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Diretor: Eugênio Victor Schmöckel- Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 1998 - Um jornala serviço do Vale do Itapocu - Ano 79 - N° 4.132 - R$1,OO
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População ignorá médicos e recorr

à benzedeiras mé cose
A cultura e a tradição,

herdadas dos antepassa
r· dos nos tratamentos de
n doença, ainda estão pre
QI sentes nas comunidades,

:� principalmente na perife
ria da cictade, Grande
parte da população pe
riférica ainda trata de

doenças, às vezes graves,
recorrendo à benzedeiras
e à ervas, as populares
"garrafadas" ,

A constatação disso é
confirmada pelo número
de contaminados ou sus-

"

� peitos de estarem con-
J taminados pelo vírus da
1 hepatite que não

� procuraram os postos de

� saúde para tratamento,

1
j

'-.,:
Somente em ereu

mos e Vila Machado, s

casos confirmados de in
fectados e outros sus

peitos recorreram às práti
cas alternativas,

A doméstica Idalina
Padilha dos Santos, 62
anos, há cinco anos ben
ze, em média, duas pes
soas por dia na tentativa
de curar alguma doença.
Ela disse que pede a Deus

para que a ajude e que,
em alguns casos, enca�
minha ao médico, "Sei o

que posso fazer.Conforme
a doença digo para irem
ao médico, São impor
tantes e curam", de
clarou, Página 7

Melro Neto deve ser

o candidato do PFl
o administrador re- ainda não definiu a in

gional da Celesc, Luiz dlcoçöo. mas, segundo
Freitas Melro Neto, de�' Melro 'Neto, uma pes
verá ser o candidato do quiso interno o apontou
PFL da região a deputa- como o pré-candidato
do estadual, O partido com mais chances em

vencer as

"�" eleições,
O prefeito

Geraldo Wer

ninghaus ne

gou que a le

genda tivesse
realizado pes-
quisa interna
e confirmou
o interesse
em ter um

candidato de

Jaraguá do
Sul, Página 3

Melro
Neto: em
compasso
de
espera.
para a

indicação I

___.. J

'Iradlção: C:1 católica IdaUna coI11 algumas crianças, "rezas especiais"

,�Funçiição
UVITORIA

É com pesar que o

Jorrd CORREIO DO
POVO comunica o fa
lecimento do em

presário Heinz Pudei
pho Kohlbach, cos 77
anos, ocorrido na

noite de ontem na ci
dade gaúcha de
Gramado, vítima de
infarto do miocárdio,

Heinz Kqhlbach foi
o fundador do Grupo
Kohlbach , O corpo
será velado na

Capela Mortuária de
Vila Lenzi.

A equipe do Jornal
CORREIO DO POVO

apresenta à esposa e
demais tornulores os

sentimen.tos de pesar.
---,;.,.-
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"

" �e cIesconto.

De 07 a Z8 de fevereiro
,

.

MUéller.
J01NVll"U CADA VEZ MfLHO�.

A L (M E"N,E.Q S

Tem sempre um

jeito de fazer
melhor DIIMAGEM

Hospital Jaraguá
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gutenberg na Infernet
Apesar do enorme progresso da tecnologia em

medicina, que nos permite tratar, controlar e, às vezes, curar
multas doenças, grande parte da população ainda recorre
a métodos pouco ortodoxos de curas, como benzedeiras
e tratamentos à base de ervas: Decorrentes de raízes
culturais. É bem verdade que na composição dos remédios

alopáticos encontram-se
extratos de ervas nativas, cujos
os princípios ativos foram
descobertos há muitos anos

pelos Indígenas. O perigo das
'tradicionais "garrafadas" está
no quantidade, na fórmula e na
posologia Indicada. Do outro
lado, análises' científicas
determinam a cornposlçóo dos
remédios.

.

A situação é grave se

considerarmos que a opção
pelo charlatanismo, bênçãos ou
similares podem co_mprometer
todo o processo e infectar ainda
mais corpos e mentes. Isso sem

levar em consideração que os

"curandeiros", às vezes, não
,

têm nenhum compromisso para
com os pacientes, apostando apenas no retorno financeiro.
Existe também, é claro, a Incompetência e a negligência
do Estodo. que Ignora pontos críticos de cidade e regiões
e rnoscoro os dados. Os recursos e tecnologias não
atendem a todos, dando à uma parte da população
apenas uma única alternativa.

A falta de Infra-estrutura e de saneamento básico são
os grandes responsáveis pela maioria das doenças
adquiridas. Some-se a Isso tudo a "ignorância" e o

despreparo de pessoas humildes para enfrentar situações
adversas. Multas vezes são maltratadas nos postos de
atendimento médico. No terreno dos privilégios, foi
escandaloso saber que os malabarismos legais permitiram
desvios de verbas da CPMF - que 'Öeverla atender as
carências da área de saúde - para outros órgãos
governamentais. Desta forma, a saúde no País contínuo
padecendo por inanição, comprometendo todo o sistema.

.

Todo 'esse progresso científico precisa ser oferecido em

condições igualitárias a todos, convém discutir, de forma
séria, a justiça da oferta. Não se pode fazer mágicas
políticas, mas é preciso encontrar a lógica comum.Até que
ponto gç)Vernos e comunidades discutem programas
assistenciais e ambientais? Em que nível isso acontece? Qual
a responsabilidade dos líderes comunitários dentro do
processo de aprendizagem e de conscientização? São
perguntas viciadas' que, Infelizmente, ainda não foram
respondidas, por um único motivo: desinformação e apatia
de ambas as partes.

.

A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul tem realizado
pesquisas nas áreas consideradas críticas para conhecer
a realidade do local e, o nível de conscientização dos
moradores. Há um trabalho sério e responsável, mas precisa
ter o feed back. Não obstante, cabe lembrar que saúde é
coisa séria; o governo tem de admitir isso e assumir sua
porre.

prÔgresso
cierqtfficp preçiso
;se�:;Q·t@Eecid

'.

cön�ições
igualrtáriãs O, .;

tOÖÇ>�, "çOnvéllJ4
disdJtir� de 'Ja

'

sériª�'!!�p'JUstiç,
ofertg. Não se

podê'rozer
mágicas polfticas,
mos iß.prE?cis

.
encontrar a
lógica comum

tEfhel r. B. rabo�da Ribas

Psicóloga
CRP 12/00938

Crianças e Adolescentes
Psicoterapia e Problemas de Aprendizagem

NOVO ENDEREÇO
Rua Guilherme Weege, 50 70 andar Sala 704

Centro Médico Odontológico - Fone (047) 975-1014 _
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Carta do Leitor

Paulo Freire e os salários
Os elogios fúnebres ao

grande pedagogo brasileiro
foram unanimidade nacional.
Pena que ele não tenha direito
de resposta ...

Em 1964, ele foi .preso e

exilado porque alfabetizava
adultos em quarenta horas.
Claro' que conseguia isso
ensinando aos trabalhadores
analfabetos o que lhes
interessava, o que os libertava.
Palavras como fome, salário,
luta. união. miséria. slnorcoto.
amor. O método. criticaram
alguns mais à esquerda. nada
tinha de revolucionário. pois
ignorava vocábulos como

bomba. fuzil e revolução.
Aliás. àquela época, os

militares chamavam o golpe de
revolução. assim como hoje,
alguns iluminados do governo
chamam a verba de
manutenção da escola pública
no valor médio de RS 0.02 (dois
centavos) por aluno/dia de
"autonomia" e o salário médio do
professet na casa dos RS 300,00
de "valorização do magistério".

A realidade, a dura
realidade com que Paulo Freire
quase acostumou, depois da
volta ao Brasil. e que os
analfabetos de 1964 não foram,
na maioria, alfabetizados.
Sumiram das estatísticas com a

morte, como ele, agora. se
afasta de nosso convívio. Pior: o
salário mínimo de seu tempo era
de quase USS 200 e os coveiros
da maioria dos cemitérios do seu

* João Montevade

querido Nordeste vão receber.
neste final de mês, RS 120,00,
pouco mais de USS 100.

A grande diferença do Paulo
Freire de 1964 e o da década
de 90 é que se possou a viver,
como o Lula em São Paulo, a
locomotiva do capitalismo
tupiniquim. Ele pôde dar-se o

infinito prazer de pagar os

professores da rede municipal
de ensino uma média de salário
de US$ 1 mil mensais, quando
secretário de Educação na

gestão de Luíza Erundina. Ela,
por sua vez, apostou na

valorização das pessoas, que
precisavam mais de escolas e

hospitais do que de carros que
consomem túneis, viadutos e

precatórios.
O ono de 1996 foi chamado

pelo governo federal de "ano da
,

educação", como 1997 era para
ser o "ano da saúde". Pelo jeito. 0-
ano da educação acabou. Os
professoresdo interiordo Nordeste,
a quem se garantiria um salário
médio de RS 300,00, continuam
recebendo menos da metade.Se
é médio e a média do salário se

atinge aos 15 anos de magistério,
a promessa se cumpriria na 3°
reeleição de FHC, lá por 2012. A
nova LOB foi aprovada, mas o

único dispositivo realmente
positivo - o repasse de dez em dez
dias das verbas de educação do
mês às secretarias estaduais e

municipais de Educação - só está
sendo cumprido em alguns
municípios governados pelo PT. o

partido de Paulo Freire .. Fbr quê?
Com. isso, o salário dos

professores continua sendo
aquele ridicularizado por Chico
Anísio, na Escolinhc do Professor
Raimundo. E a conseqüência é
gravíssima: a professora tem que
ter dois ou três empregos para
sobreviver. Magistério de
profissão vira "bico". Recente
e�udo encomendqdo pm
secretários de Educação
apontou que a grande maioria
dos protessoses dobra a jornada
de magistério. além de assumir
outras atividades toro e dentro
do lar. Com isso, o que esperar
da qualidade da escola
pública?

Paulo Freire morreu, E suas

propostas, suas idéias, seus
sonhos?

Vamos assumí-Ios?
Costuma-se levar flores à

sepulturas. Paulo Freire merecia
todas as rosos. cravos e

orquídeas do mundo. Mas, para
quem semeou palavras como
tuto/solórto. a melhor
homenagem ao mestre será dar
vida e valor à suas sementes de
esperança. A quem contribuiu
para nos alfabetizar
politicamente, só, cabe uma

gratidão: luta e muita luta poro
valorizar o trabalho, fazer crescer
o salário de todos nós.

•Membro do Conselho Nacional
de Educação e assessor da

Confederação Nacional dos
_Trabalhador�s em Educação.

/

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

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardl, 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 responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo; necessariamente, a opinião dojornal-
.

-

CORREIO DO POVO

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PFL deverá indicar Melro Neto a

deputado estadual pela região
---------------------------------

Prefeito Geraldo Werninghaus não confirma a indicação, afirmando que
a decisão sairá após o Carnaval

Jaraguá do Sul - O admi

nistrador regional da Celesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina), Luiz Freitas Melro

Neto, um dos oito pré-can
didatos do PFL da região
para concorrer à uma.vaga
na Assembléia Legislativa,
informou que uma pesquisa
interna do partido o apon
tou como o candidato rnols
viável para vencer as

eleições. Desta forma, seria
o candidato natural da le

genda. Ele adiantou que já
está fazendo contatos com

empresários da região e

vereadores do partido em

todo o Estado para avaliar

as "reais chances em se

eleger".
Melro Neto afirmou que,

há cerca de 15 dias, se re

uniu com o prefeito Geral
do Werninghaus, quando
foi consultado se aceitaria
a indicação. Segundo o

administrador, na opor
tunidade, Werninghaus re

forçou o apoio integral ao
candidato indicado para
disputar as eleições. "Ele

(Werninghaus) me disse que
tem simpatia pela minha
candidatura", revelou,
acrescentando que, caso

seja o indicado, quer ser o
candidato da Celesc. "Es
tou visitando as agências
da Celesc e apresentando
meu nome. Tenho bom

trânsito em Florianópolis,
onde trabalhei 14 anos",
argumentou.

Na opinião do adminis
trador, serão precisos cerca
de 25 mil votos para se

Edson Junkes/CP
"

'Favorito: Melro' Neto aposta na indicação do partido

eleger, número que ele Sempre me encontro com

acredita que possa con- ele, mas em outras

seguir. Melro Neto é filho do condições"; reforçou, acres
ex-presidente da Celesc e centando que não tem

ex-deputado federal Paulo preferência por nenhuma

Melro, de Blumehau, eleito pré-candidatura.·
em 1982, com 52 mil votos, Werninghaus voltou a

26 mil somente no Municí- afirmar que prefere que o

pio de Blumenau. "Dos candidato seja do Municí

nomes do PFL, acredito que pio, não descartando,
sou o que tem mais chances porém, o apoio a outro.

de votos fora da região", "Vou apoiar o candidato

declarou, fazendo questão que o partido indicar. E isso

de frisar que não quer se acontecerá após o Car

desgastar diante dos de- naval. Acredito que a cl

mais pré-candidatos. Caso dade pólo, onde o prefeito
seja candidato, Melro Neto é do PFL, não pode abrir

terá de se desincompatibi- mão em lançar o candida
lizar no dia 2 de abril. - to", desviou, afirmando

VERSÃO - O prefeito Ge- que o pretendente deverá
roido Werninghaus negou conseguir votos fora da

que tivesse se reunido com região. "Quem pensar so

Melro Neto para lhe anun- mente em Jaraguá do Sul

ciar o resultado da pesquisa não se elege", previu, lem
e confidenciado a simpatia brando que tem com

pela candidatura. "O PFL promisso com os cinco pré
não fez nenhuma pesquisa. candidatos da cidade.

SOCIEDADE DESPORTIVA E

RECREATIVA AMIZADE

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os associados desta Sociedade para
AssembléiaGeral Ordinária à realizar-se no dia 22 de fevereiro
de 1998, às 8:30hs em 18 Convocação com a presença da
maioria dos associados, ou às 9:00hs em 28 Convocação com

qualquer número de associados para apreciarem a seguinte
ordem do dia.

01 - Prestação de contas do ano de 1997.
02 - Assuntos diversos.

Iaraguâ do Sul, 04 de fevereiro de 1998.

Edmar Porath
Secretário

Rudolfo Gesser
Presidente
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CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

ATENDIMENTO COM
HORA MARCADA

*FGTS
* PIS
*SEGURO
DESEMPREGO

Das 9:00 às 10:00 horas
EVITE FILA, VENHA

NO HORÁRIO
PROGRAMADO

Esta coluna é destinada a você,

leitor do Jornal CORREIO DO

POVO.

Nela, você poderá espressar a

opinião livremente, com críticas

e sugestões, além de

reivindicações.
É um espaço democrático, com o

objetivo de proporcionar aos
leitores a oportunidade de

colaborar com o jornal.

PARTICIPE.

Os textos para a coluna

"ESPAÇO DO LEITOR" devem

ter no máximo 10 (dez) linhas de

70 (setenta) toques.
Devem ser enviados para o

Jornal CORREIO DO POVO.

Rua Walter Marquardt, 1.180,
Barra do Rio Molha.

Cep: 89.259-700
-

/

Jaraguá do Sul - SC

Caixa Postal 19

ou pelo fax 371-1919.

Rainer A. Wiele - Corretor

.37 ANOS DE TRADIÇÃO
E EFICIÊNCIA

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Noar
A diretoria da Rádio

,
Comunitária Alternativa

I promete para os próximos
dias colocar no ar a

estação.
Há cerca de dez dias, o
Senado aprovou a

regulamentação das
rádios comunitárias, .

precisando, agora,
apenas da sanção do

presidente da República,
que deverá acontecer

em breve.
De acordo com os

diretores, a Rádio
Alternativa vai funcionar
no centro da cidade e

deverá ter a freqüência
alterada.

Reclamação
A redação do jornal
recebeu diversos
telefonemas de

motoristas criticando os

transtornos causados
no trânsito de Jaraguá
do Sul com as pinturas
das faixas de pedestres,

durante o dia.
Um mais exaltado

chegou a sugerir que
as pinturas fossem
feitas à noite ou nos

finais de semana"

quando há menos

movimento.
- Fiquei preso mais de
meia hora no trânsito,

Isso é, no mínimo,
burrice - disparou.
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Konell diz que 97 foi um ano

perdido. para Jaraguá do Sul
---------------------------------

Deputado criticou a atual administração, afirmando que pelo total da receita
seno possível fazer muito mais

Jaraguá do Sul - O de

putado estadual Ivo
Konell (PMDB), pré-candi
dato a reeleição, criticou
a atual administração do

Município. Ele disse que
pelo volume da receita
mensal, algo em torno de
R$ 3,8 milhões, "a cidade
merecia muito .rnols
obras", Na opinião de
Konell, a cidade está suja,
as ruas não estão rece

bendo manutenção ade
quada e suficiente, além
'do governo não ter um

planejamento de obras
definido, O prefeito Geral
do Werninghaus (PFL)
ironizou o posicionamento
do deputado, afirmando
que as críticas são opor
tunistas e costumeiras em
ano eleitoral.

- Não vou responder as
críticas porque as consi
dero inadequadas, O de

putado é candidato à
reeleição e está tentando
se promover - declarou,
acrescentando que
Konell não tem o que falar
da administração, motivo
pelo qual apela para críti
cas infundadas,

Segundo Konell, a a

tuai administração aban
donou a área social,
comprometendo a estru
tura do Município, Ele ga
rantiu que, quando foi
prefeito - 1 989/92 - a ar

recadação mensal gira
va em torno de US$ 1,2
milhão, cerca de três
vezes menos, "Para que
a atual administração
possa ser classificada de
competente, terá de re

alizar pelo menos duas
vezes e meia mais obras,

Valle Informática

Rua Barão do Rio Branco, 620
Fone: (047) 372-1968 - Fax: (047) 372-1130

Jaraguá do Sul - SC

Edson Junkes/CP

Qual foi a
obra rele
vante re

alizada
no ano

passa
do?, inda
gou.
Wer -

ninghaus,
em princí
pio, se

mostrou ir
ritado
com o

questio
namento,
mas mu

dou o dis-
curso e

'Kone": "governo está em dívida com a sociedade"
declarou:
"Ele (Konell) deve fazer o todas as tornülos
balanço no final do go- carentes e fazia um tra
verno, em 2,QQQ,"'Üu será bolho preventivo", dis
que quer comparar um cursou, elencando
ano da nossa adminis- várias obras realizadas
tração com os quatro por ele, entre elas, as
anos dele?, devolveu, O pontes e o prédio da ro

prefeito afirmou que doviária.
herdou uma dívida de Para o prefeito Wer
mais de R$ 4 milhões e ninghaus, o deputado
que hoje, tem muito mais deveria se preocupar
despesas. "Só em investi- em trazer recursos es

mentos para recuperar a taduais para o Municí
·frota e reequipá-Ia foram pio e colaborar para o

gastos R$ 4,2 milhões, Se desenvolvimento, e não
isso é pouco, basta lem- criticar com o claro ob
brar que fizemos mais de jetivo de desestimular,
25 quilômetros de tubu- "O deputado conseguiu
loção", argumentou, desviar os recursos para as

Na opinião de Konell, obras de construção do
o governo deveria dar prédio da Ação Social,
maior atenção aos bair- além de não cobrar do
ros. "Estão abandona- governador, que é do
des. sem infra-estrutura. partido dele, as verbas
No meu tempo, não ha- destinadas ao Município
via mendigos nas ruas e prometidas em con

nem pessoas com pro- vênlos". completou, pro
blemas neurológicos. A metendo realizar muito
Secretaria do Bem-Estar mais nos três anos que ain
Social tinha cadastro de da tem de governo,

qzorícullurtl
qzorístl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção'

Fone/Fax: (047) 376-3471
Rua Wolfgang Weege, 748

Barra do Rio Cerro

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Fone: (047) 372-0695

371-8146
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

�@��a�@
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I Quando a Câmara Federal aprovou a prorrogação do
I FEF (Fundo de Estabilização Fiscal), em junho do ano

! passado, o prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo
I Werninghaus (PFL), prometeu colocar o nome dos

I parlamentares catarinenses que votororn a f<;lVor da
I proposta em outaoots. que espalharia pela Cidade e

I que permaneceriam até as eleições deste ano.

I A promessa foi cumprida, No entanto, no segundo
! turno da votação do projeto, o deputado Paulo Bauer
! (PFL) votou a favor e não teve o nome incluído na lista,
I Hoje, nem outdoors tem mais.
�
j Aliás

I Werninghaus alegava que o FEF retiraria cerca de RS
, 1 milhão anual do Município, o que o levou a tomar
I "medida drástica",

",' - Quero ver se eles (os parlamentares que votaram a

i favor da prorrogação) têm coragem de vir a Jaraguá
! do Sul pedir votos! - declarou.
!

SOS educação Proposta
Os 100 alunos do segundo O diretório do PTB de
grau da rede estadual de Jaraguá do Sul se reuniu
ensino poderão ficar sem na noite da última terça-

transporte este ano. feira (10), na casa do ex-

O prefeito Geraldo prefeito Durval vosel. para
Werninghaus (PFL) não discutir as indicações e as

concordou com a proposta estratégias da campanha
i de repasse anual eleitoral deste ano,

; apresentada pela Secretaria Vasel foi confirmado como

I Estadual- RS 10,2 mil- cerca candidato a deputado
í de um terço das despesas. estadual.
,

- É de responsabilidade do O partido estuda a

Estado. O Município já está possibilidade em lançar
fazendo mais do que pode. um candidato a

Aos alunos do ensino deputado federal, Os
fundamental, vamos nomes do ex-secretário de
continuar dando o Planejamento Otaviano

transporte, apesar de ser Pamplona e do vereador
obrigação do Estado - Uo Tironi foram apontados

I prometeu. como os mais viáveis.

I Perguntinha
IQuando é que a Prefeitura vai eliminar os lombadas das

ii ruas, obedecendo o novo Código Brasileiro de Trânsito?

FoneIFax: 371-0882
Rua: Dr.Waldemiro Mazureehen, 67

Jaraguä do Sul- SC

y!!--
de Análises Clínicas

Dr,'Mario Sousa
Dr. Mario Sousa Ir.AGÊNCIA PORTAL

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do

Sul

Fone: 372-3100
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Encontro da mulher empresária
deve reunir 600 participantes

Depósito nos recursos
administrativos

I

I
,

I
I

A Medida Provisória 1 .621-30, que vem dispondo sobre I
os registros e funcionamento do Cadin desde agosto/95, I
como se vê, trata-se de eternização de provisoriedade, !
desafiando a opinião pública e ridicularizando o I
Congresso Nacional, por enfatizar sua omissão e sua I
incapacidade de apreciar as Medidas Provisórias ou I
ainda, de disciplinar sua utilização, quando reeditada !
em .12.12.97, inseriu. por contrabando, uma novidade, I
inexistente nas antenores. I

Criou-se por esta reedição da Medida Provisória, o que i
poderíamos denominar de "garantia de instãncia" na I
esfera administrativa, por exigir que, em havendo interesse I
por parte do contribuinte,' em interpor Recurso I'
Administrativo ao Conselho de Contribuintes, deverá haver !
depósito equivalente a 30% do valor da exigência fiscal I
discutida. í

,

Esta espécie de exigência vigiu durante o período da I
ditadura militar, cujo governo de exceção pode permitir I
o excesso. No entanto, o abandono dessa exigência, foi j

,

conquista democrática, da qual nenhum cidadão pode í
abrir mão.

.

I
O abuso caracteriza-se mais uma vez, constituindo-se I

em verdadeira voracidade arrecadatória, no momento !
em que não prevê, ao fipal do processo ocrnínlstrottvo. a I
devolução da importãncia depositada com os acréscimos I
legais (juros e correção monetária), ao contribuinte se I
�oce�� I

Vai além do abuso, a disposição seguinte, que I
estabelece prazo máximo de 180 dlos. para a 1
proposição de ação judicial pelo contribuinte, pois I
atenta contra a Constituição Federal por limitar o acesso j
ao Judiciário previsto no art. 5° r inciso XXXv, além de j
afrontar' regras e prazos contidos no Código Tributário I
Nacional, na Lei Civil e Processual, que sem dúvida, se j

sobrepõem.
Assim, as disposições contidas nestes artigos 32 e 33 da

,

Medida Provisória 1.621/97, sem sombra de dúvida, são"
inco�sti�ucionais e ilegais, contya os qua!s. deve o I
contrtbulnte levantar-se, sob pef'\Ó de permitir que os ;
abusos se perpetuem, desvirtuando direitos constitucionais !

i

obtidos a tão duras penas.
Já existe, inclusive, precedente nesse sentido, exarado

pelo Tribunal Regional Federal da 3° Região (São Paulo),
que entendendo ter havido violação constitucional ao
direito de ampla defesa, ao devido processo legal e ao ;

j

contraditório, bem como ser contrário ao disposto no art. !
151, III, do Código Tributário Nacional, concedeu liminar I
em Agravo de Instrumento, para dispensar o contribuinte 11
da exigência do depósito de 30%, para interposição de í
Recurso Administrativo.

