado foi sentido

logo em novembro. quando foram
vendidos 106.700 veículos. o pior
resultado desde janeiro de 1996 e

uma queda de 33.5% em relação a

outubro. Já em' dezembro. as

vendas não ultrapassaram sequer as
100 mil unidades.

Mas. apesar do choro

exagerado das montadoras. 1997
acaba como o melhor ano da
história da indústria automobilística
no país. A produção de veículos

atingiu o patamar de 2.05 milhões
de unidades. Número 13.8% maior
do que os 1.8 milhão de unidades
produzidas em 1 CJY6 e acima do 1.W
milhão previstos no ano passado.

As vendas também superaram
as metas previstas em 1 CJY6. No final
do ano passado. a Anfavea -

associação que reúne os

fabricantes nacionais - previa a

comercialização de 1.62 milhão de
veículos produzidos no país. Em 1997.
animado por novos modelos como
o Ford Ka e o Palio Weekend. as
vendas atinoiram os 1.66 milhão

centro os 1.5 milhão de 1 W6. o que
representa um aumento de 10.5%.

.

Estes números ainda são

reforçados pelos modelos

importados. inclusive da Argentina.
Foram 210 mil veículos trazidos pelas
montadoras instqladas no país - já
considerando entre elas Honda.
Renault. Chrysler.Mercedes e Toyota
- e 58 mil pelas mcrcos-estronçelros.
No total. entre modelos nacionais e

importados foram vendidos 1.93
milhão de veículos. número 11.5%

,

maior do que as 1.73 milhão de
unidades do ano passado. Estes

números também são superiores à

previsão feita em 1996 de se vender
1.86 milhão de veículos.

Para completar a festa. as

exportações também bateram seu

recorde. No total do ano. 400 mil
veículos foram exportados.
superando a antiga marca de 377
mil unidades de 1W4. Este número
é superior a previsão de 350 mil para
este ano e 35% maior que as 296 mil
unidades exportadas em 1996.

Apesar de todo o controle. o setor
automobilístico conseguiu atropelar
as ações do Governo.

Proteção de Fibra interna, lona marítima e

capota de lona para todos os modelos de

Pick-Up. Fiat, Pampa, Peugeot, Corsa,
Saveiro, D20 e FIOOO

CIVEL "10 ANOS
Rua Joinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 975-1999

\JIAÇÀO
CÃ"NARINi+5

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
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Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
- Casa de alvenaria cl 235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa de menor valor
- Casa de alvenaria cl 70m2 no Loteamento Vicenri e Gadotti
- Casa de alvenaria cl 146m2 na Ruá Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria cl 100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios do Norte
- Sala comercial térrea cl,77, 5m2 na Rua Reinoldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno

- Terreno na Rua Carlos Ferreira cl540m2
- Terreno naRua Francisco de Paula cl 650m2
- Terreno no Lot. Divincipolis Ilha da Figueira cl397m2
- Terreno cl420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno n.a Rua PastorAlberto Schneider c13080m2, aceita-Se troca
- Terrenos financiados no Lot. Vicenei e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 morgos cl casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte cl23 morgos, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo cl8 morgos, água e luz

Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246

Fones/Fax:
372-0363 - 371-00.91

Plantão 24 horas
Cei 973-3999

Jaraguá do Sul - SC

'}1ä6,��
��.
"?���

aF1
Classificados do

CORREIO DO POVO
371-1919

r---
CRECI Nº 1589 J

I
I
I
I
I
I Vende

I
I

TERRENOS

I
Ref. 001- Lote n° 046 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esquerdo - R$

I8.500,00
Ref. 002 - Lote n° 047 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esquerdo-
R$ 8.000,00
Ref. 003 - Terreno cl 1.540m' , Próx. Scar - Centro -

R$ 100.000,00
ReC. 004 - Terreno cl S. 184m' - Rua 199 (Vila Nova).-

I
R$ LOO.OOO.OO

I
Ref. 007 - Terreno cl 85.000,OOm' - Rio Molha (ao lado da Gruta) -

R$ 60.000,00
Ref. 008 - Terreno clS37,OOm' Loteamento VersalIes (lote n° 053)-
R$ 15.000,00
Ref. 010 - Lote n° 002 Lot. Ana Paula II - Rua 209 cl asfalto -

R$ 15.000,00

I
Terreno c/12x25,SO Rua Antonio Ziemann (Guaramirim)-

I
R$ 16.000,00

CASAS
Ref. 013 - casa madeira cl 48,oom' Ana Paula m - R$ 15.000,00
Ref. 014 - Casa em Alvenaria cl 280,OOm' próx. Condomínio Azaléias
- R$ 80.000,00
Ref. 017 - Casa mista cl 100m' - Rua 209 - Francisco Hruschka - R$
21.000,00

I
�����8���mista com 90m' - Rua Camp� Alegre n° 504 - Figueira

IReC. 019" v, Água no Ana Paula-IV - Rua 326 - José narloch (Xavier)
- R$ 15.000,00
Ref. 021- Casa alvenaria c/75m' - Ouro Verde (nova) cl financiamento
- R$ 32.000,00

.

\

Ref. 024 - Sobrado com área de 388m' - Na Rua João Stein
Ref. 025 -Casa de 60m' lote n° 180 Ana Paula IV - R$ 14.000,00

OFERTA

I
Ref. 022 - Terreno com 730,OOm' (Plano) Ana Paula IV -

I
R$ 10.000,00

.

Ref. 030 - Terreno com 5.850,OOm' em Garibaldi c/2 casas de alven.
uma cl 100m' outra cl 170. Aceita-se imóvel de menor valor - R$
65.000,00

COBERTURA

I
Ref. 023 - Edifício Argus com 250,OOm' - R$ 180.000,00

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Cirilo Zangheline

Loteamento Ouro Verde
Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi

Loteamento São Cristovão II
Residencial Framboyant I

--- ..
I
I
I
I
I
IFONE: (047) 372-2734

I
TERRENOS .

I- Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee - 20% entrada, saldo em 30x

1-
total R$ 10.000,00

I• Terreno no Residenciallmperadór, Rua João J. Ayroso - R$ 8.000,00
entrada + 30 x de R$ 233,33· Total R$ 15.000,00

1- Terreno no Reseideneial Miranda, Rua BerthaWeege, - a partirdeR$I5.500,00 à vista

I•
Terreno cl 3.632,OOm', Rua Fel.ieiano Bortolini, atrás do mercado

IBreithaupt da Barra· R$ 120.000,00

1- �erreno cl 160.000,OOm', Tifa da Alma, Rio Cerro II· R$ 70.000,00

I
smos

1- Sítio cl 59.225,OOm', edificado cl duas casas 'residenciais de madeira Ilocalizado na Barra, próximo ao campo do Botafogo, aceita casa na Ilha

I
da Figueira, como parte do pagamento, 50% entrada e sàldoa combinar

I• R$ 35.000,00
. .

I CASAS I- Casa mista cl 3 quartos, toda murada, garagem, na Barra - R$

127.000,00
.

I• Casa de alvenaria cl 170,OOm', 3 quartos, 1 suíte, píscma, garagem,

I
Rua Feli�anoBortolini, atrás doSupermercado Breithaupt

- R$ 65.000,00

I
LOCAÇAO

1- Sala comercial cl 30,OOm', Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00
- Sala comercial cf20,43m', Rua Angelo Rubini, 1197· R� 170,00

1-
Sala comercial c/30,OOm', Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00

- Sala comercial cf40,OOm', Rua Angelo.Rubini, 1197· R$ 360,00

I-·sala
comercial cf 33,48m', Rua Angelo Rubini, defronte a Igreja da

IBarra - R$ 280,00
• Sala comercial e/1 08,OOm', 2 banheiros, Rua João Januário Ayroso-

I R$ 350,00 . I- Sala comercial cl aproximadamente 15,OOm' - R. Angelo Rubini, 518
• R$ 120,00

.

I � Galpãoem alvenaria cf11 O,OOm', Loteamento OuroVerde - R$ 300,00 I
• Apartamento cf2 quartos, lavanderia, garagem, Lot. Papp, na Barra-

I�mm . I- Apartamento cl 3 quartos, garagem, Rua João J. Ayroso, 2412 - R$

IBm I- Apartamento cf 3 quartos, garagem, Rua Pastor Alberto Schneider, .

1187· R$ 270,00

1- Casa e/1 quarto, churrasqueira, lavanderia, toda murada, Rlia Júlio IPedri, s/n" - R$ 300,00

1- Casa madeira cf 2 quartos, Rua Abramo Pradi, 330 - na Barra - R$I225,00

1- Casa de madeira cf 3 quartos, garagem - R. Afonso Hanemann, na IBarra - R$ 225,00 .

1-
Casa de alvenaria cl 2 quartos, Ribeirão Grande da Luz, 1523, próximo

IaCeval - R$ 150,00 \
• Casa de madeira'cf3 quartos, BWC, lavanderia, RuaWilly Günther, si

In"-R$150,OO . I- Casa de alvenaria cf3 quartos, garagem, Rua Pastor AlbertSchneider,

I s/n" - R$220,00' I• Casa de alvenria cf 2 quartos, Ilha da Figueira· R$ 245,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n2 1594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762·J

TERRENO: cl 10.000,00m2ILHA DA FIGUEIRA _ R$ 80.000:00
TERRENO: cl 85.000,00m2 RUA JOINVILLE _ R$ 200.000,00
TERRENO: cl 3.600,00m2 JARAGUÁ ESQUERDO _ R$ 80.000,00
TERRENO: cl 981.75m2 JARAGUÁ ESQUERDO· R$ 32.000,00
TERRENO: cl 25.000,00m2 _ SC-416 WOLFGANG WEEGE _ R$ 145.000,00
TERRENO: cl 7.500,00m2 SC-416 _ WOLFGANG WEEGE _ R$ 80.000,00
TERRENO: cl 1.620,00m2 VILA BAEPENDI . R$ 85.000,00
TERRENO: cl 10.256,00m2 PRÓX. POSTO VARGAS· R$ 380 000,00
TERRENO: cl 27.000,00m2 VILA RAU _ R$ 45.000,00
TERRENO: cl 319.706,00 RIO MOLHA· R$ 70.000,00
TERRENO: cl 600,00m2 RUA WALTER MARQUARDT _ R$ 30.000,00

VENDE:
f

CASA ALV.: c/3 quartos + dep. VILA LALAU'- R$ 70.000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte + dep. VILA LALAU _ R$ 90.000,00
CASA ALV.: c/3 quartos + dep. VILA LALAU _ R$ 75.000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte + dep. JARAGUÁ ESQUERDO· R$ 165.000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte cl hidr. + dep. JGUÁ ESQUERDO· R$ 170000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte + dep. JGUÁ ESQUERDO· R$ 89.000,00
CASA ALV.: c/4 quartos + dep. JGUÁ ESQUERDO - R$ 100.000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte + dep. CENTRO - R$ 65.000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte cl hidr. + dep. SÃO Luís· R$ 92.000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte + dep. LOTEAMENTO CHAMPAGNAT _ R$ 60.000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte + dep. JGUÁ ESQUERDO _ R$ 65.000,00
CASA ALV.: c/3 quartos + dep. CENTRO· R$ 125.000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte + dep. CENTRO - R$ 175.000,00

Valorize Seu Imóve
Instale:
Sistema
de Alarme
Portão

.

