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nFunçjição
UVITORIA

Prefeitura inicia distribuição
do IPTU na segunda-feira

. Pro
,{IJ1��I!].

A distribuição dos 27 mil carnês
do IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano), em

I..-F-O-T
....

O--L-.-T-,..."O,........."S,.....-,. Jaraguá do Sul, começa'
na próxima segunda-feira
(18), das 7 horas às 17h45,
no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos, O

imposto foi reajustado em

2% em relação ao ano

passado, A Prefeitura
deverá arrecadar RS 3,8

371 -771 g' milhões, Página 6

/ftAIS SABOR PARA SUA VIDA

'Doas Rodas
Industrial

oxasc- 2563· ADVOGADOS· OAB/se 275/97

Edson Junkes

V.
Vitório A. Lazzaris

&
IsIeb,Ventura S/C

CAUSAS: '

- Previdenciária
- Trabalhista'

.

- Consumidor

,

- Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, 303
Fone: (047) 372·1846

,Icro

:- �
! bordados

370-7759

o balneário de BarraVelha reservou atraçõespara todos os gostos
nesta temporada. Do artesanato comercializado às margens da
BR-I0 1,'até as areias da Praia.Central, o tuttsta desfruta de infra
estrutura e de belas paisagens que compõem um cenárioperfeito'
para esta época do ano. Páginas 11, 12, 13, 14, 15 e 16

Av. ltajuba� 1401
Fone: (047) 457-6191
Barra Velha - SC

Supermercado Carollne
S�o.��1

ENTREGA
GRÁTIS!
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Dois pra lá,
dolspro cá

Ano novo, governo novo, promessas velhas. A se jul
·gar pela composição dos escalões e pela disposição

apresentada pelo novo gover
no, as promessas continuam ser

. velhas, podendo, inclusive, se

rem usadas numa próxima cam
panha eleitoral. Não obstante,
muitos dos atuais secretários
têm identificação com a posto
e experiências anteriores, mas
outros foram impostos pela
composição de forças políticas
vencedora em outubro. Para
atender o pretexto de que os

partidos que formaram a coll

gaçã() "Mais Santa Catarina"
têm "direito" de participarem
da ctuol odmlnlstrocóo. o go
verno pode perder o norte da
bússula e o tão propalado res

gate da dignidade do Estado
poderá estar comprometido.

Por trás de uma certa aparência lúdica, os partidos
políticos tratam a administração pública como se fosse
um grande logo de futebol, onde o que interessa é a

vitória e não as jogadas e os dribles que fazem a torcida
vibrar. Num paralelo até certo ponto absurdo, pode-se
chegar a uma conclusão simples: a torcida quer ver as

grandes jogadas, o Estodo progredindo, gerando em-.

prego, qualidade de vida e perspectivas, sem se impor
tar quem é o governante. Aliás, se dizia na Grécia anti

ga que o bom governante não é aquele que aparece,
mas o que faz.

Os primeiros meses deste ano, que' prometem ser tor

mentosos. exigirá dos governantes muito mais que cora

gem e disposição para colocarem a casa em ordem. Os

que assumiram o Estado de adversários precisam, além
de tudo, de muito jogo de cintura para driblarem as

maracutaias ardilosamente preparadas com a nítida in

tenção de prejudicar o vitorioso, como se o povo não
fosse sofrer nenhuma retaliação ou se o dinheiro dos in
vestimentos, comprometido pelos projetos de última horo.
anistiando e alterando o bel-prazer o reajuste fiscal, saísse
do bolso do governador e de seus secretários. No caso

específico de Santa Catarina, para cumprir as promes
sas de campanha e colocar o Estado nos trilhos, o gover
nador Esperidião Amin precisará de muito mais do que
es retóricas.

A dialética neoliberal está se desgastahdo ante a

realidade do País, carente de regras rígidas e claras,
além de bom senso para não se deixar levar pela onda
pregado pelos Estados Unidos. Não se pode deixar,
porém, de propor novos pontos de vista e oferecer
novo rumo ao Estado, prejudicado pelas constantes

políticas de apadrinhamento e egolsmo exagerado. É
preciso resgator também o perfil do catarinense e

exigir condições mais dignas para um Estado que vem

sendo desprezado pelo governo federal e compara
do a tantos outros sem o potencial catarinense. O
momento é de esperança e confiança. Mais da meta
de dos catarinenses deposttou no atual governador o
gerenciamento do Estado, na expectativa de ver re

nascer um novo Estado. É preciso ter um mínimo de

respêito para com o povo .

.

Por outro lado, a bancada catarinense em Brasília
deve estar sintonizada com Q nova ordem e com as ne

cessidades do Estado. É tempo de unir forças e lutar pelo
retorno,'mais do que justo, de nossa produção. As ani
mosidades políticas devem ficar restritas às disputas e

posições, e não em retoçöo aos interesses do Estado.
Neste aspecto, aliás, é preciso aprender com os nordes
tinos, sempre chegando na frente e conseguindo ver

cumpridas as reivindicações.

o momento
de esperonçc
e confiança.
Mais da meta...

de dos coton
nenses depo.
tou no atuaJ

governadQr o
gerenciame.n2';ii
to do �stado,
na expecto-,
tiva de ver'

Carta do Leitor

As dez promessas.dos
vereadores para 1999

ff Sérgio Pacheco

Aqui vôo dez prornessos que al

guns vereaderes fizeram no último
minuto de 1998, em corquelros
envlcdos à lemanjá.

6 - Em 1999, veu fazer mais indi

cações, criar leis que possam real-
I

mente beneficiar O'S munícipes.
7 - Em 1999, vou confiar mais em
minhas intuições, acreditar mais
em mim e pisar fundo.
8 - Em 1999, vou dedicarmeu tem

po ao que realmente vale a pena. '.

Só usarei, a tribuna para assuntos

de relevância.
9 - Em '1999, vou me cercar de pes
soas com alto astral, com vonta

de de vencer. Vou me livrar dosl

"sugadores e dos corvos".

10, - Em 1999, vou viver, trabalhar e
torcer para que Jaraguódo Sul dê

certo, e fazer tudo com muito

prazer, entusiasmo, sem Interesses

particulares, e com uma enorme

paixão. Prometo, enfim, fazer de
1999 o melhor ano do meu man

dato ..

1 - Em 1999, vou tentar conviver
com um melhor relacionamento.

Fazendo algumas concessões e

indicações em
.

nome da quoll
dode de vida.
2 - Em 1999, vou ter mais coragem
e votar mais de ocordo com a

minha consclênclo.
3 - Em 1999, vou dar lengas e sadi
as caminhadas ao lade de meus

eleitores.
4 - Em 1999, vou praticar um hob

by: vou dar mais atenção ao ele
itor.
5 - Em 1999, não vou tirar férias e
não vou viajar. Vou percorrer O'

Município e verificar in toco as'
necessidades de cada locali
dade.

* Comerciante

Artigos para Carta Aberta, devem Eier enviedos para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas

devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal sé reserva o

direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e grarnaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica .e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

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

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, lião refletindo, necessariamente, a opinião dojornal.
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Denise Beftoni,'professora

s

o

Agradecimentos da família Ewald Heinz Boss

Obrigado, Jaraguá do Sul

A todos o nosso-muito, muito obrigado,

Lene,
. Udo, Alice. Gunther, Úrsula, Jorge, noras. genros,

netos e bisnetos.

Líderes discutem futuro dccllonço
.

.

. �

entre PFL e PSDB em Jorcçuó do Sul
----�----------------------------

Crise começou com a indicação do projeto do Executivo _que
alterava a cobrança da taxa do ISS (Imposto Sobre Serviço)

�Caropreso: a favor da emendo que suprimiu a mudança

feito c'onfirmou que
mandará o projeto no

vamente à Câmara.
"Ele (Caropreso) agiu

em nome dos colegas
de profissão, que pa
gam apenas taxa anu

al", retrucou Geraldo

Werninghaus. O depu
tado federal -elelto Vi
cente Caropreso é

médico-neurologista. A
crise envolvendo 'as

duas maiores forças
políticas do Município.
poderá ter reflexos den
tro dó próprio governo,

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA·
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

o constrangimento que Paulo. Afonso causou

a transmissão do cargo retratou com fidelidade
eu governo, permeado por absurdos. Durante
eu mandato, o povo catarinense viu o nome
e seu Estado ser achacado, envolvido em

�
egociatas, enquonto o funcionalismo público
eve seus direitos subtraídos. Q.ue se faça Santa
atarina voltar a ser notícia pela sua

apacidade de trabalho, pelos seus generosos
ecursos naturais e pela honradez de seu povo.
ssa é o missão de Esperidião Amin, um

econhecido líder nacional, e Paulo Bauer, um
aluarte da seriedade e da moralidade."

Os textos para esta coluna, com críticas, sug
estões e reivindicações, devem conter no

r
{', máximo dez linhas,

.

s textbs com mais de dez linhas serão sinteti-
'. .

zados pelo jornal, observando a essência.
O jamal se reserva o direito de fazer as cor

reções;.ortográficas e gramaticais necessárias,
As cartas devem ser assinadas e com o nome

completo do autor, endereço ou telefone
coro cor-teto: Os textos sem essas informações

.

não serão publicados.
_

As colaborações devem ser enviadas para a

I Rua Walter Marquardt, 1.180, Bairro Rio Molha,
1- 89.259-700 ..Caixa Postal 19 ou pelo tele-fax

(047) 370-7919

Jaraguá do Sul - En
contro entre lideranças
do PFL e do PSDB, mar
cada para a próxima
semana, definirá o tu
turo da coligação entre
os dois partidos que
elegeu o prefeito Geral
do Werninghaus (PFL) e
o vice Irineu Pasold

(PSDB). Werninghaus
adiontou, porém, que a

aliança dificilmente

permanecerá até o fi
nal do mandato. O pre
feito reprovou a atitude
do vereador Vicente

Caropreso (PSDB), ele
ito deputado federal,
na votccöo do projeto
do Éxecutivo que alte
rovo.o cobrança de IS.S
(Imposto Sobre Servi

ço). O tucano foi con
tra a indicação, irritan
do os pefelistas.
Caropreso alegou

que o projeto foi envia
do a menos de um mes
do recesso da Câmara
de Vereadores, tornan
do inviável a apreci
ação da proposta do

Emnome de nossa mãe, Carolina Hess Boss (Lene), Executivo. Werninghausagradecemos ao Pastor Piske pela acolhida na Igreja Evangélica
Luterana e a todos que compareceram para velara nosso Ewald, sugeriu que, quando os

como também a todos osque remeteram telegrainas, coroas e
. __ serviços de profissionais

flores. liberais fossem presta-.
Queremos agradecer em especial a Grete. Lili, Adolfo e dos sob a forma de so-

Mônica. por terem aberto a casa da nossaquerida "Tante Adele"
e" Onkel Reiter" para o nosso Opa (Sr. Boss), se hospedar, e a ciedade, a bose de cól-
todos que nosajudaram para este memorável encontro acontecer. 9 u lo d O imposto seria

Agradecimentos especiais ao Sr, Ricardo Feldens, por sua determi n adom e n so 1-
presteza, aos componentes do coral; ao Pastor Sinodal Nelson mente sobre o fatura-
Weingaertner, pela homenagem do Sínodo Vale do Itajaí; ao Sr.
Werner Schuster, por seu depoimento, por suas palavras elogiosas

me nt o, a p I i c·a n d 0- s e
e lembranças emocionantes; às palavras do Sínodo Norte- a I íquo töde a t é 5%,
Catarinense, representado pelo Pastor Vice-Sinodal Egberto conforme o valor 'esta-
Schwanz, fazendoalusãode momentos felizes da vidadoSr. Boss. be lec ido para em pre-

'sos prestadoras de

serviço. Vicente Caro

-preso votou favorável a
emenda que suprimiu
essa alteração. O pre-

DBIMAGBM
Hospital Jaraguá

. '.