!

I
A forma de fazê-lo, é opor-se via Mandado de li

Segurança, no momento de querquer destas exigências I
mencionadas, resguardando-se o pireito aos Recursos I
Administrativos sem os depósitos inconstitucionais, bem I
como o direito de propor ação para desconstituir crédito !
tributário, dentro do prazo estabelecido pelos códigos I
aplicáveis. !

CassuliAuditores e Consultores S/C Lfda. - Fones I
(047) 371-4509 - 371-5611 '

contro oportunizará o con

graçamento das mulheres

empresárias", aposta Karla.
Para o segundo dia do

evento estão previstas pa
lestras com a prefeita de Flo

rlonópoüs. Ângela Amin, e

com a neurolingüista Isabel

Figueiró, especialista em·

medicina ortomolecular,
com os temas: "Globaliza

ção, cenários e tendências"
e "A mulher do ano 2.000",
respectivamente.

empresa". A organização do
evento espera atrair represen
tantes de todo o Estado.

Segundo a coordena
dora do Núcleo da Mulher

Empresária da Acijs (Asso
ciação Comercial e lndústrl
al de Jaraguá do Sul), Karla
Graciola, o encontro é a

oportunidade para a .troco
de experiências, voltadas.
para o crescimento profis
sional e para o desenvolvi
mento dos negócios. "O en-

Estado registra
de desemprego

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

Eventp contará com o presença do prefeito de Florianópolis, Ângela
Amin, que fará palestra sobre globalização

Florianópolis - O índice de

desemprego no Estado, em 97,
caiu cerca de 3% em relação
ao ano anterior. Em 1996,
11.269 trabalhadores foram dis

pensados, enquanto que no

ano passado o número foi de
10.950. Os dados são referentes
à pesquisa sobre o nível de em

prego em Santa Catarina, di
vulgado pela Fiesc (Federação
das Indústrias do Estado de
Santa Catarina) no final de ja
neiro.

O presidente da Hesc. Os
valdo Douor. afirmou que o re

sultado mostra que "a pior fase
do ajuste nas empresas já pas
sou" e que a expectativa ê

que, a partir do segundo se

mestre, Comece a ocorrer uma

lenta recuperação na oferta
de vagas. "A tendência de fe
chamento de postos de traba
lho verifica-se desde 1995,
quando 7.722 trabalhadores
foram demitidos", informou,
acrescentando que o último re

sultado positivo foi registrado
em 1994.

Neste ano, as empresas do
Estado admitiram 5.426 traba
lhadores. Na opinião de Douat,
os números não deixam dúvi
das de que o processo de

ajuste na economia atingiu o

setor industrial. "De uma hora

queda
em 1997

Edson JunkoslC:P

Otimismo: Douat aposta na retomada de investimento

para outra, o setor teve que

cdotor novas posturas para ga
rantir a competitividade e a

própria sobrevivência", de
clarou. Ele lembrou que, em

dezembro, a Fiesc consultou
400 empresas e verificou que
houve redução de 2,24%, o
que significa fechcimento de
4.017 postos de trabalho.

- O pior resultado foi no setor

CASSULI
AUDITORES

Jaraguá do Sul - O 5° En
contro Catarinense da Mu
lher Empresária, que aconte
cerá nos dias 24 e 25 de abril,
no Clube Atlético BaependL
deverá reunir cerca de 600

participantes. A abertura está
prevista para às 19 horas,
com palestra de Ômar SoukL
PhO em Comunicação e pro
fessor de Marketing na Univer
sidade Federal de Minas
Gerois, que abordará o tema:
"Inteligência emocional na

têxtil, que demitiu 1 .633 traba
lhadores. Em 1997, o parque
fabril catarinense reduziu o con

tingente de mão-de-obra em
.

5,92% - revelou. Ele acredita que,
a partir do segundo trimestre, a
situação volte à normalidade.
"A retomada normal dos inves
timentos, no entanto; somente
acontecerá no segundo semes

tre", completou.

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguádo Sul- SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTAO EMPRESARIAL

TREINAMENTO DE PESSOAL
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL
Expositpres pagarão 15% menos

nos estendes da 'III Multifeira
-�-------------------------------

Coordenação-geral será feita pela Rosoni Promoções e Eventos, que promete
quatro shows durante os dez dias da feira

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - A
diretoria'da Apevi (Asso
ciação das Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu) divulgou du
rante a semana que o

preço dos estandes para
a III Multifeira, que está
prevista para acontecer
de 3 a 12 de julho, no

Parque Municipal de
Eventos, deverá ser, em

média, 15% menor, O
objetivo é atrair mais ex
positores e otimizar a rea
lização da feira, Para
este ano, a Apevi deci
diu terceirizar a organiza
ção da Multltelro. A em

presa Rosani Promoções
e Eventos foi a vencedo
ra da concorrência,

De acordo com o

presidente da Apeví.
Laercio Coelho, que de- Laercio Coelho: expectativa para a feira'"

verá deixar a presidência
da entidade em março, a
proposta de terceirização
surgiu de avaliações feitas
após a realização das feiras
anteriores, "A Apevi continu
ará sendo a mantenedora
da feira, mas a organização
estará a cargo da empresa
contratada", informou,
acrescentando que a co

ordenação do evento será
a responsável pela comer

cialização, pelos trabalhos
durante a feira e pela bus
ca de novas propostas,

- Concluímos que o ideal
seria que uma empresa co

ordenesse os trabalhos para
que tivéssemos mais tempo
para nos dedicar ao evento
- afirmou Laercio Coelho,

Pard a terceira edição da
Multifeira, a direção da Ape
vi fará algumas alterações,
A Roda de Negócios estará
fora do evento e a Feira da

tratégico da feira,
que deverá ficar pron
to nos próximos dies.
"As experiências an-

. teriores nos mos

traram que é preci
so estrutura, um pIa
no definido de tra
balho e e,stimativas
de custo/benefclo".
argumentou,

A eleição para a

.

nova diretoria da
Apevi está marcada
para acontecer, na
próxima segunda
feira (16), O prová
vel presidente de
verá ser o também
empresário Richard
Peter Herrnenn.

PALESTRA - Está
prevista para a pró
xima quarta-feira
(18), no Clube Atléti
co Bcependl a partir

Malha será substituída pela das 19h30, palestra com Ra
Feiro da Pronta Entrega, Aberto SchinyashikL com o

Apevi decldlu ainda manter temo, "O sucesso é ser feliz",
o Leilão de Máquinas e E- . A proposta de Schinyashi
quipamentos Usados, "Para kl. consultor de empresas
continuarmos com a Roda como a "Rede Globo", Mi
de Negócios seria preciso in- crosoft e Citibank, é demons
vestirmuito e ter uma equipe trar que o indivíduo feliz é
preporodo. A mudança do mais produtivo, "Uma pes
nome da Feira da Malha se soa equilibrada é cabaz de
deu em razão da própria tomar decisões mais ade
comercialização feita nos quadas e lidar 'Com as cri
estandes e pela diversifi- ses". justificou,
'cação dos produtos expos-

-

tos", explicou,
Este ano, será cobrado

'ingresso de RS l.00 na por
taria,"O ingresso dará direito
ao visitante em concorremo
final da feira, a um automó
vel zero quilômetro", justifi
cou, Laercio Coelno disse
também que a diretoria da .

Apevi e a empresa Rosani

Promoções e Eventos estão
definindo o programa es-

AGÊNCIA CENTRO
Rua Jacob Buck, 60 - Centro

Jaraguá do Sul

Fone: 372·3100

rlll ------� ---�--I

o A empresa Comércio e Indústria Breithaupt recebeu, na noite de ontem,
o Prêmio Nacional "Betoneira de Ouro 1997", conced_ido pela Metalúrgica
Menegótti,
A premiação se deu em função do Comércio Breithaupt ter comercializado,

no ano passado, 504 betoneiras de 145 litros,
"

o A balança comercial brasileira continua a apresentar déficiLSomente
na primeira semana de fevereiro, o Brasil registrou saldo negativo de US$ 2 mi-
lhões,

'

Foram exportados US$ 1,037 bilhão e importados US$ 1,039 bilhão, embora o

Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo garanta que as exportações
brasileiras cresceram 10% em fevereiro,
L _....::. _' __; _j

"

LANÇAMENTO DA MULTIFEIRA (1)
A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu) lança no próximo dia 19 de fevereiro, às
19h30, na AABB, a III Multifeira de Jaraguá do Sul,

.

programada para acontecer entre os dias 3 a 12 de

julho, no Parque Municipal de Eventos, A organização
da Multifeira foi entregue a Rosani Promoções e

Eventos, empresa contratada e selecionada por'
critérios técnicos, que fará toda a venda de estandes,
contatos com a mídia e a promoção da feira em si. A

terceirização, de acordo com o presidente da Apevi,
Laercio Luis Coelho, faz parte da estratégia de

profísstoncllzor a Multifeira, liA realização continua
sendo da Apevi", esclarece,

LANÇAMENTO DA MUlTIFEIRA (2)
A Multifeira reúne a Feira Industrial da Pequena Empresa,
Feira da Pronta Entrega (nova denominação da Feira
da Malha, face a sua diversificação) e o Leilão de

Máquinas e Equipamentos Usados, Conforme toerclo.
como resultado da negociação com a terceirizada, será

possível baixar o valor dos estandes entre 15 e 20 por
cento, E em relação a programação; existe proposta
de se reonzorpelo menos quatro shows de vulto, Está

decidido que para acessar ao parque, vai ser cobrado

RS 1,00, dando direito a concorrer a um automóvel zero

quilômetro, Por ocasião do lançamento, dia 19, os
"estendes já serão comercializados,

ELEiÇÕES NA APEVI E NA ACIJS
A Apevi -8 a Acijs preparam-se para as eleições das

suas diretorias, marcadas para os dias 16 e 23 de

fevereiro, respectivamente, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, A ass.embléia da Apevi será no dia 16,/
com a apreciação do relatório da diretoria, discussão
e votação do balanço e, após, a eleição da novo

diretoria, gestão, 1998/99, Na Acijs, a assembléia vai

acontecer no dia 26, às 18 horas, Os atuais presidentes,
por força dos estatutos, não podem' ser reeleitos, As
duas entidades farão as posses dos novos dirigentes
em solenidade único, na segunda quinzena de março,

TRANSFERÊNCIAS DE TíTULOS
A Acijs está solicitando o engajamento das empresas
para incentivar a transferência de títulos eleitorais para

Jaraguá do Sul, de colaboradores vindos de outras

regiões, A Justiça Eleitoral já sinalizou com a

possibilidade da transferência e alistamento eleitoral

para serem realizados na própria empresa, desde que

haja lnteresse.A associação pede que a manifestação
seja dada junto a sua secretária-executiva, para que
possa viabilizar a iniciativa e estabelecer a parceria,

REFORMAS CONSTITUCIONAIS
Os parlamentares da bancada federal de Santa Catarina
receberam mensagens da Acllsporo a aprovação das

reformas constitucionais (administrativa e previdenciária),
que tramitam no Congresso Nacional. A Acijs uniu-se a

Fiesc e congêneres de todo o Estado, no sentido da

votação favorável pelos parlamentares catarinenses,

dada a importância que representam para a vida da

nação e dos seus cidadãos,

ENCONTRO FICOU PARA DIA 16
\ A participação em/evento com o ministro da Educação,
Paulo Renato Souza, no dia 9, em Joinville, levou o

prefeito Geraldo Werninghaus a transferir a reunião no

Acl]s, O encontro ficou para o dia 16, junto com a

secretária de Educação, Isaura Silveira, para discutir
sobre os convênios de manutenção dos Centros de

Educação Infantil.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÃ DO SUL', 13 DE, FEVEREIRO DE 1998 ,.C.OD..D.�.IO....J)O....DO.l.lO...· ,

.

GERAL - 7
,

_

-

' ·�k••_�:&�.#.;.,#i:llPr.,M�w.ir·
.

Doentes de hepatite procuram
benzedeiras para o tratamento

Jaraguá do Sul - Dos 56

casos de hepatite notifica

dos no Município no ano

passado, a Secretaria de

Saúde estima que pelo
menos 30% outros não che

garam ao conhecimento do

órgão. A grande responsá
vel por isso é a cultura popu
lar que leva os infectados,

principalmente os mais

carentes: a procurarem for
mas alternativas de cura,

como o uso 'dê ervas cosel-:

ras, as populares "garrafa
das", e as benzedeiras. O
número se confirma a partir
da constatação, de inú
meras benzedeirdS no Mu
nicípio e pelo comércio cres
cente de remédios poou
lares.
Somente no- Bairro de

Nereu Ramos e na Vila

Machado, seis casos confir-

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

Secretaria de Saúde apela para que pacientes procurem os postos de saúde
e evitem os tratamentos alternativos

modos de hepatite, além de
outras suspeitas, estavam
sendo tratados pelos méto
dos olternorlvos até que a

reportoçern do CORREIO DO
POVO informou a Secretaria
de Saúde. No posto de .

saúde de Nereu Ramos, a
secretária Eliane Dalri ratifi
cou a informação, De acor

do com ela, os pais ainda
relutem em enccrnlnhor os

filhos a tratamentos conven
cionais. "Tem muita gente
que ainda acho que a vaci
na maltrata", afirmou, lem-
'brando casos de infectados

que recorreram à' benzedei
ros e a tratamentos popu
lares.

O pedreiro João

Machado, 27 anos, é um típi
co exemplo de como a me

dicina caseira ainda está ar

raigada na cultura. Ele es-

à f

teve internado dois dias no

hospital de Corupá por
causa de fortes dores de

cabeça e febre alta. "Tive
também hepatite. Só que
isso, médico não cura, só se

gasta dinheiro. A solução é
a benzedeira", disse. A

estudorrre Sandra Adriana

Demathê, 16 anos, com sus

peita de estar infectada,
Jambém procurou a benze
deira.

A enfermeira Elvira Beir, do
Setor de Vigilância Epidemi
olóqlco. informou que a Se
cretaria de Saúde visitou to
dos os pacientes e iniciou os

tratamentos. Ela descar:tou a

possibilidade de surto da

doença, mas fez questâo de
frisar 'que os casos notifica
dos preocupam. "A hepatite
nâo tem tratamento especí
fico. É recomendado repou-

r
•

Iro

so, alimentação leve e não
fazer uso de bebidas alcoóli
cas", explicou, apelando
para que a populoçöo co-

munique a secretaria,
através do telefone 156,

quando conhecer casos de

contaminação ou suspeitas.

de, desconto.

'Mueller.
JOINVILLE CADA VEZ MELHOR.,
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Diagnóstico -

Tratamento

Prevenção em
Cardiologia

Psicóloga
Novo endereço - Rua João Picolli, 94·

- Ao lado da Majoca Uniformes -

Fone - 3720814

�·�7�
Médico

Aiáêe. P.?�

Macol
TUDO PARA' CONSTRUÇÃO

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

Posto Leodato
Ribeiro
(Antigo Posto Simon)
Direção de Flávio Ribeiro

Abasteça acima de 20litros de gasolina ou álcool e ganhe uma
lavação de aparência.

- Breve, novidades - Rua Joinville - 1281 - Fone: 372-0359

....

ELETRONICA MENDONÇA
Assistência:

- Som - Imagem
- Telefonia

Fone: 372: 2128
Rua: João Marcatto, 179

Iaraguâ do Sul - SC

CJJr. 9lClJr 9-/ídekí CJ<odrígues da Öí!oa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-65\11 - Jaraguá do Sul - SC

Pizzaria Caneri
Picanha na Brasa
Filé Mignon à Parmegiana
Massas am Geral

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 616
Jar á do Sul - SC

Trocaram o tradicional "sim" no último sábado, na
Igreja Nossa Senhora do Rosário (Rio Molha),
Giseie eMarcelo. Após o ato religioso, os convidados'
foram recepcionados no Clube Atlético Baependi.
Giseie é filha de Ademar (in memoriam) e Miriam

Vase/, e Marcelo, de Ricardo e Vali Belfato

Os noivos com os pais dele, Ricardo Neto
e Vali Bellato

Empório da Foto

nOLLAR's - foi inaugurado na sexta-feira (6),
Dollar's Assados e Grelhados, na Rua José Teod

Ribeiro, 208, em frente a lndumak. Mais uma óti

opção, pra quem gosta de carne assada.

EM CORUPÁ - a Associação dos Veteranos

FEB, seccional de Jaraguá do Sul, promove encon

amanhã. Às II h30 concentração junto ao Monurne
em Corupá, para prestar homenagem aos e

combatentes mortos na conquista de Monte Castel
e apresentação do novo comandante do 62° BI

Joinville, tenente-coronel Adhemar Sprenger Rib
Ao meio-dia, almoço de confraternização
Restaurante Km 84, em Corupá.

NIVER - aniversaria hoje ( 13), o bem lançado Alt
Fuzão (o rei do plástico). Recepção logo mais à noi
com churrasco e muito chope. Parabéns de todos
seus amigos, especialmente de sua esposa e .filho

TEXAS GRILL - abriu suas portas na noite de ont

(12), o Texas Grill Bar, na Rua Walter Màrqu
1.778. No cardápio os melhores chapeados de ovei
picanha, alcatra e frango, além de pizzas e aperitiv
No comando, os mestres Kalico e Felipe Lehman

APEVI '- a Associação das Pequenas Empresas
Vale do Itapocu lança, na quinta-feira (19), n

dependências da AABB, a III Multifeira de Jarag
do Sul. O período de realização será entre 3 a 12

julho, no Parque de Eventos, em Jaraguá do Sul.

Comemorou idade nova na úItúna seglinda{eira
(9), Pricila Lorena; em tomo de abraços ma

BREITHAUPT -o 30 sorteio da promoção Casa,
Carro e Alegria, das Lojas e Supermercados
,Breithaupt, premiou mais seis felizardos. Dois
CorsaWind, um para ZenaideZilinski, de Jaraguá
do Sul' e outro para Sirione Hemkemair, de
Guaramirim.Márcio llrvizgnizr, Eunice ElisaBeck,
SérgioMoser e Telejed Telecomunicações, todos
de Jaraguá do Sul, ganharam fomos microondas.
O sorteio foi realizado no último dia 7.

Aniversaria
na quinta
feira (19),
a

jaraguaense
Maraia
Madalena
Karsten

Krug, '

residente
em Assis

(SP).
Os 83 anos de vida serão festejados com

'familÚlres e amigos

CasalBettotdo e liIiSchuhardt I.ituleT: Ele ani
hoje (13), completando seus bem vividos 80 ano

Parabéns de toda a família
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Grupos de feorro do ôc.or
Em 1997, a Scar proporcionou

oficinas de Teatro para
adolescentes entre dez e 15
anos. Os 28 alunos tiveram
aulas de História do Teatro,

Máscaras, Expressão Corporal,
Expressão Vocal, Mímica e

Teatro de Bonecos.'
Os alunos, divididos em

grupos, participaram da
montagem de três peças teatrais:

* "Feiurinha", - Grupo
Teatrando:

* "No mundo da Lua" - Grupo
da Hora; * "Bla Bla Bla sem Blá Blá" - grupos

Máscaras e Iniciarte.
.Estas apresentações trouxeram à

Scar um público de 3,4 mil pessoas.
Para 1998, além das oficinas já

existentes, a Scar oferece oficina
teatral para crianças de nove e

dez anos, e também para adultos.

Outra atividade de sucesso é
o projeto "A, escola vai ao

teatro", que acontecia na

semana da criança, e neste
ano deve ser lançado em

outras datas.
.

A CADA RI10,OOEM COMPRAS, GRÁTIS UM CUPOM Cert.·AutorlzaçãoIMJ n001/05l0130/97

Dl/Dl • Sorteio de2 coIsa =�
4 fornos microondas Shar,

lojas e Super�ercaddnnl�ii:'!\l]ãt BBREITHAIPT
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 • CORREIO DO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.'
Barão de ltapocu

Há 8 anos
- Em 1990, a administração municipal tinha o Projeto Arquitetônico
Final daRodoviária de Jaraguá do Sul ainda engavetado no Departamento
de Terminais Rodoviários de Santa Catarina (Deter). Em setembro do
ano passado, o prefeito aprovava o anteprojeto do terminal e devolveu
ao órgão, recebendo a promessa de que em novembro tudo estaria liberado

para a abertura de licitações aos projetos complementares. "Certamente
começaremos a construção neste ano, mas a conclusão deve ocorrer

somente em 1991", adiantou o secretário de Planejamento, engenheiro
Osmar Günther. O prédio, teria acesso a partir da Bernardo Dornbusch,
pela Rua Frederico Barg (224) eWilly Bartel (370), com estacionamento

para veículos de passeio e de serviços, além de ponto de táxi e uma

extensa área para ajardinamentos.

Há 6 anos

� Ern 1992; a repórterdo CP, Silvia Giese, foi fazer matéria sobre Barra
Velha, o balneário dos jaraguaenses, parte da Amvali - Associação dos
Municípios do Vale do ltapocu. Passeando pela praia, encontrou um homem
à beira-mar, que depois soubeque era Emílio da Silva, que veraneava na

casa do filho Eugênio José. Como já tivessevisto o 2° Livro do Jaraguá,
queria detalhes de sua vida: "O simpático 'seu' Ermiio nos conta que veio ao
mundo à beira do caminho da localidade de Joaquim Francisco de Paulo,
em 1-11-1900, filho deMaria Umbelina da Silva e João Gregório da Silva.
Aos sete anos, ainda nem batizado, foi adotado pelo casal Carlos Lehmert
(austríaco) e Clarisdina de Góes, de papel passado". "Seu" Emílio conta

.que a mãe teria respondido: "So vosmecê tratar bem meu filhinho Esmilê,
nóis dá", (a mãe era analfabeta). Acompanhou os pais adotivos, residindo
sempre ao longo da estrada de ferro".

Há 4 anos
- Em 1994. na coluna Reminiscências (CP, ed. 3.829, de 2-2-94, pág. 2),
iniciava-sê o histórico do Schuetzenverein "Jaraguá", a Sociedade de
Atiradores "Jaraguá", que foi fundada em 6-3-1906, contando os primórdios
da sociedade que depois passou a ser o Clube Atlético Báependi, presidido
porOtto Meyer, em terras doadas pelo coronel honorário Bernardo Grubba,
a primeira sociedade do lado direito do Rio ltapocu, terreno com frente de
20m, para um caminho, por 150m de fundos, contra o morro, propriedade
que mais tarde foi vendida paraWalter Goetzke, quando em 1930 Reinoldo
Rau, presidente do clube, iniciou a construção da sede social, no outro lado
do Rio Itapocu, hoje a propriedade da Gráfica Avenida, naRua 83 (Seme
Mattar) antiga Brüstlein.

Há 2 anos
- Em 1996, o Calçadão daMarechal, segundo o secretário de Planejamento
Otaviano Pamplona, ficaria pronto eri1120 dias. A imprensa divulgava lay
out do trecho entre o Lojão Beber e a PrefeituraMunicipal, do novo projeto
para a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. A primeira etapa já estava

quase no fmal, para se entrar na reta de conclusão da obra. Mais de 20
operários trabalhavam diariamente na retirada das calçadasdesde os trilhos
do trem, das ruasExpedicionárioGumercindo daSilva eMarechal Deodoro.
Valetas estavam abertas nos dois lados da avenida. onde seriam instaladas
redes de água, telefone, energia elétrica, esgoto; tevê a cabo e gás (GLP).

,

Na segunda etapa, começaria o asfaltamento e embelezamento do calçadão.
Pamplona acreditavaque poucomais de 90 dias seriam gastos para finalizar
as obras. Uma das novidades principais depois da implantação do calçadão,
seria o tráfego na AvenidaMarechal Deodoro, que atualmente estava vindo
da Getúlio Vargas até a Avenida Barão do Rio Branco. Com o calçadão, o
trecho entre o trevo do Banco do Brasil até a linha do trem, próximo ao

Lojão Beber, seria totalmente impedido para carros. Mas não foi.

evereiro de 1998

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (99) - APONTAMENTOS'

,

Conclusão dos versos... EMSI x

Clarovalente:
"Kommt Euch das Leben nicht sehr teuer /

Wenn Ihr mich haben wollt zu neuer Feier? /
Um hinterher dann noch zu lesen / Was Alles
dabei los gewesen? I Doch Füg ich mich ins
Schicksal still /Weil EMSI es nun so haben will
/ Ich werde dankbar mich Euch zeigen / Wenn

'. das versprochne Fest wird steigen / Und als dem
Alteren von uns beiden Alten / Darfst du gerne
hierin das letzte Wort behalten".