Eletrônico.
Video Fone
Interfone

372-3090

"NSEN

TECNO CALHAS LTOA. - ME

Serviços de calhas e

coifas funilaria
industrialIIJ

II
- Aquecedor solar
Exaustores eólicos
maxiar equipamentos
para retirada do calor,
umidade e poeira.

�.
.-

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-�448 - Jaraguá do Sul- SC

CRECI 1873·J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE ... ALUGA - ADMINISTRA

Residencial Amaryllis - R. Ângelo TorineIli - Vila Nova
- Apto de. 147m2clsuíte + 2 quartos e demais dep. sàcada com churrasqueira -

Entrada de R$ 33.319,00 e prestações de condomínio construção de 2,23
Cub's (R$ 953,68) - previsão de entrega de chaves 03/99

• Casa alv. c/3 quartos, cl 180,00m2• Lot. Flamboyant- Piçarras -'R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau .

- Casa alv. el 156,00m2 + sobrado cl 300,00m2 - Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carro/apto.
- Casa mista cl 91 ,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00
• Casa alv. nova, bem construída, cl 11 0,00m2, c/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa -

R$ 22.000,00 - aceita-se carro no negócio.
- Casa alv. de 165,77m2 cl suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Água Verde - R$ 63.000,00
- Casa alv. cl 150,00m2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Picolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se ou troca-se,

TERRENOS
- Terreno cl 450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$ 13.900,00
- Terreno cl 396,22m2• Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350,00m2• R. Lat. - R. Lat. 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 616,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 7.750m2 - Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00
- Terreno cl 86.000,00m2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,00m2 + 3.300,00m2 área construída, imóvel para uso industrial ou comercial - R. Carlos Blanck - R$
800.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich Sprung - Vila Hau- R$ 15.000,00
- Terreno de esquina cl 899,50m2 - R. José Theodoro Ribeiro - R$ 25.000,00
- Lotes em Ubatubarua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00
+ parcelas de R$ 200,00 corrigidos pelo salário mínimo.
- Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. Pref. José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00

.

- Lote cl 687,00m2 - R. Conrad Riegel (centro) - R$ 40.000,00
• Lote cl 560,',00m2 - Lot. Campo Sampieiro - Jaraguá Esquerdo _ R$20.000,00 - Parcela-se

GALPÃO INDUSTRIAL I COMERCIAL
- Prédio indústrial cl 3.300,OOm2 + 300,00m2 de área construída e terreno cl 6.209,00m2 - Vila Lalau - R$ 800.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apto c/3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
• Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- Apto. cl 02 quartos 9 demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 Ed. Érica
• Apto. amplo cl 03 quartos e demais dep. - R. Bernardo Dornbusch, 590
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Salas comerciais em diversos locais
- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. José Emmendoerfer - Ed. Petúnia
- Apto. cl 01 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - R. Preso Epitácio Pessoa
- Apto. cl 1 quarto e demais dep. - R. Preso Epitácio Pessoa
- Apto cl 2 quartos e demais dep. - R. Eleonara S. Pradi

APTOSEMCONSTRUÇÃO
Edit. Dianthus - Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m2, c/3 suítes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2
vagas garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

R$ 195.700,00 • 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl 225m2 - Suíte + ,2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de
festas, piscina - Preço final lncluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Edit. Petúnia - R. José Emmendoerfter - NOVO
- Apto. cl 112m2 - 3º andar, cl 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00
Edíf. Amaranthus Rua Adolfo Sacar; - lat da Rua Amazonas (SeAR)
- Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos nº 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.560,96)/mês.
Residencial Tulipa - R. Angelo Schiochet
• Apto 601 cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Entrada R$ 23.500,00 + assumir parcelas de 2,04 Cub's (872,43) - término
previsto abril/2DOO
- Apto. cl suíte + 1 quarto e demais dep. Entrada R$ 18.653,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,650 Cub's .

(705,63) • férmino previsto para abril/2000
CASAS

_R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814,.
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aálJ� MB - Representações e
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p. Empre�ndimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

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

VENDE E TROCA I

Casas:
Casa de alvenaria cl 120m2 - Rua 664, Bairro João Pessoa-

R$ 30.000,00 - Aceita apartamento.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua

Carlos FritzWoguel, 1138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 53.000,00

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 -- Bairro Ilha da

Figueira - R$ 60.000,00 - Aceita carro.

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da

praia, no Balneário de Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00
- aceita carro.

Terrenos:
Terreno cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau

(REGIÃO NOBRE). R$ 15.000,00. Troca por terreno cl casa.
"- �

EDiTOHA
Gráficae

Editora CP Ltda.
. Composição a laser

Fotolito
Impressão em off-set

VENHA NOS FAZER UMA VISITA

Rua Walter Marquardt, 1180
Fone/Fax: 371-1919 372-3363

Empregos Permanentes e Temporários�
Consulte Primeiro a Humana.

TECELÃO

ZELADORA

DIÂGRAMADOR

VENDEDOR DE
CONSÓRCIOSELETRICISTA

MECÂNICO MONTADOR

TÉCNICO ELETROTÉCNICO

SERRALHEIRO

TÉCNICO DE
LABORATÓRIO PLENO

(ELABORAÇÃO DE BEBIDAS)

REVISORA

TÉCNICO DE SEGURANÇA

MONTADOR DE MÓVEIS

COSTUREIRA

MARCENEIRO

FUNILEIRO

A HUMANA está cadastrando. Não há nenhum
custo no cadastramento para emprego.

Recrutamento coro empresas também. Aproveite!
INFORMAÇÕES PELO FONE: 371-4311 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

Para atender de formei global e concatenada a nossos

clientes, integrClram-se os esforços técnicos da
PAUSEL & ASSOCIADOS LTDA. e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

� ..

HUMANA
AlSEaaOlllA EM RH

Em parceria com a FAUSEL & ASSOCIADOS, a
HUMANA ASSESSORIA EM RH firmou na noite

de 1 7111, em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

DO VALE DO ITAPOCÚ, no sentido de elaborar,
executar e controlar o PPRA - Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais, e o PCMSO - Programa de

Controle Médico da Saúde Ocupacional, às empresas.
associadas desta Entidade.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

f RUA EXP. ANTONIO CARLOS FE�REIRA, 184
PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do. Registro Civil do. 10 Distrito. da Comarca 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° 21.471 de 29-12-1997

Cópia recebida do. cartório. de Massaranduba, neste Estado.
JOÃO RICARDO MARESANA EKELE KAZMIRSKI

Ele, brasileiro, solteiro, gerente adrninistrativo, natural de Luís Alves, neste Estado, filho. de Valdemar

Angelo. Maresana e Claudia Volpi Maresana, o. contraente domiciliado e residente em Jaraguá Esquerdo,
nesta cidade.

. .

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente em Guarani
mirim, em Massaranduba, neste Estado, filha de Leonardo Kazmirski e Maria Lubawski Kazmirski.

E para que chegue ao. conhecimento de todos, mandei passar o. presente Edital, que será publicado. pela
.imprensa e em Cartório, onde será afixado. por 15 (quinze) dias.

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo. presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço. saber ao. responsável pelos Títulos abaixo.
relacionados, que os mesmos se acham neste offcio de Protestos para serem PROTESTADOS em 15 de
janeiro. de 1998 se não. forem pagos,
Ao. intimado. é facultado. pagar, ou postular judicialmente a sustação. de protesto ao. apresentar declaração.
de resposta por escrito.
Este EDITAL é expedido. em virtude de não. ter sido. possível encontrar o. responsável no endereço. fornecido,
ESP. DP. 05504-3/2 - VENCIMENTO 09-01-96 - VALOR: R$ 219,17
ESP. DP. 05504-3/3 - VENCIM{'NTO 24-01-96 - VALOR: R$ 219,17
ESP. DP. 05504-3/1 - VENCIMENTO 25-12-95 - VALOR: R$ 219,18
ESP. DP. 05505-3/3 - VENCIMENTO 24-01-96. - VALOR: R$ 335,20
ESP. DP. 05505-3/2 - VENCIMENTO 09-01-96 - VALOR: R$ 335,20
ESP. DP. 05505-3/1 - VENCIMENTO 25-12-95 - VALOR: R$ 335,20
ESP. DP. 03657-3/3 - VENCIMENTO 27-12-95 - VALOR: R$ 400,64
ESP. DP. 03657-3/2 - VENCIMENTO 12-12-95 - VALOR: R$ 400,64
ESP. DP. 03657-3/1 - VENCIMENTO 27-11-95 - VALOR: R$ 400,64
ESP. DP. 09433-3/3 - VENCIMENTO 21-02-96 - VALOR: R$ 93,72
ESP. DP. 09433-3/3 - 'VENCIMENTO 22-01-96 - VALOR: R$ 93,72
ESP. DP. 09433-3/1 - VENCIMENTO 23-12-95 - VALOR: R$ 93,72
ESP. DP. 11220-3/3 - VENCIMENTO 01-03-95 - VALOR: R$ IlO,88
ESP. DP. 11220-3/2 - VENCIMI;NTO 30-01-96 - VALOR: R$ 110,88
ESP. DP. 11220-3/1 - VENCIMENTO 31-12-96 - VALOR: R$ 110,88
ESP. DP. 1.0695-3/3 - VENCIMENTO 28�02-96 - VALOR: R$ 156,20
ESP. DP. 10695-3/2 - VENCIMENTO 29-01-96 - VALOR: R$ 156,�0
ESP.DP. 10695-3/1- VENCIMENTO 30-12-95 - VALOR: R$ 156,20
ESP. DP. 09815-3/3 - VENCIMENTO 25-02-96 - VALOR: R$ 156,20
ESP. DP. 09815-3/2 - VENCIMENTO 26-01-96 - VALOR: R$ 156,20
ESP. DP. 09815-3/1 - VENCIMENTO 27-12-95 - VALOR: R$ 156,20
ESP. DP. 10696-2/2 - VENCIMENTO �8-02-96 - VALOR: R$ 140,58
ESP. DP. 10696-2/1 - VENCIMENTO 30-12-95 - VALOR: R$ 140,58
ESP. DP. 11234-3/3 - VENCIMENTO 01-03-96 - VALOR: R$ 249,48
ESP. DP. 11234-3/2 - .VENCIMENTO 30-01-96 - 'VALOR: R$ 249,48
ESP. DP. 11234-3/1 - VENCIMENTO 31-12-95 - VALOR: R$ 249,48
ESP.DP. 11776-3/3 - VENCIMENTO 05-03-96 - VALOR: R$ 249,48
ESP. DF. 11776-3/2 - VENCIMENTO 03-02-96 - VALOR: R$ 249,48
ESP. DP. 11776-3/1 - VENCIMENTO 04-01-96 - VALOR: R$ 249,48.
ESP. DP. 11777-3/3 - VENCIMENTO 05-03-96 - VALOR: R$ 110,88
ESP. DP. 11777-3/2 - VENCIMENTO 03-02-96 - VALOR: R$ 110,88
ESP.DP. 11777-3/1 - VENCIMENTO 04-01-96 - VALOR: R$ 110,88
DEVEDOR: STARPE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA.
DOCTO.: CGC/MF. 97493514/0001-68
CREDOR: CALÇADOS "KUN" INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Na forma do. Art. 883 do. Código. de Processo Civil e Decreto. Lei n" 7.661/45 - Art. 10, e Provimento. 16/93
da CGJSC.