RUA JORGE CZERNlEWICZ, SIN° (HOSPITAL JARAG,UÁ)
OBS.: EM BREVE ESTAREMOS ATENDENDO TAMBÉM NA RUA JOÃO PICCOLI, 216-

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).
9

O rompimento. signifi
cará, automaticamen
te; nas exonerações de
Sílvio Celeste, da.Secre
taria de Turismo, Esporte
Ei Lazer, e de Irineu Pa- '

sold, do Planejamento,
O presidente do PSDB,
Célio Bayer, antecipou
que é contrário a

posição- de deixar a

base governista. AL!gus
to Müller, presidente do
PFL, preferiu não co

mentar o assunto até o

encontro entre os dois

partidos,

Check-up
VIP�vP+
Sua empresa

em ótima forma
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Jaraguaenses nomeados para
o governo deEsperidião Amin
----------------------�----------

Ademir Izidoro assumiu a diretoria operacional da Cohab e

Luiz Antônio Grubba ficará na Casa Civil

Jcroçuó do Sul - Dois

joraguaenses foram nome

ados poro cargos do se

gundo e terceiro escalão
no governo de Esperidião
Amin (PPB) ..Ademir lzldoro
assumiu a diretoria opera
cional da Cohab (Corn-.
ponhio de Habitação de
Santa Catarina) e Luiz
Antônio Grubba será asses

sor na Casa Civil. O ex

secretário municipal de
Agricultura, Ingo Paulo
Róbl, está cotado poro a

diretoria da Fatma (Fun
dação do Meio Ambiente),
e Luiz Melro, à diretoria cd
ministrativa da Celesc
(Centrais Elétricas de San-

o ta Catarina). 'A confir

ma�ãodosnomesdeve�
ser anunciada nos próxi
mos dias.

Izidoro retorna ao Palá
cio da Agronômica· após

.

quatro anos. Ele ocupou o

mesmo cargo durante o

governo de Vilson Kleinü
bing (1991 /1994). Luiz Grub
ba foi assessor do deputa
do estadual Udo Wagner
(PPB), de· 1994 a 1998. Ingo
Robl apresenta no currícu
lo experiência à frente da
Secretaria de Agricultura
de JOraguá do Sul, na ad

ministração de Durvol Va
sei (PTB). Melro tem chan
ces remotos em ocupor a
diretoria da Celesc.Apesar
do apoio do prefeito Ge
raldo Werninghaus (PFL), o
nome do ex-gerente regio
nal da empresa sofre restri
ções de alguns palacianos.

No entanto, a nome

ação de lzldoro e Grub
ba em áreas estratégi
cas do governo animou
Werninghaus. "As vezes

não adianta ter secre
tário se não traz nada
para o Município", disse,

Av, MarêchalDeodoro, 1369
Fone 371-2200 - Jaraguá do Sul- sc

Arquivo/Cp·

Habitação: projeto prevê construção de apartamentos
referindo-se a Ademar
Duwe (PMOB), ex-secre
tário do Desenvolvimen-'
to Urbano e Meio Ambi
ente, no governo de
Paulo Afonso Vieira

(PMOB). Nenhum dele

gado foi nomeado para
a Delegacia Regional.
Ademar Grubba, há 15
anos no corgo, dificilmente
permanecerá. A escolha
será anunciada pelo se

cretário de Segurança
Pública, Luís Corlos de Car
valho, de Blumenau.

Com a indicação de
'Adernlr Izidoro poro a Co-

hab, o- projeto de cons

trução do conjunto habita
cional, localizado no Bairro
Amizade, poderá ser viabi
lizado ainda este ano. Con
forme a proposta inicial,
está prevista a liberação
de 80. apartamentos,
através de financiamentos.
Porém, uma ação impetra
da pela empreiteira ven

cedora da licitação da
obra, que exige o reajuste
des valores, atrapalhou a

conclusão do edifício. "A.·
cdrnlnistroçôo anterior nôo
repassou recursos poro a

Cohob". observou Izidoro.

A partir do segunda quinzena de fevereiro, a Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul será presidida pelo vereador Alcides

Pavanello (PFL), eleito por unanimidade no final. de dezembro.
A eleição de Pavanello confirmou o que muitos já diziam: não
existe oposição na Câmara Municipal. Até o PMDB se CUNOU às

exigências do prefeito GeraldoWerningllaus, do mesmo partido ce
Pavanello, e capitulou-se.

A surpresa maiar ficou por conta do voto do sempre rebelde
Gilmar Menel (sem partido), que na maioria das votações se

mostrou oposicionista.
No final. 15 votos favoráveis a Pavanello, sem que houvesse uma
voz sequer discordante. Até mesmo a tão sonhada presidência do

vereador Moacir Bertoldi (PPB) ficam sem registro.

Errou o alvo
A tentativa de Esperidião

Amin (PPB) em convencer o

deputado federal eleito
Vicente Caropreso (PSDB)
para aceitar a Secretaria
Estadual de Saúde tem
conotação estritamente

política. Com a desistência
de Caropreso da vaga na

Câmara Federolro
suplente, Péricles Prade
(PSDB), assumiria em seu

lugar. Tudo conforme prevê
a Lei Eleitoral. Porém, uma
manobra sem tamanho.
Péricles é vice-prefeito de
Florianópolis, município

onde Ângela Amin, mulher
do governador, é prefeita.
Com Péricles em Brasília,

Ângela já poderia
encaminhar a reeleição no

ano 2000 tranqüilamente. O
bico do tuccno atrapalhou
e o tiro saiu pela culatra ..

Coropreso nem quis
conversa.

Cara feia
O relacionamento entre o PFL,

do prefeito Geraldo
Werninghaus, e o PSDB. do vice
Irineu Pasold, nem de longe se

parece com o affair explícito
do início da administração. A.
truculenta queda de braços
envolvendoWerninghaus e

Vicente Caropreso (PSDB), hoje
maior liderança dentro do

partido, desde as eleições
passadas enfraqueceu o PSDB.

Cogita-se a possibilidade de
Geraldo Werninghaus promover
uma derrocada nos cargos
ocupados por tucanos ainda
no primeiro trimestre do ano.

Nem Irineu Posold. que
acumula a Secretaria de

Planejamento, estaria fora da
barca. Professor Sílvio Celeste.
da Cultura, Esporte e Lazer,
idem. Mesmo assim, Celeste

não precisará voltar às salas de
aulas. É suplente de Vicente

Caropreso na Câmara.

Municipal.

À porta
O médico Vicente Caropreso, único deputado federal eleito pelo

PSDB, tem endereço certo para os próximos quatro anos em

Brasnia. O escritório do tucano está recebendo retoques finais.

Caropreso ficará no gabinete 662, que foi ocupadopelo deputado
Valdir Colatto (PMDB).

Propaganda útil
A 3° Companhia de Polícia Militar de Jaraguá do Sul vai intensificar
a campanha de conscientização contra as drogas e o álcool.

Depois de instalar 14 outooots no centro da cidade, estampando
frases educativas, a PM aposta em folders. Serão 30 mil exemplares
com textos orientando sobre os perigos dos vícios. Escolas públicos
e privadas, comércio e fábricas são os novos alvos dos militares.

�ADDfMakler�
.

É �IAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços rui área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�0\10çO Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�Df,R'" Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC

ELE_TROLAR Comercial de Peças Ltda.
Peças, Acessórios e Assistênciaem Eletrcxlomésticos,

. Ferramentas Elétricas, Refrigeração, Lavadoras de Roupa automática e
Lavadoras de alta pressão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A técnica da informática
Escola trabalha com sistema atualizado,

formando profissionais
Atuando em Jaraguá do Sul há cerca de cinco meses, a escola

de Informática e Idiomas CDI (Centro de Desenvolvimento à

Informática), com curso técnico profissionalizante, é a maior
escola da América Latina, com aproximadamente 200 escolas
no Brasil. .

Tendo a missão de formar alunos em profissionais, a escola
dispõe de material didático pré-elaborado e revisado pela
Microsoft; o mesmo é considerado o melhor material do País,
com prêmio QUALIDADE BRASIL.

O tempo de duração do curso é de dois anos e meio, divididos
em cinco períodos. Ao término de cada período, o aluno receberá
o certificado de conclusão do 'mesmo e no final do curso um

certificado de qualificação técnica.
Trabalhando em parceria com a Acijs (Associação Comercial

e Industrial de Jaraguá do Sul), a escola oferece descontos para
os colégios e empresas conveniadas. /

Dentre os cursos oferecidos estão incluídos: redação
comercial, controles administrativos básicos, relações humanas,
correspondência· comercial, matemática financeira,
contabilidade, etiqueta profissional, Windows 95 e 98, Internet
explorer, técnicas antivírus, Hardware, Word, Exçel, Power
Point, Banco de Dados Access, PageMaker, Corei Draw, Photo
Shop, Delphi, Visual Basic e Autocad.

.

Para os cursos de Idiomas, o CDI trabalha com quatro
editoras britânicas e uma americana para o curso de Inglês e

para o curso de Espanhol, Editora Ven, diretamente do consulado
da Espanha.

A escola atende de segunda a sábado das 8 às 20 horas.

Rua Ângelo Schiochet, 173K
(próximo ao Beira Rio Clube de Campo)
Jaraguá do Sul- sc - Centro - 89251-520

FonelFax:·(047) 371-0154

Gráfica e

Editora CP Ltda.
- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁRIO MÉDICO
- LAUDAS PERSONALIZADAS
- PASTAS
- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAIS TÉCNICOS
- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
- JORNAIS PERiÓDICOS
- FOTOLITOS
- COMPOSiÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

RuaWalter Marquardt, 1180
Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC
Fone: 370-7919

Prefeitos rejeitam indicação
para a presidência da Amvali
---------�---�-------------------

Geraldo Werninghaus (PFL) e Luiz Carlos Tamanini (PMOß)
descartaram a possibilídode de assumirem o cargo este ano

Jaraguá do Sul - O pre- sumir o atual exercício, no
feito Geraldo Werninghaus qual preside o prerelto de
(PFL) reafirmou esta semana Barra Velha, Orlando Noga
que não pretende assumira rolli (PMDB). "Como ele

presidência da Amvali (As- (Werninghaus) está mais oü

sociação dos Municípios do nado com o governador Es
Vale do Itopocu) em 1999. O peridião Amin (PPB), o ideal
desinteresse tem explica- é a sua homologação": afir
cöo. segundo o prefeito. As .. ma Nogarolli.
ações regionalizadas estari- No próxima terça-feira
am concentradas ainda (19), os prefeitos se reúnem
mais em Jaraguá do Sul. para marcar a data da

"Porque sempre aqui?", in- posse do novo presidente.
dagou. Nogarólli deixa o cargo

Luiz Carlos .lornoriini sem qualquer projeto defi

(PMDB), prefeito de Corupá, nido. "A crise abalou todas
também acenou contrário as prefeituras", justificou.
ao. cargo. Conforme o. acor- Coqlto-se a unificação. das
do. firmado há seis anos, a três ossoctoções das regi
pr.esidência da associação ões Norte e Nordeste de
seria ocupodo por todos os Santa Catarina até o ano

sete prefeitos do. Vale do 2000. Amvali, Amunesc (As
Itapocu, num esquema de soclcçöo des Municípios
rodízio. Tamanini deveria as- do. Norte e Nordeste de

Santa 'Catarina) e Ampla
(Associação dos Município.s
do Planalto Norte) estariam
lado a lado, resultado de
uma parceria que envolve

municípios no Projeto da

Região Metropolitana de
Jbinville.

O presidente da Amvali
também lança o nome do

prefeito de Schroeder, Gre

gório Tietz (PFL), para a su

cessão. "Precisamos colo
car alguém que esteja
dentro da coligação que
elegeu o governador", ex
plicou Antõnio Nogarolli.
Em 1997, no então. go.ver
no de Paulo Afonso Vieira

(PMDB), Antonio Zimmer
mann (PMDB), prefeito. de
Guaramirim, permaneceu
durante um ano no Amva
li.

Fotos: Edson Junkes

Negaralli: melhor opção é Jaraguá do .sul Werninghaus: desinteresse pelo cargo

Vitório A. Lazzaris
&

Isleb,'Ventura S/C
oAB/se 2563 .. ADVOGADOS - OAB/se 275/97

• ·Previdenciária
• TrabalhistaAdvocaoia voltada para

Pessoa Física • Consumidor
• Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, ·�03 - Fone 372-1846
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Distribuição do carnê do IPTU inicia na
próxima segunda-feira no Município

NOTA DE AGRÁDECIMENTO
" Familiares de

Maria Cordeiro Nicoluzzi
---------------------------------

profundamente consternados pelo seu falecimento,
no último dia 30 de dezembro, agradecem a todos
os que remeteram flores, coroas e acompanharam
a extinta à sua última morada.

Agradecem ainda ao Corpo Clínico do Hospital,
Santa Isabel, de Blumenau, principalmente, suas
irmãs, Emília Voigt,MariaHelena Scheler eMaria
Beatriz Cordeiro.

Imposto terá reajuste de 2%, com prazos de pagamentos em
até oitos vezes e descontos que variam de 15 a 20%

, t

Jaraguá do Sul - Q se

cretário de Administração e

Finanças. José Ollvlo Papp.
divulgou os novos regras
paro o pagamento do IPTU
(Imposto, Predial e Territorial
Urbano). que sofrerá acrés
cimo de 2% em relação o

1998. .os 27 mil comês
começam o ser distribuídos
o partir desto se-qundo-teí
ra (18) no Pavilhõo A do

Parque Municipal de Even
tos. dos 7h45 às 17 horas. O '

prazo limite poro o retirado
do carnê é dia 20 de março.