Naquele ano de 1974, Ernil Siewerdt andava
numa roda-viva na área cultural, escrevendo para
Hellmuth Raeder, para uma senhora de São Paulo
que se assinava com o pseudônimo de Muthemsia
(Muth, de Hellmuth e Emsia, de EMSI), que
interferia no versejar, e o sr. Hirschfeld, poeta de
São Paulo que escrevia sobre os vulcões deCorupá
(traduzidos pelo dr. José Alberto Barbosa) e vertia
para o alemão a letra do Hino para Jaraguá do Sul,
de autoria do dr. Rudolfo Hufenuessler -

passando o hino a bilíngüe.
EMSI dirigia pelo jornal lacaio Dank An

Herrn Rudolf Hirschfeld, em versos de sua

lavra, agradecendo: "Es ist mir innerstes
Bedürfnis heut' /Herrn Hirschfeld mal zu danken
/ Der so viel Schönes zusammenbräut / Jahrein,
jahaus, ohne Wanken / In fast jeder Brasil-Post
die man bekommt zu Gesicht / Steht von ihm
ein prima Gedicht / Und jetzt auch noch im
CORREIO DO POVO wie stauntman /Erscheinen
Gedicht von diesem Wundermann / Ich danke

ihnen, Freund und ab den Hut I Vor Ihnen der so
vieles Gutes für uns tut / Wir wollen im Stillen

, die Hände falten / Und dem Herrn bitten der alles
kann / Das er uns ihn mög' noch lange erhalten /
Meine Hochachtung für diesen seltenen Mann".

No meio dos dois amigos metia-se um

"leitor" que acompanhava o duelar de versos, e
intitulava seus versos com Aurora - Emsi e
Hellmuth: "Die Aurora ist ganz für sich ein Land

/Strasse durch Tal und Berg schlängeln sich wie
ein Band / G�ht man dort sammeln zum
Kirchenfeste / Geben die Bewohner gern von

besten das beste / Wir bekamen Enten, Patten,
Hühner und Ei Ei, / Zuletzt auch noch eine
Vierbeinige Schweinerei. / Die Leute dort stehen
ser früh auf / Laufen gleich zum Melken und
Futtern auch / Da geht es in den Eimer schtrip,
schtrip, schtrol. / Denn der Milchwagen kommt
schon angerollt / Der Kutscher sitzt auf einen
Bock! Vor kälte ganz krumm er hockt, / Er ist
ein sehrWohltätigerMann /Verschüttet erMilch,
tut er dazuWasser dann / Dadurch der Käse wird
etwas magerer sein / Der Reiche kauft ihn
trotzdem ein / Un der Arme sieht dem. Preiss,
kann sich keinen kaufen /Nun lassen wir mal die
Karre so laufen.
==============================

Da sind zwei Freunde die mit Versen sich
raufen / Die Leute dadurch die Zeitung besser
kaufen / Die Freunde sich gegenseitig die Zungen
wetzen / Doch wollen sie sich nicht damit
verletzen, / Ach! Das auf dem Kopf die Haare
steh'n / Ha-ha-ha und sind doch keine zu seh'n? I
Auch wird erzaehlt vom Schoppen, Wein und
Bier /Mit durstigen Kehlen, bleiben wir alle hier.
/ Vonwegen und der Wein ausgelaufen / Beim
naechsten Mal wenn wiederum ein Fest / Werden
alle lachen, geben dies und das zum best / So
stellt dann ab fuer mich, bei Eugen einen Weinl

Sage Prost! Und trinke den dann ganz allein.
Tchau! - Ein Leser". Numa recente visita à casa

do finado Emil Siewerdt, hoje habitada por um

de seus filhos, soubemos que no sótão existem
inúmeras caixas contendo histórias sobre o seu

amado Rio Cerro - Aurora e Javali I, II e III,
'onde se desenrolam os apontamentos dos

acontecimentos, que ainda são inéditos, que os

acontecimentos supervenientes não permitiram
a sua publicação emjornais.

Fritz von Jaraguâ - 2/98.

Estafotofoifeita em 8-2-1996, e mostra a �mpresa Henipe, do finado Lombardi, na margem da
Rodovia SC-416, chamada deRodovia Wolfgang Weege, desde o alto da Serra Iaraguâ. O capítulo
de hoje ainda traz interessantes rimas em alemão que mexeram com os rio-cerrenses e que, por
falta de tradutor damos no original, copiados das páginas do CORREIO DO POVO. As terras onde
está estabelecida a Henipe pertenciam a Wilhelm Radünz, com casa de comércio na entrada da

Tifa da Alma, hoje totalmente demolida

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

Fone: (047)372·1846

DaasRoclas
Indastrial
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s mudanças
paisagísticas
fazem parte da

história de qualquer
lugar. Estancar ou querer
impedir estas mudanças é

. impossível. Nem a própria
natureza se sujeita a tal. E

quanto maior o
desenvolvimento de um

determinado lugar, tanto
maiores as mudanças .

paisagísticas que ocorrem.

Contudo, há coisas que
permanecem, que não

mudam, nem podem mudar.

Jaraguá do Sul

experimentou grandes
mudanças nas décadas de

setenta em diante, até hoje.
Mas há coisas que não

mudaram e nem devem

mudar. O mais difícil é o
,I'

discernimento disto. E

preciso conhecer muito bem

a arte de progredir, sem
arrancar as raízes históricas
e culturais.

Asfotos que hoje trazemos

são testemunhas de coisas

que mudaram e que

permaneceram.

por Egon Iagnow

ERRAMOS: na edição de 30/1/1998, identificamos as fotos como sendo das

comemorações do Centenário do Município. Na verdade, são fotos da reinauguração da

Praça 7 de Setembro e do Centro de Informações Turísticas, naquela época, situado ao

lado daquela praça. Obrigado, Eugênio Streebe pelas informações corretas.

III'
. cozinhas

Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475· Fax: (047) 373'()267
Fones: (047) 373'()467 • 373'()377 ·373.()297

Guaramirim • SC
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FALECIMENTO .

Marita Deeke Sasse
tiveram cinco filhos -

Fernando, Luciana, Cristina,
Ângela e André.

Marita foi professora de

colégios e da Furb - Fundação
Regional de Blumenau - e

ultimamente dedicava-se ao

Programa de Atualização
Permanente da Terceira
Idade.

O corpo foi velado numa

das capelas da Comunidade

Evangélica Luterana de

Blumenau-Centro, sendo

sepultado às 18 horas, no
mesmo cemitério, no jazigo
da família.
A cerimônia de

encomendação foi tocante,
'

com a presença de três

pastores, o coral da igreja,
coral da faculdade e o canto

de despedida de uma amiga,
e as palavras finais do reitor
Décio Jakobsen.
Marita deixa o esposo

desconsolado, os filhos, já
mencionados, a mãe, e mais
dois genros, uma nora, sete

netos, um irmão, cunhadas e

demais parentes.
O CORREIO DO POVO

associa-se ao lastimoso
acontecimento e apresenta
aos enlutados as expressões
sinceras de pesar

Repercutiu dolorosamente
na sociedade blumenauense e

regional o falecimento da '

distinta senhoraMaritaDeeke

Sasse, ocorrido no último dia
5 de fevereiro do corrente ano,
às 5h30.
A extinta era filha de Udo

Deeke (in memoriam)' 'e
Olga Weickert Deeke,
nascida emFlorianópolis, no
dia 22 de novembro de 1937.

Em 13 de agosto de 1960,
casou com o dr. Victor
Fernando Sasse, filho de
família destacada de

Blumenau, ex-prefeito da

cidade, e do casamento

Corrigindo o engano
Após a vitória do governo na revolução de São Paulo, e iniciado o período de perseguição aos

vencidos, foi Martim Francisco chamado à Polícia Central, para dar explicação sobre a sua conduta
durante a ocupação da cidade pelos revoltosos. .

- É certo que V. Exa. foi a terceira pessoa que conferenciou com o general Isidoro? - inquiriu a

autoridade.
- É mentira! - protestou Martim Francisco. - É mentirao que vieram dizer à polícia.
E no mesmo tom:
- Fui a primeira!

<'

"0 Jornal", edição de 24 de abril de 1927

Carnaval
na Praça 98

Seu "esquenta" começa aqui
PROGRAMAÇÃO:
Local: Praça Ângelo Piazera

Sábado 21/2 .... : 20 horas - Show com a Banda In Natura

21 horas - Desfile de Blocos

Continuação do show com a Banda In Natura

Domingo 22/2.: 16 horas - Carnaval Infantil

com sorteio de uma bicicleta. Haverá distribuição
de balas e diversos brindes.

19 horas - Show com a Banda Studium 7

Terça 24/2 : 20 horas - Show com a Banda In Natura

Sexta-feira, 13 defevereiro de 1998

Candida Zanghelini, velho amigo de uma família residente
no atual quadro urbano isolado de Nereu Ramos foi

entrevistado, por escolha da irmandade, e.foi o "Destaque da

Semana n° 36", que foi divulgada em 1990, no semanário

"Jaraguá Bote". Ele é daqueles ítalos-brasileiros que sempre

acompanham as raízes da velha Itália e possuem relações
amistosas com a velha pátria, com livros que mostram o

desenvolvimento daquelas localidades dos quais os

antepassados procediam, a cultura de seu povo traduzido
através da poesia, em vários de seus dialetos.

Demos à entrevista o título: "Venite alia Meriea ehe ghê
la eucagna", o que traduzido queria dizer: "Venha à América

onde existe a fartura", uma propaganda de certa forma

enganosa das sociedades organizadas que fomentavam a

emigração, onde todos os interessados - a companhia,
'colonizadora, o dono do navio, a empresa de navegação e os

assentadores dos imigrantes, com pagamentos, por imigrante,
pelo Império brasileiro àqueles que conseguissem fixá-los na

terra Ce abandoná-los à sua própria sorte na selva, sem

caminho ou qualquer forma que permitisse o escoamento de

sua produção, quando ela vingava bem, posto que a própria
selva, agressiva, destruía o que, às duras penas, conseguiam
plantar entre raízes de grossas árvores derrubadas), cabendo
o ônus exclusivamente ao pobre imigrante já descapitalizado
com a longa viagem.

Por isso, ainda haverá alguém que, com melhores

informações, consiga transmitir para as póstumas gerações o

que era emigrar para o país em que faltava tudo e, apesar
disso conseguiram sobreviver, desafiando a própria natureza

hostil, com f�bres de todos os tipos, minando o organismo
daqueles que já tinham sofrido nos campos italianos,

explorados até a condição de escravo, mas que já tinham

agricultura e pecuária de, pelo menos mil anos de civilização.
Voltaremos. Até a próxima.

Um grupo de garotas formado por: Josely F. da Costa, Lia

Mehler, Naiara F. Junckes, Déssirée S. Lehmkuhl e Talita I

Kissmann, representou Jaraguá do Sul no concurso de Show de

Talentos promovido pelo Shopping Center Americanas de

Joinville. As Spiee Girls cover faturaram o primeiro lugar na

categoria dublagem.
Contato: Rodrigo Ribas Alcido - fone: 372-3272.
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Parapsicôloga (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 8

harmonização com plantas e üores.
* Objetivo: reorganização do sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura).• Auxfljo à
cura de depressões. estresse. fobias. pesadelos.

sistema nervoso ..dores musculares. ele .

• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS
PASSADAS.

Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no Centro

INTI-Liceu da Vida« - Tel.: 372-1141

Sexta-feira, 13 defevereiro de 1998 CORREIO DO POVO - 5

Inti-Liceu da VidaYF - Terapias alternativas
Estresse, depressões, fobias, ansiedades, diversos

distúrbios emocionais.
Uma abordagem diferenciada que utiliza avançadas técnicas
de tretemento como a hipnose, terapia de vidas passadas,
quiropatia e magnetoterapia,.Reiki'e,Shiatsu com terapia de
cristais e óleos essenciais, mª�soterapia e cinesiologia.
Ioga, cura com o perdão e ReJi'ascimento Pessoal; entre

9ut�e�,gue auxiliam e em .certé.RJli!.dida, até aceleram o seu
.' ,

desenvolvimçinfo interior.
TELEFONE DE CONTATO: 372-1141.

GRAF/PEL
LIVRARIA E PAPELARIA

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fones: (047) 372-0972 - 372-0137
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Fotos: Arte Click

Formandos Luciano E. Raizer, Julio M. Manske, Jaison N. Tomazelli e Sergio
Kuchenbecker Ir. colam grau em Direito, sábado (14), em Blumenau

Ângelo_Piazera, a realização do
20WIZaI'dStreetball, Para este

ano, estão confirmadas as

r:;r Beleza e sensualidade são
presenças ilustres dos craques

as palavras de ordem .na da equipe daAbaj, de Joinville,
primeira promoção do ano da '

e dos atletas jaraguaenses queMarrakech. A boate recebe, .

,recentemente participaram de
hoje (13), as candidatas que
estarão concorrendo ao título alguns amistosos na terra doTIo

Garota Verão 98 _ etapa S�, onde se pratica omelhor

Jaraguá do Sul, Corupá e basquete do planeta.
Massaranduba, A vencedora
desta noite continuará na

briga por uma vaga à grande
final, dia 14 de março, nas

areias de BaI. Camboriú. A já
consagrada promoção tem a

assinatura da RBS TV.

GAROTA
VERÃO

WIZARD'
STREETBALL.

r:;r A Wizard Idiomas

(conversação imediata), que
acaba de receber dos EUA um

novomaterial didático emCDs,
confirma, para a segunda
quinzena de março, n,a Praça

CENTERRSOM

CU'a - DlSCOS . F1TAS

Av. Mat Deodoro, 406
FONE: 371-2847

NOTRE DAME
r:;r A Boate Notre Dame

libera o palco pela primeira
vez em 98, nesta sexta-feira

(13), para receber o show

Transpiração Contínua

Prolongada, coma rapaziada
do Charlie Brown Jr., cuja
formação é constituída por
uma fera paulistana do skate

e mais quatro santistas ratos
de praia. Na estrada há quase
quatro anos, a banda já
conseguiu emplacar pelo
menos três músicas nas

programações das rádios

QUICK
DOG

brasileiras: Tudo que ela gosta
de escutá, O coro vai comê! e

Proibida pra mim.

FESTIVAL DE

DANÇA
r:;r Há quinze anos sendo

realizado em local que não

condiz com a sua grandeza e

importância, o Festival de

Dança de Joinville deste ano

ganha um novo local para
abrigar o grande público e as.
belas coreografias executadas
pelos bailarinos das mais

importantes academias do
Brasil e do exterior. A 168

edição do evento acontecerá
no imponente Centro de

Eventos Cau Hansen, uma
obra moderna com

capacidade para mais de 10

mil pessoas, que deverá ser

concluída na véspera do início
deste que é um dos mais

importantes festivais de dança
do mundo.

TEXAS GRILL
BAR

r:;r A juventude de Jaraguá
do Sulganhou, ontem (12),
mais uma opção de lazer com
a inauguração do Texas Grill
Bar, localizado na RuaWalter

Marquadt, 1778, defronte ao

terreno onde acontecem as

provas de mountain bike e

jeep raid. As especialidades
do novo point são pizzas,
chapeados e aperitivos
diversos: Segundo os

proprietários, Felipe Lehmann
e Kalico, futuramente o local
irá abrigar algumas festas de

arromba. Pra conferir!

FORMANDOS
r:;r Jaison N. Tomazelli,
Sergio Kuchenbecker Jr.,
Luciano E. Raizer, Jülio M.

Manske e Luzia I. Rosa,
leitores assíduos da coluna,
colam grau amanhã (14), em
Direito, pela Furb, no Centro
de Convenções Grande Hotel
Blumenau. Após a colação, os
formandos receberão os

convidados no Bela Vista

Country Club, local da grande
comemoração. Parabéns a

todos!

PLANETA
ATLÂNTIDA

r::1r Grandes nomes do pop
brasileiro estarão se

apresentando neste sábado

(14), na primeira versão

catarinense do megaevento
Planeta Atlântida, que terá

como local a bela praia de

Jurerê . Internacional, em

Floripa. Desembolsando R$
25,00, a galera poderá curtir,
num só' dia, os shows de

Fernanda Abreu, Gabriel o
Pensador, DanielaMercury, .

DISQUE·LANCHE

371-5309

Tim Maia. Uma verdade'
multidão está sen

aguardada. A promoção é
RBS.

NOITE DO
REENCONTR�
r:;r Fim de férias, início
aulas. Aproveitando a ocasi'
a Rivage Danceteria,
Blumenau, promove, ne

noi te (13), a partir das
hns, a Noite d
Reencontro. A festança te

direito a um show com

excelente banda paranaen
Portal da Cor, que tem

currículo mais de 11 anos

atividades, com uma média
18 a 20 apresentações p
mês.

AULAS DE
FUTEBOL

r::lr Depois do queaconteceu
madrugada de quarta-feira (II
os americanos não se limit:afão
nos ensinar apenas as in' ,

jogadas desconcertantes de
marivolhoso basquetebol.
aulas se estenderão a um ce

esporte, onde o atle
movimenta a bola com os

Com tantas atuaçõ
desastrosas, a nossa Seleçí
Brasileira de Futebol anda co

a credibilidade em baixa. Já te

torcedor exigindo que sej
colocadas camisinhas no

jogadores ao invés das mei

para que todos sejam chamad
de "pernas-de-pau". Outro
mais radicais,já escolheram u

castigo nada' fácil de se

cumprido. Querem qu
Romário & Cia escovem t

o navio Titanic usando aper
(pasmem) e�cova de dentes,

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



i CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 1998

Siena: o futuro é agora

Depois depresentear o consumidor com que há de mais moderno nos segmentos de compactos, com
o Fiat Palio, e de station wagon,com o Palio Weekénd, a continuidade do Projeto 178 apresenta o sedã

Siena, que atende a todas exigências de um mercado que começa a ter a efervescência já encontrada em

outros países.
Para enfrentar essa concorrência, que cresce a cada dia, a Fiat não poupou esforços. Esbanjando

força, elegância, um fantástico conjunto mecânico, o Siena c,omeça a trilhar o mesmo caminho de
Sucesso que os outros dois modelos do Projeto 178. Razões para isso não faltam.

371·2999 Regata Moto
. $��d1(j!V2J4

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

C-100 CG Titan
R$ 65,03 R$ 74,89

CBX-200 XLR-125
R$ 113,50 R$ 95,49

PLANOS DE 50-36-30 MESES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se Pálio
Weekend 1.5/97,
vermelha, som, R$
1.0 . .0.0.0,.0.0 + 26 R$

5.03,6.0. Aceito carro -

Telefone: 371-8.01.0.

Vende-se Chevette

SLE, ano 88, azul em
ótimo estado por R$
4.6.0.0, .0.0. Tratar 973-

89.01 com Ivair

Vende-se Fusca ano 66

por R$ 1.8.0.0,.0.0.
Tratar 371-7742 com

Emerson.

Troca-se Fiat
Panorama 82 por

moto, ou vendo por R$
1.3.0.0,.0.0. Tratar Rua
João Satter Correa, 4a
casa antes do Diana.

Vende-seGol CL 1.8 á

gasolina, ano 95 com

17 mi Km por R$ 11
mil reais. Tratar 392-

3.076.'

Vende-se Verona LX 1.8
á gasolina com direção
hidráulica por R$ 7 mil
reais +6x R$357,aa.
Tratar 372-3384.

Vende-se Gol 87 com 5

marchas, por R$
5.20.0,.0.0, aceito troca.

SILENCAR
�r:;.

AMORTECEDORES

Fone: 372-1307
Rua: Adélia Fischer, 52
Iaraguâ do Sul - SC

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Tratar 371-3255.

Vende-se Monza ano

9.0, á gasolina com 4

portas, completo
menos ar, por R$

8.5.0.0,.0.0. Tratar 975-
.062.0 Floricultura

Spézia..

Vende-se
Santana 89 GLS 2 . .0

completo por
R$ 7 mil reais.
Tratar 371-.04.08.

Yende-se Ford
Courrier 98

consorciada. Tratar

373-.0383.

Vende-se Gol 1 . .0.0.0

95 por R$ 8 mil reais,
aceito troca e

vendo Corsa 95

por R$ 1.0.5.0.0,.00,
aceito troca.

Tratar 372 -1864

Pola.co.

R. [Po@[fd[b'i!@
- .

,

Tempra Stile azul 96

Tipo 4p completo cinza 95

Tempra cinza 95
,

Tempra preto 93

Logus GLS completo 94

LogusGL vermelho 94

MonzaSLE azul 90
MonzaSLE . azúl 91
Monza Classic Completo cinza 93
MonzaSLE bege 87

II
II

Escort GL 1.8 azul 93

Escort L azul 88
'Escort XR3 vermelho 86
Fiat Uno Mille preto 96
Fiat Uno Mille branco 94
FiatUno CS bege met. 90

Fiat Uno Mille branco 91

Voyage vermelho 86
-

Del Rey Guia bordo 86
Del Rey prata met. 87
Belina Del Rey verdemet, 88
Santana Quantum 2.000 90

Santana Quantum 92

Pampa 1.8 vermelha 91

Pampa preta 92

Saveiro 1.8 prata met. 93

Palio EDX 4p. preto 96

OmegaGLS azul '96
oonooo branco 96 1

Goi CL branco 92
Santana cinza 85
CB 450 Tr

.

azul 87

J

CRÉDITO PARCELA DESCONTO I"PARCELACO{lsÓ(.Clo MODELOS

�
Fiesta 1.0 4P

B.reitkopf. Código (FD02) R$12,869,OO R$252,33 R$64,OO R$188,33
Pick-up Courier

Código (FD03) R$13,992,00 R$274,35 R$70,00 R$204,35

e
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1.085 Escort I.H 16v JY

Sala 2 - Jaraf)á do Sul- SC Código (FD04) R$19,863,00 R$389,47 R$99,oo R$290,47Fone: (04 - 372-2527
Escort SW 1.8 16Vhttp://www.breikopf,com.br
Código (FD05) R$21.891;OO R$429,24 R$I09,OO R$320,24

VOLKSWAGEN 60 MESES . CHEVROLET 60 MESES
MODELOS CRÉDITO PARCELA DESCONTO Corsa Wind 1.0

.

I"PARCELA
GOL lOOOMI Cödizo (GMOI\ RQ2.343oo R�242 02 R�58 00 R�18402

Código (MI) R$13.450,OO R$263,73 R$67,00 R$196,73 Pick-np Corsa 1.6
GOLCLMI Código (GM02) R$14.44I,OO R$283,16 R$72,oo R$211,16

l
Código (CM) R$18.145,00 R$355,78 R$90,00 R$265,78 Corsa GL 1.6.

POLO CLASSIC 1.8 Código (GM03) R$16.498,OO R$323,49 R$79,OO R$244,49
Código (P9) R$22.120,OO 'R$433,73 R$IIO,OO R$323,73 Corsa Sedan GL
SAVEIRO 1.6MI Código (GM04) R$18.027,oo R$353,47 R$86,OO R$267,47
Códi"o (SVMI) R$14.892,00 R$292,oo R$74,OO R$218,OO Corsa Wagon 1.6
PARAT! GLI.8MI4P Cödizo (GM05l R$18.92200 R$37102 R$91oo R$28002
Cödiao (P4MI) . R$23.250,00 R$455,88 R$116,00 R$339,88 n� -\ no... liI\ "'''Ii'''Ii'''

MODELOSl6VALVuLAS RTJCiCiY 1 O"., Oi'" i)t' R'tI<;710 oot"lQ (\(\ O<l;I1Q In

GOLMI i6V ,

BUGGY2 R$8.92500 R$17969 R$4400 R$13569
Cödizo (GI6V\ R$I4.297.oo R$280 33 R$7100 R$209.33 MOTOS SO MESES
GOLMI PLUS 16V C-looDREAM
Códizo (MPI6) R$16.400,00 R$321,57 R$82,OO R$239,57 Código (MI) R$2.690,OO R$64,47R $13,00 R$51,47
PARAT! 1.0 16V CG 125TITAN
Códizo (PI6V\ R$17.17600 R$33678 R$8600 R$25078 Código (M2) R$3.160,00 R$75,67 R$15,OOR $60,67
FIAT 60 MESES XLR 125
Uno MilleSX 2P Código (MO) R$3.940,00 R$94,35 R$18,00 R$76,35
Código (FU) R$11.116,00 R$217,96 R$55,oo R$162,96 CBX 200
Palio 1.0 ED 3P � Códi!!o(M6l R�4.690ÔO R�112 '31 'R$20oo R$92 31
Códizo (FP) R$12.954,00 R$254,OO R$64,oo R$190,00 NX200
Palio 1.0 EDX 5P Códi"oIM7\ R$5.59000 R'l:J3397 R(28oo R�105 g'()
Código(FL) R$14.875,00 R$291,67 . R$74,OO R$217,67 XR 200R
Palio Weekend 4P Código (M8) R$5:990,00 R$143,44 R$30,oo R$113,44
Código(FW) R$19.137,OO R$375,24 R$95,oo R$280,24 NX 350 SAHARA
Siena HLI.6 16V Código(M9) R$9.960,00 R$I66,80 R$35,00 R$131,80
Cõdizo (FD06) . R$;!l.loo,OO R$413,73 R$105,OO R$308,73 GRUPO ESPECIAL MOTOS HONDA 50 MESES
FORD 60 MESES . MOnli'TO� roi-"'..rn .. ..,..'" � T mA "'li'

I:
KA 1.0 CB 500 R$8.500,00 R$200,17

II,Códizo (FDOI \ R$11.892,OO R$233,18 ' R$59,OO R$174,18 VT600C R$IO.960,OO R$258,57
CBR600 R$15.980,OO �$376,32 ,

_._------_ ... - ------------------------�-_:_----�----_.;.------
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JARAGUÃ DO SUL E REGIÃO,

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

Fone: 371-S009
CRECI 1583-J

CASAS

101 - Casa em .alvenaria - 2 pavimentos c/368m" - 3 suítes + 3 banheiros +

Churrasqueira c/lavabo, ótima 'localização localização, especial p/ clínica
102 - Casa de alvenaria na RuaAlaços esq. Campo Alegre na Ilha da Figueira,
cl220m2 - 1 sune + 2 dorm,

103 - Casa na Rua Felipe Schmidt - R$ 110.000,00
104 - Casa de alv. com 3 dorm. - Guaramirim - troca por Ap. em Jaraguá
105 - Casa na localidade de Ribeirão Cavalo R$ 20.000,00 parcelado.
106 - Casa alvenaria na Rua Ricardo Hass - R$l 00.000,00 - negociável
108 - Sobrado com piscina, Próximo ao Ageloni.
109 - Casa em alvenaria - centro - R$80.000,OO = ent. + prestações
110 - Casa em alvenaria terreno c/l.800m" - Pomerode - Aceita troca

111 - Casa em alvenaria c/270m" - R$ 90.000,00
APARTAMENTOS

Estudantesl Temos apertemimtos pera venda e locação em Curitiba

SEXTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 1998

201 - Sobrado comI. em construção Vila Lalau - R$l 00.000,00 - Acena troca

202 - Atpo. "Res. Talismã', centro Entr. R$22.000,OO + 29x de R$520,OO
203 - Apto. 'Imigrantes', próx. Ferj c/ 96m", 2 qtos
204 � Apto. Isabella, prédio c/elev., piscina, salão de festas, de ginástica, etc
205 - Apto. Ed Vila Nova - Próx. Fórum R$ 45.000,00 - Negociável.
206 - Apto. Condomíniop Amizade entrada de R$ 13.000,00 + financiamento

207 - Apto. Cond. Amizade 3 dorm. Entrada R$13.000,OO + financiamento

208 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado., Entr. R$40.000,OO+saldo de R$ 45.000,00,
financiado.