Jaraguá do. Sul, 07 dejaneiro de 1998
Ilton Hoffmann - Tabelião. Substituto

Uma data especial, merece algo muito (special
VenHa c(JnHecer. ..

...

C·I, · �. . .' ,

'JNacionais & Importados

Presentespara tudas as datas

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do. Sul,
Estado. de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato para Protesto o.s Títulos centra:

AG-Fo.to.gráfica Ltda. - ME - R. Getúlio. Vargas, 45 - Nesta;
AGt Com. Mat. Constr, Ltda. - R. Joinville, 1389 - Nesta;
AgrofaceCorn. e Rep. de Prod. Agrfcola - R. Joinville, 4518 - Nesta;
A.M.S. Móveis Ltda. - R. Prefeito. José Bauer, 1361 - Nesta;
AMS Móveis Ltda. - R. Prefeito. José Bauer, 1361 - Nesta;
Antonia Rita P. Muniz - R. Barão. do. Rio. Branco, 7'4 - Nesta;
Ari Kajuk - R. 717 LTM Júlio'Rodrigues, 47 - Nesta;
Bauhaus Jaraguá Mat. Constr, Ltda. - R. Joinville, 4885 - Nesta;
Bazar Arco-íris Ltda. - R. Barão. do. Rio. Branco, 296 - Nesta;
Borrachas Jaraguá Ltda. - R. Augusto. Demarchi, 765 - Nesta;
Cargo. AD de Transportes Ltda. - ME - R. Joinville, 5126 - Nesta;
Cerealista Zanghelini Ltda'. - R. Antônio. Machado, 107 - Nesta;
Cespam Ltda. - R. Roberto Zimmermann, sIn° � Nesta;
Comércio de Sucatas Saguaru Ltda. - R. Bernardo. Dornbusch, 1020 --Nesta;
Comércio de Sucatas Saguaru Ltda. - R. Bernardo. Dornbusch, 1020 - Nesta;
Com. de Transp. Bertoli Ltda. - ME - R. Antonio Ramos, 60 - Nesta;
Construaço Ind. e Com, Ltda. - R. Antonio Gesser, 74 - Nesta;
Construaço Ind. e Com. Ltda. - R. Antonio Gesser, 74 - Nesta;
Cortilex Ind. Cem. Cort. Dec. Ltda. - R. Barão. do. Rio. Branco, 374 - Nesta;
Clair Carlos Squena - R. José Rosa, 69 - Nesta;
Cristovão João B. Baptista - R. João. Picolli - Ed. Paolma, apto. 104 - Nesta;
Daimler Industrial Ltda. - ME - R. CeI. Proc. G. de Oliveira, 1626 - Nesta;
Engepasa Engenharia do. Pavimento. S. R. V. S. Vargas, 90 - Nesta;
Edicar Com. Auto. Pçs e Aces. Ltda. - R. Bernardo. Dornbusch, 611 - Nesta;
Edicar Com. Auto. Pçs e Aces. Ltda. - R. Bernardo. Dornbusch, 611 - Nesta;
Evamar Produtos Têxteis Ltda. - Rod. BR-280 Km 74 - Nesta;
Evamar Produtos Têxteis Ltda. - Rod, BR-280 Km 74 : Nesta;
Evamar Produtos Têxteis Ltda. � Rod. BR-280 Km 74 - Nesta;
Evamar Produtos Têxteis Ltda. - Rod. BR-280 Km 74 - Nesta;
Evaristo. Kiatkowski Jr. - R. Carlos Meyer, 165 - Nesta;
Edson João Vieira - R. Bernardo. Dornbusch Vivecar - Nesta;
Fonetec Telecom. e Informática Ltda. - R. Procópio Gomes, 297 - Nesta;
Gragessul Ind. Com. Ag. Marmor. Ltda. - R. Joinville, 1510 - Nesta;
Gielead Siewerdt - Estrada Rio. da Luz, próximo. Ceval - Nesta;
Helga Mar. Ind. do. Vestuário Ltda. - R. Roberto Ziemann, 750 - Nesta;
Ines Luchini Bolles - R. Padre Pedro. Franklin, 133 - Nesta;
Ivone Prwutzki Morsch - R. Erwino Moreira, sIn° - Nesta;
Ivonete Aparecida Xavier - R. Joinville, 2249-S, 2 - Nesta;
João Carlos Gessner - R. Jorge Lacerda, Corupá - SC

'

JB Editoração e Eventos Ltda. - R. Duque de Caxias, 421.- Nesta;
Jathoba Com, e Repres. Ltda. - R. Julio. Bauer, 54 - Nesta;
Jathoba Com, e Repres. Ltda. - R. Julio. Bauer, 54 - Nesta;
Jaime Sidnei Gielow - R. Gustavo. Gumz - Bairro Rio. Cedro - Nesta;
João Carlos Meirelles da Silva - R. Jorge Czerniewicz, 907 - Nesta;
Jose Adriano - BR-280, n° 3155 - Nesta;

.

Kafamiex Têxtil Ltda. - Estrada Silvado. Duas Mamas, sIn° - Nesta;
Kafamiex Têxtil Ltda. - Estrada Silvado. Duas Mamas, sIn° - Nesta;
Keretch & Ulbrich Ltda. - ME - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1067, sI 3. - Nesta;
Karetch 1. U1brich Ltda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1067 - Nesta;
KM do. Brasil Automação Industrial - BR-280 - Pref. Engelberto Oeschsler, 2000 - Nesta;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda. - Estrada Itapocu Hansa sIn° - B. Itapu - Corupã - SC;
Luiz C. Savi Mondo - R. José Picolli, 220 - Nesta;
Lucio Mauro. Correa - R. Venancio da Silva Porto, 731 - Nesta;
Luciana Fodi da Siiva - R. Bertha Weege, 3561 - Nesta;
Malgi Malhas Ltda. - R. 802, sIn° - Nesta;
Malgi Malhas Ltda. - R. 802, sIn° - Nesta;
Malhas Forlim Ind. Com. Ltda. - R. Germano. Wagner, 50 - Nesta;

,

Merc. Haiduk Ltda. ME - R. José Vicenzi, lote 81 - Nesta;
Merc. Haiduk Ltda. ME - R. José Vicenzi, lote 81 - Nesta;
Metalúrgica M. J, Mohr Ltda. - R. Jaraguá, sIn° - Guaramirim - SC;
Mercado. Para Sempre Ltda. - R. Manoel Francisco. da Costa, 899 - Nesta;
Mercado. Trapis Ltda. - ME - BR-280, 2 Estrada de Nereu Rarnos - Nesta;
Merejak Têxtil Ltda, - R. Wally Emilia Mohr, 50 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Metrisa Metalúrgica Triângulo Ltda. - R. da Saudade, 123 - Nesta;
Marcos Roberto. Furlan - R. Pas tür Ferdinando Schulunze, 263 - Nesta;
Marone Pradella - Nesta;
Masemaky Industrial Ltda. - R. Estrada Santo. Antônio, sIn° - Corupä - SC;
Partner Acionamentos Elétricos Ltda. - R. João Planischeck, 2113 - Nesta;
RDS Malhas Ltda. - R. Erwino Menegotti, 1460 - Nesta;
Renova Ind. Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Nesta;
Rose Mary Rosado. - R. José Picolli - Lateral - Nesta;
Silva Almeida Camacho Ltda. - Av. Getúlio. Vargas, 488 - Nesta;
Sonetti Alimentos Ltda. - ME - R. Fidelis Stinghen, 71 - Nesta;
Tecnopron Com, Dist. Ltda. - R. Joinville, 2490 - Nesta;
T H B Com, Indústria Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de.Oliveira, 454 - Nesta;
Tissi Com, e Inst. de Mats. Elétricos Ltda. - R. Paulo. Voltolini, sIn° - Nesta;
Tingicolor Resinas Sintéticas - R. Fritz BarteI, 727 - Nesta;
Tingicolor Resinas Sintéticas - R., Fnitz BarteI, 727 - Nesta;
Valco Wenz Sistema de Manufatura Integrado. - R. Presidente Epítãcio Pessoa, 490 - Nesta;
Valete Malhas Ind. Com. e Repres. Ltda. - Rod. BR-280 - Km 62 - 'n" 5250 - Nesta;
Zonta Materiais de Construção Ltda. - R. João Planinscheck - Nesta.
E, como os ditos devedores não. foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do. presente Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n°
78, no prazo. da Lei, a fim de liquidar o. seu débito, ou então., dar razão. por que não. o. fl!Z, sob a pena de serem
es referido.s protestado.s na fo.rma da Lei, etc.