O contribuinte terá cinco
opções paro quitar o tribu
to. A parcelo único. com
r: :Jgamento em 23 de mar

ço. oferece o maior descon
to, 25%. O IPTU também
poderó ser debitado em

duos. três ou em oito vezes,
incluindo descontos que
variam de 15 o 20%.

Ano passado, cinco mil
carnês nöo foram pagos. A
dívida ativo acumulado dos
últimos quatro anos ultrapas
so 1.8 milhão. "Estamos nego
ciando os pendências

através do diálogo. mos não
descartamos o hipótese de
notificar os atrasados e co

brar o imposto judicial
mente", afirmo Papp. Os
critérios do Código Tributário
permitem que o contribuinte
financie o dívida do IPTU em

36 meses,

Embora os estatísticos
apontem um acréscimo
onu-oi em relação 00

número de devedores, o
secretário está otimista.

"Apostemos numa arreca

dação 'próximo aos 100%".
acredito o secretário, Coso
o previsão se confirme, o
Prefeitura terá uma receito

líquida de RS 3,8 milhões. O
,

valor corresponde o 7% da
receito anual do Município.

"Vamos utilizar o dinheiro

poro projetos nos setores
do saúde e manutenção
dos estrados". afirmou o

prefeio Geraldo Werning
haus (PFL),

Oito mil cernes serão en

tregues através das empre
sas. Pelo segundo ano con

secutivo. o Prefeitura man

tém convênio que permite
o entrego do carnê no lo
cai de trabalho do contri
buinte. "Até o prazo de en

trego, qualquer órgão po
derá requerer esse benefí
cio". reforço Papp. A expec
tativa em torno da arreca

dação do tributo é de que
65% dos 27 mil carnês emiti
dos sejam pagos até a

primeiro quinzena de maio.

Familires enlutados.

I

COMO FUNCIONA

Opções
Parcela única
P5rcela única
Duas parcelas

Vencimento
22de março
20de maio

22demarço
20demaio

22demarço
20de'maio
20deabril

Oito parcelas a partir de março

Desconto
25%
15%
2fY1o

CASA DAS TOALHAS
O MELHOR PREÇO

CAMA - MESA - BANHO - ARTIGOS PARA PRESENTE

RODOVIA BR-10l, KM 107
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PENHA - SC

Três parcelas 15%

nãotem
Fonte: Secretana de Finanças de JQraguá do Sul

Barra Velha conta com esportes náuticospara amadores: i
I

Princi�al. atração turística, a Lagoa é também local apropriado para 'I'esportes nauncos.

Com isso, .o .empresário Marcia Pereira com a família trazem todos os

anos a Barra Velha a locação de caiaques, bóias, banana boat, jet sky e moto

aquática, oferecendo a máxima segurança possível (instruções. coletes salva,
vidas e barco de apoio).

A partir de 1999, a Prefeitura de Barra Velha, através do secretário de

Turismo, José Antonio de Souza, separou, a área para prática desse tipo de

esporte entre locadores e particulares.
Próximo ao Iate Clube de Barra Velha (onde funciona a locadora) há

também um hidroavião com piloto profissional realizando vôos. para quem
quiser conhecer as belezas das praias de Barra Velha,

BEL. Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes
Tabeliã e Oficial do Registro de Protestos

Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente' EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao responsável pelos Títulos abaixei

relacionados. que os mesmos se acham neste ofício de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se não
forem ,pagos.

,

'

Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente 'a sustação de protesto ao apresentar declaração de

resposta por escrito.

ESP. DP. 006697-A - VENCIMENTO 28/03/97 - VALOR: R$ 2.268,36
ESP. DP. 006696-A - VENCIMENTO 28/03/97 - VALOR: R$ 543,48

DEVEDOR: CONSTRUAÇO INDÚSTRIA E COM. LTDA.
DOCTO: CGC/MF. O 1.229.069/000 I-54
CREDOR: METALÚRGICA GANS IND. E COM, LTDA,

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nr. i661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da
CGJSc.

JD/Jaraguá do Sul, 13 de dezembro de 1998.
I1ton Hoffmann

Tabelião Designado

IPTU99
MELHO'R QUALIDADE DE VIDA PARA T'ODOS.

CONTRIBUA E EXERÇA SUA CIDADANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PiÇARRAS - ADMINISTRAÇÃO 1997-2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Osteoporose - Porque e como evitar
o que é osteoporose?

'. Osteoporose é a diminuição da

quantidade do osso no corpo de

uma pessoa. O osso é uma

estrutura viva. Constantemente
existem zonas do osso que são

destruídas e substituídas por
osso novo. A osteoporose
caracteriza-se pelo desequilíbrio
entre destruição e reparação,
enfraquecendo sua resistência

mecânica.

Qual a importância da

osteoporose?

A osteoporose é uma doença
preocupante.' Quando a

destruição do osso é maior que a

sua reparação, o equilíbrio se

desfaz tornando-o pouco
resistente e incapaz de suportar'
pequenos traumatismos: o osso

quebra-se com maior facilidade.
As fraturas mais freqüentes são

as de vértebras e quadris. As
conseqüências: a deformidade
na coluna vertebral, perda de

P
, Doenças do Intestino grosso,

reto e ânus, Colonoscopia,
.

retossigmoidoscopia

��_��=-_
Dr. Alexandre L. &hlabendorff

( Proctoclin ) CRH - 7096

Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguâ do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

ftunimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

estatura e dificuldade de

locomoção.
Para se ter uma idéia da

gravidade 40 problema pode-se
citar o fato de que um terço das

mulheres que atingem 60 anos tem

ou tiveram fraturas de vértebras.

Destas, 20 a 25% falecem nos seis

primeiros meses após a fratura.
Em relação às fraturas de quadris,
os dados mostram que um terço
das mulheres e um sexto dos

homens que atingem. 80 anos tem

ou tiveram este tipo de fratura.
O quadro é mais alarmante

quando vê-se que cinqüenta por
cento das pessoas que tiveram

fratura de quadril ·deixam de .

andar sozinhas:
Social e economicamente falando,
o problema vem se agravando a

cada dia já que devido ao aumento

da população e tempo médio de
vida humana é cada vez maior o

número de pessoas na terceira
idade, que são as mais propensas
a adquirir essa doença.
(Continua ... )

Dr. Marcos F.F. Subtil

<

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, 'a 371-3426

Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

- CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -

1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

ORA. TAlqE Crluppi GONÇAlvES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA_

DR. MAURO MONTEiRO Ctluppi .

ORTOdoNTiA

DR. Clécio SidNEi GONÇAlvES
Psniodorerix, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA I

RUA JOiNViLLE, 1 � 70

L TELEfONE: (047) }71 ..61 �8

�ELEfONE/fAx: (047) }71..J209

I r%JIE_

,

r A =-= = ai" Clínica de Atendimento
� .es. .i�.s. .s. ,i-;; Médico Integrado
Dr. Amaury do Amaral Teixeira - Dr. Paulo Veloso

CRM 7868 CRM 7528

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vfdeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Hisíeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 ': FONE: 371-2218

�i.. .... ..
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Sangue não' se fabrica.
Doe sangue e você estará salvando uma vida
Dr. lVTarlo Sousa
Dr. lVfarlo Sousa Jr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DROGARIA VIDA E SAÚDE

Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

9Jr. 9lcyr 91ideki Cfiodrigues da Uilotl

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho <Artroscopia

CONSULiAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511"': Jaraguá do Sul- SC

Qavelli. a loja
que veste o

homem 'de
bom 8osto.

I Calçadão, 364-c/estacionamentoanexo - não fechamosparaeunoço
L_Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

.

Calçadão daMarechal, nº 180
(antiga Loja Fruet)

Fone: (047) 371-5800
Calçadão da Marechal, nº 180

(antiga t.oja Fruet)

Clínica Especializada ernOrtodontia

J. J. C a r Ion

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

\

Atende-se por Convênio ou Particular
- Tratamento Orto-Cirúrgico
- Tratamento Corretivo para Adultos e Crianças
- Tratamento Preventivo e Interseptivo
- Tratamento Ortopédico Facial

Dr. J.J. Carlon - CRO 717
Dr. M. Marcello'Carlon - CRO 4190
Dr. Márcio A. Carlon - CRO 4546

Centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege, 50
30 andar - Jaraguá do Sul - SC, Tel: 371-0421 e 372-1279

CELsoL'- €ORREIO/DO/POVO·····----
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• !-:slamos inici,if]do <I jotnadd\.ksle
ano com a S(;rlczade que jrsmos

.

oferecer sempre (1 rnclhöraos J'}ossos
leitores, dSHUcandü QS plihcitbis falos

que serãnôÓtí2iil l1ááJcll �oCíal dc
nllssá cidade er�gi1io:Ihl{lHriações
pura a coluna poderãoser ci:ivhidas
para o nosso é-nwil ou diretamenle
para a cdil()JiäsoÚaldocP, via

• Diretoria Social doClubc Ailético
Bacpcndi pÚ)nlo'vc.a Noit� dc;A/lIl e
Branco, ühcrJur.ldúC<Ím�\ial/99, dia .

I 2 dc Iévercirõ; a partir das 23 horas,
com animaçãod�sürcrß�ndjPllp
Ban!). E dii,llfi, à tárde, Carrbval
infantil paia�ôCíios c 1l�\I§&T& ..
• A nudicional f'c�Úde Sãó

Sebastião; na Igrcj� Matriz, �el'á dia 23

(s.ibado). lrncio as J 1 horas.com
\

deliciOs(ÍchurrasJo. Às 19 fiórus
.' .

Mis,sa de Äç?ode GraçastfclJ1seguida
conririuu a ICst� até a meia-noite. Toda
a comunidade eSláconvidada:

• Comemorou idade nova, dia 27 dc

dezembro, o prt;l'cssor .]orgJ Henrique
PaI r:rsching,A festa Ioi com

.

lurniliarcs na praia de Barra Velha.
r: da Venezuela, stJa ícrra natal, vieram
ox cumprimentos UOS paise irmãos.

• Coléuio Divina Providência
LOIll[lIc�ú SO anos de utlvidaJesclll
Jaraguá doSul, semrr�c()orde.iiado
pelas Irmãs da Cíll1gregaçàodiDivina
Providência .. Atuulmente, () "I')ivina" é
dirigido pel�coinpelCntc c simpática
irmã Ana Bevilaquàquc tem ao seu

lado experiente equipo de orientadores
e profcssnrcs. O slogun comemorativo
.15: "Colégio Divina Providência, XO
anos no coração deJaraguã do Sul".

• () cas,J Cielásio I;: AdclinaCampcsumi
C(uncmorou Bodas dc Porcelana dia 29 dc
dezembro. Os 20 anos de kllz matri rnónio

foram Icstcjadoscom familiaresc amigos.
l',u'aréns!

• A Yoki Alimentos realizou a

primeira reunião de vendas u� 1<)<)9,
no Hotel Laje dc I>edra (Canela/RS),
quando apresentou alguns lançamentos
surpresa para representantes de Iodo o

Brasil. O evento foi 'realizado nos dias
9 e I () dc janeiro. A cquipe do

.

Intcrnàciunal d� PlIrIO Alegre também
cstá hosfJedad� no Hotel Lajc�ç
Pedra, realizando a pré-temporada,
que termina d(iming9,

.' .

OamigoDino
Moreno, que
recentemente

trabalhou na

novela'

Chiquititas,
estará em La

guna neste final
desemana

Médico Jorge
Borghetti com

pneumo
cardiologista
e realiza belo
trabalho na

Clínica São

ARS

Companheiro Ahamir
Ricardo de Souza
(co/una Expressão, aqui
do CP) aniversariou dia

8 de janeiro efoi muito
cumprimentado por
familiares e amigos. Na
foto com a Miss Santa

CaJarinaJ99, Michelle
Gonçalves de Souza e

Bárbara Erig Giese/er,
Miss Santa CatarinaJ98

Harry Otto

Buscke, com
a esposa Ilka,

da Monitor

Segurança,
de Barra

Velha, em

evento social

. O casal.Irineu e Rosane

Schmöckel Buerger em .

comemoração da passagem
de ano, em Barra Velha

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



BaratoMaria eMacol vencem concurso da decoração natalina
No dia 17 de dezembro, no espaço cultural da Praça Ângelo Piazera, foi

realizada a premiação do concurso de Vitrines da Decoração Natalina de

1998, promovida pela CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas - de Jaraguä do
Sul. Durante o evento" houve o pronunciamento do presidente da CDL,
Alberto Pacheco da Rosa, que ressaltou a participação de todos em mais esta

promoção da CDL. O concurso foi realizado em três categorias e foi este o

resultado:

Categoria "A" Vitrines até cinco metros

1.0 lugar - Barato Maria
2.° lugar - Passarela Boutique
3.° lugar - Relojoaria Lanznaster

Categoria "B" Vitrines com mais de cinco metros
1.0 lugar - Lojas Macol
2.° lugar - Breithaupt (Loja shopping)
3.° lugar - Foto Loss

II

Melhor fachada
1.0 lugar - Lojas Macol
2.° lugar - Colégio São Luís Marista

,

3.° Iugar « Breithaupt Materiais de Construção

Paralelamente foi realizada a premiação do concurso da Rádio Jaraguá. Cerca
de 1,7 mil ouvintes da emissora votaram em quatro categorias.