209 - Apto. Perola Negra, Próx Beira Rio, Su�e+l dorm. R$14.200,OO+36xR$565,OO
210 - Apto. Ágata Próx. 'Scar suíte + 2 dorm. 60 parcelas de R$ 1.583,33 si entrada

TERRENOS

301 r Terreno com 30,70m2, de frente para a Av. Mal. Deodoro da Fonseca

302 - Área em tomo de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina - R$150.000,OO
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.500m"

304 - Terreno C/688,97m", centro - na rua Frederico Bartel

305 - Terreno em Guaramirim - c/l.500m" no alto, c/ vista p/cidade
306 - Lotes próx. comercial Rau c/ 400m2

307 - Lotes no Lot. Santo Antonio, Piçarras - R$5.000,OO
308 - Lotes próx. Malwee - R$ 8.000,00 à vista ou parcelado
309 - Lotes no Lot. Campo Sapiero - R$12.000,OO entr.. +20x de R$329,OO
310 - Terreno no centro da cidade - R$80.000 em 12x, c/748m2
311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdade - R$8.500,OO QU R$4.000,OO ent. +36x de

R$250,OO
312 - Lote no 'camposampeiro' C/373,66m2 R$6.500,OO + 49x R$300,OO
313 -Chácara em Massaranduba - R$35.000,OO
314 - Terreno no condomínio Azaléias c/721 ,57m" - R$16.000,OO entro + 11 xR$454,OO
315 - Terreno c/688m2• BR-280 - na fr�nte das Malhas Fruet - Guaramirim

316 - Lot. Rausisse, em Guaramirim, Lotes a partir de R$12.000,OO ou parco
317 - Terreno na Rua Guilherme Hering c/ + ou - 611 m2

318 - Fazenda no Rio Molhac/l.300.000m" - R$320.000,OO c/casa,lagoa, gado, etc.
319 - Lotes no Lot. Blurnenqarten, Vila Amizade - R$12.500,OO
320 - Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/l.375� - R$20.000,OO
321- Terreno com 10.000m2 na Rua Wollgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx.

Fleischann

322 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m2 - R$25.000,OO
323,- Terreno cl767m2, na Francisco de Paulo, esq. c/Ricardo Grimm - R$30.000,OO
324 - Terreno nos fundos do Bradesco com - 4.260,OOm2

325 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial - R$9.000,OO
326 - Terreno' Centro de esquina q 611m2

ALUGA-SE

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI
401 - Casa para ponto comercial - próximo a Wizard

402 - Casa para ponto comercial próx. Studio FM - Rua Domingos da Nova

403 - Casa em alvenaria - Ana Paula - R$ 280,00
404 - Atpo. com suíte, 2 dorm. Rua Ed. Carvalho R$ 560,00
405 - Casada alvenaria nova, c/3 dorm. Estrada-Nova R$ 280,00
406 - Casa de alvenaria para ponto comercial Rua Epitácio Pessoa - Centro.

407 - Apto com 2 dorm. Rua Joinville - Próx. Portal R$ 280,00
408 - Apto. Edif. Vila Nova com 3 dorm. Próx. Fórun

409 - Ouitinetes, rua Prel. José Bauer próx. Comercial Rau R$ 135,00
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 comI. c/100m", próx. Hospjtat Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz

414 - Apto. com 3, 2 e 1 dorm. e salas comerciais no calçadão
415 - Apto. Edil. lzabella com suíte + 2 dorm. Rua

..
Procóprio G. de Oliveira

416 - Sala comI. com 100m2 - Rua Gumercindo da Silva

417 - Sala Comercial - Rua Francisco de Paula

418 - Sala para ponto Comercial - com 100m2 - Centro

419 - Casa em Alvenaria - com 3 dorm. - Rua Felipe Schmidt - Centro

420 - Casa de Madeira com 2 dorm. na frente Arroz Urbano - Jaraguá
Esquerdo.
421 - Apartamento com 2 dorm. Rua Venâncio da Silva Porto - Próx. WEG I

R$300,OO.
422 - Sala Comercial com 100m" Rua Gumercindo da Silva ao lado do Hotel

Itajara.
O sonho da casa própria para 49 famßias está prestes a se realizar, seja uma delas!

Apartamentos de 2 quartos, com 96m2mas proximi_ d Feri, no 'Conjunto

Residenciallmigrantes' .

Entrega em 2 anos

Finaciamento pela CEF com recursos do FGTS, juros da 3 a 7% ao ano, resultado

em prestações da até R$ 350,OOImês.
Use o seu FGTS nesta a uisl ão.

o SONHO DA CASA PRÓPRIA
PARA 49 FAMÍL'IAS ESTÁ PRESTES A SE

REALIZAR, SEJA UMA DELAS

Apartamentos com 2 quartos cl 96m2, 1 garagem coberta

Próx. a Ferj no "CONJUNTO RESIDENCIAL
IMIGRANTES"

RESIDENCIAL

'IMIGRANJES

Entrega:24 meses

Finaciamento:
Pela CEF cl recursos
do FGTS cl juros de

3,0% a 7,0% o ano,

o mais barato do

SFH

USE SEU FGTS NESTA AQUISIÇÃO

Vendas:

�HABITAT
COMPRA-YENDE-ALUGA-ADMIMSTRA

• •

(J
Construtóra/
Incorporadora

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

Fone: 371-8009
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 372-0014
Rua: Cel. Bernardo

Grubba, 246,
Jaraguá do Sul - SC

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
Rua Padre Pedro Francken, 65 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-3412 - Creci 1749-J

ITAIVAI
Promoção: ref, 4048 - Apto. cl 3 dorm., sala, copa, cozinha cl móveis Berlim - sob medida, piso
térmico imp., caxilhos em mogno, gesso, interfone, garagem, portão eletrônico, churrasqueira

coletiva, play groud. Apenas R$ 15.000,00 + finac. R$ 386,00 p/rnês,

REPRESENTAÇÕES IMORIUÁRIAS LTDA.
Ref, 1290 Casa de alv, c/124m2 - Vila Rau - nova - com 3 dorm., 2 banheiros, terreno c/ 561mI,

toda murada, com massa corrida, churrasq. - R$ 45.000,00 +

CASAS
Raf.1149 - Casa alv. 160m' - 5 dorm. - Rio Molha - R$47.ooo,OO
ReI. 1197 - Sobrado alven. c/ 314,56m' - Rua Egídio Busarelo - UO. Papp - Barra c/ 1 suíte +
3 quartos. sala jardim, piscina, salão de festas -, Permuta c/ casa menor - R$ 145.000,00.

,

ReI. 1202 - Casa alv. c/240m" 1 suíte, 2 dorm., garagem pI3 carros- churrsquaira, banheira
hidro., pedra mineira - Centro R$55.ooo,OO
ReI. 1242: Sobrado novo c/ 250m' - 2 suítes + 2 dormitórios massa corrida, churrasqueira,
energia selar, garagem para 2 carros, tavabo.: sala 2 ambienteS, sala TV, jardim planejado,
murada. R$ 145.000,00.

.

Ref. 1246 - Casa alv. c/145m' - 3 dorm. Vila Rau - R$70.ooo,OO
Ref. 1253 - Sobrado c/219m' - 1 suíte, 2 dorm. - R. João Planischeck - R$120,ooo,OO
Ref. 1268 - Casa alv. c/ 175m' - 1 suíte + 2 dorm. - Czemiewicz - R$ 85.000,00
Ref. 1275 - Casa alv. cl250m' - 1 suíte, 2 oorrn. Piscina - R$l50.ooo,OO
Raf. 1277 - Casa alv. c/ 140m' - c/ 3 dorm., 2 bwc, terreno c/ 1.19Om' + 2 apto nos fundos - Ilha
da Figueira - R$60.ooo,OO
Raf. 1278 - Casa alv. c/ 9Om' - 3 dorm. -Ilha da Figueira - R$18,ooo,OO
Raf. 1279 - Casa alv c/7Bm' - UO. Versales - R$30,ooo,OO
Raf. 1282 - Casa alv. c/169m' - 1 suíte, 2 dorm. - Czemiewicz - R$85.ooo,OO
Raf. 1283 - Casa alv. c/110m' (em construção) - Vila Lenzi - R$28.ooo,OO
Raf. 1287 - Casa mista c/ 114,OOm' - 3 dorm. - Rua Erwino Menegotti - R$ 36.000,00
TERRENOS
Raf. 2077 - Terreno c/56Om' (esquina) - Lto. Piermann II- R$14.500,OO
Rei. 2120 - Terreno c/486m' - Uo Divinópolis - R$12.ooo,OO
Rei. 2131 - Terreno c/ 1.237,11m' - z íotes - UO. Camposampieiro - Jaraguá Esquerdo - R$
16.500,00 (cada lote)
Raf. 2132- Terreno c/ 605,OOm' - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.ooo,OQ (parcela)
Raf. 2135 - Terreno c/ 694rr' - Loteamento das Azaléias Cond. fechado, local nobre - R$
25.000,00 (parcela)
Raf. 2.144 - Terreno c/ 1.992m'- kua Joinville - R$180.ooo,OO
�A�AMerrOS v

Ref. 4078 - Apto. cl 58m' - Ed. Maguilu - Centro - R$15.000,OO + finac CEF.
Raf. 4081 - Ed. Vila Nova, apto c/9Om' - 3 dorm. R. GuilhermeWackerhagen, 641 R$17.ooo,OO

Raf. 4082 - Ed. Veneza c/ 145m" - 1 sufis + 2 darm., saia copa, cozinha CI armários novos, garagem, interfones. R$ 46.000,00 (c/ escritura quitada)
Rei. 4079 - Ed. Itália c/ 240,OOm' - cobertura, 1 su�e + 2 darm., móveis imbutidos, dep. empregada, sacada ampla, hidro, pise Portinari; acabamento padrâo classe A
- centro - R$ 145.000,00 (6O"k entrada e sido pen:eIado).

CONSULlE
NOS

SOBRE
OUTRAS

OPÇÕES

CONJUNTO
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Doa-se lindo cachorro.
(

Tratar na Rua Walter

Marquardt, 342, com
Waldemiro Sridrich ou

fone: 372-2363.

Vende-se terreno com

650m2, edificado com

casa de alvenaria,
150m2 em Pomerode

(Centro) próximo
Porcelana Schmidt.
Contato: 387-2450.

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECI 00177G-J

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

Parecer Comercial

Incorporação,
Vende - Administra

Compra - Aluga

TERRENOS
* Terreno (02) na Ilha da Figueira, próx. ao agropecuário Curió
* Terreno na RuaWalter Marquardt, com 1.650m2 - R$ 60.000;00 - nego ótima localizção
* Terreno lateral José Theodoro Ribeiro Pröx. Müller transportes Rua Adolfo Kochella com 1.120m2 - nego
* Terreno de esquina na Rua José Theodoro Ribeiro, com 870m2 na Ilha da Figueira R$ 80.000,00
* Terreno Rua Eugênio Nicolini esquina com Rua Uruguai com 1.400m2 R$ 120.000,00 - nego
* Terreno na Rua Max Wilhem, Próx. a Rádio Jaraguá com aproximadamente 5.000,OOm2 - R$ 250.000,00 - nego

LOCAÇÃO
.

* Apto no Ed. Carlos Spézia com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozo bwc, área de serviço, dep. empregada, garagem - Rua João
Picolli R$ 350,00
* Apto Ed. Hertel, com 3 quartos, sala, cozo 2 bwc, sala, área de serviço, dep. empregada, garagem -,R$ 430,00
* Sala comercial defronte ao Beira Rio , Rua Angelo Schiockete, com 68,oom2 de esquina - R$ 250,00 - nego
CASAS
* Casa alven. semi acabada, com 3 quartos, sala, copa, coz., bwc, na Tifa Schubert, próx. ao clube dos Viajantes, terreno
com 450m2 - R$ 13.000,00 - nego

'

* Casa de alven. semi acabada, com 2 quartos, sala, coz, lavanderia, bwc., garagem para 3carros, terreno com 500m2,
fundamento para casa de 2 pisos na Rua Bertha Weege, lot. lvino Bustke próx. o Bar Ouro Verde - R$ 18.000,00 - nego
*'Casa de alvenaria, semi acabada, com 2 quartos, sala, bwc., coz., lavand., garagem, na lat. João Januário Ayroso, ruaOscar
Schneider - R$ 19.000,00 - nego
* Casa de alvenaria, Rua Sergipe - Ilha da Figueira, com 1 quarto, bwc, sala de estar, cozinha, área de serviço, terreno com
1.811,70m2 - R$ 36.000,00 - negociado
'" Casa de alvenaria com 3 quartos, sala, copa, coz, bwc, lavand., área de serviço, garagem, na RuaWalterMarquardt - R$
45.000,00 - nego
* Casa de Alven. na Rua João Krause, com 1 suíte, 2 quartos, sala, coz., terreno com 328,30m2 - R$ 70.000,00 negociado
APARTAMENTOS
* Apto. na Rua Tolentino dos Santos, próx. Prefeitura antiga, com 1 quarto, sala, coz., bwc, área de serviço, no terceiro
andar em Piçarras, à 200mts. da praia - R$ 20.000,00 - nego
* Apto. no Edif. Reitz - Vila Lenzi, com 3 quartos, salas, sacada, bwc, lavabo, cozo lavanderia, garagem, para 2 carros - R$
45.000,00
* Apto. no Centro com 2 quartos, sala cozo lavanderia, garagem, bwc no 10 andar e 20 andar - R$ 48.000,00 - nego
* Apto. na Rua Procópio Gomes deOliveira, edif. Ana Pavia com suíte, 2 quartos, sala, copa, coz.Iavanderia + despendências,
garagem pl 2 carros. R$ 65.000,00 - nego Troca por casa de maior valor.

Vende-se sobrado na

praia de Ubatuba

(centro), com 150m2, a
100 metros da praia -

R$ 40.000,00 -

Contatos: 372-0187 -

975-1187.

Vende-se Voyage 1.8
ano 90, à gas. com

roda de liga leve, pneus
novos, preto. Tratar:
387-0951 comi.

Vende-se equipamentos
de lanchonete.

Tratar 379-1205 com

Maria.

Vende-se moto Sahara

96, troca-se por
utilitário. Tratar 371-

8911.

WIEGANDO OLSEN

Manufatura em Madeira desde 1924

Pisos São Bernardo
Piso de madeira, laminados e MACIÇO

Temos o melhorpreço e a melhor qualidade
* Higienico, anti-alérgico e anti-tóxico

* Não empena, não abre frestas
* Já vem envernizado, pronto para colocar

* Instalação simples, rápida e limpa
* Limpeza com pano úmido

5 anos de garantia
F & F Representante para região

Venha conhecer as casas do residencialMiranda, casasmistas com 2 ou 3 quartos, prazo de entrega em 3 meses -

forma de pagamento entrada + parcelas ou se preferir pelo financiamento daCEF, localizado na Rua BerthaWeege,
próximo ao comércio do sr. Wigando Meier.

Rua: Pres, Epitácio Pessoa, 555
Ancxo a Fival Veículos

Fone: (047) - 372-1362LOCAÇAO
CÓd. 609 - Casa demadeira com 30 m2 Rua Marian Frutuoso.
Cód. 610 - Casa de alvenaria com 3 quartos Rua Bertha Weege - Barra do Rio Cerro - RS 330,00
Cód. 630 - Apto. central com 2 quartos garagem Rua Reinaldo Rau - RS 280,.00
Cód. 634 - Apto. c/2 qtos. - Barra do R, Cerro - Lot. Papp - R$ 290,00
Cód. 641 - Apto com 3 quartos Rua João Marcatto Centro
Cód. 659 - Sala comI. 40m2 - Próx. Foto Loss - R$ 380,00
Cód. 660 - Sala comI. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cöd, 661 - Sala comI. 70m2 - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
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 c/350m2 - R$ 80?,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 II - R$ 75.000,00 - Aceita terreno, apto, carro.
Cód. 150 - Casa alv. cl 140,OOm2, sendo 3 quartos. Rua Alfredo Carlos Mayer n2 275 - Centenário - R$ 43.000,00 +

financiamento. •

Cód. 151 - Casa alv. 91m2 - 3 qtos., Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
Cód. 157 - Casa alv. cl 115,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos - ResidencialSatler - 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
Cad. 356 - Terreno c/ 495m2 - R. Jorge ,Lacerda - Centro - R$ 58.000,00
Cód. 366 - Terreno cl 320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Financiáveis
Cód. 367 - Terreno c/ 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

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 peças avulsas em geral - Visite-nos e confira!

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
fi '(047) 373-0077 e 373-01�1
89270-000 - Guaramirim - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INfERIMÓVEIS
CRECI0914-J

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

.�PRO"A
� ClmuÇl8 IPlAIIU_1I

..

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 -Sala 102 - 1Q andar - Jaraguá do Sul - SC Fone/Fax
371-6310 c Jaraauá do Sul- SC - CRtA/SC 32.786-7

(

* Casa nova ,em alvenaria (pré
moldada), com 54 m2 (2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia

e garagem), terreno com 315m2 -(15
x 21). Loteamento Primavera

(Estrada Nova) Preço; R$

20.000,00 (Ne�ociável)

APARTAMENTOS CONFORTÁVEIS E PRÁTICOS,
LOCALIZADOS EM ÁREA CENTRAL, CONSTRUÍDOS EM

SISTEMA DE CONDOMÍNIO, A PREÇO DE CUSTO, COM

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE:PROMA
- -,.

� -

� IRua Leopoldo Malheiro I �
r;..

* 7 Pavimentos
* 24 Apartamentos
*Apartamentos de 2
e 3 quartos
* Elevador
* Garagens
* Bicicletário
* Portão e Porteiro
Eletrônico
* Central de Gás
* Instalação de TV a

c, a b o / A n t e n a

Parabólica
* Fio Terra para
computador

l :íRua Angelo SChiochet

* 1 Suíte
.

* 2 Quarto
*BWCSocÍal
* Sala estar / jantar
* Sacadadchurrasqueira

* Copa I Cozinha
* Lavanderia
� 1 Vaga de Garagem
i}rea apto.TipoOl-141,40m2
Area apto Tipo 02 - 148,55m2

VENDAS:
SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1"S73-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 103 - 1 Q andar - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 371-8814
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



com terreno de 16x32
na Rua Irmão Leandro

por R$45mil. Tratar
371-0698.

Atenção comerciante,

dispomos de todo

material para

montagem de loja
(araras, cabides e

manequins) Tratar
com Andréia 371-

2466 em horário

comercial.

Vende-se Cavalo

.

marchador (próprio
para moças e

crianças). Tratar
371-2357 com

Vilson.

Procura-se uma'

pessoa do sexo

feminino para morar

com uma moça e que
trabalhe no horário

comercialou

matutino, não precisa

pagar aluguel
Tratar com Melita no

372-1744 com

Karina.

Vende-se moto today
89 por R$ 1.600,00, e

troca-se Fiorino 93

por Kombi. Tratar

Rua Campo Alegre,
529 Ilha da Figueira

com Bueno.

Vende-se terreno de

3.394 m? por R$
10.500,00, tem 3

lotes de 15x35,

prontos para
construir ou troco

por casa no

Garibaldi próximo da

Escola Keiser Tratar
no telefone 392-3102

com Deomir.

Vende-se Del Rey GL, ano 86, cor prata, a
álcool. Valor: R$ 9.200,00. Tratar com
Maurino Giacomozzi, Estrada Isabel,

fundos do Seminário em Corupá. Telefone
372-2212. r

Vende-se telefone
celular Motorola

com carregador por
R$500,00.

Tratar 975-1818.

Vende-se terreno de

15x20 com casa de

alvenaria de 2 pisos
de 5 x 6 por R$
5.000,00. Tratar
com Orides no

Banco do Brasil da

Barra.

Vende-se casa mista

em Massaranduba

de 190m2 próximo a

Marisol por R$
40.000,00, aceito
trocar por terreno

ou casa em

Jaraguádo Sul.

Tratar 975-0622.

Vende-se casa de

alvenaria de 90m2 com

terreno de 450m2 na

Ilha da Figueira troco
..

por casa, chácara ou

terreno em Schroeder

por R$25. 000, 00.
Tratar 372-1804.

Vende-se terreno de

450m2 na Figueira,
aceito carro por R$10
mil. Tratar 372-0263.

Vende-se 2 máquinas
retas e 2 de cobertura.

Tratar 372-0805.

'Vende-se RDZ-135 por
R$ 1.800,00. Tratar

372-2719.

Vende-se casa de

alvenaria de 140m2

Vende-se moto Yamaha
135 ano 83, aceito

aparelho de som ou

por
-

R$700, 00.
Tratrar 372-1525.

Vende-se Filmadora

Sony por 4xR$250,00.
Tratar 973-3418.

Vende-se Celular

Gradiente por

R$500,00. Tratar 975-
3259.

Vende-se Terreno no

Chico de Paula por

R$9.500,00, aceito
carro. Tratar 372-2452.

6· I 371-7931
.
IrassO Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS COMPRA. VENDE. ADMINISTRA

'/ Imóvel k\rea m' Qtos Sui Gar Bairro EndereçolPonto Ref. Preço R$ Informações Gerais "

Empresa líder no mercado admite Casa Alven. 190 3, 1 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m' - negocia
Casa A1ven. 152 2 1 1 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita 'casa de menor valor

Operadores em Windows, Word, Excel, Casa Alven. 115 3 - 1 Champaghat R. Irmão Magno, sino 70.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 98 3 - 1 Rau R. 363 - Próx. Renascença 30.000 Aceita casa em Joinville

Internet, CoreI. Interessados comparecer
Casa Alven. 170 3 - 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 10.000 Em construção I Negociáveis
Casa Alven. 120 3 - 1 Rio Molha R. da Gruta (8' Capela) 35.000 ParcelaiAceita carro

munidos de curriculum vitae a Av. Casa Alven. 60 3 - I Schroeder
.

Vila Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis

Marechal Deodoro da Fonseca - 405 Apto. Pronto 273 4 2 2 Centro Ed. Athenas - 40 andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado

Apto. Pronto 130 3 1 I Centro Ed. Isabela - 30 andar
.