Jaraguá do. Sul - 07 de janeiro. de 1998
ßton Hoffmann

TabeUão Substituto
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Terapias Naturais'
Reflexologia
Shiatsu
Do-In

Dietoterapia
Yvette M. Fagundes
Rua José Emmendoerfer, 1674

Fone/Fax: (047) 372-1909
e-mail: ithenba@netuno.com.br

se, :depressöe
r , âistOrbio.

m� ábprdagem ditererió/?" {l.
....

.utilízà, aVaf)9aQ{1§,vtéi; iideit[afamento como ,a hipnqs6;ii er�pia de vidas passaqa�;.
qulropatia e magnetoterapia, fJejki;;Shiatsu com terapia äe

.c;rititais e óleos essenciais,,/n?�soterapia e cinesiologià.
IOgaí cura com o perdão e Fjenl1.scimento Pessoal;' entre

0Wros que auxiliam e em ce'!,{ijneçfida, até aceleram o seu
i desenvolvi'mento interior.

TELEFONE DECO TATQ;·372-1141.

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

. F0!les: (047) 372-0972 - 372-0137

Farmácia
Paraná

Av. Marechal Deodoro, 1179
Fone: (047) 372-1689
Jaraguá do Sul - SC

Rua Reinaldo Rau, 806
Jaraguá do Sul

Parapsicóloga (desenvolve trabalho com

mantroterapia) sediada em. Curitiba na

Avenida 7 de Setembro, 1924 - conj. 7

Telefone: (041) 362-1648
• Limpeza energética de empresas
" e lares, complementando a

harmonização com plantas e Dores.
• Objetivo: reorganização do sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura).• Auxílio à
qua de depressões. estresse. fobias. pesadelos.

sistema nervoso, dores musculares. etc,
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.

Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no Centro

INTI-Liceu da Vida' - Tel.: 372-1141

372-1857
À vista 20% de desconto em

toda a linha de medicamentos

Incensos' Anjos' Velas' Anel Atlante'
-Pedras dos Signos' Duendes' Fitas'

Livros' Essências' Sinos' Runas •

Pirâmides' Numerologia •

Mapa
AstraL
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Férias...
É janeiro, tempo de férias, de descanso. Você já reparou como é gostosa a preguiça da rede balançando?

E o descanso é sagrado, pois até Deus descansou de sua obra, quando viu que tudo estava pronto. E Ele

nos deu até um mandamento para o cumprir: santificarás o dia de descanso. Poderia ser uma ordem, um
decreto, uma lei, algo assim. Não! É um mandamento! E são apenas dez! Um destes é o de santificar o
dia de descanso. Por quê? Para mostrar que a vida é mais do que trabalhar. A vida é um dom de Deus, e

por isto, devemos dedicar a Ele um dia para podermos nos reconhecer como sujeitos da vida, e não

apenas como objeto de trabalho. As férias são para isto: para nos encontrarmos conosco. mesmos, para

podermos conviver com nossa família; para deitar na rede e se espreguiçar, para ver o amanhecer e o pôr
do-sol, e louvar a Deus por tudo o que Ele nos deu. Você já reparou como tudo é mais bonito no entardecer?
E como é colorido o.nosso mundo? Então, olhe para a vida com gosto, e viva este tempo de férias com

toda a alegria, aproveitando para agradecer a Deus pelo bem que Ele tem feito em sua vida. Desta

maneira, ao voltar para seu trabalho, seus estudos, você poderá encarar esta vida rotineira de uma outra

maneira, também como uma bênção de Deus. Esta é.a alegria do ser humano: poder aproveitar com
desprendimento a vidaque tem. Perceber o encantamento que há nas coisas simples, no convívio com os

amigos, no sorriso gratuito ...

Não se esqueça de que aquilo qUI:; passou não volta mais. Por isto, aproveite este período de férias

para deixar a criança em você brincar novamente. Traga junto das férias o que há de melhor em você!

Desta forma você também perceberá que está santificado, e desta maneira santificará também os que
vivem e trabalham com'você. Assim é a pessoa cristã: por ser a imagem de Deus, pode também viver em

plenitude a vida que Deus lhe deu. E por isto também o descanso é importante e sagrado. Por que ali
Deus quis ser santificado e lembrado por nós como alguém que está ao nossolado, e que nos acompanha
também em nossa preguiça, em nossa alegria. Somos nós que, muitas vezes, interpretamos Deus como

aquele velho sisudo, ranzinza. Porque alguém que é Pai apenas se dirigiria a seus filhos e filhas desta

maneira, de mau humor? Ora, o livro do Gênesis nos diz: "E viu Deus que tudo o que havia feito era

bom". Você não vê o sorriso de satisfação nos Seus lábios? Você não vê o brilho nos Seus olhos, cara

pálida? Vê? Pois é, e alguém que cria algo tão lindo como isto que você vê ao seu redor pode ser alguém
mal-humorado? Nós é que, muitas vezes, o transformamos em um cara chato. Mas podemos reverter

esta imagem. Basta sabermos que em nossa vida, Ele nos acompanha com alegria, e nos faz perceber que
a nossa 'vida é algo muito maior do que o que nós podemos compreender, Por isto, as férias são tão

gostosas, pois podemos viver como gostaríamos: sendo donos do nosso tempo, fazendo o que gostamos,
convivendo com tempo com quem amamos, e, desta maneira, também santificando a nossa 'vida e a vida

daqueles que convivem conosco, todos nós imagem de Deus.

Aproveite bem suas férias e tenha um bom retorno à rotina do dia a dia.
Marta Moura Streppel

, Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (L)

TioEugênio
Ele se dizia ser descendente de espanhol e português. Queríamos saber detalhes: "Os

Garcia eram da região do Desterro, um bisavô era de Biguaçu, uma geração era de franceses
- os Bernardes, os Garcia eram de origem espanhola, os Vieira são de origem portuguesa.
A segunda farrulia de José Garcia era Cartlila Gonçalves, de portugueses. Quem sabe, os
ancestrais se percam na península Ibérica muitos anos antes de Cristo quando lá estiveram
as tribos célticas (1000 a.c.), dos fenícios, gregos, cartagineses, os mouros, vândalos

germânicos, as tribos teutônicas e os visigodos. 'Tenho irmãos que têm cabelo e barba

ruiva: Talvez seja essa a explicação" - conclui.

"Os avós paternos eram José Francisco Garcia. A avó não conheci, mas parece que se

chamava Lucinda. Já moravam aqui. Os avós maternos eram Manuel Vieira Rebello e

Luiza, moravam no Sertão do Itapocu, antes da ponte do Rio Itapocu na BR-IOJ. Meus

avós e tios sempre comentavam que o Rio Itapocu era navegável. Quando havia enchentes
eles furavam a barra para dar mais calado aos barcos. Pra baixo do Salto Guamiranga
tinha um porto, chamado de Itaperiu, onde se carregava açúcar mascavo, arroz e farinha

de mandioca. Era uma colônia muito forte e plantava-se de tudo. Pouco abaixo do salto

havia uma balsa para atravessar o caudaloso rio, isso ao redor de 1940-42. Os meus primos
faziam muita farinha, de boa qualidade, que era vendida em Joinville, levada em carroças

pela Rainha, Corveta e Ribeirão da Corda, terrenomuito arenoso que cansavam os animais

cujos músculos tremiam todo. Ficava onde hoje está o Posto e Restaurante Sinuelo e

faziam muito frete para a região, ao redor de 1910-12. Do Porto de Itaperiu até Joinville

levava-se uma semana, ida e volta, o que hoje, em 1998, se faz em faixa asfáltica e leva

aproximadamente trinta minutos". Até a próxima.

Esquadrias de AlumínioBENTO Ltda.

Especializada em Box - Esquadrias
de Alumínio e Antenas Parabólicas

Rua Domingos Sanson, 400
Vila Baependi

Fone/Fax: (047) 372-0728
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núcleo da Ac'ijsa elab?rar este doclpnentg, até o pçesente'Illqmento. .'
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)"i' P Núcleo
.•.
da 9onstrução pvil· ponta'<:tualme.nty .col}1"dyzessete partiçípantes,

representa0<:!? as seguin�es pessoas e entidade�: Aeecon, Anta�s, Bau & Art,.CSM,
Construtora Jaraguá, Emme, f�bio Benz, Futuro, Hanne, Lima & Lima, Pré
Moldados Agha, Proma, Ronis.R. Bosse e Ruth Borgmann. É presidido por Paulo R.

Obenaus, çnge,nheiro, tendo ainda-Yara Blosfeld corno vice-presidente, Edilson como

tesoureiro ti Anselmo como secretário.

Realizações 1996/1997
O senhorAnton Kremser, mestre alemão da HWK (Munique), em visita ao NCC de

7 a 22.4.96, realizou, entre outros, "os cursos de Adminístração, Assentamento de

Cerâmica e Organização dos Núdeos na Alemanha, ainda efetuando visitas às

iempresas do ramoeprestando consultoria.
Curso de-Mestre-de-Obras, coin l-í l horas/aula e o seguinte conteúdo: Funções do

Mestre-de-Obras, Técnicas de Chefia eLiderança, Qualidade e Produtividade, Cálculos
Básicos, leitura e Interpretação de Projetos Arquitetônicos, Instalações Hidráulicas e

Sanitárias, Louças e Metais, Instalações Elétricas/Telefônicas, Instalações contra

Incêndios/Gás/Aquecedores e Pinturas e Arremates finais, entre outros itens. Apoio:
Senai/JS.

Palestras

Desperdícios, comPaulo Arias; Combate ao Desperdício de Água, em convênio

com Breithaupt eDocol; Cobertura e Estrutura do Telhado, ministrada pela Eternit;
Têcnicasde Qualidade; Sistemas Construtivos em Gesso Cartonado, com Roberto
de Lucca, engenheiro da Placo do Brasil, em julho de 1997, no CPL; Rejunte, com
.empresa de Fortaleza; em junho de 1997,.no Cejas; Motivação, Comunicação e

Qualidade de Vida; comClarice Leal, em julho de 1997, no Sindicato dos Vestuaristas,
Feira'

Participou da I Feira Industrial de Jaraguá do Sul, emjulho de 1996.
Visitas

Escola de Construção Civil de Balneário Camboriú, SC, junho de 1996;Cerâmica
Bosse, Presidente Getúlio, SC, setembro de 1996; Escola de Construção Civil de

Tatuapé, Construtora Schalm Cury e Lúcios Engenharia, São Paulo, SP, outubro de

1996; Cerâmica Portobello, Porto Belo, SC; Docol, Joinville, SC; Deka, Gerdal, São
·

Paulo, SP.
Missões

Feira de São Paulo (Feicon), abril de 1996;
Feira de Handwerk; Munique, Alemanha, março de 1997, com a participação ge

27 pessoas, �nyolvendo.os setores público e privado.
Intercâmbio

O Núcleo da ConstruçãoCivil recebeu, visando a troca de conhecimentos, a visita de

representantes de Associações de Empresários de países vizinhos. e outros estados, entre
eles-Pompeya Bonifaz, da Profom, Bolívia; Antonia Vasquez, da Ampes, EI Salvador,
Rafael Gomes, da Confiep, Peru.Frederico Queiroz e Jarbas Albuquerque, do Sindivest,
Recife, PE.