Decoração residencial- Gerhard Shueinle
Indústria -;- Malwee Malhas

Originalidade - Malwee Malhas

Coinércio - Hotel Itajara

.Zimmer
MÓVEIS
EMFERRO

-

Rua Campo Alegre, 196
Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul - SC

TELEVENDAS:

370-1212-

Categoria
"A" -

Vitrines até
cinco

metros.

1. o lugar
Barato
Maria

Categoria
"B" -

Vitrines
com mais

de cinco

metros.

1. o lugar
Lojas
Macol

----_...:�-�-

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Há 70 anos
- Em 1929, o CORREIO DO POVO - Semanário independente - com redação
e oficinas na Avenida Independência, hoje a esquina da Getúlio Vargas
com a Rua ArthurMüller, que então-chamava-se Rua Padre Pedro Francken.
Os proprietários do jornal estavam representados pela firrna Arthur Müller
& Companhia, tendo como diretor Arthur Müller. A assinatura anual custava
Rs. 10$000 (dez mil réis), e por semestre custava Rs. 6$000. A primeira
edição do ano, sob n° 503, saía no dia 5 de janeiro. A redação recebia
folhinhas dos comerciantes João Adams, Bernardo Grubba, agente da The
Texas Cornpany, Livraria Alberto Entres, de Florianópolis, Jacob

Zlatopolsky, de SP, Cia. Paulista de Papéis e Artes Gráficas, e das redações
da Kolonie Zeitung, de Joinville, Der Urwaldsbote, de Blumenau e Correio
do Brasil, do Rio de Janeiro.
A Sociedade Familiar de Diversões realizava festa fechada no Salão Blank,
então contando com 100 sócios e se temia que a política ou a política fa
miliar pudesse comprometer como sempre uma vida sadia.

Confira a His'tória

liA História de nossa gente não podeficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72 anos,
- Em 1927, Jaraguá era 2° distrito do Município de Joinville, e no dia l-I,
após o compromisso legal perante o sr. Eduardo Schwanz, presidente do
conselho, realizava-se a transferência do cargo de superintendcnte do dr.

Marinho de Souza Lobo para o dr. Ulysses Costa, que nomeava os seus

substitutos: Gustavo A. Richlin, Carlos Gomes de Oliveira e Avelino Alves
de Carvalho. O cohselho municipal compunha-se de: presidente, dr.
Marinho Lobo; vice, Eduardo Schwartz; l° secretário, Rodolpho Schlemm,
2° secretário, Sérgio Vieira, e membros: Max Colin, Ricardo Karmann. dr.
Procópio Gomes de Oliveira e Roberto Schmidlin. Tomavam ainda posse
os juízes de Paz de Joinville, Bananal, Jaraguá, Hansa e Corveta.
Heleodoro Severiano Borges, .escri vão da Coletoria Estadual, de ordem do
coletor Bento Augusto de Athayde, comunicava pelo CORREIO DO POVO a

cobrança de Imposto de Vendas Mercantis.

Há 71 anos
- Em 1928, a intendência do distrito de Jaraguá divulgava a arrecadação de

impostos: Federal Rs. 310:970$305; Estadual Rs. 321 :526$822; intendência
Rs.. 132:738$600 e agência dos Correios, Rs. 16:319$200, totalizando
781 :614$927 (setecentos e oitenta e um contos, seiscentos e catorze mil e
novecentos e vinte e sete réis). O distrito punha no bolso alguns municípios
do território catarinense. A produção consistia de: manteiga: (177.473 kg.);
queijo (250.040 kg.); arroz pi lado (106. 320 kg.); folhas de tabaco (210.525
kg.); cigarrilhas (129.000 un.); milho (131.556 kg.), além de cachaça, açúcar
mascavo, banha (47.416 kg.) peles, musse de laranja, farinha de mandioca,

, fumo em rolo, feijão, lingüiça e defumados, móveis de vime, melado,
pólvora da fábricaaqui instalada, e outros. Só de manteiga, queijo e banha,
o movimento econômico atingia a dois mil ccnto e sessenta e dois contos e

oitocentos e sessenta e três mil.

Há 68 anos
- Em 1931, no dia 9 de janeiro, o interventor federal em Santa Catarina,
general Ptolomeu de Assis Brasil, visitava Joinville, de onde Jaraguá ainda
era 2° distrito, acompanhado dos drs. Nereu Ramos e Rupp Júnior. Mas o

destino final era o ex-Contestado, para pessoalmente ver e restabelecer a

ordem e prosperidade daquela região. A escolta que acompanhava o

interventor era composta da BrigadaMilitar do Rio Grande, então destacado
em Florianópolis. A visita também tinha relacionamento na já propalada
dispensa em massa da Southern Brazi I Lurnber & Colonization Cornpany,
dirigida pelo dr. H. Weinmeister. em Três Barras, antigo diretor da Rede
de Viação Férrea, onde aliancistas foram atingidos, fato constatado por
Nereu Ramos, em Três Barras e Ouro Verde, atual Canoinhas, e a presença
do intervertor teria por meta pacificar aquela região catarinense.

Sexta-feira, 15 de janeiro de 1999

REMINISCÊNCIAS '-
,

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (145) - APONTAMENTOS
Udo Rarnlow, pesquisador, historiador e

membro do Conselho Curador da Fundação Cul
tural de Pomerode, numa das visitas feitas à sua

casa, em Testo Alto, passou para nós a memória
de quatro manobras militares em Pomerode, nas
quais, necessariamente o atual território de

Jaraguá do Sul entrava, atingido pelos
acontecimentos militares de então. Pedimos e

recebemos autorização para divulgar esses

movimentos militares, porque servirão para
'contar a história inter-regional, onde aparecem,
por vezes, pontos confl itantes, felizmente
poucos. pelos cuidados dos escritores que se

ocupam na recomposição de momentos na hora
de editar a história de cada unidade municipal.

As primeiras manobras militares em

Pomerode
"O primeiro desalojamento de tropas

militares em Pomerode aconteceu em dezembro
de 1893. Esta roi convocada pela Câmara Mu

nicipal de Blumenau entre todas as classes dos
habitantes do Vale do Itajaí e comandada e

instruída por Gottlieb Rei!', oficial do exército
Prussiano e, portanto, entendia de estratégias
militares. Esta tropa foi convocada para rins dc

defesa de Santa Catarina, principalmente do
Vale do Itajaí em defesa da invasão das tropas
federalistas vindas do Rio Grande do Sul e

comandadas pelo genoral Gumercindo Saraiva.
Os federalistas não conseguiram invadir Santa
Catarina pelo Sul, mas conquistaram todo o

planalto e Norte até Jaraguá do Sul. Dali,
planejaram conquistar o Vale do Itajaí, o Porto
de Itajaí e Florianópolis, pontos dominades

pelos republicanos que eram seus adversários,
Sendo naquela época o Marrado Rio da Luz, a

divisa entre o Norte-catarinense e Blumenau,
cruzado por uma picada, a única passagem. Por
isso os federal istas planejaram a invasão do Vale
-do ltajaí através do mencionado morro. Para

quem prestou serviço militar e teve instruções
do exército militar para ataques e defesa ou

combater pode averiguar que os federalistas
revolucionários estavam mal informados sobre
,as posições de defesa do Vale do Itajaí, A tropa
de defesa seguiu de Blumenau para Pornerode
até a localidade de Alto Rio do Testo, perto do
Morro do Rio da Luz, onde o inteligente
comandante escolheu a topografia do terreno

para tomar a posição de defesa. Atualmente, os
proprietários daquele terreno são os irmãos Rudi
e Wigand Utpadel e ali, em uma pequena
elevação, construfrarn uma trincheira enorme

para dezenas de atiradores poderem tomar a

posição de defesa com as suas armas. Ao mesmo

tempo tinham a segurança de não serem

atingidos por balas inimigas e outro abrigo in
dividual nos flancos. Antes do Natal de 1893,
os federalistas tentaram atravessar o já referido
Morro do Rio da Luz, para assim invadir o Vale
do Itajaí, mas quando alcançaram as posições
de defesa foram detidos por um tiroteio tão forte,
sendo rechaçados, não restando outra alternativa
aos federalistas de recuar, e ainda assim só

, tiveram uma baixa. A tropa de defesa não sofreu
nenhuma baixa",

A descrição de Udo Ramlow fecha com os

escritores do livro "Os' voluntários do martírio",
que lembram que o grosso das forças fe
deralistas, comandadas por Aparício Saraiva.
irmão de Gumercindo, pois, cstc estava com suas

forças em Itajaí, aguardando o sucesso das forças
estacionadas na margem esquerda do Rio

Itapocuzinho, no .atua l Município de Gua
ramirirn. O'ponto de apoio mais avançado dessas

forças chegou até a margem direita do Rio -do

Cerro, aí na Barra, no trevo da atual Rodovia

Wolfgang Weege, Os que entraram em contato

corn.a fortificação em Alto Rio do Testo foram
os olheiros dos federalistas, que efetivamente
retornaram até a Barra do Rio do Cerro.
comunicando os fatos, pelo que retornaram 'a

Joinville e seguiram pela Estrada D. Francisca,
Fritz von Iaraguâ - 01199

Frederico Negherbon, em dezembro de 1893,foi degolado pelas tropasfederalistas, às margens
do Itapocuzinho, sob suspeita de ser espião das forças legalistas republicanas, assim como sofreu
o mesmo fim Albert Schutz; em Rio Cerro. Segundo familiares, o túmulo, que.contém os restos

mortais de Frederico, não existe mais e, certamente, depois de 105 anos daquela data fatídica
não sobre nada mais que alguns grãos de pó. A foto mostra que existem outros Negherbon que
estão sepultados no cemitério da Barra do Rio Cerro Oi

'
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por Egon Iagnow

Encontramos duas fotos da Avenida
Getúlio Vargas, que também já teve o

nome deAvenida Independência.
Ambas são anteriores a sua

pavinientação, ou seja, anteriores a

1951. Por outro lado, são posteriores a

1943,_pois o armazém da estação
,

férrea já está ampliado. Segundo
informações colhidas, na primeira

edificação, à esquerda, ficava a Ótica
Hertel, na casa seguinte a Farmácia'

Centrão, de Carlos Hafferrnann, depois
a casa de Tuffie Mahfud, onde por um

período funcionava a Prefeitura e, aos

fundos, o armazém da estação férrea.
Já do lado direito, naconstrução em

enxaimel, funcionava o comércio de
Gottlieb Stein, ao lado Calçados
Gosch Irmãos seguido pela casa

paroquial da Comunidade Evangélica.
Uin detalhe chama bastante a atenção,

os fios telefônicos. Há 90 fios
sustentados por cada um dos postes.

Imagine-se quantos seriam hoje se não

existisse os cabos multipilares ou de
fibra óptica. Graças aos avanços

tecnológicos eles não encobrem o céu
de toda a avenida.
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Suely Mosimann Passold
ß1umenau - As sociedades

blumenauense e jaraguaense
lamentaram o infausto passamento
da distinta Suely Mosimann

Passold, ocorrido às 21 h30 do dia
28 de dezembro de 1998, no Hos

pital Santa Catarina, aos 63 anos,

sendo o corpo dado à sepultura no

dia 29, às 16 horas, no Cemitério
da Rua Bahia, em Blumenau.

A extinta deixa quatro filhos:

Eduardo, casado com Cristiane

Willecke; Silvana, casada com

Rubens Missfeldt; Otto Neto com

Sue ly Borba, Adriana, quatro
netos, duas netas, dois irmãos,
demais parentes e muitos amigos.

Suely dedicava-se a serviços
sociais e filantrópicos, como o

Rotary, Casa da Amizade, onde
ocupava vários cargos.

Em Jaraguá do Sul, pertenceu
à Oase das Terças-feiras (Ordern
Auxiliadora das Senhoras Evan

gélicas), onde o grupo sentia-se
honrado com a assídua participan
te./Retornou novamente a Blu

menau.

Ainda na segunda terça
feira de agosto (dia II), con-

,

vi d arno-l a, telefonicamente, a

participar do café-bingo ao que ela

compareceu, atendendo 'a "inti

mação", o que deixou as inte-

grantes muito felizes pelo fato de
tê-lá uma tarde inteira integrada
ao feliz grupo.