35.000 + CEF - Troca por casa

Sala 3 no dia 18/2 a partir ds 9 horas. Apto. Pronto 80 2 - I Amizade Res. Amizade - 10 andar 30.000 + CEF (30 parceias)
Apto. Pronto 90 2 - 1 Centro Ed. Juliana - 20 andar 53.000 Quitado

Informações pelo fone: 372-0919. Apto. Pronto 90 3 - 1 Amizade Res. Amizade - 10 andar 15.000 + CEF (R$ 323,00 pl mês)
Apto. Pronto 150 3 1 1 Centro Ed, Ana Paola 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 3 1 1 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 34.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
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 386 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 Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder , Rua Valentin Zoz 8.000 EntradadeR$ 2.500,00+ 36 x R$250,()(
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 960 30.0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 35.000 Próx. Malhas Elian
Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 18Ó.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 Zahghelini 35.000 Aceita parcelar
Lotes 465 15.0 x 31.0 'Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.QOO + 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 sem entrada - R$ 220,00 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

Gráfica e Editora CP Ltda.
Loteamento Vários Várias tamanhos Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 150000 150 x 1000.0 Schroeder Estrada Estação Celesc 65.000 Nascen te/Lagoa/Pasto/Casa
VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO

Rua Walter Marquardt, 1180 PARA ADMINISTRAR A OBRA 1??

Fone/Fax: 371-1919/372-3363 �
ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO !!!

./.

_-III
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- Casa de alvenaria c/235rn2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa de menor valor
- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria c/100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios do Norte
- Sala comercial térrea c/ 77,5m2 na Rua Reinoldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno
- Terreno na Rua Carlos Ferreira c/540m2
- Terreno na Rua Francisco de Paula c/650m2

.

- Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira cl397m2
- Terreno c/420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c/3080m2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro SantoAntônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 morgos c/casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte c/23 morgos, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo c/8 morgos, água e luz
- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomíno Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

\..3't.e�
�O\,\C\a

ASSINE:
Jornal

CORREIO
DOPOVO

Assinatura semestral:

R$ 30,00'
Assinatura anual:

R$ 50,00

Rua WalterMarquardt.LlSõ
Fone/Fax: 371-1919/372-3363

FONE: (047) 372-2734
Vende

TERRENOS
· Terreno cl 1.830,00M', Rua: Vergilio Rubini, na Bima •

R$.45.000,00
• Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee· 20% de entrada e saldo
em 30x· Total· 10.ÓOO,00 •· Terreno no Resickncial Imperador, Rua João J. Ayroso . R$
8.000,00 entrada + 30 x de R$ 233,33 . Total R$ 15.000,00 •• Terreno no Reseidencial Miranda, Rua BerthaWeege,· a partir de
R$ 6.000,00 à vista

•· Terreno c/3.632,00m', Rua Feliciano Bortolini, atrás, do mercado

Breithaupt da Barra· R$ 120.000,00
• Terreno cl 16Q.000,00m', Tifa da Alma, Rio Cerro II· R$ 70.000,00 •
SiTIOS I· Sitio cl 55.000,00m', edificado cl uma casa em alvenaria. de

150m2, localizado no Ri!J da Luz II, próximo a Sociedade Aurora,

.•R$ 30.000,00

CASAS •· Casa de alvenaria ell54m2• 4 quartos, garagem. Rua Francisco

Hruschka, início do asfaito • R$35.000,00 • I• Casa de alvenaria c/4 quartos, garagem, terreno c/l.000,00m',
Rio Cerro II, defronte para o asfalto· R$40.000,00 •• Casa de alvenaria cl 170,00m2, 3 quartos, 1 suite, piscina,
garagem, Rua Feliciano Bortolini, atrás do Supermercado Breithaupt

•· R$ 65.000,00
• Apartamento cll0l ,00m2, garagem p/2 carros, Rua João Picolli,
165· R$ 40.000,00 (aceita-se carro no vlor de R$10.000,00 a R$.15.000,00

LOCAÇÃO
· Sala comercial c/40,00m2, Rua Angelo Rubini, 1197· R$ 350,00

•• Sala comercial cl 50,00m', Rua Pastor Alberto Schneider, na

Barra (Perto Bom Preço)' R$ 220,00
• Sala comercial c/30,00m', Rua Angelo Rubini, 309· R$ 150,00 I• Sala comercial cl 36,00m2, Rua Angelo Rubini, 972· R$ 270,00
· Sala comercial c/50,00m2, Rua Pastor Albert Schneider, na Barra.(Perto do Bom Preço) • R$ 220,00
· Sala comercial cl aproximadamente 15,00m2• R. Angelo Rubini,

I518· R$ 100,00
· Galpão em alvenaria cl 110,00m2, Loteamentó Ouro Verde· R$
�� I· Apartamento cl ;2 quartos, lavanderia, garagem, Lot. Papp, na

Barra- R$ 290,00 •· Apartamento c/3 quartos, garagem, Rua Pastor Alberto Schneider,
1187 • R$ 270,00
• Casa de alvenaria-cl 3 quartos, garagem, Rua Pastor Alberto .'
Schneider, s/n· ·R$220,00
• Casa de madeira cl 4 quartos, BWC, Rio Cerro II • R$ 200,00 •• Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem, RuaWolfgang Weege,
perto da Malwee • R$ 200,00 I• Casa de alvenaria cl 3 quartos, Lot. Rosa, na Barra- R$ 300,00

'"

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS

I
Rer, 003 . Terreno e/l.540m' . Próx. Sear . Centro· R$ 100.000,00

IRef, 004 - Terreno e/5.184m2 - Rua 199 (Vila Nova) - R$ 100.000,00
Ref, 007 - Terreno cl 85.ooo,OOm' - Rio Molha (ao lado da Gruta) - R$

60.000,00
Ref, 008 - Terreno cl 537,OOm2 Loteamento VersalIes (lote n° 053) - R$

15.000,00

I
�:.�� Terreno e1l2x25,50 Rua Antonio Zielmann (Guaramirim)

R$IRef, 038 - Terreno e/651 ,50m2 Lote 91 Ana Paula R$12.ooo,00
Ref. t41- Terreno e/5.380,48 01 frente p/BR280 e Rua dos Imigrantes
R$ �.000,00
ReCOlO· Lote n° 002 Loteamento Ana Paula II - Rua 209 cl Asfalto'Rua
326 José Narloeh R$ 15.000,00
Ref, 037 - Lote n? 086 Loteamento Ana Paula III cl casa mista de 70m2

I
�!/���'�ote n" 162 Loteamento Cirilo Zanghelini - Edif. cl Meia

IÁgua R$ 5.600,00 + 38x R$160,00
R�f. 034 • Lote n" 034 Loteamento Cirilo Zanghelini R$ 3.500,00 + 42 x

R$180,00.
Ref. 035 - Lote n° 176 Loteamento Ouro Verde cl casa de madeira 99m2
R$ 7.500,00 + 40x R$ 170,00

I

Ref. 036 Lote n" 025 - Loteamento Piazera R$ 8.000,00
Ref. 039 - Lote n° 059 Loteamento Constntino Pradi cl 466m' eleasa

I
mista 66m2 R$ 15000,00

ICASAS
.

Ref. 017 - Casa mista cl 100m2 - Rua 209 - Francisco Hrusehka - R$
21.000,00 .

Ref. 021 - Casa alvenaria e175m2 -Ouro Verde (nova) cl finaneiamento
R$ 32.000,00
Ref, 025 -Casa de 60m' lote n° 180 Ana Paula IV - R$ 14.000,00
Ref, 040- Casa alvenria 70m' Rua Luis Bonolini - Jaraguá Esquerdo R$

I
����� Casa madeira cl 88m' e uma de alvenaria de 98m' Rua Goiás

IVila Lenzi R$ 70.000,00
Ref. 032 - Casa alvenaria com 95m2 - terreno c/645,OOml Loteamento
Fredolino Martins R$ 25.000,00 + 22x R$ 155,00
Ref, 033· Casa de Alvenaria 180m' Ricardo Mass n° 106 Nova Brasília
R$ 80.000,00

I
COBERTURA

Ref, 023 - Edifício Argus com 250,oom' - R$ 180.000,00
LOTES FINANCIADOS

Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento São Cristovão II I
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n2 1594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762·J

VENDE:
APARTAMENTO: com 3 quartos. 2 banheiros, sala, copa, cozinha,
área de serviço e garagem. BARRA VELHA DE FRENTE PARA O
MAR.
APARTAMENTO: com 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e

garagem. EDIFíCIO MAGUILÚ.
APARTAMENTO: com 3 quartos, sala, cozinha, copa, área de

serviço, banheiro e sacada. EDIFíCIO VILA NOVA.
APARTAMENTO: c/3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros,
área de serviço, garagem e 3 sacadas. EDIFíCIO IVANA.
CASA DE ALVENARIA: com 3 quartos, 2 banheiros, sala, copa,
cozinha, área de serviço, 2 garagens e dispensa. CZERNIEWICZ.
CASA DE ALVENARIA: com 1 suíte. 2 quartos, sala, copa, cozinha,
área de serviço e garagem. JARAGUÁ ESQUERDO.
CASA DE ALVENARIA: com 1 suíte com hidromassagem, 2

quartos, 1 banheiro, sala, copa, cozinha, área de serviço,
churrasqueira, dep. empregada e 2 garagens. SÃO LUIS.
CASA DE ALVENARIA: c/3 quartos, 2 banheiros, sala, copa,
cozinha, área de serviço e garagem. Centro R$ 47.000,00
TERRENO: cl 1 0.256,OOm2 - VILA BAEPENDI
TERRENO: cl 480,OOm2 LOTEAMENTO BERNARD
TERRENO: ct 440,OOm2 VILA NOVA
TERRENO: 500,OOm2 RESIDENCIAL MIRANDA (BARRA)
TERRENO: 455,OOm2 LOTEAMENTO PAPP (BARRA)
TERRENO: 363,63m2 BARRA DO RIO CERRO
TERRENO: 85.000,OOm2 RUA JOINVILLE

'OFERTA
2 computadores Monydata 386 - R$500,00
(cada)
2 Leitor ótico Spectra Physics VSl.200 - R$

750,00 (cada)
1 Leitor ótico Spectra Physics SP 400 - R$

400,00 (cada)
2 Imprecheq s/teclado - R$ 390,00 (cada)
2 Monitor c! teclado R$ 250,00 (cada)
1 aparelho Fax Panasonie R$ 300,00
"J Estabilizador.BK Trusting 3,5 kva (preço a

combinar)
1 cofre Metablas 1.40xSO - R$490,00

Contato pelo fone: 372-3647

Valorize Seu Imóvel
Instale:
Sistema
de Alarme
Portão
Eletrônico
Video Fone
Interfone

372-3090

NSEN

CREC11873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Residencial Tulipa - R. Ângelo Schiochet
- Apto 404 c/suíte + 2 quartos e demais dep. - Entr. R$22. 100,0003/99 +

assumirparcelas de condomínio de 2,04 Cub's (R$876,56) - términopara abril/
2000.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edit. Dianthus - Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,aOm2, 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 incluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saldo a

combinar.
Edifício Amarillis • Rua Ãngelo TorineIli • Vila Nova

Apto clsuíte + 2 quartos e demais dep., sacada o/churrasqueira - Entrada de R$33.319,OO + assumir prestações
de ondomínio de 2,23 Cub'a (R$958,20) - término previsto para 03/99.
Edit. Amaranthus Rua Adolfo Sacari • lat da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos nº 301, 302; 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs

(R$ 1.56a,37)/mês.
CAsAs

- Casa alv. cl 3 quartos, cl 180,OOm2 - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em

Blumenau.
.

.

- Casa alv. cl 156,OOm2 + sobrado cl 300,OOm2 - Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carro/apto.
- Casa mista cl 91,OOm2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, cl 11 O,OOm2, cl 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 - ÁguaVerde - R$ 63.000,00
- Casa cl 150,OOm2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Picolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se ou troca-se.
- Casa cl 120,00m2, 3 quartos, 2 banheiros e demais dep. R. Adão Noroschny, esquina c/ Otto Mayer, Vila Lenzi
- R$ 55.000,00
- Casa cl 320,OOm2, 4 suítes e demais dependências - Rua Lourival Zocatelli, 136 - Vila Lenzi - R$ 177.000,00

TERRENOS
- 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$1 0.500,00 ou entrada R$ 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,OOm2 - 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,OOm2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha· 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,OOm2 + 3.300,00m2 área construida, imóvel para uso industrial ou comercial - R. Carlos Blanck
- R$ 800.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R .. Erich Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00 .

- Lotes em Ubatuba rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$

600,00 + parcelas de R$ 200,00 corrigidos pelo salário mínimo.
- Lote de esquina cl 51 O,OOm2 - Loteamento Renascença - R. Pref. José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00

.

GALPÃO INDUSTRIAL / COMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,OOm2 + 300óOOm2 de área construída e terreno cl 6.209,OOm2 - Vila Lalau - R$ aoo.ooo,OO

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apto cl 3 qtos • Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep .• BR 280 Guaramirim
• 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 com suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio Gomes - Edifício Isabela
- Casa com 3 quartos e demais dependências - Rua Adolfo Tribes.
- Apto com 3 quartos e demais dependências - Condomínio Amizade

,
'

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
•
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Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

MB - Representações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

VENDE E TROCA'
Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, e/315m2, garagem pl 2
carros, churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de

esquina (FRENTE CI 3 RUAS), medindo 888m2. Rua Alexandre Haake, 698 -

Bairro Champagnat.
.

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 Fritz

Woguel, 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 ou troca por terreno cl casa.

- REPRESENTANTE COMERCIAL

- TÉCNICO DE LABORATÓRIO PLENO

- DIAGRAMADOR

- FUNILEIRO

- VENDEDOR DE CONSÓRCIOS - COSTUR!=IRA

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA_ MODELISTA 'r

- TÉCNICO DE VENDAS - CALDEIRISTA

- TORNEIRO MECÂNICO

- PROFESSOR DE ESPANHOL

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (pilnd. Moveleira
em Guaramirim)

- MECÂNICO DE CAMINHÃO

- TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
'\

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

Recrutamento para empresas também. Aproveite!
'

INFORMAÇÕES PELO FONE: 371-431 1 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

- ESTILISTA

Rua Coronel Procópio
Gomes-de Oliveira, 246

Jaraguá do Sul - SC

Fones/Fax:
372-0363 - 371-0091

Plantão 24 horas
Celular: 973-3999

�
HUMANA
ADE"alA DI 11M

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

de 1 7/1 1, em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

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

, de Riscos Ambientais, e o PCMSQ - Programa de

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

Para atender de forma global e concatenada a nossos

clientes, integraram-se os esforços técnicos da
FAUSEL'& ASSOCIADoS LTDA. e ,

HUMANA ASSESSORIA EM RH

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

� RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 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° 21.513 de 04-02-1998

Cópia recebida do cartório de Pomerode, neste Estado
GENEROSO DOMINGUES DOS SANTOS E ELSA SCHULZ -

Ele, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, natural de São José do Ouro, Rio Grande do

'Sul, domiciliado e residente na Rua Alberto Resner, Pomerode, neste Estado, filho de
Edmundo Domingues dos Santos e Angelina de Paula dos Santos -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
Bertha Weege, Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Eduardo Schulz e Ema Marquardt Schulz

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

EDITAL
.

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado deSantaCatarina, na forma
da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato

para Protesto os Títulos contra:

Aldo Darci Gundt, R. da Lixa, 69, nesta
Araci Hasse, R. 774, Ana Paula, 163, nesta

Ary C. Fruet Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 192, nesta
Bar e Merc. Neubauer Ltda. ME, R. Águas Claras, s/nr., nesta

Cargo Ad. de Transportes Ltda. ME, R. Joinville, 5126, nesta
Cargo Ad. de Transportes Ltda. ME, R. Joinville, 5126, nesta
Cargo Ad. de Transportes Ltda. ME, R" Joinville, 5126, nesta
Carlito Bettiato & Cia. Ltda., R. Mal.Deodoro, 360, nesta
Claudia Rousani Borges, R. Preso Epitácio Pessoa, 868, nesta
Cleni Aparecida Lanuki Mariano ME, R. Antonio J. Macedo, lote
59, nesta
Com. Instruda Ltda., R. Vitor Rosemberger, 436, nesta
Comercial Oma Quedy Ltda., R. Angelo Rubini, 234, nesta
Conf. Karlla Katrynne Ltda, BR-280, Pref. Engelbert Ochlert, 2000, nesta
Confecções H. Marq. Ltda., R. Guilherme Weege, 22, nesta
Constru-Haus Com. MaL Constr. Ltda. ME, Av. Mal. Castelo Branco, 2300,
Schroeder - SC

Distrib. e Confec. Adima Ltda., R. Joinville, 5249, ala 1, sl 49/50, nesta
Fatima Scapini Confecções Ltda., R. Reinoldo Rau, 327, s11, nesta
G.A. Fretta & Cia Ltda., R. Mal. FlorianoPeixoto, 35, nesta

Uma data especial, merece algomilito especial
Venha conhecer. ..

...

C·I.

.
,', �. '. .

,

tJNacionais & Importados
Presentespara todas as datas

HS Ind. e Com. de Prod. Alimentícios, Estrada Braço do Sul, km. 25,
Schroeder-SC

Ind. Com. Panif. Ltda., R. Joinville, 2268, nesta
Indústria e Com. Ewald Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1484, nesta
JT Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 601, nesta
JT Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 601, nesta
Jakes Calçados Ltda.-ME, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429, nesta
Jakes Calçados Ltda.-ME, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429,nesta
Jocar Auto Peças Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1589, nesta
Jocar Auto Peças Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1�89, nesta
Keretch Ulbrich Ltda. ME, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1067, s 3, nesta
Ludial Móveis Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429, nesta
Macol-Leandro F. Manes & Cia. Ltda. LT, R. Mal. Deodoro da Fonseca,
1550, nesta'
Nelci Schneider Rubiniho, R. Fidelis Stinghen, 232, Loteamento Jardim

Francisco, nesta
Nilva Salete Modrock, R. Inácio Satler, 52, Nereu Ramos, nesta
Nis-Publicidade e Comun. Visual Ltda. R. Jorge Lacerda, 277, nesta

Papelaria Cultural Ltda., R. Mal. Deodoro da Fonseca, 860, nesta
Paulo Lorenzetti (Estofados), R. Ilha da Figueira, nesta
Posto. de Medicamentos Rio da Luz 1, Estr. Ribeirão Grande da Luz,

.

s/nr.,
nesta

Posto de Medicamentos Rio da Luz 1, Estr. Ribeirão Grande da Luz, s/nr.,
nesta

Pratabella Com. e Repr. de Jóias Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 632,
nesta

Pratabella Com. e Repr. de Jóias Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 632,
nesta

Pre Moldados Agha Ltda., R. Clara Hanemann, nesta
Pre Moldados Agha Ltda., R. Exp. Gumercindo da Silva, 62, nesta
Raulino Vasel, R. Itoupava Açu, d 172, nesta

Regicelis Com. de Conf. Ltda.-ME, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 889, nesta

Regis Com. de Brinquedos Ltda., R. dos Escoteiros, 30, nesta
Regis Com. de Brinquedos Ltda., R. dos Escoteiros, 30, nesta
Renovar Decorações Ltda., R. Carlos Egerh, 285, sl I, nesta

Rogerio da Silva Pre-Mold.-ME, R. Bernardo Dornbusch, s/nr., nesta

Rosaura Mazzini Oleiro, R. Guilherme Weege, 22, nesta
Rudimar Dreris, R. da Luz II, nesta

Sulmarco, S Design Editorial, R. 329, nr 274, Bairro São Luiz, nesta

Tingicolor Res Sint do Sul LT, R. Fritz Bartel, 727, nesta

Tingicollor Resinas Sinteticas, R. Fritz Bartel, 727, nesta
Tingicollor Resinas Sinteticas do Sul Ltda. R. Fritz Bartel, 727, nesta
Weimer Reese & Cia Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 40, nesta
Weimer Reese & Cia Üda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 40, nesta
Weimer Reese& Cia Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 40, nesta
Elio Leite (Estofados), R. Claudio Tomaselli, Guaramirim-SC

. Marilda Ruon (Estof.), R. João Sotter Correa, Guaramirim-SC
Po'ntos & Fios Criações Ind. Com., R. Rod. BR-280 KM 59, s/nr, nesta
Posto de Medicamentos' Rio da Luz, Estr. Ribeirão Grande da Luz, s/n

nesta

Posto de Medicamentos Rio da Luz I, Ribeirão Grande da Luz sin°, nesta

E, como os ditos deverdores não foram encontrados ou se recusam a aceitar

a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, pata que os

mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müllerm n° 78,

no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por

que não o faz, sob a pena de serem os, referidos protestados na forma da

Lei, etc.

JD/Jaraguá do Sul, 11 de1feveréiro de 1998.

IIton Hoffmann

Tabelião Sustituto
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Vende-se Tipo 94

por R$ 10.800,00.
Tratar 973-3241 .:

Vende-se Escort

Hobby por
R$ 7 mil reais.

Tratar 372-2125.

Corsa. Tratar 372-

2587.
garantia e pneus

novos, melhor

oferta. Tratar 372-
4000 ramal 4330

com Narcizo.

Vende-se D-20, ano

91, cÇJr vermelha,
toldo, ótimo
estado de

conservação, aceito
carro de menor

valor.

Tratar 973-9033.

Vende-se Gol 95

1.8 a gasolina, por
R$ 11 ·mil reais.

Tratar 392-3076.

Vende-se Chevette

.83 por R$
2.800,00.Tratar

975-0287.

Vende-se D-20

ano 91 em bom

estado. Tratar 973-

9033.

Vende-se Prêmio

CS 89 por R$
5.200,00. Tratar

372-3757.

Vende-se Kombi

78 por R$
.

2.300,00, aceito
troca. Tratar 373-

0415.

Vende-se Fiat Elba

ano 87 motor 1.5

por R$2.500,00 +

12x R$ 180,00.
Tratar 374-1341
com Sergio.

Vende-se Escort L

ano 89, 4 pneus
novos e motor novo

Vende-se

Palio Weekend 1.5
.

ano 97, vermelho
com som porR$ 10

mil reais + 26x R$

500,00, ou troco por
carro até R$ 10 mil.

Tratar 371-8010.

. Vende-se F-I000

por R$ 6.300,00 ou 78 á gasolina por
negociar. Tratar R$ 3.300,00.

Rua Emilio Schulz; Tratar Rua José

327 Bairro São Luis
.

Teodoro Ribeiro,46
ou 372-0567 na Ilha da Figueira.
parte da manhã

com Marlisa.

Vende-se Kia

Besta 95 por R$
16 mil reais.

Tratar 973-8959.
Vende-se Verona

LX 94 1.8 por R$
11.500,00. Tratar

973-5001.

Vende-se Uno IE

96 por R$
8.500,00. Tratar

371-9010.

Vende-se Gol 1.000

94 por 7.500,00.
Tratar 975-0688�

Vende-se Uno 1.6R

91 gasolina por
R$ 7.500,00.

Tratar 373-0757 .

Vende-se Fiat 147

GL 79 motor naVende-se Gol 94

CL 1.6 gasolina,
I

por R$ 8.500,00.
Tratar 973-9445. •

AUTCIMÓVEIS
CARROS NOVOS E USADOS .

Rua Reinaldo Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421Vende-se Marajó
82 gasolina por
R$ 1.500,.00 + 7x.

Tratar com Tédi

973-5496.

Palio EL 2 portas 96/9

laranja
Uno Mille EP 96/96 vermelho

Peugeot 405d 95/95 azul

F1.000 S 94/95 branca

Escort hobby 1.6 93/93 azul

Monza SLE 1.8 88/89 verde

Apollo gis 90/90 vermelha

Fiesta 1.0 96/97 branco

Fiesta 1.0 4 portas. 96/97

laranja
Versailles 2.0 gl. 94/95 cinza

completo

Vende-se Uno Mille

96 por R$
8.500,00, troco por

r--------------�-----,
I CASA DO AUTOMOVEL I
I I
I .. AUTOPEÇAS I .

I I
I .. CORREIAS I
I .. ROLAMENTOS I
I I

II Rua: Barão do Rio Branco, 72 Jaraguá do Sul- SC IIFone: 372-3675 Fax: 371-7157

Latoaria, Pintura é Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS
Rua J<>i ..."ille ...2 3573
F<> ...e(04�)37�-ga22

JARAGUÁ DO SUL - SC::

"PNEUMANIA "

A nOMoçAo QUE VAI CONTAGIAR OS CARROS DA CIDADE

'NEUS, AMORTECEDORES,-MOLAS E SUSPENSÃO EM GERAL
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escapamento de outro.

Amotorização, aliada ao bem
balanceado conjunto. de

suspensões dianteira e traseira,
dá a segurança necessária ao

Siena em qualquer situação.
Além de transmitir todo o

conforto aos ocupantes,
independente do tipo de piso
enfrentedo.