Perspectivas para ·1998
Além das reuniões normais e a viabilização de outros projetos a.surgirem no decorrer

doperíodoio N,úyleo da Construção Civil pretende para Ö próximo ano:
.

, Lançar sua logomarca;
Oportunizar palestra mensal dirigida a engenheiros, arquitetos e operários da mão-

. de-obra;
. .

Organizar missões à feiras, dentrp e fora d.o país; ,

- Realizar o.curso'Mestria de Obras, a ser ministrado em convênio com a Escola
Senai Orlando Laviere Ferraiuolo, Tatuàpé, SãoPaulo;
- Realizar treinamento de mão-de-obra, incluindo aulas de Matemática Básica.

Contatos: Paulo überaus, presj<:!t:;n�e do Núcleo ·d;l Construção Civil, fone 371-6310 .

Neri Heinzen. consuJtór do NCC, fone 371,1044 ramal215
.

Pássaros importados,
filhotes de cães, gatos;
pavão, faisão, galinhas de

raça gigante, marrecas
importadas, cisnes e

completa linha de rações

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
.

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul - SC
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Salvando a gramática
Resolvida a adesão' da província ao movimento

de i5 de novembro, foi constituída no Maranhão uma

Junta Governativa, de que era membro o tribuno Paula
Duarte, republicano da propaganda; o major Tavares,
representando o elemento militar e o comerciante
Francisco Xavier de Carvalho, homem de poucas letras
mas de grande seriedade, que entrava, no caso, como

delegado do povo.
Ao fim de alguns dias de governo, apareceu na

imprensa de São Luiz um manifesto assinado pelos três,
admiravelmente escrito, mas que se particularizava, do
princípio ao fim, pela violência da linguagem.
Espantado com-a assinaiura de Paula Duarte naquele
documento imprudente, um amigo procurou-o, para
estranhar o fato.

'\

- Que podia eu fazer; filho? - observou o tribuno,
abrindo os braços - Que poderia eu fazer?

E desculpando-se:
-imagine você que, entre a ignorância e a espada,

mal pude salvar a gramática!
'

Domingos Barbosa= "Silhuetas", página 8i.

Ano Novo de 1998, com ele
nossas novas esperanças

* José Castilho Pinto

A chegada do ano novo é comemorada em quase todos os países sendo que,
em alguns deles, com atos esquisitos como o abate obedecendo rituais de inúmeros
animais prolongando-se por dias e noites como sucede em certos países do
conhecido continente asiático.

Aqui em nosso Brasil nós ainda satisfeitos com os festejos natalinos do

'nascimento, em 25 de dezembro, do Menino-Deus ficamos acreditando que se

Ele dotar os nossos governantes do poder de bem governar, estará nos

encaminhando para uma vida melhor que é o nosso maior desejo. Um governo
assim eficiente e afeito aos cuidados de saúde, é o que mais necessitamos como
uma dádiva do Menino-Deus cujo nascimento, repetimos, estivemos festejando
com fervor. Que Ele, o Criador de todas as coisas, acompanhe os dirigentes da

nação em todos os seus passos possibilitando-lhes uma caminhada segura na

estrada do bem governar, pois uma governança assim eficaz e dedicada a solucionar
os problemas que afligem os nossos compatrícios como o desemprego e a falta de

moradia, por exemplo, que vem se estendendo por muitos lugares do país, já é
felicidade bastante.

Ficamos, pois, na certeza de que o Menino-Deus iluminará os futuros

governantes e também a nós visto que só assim unidos é que poderemos
transformar em realidade esse intento que nos vem seguindo de perto e por ocasião
de cada eleição, e que é o de possuirmos um governo de escol e capaz de satisfazer
esse velho desejo e junto com ele as nossas novas esperanças para o Ano Novo

de 1998.

* Funcionário Federal Aposentado
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CORAL EVANGÉLICO JARAGUÁ - CEJ

4.300 kmpelaAlemanha -XIVparte -
2000, novamente Alemanha!

It Inacio Carreira

interpretar a música e sorrir para
a platéia, o que marcou muitos

pontos junto ao público alemão,
superando' até eventuais

sutilezas técnicas", Conti

nuando, Ricardo informa que
"muitos contatos e amizades
foram selados: já está na pauta
uma nova ida do coral à
Alemanha em maio do ano

2QOO, e três corais alemães

retribuirão nossa visita no

decorrer deste ano, como parte
dos festejos do cinqüentenário
do CEJ. Também foi realizada
uma exposição das fotos
tomadas pelos coralistas durante
a viagem,' que teve lugar no
Espaço Cultural da CEF de 4 a

19.8.1997".
Em resumo, valeu a pena a

vüigem?"Toda vida! Não houve
um integrante do coral que
tivesse voltado aborrecido ou

arrependido; cresceu muito a

amizade entre os coralistas, o

espírito de colaboração. Existe nomomento uma grande troca
de correspondência entre os coralistas e seus hospedeiros. O
interesse pela língua, alemã foi ressaltado. Alguns dos

hospedeiros já estão retribuindo a visita: ocorreu umamaior
aproximação entre os dois povos e sentimos que temos muita
coisa em comum".

Quais são os planos do CEJ para 1998? "Acolher os

grupos de fora e preparar um concerto especial para a

comemoração dos 50 anos de existência do coral (29.6.1998),
-sendo que este mesmo concerto deverá ser apresentado em

cidades vizinhas".
O coral ainda aceita novos cantores? "Naturalmente.

Novos cantores serão aceitos sempre que se disponham a

abraçar a causa do grupo, sejam assíduos e gostem de cantar.
Não há necessidade de conhecer notas musicais ou teoria. O

primeiro ensaio do ano ocorrerá dia 17 de fevereiro próximo",
Parafinolizar; uma curiosidade: quanto custou a viagem

para cada coralista? "Apenas o custo da passagem aérea,
aproximadamente US$ 1.200,00 (fora os gastos pessoais de
cada um, é lógico). As despesas com o aluguel de ônibus, o
Stiefvater, (DM 17.500,00) foram cobertas com doações
recebidas de várias empresas e entidades jaraguaenses e

doações espontâneas nas apresentações, na Alemanha.
Praticamente não tivemos despesas com hospedagem e

alimentação-porque éramos acolhidos em casas de famílias
e havia disponibilidade de caixa para pagar dois pernoites
na última estação, Lechbruck".

"E eu te pergunto, Inäcio, de queforma mais econômica
e agradável alguémpoderia visitar e conhecer um país como
a Alemanha, rodando 4.300 km de Norte a Sul, Leste a Oeste,
conhecendo pessoas maravilhosas, tendo ainda todo o

I
r

conforto, mordomia e assistência?"

* Assessor de Imprensa

07/02 · Sorteio de dois CQrsa::;:'
4 Fornos microondas Sharp
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Ricardo Feldens, satisfeito com a repercussão
alcançada pelo Coral Evangélico Iaraguâ

Para encerrar com chave de
ouro esta série de artigos,
procurei o maestro Ricardo
Feldens para saber sua opinião
sobre a viagem e os relatos

publicados até agora, para o que
contei com a colaboração de
diversas coralistas. "Pelo que
pude sentir a repercussão dos

artigos foi muito boa e grande
parte dos leitores do CORREIO
DO POVO acompanhou com

interesse a seqüência", informou
Ricardo. O maestro confessou

que agora acredita que tudo o

que a gente cria na mente, e quer
realmente realizar, pode ser

concretizado,' Ele afirma isso
lembrando que a viagem já
estava em sua cabeça desde a

excursão, concluída com pleno
sucesso, que o Coral Evangélico
Jaraguá realizou ao Chile há
cinco anos atrás.

"Para realizar essa viagem
havia diversas questões a serem

encaradas e solucionadas. Primeiro, quantos dos 60 cantores
teriam condições financeiras.disposição e tempo para viajar?
Segundo, quem iria receber-nos na Alemanha? Em terceiro

·lugar, o que iríamos apresentar para o �xigente público
alemão?"

"Dos 60 coralistas 45 foram, 75%, um excelente índice.
O segundo item foi resolvido com o auxílio do sénhor Jordan
e diversos contatos que o próprio maestro já tinha, e aos

poucos pôde ser configurado o roteiro da viagem, sendo
que o original foi totalmente modificado, só fechando em

meados de abril de 1997. A questão mais difícil talvez tenha
sido a escolha do repertório, que acabou concentrando-se

.na música brasileira, sacra e popular", informa o maestro.

"Os alemães fazem da música coral uma arte cotidiana, muito
difundida, muito mais do que entre nós", afirma. "Se o coral
tivesse ido com a idéia de competir com os alemães

provavelmente teria sido pouca a ressonância dessa viagem",
pondera Ricardo,

E como vocês foram recebidos entre os alemães],
perguntei. Em resposta, o maestro comentou que "durante
os meses que antecederam a viagem vinha preparando o

espírito dos coralistas para que não se iludissem, pois
dependendo da região a receptividade poderia ser calorosa
ou fria. No entanto, à medida em que a viagem chegava ao

final, parecia que a cordialidade e o calor humano iam num

crescendo".
,

Que frutos trouxe esta viagem para o coral? "Por um
lado o CEJ teve que esmerar-se na preparação do seu

repertório e, conseqüentemente, a assiduidade aos ensaios
foi a melhor de todos os tempos. Todos os coralistas

aprenderam a cantar de cor, o que antes parecia missão

impossível, de modos que podiam cantar em qualquer
momento e em qualquer lugar, como aconteceu. Cantando
sem partitura o CEJ pôde comunicar-se, realmente

,BIIEI1WPI'
..............
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Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 1699
Fone: 371;7847
Jaraguádo Sul- SC CORRETORA DE SEGUROS

DtSPfl(HftnTf
Rua Marina

"mFrutuoso, 180 i
Fone/Fax: 372·3306 1:I-5! I.Jaraguá do Sul- SC i

• i

371-3633
Procópio Gomes, 481

FORMATÚRA

Dr. Luís Eduardo Schmitz
Jaraguá do Sul - Entre os formandos do

Curso de Odontologia,da Universidade Tuiuti
do Paraná, está o jaraguaense Luís Eduardo

Schmitz, integrando a turma Prof. Robson

Luiz Ampessan, que cumprirá no dia 15-1-

1998, às 20 horas, a solenidade de Colação de

Grau, no Auditório Bento Munhoz da Rocha

Neto - Teatro Guaíra; Missa em Ação de

Graças, no dia 16, na Igreja de Santo Agostinho
- Centro Cívico - e baile de formatura, às 23

horas de 17 de janeiro, no Clube Concórdia.