Ao acompanhá-Ia até o es

tacionamento do Clube Atlético

Baependi onde nos despedimos
com um "vai com Deus';, quando
não se esperava que em quatro
meses e 17 dias a querida Suely
já estivesse na Casa de Deus.

Aos familiares enlutados as

expressões de um profundo pesar
das amigas da Oase das Terças
feiras.

Ela não será esquecida!
(a) Brunhilde Mahnke Schmö

ekel

Memória Jaraguaense ,--

O que faltou para contar... (XCIV) -

-
:

- Tio Eugênio
-

Jacob da Silva
Jacob da Silva - o "Juca'' �

, mecionara durante a entrevistá à pessoa de Maria Porto. Ela seria a irmã de
Venâncio da Silva Porto, sapateiro, político, tabelião e o primeiro proprietário das máquinas gráficas que
imprimiam o CORREIO DOPOVO, em maio de 1919. Ela morava nas 'proximidades de Santa Cruz, no
Itapocu, que dá saída para Barra Velha.

Era o caminho rnais próximo do lugar sertão do Itapocu para Jaragua, então apenas conhecido como

Alto Itapocu.
.,

Dornenico (Domingos) Sanson, avps de Nair Sanson, ele, avô, nasceu na Itália, cm 11/11/1871, e

faleceu em 1934, .sepultado no Cemitério de Jaraguá, em 2017/1934. Mostrou "Juca" d passaporte n°

4.395, que ele guarda, em que se lê anotado, escrito à mão, a data de 22/12/1892, dado como tendo 21 '

anos, filho de Giovanni. No verso do passaporte constavam advertências para o seu portador e pessoas
nela mencionadas. Tem urna anotação de Sansen (nascido em 16/4/1879, e falecido cm 18/3/1966), devendo
se averiguar o relacionamento com as anotações originais.

Quanto à família ele Jacob da Silva: seus II filhos - Nadir. casada com Antonio Athanázio; Nivaldo, -

casado com Renina Fietz; João, casado com Irene Moser; Eurides, casado com Realdina Zanella; M�\I'ília,
casada com Raulino Kreis; Neide, casada com Otávio Ribeiro; Ademir, casado com Ivone Modro; Terezinha,
casada com Rogério Ramos; Jacó, casado com Maria ele Fátima Dias; Nelsa, casada como Mário Rabock,
e Hélio Cesar, solteiro:

As Bodas ele Prata foram realizadas no Jaraguá Esquerdo, em casa, com O vigário Donato Wiernes (já
falecido). A ele Ouro, o religioso deu-se no Salão ela Capela Nossa Senhora de Aparecida, na Ilha ela

Figueira, com o padre Ilmo, elo Seminário de Corupá, com jantar, danças e filmagens, além ela homenagem
do CORREIO DO POVO, edição 3.619 ele 14 a 21/12/90. Voltaremos. Até a próxima.

CULTURA
.

A� Ietfur ás de Manoel de-Souza (67)
Cerimônia ... sem cerimônia

Ao ser proclamada a República; era chefe de polícia da corte o dr. José Basson de Miranda Osório, o'

qual, ao ter conhecimento, pela manhã, dos acontecimentos do Campo de Santana,' se dirigiu para a sua

repartição, sentando-se, espapaçado, em sua cadeira, sern tomar a menor providência. Por volta das duas
da tarde, apeou-se à porta da repartição o capitão do exército Vicente Antônio do Espírito Santo, confiou
o .cavalo a: um soldado, subiu a escada a arrastar o espadagão e� abrindo ele mesmo o reposteiro do

gabinete, foi dizendo ao chefe:
- Eu venho, em nome do governo Provisório, tomar posse da chefia da polícia do Distrito Federal.
E Basson, levantando-se:
- E eu estou aqui para lhe entregar!
E, tomando o chapéu, retirou-se, numa reverência.

Ferreira da Rosa - "0 Jornal". de 2 de dezembro de 1925.

(.lf����
dr,?�'� Av. Mal. Deodoro da

A=1f�;-sc
DIB_Ao

Rua Mal. Deodoroda �BF
:x:; ,

onseca,1452 V
FoneIFax: 372-3306 �

DiJaiaguá do Sul- SC �CA

CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

, PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

-------------------------
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Ordenação presbiteral do
. I

I

jovemEmilio Bortolini Neto
No ano que passou, fomos'

honrados com um convite para
participarda Ordenação Sacerdotal do

'

diácono Emílio Bortolini

Neto, que se reàlizou no

pássado dia 27 de dezembro
-de 1998, às 9h30, na Cate-

,

dral do Sagrado Coração de

Jesus, de União da Vitória,
no vizinho Estado do Paraná.

Foi ordenante d. Wal
ter M. Ebéjer e teve como

padrinhos os p adre s Aquiles
Ramos Berton e Sérgio G. Come
tti.

batizado na belíssima Igreja do

Santíssimo Sacramento. Os pais são

'0 professet e maestro Raul ino

Bortolini e a professora
Lair Rabelo da Cunha

Borlolini. Tem dois irmãos,
o advogado dr. Ernani e

lvana Aline, cursando a

faculdade de Odontologia,
na Pontifícia Universidade
Católica de Curitiba.

Emílio estudou na Es
cola Professor Serapião, e fez o se

gundo grau -no Colégio Estadual

Túlio de França, ingressando no

Seminario Diocesano .Rai nha das

Missões, em 1991. Iniciou curso de
Fi losofia, em 1993, cursou a fa
culdade de Teologia, que concluiu em

97, ordenado diácono em 24 de maio
de 1997, na solenidade de Santíssima
Trindade.

Cumprimentamos o padrc Emílio
Bortolini Neto pela vocação sacerdo
tal.

'. ., <, ,',' , •• '. I

INFORMATIVO PAROQUIAL -16 e 17/1/99
SETOR MATRIZ

DOMINGO
, 07hOO, 09hOO e 19hOO .: Matriz

NOSSA MENSAGEM

Produzi frutos que provém vossa conversão
Todo povo é convidado a fazer o serviço de preparação, Essa preparação

consiste na conversão, que deve ser vista e sentida em frutos concretos,

Não adianta só boas intenções. mas são precisos atos concretos que mostrem'

a con versão.

No evangelho de Mateus 0, 1-12) ele usa a imagem do agricultor que
prepara o terreno, buscando frutos. O plantio exige tirar a erva daninha: e

queimá-Ia, Os cereais iam para a eira, lugar plano e firme, onde eram

malhados e trilhados. Separando o trigo da palha, limpava-se a eira com

fogo. A imagem tirada da lavoura sugere uni tempo de limpeza do coração,
para que.possa ser um terreno bom que produza frutos. Sugere ainda despojar-
'se daquilo que não presta, para ser fruto bonito e limpo para Deus. Temos
ainda a imagem do lenhador que, com o machado, vai até a raiz das árvores,
E preciso fazer morrer à árvore que não presta e não se contentar com uma

conversão meramente superficial. É preciso ter profundidade e não ser

superficial diante de Deus que vem.

Apoio:

A ordenação dc sacerdote foi
momento de grande alegria da família
B0I101ini, tradicional família radicada
em Jaraguá do Sul, mais especi
ficamente em Itapocuzinho, que o frei '

Álido Rosá imortalizou, em seulongo
escrito que.ele intitulou de "Herdeiros
da duquesa",

Padre Emílio Bortolini Neto
nasceu em Itajaí, em 26/12174, e foi

SÁBADO
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

TAFÁC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1° andar

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

Matriz � Fones (047) 371-0380
- 371·3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial· Fone: (047) 371·73�1
Rua Walter Marquardt, 110

CRO-3229

Especialista
Rua João Marcatto, 188
Centro - Jaraguá do Sul
Fone: 372-3899

Rua:' Procópio Gomes
de Oliveira,1_550
Fone: (047)371-8850
e-mail: chelp@netuno.com.br

@�!.•
· "ÊII�IIRIIII��.,
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elo mais forte do que o

aço.
É isso o que quer?
Deseja continuar a viver
assim?

Letnbre-se,_você pertence
à coisa à qual está ligado
em pensamento e, mais
cedo ou mais tarde, se
esse laço persistir, o
objeto de seu

ressentimento será
novamente atraído pata
sua vida pela lei kármica
e poderá lhe.trazer mais

problemas.
Você acha que pode

.

agüentar isso?
Você precisa cortar todós
os laços que lhe prende e

acorrenta ao outro,
através de um ato de

perdão nítido e espiritual.
Você precisa perdoar,
antes de mais nada, pois a

Lei do Perdão é o antídoto
contra ressentimentos,
ofensas, mágoas, culpas, ..
A fim de nos libertarmos
da escravidão do karma,
precisamos humildemente
pedir à Fonte-Criadora a

Dissolução de todo Erro

"Cometido, pedindo-lhe
perdão, de tal modo que,
por sua graça, possamos
perdoar com a energia do

Vivrnbo �m

O.perdtio
grupo de pessoas quando
acalentamos o desejo de

vingança em nossos

corações. Através desse
sentimento cotinuamos
ligados ao momento da

agressão, recordando a

cada momento, mesmo

inconscientemente, as
dores do passado e com

isso conduzindo o

agressor ao umbral e nos

prendendo a ele também,
através de vínculos;
kármicos que continuam
agindo. Exceto quando a

vítima transmutar pela
misericórdia do perdão
esses laços kármicos.
Libertar os outros quer
dizer libertar-se a si
mesmo, pois o

. I

ressentimento é uma
forma de

• acorrentamento. '

Quando se guardar
ressentimento contra

alguém" a pessoa fica

ligada à outra por um elo
cósmico (kárrnico). Você
está ligado por um laço
.cósmico à coisa que você
detesta. A única pessoa,
talvez, em todo mundo,
que você odeia é

justamente aquela a quem
você está ligado por um

Horários: .

Terça-feira: 16 horas às 17h30
Terça-feira:' 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feíra: 8 horas às 9h30
Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

amor, a todos que nos

causam dano.
Nunca poderemos ser

felizes e nem ter

harmonia, enquanto
guardamos mágoas e

ressentimento.
Jamais poderemos ter
paz, enquanto não

lavarmos o íntimo com o

perdão.
Devemos perdoar a nós
mesmos e aos. demais
todos os dias e buscar

.

'. perdão, antes que as

mágoas se cristalizem
como cimento seco. Dizem

.

os orientais que as ofensas
deveriam ser gravadas
sobre a areia, para que a

águaou o vento as des
manche depressa. Mas a

gratidão deveria ser

gravada sobre pedra.
O amargor e o
ressentimento azedam o

Advocacia

MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcalto e

Rafael Jonatan Mercalto

R. Tabatinguera, 140
.Conjunto 1.814

F;ones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

9lultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da VidaYF
I! AULA GRÁTIS

.

Rua Emílio Stein, 300··r - Centro
(Rua do Edifício Carvalho)

O perdão é uma liberação
energética que nos deixa
livres do momentum de
causa e efeito.
Nenhum de nós será livre

enquanto existir no
mundo uma pessoa, uma

relação, um amigo do

passado,.....contra o qual
haja temor de desarmonia
ou ressentimento que
ainda abrigamos em

possas mentes e corações.
Perdoar é o ato central da
vida.
"Perdoai as nossas

ofensas assim como nós

perdoamos quando somos

ofendidos" .

Esta cláusula é o

momento culminante do.
Pai-Nosso, a chave para
todos os problemas.
Vemos, assim, que temos

de estender o perdão a

todos aqueles a quem
devemos perdoar.
Não se pode fugir, é
preciso perdoar, por mais
fundo que tenhamos sido
feridos ou por mais que
tenhamos sofrido; pois.
efetuamos "contratos"
mútuos que podem durar
várias vidas e podem
-incluir não apenas um

indivíduo, mas todo um

íntimo de quem os nutre.

Roubam-lhe a alegria.
Anuviam-lhe a visão da
vida. Bloqueiam-lhe o

acesso ao amor.

O fato de não querermos
.perdoar a nós mesmos de

alguma falta passada,·
revela orgulho e

pretensão.
Orgulho (ferido) de termos
sido desmascarados num

ponto falho; pretensão de

que somos muito elevados,
impecáveis e jamais
deveríamos errar. Ora,
aprendemos mais através
dos erros sinceramente

conscientizados do .que dos

acertos.

Negar-se a perdoar é uma
atitude inflexível, dura,
que nos mantém

prisioneiros da mágoa, da
desarmonia, da
infelicidade.

FARMÁCIA PARANÁ
.

MEDICAMENTOS

COM 20%
DE DESCONTO

Rua Bernardo
Dornbusch,
1611-Sala3

,Fone/Fax: (Q47)
371-6069 ::!� .�

Jaraguá do Sul

Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone (047) 372�1224
Jaraguá do Sul - SC

te
... Kastrup Bt

.� Junqueira Ltda.