As formas da.segurança

o primeiro item, ponto dê
honra para Fiat, foi fazer um
modelo que acompanhasse a

tradição da marca de oferecer o
melhor espaço interno ao cliente,
e ainda com o detalhe de o Siena
ter o maior porta-malas da

categoria, 500 litros, para atender
às nessecidades de um amplo
perfil de consumidor, do jovem
à familia, ou simplesmente o

consumidor que quer ter o que
há de mais inovador no mercado,
marcando, assim, presença como
personalidade completamente
sintonizada com a modernização

. global.
O design do Fiat Siena foi

consebido pelos estilistas do
Centro Stile Fiat em conjunto com
o estúdio LDE.A de Turim, Itália,
eo resultado é um sedã espaçoso,
com linhas atuais, aliando muita
classe e modernidade ao modelo.

,

Um dos principais pontos
estudados com muito cuidado

pelos projetistas foi a aerodinâmica
do Fiat Siena, nurri conjunto

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

o conjunto motor-suspensão do Siena foi pensado para oferecer
o máximo em segurança e conforto

harmônico muito bem delineado,
englobando inclinação dianteira,
com conjuntos óticos integrados e

traseira alta.

Isto foi possível a partir dos
estudos feitos em túnel de vento,
que resultàm em um ótimo
coeficiente aerodinâmico de Cx
0.33. O design permite um

perfeito fluxo de ar desde a frente
até a traseira, fazendo com que
o Fiat Siena teriha muito pouca

resistência ao ar, o que significa
melhor desempenho e economia.

Economia e performance
também são reforçadas pelo
conjunto motriz do Fiat Siena, os
motores 1.6 SPI e 1.6 MPI 16V.
Com 1.580 cm-, quatro válvulas

por cilindro e duplo comando de
válvulas no cabeçote acionado

por correia dentada. O cabeçote
é de alumínio, tipo cross flow,
admissão de um lado e

Utilitários Ducato estão chegando
às concessionárias da Fiat

Linha da Fiat inclui
dois furgões e uma van,

por preços até R$ 29 mil, .

A linha de utilitários
Ducato está chegando esta

semana às concessionárias
da Fiat. São três versões.
A mais simples e barata é
a Ducato 8, um furgão
com teto baixo que custa
R$ 24.300. Também
exclusivo para cargas é o

. furgão Ducato 10, com
teto alto e que sai por R$
28.800. Para o transporte

de passageiros, existe a

Van Ducato, com

capacidade para 10

pessoas (incluíndo ai o

motorista). Esta van tem

preços apartir de R$
27.200, o que .de i x a
extremamente competi
tiva.

Fabricação no Brasil
marcada para 1999.
Toda linha Ducato tem

tração dianteira e é

equipada com motor 2.5

litros aspirado movido a

diesel. Com esses

veículos, a marca italiana

pretende conquistar boa

parte do mercado que hoje
é dominado pelas vans

coreanas e pela Mercedes
Sprinter montada na

Argentina.
A principio, a linha

Ducato será importada da
Itália. A Fiat faz planos de

produzir os utilitários em

Minas Gerais a partir
de1999.

,

A segurança é total, e foi
concebida-ainda nas pranchetas,
de fórma a atender a todas as

normas de segurança que vão ser

exigidas na Europa apartir de
outubro de 1998.

Um modelo completo,
pensado para atender aos mais

exigentes consumidores de todos
os segmentos.

Proteção de Fibra interna, lona marítima e

capota de lona para todos os modelos de

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

CIVEL - '1 O ANOS
Rua Joinville, 2757

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

\IlAÇÃO
C'ANARlNJfO

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
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Representando a melhor safra das gatinhas da urbe, Vivian K. Emmendoerfer

CARNAVAL
A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer contratou as bandas In Natura e

tudium 7 para animar o Carnaval de Jaraguá do Sul, nos próximos dias 21, 22 e 24, na Praça
Angelo Piazera.

.

Ef.J �'N'10N'4
r;jJ=' O cantor e compositor cinqüentãoBobDylan, autor da eterna cançã�Blowin' in the Wind,
estará se apresentando pela segunda vez em São Paulo, nos dias três e quatro de março, para

divulgar o seu mais recente trabalho, Time Out ofMind. Ainda não temos a conftrmação, mas
cogita-se a realização de um show, também.em Porto Alegre, no próximo dia 7.

)NIVER
Marcelo Gascho (13/2), Kleber R. Alves (14/2), Deise L.

Adriano (15/2), KarinaMüller (16/2), Jeanny Emmendoerfer

(1812), Eloá S. Cristofolini (18/2) e Ricardo Sasse (19/2).

'O talento educa-se na calma; o caráter, no tumulto da vida" (Goethe)
Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Picol/i, 246, Jaraguá do Sul (SC),
Cep: 89251-590. Se preferir, para os fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista.

Rua Bernardo

Dornbusch, 719 - sala 03

Fone: 371-8331

BOl1tiqL\e
Leila De",iseler;IiI"".

CORRETORA DE SEGUROS
* Trajes Sociais e Sport
* Modinha......

B
-

Rua Marina e
Frutuoso, 180 0Fone/Fax: 372-3306 �JaragUá do Sul· se �(ADi

371-3633
Procópio Gomes, 481

A causa da princesa Diana de combate às minas
terrestres conquistou o mundoe até ganhou o prêmio

.

Nobel da Paz. Agora, vários artistas como Donovan,
Sandie Shaw, Richie Havens, Tim Rose e outros se

reuniram para gravar o ÇD triplo Peace On Earth,
contendo algumas das músicas de paz e protesto mais
conhecidas de todos os tempos. No repertório estão

canções como, Universal Soldier, Happy Xmas (War Is
Over), Amazing Grace, Whats Goin 'On e outras. O
dinheiro da vendagem dos discos vai para o Fundo
Mundial para Banimento das Bombas Terrestres e do
Tráfico de Armas. O CD custa 18 libras e está sendo
vendido pelo correio e pode ser adquirido neste endereço:
DTK MailOrder, PO Box 11249, London, SW6 7ZF.

(Shopping Music) ;

INFORMATNO CENfER SOM
Títulos mais vendidos: Banda Eva (Ao Vivo), Top
18; Titanic e Celine Dion (Let's Talk About Love).
Principallançamento: PlanetaAtlântidaHits (Vol.2).

- - - r • �I _� J�/\ � - --
JOINVILLE

..... t li
"

.,-�

• G.N.e. eine Mueller 1: Titanic. •
Horários: 14h, 17h4S, 21h30 (sexta a domingo).
13h30, 17h IS, 21 h (segunda à quinta).

• G.N.e. eine Mueller 2: Spice World.
Horários: 14h, 16h.
Será que Ele é?

I Horários: 18h, 20h, 22h.
G.N.e. eine Mueller 3: Spawn - Soldado do Inferno.

Horários: 13h30, ISh30, 17h30, 19h30, �I h IS.•I
BLUMENAU

I G.N.e. eine Neumarkt 1: Tita�ic.
Horános: 14h, 17h45, 21h30.

•
o.n.c.cs« Neumarkt 2: Spaw.n - Soldado do Inferno.

, Horános: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
G.N.e. eine Neumarkt 3: Titanic.

•
Horários: 13h30, 17h, 20h30.

G.N.e. eine Neumarkt 4: Spice World.
Horários: 14h30, 16h30.

I Advogado do Diabo.
.

Horários: 18h30, 21h1S.
G.N.e. eine Neumarkt 5: Será que Ele é?

I
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 21h45.

G.N.e. eine Neumarkt 6: George - O Rei da Floresta.
Horários: ISh, 17h, 19h.
O que é isso Companheiro?
Horário: 21h.

- Programação válida para o perrode de 13 a 19/2.

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

I

•
I

I
I

•

•

•

•

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

Rua Ângelo Schióchet, 144
(Próximo ao Beira Rio)
Fone: (047) 371-3153

�.rI�

��
��

� eíf?()/se 4540

""j,...J
'"

CWIZARD
IDIOMAS

Fone: 371-8024
Av. Getúlio Vargas, 99
Centro - Jaraguâ do Sul

®
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

,o perdã�'
Sobre este assunto, falei

estes dias no meu programa
de rádio. Mas, acho que
nunca é demais falar e

colocar outros pontos.
É realmente preocu

pante, que hoje em dia,
grande parte da hu
manidade não consegue
perdoar. Já ouvimos o

seguinte: "Posso perdoar;
mas não esquecer". E

possível que neste caso,
houve o perdão
verdadeiro? É até possível
que um de nós já falou
assim. O que importá,
porém, é tentarmos

compreender o verdadeiro
sentido do perdão.

Já não lhe aconteceu,
prezado leitor, que depois
de um tempo, você olha
para certa pessoa e lembra
-que um dia qualquer se

desentenderam, mais você

não se lembra de mais nada,
_

não lembra como foi e por
que foi o desentendido.
Aqui, o tempo resolveu
apagar o acontecido desa

gradável e o relacionamento
continua normal. Arrisco
dizer aqui, que houve o

perdão verdadeiro.
Quero ainda colocar aqui,

alguns textos bíblicos, que
falam do perdão e de como

Deus fala do perdão. No livro
do profeta Isaías, 'no capítulo
38, 17, está escrito na segunda
parte, que Ezequias falou:
"Porque lançaste para trás de
Ti, todos os meus pecados".

Também no livro de
Hebreus, o capítulo 8, 12, o
apóstolo Paulo escreve, que
Deus disse: "Pois, para com

as suas iniqüidades usarei de
misericórdia e dos seus

pecados jamais me

lembrarei" .

Um terceiro texto, que
para mim é incrível, está
escrito no livro do profeta
Miquéias 7, 19: "O Senhor
tornará a ter compaixão de
nós, pisará aos pés as

nossas iniqüidades e

lançará todos os nossos

pecados, nas profundezas
do mar".

Há coisa melhor que
isto? O de sabermos ser

perdoados por Deus, em

tudo o que fizermos? Mas
cabe aqui ainda um alerta!
Não devemos abusar do
arriar de Deus e pensar que
podemos fazer tudo o que
de mal existe e que um dia,
Deus perdoará. Não é bem
assim. Deus é um Pai
amoroso e perdoa todo

aquele que está realmente
de coração arrependido.

Um abraço,
Alba Piske

LIVROS NA PRAÇA - Veja se o seu nome não está nesta listagem

Com o título do nosso

artigo, o escritor Toni Vidal
Jochern, de ÁguasMornas-SC,
volta à área cultural com um

livro histórico, lançado em

1992, evidenciando o processo
imigratório da primeira colônia
alemã em Santa Catarina: São
Pedro dé Alcântara, além das
colônias Vargem Grande,
Santa Isabel, Teresópolis e a

localidade de Loeffelscheidt.

Hoje, essa região colonial

compreende os municípios de
- São Pedro de Alcântara, Águas
Mornas, Rancho Queimado e

São Bonifácio localizados no

continente fronteiro à capital
catarinense.

Anteriormente, fizemos
uma chamada para o

lançamento do livro "A

epopéia de uma imigração",
que contém inúmeros

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

([entro �e ([ultura J\lemã
�e Waraguá �o�ul

Assembléia Ordinária
O Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul, com sede em

.Jaraguá do Sul esq, por seu presidente,
CONVOCA

todos os associados, para comparecerem à Assembléia Ordinária, a
realizar-se no dia 26 de fevereiro de 1998, quinta-feira, às 18 horas
em primeira convocação, na Associação RecreativaDuas Rodas, Rua
25 de Julho, 2080, Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul esq, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA:

1) Prestação de contas;
2) Eleição de Diretoria e Conselho Fiscal;
3) Assuntos gerais.
Não havendo quórum por ocasião da primeira convocação, a

Assembléia será realizada em segunda convocação, 30 minutos após,
no mesmo dia e local acima designado, com qualquer número de

presentes.

Iaraguâ do Sul, 10 de fevereiro de 1998.

. Rodolfo F. Hufenüssler - Presidente

Pouso dos imigrantes
sobrenomes de famílias
distintas que residem em nosso

meio, livro que os habilita a

conhecer seus antepassados,
facilitando à formação da
árvore genealógica daqueles
que prezam e honram a sua

origem.
No novo livro Pouso dos

imigrantes, um livro de 276

páginas, voltam a aparecer
nomes de pessoas aqui
residentes e já mencionados,
como também surgem novos

nomes, que damos abaixo,
facilitando a identificação e a

possível aquisição deste

importante livro que devia estar
na estante de livro para orgulho
de sua estirpe.

Acompanhem os nomes que
damos abaixo, com a locação:

Colônia São Pedro de
Alcântara: Bauer, Becker,

Behrens, Born, Bornhofer,
Brand, Braun, Colin, Danner,

, Dechamps, Fischer, Goedert,
Görent, ,Gorges, Gesser,
Heinzen, Hoffmann, Horn,
Jacobsen, Jakob, Junkes,
Klasen, Krämer, Kreutz, Laux,
Lucas, Mannerich,
Marthendhal, May, Mertens,
Meurer, Meyer, Michels,
Müller, Neckei, Neumann,
Ostermann, Pauli, Peters,
Pfeifer, Philippi, Prim,
Reinadus, Reinert, Rengel,
Rinkus, Rohden, Sabel, Scheid,
Schmitt, Schmitz, Schneidet,
Schreiner, Schumacker,
Schwarz, Schweizer, Spengler,
Steinbach, Wagner, Waldrich,
Weber, Werner, Wtlhelm,Winter,
Zimmer e Zimmermann.

Colônia Vargem Grande:
além dos acima mencionados,
ternos ainda: Back, Brand,

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Hinkel, Koch, Kretzer, Loch,
Mafra, Mayer, Petry,Westrupp.

Colônia Santa Isabel: além
dos acima mencionados, mais:
Andarson, Arns, Eger, Eiffler,
Bornhausen,' Bruch, Burg,
Grosskloss, Hammes, Hass,
Hausmann, Henn, Hillesheim,
Jakobi, Jung, Kaiser, Karners,
Köhler, Kraus, Krause, Lemans,
Lentz, Lenz, Mann, Mees,
Metzke, Möllmann, Moritz,
Rech, Reitz, Roth, Rudolph,
Schaffer, Schmidt,
Schwambach, Seidler, SeU,
Siebert, Werlich.

Colônia Teresópolis: além
dos acima mencionados, mais:
Baasch, Becker, Behling,
Beumer, Boing,' Brand,
Brueckheimer, Brüggemann,
Busch, Buss, Draeger, Effting,
Engels, Fortkamp, Franz,
Heidemann, Herren, Horst,

Klaumann, Klettenberg, Kniess,
Krambeck, Kremer, Kubas,
Kuerten, Lehmkuhl, Lindemann,
Luchtenberg, Lückmann, Max,
Mohr, Momm, Muckermann,
Niehues, Nienkötter, Oenning,
Osselmann, Probst, Rickens,
Roer, Roy, Schmöller,

Schöpping, Schreiber,
Schumacher, Schultz, Seemann,
Sellhorst, Sommer, Söthe, Speck,
Speer, Stern, Strang, Stüpp,
Thiessen, Vandelinde,Warmling,
Weck, Weingärtner, Wessling,
Westphal,Wiggers eWillemann.

Não perca esta grande
oportunidade e adquira um dos

últimos exemplares desta obra

histórica sobre a imigração, por
apenas R$ 20,00 (sem
postagem) pelo FonelFax (048)
245-1252 ou pela Caixa Postal,
14, Cep 88.150-000 - Águas
Mornas - Sc.

, EIHTOHA
Gr'áfica e Editora CPLtda.

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

Rua Walter Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul - SC
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Marcon· Piquete Estampa de Iaur«

COIDO preparar O. ch.irriarrão
o ritual de preparo .do chimarrão varia de acordo com a região ou país onde é

'consumido. Uma das maneiras mais utilizadas no Sul do País é a seguinte:

9. CORREIO DO POVO

1 - Coloca-se a erva-mate na cuia, até
aproximadamente 2/'3 da sua capacidade.
2 - Tapando a boca da cuia com amão,

procura-se, através de leves toques para cima e

para baixo, separar os talos e palitos da erva
mate propriamente dita.

3 - Inclina-se a cuia mais ou menos 45 graus
e retira-se a mão, fazendo com que os

palitos da erva fiquem na parte inferior
(cestinho da cuia), formando uma tr�a que
facilitará a entrada da água na peneira da -

bomba.

5 - A colocação dabombaéummomento decisivo

nopreparo deumbom chimarrão. Tapando-seo
bocal com opolegar, introduz-se a bombano lado
cheio daáguadacuia, atéo fundo do cestinho.
Commovimentos depulso, procura-se amelhor
posição, para que abomba fique firme. Retira-se o
polegare observa-se onível daágua, quedevebaixar
algunsmilímetros. Isto prova que o chimarrão está

desentupido.

6 - Com a cuia já na posição vertical, coloca
se a água quente. A temperatura ideal da água

é 64 graus, obtida quando a chaleira

começa a chiar.
Nunca desmonte o talude formado pela erva,

na esperança de obtermelhor sabor. Na
realidade, o prolongamento do sabor da erva
mate dependerá da quantidade de erva que a

sua cuia suporta.

4 - Na mesma posição anterior, despeja-se
água fria ou morna (água fervente queima o

mate dando-lhe um gosto amargo), tomando o

cuidado de nãomolhar o "topete" da erva.
Aguarde dois a três minutos até que a água

seja absorvida.

7 - O chimarrão está pronto. O primeiro mate

já pode ser ingerido, embora boa parte dos

mateadores prefira cuspi-lo fora, até ouvir o
"ronco" da bomba. Isto porque o primeiro

. mate não é o mais saboroso, a bomba retém
resíduos de pó da erva e a água ainda não

alcançou a temperatura ideal.

(Fonte: RevistaMares do Sul, ano 4, n016)

��
9�

Dia 4 de abril, baile com Fogo de Chão
no CTG Laço Jaraguaense

AGENDA

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
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e

e

e

e

e

e

e

e

e Essa crendice de azar primeira delas, conta-se quee

: na sexta-feira que cai houve um banquete e doze
e
num dia 13 é mais deuses foram convidados.

popular entre os cristãos. Loki, o espírito do mal e da

Explica-se: Jesus Cristo discórdia, pareceu sem ser

'foi crucificado numa chamadoearmouumabriga
sexta-feira e, na sua que terminou com a morte

última ceia, haviam treze de Balder, o favorito dos

pessoas à mesa.

Antes disso, porém,
existem duas versões que

e provêm de duas lendas da

mitologia nórdica. Na

deuses. Daí veio a crendice

de que convidar treze

pessoas para um jantar era
desgraça na certa. Segundo
outra lenda, a deusa do amor

e

OES: este ano tem mais duas sextas-feiras 13, em
março e novembro.

e da beleza era Friga (que
deu origem a friadagr,
"sexta-feira"). Quando as

tribos nórdicas e alemãs se

converteram ao cristia

nismo, a lenda transformou

Friga em bruxa. Como

vingança ela passou a se

reunir todas às sextas

feiras com outras onze

bruxas e o demônio. Os

treze ficavam rogando
pragasaos humanos.

Gato preto: na
Idade Média,

acreditava-se que os

gatos eram bruxas
transformadas em

animais. Por isso, a

tradição diz que
cruzar com um gato
preto é azar na certa.

Os místicos, no
entanto, têm outra

versão. Quando um

gato preto entra em

casa é sinal de
dinheiro chegando.

e
Fonte: Guia dos Curiosos - Cia. das Letras e

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e • e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

FOTOS DO DIA-A-DIA

e

e

e

e

e'

e

Diretoria:
Presidente : Devanir Danna
Vice-Presidente : Waldir Paulo Satler
10 Secretário .: Gilberto Pradi Floriani
20 Secretário : Ivolnei Lombardi
10 Tesoureiro : Valdir José Bressan
20 Tesoureiro : Adernar Possamai
Patrimônio : Jovino M. M. Lopes
Eventos � : Joãozinho Júlio Depiné
Artístico : James Marcos Vota

Comunicação : Rosita B. Machado Lopes
Cultural.. : Célio Dalcanalli

Dança : Nelson Fleish
Coral.. : Terezinha Chiodini

Jogos : Paulo Floriani

Italiano
de Jaraguá do Sul

e

O,Círculo Italiano de Jaraguá do Sul nasceu de
uma iniciativa de um grupo de descendentes da Itália,
residentes em Jaraguá do Sul e região. A fundação
oficial ocorreu na Assembléia Geral do dia

29.11.1991, na sede da Recreativa da Frigumz, em

Santa Luzia, embora os encontros do grupo vinham
acontecendo desde abril/91. O Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul reúne os descendentes de italianos
de nossa região, com a finalidade de resgatar a cultura,
promovendo, mantendo e incentivando por todos os

meios a preservação das tradições, dos costumes, dos
usos e festas dos antepassados e o cultivo da língua
italiana e de seus dialetos. Na área cultural, mantemos
o Coral Italiano, com 33 integrantes, e a Dança
Folclõríca, iniciando com dois grupos, priorizando
os jovens de oito a 18 anos. Na área social, promove
encontros mensais, sempre na última sexta-feira do

mês, onde é saboreada uma deliciosa comida típica
caseira, destacando-se a polenta, o macarrão e a

galinha, bebendo-sé um bom vinho, sempre com

muita animação, jogos de truco e môra e muitas

canções do folclore da velha Itália. A diretoria do

Círculo Italiano reúne-se quinzenalmente ou sempre

que for necessário para levar adiante os planos, que
são muitos, tais como: jantares dançantes, "Notte

Italiana", realizada em julho no Parque de Eventos,
Encontro de Corais Italianos e em especial, a

construção da Sede Cultural e Social, cuja conclusão

está prevista para o ano 2.000.

Conselho Fiscal:
- Gilmar A. Moretti
- Valdir Tomelim
- Leonel Pradi Floriani
- Antonio Zanghelini
- Humberto Pradi
- Dimas T. Vanin
- EIder Jurandir Stringari
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VISITAS A JARAGUÁ DO SUL

Paulo Mathias
Na foto n° 1, o sr. Paulo

Mathias e a esposaWally, de
São Paulo, no apartamento
dos Schmöckel, com a sra.

Brunhilde, lembrando as

pectos da Festa Pomerana,
recentemente realizada no

,vizinho município do
mesmo nome. Ficavam

hospedados na residência da
família, cuidada pela irmã

Irmgard Lawin Weiher

mann, no Município de

Corupá, constante leitor do
CORREIO DO POVO, na

capital paulistana.
Na foto n° 2, a sra. Eni

Herbst, de Buenos Aires,
com a prima e comadre

Brunhilde enquanto dura o período de

férias no Balneário
Camboriú.
A todos a satisfação da

honrosa· visita.

Mahnke

Schmöckel, posando para
levar urna lembrança do
Morro do Jaraguá, na sua

habitual visita a familiares,

VIDA ROTÁRIA

Rotary Club Florianópolis-Estreito
Florianópolis - Na

noite de dois do corrente,
ria Churrascaria Rio

sulense, no Estreito,
realizou-se mats uma

concorrida reunião,
enquanto ausente de sua

sede social, que contou

com vários recuperantes
de outros clubes.
A foto mostra a

composição da mesa,

principal, vendo-se da
"E" Charles Edgar
Moritz, do Rotary Club

Florianó-polis, o lugar
vago era do recuperante
da Rotary Club Jaraguá

do Sul, o presidente do
ClubeMayer, o secretário
Adolfo Hochleitner,
fazendo referências ao

jornal jaraguaense
CORREIO DO POVO, e a

companheira do Estreito,
Odete.

CORREIO DO POVO - 11

Rotary X Corpo de Bombeiros
Rotary Club inicia no dia 12 de fevereiro (quinta-feira), às 2U

horas, noHotel Butschardt, o curso de treinamento de formação de

para-médicos para atender aos primeiros socorros. Será em parceria
com o Corpo de Bombeiros de Guaramirim, que também dará
treinamento e orientação para os primeiros socorros. É um trabalho

'pioneiro que os companheiros do Rotary e seus familiares terão

oportunidade de fazer, razão pela qual nós convidamos todos os

companheiros que poderão, inclusive, trazer os familiares para
participar. Em seguida, será levado às comunidades, entidades e

associações organizadas. Queremos agradecer desde já ao Corpo de
Bombeiros Voluntários de Guaramirim que prontamente acolheu a

idéia com participação ativa e se engajando na parceria.

Rotary X conselhos
Rotary se reserva o direito de somente participar dos conselhos

municipais desde que formalizados legalmente. Este direito o Rotary
se reserva, dando cumprimento ao Rotary Internacional, que não

permite que a organização participe de algo irregular visto ferir os
princípios de Direito Internacional. Tem ocorrido que o Rotary vem

recebendo convocação para reunião de conselhos sem a comunicação
comantecedência, e muito menos regularmente constituído. É bom

que se esclareça para não cairmos no pecado da omissão. Para

representante do Rotary participar deverá ser designado, empossado
e regularmente constituído, para então poder concordar ou discordar
com decisão tomada porqualquer conselho.