Ao Luís Eduardo Schmitz os nossos

cumprimentos pelo alcance de tão promissora
atividade, extensivos aos distintos pais que
souberam encaminhar seu filho a conquistar o
laurel universitário.

SOCIAIS

Aniversário de dona Théa

Jaraguá do Sul- Mesmo avessa a qualquer notoriedade, temos por obrigação-de amizade de longos anos de
divulgar a data genetlíaca da muito estimada e querida dama de nossa sociedade, sra. ThéaMarquardtSchmidt,
esposa do não menos estimado e admirado Augusto Hermes Schmidt, que recebeu em sua residência, no Bairro
Czerniewicz, na rua do mesmo nome, muitos amplexos de amigos e admiradores que lá compareceram em

grande número para um gostoso café da tarde. Este jornal apresenta cumprimentos à dona Théa com os votos de

que colha ainda muitas primaveras no jardim de sua existência. Foi no dia 17 de dezembro. E vejam que mesa

de doces. Parabéns!

Fernando T. O. Guenther
.

Cirurgião-Dentista
,

• CRD-SC 3452

Especialista em
.

dentística
restauradora

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

Gráf1ca e Editora CP Ltda.

Fone/Fax (047) 372·3363
Fax (047) 371·1919

Rua Walter Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul· SC

Consultório
Av. Mal. Deodoro, 333
Fone: (047) 371-0846
Jaraguá do Sul - SC

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 553

TEL.: (047) 372-.2912
JARAGUÁ DO SUL· SC
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S"(, eles o Traum Boa" o heda/l. Centena. de ônibus de

\) todo o país aportam diariamente no parque localizado na

praia de Penha. A cada ano que passa, várias atrações.
além. de diversos espetáculos de nível mundial são

apresentados para os milhares de visitantes.

Edsoo Junhs

Belíssimas, Evanira (sra. Humberto Pradi) com afilha
Girlane

�j
Alencar e Maria Vasques, e os médicos Paulo e Simone Veloso, em
encontro de rotarianos

Arte Click

Da geração sucesso, Maria Luíza Schmitt

EM ItFLORIPA It
- a AbrajetlSC

está organizando o 15°Congresso
Brasileiro de Jornalismo de

Turismo, que acontecerá de 20 a
23 de março próximo em

Florianópolis.

Comemorou idade nová ontem

(8), o companheiro aqui do
"CP", AltamirRicardo de SOU'llL
Cumprimentos especiais dos

Walter Ianssen Neto com a esposa Solange, afivelando pais Manoel e Odila, e de todos

malaspara a Filadélfia (EEUU), ondepassarão a residir os seus amigos

sário italiano Giuseppe Riva e

Macol
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

CJ)T. 9lC!JT 91ideki Cfiodrigues da Üiloa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

I . '. .

�DIAGNOSTICOPOR IMAGEM

rdson Carlos Schu/�
WA * ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLOR * GASTROENTEROLOGIA
'ge Czerniewicz, 84 - Fone: 371-1109

• Casamentos
• Batizados
• Aniversários
• Eventos em geral
• Fotos de Estúdio

Rua João Januário Ayroso, 1804 - Jaraguá Esquerdo
Fone: (047) 975-1763

COM A AflRESfIlTAÇÃO DEm ANUIICIO
GAIIHE 5� DE DESCOIITO
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Barra Velha recebe 80 mil
visitantes na temporada

-----------_ ...._-------------------

Comércio, imobiliárias e hotéis registraram excelente
movimento durante o final de ano

Edson Jurikes/CP

xim����:I��e
-

8�P�il �\� f ,Jlv g��������v����:r�d�
visitantes comparece- ... ';,. ; l conscientização da
rom em BarraVelha du- \,�" população sobre a im-
rante o período de fes- r;: portância de prestar
tas de final de ano, ge- bom atendimento aos

rondo forte reper- visitantes. "Queremos
cussão sobre o movi- oríentor a comunidade
mento do comércio, principalmente nos as-

empresas locadoras suntos sobre limpeza,
de imóveis e estabe- saúde e embeleza-
lecimentos hoteleiros. mento, buscando uma

Grande parte desse melhor qualidade de
movimento, cerca de vida", destacou Maia.
50%, foi procedente de Ele lomentou os

Jaraguá do Sul e mu- problemas registrados
nicípios vizinhos doVale com a coleta de lixo e

do Itapocu, além de o abastecimento de
Joinville, Curitiba, São água, durante as festas
Paulo e outras cidades. � de final de ano, dizen-

O presidente da I> do que isto ocorreu em
CDL (Câmara de Diri- função do grande
gentes Lojistas), Erivelto público que se con-
Jesus da- Maia, calcu-.... centrou na cidade. A
Ia que o jnovírnento de Maia prevê crescimento de Barra Velha empresa responsável
negócios foi 20% superior ao que já está em execução, pela limpeza pública não
registrado na temporada confirmará definitivamente a deu conta do volume de
passada. Especificamente vocação de Barra Velha serviço e o abastecimento
no comércio, os segmentos pqro o turismo. Segundo ele, de água foi insuficiente. Ou
de' eletrodomésticos e de "a duplicação da rodovia tra questão relevante no co
móveis foram os que regis- aumentará significativa- munidade é a da segurança
traram maior procura. mente o fluxo turístico no Mu- pública, que segundo ele,

Maia acredita que a du- nicíplo". deve constar como prlo-
pllcoçóo da BR-101, obra Segundo Maia, uma das ridade.

Movimento satisfaz setor da hotelaria
Barra Velha - Os em

presários do setor hoteleiro
estão satisfeitos com o movi
mento de clientes. A procu
ra mais intensa de hospeda
gem foi registrada durante as

festas do Natal e do Ano
Novo, mas a expectativa
para as próximas semanas

também é positiva.
- O movimento deste ano

está sendo consideravel-

mente melhor do que o do
último verão =, afirmou
Rafaela Borba' Tavares, do
Valdir Praia Hotel. Seguhdo
ela, no período de 26 de
dezembro a três de janeiro,
o estabelecimento teve a

capacidade completa
mente tomada.

Sara GodóL supervlsoro
do Hotel Bela Vista, com 130

apartamentos e oferta de

400 leitos/dia, também a

pontou o final de ano como

a época de maior procura.
"Foi melhor do que no verão
'passado", disse. O Hotel Bela
Vista prepara-se agora para
receber excursionistas. Eles
chegam de praticamente
todo o Brasil. Cerca de 60%
da capacidade do hotel já
está reservada para a novà
clientela.

,- ,,,.,'-"-"""
- -_ -....,..

"'""7'7""':;\
- - - - -- -.,...,.
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Crescimento' do cidade :
exige mais segurança :
O fator "surpresa" utilizado principalmente pelos I

assaltantes é a principal preocupoçöo manifestada pelo Itenente Adilson Moreira, comandante do 4° Pelotão. de
Polícia Militar, ao analisar o. tundpnamento. da segurança I
púqHçg no Munlcfplo. .,É çliffqiJ impedir a .ccöo d<p .J
marginais, que se misturam ao'rnovimento dos turistas,

'

pêro buscar seus obletlvos.toftrrnou o tenente .. De
qualquer forma, disse, o policiamento da cidade foi
novamente reforçado e o índice de ocorrências diminuiu
15% em relação ao último verão.

Nesta temporada, no entanto; foram registradas
ocorrências mais graves. Já ocorreram dois assaltos em
residências e outro assalto a môo orrnooo.voutro
problema são os roubos de veículos, que aumentaram.

I "Estamos ournentondo a fiscalização na entrada e saído I
[.dacidade,com abordogemprincipalmente de pessoas t

I suspeitos, na tentativa de alterar este quadro", disse 9
I tenente Moreira.

O efetivo do pelotão de Barra Velha conta com 36

II policiais militares, reforçado com outros 23 soldados, em
função da Operação Veraneio. O pelotão também

I possui vários homens destacados para o serviço à
I paisana, na busca de informações e tem três viaturas

I reolízondo o pqtrulhamento durante 24 horas.

I TRAFEGO DIFICll- O tráfego. pela Rodovia BR- 10 1, que

I, dó acesso às praias" te[Tí) fEZgistrado freqüentes
I engarrafamentos, em decorrêncto de acidentes .e do.

I
Intenso movimento de veículos. As maiores dificuldades

CãO verificadas�o_:_finais ?e semana� .. ..J

Rua Walter

Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul - SC

Fones/Fax

(047) 372-3363
(047) 371-1919
(047) 371-1944

Gráfica e Editora
CP Ltda.

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

HIGIENE, QUALIDADE E BOM AT'ENDIMENTO
A marca registrada do BREGA E CHIQUE

Disk Pizza - Na compra de uma pizza grande você ganha um cupom.
Junte 10 cupons e troque por uma pizza de qualquer sabor.

Promoção válida somente para o Disk Pizza.

Rua Barão do Rio Branco, 58 (Antigo Bodega)

PIZZAS -lANCHES - CARNES - MASSAS.
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Comércio ambulante de sucos

recebe rnolor fiscalização
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Corupó
A enxurrada do último final de semana
provocou vários txcoterras para a

população de Corupá. Diversas
residências foram prejudicadas por
deslizamentos de terra. A Comissão
Municipal de Defesa Civil está

acompanhando a situação, para
auxiliar na tomada de providências.

Jaraguó do Sul
A Secretaria de
Educação vai

reabrir na próxima
semana as

matrículas para o

preenchimento.de
858 vagas nas
creches do

Município. Deste
total, 385 vagas

serão oferecidas à
tarde, 380 pela

manhã e outras 93
para os dois

períodos.