Recrutamento e
.

Seleção de Pessoal
TrabalhoTemporário

e Efetivo
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6 - CORREIO DO POVO

FALECIMENTO
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Ewald Heinz Boss"

,

Jaraguá do Sul - O telefone
toca e do outro lado 'do fio
familiares comunicam que
E�ald Heinz Boss faleceu em

Curitiba, às 21 h45 de 21/12/

98, onde morava desde 1980,
aos 84 anos.

Instantaneamente me reporto a

uma volumosa caria que
recebi há dias, e que deveria,
como será post morrem,

.

atendida, por envolver matéria
que interessa à sociedade

jaraguaense.
Ewald Heinz Boss.era filho de

,
Georg e Alice Boss e nasceu

em Berlim, a 2 de março de

1914, sendo bat izado em 4/1 0/

14, mudando-se para Marburg
(Alemanha), confirmado em

3/3/29.
Formou-se em filosofia e

matemática.

Razões devem ter existido

para imigrar par(l o Brasil em
fins de agosto de 1933. Entrou
no País pelo Rio Grande do
Sul e estabeleceu-se na

"Fazenda Pella Bethanien",
em Taquari-Rx. Em .1934,
mudou-se para a "Colôriia
Alemã de Piedade", no Estado·
de São Paulo.
Em 28/9/1935; casou-se no

civil com Carolina Hess, em
Piedade-SP, e o religioso se

deu em I 1/1 0/1947,
abençoados pelo pastor
Hermann Waidner, na Igreja
Evangélica Luterana de ,

Jaraguá do S\I1. Do casamento
, nasceram sete filhos, dos
quais doisjá falecidos, além .:

de dez netos e cinco bisnetos.
.

Por um de seus filhos tomo

conhecimento que o pai
mudou-se para Jaraguá do Sul
em 24/2/1944, E de forma
curiosa. Axel Boss, seu irmão,

fizera amizade com Rodol

pho Hufenuessler, que
costumava jogar xadrez, "o
jogo dos soberanos", e isto
influenciou Ha sua

contratação naempresa
Indústrias Reunidas, hoje a

"Duas Rodas Industrial",
.' .

onde iniciou em 20/11/1945
e lá permaneceu até a

aposentadoria, em 30/4/
1979. Antes, porém, prestou
serviços na Ferraria
Lessrnann, aí na Galeria
Dom Francisco, no Calçadão
da Marechal, e também na

Fábrica de Velas, de Sérgio
.

Thomsen, na esquina da

Procópio Gomes de Oliveira
com a Domingos Rodrigues
da Nova Júnior, hoje um

moderno posto de gasolina.
Em 1961 optou pela
naturalidade brasileira, que lhe
foi concedida em 5/4/1961.
O corpo foi velado na Igreja
Evangélica Luterana - Centro
-, com grande comparência de

amigos e admiradores do

ilustre extinto, pronunciando
se os pastores Ingo Piske,
Nelso Weingaertner, Egberto
Schwanz e o sr. Werner

Schuster, sendo sepultado no

jazigo na família, no
Cemitério Municipal de
Jaraguá do Sul - Centro.

Deixa, também, a senhora

Marga Sonnenhohl Boss"
esposa do saudoso irmão
Axel.

Ewald Heinz Boss, vale
lembrar, por oportuno, sempre
esteve ligado às entidades

religiosas e assistenciais,
'mesmo depois que mudou-se

para Curitiba, com constantes

comentários, como, por
exemplo, (f aquisição do órgão

para a igreja central, em 19.58,
quando atuava como

secretário e, em 1996,
elaborou longa lista de

pessoas contribuintes, que ele,
Ewald, classificou como

.

"Uma mensagem de gratidão e

respeito aos beneméritos
doadores para a instalação do

orgão na igreja central no ano

de 1958, pela publicação de
seus nomes na História de

Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina", datado de 22/

9/1996, ao ensejo dos festejos
dos quarenta anos do orgão,

" realizado em lOde agosto de

1998, um belíssimo trabalho
de ,compilação que, assim,
foi resgatada a sua memória,
Ta rnbém teve participação
decisiva na criação do notável :

esta belecirnento "Lar das
Flores", concorrendo com
trabalhos e idéias na

consecução de sua nobre·

finalidade.
Incontáveis são os outros

trabalhos, deles emergindo
uma obra que não tem preço:

. foi um paciente trabalho de

pesqu isa que um dia tomaram

a si os luteranos Johannes

Breuel, Carl QHo Enderle e

Ewald Heinz Boss, que
converteram em um
.

I
,"

mteressantíssirno

documentário, enfeixado num

opúsculo de 92 páginas,
contando os 75 anos - 1907 -

1982, que eles mesmos

prefaciaram - A História da
Comunidade Evangélica de

Jaraguá do Sul.

Apenas não ficou conhecendo a

lista dos agraciados com o

título de cidadania honorária

que a infor matização demorou
e ainda não informou.

Quem sabe, os preclaros
conselheiros municipais
possam reconhecer nele essa

qualidade que ele já possui.
Até um dia! (EVS)

Sexta-feira, 15 dejaneiro de 1999'

"Padre Elemar e'
lembrado na Ferj

o Centro de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul mandou celebrar
missa em homenagem ao padre

Elemar Scheid, no Salão Nobre da

Ferj, presente o Coral; às 20 horas'
de 21 de dezembro de 1998.

Assineo

CORREIOIXlPOVO
R$30,OO-'

assinatura semestral

R$50,OO-
assinatura, anual

R$70,OO
assinatura 2000 (até o ano 2000)

(047) '370�7919

Escritório de

ADVOCACIA
Júlio Max Manske - OAB/Se 13.088

Advogado Criminalista

Rua Joinville, 1532 Jaraguá do sul/se
Fone: (047) 372-1185

QUICK
"D06

�
�

I J

DISQUE�LANCHE
371-5309
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Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 1999

CRECI 1583-J

\oBID!IS
CASAS

101 - Casa no Bairro Czemiewícz, num terreno de 900m2• R$ 69.000,00
102 - Casa em alvenaria cl 270m' no aítc- 1 suite + 3 quartos + ,1 BWC social + lav�bo + sala
jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem - R$ 210,000,00 - aceita apto. em Jaraguá
do Sul e Balneário Camboriú.

103 - Casa em Barra Ve,lha com 3 quartos -aívenaria - R$ 20.000,00
104 - Casa numterreno de 1.500m' no Molha próx. Prefeitura - R$ 55,000,00
1 05� Sobrado comercial na Rua Joaquim Fco. de Paula - R$ 85.000,00
106 - Casa de alv, c/ 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
107 - Sobrado em Curitiba - PR - R$ 40,000,00 -Vende/troca por imóvel em Jaraguá do Sul

-SC

108 - Casa em Guaramirim CI +au- 400m2 + 1 galpão em alv� + 1 escritório em alv. - R$

130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá- ideal pl clínica ou restaurante
109- Casas geminadas na lifa Blaezer, em alvenaria R$18,000,OO snt. + 21 x R$195,00
111 - Casa em alvenaria no Amizade com 190m' - ent R$ 40,000,00 + financ.
112 - Casa de madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28,000,00
113- Casade ma(jeirano João Pessoa- R$12,ooo,OO
114 - Casa em alvenaria Jguá Esquerdo c/ 1 suite + 2 quartos - toda murada - R$ 45,000,00

115 - Casa em alvenaria na Rua Campo Alegre'com 220m' - R$l 00,000,00
116 - Casa em alvenaria próx, Duas Rodas c/ 268m', Terreno c/ 1.202ni'- R$,2SO,000,00

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

:'RESIDENCIAL GEHRfNG"
201 - Apto, em construçäo no "Hesidencial Bartei" - próx, Terminal Rodoviário - Ent. R$13,SOO,OO + 5

- anos de financiamento.

202 -Instalações Choperia da Praça com todos osmóveis e utensmos necessários para funcionamento
- R$ 60,000,00
205 - Apto, "Cond. Amizade" - com 2 quartos - entr. R$ 13,000,00 + financiamento
206 - Apto, "Cond. Amizade", 3 quartos, entrada de R$13,000,00,+ financiamento

208 - Apto. "Residencial Tulipa", em construção, ent R$ 24,000,00 + parcelas
209 - Apto, Ed. Virginiã com 1 quarto - Centro - Ent R$ 20,000,00 + financ,

,213 - Cobertura no Edificio "Argos" na Rua Jorge Lacerda - Centro - R$180,000,00 - aceita aptá:em
Jaraguá do Sul e Balneário Camboriu.
214 - Sala comercial conjugada �o Ed. "Domingos Chiodini" com 83m2

215 - Apto. c/ 1 suite + 2 quartos no "Edifício Argos" - R$46,000,00de entrada + financiamento, aceita

apto, paqueno em Jaraçuá do Sul

TERRENOS

301 - Terreno na Rua Victor Meirelles, no Molha cl 600m' - próx. Prel. Municipal. - R$ 25,000,00
302 - Terreno no Centro - Rua FelipeSchmidt esquina com Felipa Frenzel- nos fundos da Milium - R$

75,000,00 - parcela
303 - Área de 440,000;;" em Santat.uzla - R$ 90.000,00

3"04 - Terreno na Marechal Deodoro cl 1.930, 18m' - R$ 380.000,00 - parcelado
305 - Terreno cl 420rr� no Água Verde - R$15,000,00
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 morgos, c/ agua, palmitos e árvores nativas - R$ 70,000,00 -

neQoci�ve;
307 - Lote de esquina no Lot. 510, Antônio - Nereu Ramos - R$ 8 ..000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp.na Barra - R$ 19,000,00 à vista

'309 - Terreno no Lot. "Camposampiero" - R$14.000,00 entr.s-t tx de R$ 345,00

310 -. Terreno na Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul �om 726m2 - Beira Mar - R$

60.000,00
311 - Lote c/538m', próx. Faculdade - R$ 8,500,00 ou R$ 4,qOO,00 ent. +36x de R$250,00
312 - Terreno naWalterMarquardt com 660m2, d22m de frente pi asfalto - R$ 30.000,00
313 - Chácara no Poço Danlas com 1 03,000m'- R$ 25,000,00
314 - Área de 165,000,OOm' na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315:2 terrenos cl 453,60m' cada, no Jguá Esquerdo R$15.000,OOcada lote,

316 - Área de 7.066m', sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/I ,300,OöOm' - c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc, - R$ 3SO,000,00
318 - Terrenode esquina na Rua AloisioBoeing com 546,60m'de área - R$ 32,000,00
319- Terreno na BR-280JguálCorupá C/9,627m'- R$16,000,00

.

Mário Vieira
COM. DE MADEIRAS E TERRAPLENAGEM LTOA.

COMÉRCIO,MATERIAIS CONSTR4ÇÃO - TUBOS E A�TEFATOS DE
CONCRETO - SANEAMENTO - SERViÇOS - COMÉRCIO DE

MADEIRAS - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - CARGAS - SERViÇOS
DE TERRAPLENAGEM 'E LOTEAMENTOS

Fone: (047) 372-1675 - Fax: 372-3919
Rua ..Joinville, 1583 - ..Jaraguá do Sul - SC

IM BAIUtAWL'HA • sc

IMOBILIÁRIA
Consulte-nos!

Temos amplo cadastro de Imóveis,
via intemet, com bes« de dados em
nfvel nacional, disponfveis para

VENDA - LOCAÇAO - PERMUTA
apartamentos - casas ó terrenos - ch,ácaras e imóveis na prai
INCLUA SEU IMÓVEL NESTE BANCO DE DADOS

Av. Santa Catarina, Uo CRECI1243·J

Fone 456-()2B8
http://www./move/s.netlcezar
...mall: cezat@lmovels.net.

lmoblllárlaCezar vende:
Em Jaraguá do Sul

Apto, 1 35 m2,
3 dormitórios
(suíte) + dep.,
frente pl mar,

openas R$ 4�.OOO,OO,
Residência olto-podrôo
410m2 - 05 surtes + dependêncíos,
3 garagens, terreno pl 560 m2
centro

Você poâe'ter O imóvel äos seus sonllos

�. If!�eI ßWJ®®aD�[fa�
''" �Q!)U

- c:::OIVIPRA. -'VENÓE -

A.LU�GA. - ADIVIINISTRA.
�',

' .