'

Rotary X Comissão Pró-Construção
Hospital: Rotary convida companheiros Paulo Sérgio Veloso,

médico; José Constâncio de Albuquerque, médico; Maurici
Zanghelini, Blásio Mannes, empresários; e Osnildo Bartel, advogado
e tabelião de notas, para formar uma comissão suprapartidária Pró
Reforma do Hospital Santo Antônio. Esta comissão promoverá junto
à comunidade de Guaramirim, um trabalho para que famílias e
empresários se conscientizem da necessidade urgente da reforma do

hospital. Esperamos que os convidados para participarem da comissão,
aceitem o desafio, por outro lado que a comunidade acredite na

comissão que explicará os pormenores desta iniciativa.
Rotary também espera a compreensão do Poder Público e

lideranças políticas no sentido de colaborar e apoiar para que
possamos, até o ano 2.000, termos um hospital em condições como

nos foi entregue pelo padre Mathias Maria Stein, hoje falecido, e

nossos antepassados, que se sacrificaram em construí-lo. Importante
não é somente criticar, o importante é realizar; não importa quem e

nem para quem.

Rotary X mostre à comunidade que se interessa
Rotary vem atuando intensamente na comunidade por

solicitação do Rotary Internacional, na pessoa do seu presidente
Glen Kinross. Na última mensagem, o mesmo declara "que não é
suficiente apenas dizer que o Rotary se interessa, não importa
quantas placas coloquemos em nossas comunidades. Temos que
provar que nos interessamos através de nossas ações". Solicita que
cada Rotary Club identifique os maiores problemas de sua

comunidade, e direcione todos os trabalhos e recursos, influência
local e conhecimentos dos companheiros para obter a solução para
o problema. E isso que o Rotary Club vem fazendo neste ano rotário
de 1997/1998. Em Guaramirim, procuramos buscar soluções e

auxiliar as autoridades, não olhando e nem se preocupando com

autopromoções, o. que interessa ao rotary é fazer acontecer para
que o beneficiado seja a comunidade.

Rotary X lixão
Rotary vem novamente solicitar que, no próximo dia 5 de

março, as lideranças se façam presentes na palestra a ser proferida
pelo secretário municipal do Meio Ambiente de Jaraguá do Sul,
sr. Werner Schuster. E de âmbito regional, daí por que é importante
todos os municípios do Vale do Itapocu terem representatividade,
tanto do setor público como privado. Saibamos que do "problema
lixo" nós todos somos responsáveis. Agradecemos desde já a

imprensa falada e escrita que vêm colaborando e dando apoio ao

Rotary nesta. iniciativa como nas demais.

Rotary X congresso
Rotary Club de Guaramirim se fará presente no Congresso

Rotário, no Rio de Janeiro. Faz um apelo a todos os companheiros
dos rotarys de Jaraguá do Sul, Corupá e Massaranduba, que se

possível, se façam presentes. Será nos dias 18, 19, 20 e 21 de
março. Pacote de viagern na Cosmos Turismo, em Jaraguá do Sul,
por apenas R$ 430,00. E uma oportunidade para conhecer o Rotary
Internacional mais de perto.

'
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De .laraguá do Sul.para
todo o Brasil
- 24 horas -

.. Coleta e entrega a domicílio

Rua Coronel Proc6pio GOnJes de Oliveira, 246, .

- Jaraguá do Sul - SC

-Fones/Fax: 372-0363 -' 371-0091
* Agora com estacioname.nto privativo
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orRE DA� - agita hoje
13), a partir das 23 horas, com
primeiro supershow do ano,

anda Charlie Brown Jr..

perdível.

Os noivos com os pais dele, Emendino e
. Tamara Roza; da sociedade joinvilense

.:
Glaucia e Emendino Jr., com os pais dela,
Renato e Arlete Raboch, da sociedade

jaraguaense

ETONEIRA DE OURO - a Metalúrgica
rwino Menegotti entregou na noite de

ntem( 12), em jantar festivo na Associação
tlética Breithaupt, o Prêmio Nacional
Betoneira de Ouro 1997", à empresa Comércio
Indústria Breithaupt, por expressivo resultado
a comercialização de

etoneiras de 145 litros.

RÂNSITO - cálculos feitos
elo professor David Duarte

ima, da Universidade de

rasília, apontam que o Brasil
asta anualmente R$ J 0,4
i1hões em acidentes de
rânsito. O País gasta em

cidentes 1,3% de tudo o que
roduz num ano. Pior, quem
aga a conta é a população.

ntonio Rafael Ruon ouviu o

arabéns pra você na

egunda-feira (9), quando
Oltlemorou com familiares e

tniguinhos mais um

ni�ersário. Ele é filho de
Ir Luiz e Miriam Rausisse

"on, de Guaramirim

FORMATURA - a solenidade de formatura da

turma de Ciências Contábeis da Ferj será neste final
de semana. Colação de grau hoje (13), às 20 horas,
na Associação Recreativa Weg, e culto ecumênico
amanhã (14), às 20h30, na Igreja Evangélica
Luterana-Centro. Cumprimentos aos formandos. ;

Folos: Edson Junkes

Jaraguá do Sul, 13 de fev�reiro de 1998 - CORREIO DO POVO - 9

Inaugurado noúlumo dia4, o PasoldLab é o mais moderno
laboratório de análises da região. Dotado de aparelhos de
última geração, possui o sistema de interfaciamento e

profissionais especializados. No coquetel de inauguração,
o proprietário dr. Irineu Pasold, com a esposa Brunhildee
os filhos Irineu jr., Giseie, Mônica e Fabiane

Dr. Irineu Pasold, com os médicos Edson Schul: e Mario

�ouza, no PasoldLab
'

e A Prefeitura de Jaraguá do Sul está custeando o transporte de
102 alunos de 18 a 88 séries, com um custo anual por aluno de R$
315,58.

I
. \

O casamento de Glaucia e Emendino Jr. foi
acontecimento vip na agenda branca da

temporada. Eles subiram ao altar da Igreja
Nossa Senhora das Graças (Barra do Rio Cerro),
na sexta-feira (6). Após a cerimônia religiosa,
os convidados foram recepcionados ao som da
Banda Pop Band, no Clube Atlético Baependi

e,A Apae de nossa cidade está convocando todos os deficientes
de Jaraguá do Sul, Corupá e Schroeder, que recebem a pensão
estadual, para efetuarem a reavaliação, terça- feita, dia 17, das 8 às
II e das 13h30 às 16 horas, na sede da Apae.

e Scar (Sociedade Cultura Artística) está com matrículas abertas

para os.cursos de Música e Teatro. Inscrições e informações na

Scar, Rua Amazonas, 213 ou pelo telefone 372-2477.

eClube Atlético Baependi promove, na sexta-feira de Carnaval, dia
20, a "Noite do Azul e Branco", com animação da superbanda
Zavajus, de "Floripa". Na terça-feira, dia 24, Carnaval Infantil, a
partir das 15 horas, com,ingresso livre .

e o ConselhoTutelar de Jaraguá do Sul está atendendo em novo

endereço, na Rua Quintino Bocaiúva, 50 (andar térreo), pertinho
da Grafipel.

e Danceteria Paládio promove amanhã (14), o ]0 Baile deChope,
,

com animação do Musical d" Geração, na pista ume superembalo
dancing na pista dois. Eles pagam dois reais a entrada ç elas

apenas um. Chope, apenas um real cada.

• O comendador Cidio Sandri, da rede de supermercados Vitória,
está ultimando as negociações para aquisição dos supermercados
Odivan, com lojas em Joinville, Barra Velha e Piçarras.

• O amigo Pauli, que dirige a lanchonete da piscina do Baependi,
estará servindo, na noite dehoje (13), a deliciosa galinha caipira
com polenta, acompanhada de música ao vivo. Vale conferir.

• Já está circulando na city e região o playliost de Carnaval da
Studio FM, com os sucessos nacionais e internacionais de
fevereiro. São 60 músicas que o ouvinte pode solicitar durante a

programação da 99.1. A elaboração é do DJ Macarrão, com a

coordenação de Paulo Fernandes.

• A RBS TV promove, hoje (13), a etapa local do Garota Verão 98, a
partir das 23 horas, na Boate Marrakech. São 12 as concorrentes

por Jaraguá do Sul. A festa promete.

• Sociedade Esportiva e Recreativa Floresta, de Corupá, promove,
nos dias 7 e 8 de março, o 8° Festival Esportivo, com equipes de

Corupá, Jaraguá do Sul, Joinville, São Bento do Sul, Rio Negrinho
eMafra. No local, serviço de bar, com churrasco e muita música.

e Schopping Club promove, hoje (13), baile com animação de Silver
Som, de Concórdia, e Mak Som com grito de Carnaval. Amanhã
(14), baile com o Musical Panorama, do Rio Grande do Sul.
Domingo (IS), no Vitória, na pista um, Musical Panorama e na

'pista dois, Mak Som.

• Pizzaria Caneri, o�lhor rodízio de pizzas da cidade, serve almoço
.

todos os sábados e domingos. No cardápio, massas, marreco e

'carnes nobres: Quem provou, recomenda.

• Por falar em Prefeitura, já foi iniciada a construção de 50
casas populares no Loteamento Itapocuzinho II. Os
beneficiados terão 18 anos para pagar, com prestações
mensais em torno de R$ 97,00,

MÓVEIS PRADI LTDA.

MÓVEIS SOB MEDIDA
E A PRONTA ENTREGA

-:
Rua: 1oão Januário Ayroso, 2286

FonelFax 3710104
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Aterro Industrial vai
funcionar em 90 dias
---------------------------------

Empresa responsável pelo empreendimento quer captar clientes entre
empresários do Vale do Itapoçu

Jaraguá . do Sul - A Mo
mento Engenharia de Cons
trução Civil, empresa que
está implantando o Aterro

.

Industrial, na Vila Itoupava,
em Blumeneu. iniciou conta
tos esta semana para con

seguir clientes nos municípios
do Vale do Itapocu. O dire
tor da Área de Resíduos, Ál
varo Gugelmin Pereira Jorge,
disse na segunda-feira (9),
durante encontro com em

presários locais, que espera
contar com a participação
de pelo menos 50 empresas
da Região Norte do Estado
no empreendimento. O oter
ro deverá entrar em funclo
pornento dentro de 90 dias.

- A proposta está sendo

feita em hora oportuna,
porque os espaços para a

colocação de resíduos estão
se esgotando, e as prefeitu
ras não aceitarão mais as

sumir o ônus dessa situação -,

argumentou Jorge, lem
brando que "a responsabi
lidade sobre a disposição fi
nal dos resíduos, é da própria
empresa geradora, con

forme a Lei 997, de 31 de
maio de 1976".

A Momento Engenharia
vai cobrar RS 70,00 por
tonelada de material recebi
do, no caso. de tratar-se de
Iodo resultante de tratamen
tos de efluentes,' que exige
processamento especial, e
RS 20,00 a tonelada de detri-

tos com características domi
ciliares (plástico, papelão e

vidro). O transporte do ma

terial ficará por conta das
empresas. "É preço especial
para viabilizar o projeto", avi
sou.

O cterro. localizado a 40
quilômetros de Jaraguá do
Sul, terá área de 180 mil
rnetros quadrados e ca

pacidade para atender du
rante 25 anos. Após esse

período, a empresa per
manecerá pormais dez anos
fazendo o monitoramento
do local. Na primeira etapa
do empreendimento serão
investidos RS 3,2 milhöes. O
custo total será de RS 5,7 mi
Ihöes.

CEA recebe matrfculas paro 10 e �Graus
Jaraguá do Sul - o CEA

(Centro de Educação de Adul
tos) estará recebendo matrícu
las durante todo o mês de fe
vereiro. A 'partir de março, as
matrículas serão recebidas so

mente nas segundas-feiras. O
centro oferece os cursos de l°
Grau, para maiores de 14 anos,
e d� 2° Grau, para maiores de
18. O ensino é individual e fun
ciona através de módulos. As
aulas funçionarão nos três
pe riodos - manhã, tarde e

noite =, facilitando a compa
tibilização com os horários de
trabalho.

A diretora-geral do CEA.
Selezid Nichelatti, disse que o

aluno que for assíduo nos estu
dos tem condições de concluir
o curso, seja de 1 ° ou de 2°Grau,
no prazo de um ano e meio. No
ano possodo. cerca de 2,6 mil
adultos freqüentaram os cursos

do centro, além de outros 600
que cursaram o l° Grau nos

Naes (Núcleos Avançados de
Ensino Supletivo), em Schroe
der e Massaranduba.

- Só no final do mês tere
mos condições de avaliar a
demanda de matrículas deste
ano, mas, ao que tudo indica,
a procura será intensa'nova
mente -, disse Selezio.

Para ela, esse interesse se

Esforço: adultos tentam recuperar o estudo perdido
-

/

explica pelo fato de o merca

do de tràbalho estar se tornan
do cada vez mais exigente.
"Só terão chances aqueles
que estiverem preparados",
opinou. Selezia disse que ini
ci€llmente o centro faz a re

adaptação dos adultos para
a recuperação de conteúdos
de 10 a 40 séries.

Depois, através do ensino
modularizado, os alunos do
curso de 1 ° Grau aprendem
Português, Matemática,
História, Geografia, Ciências e

Educação Artística (História da

Arte); e os do 2° Grau estudam
Matemática, Português, Física,
Química, Biologia, História,
Geografia, Mes e Língua Es

trangeira (Inglês ou Espanhol).
O centro utiliza o "Telecurso
2000" para reforço 'de apren
dizagem.

Esta semana entrou em fun
cionamento um pólo de aten
dimento do CEA na empresa
Marisol. Selezia disse que a in

tenção é facilitar o acesso dos
trabalhadores ao ensino, e que
a proposta deverá ser levada
também para outras empresas.

� CP ··········�·.···,·
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MARKETING DIRETO: O QUEANDAM
INVENTANDO PARA CHAMARA ATENÇÃO

C)O CLIENTE?

A última que se tem notícia foi contada por Walter
Longo, numa de suas palestras sobre Marketing Direto. E
começa desse jeito:

"Imagine a cena. Você está entretido no seu escritório
quando lhe é entregue uma caixa com uns furinhos do
lado. Dentro dela um coelho e uma carta. Você lê: esse é
o Carlinhos. Ele é dócil, brincalhão e urna ótimo
cornponhlo para cr-ianças. Só isso. E você vai para casa,
levando o coelho debaixo do braço e não sabe ao certo
o que vai fazer com ele. Passa-se uma semana e você
recebe outra caixa igual. Dentro mais um coelho, urm
carta e um livro. Esse é o Marquinhos, irmão do Carlinhos,
diz a carta. Achamos que o Carlinhos estaria se sentindo
solitário e estamos lhe enviando um' companheiro,
Sugerimos que você comece uma criação de coelhos e

tenha bens lucros. Caso esteja interessado, incluímos um

livro com várias receitas de coelhos. Bom apetite! Na oütra
semana, a história se repete. Caixa, coelho e a carta final:
esse é o Joãozinho, primo do Carlinhos e do Morquinhos
Se você não ligar para o número abaixo e marcar uma

visita ao nosso vendedor, vamos continuar a lhe mandar
coelhos toda semana, oté completar a famOia. Se houve

alguma campanha com 100% de resposta dos prospectos,
foi essa".

-

Bão técnicas de vendas como essas, diferentes, inéditas
e divertidas que acabam sendo necessárias usar para
chamar a atenção do cliente. E não há quem resista, não
-?e.

,

Fonte: Revista Técnicos de Venda de outubro/97
Coordenação: Professora Cláudia Regina Althoff.

Elaborado por: Ivan C. Falgather, Rosilene
Negherbon, Márcia R. S. Ranthun, alunos da 10° fase de

Administração.

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul,

Decreto n" 3.686198
Declara Ponto Facultativo os dias 23- e 24 e o primeiro

expediente do dia 25 de fevereiro de 1998.'
O Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul, no uso de suas

atribuições e de conformidade com o item IX, do artigo 71, da
Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

DECRETA:
Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais,

ressalvadas as necessidades de serviço de cada Secretaria e os

serviços essenciais que deverão ser mantidos, os dias 23 e 24 de

fevereiro de 1998, em comemoração ao Carnaval e o primeiro
expediente do dia 25 de fevereiro de 1998, Quarta-Feira de Cinzas,
com o reinício das atividades às 13:00 horas do mesmo dia.

Jaraguá do Sul, 02 de fevereiro de 1998.

GeraldoWerninghaus
PrefeitoMunicipal

Norberto Knaesel
Secretário de

Administração e Finanças

PIZZAS - LANCHES - CARNES - MASSAS

J

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 pare o Disk Pizza.

Rua Bq,rão do Rio Branco,·58 (Antigo Bodega)"
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o executivo de
marketing

Todo empresário é um executivo de marketing. Nas

, pequenas empresas essa característica é muito mais
evidente.

O pequeno empresário é um profissional
multifacetado. Nele convivem (não se pode afirmar,
harmoniosamente) um técnico, um gerente e um

empreendedor.
O técnico é o que sabe fazer. Conhece as

maneiras corretas de utilizar as máquinas, os

equipamentos, as ferramentqs. É quem define ocomo
no processo produtivo. O técnico, geralmente, é
quem viabiliza a empresa. Pode-se dizer que, em

geral, ele é a pedra fundamental da empresa. (Pelo
menos ele pensa assim).
já o gerente é o que sabe o quando fazer. É ele

quem organiza a empresa. Sabe o lugar das coisas.
Mantém os custos sob controle. Sabe se é viável ou
não fabricar uma certa mercadoria ou executar um
certo serviço.

Ele é a organização da empresa. Sem ele por perto
as coisas viram uma bagunça (na opinião dele é
claro).

-

E o empreendedor? É o farol. É quem tem as
idéias. É a pessoa da criação. É ele quem descobre
(durante a pescaria do domingo) um jeito novo de
ganhar dinh.eiro. Um novo produto para ser lançado
ao mercado. Ele é o terror da empresa! Porque está
sempre chocalhando tudo. Tirando o técnico e o

gerente da rotina. (Técnicos e gerentes adoram rotina)
Mas o empreendedor é a alma da empresa. É o

estilo. É a referência psicológica. Sem o

empreendedor a empresa não teria personalidade.
(Foi ele que disse isso!)
Parece brincadeira, mas é a mais pura verdade.

Todos os pequenos empresários têm, dentro de sl. esses
três indivíduos. E sempre tem um deles no comando
das ações.

Seria engraçado, se não fosse trágico! O problemo
é que não se pode admitir que uma empresa seja
"tocada" apenas por um técnico. Ou por um gerente.
Ou por um empreendedor.

Se isso acontecer, é certo que, depois de alguns
meses, a empresa morre (e é isso mesmo o que
acontece quase todos os dias).

Por isso é importante, importantíssimo, que o

empresário perceba essas três criaturas dentro de si e
seja ele próprio o quarto elemento: o harmonizador.
O fator de equilíbrio. Uma quarta pessoo. capaz de
controlar a obtusidade mercadológica do técnico, o
conservadorismo exacerbado do gerente e os delírios
do empreendedor. Alguém capaz de filtrar o que
existe de melhor em cada um dos três e potencializar
a performance do grupo.

A este quarto elemento vamos chamar de
executivo de marketing.

'

O executivo de marketing é a pessoa que, dentro
de uma empresa, coordena as ações de mercado.
Decide o que vai ser feito, como, quando, porque e

poro quem.
É ele que, orientado por pesquisas, contato direto

com o mercado, conhecimento da empresa, des
concorrentes e dos fornecedores, decide se vale ou

não a pena produzir uma determinada mercadoria ou

um serviço.
O executivo de marketing é, em uma empresa

pequena, o verdadeiro cornonoonte.

Caixa posta/191 - Fone: (047) 973-8620 - eniopf@netuno.com.br

Celesc plàneja construir

subestação em Schroeder
--------------------------------�

Execução da obra depende da definição do terreno pela Prefeitura; unidade
vai garantir distribuição de energia elétrica por 20 anos

Schroeder - ACelese
(Centrais Elétricas de Santa
Catarina) vai construir uma
subestação de distribuição
de energia elétrica no Mu
nicípio, que garantirá o

atendimento para a comu

nidade durante os próximos
20 anos. A subestação vai
aumentar a dispOnibilidade
de energia de 3,6 mil kVA
para 7,5 mil kVA (quilovolts
ompêres),O início das obras
só depende da definição
do terreno por parte da
Prefeitura.

- Tão logo nos seja con

firmado O local, estaremos
iniciando a construção =,

garantiu o administrador re
gional da Celesc, Luiz Frei
tas Melro Neto, destacando

. que a instalação da nova

unidade possibilitará que o

atendimento ao Município
tenha mais qualidade. "Te
remos maior disponibilidade
e, com isso, também me

lhores condições de aten
der a demanda no Municí
pio", afirmou.

A futura subestação uti-

.

Fonfe: llO\IO subestação utilizaráa energia da Usina do Bracinho

lizará a energia gerada pela Jaraguá do Sul.
Usina do Bracinho, também Segundo Melro Neto, a
localizada em Schroeder. A Celesc já tem os recursos

obra atenderá as reivindi- necessários assegurados. A
cações feitas pela Kohlbach verba está incluída no orça
e outras indústrias locais, que mento da empresa para
estão aumentando o con- este ano. O investimento
sumo.A Prefeitura ainda pre- deverá ser de RS 400 mil.
cisa definir o local onde a Melro Neto acredita que, se

subestação será instalada. A tudo transcorrer dentro do
obra será feita nos moldes previsto, até dezembro a

da subestação construída subestação deverá estar
no Bairro Nereu Ramos, em funcionando.

Ocupaçãode hoté'isaumenta na cidade
Jaraguá do Sul - A ocu

pação nos estqbelecimen
tos hoteleiros da cidade
cresceu 7,50%em 1997,em
relação ao ano anterior. A

constatação é da Secreta
ria de Desenvolvimento
Econômico, através de
pesquisa feita pela Divisão
de Turismo. Existem seis
hotéis em funcionamento
na cidade com oferta de
31 7 unidades habitaciona
is, entre suítes, apartamen
tos ou quartos, com 6751ei
tos.

A mesma pesquisa ide,n
tificou a redução de 1,67%
nas tarifas medias anuais

praticadas pelos hotéis. O
movimento econômico no

setor também caiu de USS
2,25 milhões captados em

1996, contra USS 2,21 mi
lhões em 1997, verificando
se uma baixa de 6,46%. Já
os custos subiram, em

função do crescimento de
1,51% na média de empre
gados por unidade hotelei
ra.

A Secretaria de Desen
volvimento Econômico
acompanhou o desempe-

nho da hotelaria local, nos
últimos dois anos, fazendo
coletas mensais de dados.
A secretaria pretende am-

pliar o trabalho incluindo
na pesquisa o movimento
hoteleiro dos municípios de
Corupá e Guaramirim.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

CONFIRA NOSSOS
,

PREÇOS PROMOCIONAIS

Rua Exp. Gumercindo da Si!va, 90
1 Q andar - sa!a 02 - Caixa Posta! 197

Fone/Fax: 371-1788 •
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Proger inicia a liberação
de 'novos financiamentos

Arquiteto propõe alterações
no projeto do Centro Cultural
Jaraguá doSul- O arquite

to Antônio Cláudio de Souza
.

Leite apresentou, quarta-fei
ra (11), uma proposta à
comissão de construção do
novo Centro Cultural da Scar
(Sociedade Cultura Artística),
sugerindo alterações no pro
jeto da obra, que permitirão
melhor aproveitamento das
futuras instalações, Com as

alterações, o centro terá
condições de realizar vários
eventos simultaneamente,
desde pequenas promoções
até grandes espetáculos.

Souza Leite apresentou as
• sugestões atendendo a um

I*-II!II!III= convite do empresário Wan
der Weege, um dos colabo
radores financeiros na cons

trução, Na oportunidade,
além dessa proposta, foi dis
cutida a postergação da
data de inauguração da
obra, segundo preocupação
manifestada pelos membros
da comissão de construção,

Os empresários Wander
Weege, Décio da Silva e Vi
cente DoninL observororn
que a data de inauguração
não pode ser obstáculo para
alterações no projeto.Segun-

do eles, é necessário avaliar
a otimização do uso do local,
que facilitará auferir rendas
para a manutenção do cen
tro. Através da realização de
maior número de eventos,
será possível ampliar a arre
cadação. A comissão de
execução da obra deverá
reunir-se em breve poro
tomar uma posição definitiva
sobre o assunto.