Barra Velha I
A falta de

sinalização de
trânsito prejudica o

trabalho da Polícia
"

�i�����t�gg�� I·
do tenente Adilson !

Moreira,
comandante do 40
Pelotão de Polícia

Militar, que
aguarda

providências da
administração
municipal.

Barra Velha /I
O mau tempo tem sido a principal

dificuldade enfrentada pelos veranistas t]

no Município. As freqüentes
precipitações tiraram parte do ímpeto
da temporada. Entretanto, o bom,

movimento turístico registrado no final
de ano funcionou como compensação

para o comércio local.

JARAGUÁ DO SUL
FONE/FAX: (047) 371-0091

recolher os impostos devidos,

Segundo Nanci Zimmermann,
também serão inspecionadas
as instalações onde os sucos

são produzidos,
Ontem a Secretaria de

Saúde reuniu cerca de 60

vendedores ambulantes para
instruí-los sobre os cuidados

necessários na conservoçöo e

manipulação dos sucos, A se

cretaria também quer que os

vendedores orientem os consu

midores sobre a destinação das
embalagens, "Esse material
não pode ser jogado em um

local qualquer", afirmou, desta
cando que "isso é o mínimo que
podemos fazer numa cidade

considerada como a de melhor

qualidade de vida no Estado",

vos apreensões poderão ocor

rer se a legislação não for cum

prida, Ela explicou que a fisca

lização hão ficará restrita aos

aspectos legais da comercia

lização, mas dev'erá dar

atenção especial para a

questão da higiene, "Vamos ser

rigorosos com a higiene, Hoje'
muitas pessoas procuram a se

cretaria indagando sobre a

qualidade desses produtos", in-
formou Nanci.

Só permanecerão em ati
vidade os fabricantes que aten
derem as exigêhcias de co

mercialização, como registro e

fornecimento de informações
sobre a composição e pro
cedência do produto, Eles de
verão providenciar os alvarás e

Jaraguá do Sul - A Sec re- sado. a leptospirose provocou
taria de Saúde vai desenvol- três óbitos e outros dois ocor

ver este ano uma campanha reram em 1996, Mas esta é uma
contra a leptospirose. A fina- , situação que deverá ser oltero-.
lidade será reduzir a incidên- da. "Este é o detalhe relevante

------------------�--------------

do assunto: nós podemos e de
vemos diminuir esta incidên
cia", conclamou Nanci.

Segundo ela, a leptospirose
pode ser evitada através de

alguns cuidados de higiene.
Como por exemplo: fazendo a

limpeza de terrenos e de locais

que funcionam como depósi
tos e evitando deixar restos de
alimentos em condições de
serem consumidos pelos ratos.
A água utilizada para consumo
deve ser fervida. Outra medi
da importante, segundo Nan-

Vigilância Sanitária apreende 400 frascos irregulares do
produto e exige rigor.com a higiene

Preocupação: Nanei entende que ii hora de organizarmelhor a atividade

Campanha vai combater a
leptospirose em Jaraguá do Sul

cl. é evitar contato com as

águas de enxurradas, "Os mo
radores devem fazer a limpe
za das áreas alagadas com al

guns cuidados, como o uso de
botas e luvas", explicou a

secretária,
Nanci alertou para a

gravidade da doença. "A lep
tospirose tem alta letalidade.
O contaminado corre grande
risca de morte. Por isso este é
um assunto para ser tratado
com a devida responsabi
lidode", destacou a secre

tária, Ela disse que os casos

registrados em Jaraguá do Sul
ocorreram em áreas distribuí
das, sem ficarem concentra
dos em determinada região,

Jaraguá do Sul - A Vigilância
Sanitária está aumentando a fis

calização sobre o comércio
ambulante de sucos. Cerca de
400 frascos do produto já foram

apreendidos, de diversos vende

dores, por não atenderem as es

pecificações de procedência,
prazo de validade e registro do

Ministério da Agricultura. A Se
cretaria de Saúde concedeu

prazo até o final desta semana

para que os fabricantes regula
rizem a atividade.

No início' da semana os fa
bricantes de sucos partici
param de reunião na Prefeitu

ra, convocada pela Secretqria
de Saúde. A secretária Nanci

Zimmermann advertiu que a fis

calização prosseguirá e que no-

cio dessa doença que no ano

passado teve 19 casos regis
trados no Município, inclusive
com dois óbitos. A secretária
de Saúde, Nanci Zimmer
mann, disse que a campanha
deverá consistir basicamente
de informações à população.
A_leptospirose é causada pela
contaminação através da uri
na de ratos.

O número de casos da

doença permaneceu pratica
mente inalterado no Município
nos últimos anos. No ano pas-
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Decretada emergência no

Município de Massaranduba
---------------------------------

Prefeito Mário Sasse adotou a medida em função dos prejuízos
causados por fortes enxurradas

Massaranduba - o pre
feito Mário Sasse decretou
situação de emergência no

Município. A medida foi
adotada no último final de
semana em decorrência
dos prejuízos causados por
forte enxurrada, que deixou
30 famnias desabrigadas,
inundou prédios públicos,
danificou estradas e pontes
e destruiu aproximada
mente 10% das lavouras de

-

arroz. A chuva, acompa-
nhada de ventos intensos,
precipitou-se durante três
horas na madrugada de sá
bado (3).

Segundo Sasse, o levan-

tomento ainda não está
concluído, mas preliminar
mente calcula-se em RS
300 mil os prejuízos registra
dos no Município: Diversas
localidades ficaram sem

acesso viário devido a que
das de barreiras e a destru
ição de pontes e ponti
lhões. 'Cerca de 15 famnias
da localidade de Braço
Costa permaneceram até
segunda-feira sem acesso

à sede do Município. O
Centro Esportivo, a Uni
dade Sanitária e a Escola
Básica Felipe Manke foram
os prédios públicos mais

atingidos.

O vendaval também
causou sérios prejuízos ao

setor agrícola de Massa
randuba, considerado o

maior produtor de arroz do
Estado. O vice-prefeito Al
fredo Vavassori já iniciou
contatos no interior na ten
tativa de conseguir uma es

timativa das perdas na rizi
cultura. Estima-se que cer

ca de 10% da safra 97/98
estejam perdidos.

O prefeito Sasse mobilizou
os servidores municipais,
que estavam em férias para
a. tomada de diversas provi
dências como a limpeza da
cidade e outros serviços.

Enxurrada causou problemas
em 750 residências em JS

Jaraguá do Sul - Cerca de
150 residências foram alaga
das ou atingidas por desliza
mentos de terra durante a en

xurrada registrada na madru
gada do último sábado (3). A
Secretaria de Desenvolvimen
to Urbano mobilizou 30 funci
onários para dar atendimen
to de emergência aos mo

radores, retirando terra e

desobstruindo tubulações. Três
famílias da Vila Lenzi tiveram
que deixar as casas, ameaça
das de desabamento e buscar
abrigo com amigos e parentes.
Na Ilha da Figueira uma famnia
teve que ser abrigada na Ca
pela Nossa Senhora Aparecida.

A enxurrada também des
truiu a ponte da Rua Feliciano
Bortolini, no Bairro Rio Cerro, e
a galeria da Rua Erwino Mene
gotti, com prejuízo para a em

presa Metalúrgica Menegotti.

Edson JunkellCP

.�j, .

Chuva causou muffOl elfrago,
O secretário Valdir Bordin disse
que a Prefeitura deverá reque-

rer providências da empresa
que construiu a galeria. Na Es
trada Nova. a moradia de IIde
mar Unhares corre risco de de
sabar, mas a famnia tem reluta
do em deixar o local. Bordin
disse que moram duas crianças
no local e que o caso deverá
ser encaminhado ao Conselho'
Tutelar.

Segundo Bordin, a Secreta
ria de Desenvolvimento Urbano
precisará de pelo menos três
meses para limpar as tubu
lações e desobstruir bocas-de
lobo. As regiões mais atingidas
foram a Vila Lenzi. Bairro São
Luís, Pedras Brancas e a Estra
da Nova. Em Nereu Ramos, a
chuva causou problemas no

.

Centro e na Vila Machado. Al

guns pontilhões também foram
danificados. A secretaria está
fazendo o levantamento dos
prejuízos.

DIS K
INFORMAÇOES

EMPRESÁRIO! VOCÊ JÁ SE FILIOU AO DISK INFORMAÇÕES?
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar

mais. O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a

Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando necessita de seus
produtos óu serviços. É, portanto, um investimento de retomo garantido. A publicidade recomendada
para os ternpos de hoje.

.

VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES
• Serviços de utilidade pública, único no Estado com estas características.

200 3000
• Atendimento personalizado e ao vivo.

•
.

.

• Atendimento diário das 7:30 às 22:00 horas inclusive aos sábados, domingos e feriados.
• As ligações têm custo de R$ 0,15 por minuto.

• 30.000 ligações mensais.
• Contratos com preços fixos.
• Opção de relatório quadrimestral.
.• Público atingível no Estado de Santa Catarina
• 5.1 00.000 pessoas

IMPORTANTE
Empresas filiadas figuram no banco de dados com sua razão social, nome fantasia, endereço, número de telefones
comerciais e todos os seus produtos e serviços.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PELO FONE 974-7676 OU NO 200-3000.

Caixa posta/191 - Fax: (047) 371-7942 - eniopf@netuno.com.br

A concorrência no setor de servtços
o seu concorrente quer destruir você e a sua empresa. O

concorrente faz qualquer coisa, honesta ou não, para fechar
um negócio. O seu cöncorrente cobra preços muito abaixos
do seu. O seu concorrente é desleal, trapaceiro, desonesto
e inescrupuloso. O seu concorrente é reencarnação do
Demónio!

.

Agora, vamos fazer uma coisa: volte para as frases aí de
cima e substitua ·"seu concorrente" por "eu�' ou "minha

empresa". E responda, por favor: depois da mudança, alguma
dessas frases corresoonds com a verdade? Nem precisa
responder. Eu já sei a resposta. O que se quer demonstrar é o

seguinte: o concorrente. com pequenas diferenças, é uma

pessoa como nós, com as mesmas dificuldades, com as

mesmas limitações, lutando para sobreviver e crescer no

mesmo mercado que nós, tentando conquistar os mesmos

clientes.
O concorrente, em última análise:nunca é muito diferente

de nós. Concorrentes são semelhantes entre sI. É uma lei. não
escrita. do mercado. As coisas acabam se ajustando de tal
forma que os mais variados segmentos ou nichos de mercado
acabam sendo atendidos por empresas ou profissionais com
características semelhantes.