REPR�SENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS lTOA,

Ref. 1337 - Casa alv, - Amizade - cl 98m2 _ terreno cl 73�m2 � 3 dorm. e dernais dep_- R$ 28,000,00
Ref. 1342 - Casa alv. - Estrada Nova - cl 80m2 _ 3 dorm. e dernais dependências - lote 33 _ R$ 33,000.00

Ref. 1348- Casaalv. - Ana Paula - c/Tf Sm? _ 3 dorrn. _ R$ 25.000,00
Ref. 1350 - Casa alv. - Bairro São Luís - cl 175m2 - I suíte + 2 dorm, _ R$ 68_000,00
Ref. 1354 - Casa na Barra c/2 suites + 3 dorm. _ piscina, hidro., - R$ 165,000,00

.

Ref. 1355 - Casa na Barra cl 150m2 _ terreno c/600mi _ '2 dorm + I suíte _ R$ 90,000,00,
Ref. 1379 - Casa alv, cl 90m2 _ Bairro Amizade _ cl I suíte + 1 dorm. e demais dep. - terreno cl 385m2 -

R$ 22;000,00 + financ, R$ 245,00 pl mês,
Ref. 1383 - Casa alv. cl I 121112 _ 3 dorm. _ Czerniewicz _ R$ 38,000,00 + financ. R$ 289,00 pl mês.

,
.

'

Ref;'1398 - Casa alv, no Bairro São Luís - cl 66m2 nos fundos _ cl fundamento pronto na frente � rua

asfaltada - R$ 22,000,00
Ref. 1415 _ Casa mista cl 140m2 - 4 donn., 2 bwc, terreno cl 648m2' - Vila Nova - R$ 40.000,00
Ref. 1418 - Casa alv. cl 244m2- Vieiras _ I suíte cl closet + 2 dorm, cl móveis, cozinha, jardim, planejado
- R$ 106.000,00
Ref. 1424 - casa mista cl 80m2 _ 3 dorm. + I apto. semi-acabado + sala coml, Vila Lalau - R$ 80.00(),()()
Ref. 1428 - Sobrad� cl 362m2 _ Vila Baepen�i - R$ 145.000,00

.
Ref. 2202 - Terreno cl 616,35m2- Lot. Campo Sampiere - Lote n° 30 - R$ 22.000,00
Ref. 2203 - Terreno cl 3.000m2 _ Corupá - ßr-280 - 'R$ 15.000,00
Ref. 1435 - Casa alv. cl 300m2 _ Centro _ 1 suíte + 3 dorm e demais dep. _ R$ 135.000,00 Negociável.
Ref. 1436 - Casa alvo cl 150m2 _ Lot. Papp _ OI suíte + 2 dorm _ l,{$ �0.000,00
Ref. 1437 - Casa alv. cl 180m2 _ 5 dorrn " Czerniewicz - R$ 45.000,00
Ref. 1442 - Casa alv. cl 96m2 _ Nereu Ramos _ 3 dann _ R$ 16.000,00 + Financ. 313,00 pl mês
Ref 4120 - Apto no cond. Aguás Claras _ c/54m2 _ 2 dorm �R$ 9.000,00 + Financ. 100,00 pl mês.

A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO COM O
HSBC'BAMERINDUS PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL'

PARA COMPßA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS
'

320- Terreno c/ 1_840m' no alto da Henrique Marquarat - R$ 12.000,00
321 -. Terreno na ruaJosé Teodoro Ribeiro - c/ 510m' - R$ 25,000,00
322 - Terreno na Rua.Goiás - na Vila Lenzi - com 561,34m' - R$ 12.000,00 - neçociáveí
323 - Terreno cl 441m' no Loleamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7,SOO,00
324 - Terreno c/ 448m' - Jaraguá Esquerdo - Entr, R$ 3,000,00 + parcelas
325 - Terreno no Lot Dona Juliana com 599,88m'- R$ 21.000,00 - aceita carro

326 - Terreno em Guararriinrn no Rio Branco a 1 km do asfalto. com 27,000,00m' - R$
,

12,000,00
328- Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Eml1io St�in.

I 329 - Lote nas prox. do Champagnat C/615,35m' - R$25,000,00
330 - Terreno em Guararnirirn d 1; 101m2 de esquina - no centro - R$ 70.000,00 - aceita

caminhão no negócio.
331 - Lote na Figueira c/ 304,50m', final da Rua Rio G, do Norte - R$ 10,000,00

ALUGUÉIS

A fMOBILlÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO pARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 • Salas comerciais com 50m2• Rua Venàncio da Silva Pono- próx. Weg I

402 - Sala comercial Av. Getúlio Vargas -1 º andar - Centro - R$ 2SO,00
403 - Apto. no Eõ. Jaraguá, no Centro c/ 2 quartos - R$ 320,00
404 - Sala comercial com 130m' - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 - Sala cornl, cl 45m' - Rua Pres, Juscelino, Edif. Ana Isabel, Cenlro
406 -Sala cf 150rn2,.próx. Hospital Jaraguá na RuaJorge Czemiewicz \._

409 - Apto. c/ 3 dormitórios na Venâncio da Silva Porto - R$ 350,00
41O-Apto, com 3 quartos "Ed. Encer" - Rua Joinville

412 - Apto, no "Isabela" c/ ,1 suite + 2 quartos e' com linha telefônica - R$ 4SO,00

415 - Apto, cl 1 quarto semi-mob!liado, c/ garage,m e c/ linha telefônica

416· Casaria Rua Preso Epitácio Pessoa- ótimo ponto comercial- R$ 350,00
417· Casa em alvenari� com 1 suíte + 2 cltos na Rua Campo Alegre· R$ 440,00
418 - Galpão Industri�1 na Rua Francisco de Paulacom,500m' (novo) - R$ 800,00
419 - Apto, com 3 dorm. + dep. de empreg, na Rua Felipe Schmidt - R$ 390,00

420 - Apto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
421 - Salascomerciaiscom 120m2e 150�na HuaJosé Emmendoerler-próx. Weg I

422 - Casa de madeira no Lot Corupá - Chico de Paula - cl' 2 quartos - R$ 180,00

�23 - Apto. com·4 quartos, no centro - 1 Q andar - Rua João Pieoff

424 'Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiódini - Centro - c/mobãa -Ótirna para consultório
ou escritório.

425: Galpão Industrial c/ 150m' -Ideal para confecção - c/Trifásico - R$ 250,00
426 - Galpão Industrial c/ 2SOh1' - Bem localizado - c/Trifásico - R$360,00
427 - Casa de alv. n� Vila Lenzi c/ 4 quartos - R$ 5SO,00

RuaPadrePedro Francken,65-Centro
FoneIFax: (047)372-3412-:Creci17�
CC)NSULTE-NOS SOBRE

OUTRAS OPÇÕES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INTERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro
Fone: (047)371-2117

. RuaJoãoPicolli, 104
JaraguádoSul- SC

. E-mail: http://www.imoveis.netlinter

* Terreno Comercial com mê, e

construção de alvenaria com 700 In2 (várias
lojas) - BR 280 (Prox. Trevo Guaramirim)
Preço: R$ 230.000,00 (Negociávis]

O.�irº MÓVEIS
COMPRA VE.NDE

CRECI8240

VENDA RA"DA E SEGURA
(.

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m' e terreno com 724m'. R$
70.000,00 negoçiáveis.
• Casa de central ótima localização c/300m' e terreno cl 700m' .. Valor R$ 150 mil negoc.
aceita imóvel.
• Casa mistanova impecável com 170m' e terreno murado com 679m', ótima localização.
Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m' - terreno 500m' - central. Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no negócio .

• Casa central ótima localização com 300m' e terreno de 700m', valor 150.000,00 -

negociáveis. Aceita imóveis
• Casa cl 40m' - Terreno cl 375m' -loteamento Juventus R$ 15,000,00

• Apto. central com 1 suite mais 2 quartos, área de 140m', R$ 65,000,00 quitado ótima

localização.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$19.000,OOmais Financiamento.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37,000,00
• Apto: Ed. Jaraguá - 2 quartos - R$ 33.000,00 - Aceita imóvel em Balneário Camboriú
• Apto. em Itajaí perto da Univate - 1 suíte + 2' quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m' alto padrão R$ 35.000,00 �

• Terreno divisa com Parque Malwee com área de' 90,000,00m' - R$ 60.000,00,
negociáveis .:
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2plaino, ótima localização. Valor.
R$80mil.'

'

• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua JOinvile, próximo centro com 600m' - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdó cl 1000m' rua calçada plaino, R$ 30.000,00
• Terreno cl 440m' - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00

ALUGAM-SE SALAS COMERCIAIS NA RUA JOINVILLE - ÓTIMO PONTO
ALUGA-SE APTO ED. JGUÁ CI GARAGEM,

VENHA PARA A MELHOR PRAIA DE SC -ITAPEMA - MEIA PRAIA

,

OPOR·jUNIÔAOE{'ÚNIC�(··'·'·
TERRENODE E'�quIN:Aiel'l�557m(Z:NA,,

MARECHAL: 6EQDORO;NQ 1014
(DEF'RONTE, eOSTO ,MARECHALt .

i·

�� �.
.

COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE
CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.

TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO - 372-1347

Rua Epitácio Pessoa, nQ 60 - Centro
ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul � SC

Telefone: (047) 372-1347
PLANTÃO: 975-2280

Vende-se 2 linhas

telefônicas residencial.
Valor R$ 600,00 cada.
Tratar 371-7931.

Vende-se terreno de 570m2
murado na Vila Lenzi com
2 casas simples de
alvenaria. Valor R$
16.800,00 negociáveis.
Tratal- 371-6112.

Vende-se terreno com

450m2 no Lot. Champag
nat. Valor R$ 16.500,00.
Tratar 371-6112.

Vende-se ou troca-se por
casa �o centro casa de
alvenaria com 170m2 no

bairro Jaraguá Esquerdo,
práximo Colégio Cristina
Marcatto. Tratar 370-
7189.

Procura-se casa para

alugar. Tratar 371�6142.

Luminosos G. G. - Precisa
de soldador para !J:olda
elétrica com prática em

esquadrias de [erro com

experiência no mínimo de
2 (dois) anos, toldos e

luminosos. Tratar com
Sidnei/Geison pelo
telefone 373-0683.

Luminosos GD. - Precisa
de auxiliar de montagem
de toldos e luminosos.
Tratar com Sidnei/Gelson

pelo telefone 373-0683.

Casa de madeira com 86 mê, terrreno com

420 m-,
Rua: Adão Noroschi

Preço: R$ 18.000,00

••••••••••••••••••••••
I CRECI Nº 1589J' I

: � Barra Sul:
: Imóv.eis :
I I
I FONE: (047) 372-2734 I
I VENDE I
I TERRENOS I
• 1 - terreno cll.044,50m' (28,00 x 37,30) - RuaAngelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - (defronte ICiluma)

• 2 - Terreno cl 448,00m', Loteamento Papp - Rua 541 - R$ 18.000,00, I
•

3 - Dois lotes cl área total de 968, 12m' - Lot. Heriberto Henke, Barra - R$ 21.000,00
I4 - Terreno cl 800,20m'- Lot. papp, na Barra, área nobre - R$16.000,00

I
5 - Terreno cl 673,58m' - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50% Ientrada - saldo parcelado - aceita carro até valer do terreno.

I 6 - Terreno c/462.00m' (14x33) Lot. Rosa, rua asfaltada, na Barra - R$12.000,00, em parcelas I
7 � Terreno cl 329,00m' (14x23,50) - R. Ernesto Lessrnann - Vila Lalau - R$ 13.500,00 aceita carro

I atéR$8.000,00 I
I

8 - Terreno c/455,60m' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00 I-

9 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10 x - Total

I' R$II,OOO,OO I
10- Terrenocl384,00m' - Loteamento Francisco Hruscnka - São Luiz - R$ 3.000,00 + 20 xR$400,00'

.

• 11 - Terrenocl 408,70m' - Jardim Hruschka 11- R$ 4.000,00+ 30 x R$ 334,00 •
•

SíTIOS
I1 - Sítio cl267.500;OOm', edificado com um rancho e ummangueirão, com quatro lagoas com peixe

• (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, cl 190.000,00m' de pastagem, locaiizada •Estiada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com cavalinho,

I. caminhão Mercedes) - R$ 40'.000,00 ". I
•

2 - Sitio cl 62.500,00m', sendo 16.000 de área plana, c/ rancho de 100,00m',.churrasqueira, 15
cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, dístantea quilômetros da Malwee - R$ 75.000,00 I
I/CASAS •1 -Casaem alvenariacl 176,00m', sendode armazém e Bar, 48m'decoz, garagem equartoemais

148m' cl dois qtos e varanda e com tres BWC, terreno com.676,00m', localizada na Rua Frida P. I
• Krueger, 185 - BARRA - R$ 50.000,00 - aceitasitio com partede pagamento ecarro até R$1 0.000,00 I2·Casa de alvenaria cl60,00m' - Terrano cl 718,00m' - Rua Julio Pedri - Vila Nova - R$ 42.000,00

I 3 -_Casa demadeirá c/63,00m', 03 quartase demiasdependências, terreno cl329,00m', Lot. Ouro IVerde- R$14.800,OO

'. LOCAÇÃO •
1 - Sala comercial cl 36,00m', Rup Ângelo Rubini, 972 - R$ 270,00

• 2 - Apartamento térreo, cl3 quartos, garagem e demais' dependências, próx, Tritee. na Barra - R$ •
• 250,00' •3 - Apartamentotérreo, cl2 quatos, garagem e demais dependências, R. PastorA Schneider, 1187,

I Barra-R$240,00 I
4 - Apartamento cl 2 quartos, garagem -Lot. papp: na Barra - R$ 290,00 .