Na opinião do arquite
to, a construção do "teatro
reversível" otimizará o de
senvolvimento de ati
vidades, transformando
Jaraguá do Sul num pólo
regional de cultura, Foi
lembrado, na opor
tunidade, que a apresen
tação da Orquestra de Roy
Connif, há dois anos - por
iniciativa do casal Laurita e

Wander Weege -, atraiu
grande público também
de outras cidades, como
Joinville e Blumeneu. Já na

época, no entanto, perce
beu-se a dificuldade na

realização de um evento
desse porre. pela falta de
local adequado e me

lhores acessos à cidade,

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

Programa concede empréstimos para micros e pequenas empresas, que
promovam a geração de empregos e rendas

Jaraguá do Sul - o Conselho
Municipal de Emprego e Renda
autorizou, na semana passada,
os dois primeiros financiamentos
deste ano para micros e peque
nas empresas, através do Pro
ger (Programa de Geração de
Empregos e Rendas), Os em

préstimos foram concedidos
para a Temperados Jaraguá, no
valor de RS 10 mil. e Real Vidros,
RS 30 mil. Cinco empregos de
verão ser gerados com estes in
vestimentos, Os recursos utiliza
dos no Proger são oriundos do
FAT (Fundo de Amparo ao Tra
balhador), programa do gover
no federal. Uma das vantagens
oferecidas pelo programa é a
baixa taxa de juros, 4,5% ao ano,

O secretário municipal de
Desenvolvimento'Econômico,
Solon Schrauth, recomendou
às pequenas empresas que
se utilizem do programa, Os
recursos podem ser utilizados
para obras de ampliações e
investimentos de expansão
dos negócios. Os emprésti
mos são concedidos até o
limite de RS 50 mil. com cor

reção pela TR (Taxa de Refe-

ti

.

Sugestão: secretário recomenda os financiamentos

rência), com 12 meses de
carência e três anos de pra
zo para pagamento,

Os empresários interessados
deverão se dirigir diretamente
à CEF (Caixa Econômica Fe
deral) ou 0.0 Banco do Brasil.
que estão autorizados a fazer
as operações do Proger. Se-

gundo o secretário, a principal
exigência para a concessão
dos empréstimos é a geração
de empregos, No ano passa
do, 151 novos foram gerados
através do programa, com a

movimentação de RS 850 mil.
Mais de 20 empresas recor

reram aos empréstimos,

Seu Joaquim, pescador,
40 anos, fisgando
um peixe grande ..

Muita gente está numa situação bem melhor hoje em dla porque

participa do PROJETO NOVO AMANHÃ, O Governo do Estado, a
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e da Família, através

dos Postos do SINE, estão desenvolvendo projetas que visam

aperfeiçoamento profissional, melhoria na qualidade técnica, de

produção e de distribuição para várias atividades da nossa economia, Já

estão sendo beneficiadas as áreas de artesanato, maricultura, agricultura,
turismo e serviços, Mas o PROJETO NOVO AMANHÃ também apoia o

projeto que vai ao encontro da sua necessidade e da vocação da sua

reqläo, basta encaminhá-lo através do Conselho Municipal do Trabalho e

Emprego e Postos do SINE. Só assim, você vai poder aproveitar o melhor

que o mercado tem a oferecer: trabalho e renda,

PROJE"JiO NOVO'AMANHÃ.
ABRINDO MERCADO PARA TODOS.

SECRETARIA DE UTADO
DO DUENVOLVIMENTO
SOCIAL E DA FAMíLIA

GOVERNODE
SANTA CATARINA

co........ II'IADUAL DI nMALIIO I .......

MINISTÉRIO DO TRABALHO I FAT
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A Associação de Moradores dos bairros I

e centenário e Vieiras convida os moradores'I'.l.•
--------------------------------

Congregação Sagrado Coração de Jesus decidiu explorar o movimento
para reunião, no dia 27 deste mês, às 19' turístico para garantir a manutenção do estabelecimento

e noros, no Colégio Estadual Alvino Tribess. A I
Ó entidade informa que as reuniões ordinárias I
a ocorrerão sempre na última sexta-feira do I
a

mês, no mesmo local e horário. I
• I
o

I.

9- A diretoria da Associação de Moradores I
da Vila Lalau manteve encontro com I

� vereadores, oportunidade em que foram I
Di apresentadas as reivindicações do bairro. A I

entidade ainda não teve as respostas para I
os pedidos apresentados. I

Y J
iiDr

e A Associação de Moradores da cohcb/]
Vila Rau está se reorganizando. Está prevista I
para breve a assembléia que escolherá a I

a nova diretoria. As pessoas interessadas em I
,

participar, deverão se dirigir ao otuct]
presidente, Antonio Leite. I

I.

I
A Associação de Moradores dos bairros í

Vila Lenzi e Nova Brasília pretende realizar I
uma campanha de Educação no Trânsito"
envolvendo as escolas da área de I
abrangência da entidade. A diretoria está i
aceitando sugestões dos moradores. i

. I
r

, [
A Associação de Moradores do Bairro Agua I

Verde está fazendo oltercções nos estatutos, I
visando conseguir maior participação da I
comunidade. A eleição da diretoria está I
prevista para março. Os moradores �
interessados deverão procurar Renato Lux. I

I
.

A Associação de Moradores do Bairro Três I
RIos do Norte participou ativamente da I
campanha de eliminação de ratos, realizada I
em dezembro último, com apoio, do Serviço de I
Vigilância Sanitária. Os bons resultados I
conseguidos mostram que iniciativas desse tipo I
dão certo, quando toda a comunidade I
participa. í

I
I.

A diretoria da Associação de Moradores do I
Morro Boa Vista realizou, no dia 23 de janeiro, I
reunião para o planejamento das atividades do I

�
ano. Foram definidas como metas principais, I'obras de esgoto sanitário, iluminação pública, •
transporte coletivo e telefone público. I
Os moradores destacaram também o projeto �

Para resgate cultural do morro, que pretende I
identificar talentos artísticos e oportunizar a I
realização de cursos e a troca de experiências I
nessa área. I

J

Corupá - A Congre
gação Sagrado Coração
de Jesus vai instituir uma
taxa de ingresso no valor de
RS 1,00 para o acesso ao

local, a partir de 1 de

março. Os visitantes tam
bém pagarão para apre
ciar o Museu de Taxidermia

(animais empalhados) e o

viveiro de Aves Exóticas. Os
adultos pagarão RS 2,00, e
as crianças, RS 1,00. As

providências estão sendo
adotadas com a finalidade
de angariar os recursos

necessários para a ma

nutenção do local.
- Temos muito gasto com

a conservação de insta

lações, pagamento de pes
sool. ollrnentcçöo e com

bustíveis =, justificou o diretor-

superior do Seminário, pa
dre Tarcísio Darrós Feldhaus,
ocrescentondo que a des

pesa mensal estaria em tor
no de RS 35 mil.

Segundo ele, o Semi-
nário não possui uma recei
ta constante e é obrigado
a recorrer freqüentemente
aos ouxillos financeiros da
comunidade, para a ma

nutenção do Seminário.
Feldhaus enfatizou tam
bém o caráter filantrópico
da iniciativa, destacando
que o dinheiro que for

conseguido com a co

brança dos ingressos tam
bém será usado no aten
dimento aos seminaristas.
"Muitos deles são de
famílias pobres, sem

condições de contribuir fi-

'nanceiramente", disse o

padre.
A decisão em fazer a ex

ploração turística do local,
foi adotada na quarta-feira
(11), em reunião realizada
no Seminário, presidida pelo
conselheiro regional da
congregação, padre Anto
nio Wagner da Silva, e que
teve a presença do pároco
João Sebastião Boelnç. de
Jaraguá do Sul. O assunto já
havia sido discutido antes
durante assembléia realiza
da pela congregação, em
Brusque.

O Seminário recebe cer

ca de dois mil visitantes por
mês. Eles vêm de vários es

tados, principalmente de
São Paulo, Minas Gerais e

Rio de Janeiro.

última terça-feira (10). O
governo pretende cons

trulr mais 150 casas po
pulares de 36 metros

quadrados.
As obras iniciaram há

20 olos. e estão sendo re

alizadas com emprésti
mos feitos pela Prefeitura
junto à CEF (Caixa
Econômica Federal). Os
futuros moradores já fo-

Edson Junkes/CP.

Atração: duas mil pessoas por mês visitam o Seminário, em Corupá

Casas populores deverão
ser entregues em julho

Jaraguá do Sul - As 50

primeiras unidades do

conjunto habitacional no
Loteamento ttopocuzínhc
II deverão ser entregues
aos futuros moradores no

dia 25 de julho, data em

que se comemora o

aniversário da cidade. O
anúncio foi feito pelo
prefeito Geraldo Wernin

ghaus (PFL), na tarde da

rom definidos, que obe
deceram a critérios pré
estabelecidos: não ter
nenhum outro imóvel, ser
morador de Jaraguá do
Sul há pelo menos dois
anos, estar empregado e

ter fornll'c.
A Prefeitura vai finan

ciar as casas em até 18
anos, com prestações de
RS 97,00.
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Mobilização de professores
defende aula de 45 minutos
---------------------------------

Diretora do Colégio Abdon Batista, Guerfy Hilbert Hegeie, é exonerada por
descumprir orientação da Secretaria Estadual de Educação

. JaragiJá do Sul - Durante
dois dlos. nesta semana,

professores do Colégio Es
tadual Abdon Batista minis
traram aulas de 45 minutos,
descumprindo a novo

grade escolar definida pela
Secretaria Estadual de Edu

cação, que determina qua
tro aulas diárias de 60 minu
tos, excluindo o recreio. Por
concordar com a decisão
da maioria dos professores
em reduzir a carga horária,
a diretora Guerty Hilbert He
gele, há dois anos no car

go, foi exonerada.
O afastamento da direto

ra foi determinado pelo
secretário de Educação do
Estado, João Matos, após
tomar conhecimento dos
fatos, através da 19° CRE,
(Coordenadoria Regional
de Ensino). A secretaria es

tadual chegou a cogitar
também o desligamento de
1 7 professores contratados
em caráter temporário, me
dida que está ainda em

análise.
Os professores decidiram

realizar o boicote à nova

grade curricular, durante re

união realizada' pelo Sinte
(Sindicato dos Traba
lhadores na Educação), na
sexta-feira passada (6). Os
professores alegam que a

nova grade aumenta a car
ga horária sem prever a re

muneração correspon
dente. "A nova grade, além
de tudo, vai gerar cerca de

_ 16 mil demissões", argumen
tou uma protessoro. que
preferiu não se identificar,
acrescentando que a

mudança também vai fa
zer com que os alunos te
nham menos aulas consi
deradas importantes, como
Matemática, Português, Físi
ca e Química.

.

A coordenadora regio
nal de Ensino, Maria Salete

SUPERMERCADOS

(3.".",.",,,•• � •�

Edson Junkas/CP

Patrício, in
formou que
o afasta
mento de
Guerty
ocorreu

porque ela
"traiu a con
fiança da
Secretaria
de Edu

cação". De
acordo
com ela, a
decisão é ir

revogável.
A ex-direto
ra se de
fende dizen
do que
procurou ser

democráti
ca. "É muita
pressão. lsso
tem que
acabar",
desabafou. 'Afastada: Guerlyprometeu deslgar-se do PMDB

Guerty é
vice-presidente do PMDB
Mulher e disse que vai pedir
desligamento do partido.
Ontem à tarde, ela esteve
no gabinete de Maria
Salete, quando foi tratado
sobre a transferência para
outra escola. Guerty é pro
fessora de Fundamentos da

Educação e funcionária
efetiva do Magistério Esta
dual.

Segundo Maria Salete
Patrício dos Santos, a situ
ação no Colégio Abdon
Batista "está normalizan

do", Na realidade, os pro
fessores continuam dividi
dos entre os que estão
cumprindo a orientação
da 19° CRE e os que con

tinuam o protesto, com
aulas de 45 minutos. A co

ordenadora de Ensino disse
que os cartões ponto dos
professores serão conferi
dos e os que não deram
aulas de 60 minutos, terão

as diferenças descontadas
dos salários.

Maria Salete não infor
mou quem deverá substituir

Guerty na direção do colé
gio, mas disse que dois
nomes estão sendo exami
nados. "Vamos escolher um
nome de consenso", pro
meteu. A escolha do novo

diretor será feita entre um

professor e uma professora -

cujos nomes não foram reve

lados =, com probabilidade
em ser confirmada a profes
soro. com indicação dos
professores.

REAJUSTE - O governo do
Estado concedeu aumento
salarial de 25% para os pro
tessores que cumprem a

horo/oulo de 60 minutos. O

governador Paulo Afonso
Vieira (PMDß) assinou o de
creto ontem à noite. O Sinte

protocolou mandado de se

gurança na Justiça contra a
nova grade, curricular.
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O Departamento de Educação adotou diversas ..

providências para que o Município participe ativamente
da campanha "Toda criança na escola", do governo

federal, para diminuir a evasão escolar. O departamento
providenciou material impresso de divulgação e instalou

-

postos de ,matrículas na Prefeitura e nas es<;:olas ?ásicas.
Pesquisa aponta que Mossorcndqbo tena, hole. 70 e

crianças com idade entre sete a 14 anos, fora da escola. b

Corupá I Corupá II SI
Sete escolas isoladas do Até o final do mês, a 9Município, que tinham Empreiteira Cesbe S/A s. (poucos alunos matriculados, Engenharia e I

foram fechadas, através do Empreendimentos, de Jj
processo de nucleação da Curitiba, estará iniciando a�Secretaria de Educação. São a construção da rotetória
as escolas: Ignácio Beyger. de acesso à cidade, na �Barão do Rio Branco, Carlos Rodovia BR-280. A R
Walter Unger. Engelbert informação foi dada pela R
Oechset Oswaldo Cruz. direçõo da empresa. '1

Pastor Ferdinando Schlünzenn Trata-se da mesma 9
e Benjamin Tamanini empreiteira que está

-- A

Os alunos, num total de 86, executando o
foram transferidos para as recapeamento daquela
escolas Francisco Mees, rodovia federal, no trecho

Aloísio Carvalho de Oliveira e entre Corupá e- Jaraguá
José Pasqualini. do Sul.

Guaramirim I
A administração municipal quer impedir o trãnsito de
caminhões com excesso de peso nas estradas que
receberam revestimento primário. O prefeito Antonio

Carlos Zimmermann deverá solicitar ao DER
(Departamento ,de Estradas de Rodagem) o

empréstimo de uma balança para fiscalizar o peso
dos veículos. Zimmermann disse que o tráfego de
veículos nestas condições, está prejudicando a

conservação das estradas e causando prejuízos ao

patrimônio público.

Guaramirim III
A Câmara de Vereadores
deverá prosseguir neste aro H
com a realização de sessõs

descentralizadas, nas
localidades do interior do
Município. O presidente

Jaison Batista (PPB) informou
que a primeira sessão

descentralizada está previsto
para o final do mês de

_

março, na Escola Básica Sõ:I Q

José, no Bairro Rio Brcncc
Outras duas sessões serão
realizadas nos bairros Avaí e

Corticeira.

Guaramirim II
A Casan (Companhia
Catarinense de Água e

Saneamento) já fez a
licitação para a compra
dos materiais necessários à
ampliação do sistema de
abastecimento da cidade.
A aquisição está sendo
feita com recursos

conseguidos na CEF (Caixa
Econômica Federal). Os
investimentos previstos
naquela unidade estão
estimados em RS 3,3

milhões.

Schroeder
A administração municipal está tomando diversas

.

medidas para reduzir os gastos públicos e fazer frente a

queda registrada na arrecadação. O retorno do �CMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
apresentou, neste início de ano, uma queda de 31 %. O

prefeito Gregório Tietz cogita até a demissão de servidorel
municipais.

A diminuição da receita municipal deve-se ao fato oe

que o faturamento da empresa Marisol passou a ser

feito todo para a matriz, em Jaraguá do Sul.
.

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

9/3/98 seM
JUROS

ENTREGA GRATUITA

-

Rua Padre Alberto Jacobs - Vila Lenzi -·Fones: 372-1160 - 372-29�6 - Jaraguá do Sul- SC
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Colégio São Luís vence
equipes norte-americanas
----------------------------------

Equipe infanto-juvenil de basquetebol conseguiu duas vitórias e sofreu uma
derrota em jogos realizados em Chicago e Orlando

Jaraguá do Sul - A

equipe infanto-juvenil de
basquetebol da FME/
söo Luís/Dalcelis con

quistou duas vitórias e

sofreu uma derrota em

jogos realizados nos Esta
dos Unidos, A excursão
ocorreu 'recentemente
e fez parte da

preparação do time, A
, FME/São Lufs/Dolcells.
orientada pelos técnicos
Airton Luiz Schiochet, o

Ito, e Milton César Ma
teus, venceu a Y.M,C,A,
em Chicago, por 69 x 57,
e a Seminole High
School, em Orlando, por
67 x 54, A derrota foi

para o Junior's Magic,
I também em Orlando,
por 99 x 88, Todos eram

times da mesma cate

goria,
A equipe jorcoucehse

também assistiu a jogos
válidos pela categoria
principal do basquetebol

I

"

Integração: jarqguaenses posam com os americanos

norte-americano, com a

participação de ídolos do

esporte, como Michael
Jordan, "Foi uma ex

periência inesquecível
para o grupo", disse
Schlochet.

Segundo ele, "a meta

para este ano será con

seguir uma boa partici-

I POLíCIA

Aposentado
atropelado
Jaraguá do Sul - o

aposentado Tito Gomes Fer
reira, 73 anos, morreu ontem,

.

às 8h50m, vítima de atrope
lamento na Rodovia BR-280,
no Bairro Estrada Nova, Ele foi
atingido pelo caminhão Ford
Cargo,da empresa Reunidas
Cargas, placas DD-2386, de
Caçador,
Omotorista Mari de Alves,

44 anos, ainda tentou pres
tar socorro à vítima, mas foi
em vão, O aposentado so

freu ferimentos graves e mor
reu na horo. Ferreira residia
nas proximidades da ro

dovia e se dirigia para casa,
quando o acidente aconte
ceu,

O aposentado teve trau
matismo craniano exposto,

.

poção no campeonato
estaduaL em todos os

níveis, do infantil ao in

fanto-juvenil", Schiochet
disse que o time da FME/
São Luís/Dalcelis, "pro
mete muito, em função
do trabalho realizado e

dos resultados já alcan

çados",

morre

em JS
as duas pernas fraturadas e
um corte profundo nas cos

tas, Maicon Leandro da
Costa, do Corpo de
Bombeiros Voluntários, que
esteve no local atendendo
a ocorrência, disse que ficou
impressionado com o que
viu, "O corpo estava es

traçalhado, Foi horrível", in
formou,

Polícia apreende seis' quilos
de cocaína em Barra Velha
Barra Velha - A Polícia

Federal apreendeu, no
início da semana, seis qui
los de cocaína que esta
vam com o casal Luiz Car-

,
los Vieira, 34 anos, e Rose
rnere do Amaral, 24. Eles

I foram presos no Posto da
POlícia Rodoviária Fede
ral, na BR-101.
A polícia chegou ao

caso através de infor

mação anônima, dando
conta de que a droga se

ria levada para Itajaí. A

partir da denúncia, os

policiais fizeram uma ver

dadeira "varredura" na

cidade em busca do Uno,
placas KKB-0675, usado

pelo casal.
A droga estava no

banco traseiro do veícu
lo, escondida dentro de
uma caixa de maçã. Viei
ra e a mulher foram autu
ados em f1agrante e con

duzidos para o presídio
de Joinville. Se forem con

denados, o casal poderá
cumprir pena que varia
de três a 12 anos de de

tenção.

�cP :
.

L5�[p@�IJ�
•••••••••••••• •••••

o Centro de Atividades do Sesi (Serviço Social
da Indústria) promoverá, em março, os

campeonatos de Futebol Suíço e de Futsal
feminino, A participação será aberta para as

comunidades de Jaraguá do Sul e cidades
vizinhas, As inscrições serão recebidas até o dia

26 de fevereiro. Nessa data também
acontecerá o congresso técnico das

competições.

Jeep Club de Jaraguá do Sul

A equipe Duas Rodas
de Bicicross iniciou, no
último sábado (7), os

treinamentos visando as

competições deste
ano, Amanhã, os atletas
da Duas Rodas partici
parão das primeiras
provas válidas pelo

Campeonato Interesco-
lar Citadino. As provas
àcontecerão no Parque

Malwee.

Na última terça-feira,
tivemos a nossa tradicional
reunião.

Ficou marcada para o

dia 28 de fevereiro a

primeira incerta, convoca
da pelo nosso diretor de
Trilhas, Vilmar Cattoni. Este
também nos entregou o

convite para a formatura
(Ciências Contábeis). Des
de já nossos cumprimen
tos;

Também esteve em

nossa sede o sargento
Maurici, que nos entregou
b convite para a formatu-

A FME (Fundação
Municipal de Esportes)
de Jaraguá do Sul
receberá, a partir de

, segunda-feira, até o

dia 13 de março, ins-

crições poro. o 15°
Campeonato Munici

pal de Futebol. A ins

crição custa RS 80,00.
Mais informações es�
tão sendo fornecidas
pelo telefone 372-1300.'

ra da Escola de Soldados,
e a passagem de coman
do da Polícia Militar que
será no dia 19 deste mês,
às 16 horas. Nossos
agradecimentos.

Recebemos convite do
Lages Trail Clube, para o I
Encontro de Jipeiros Ci
dade. de Lages, neste final
de semana.

Tivemos neste dia boa

presença de sócios e ami
gos, e lembramos que a

participação é muito im
portante para uma perfei
ta sociedade.

ESTOFADOS MANNES
Mànnes Ind. Com.'

Espumase
Colchões Ltda.

Centro dos Direitos Humanos de Jaraguá
do Sul - CDH/JS

Comunicamos que, por motivos alheios à nossa

vontade, foi transferida a data do sorteio da Contribuição
Espontânea do CDH/JS, prevista para ocorrer no dia 21/
02/98.

.

O sorteio ocorrerá no dia 18 de abril de 1998, pela
Loteria Federal, de acordo com as normas previstas
anteriormente.

Maiores informações através do telefone (047) 372-
0572 com Leonor.

.

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1998.

Sérgio Luiz Homrich dos Santos - coordenador-geral
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AngeloGaçaiwes�.SeniçoSedaI- Filii

0;�""" ..Teiapia� ..Ace
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�Bãrh .. fannácia 1IdusfriaI ..UnidJe ..� ..UIiiafi

Ánfta,..CavaIcaidi da Silva ..�. UiIisuI e Fudt-Moda- Udesc

Bruna StuIDr'"Camércio.� .. UniwiIe - FISiotercIpia -F.

CarotineMelder .. Direito .. Fudí .. FISioterapia .. Ace'
.

ChiIe3D Qris Diaz ..Arquitetura e UIIIanismo .. ferj
Cristíane KusIrowsId ..CiêIIdas ConfáIaeis· .. ferj
Daniela Fataco Modesto � Terapia Ocupacional- Tuiuti
Dione TerezinhaW"" .. Ciêndas Econôaias - Univ111e

Ederson Evaristo Jantsch .. Ciêadas lia Computação .. Furb

Fabiane Karine Sdunitt - Ciências Contábeis .. ferj e Fum
Flãvia Janina Arnold ..Arquitetura e UrbanislllO - Feri
FI�a Flávia Lescowicz .. Terapia Ocupacional- Ace
Giovana Patricia Kazmierski - Terapia Ocupacional- Ace
Juliana.Vieira .. Direito .. Furb e Ace

Karina Demarchi Trisotto .. LetraslPortuguês .. Feri .. Ed. Artística .. Furb

Karina Gomes .. Psicologia .. Furb

Marcelo Vieira Garcia - JornalislllO .. Santos

,
Marcus Arthur KJitzke Andriani - Ciências da Computação .. Ufsc

r6uisIeIa Klutckówsl(i...h� FlQtestal- Fürb
'1IarIova Kowalslti.-Comercio Exterior .. UnMlte .. Biologia ..Ufsc

Ma� Rkanlo .".a .. Tecnologia Alimentos .. Unoesc,

Melissa Gisell, Bucbmann � Química .. ufsc .. Ciências Biólógicas .furb
If"rchéIe Alquini .. Comério Exterior .. Univilte .. Desenho Industrial .. Univali
Rafael Felipe 1rmótti da Silva - Ciinciàs Biológicas .. Univille .. Fisioterapia
Ricardo'Emmendörfer SCheuer .. Engenharia Civil .. Furb
Roseane Hruschka .. 'Farmácia Industrial- Univille'
Thaiza Beatriz Tomaselli • Farmácia Industri�l .. Univille
Gisela Roberta Kuchenbecker • Pedagogjá .. Ferj e Furb
KaFin Henning Socrepa .. Letras Licenciatura .. Ferj
Luciane Bertoli .. Pedag09ia • Ferj
Tais Spezia .. Pedagogia· Ferj • Serviço Social .. Furb
Daniela Beatriz Stinghen .. Pedagogià .. Ferj ,

,

Dilma Fabiane Frankowiak • Letras/Secretária Executivo· Ferj
Débora Cristina de Simas - Educação Artística .. Furb

Edna Eunice Romig .. Pedagogia .. Ferj
Elizangela Silmara Piekarzewicz .. Ferj
Karina Panstein • Pedagogia· Ferj
Mariza Sant'ana dos Santos .. Educação Artística· Univille
Suzana Rosá • Pedagogia .. Univali

Tania Raquel Hüpner .. Pedagogia .. Ferj .. História .. Furb

ESTOFADOS KRAUSE LTDA.
A Estofados Krause, tradicional em Jaraguá do Sul acaba de inaugurarseu 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.
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