Profissionais e empresas com o mesmo' perfil de clientes

apresentam, invariavelmente, o mesmo perfil de atuação
mercadológica. É claro que diferenças individuais existirão.
mas as semelhanças serão em maior número.

O concorrente, portanto, não é o mal. O concorrente
não é uma entidade a ser combatida, aniquilada ou destruída.
O concorrente é, antes de tudo, um aliado. Ele ajuda a

garantir a manutenção de um mercado.

Hoje, no Brasil, estamos vivendo um processo de

globalização irracional no qual administramos, como dá,
problemas que deveriam ter sido antecipados. No entanto,
a globalização é irreversível e já está chegando fortemente
no setor de serviços. Isto quer dizer o seguinte: o território
físico de ação da concorrência está ficando cada vez maior.
Há dez ou quinze anos, era muito difícil para um engenheiro
ou arquiteto prestar serviços toro de sua região de trabalho

(geralmente a sua cidade mais as cidades vizinhas). Várias
coisas contribuíam para isso: dificuldade de transporte, meios

, de comunicação insuficientes, dificuldades para obter acessq
ãs leis e normas de outras cidades, etc, etc, etc.

Hoje, com a internet. fax, telefone virtual, computador de
bolso e outras ferramentas, um engenheiro de Porto Alegre
pode atuar em São Paulo e uma arquiteta de Rio do Sul pode
ter clientes em Florianópolis, sem prejuízo de tempo, qualidade
do serviço ou diferença no preço.

Portanto, é hora de correr a um oftalmologista e eliminar a

miopia mercadológica que ainda insiste em dominar nossas

ações de marketing. Temos que enxergar duas coisas

importantes: primeira, nossos concorrentes não são apenas
nossos vizinhos. Aqueles que estão por perto. na mesma

cidade, com o mesmo código DDD. Eles vêm de longe, de
todos os lugares. Vêm por telefone, por fax, por sedex, via
internet ...

Segundo. e por decorrência; o nosso mercado também
não precisa mais ser o penas o nosso quintal, a nossa cidade
e cidades vizinhas. Nós também podemos ir lá, bater ãs portas
dos clientes que antes eram "deles". Nós também podemos
ir de tox. por sedex ou via internet. O limite territorial do
mercado de cada um, agora, será definido pela capacidade
de pilotar por instrumentos.

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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Polícia investiga assalto
_ Ladrões de veículo são

a posto de combustíveis
presos em Guaramirim

----------------------. Edson unkeslCP

Delegada de Guaramirim estende as investigações
aos municípios de Piçarras e Barra Velha

Guaramirim - A dele

gada substituta Jurema
Wulf está investigando a

possibilidade de existir

alguma relação dos
ladrões de bancos pre
sos na terça-feira (6), em
Luiz Alves, com o assalto

praticado contra o Pos
to Guoramirim, na Ro'"
dovia BR-280. Os bandi
dos Ezequiel Nordes, 23
anos, Ozias Nordes, de
20, naturais de São Fran
cisco do Sul e Adilson
MorlnhoSelxcs. também
de 20 anos e natural de

Itapecerica da Serra

(SP), presos na Vila do
Salto, haviam assaltado
o Banco HSBC/Bamerin
dus. de Piçarras, segun
da-feira pela manhã.

O .cssott o no Posto
Guoramirim ocorreu no

dia dois de janeiro, por
volta de 2h 15, quando
três homens armados
renderam dois frentistas,
o caixa do posto e o

morador José Monteiro
Filho, que estava no lo
ccl. de quem levaram a

quantia de RS 700,00. Os
assaltantes se apode
raram de RS 1 .511,90 do
estabelecimento e con

duziram o caixa Marcos
Antonio Albano até o

cofre, mas o funcionário

alegou que não estava
com a chave. Os ladrões
levaram também RS
700,00 da Lanchonete 24
Horas, que 'funciona ao

lado,
Para praticar o assal

to, eles utilizaram o au

tomóvel Verona, de pla
cas LXB-1664, que havi
am roubado de Fran
cisco Alves, sócio-ge
rente da Gráfica e Edito
ra CP, que teve O casa

de veraneio invadida
em Barra Velha, algumas
horas antes, O veículo foi
abandonado pelos mar

ginais na Ponte Ivo Silvei
ra, na ROQovia SC-413,
próximo ao trevo de
Guaramirim, e já devoivi- .

do ao proprietário.
Durante a semana, a

polícia também fez a de

tenção de três suspeitos e
providenciou a de

volução de mais dois
veículos roubados em Bar
ra Velha, Trata-se do Golf,
de placas ARW-0770 e o

Ford Courier, de placas
ARW-0310, este último
abandonado em Jorc

guá do Sul. Os três sus

peitos foram detidos em

Guaramirim, sem docu
mentos, mas nada ficou
constatado e já foram li
berados,

c t) II IJ N I c 1\ I) n
o Colégio Abdon Batista comunica

, que o sorteio da rifa foi transferido

para o final de março de 1998.

APP do Colégio Abdon Batista

SUPERMERCADOS

'4

Flagrados: dupla foi piesa pela Polícia Militar no centro de Guaram;r;m

Guaramirim - A Polícia que a dupla havia adquiri- libre 38, e· o 'amarraram
Militar prendeu em fla- do no supermercado de numa árvore, Mas ele con

grante, quarta-feira (7) à tar- propriedade do mesmo, Se- seguiu se desvencilhar das
de. no centro da cidade, os gundo Pessoa, as compras cordas e contatar com a

irmãos Luiz Pimentel, de 19 foram feitas por um homem polícia, As delegacias da
anos, e Luzir Pimentel, de 20, na terça-feira, mas como a região foram imediata-'

que haviam furtado a cami- entrega não aconteceu no mente comunicadas,
nhonete Ford F.l000,de plo- mesmodia,osirmãosPimen- fechando o cerco na

cas YS-0800, no dia anterior, tel foram ao estabelecimen- região. Luiz e Luzir Pimentel
no Bairro Vila Nova, em Jo- to na quarta-feira. prestaram depoimento à
lnville. O comerciante João Eles renderam o comer- delegada Jurema Wulf, e fo
Pessoa, proprietário do ciante na Estrada do Sul, er- rom conduzidos ao Presídio
veículo foi quem alertou a modos com um revólver co- Regional de Jaraguá do Sul.

polícia.
Pessoa contou que foi

dominado quando fazia

entrega de mercadorias

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

o Um incêndio destru
iu quase totalmente o

supermercado de pro
priedade de Luiz

Cieply, na Avenida
Getúlio Vargas, O inci
dente foi registrado por
volta de 1 h30 da ma

drugada do último dia
31 . Praticamente todos
os produtos alimentí
cios estocados foram
destruídos. As insta

lações do supermerca
do também ficaram
bastante danificadas.
A ocorrência foi aten
dida pelos bombeiros
de Corupá.

L _j

CONFIRA NOSSOS

. PREÇOS PROMOCIONAIS
Rua Exp. Gumercindo da Si/va, 90

1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197
Fone/Fax: 371-1788

liA cada R$ 20,00 em compras, dará
direito' a um cupom pra concorrer a

uma linda moto Super CAB 50, que
será sorteada no dia 28/02/98"

COMPRAS A PARTIR DE

R$ 60,00 CHEQUE PARA

9/2/98 SEM JUROS
ENTREGA GRATU\TA

Rua Padre Alberto Jacobs - Vila Lenzi - Fones: 372-1160 - 372-2936 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 - ESPORTES 6J9R1m1989 ßQ�Q JARAGUÁ DO SUL 9 DE JANEIRO DE 199
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..1 11W E�' <�� ,\, .q: '$ *i \:: \'i{ �0t ,:;<h Wi' )k:, A\ �} .�............................................................

• .;:;..\ v::_ ., _,'_ ,_ -.;.; _, "'" ,,::::'»:' ,".<
"

,,�_,- ,�,: ..... ,��, ,,"� _.:: .�

Juventus depende de apoio
para retornar ao futebol

----------------_ ...-------------�-

Clube lança campanha depois das férias para conseguir auxJ7io
, aos empresários e comunidade

Jaraguá do Sul - A dire
toria do Grêmio Esportivo
Juventus planeja o lança
mento de uma campanha
para conseguir o apoio fi
nanceiro da comu-

. nidade, principalmente
dos empresários, que pos
sibilitará o retorno do
clube ao futebol catari
nense. No ano passado, a
equipe fez má campanha
e foi rebaixada para a Se
gunda Divisão. O diretor
de futebol Alcir Pradi ga-.
rç:mtiu que existe consen
so entre os diriqentes.vde
que o retorno do Juven
tus ao campeonato só vai
ocorrer se houver respal
do financeiro,

A té o momento a nova

direção, sob a presidên
cia de Lio Ilronl. ernpe
nhou-se em promover o

saneamento financeiro,
do clube, A última ati
vidade com este objetivo
fQ;i c.recuzoçöo do sorteio

Volta: presidente Lio Iironi só vai recompor a eauto« se tiver patrocinadores
de um -outornóvel zero parte das dívidas herdadas de patrocinadores para
qultórne tro. cuja renda da diretoria anterior, - a participação do clube
perrnltlu o pagamento de A campanha em busca no campeonato deJ998,

deverá ser detloqrodo a

partir de fevereiro ou

março. O diretor Alcir Pra
di acredita que assim
haverá tempo suficiente
para sentir a recepti
vidade da população e,
em cima do apolo que
for recebido, iniciar a for

mação do novo time. Da
equipe do ano possodö.
permanecem no Juven
tus apenas alguns ju
niores. "O novo time será
iniciado a partir do zero,

dentro das condições
que forem possíveis",

, destacou Pradl.
Neste ano também de

verá ser instalada a es

colinha de futebol do Ju
ventus, que será destina
da à formação de novos

atletas. A direção já ob
teve manifestação fa-
vorável da Prefeitura Mu

nicipal, quanto a 'IrIVesti
mentos nas categorias
ornedoros do-ciube-.-

ESTOFADOS.· KRAUSE LTDA.
A Estofados Krause, tradicional em Jaraguá do Sul acaba de inaugurar seu novo show-room na

Rua Rodolfo Hufenussler, 104. Um show-room moderno e dinâmico que dispõe de atendimento

personalizado onde você encontra a mais variada linha de estofados da região.

11� ltfU� &U'H4�! TELEVENDAS: 371-2812
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