• 5 - Apartamento cl 3 quartos, uma suite, garagem, lavanderia, próx. Carrocerias Argi - R$ 350,00 I
• 6 - Apartamentocl3 quartase demais.dependências-Rua BerthaWeege, 3086, na Barra - R$180,00 •7 - Aparterneeto cl3 quartos, garagem e demais dependências; RioCerro, próximoNanete Malhas
• -R$250,00

'

•
8 - Apartamentos c/2 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00

• 9 - Apartamento c/2 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra; À$ 230,00 •
• 10-Apartamento cl2 quartos e demais dependências - Rua PastorAlbert Schneider, 759 (fundos), Ina Barra - R$ 150,00

• 11 - Apartamento c/2 quartos, 92,00 m', garagem, Ouro Verde - R$ 230,00 •
12 - Apartamento cl2 quartos, churrasq. garagem .R- Egídio Buzzareló, 324, Barra - R$ 270,00

I '13- Apartamento cl2 quartos, garagem e demais dependências, Ed. Jaraguá, Centro- R$ 330,00 .,
• 14 - Casa de alvenaria d 1 quarto e demais dependências., Rua Abramo Pradi, 330, fundos - R$ I100,00 ,

• 15 - Casade alvenaria d 1 quarto e demaisdependências, Rua JoãoMaass,Ouro Verde - R$ 150:00 I
16 - Casade alvenaria (meiaágua), 2 quartos, garagem, Lot.Papp, na Barra - R$180,00

• 17 - Casa de alvenaria (meia água de fundos), d 1 quarto, Rua Luiz Bortolini, 45 - R$ 100,00 I
• 18 -Casäde alvenaria cl2 quartos, rua Verônica D. Rasá, na Barra - R$ 180,00 •19 - Casa de alvenaria cl2 quartos, Rua Verônica D. 'Rasá, na Barra - R$ 130,00

• 20 - Casa de alvenaria cl � quarto e demais dependências, Rua Abramo Pradi, 330, fundös - R$ •
100,00

• 21 - Casa de alvenaria d 2 quartos e demais dependências, lateral BerthaWei"ge, pröx. Arte Laje •
• -R$240,00 •22 - Casa de madeira c/2 quartos e demais dependências, Rua Abramo Pradi, 330 - R$ 220,00

I 23 - Casa de rnadelra, 3 quartos, 2 banheiros - Rua Horácio Rubin;' 495' R$ 200,00 •
24 - Casa de madeira d 3 quartos, Rio Cerro II - R$ 130,00

I 25 - Casa de madeira cl 3 quartos, Rua Verônica D. Rasá, na Barra - 1'1$ 180,00 •
• 26 -Casamista, 3 quartos, lavanderia;garagem, churrasqueira, RuaAngelo Rubini, 952 - R$ 330,00 •27 - Galpão em alvenaria d 260,00m' - Rua Luiz Salier, na Barra - R$ 600,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

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

Fone: (047) 376·1537 - CEP 89260-200

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

marimar@netuno.coIil.br

SíTIOS
JGUÁ 84 - com 170.000,00m', edificado com uma casa de madeira de 70m' e galpões,
pastagem, própria para lagoas e muita água, cultivado com 6.000 pés de banana e com

possibilidade de cultivar mais 20.000 pés. Valor R$ 55.000,00 (negoCiável, aceita 'imóvel
de R$ 25.000,00 como parte do pagamento).
NEREU RAMOS - com 22.500m' (sem edificações) - R$ 9.000,00 (negociável com lote êl
ou parcela)
RIO MOLHA - Terreno com 319.000m' (próximo a GRUTA), com muita áqua, próprio para
pastagem, com energia elétrica e uma casinha de madeira· R$ 60.00Ó,00 (tinanciáveä

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu com pequena parcela de entrada e o saldo em até 36 vezes

LOCAÇÃO:
.

TELEFONE PREFIXO (�76)
COMPRA-SE TELEFONE PREFIXO (370)

"CONSULTE-NOS· TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

TERRENOS
• Terreno com 324m' • Lot. REICHOW • Rua Pastor Albert Schneider· R$ 10:000,00
(negociável, aceita automóvel, caminhão F-4.000 elou MB.608 como parte do pagamento
paga diferença).
• Terreno com 1.080m'· Rua Valdir Manfrini (forma triánqular) edificado com uma casa de
rnadeíra- RS 25.000,00 (parcelado)

CASA
• Casa de alvenaria de-118m'com 3 quartos, sala de estare sala de TV, cozinha, 2 BWCs
lavanderia e garagem (BWCs, cozinha e lavanderia com azulejos até o teto) e mais uma

área de alvenaria de 114 M2. (própria para confecção e/ou' outro ramo industrial· RS
70.000,00 • Terreno de 640m'., rua Feliciano Bortolini (parcela R$ 40.000,00 e saldo,
aceita imóveis.)

�PIAZERA
Vende:

TERRENOS
Bairro Amizade: Residencial

Henrique Behling, com área de 421,89m2
Valor - R$ 44.000,00

Tira ß1eze (Perto da Faculdade)
Área 368,00m2 (aprox. 800mts da BR-280)
Valor - 9.000,00

Aproveite a chance de ter um imóvel só seu

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

Terrenos financiados coru parcelas de um salário mínimo, no

Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antonio
Apartamento condomínio Amizade entrada mais financiamento.
Apartamento Ediffcio Catarina Ersching, centro próximo pizzaria
Caneri entrada mais financiamento

.

Chácara em Três Rios do Norte cl 23 morgos, i casas, água e

luz
Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e luz
Chácara em Rio Molha c/30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

RUA ÂNGELO SCHJOCHET, PRÓX. AO BEIRA RIO

APARTAMENTO - 2 QUARTOS·
(1 suíte) e demais dep. - sacada cl churrasqueira,
entrada de R$ 27.000,00 e assumir parcelas de
condomínio .de construção de 1,858 Cub's (R$
800,13)

APARTAMENTO- 3 QUARTOS
(1 suíte) e. demais dep. s ac a da cl

churrasqueira, entrada de R$ 36.200,00 e

assumir parcelas de condomínio de construção
de 2,30 Cub's (R$ 990,49)

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don t.orenzc- Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
· ApIO. cl 1 suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep .. todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 8.641.00 + parcelas a partir
de R$ 720,15 corrigidas pelo Cubo
·Residenciat·Amaranthus Rua Adolfo Sacari· Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
· Apto cl 306m', temos disponíveis apartamentos n' 301,302,501 . Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.582.53) por mês
Edifício Tower Center- Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto

' .

- Apto. cl surie + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem: .

n' 100t cl 241 ,20m" Entrada de R$ 32.100,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$·1.092,59)
· Apto. cl suíte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n' 1 t·04 c/'157,30m' - Entrada de R$ 21.661.00 + assumir parcelas de condomínio de t ,66t Cub's (R$ 720,15)·
· Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 14.149,00 e parcelas de R$ 454,33.
Edifício Tulipa- Rua Ângelo scníochet, próx. ao Beira Rio

•

• Apto cl 2 quartos (1 suíte) e demais dep., sacada com churrasquetra- Entrada de R$ 28.500.00 e assumir parcelas de condomlnio de construção de 1,858
����

"

- Apto cl 3 quartos (1 suíte) e demais dep .. sacada com cnurrasoueira- Entrada de R$ 36.200..00 e assumir parcelas de condomínio de construção de 2,30
Cubs R$ 997,2t

CASASIAPARTAMENTOSISALAS
• Apto. c/2 quartos. 2 banheiros e demais dep .. semi-novo . R$ 50.000.00
· Casa em alvenaria c/ aprox. 260,00m" R. Bernardo Dornbusch. t678- R$ 150.000.00
· Casa de campo em alvenaria cl 250.00m'. ótimo acabamento. Terreno cl 5.000,00m' cl 2 lagoas· Rio Molha. próximo a gruta· R$ 210.000.00
· Sala cl mesanino . Av. Marechal Deodqro . Edifício Florença - R$ 53.000.00
• Casa com 192,00m'· suíte + 2 quartos e demais dep.· R. Anna Müller Enke· R$ 48.000.00
· Casa de alvenaria cl aprox. 150,00m'· Rua Max Wilhelm . RS 85.000.00- troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
· Casa semi-acabada de alvenaria cl 125.00m'. num terreno-de 945,00m" Rua Águas Claras. Ilha da Figueira· R$ 29.000,00 ou troca por casa mais
central
· Ed. Dianthus . Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 cl 225m'· suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep- empregada,
2 garagens, salão de testas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado· R$ 120.000.00

.

· Casa em construção: de alvenaria com �0,30m' + mezanino. num terreno cl 450.00m'· R. Ferdinando Krueger sln', lote 132· R$ 26.000,00
· Casa de alvenaria cl 103,00m'· 36,00m'. num terreno de 872m' - R. João Plan incheck. 953- R$ 65.000,00
· Apto cl 1 quarto .e demals dependências· rua José Emmendoerfer, 1549. Ed. Hortência ,. R$ 26.000,00

'TERRENOS
· Terreno cl 350 m' - Rua t.at. José Theodoro Ribe(ro . Próx. Tubos Mohr· R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3,000.00 + 5 parcelas de R$ 1.'500.00
-2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx ao Colégio Julius Karsten- R$ 15,000.00
· Terreno cl 616.00 m'· Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 50.000,00
· Terreno c/420.00 m'· Rua Donaldo Gehring . ao lado Cosmos Turismo -'RS 45.000,00· Troca-se por casa ou apto.
· Terreno cl 86,000.00 m'· (20.000.00m' planos) . Barra do Rio Molha. 500 metros da gruta· R$ 40.000.00
· Terreno cl 364 rn' "Rua Erich Sprug . Vila Rau· R$ 15.000,00
• Lotes em Ubatuba. rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás). a 300 metros da praia· entrada de R$·600.00 + parcelas de R$ 200.00.

- corrigidas pelo salário mínimo
· Lote de esquina cl 51 O,OOm'· Loteamento Renascença' R. Preleito José Bauer· Vila Rau - RS 17.000.00
· Lote cI362.18m'· Loteamento Renascença· Vila Rau· R$ 15.000,00
·02 terrenos no loteamento San Josephe. Vila Nova, com área total de 4.200.00m' . R$ 42.500,00. cada terreno
-01 terreno com 550,00m' na Rua Martin stnar, próx. Fórum- RS 42.000,00
-02 terrenos cl 900,00m" Rua Centenário (esquina) . RS 15.000.00 cada
· Lote n'OI. cl 688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias" • R$ 25.000,00

LOCAÇÃOIAPTOSICASASISALAS
· Apartamentos no Ed. Diantnus- Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, cl suíte + 2 quartos. dep. empregada
e demais dep. (sacada cl churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
', Sala com mesaníno.Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença· R$ 53.000,00.
· Salas comerciais em diversos locais
• Apto. cl2 quartos, sara/copa, cozinha e banheiro· scnroeoer. em,frente à Neki Confecções.
• Apto cl2 quartos e demais dep. ' Rua Antõnio Carlos Ferreira, 950
• Apto. cl 1 quarto e demais dep .. R. José Emmendoerfer, 1549- Ed. Horténcla
· Apto. cl 2 quartos e demais dep .. R. Leopoldo Malheiro
· Apto. cl 3 quartos e demaisdep.> Prédio do Banco Bamerindus.
· Casa cl 192,00m' suíte + 2 quartos e demais dep.· R. Anna Müller Enke.
· Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep .. Rua Procópio G. Oliveira· Ed. Isabella.
· Apto cl 3 quartos e demais dep, . R. Francisco Pirmann, 360 • Ed. São Gabriel.
• Apto cl 3 quartos e demais dep .• R. Guilherme Wackerhagen. 641 . Ed. Vila Nova.
• Apto c/.2 quartos e demals dep .• R. José Emmerdoerfer· Ed. Petúnia.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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4 _ CLASSIFICADOS

.

Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.l CarlosVasel

JaraguádoSul-SC'
FO!"E (047) 372-0153.370-7238

CELULAR 973-5097
GREGI 1762·J

VENDE
Ref. 019 - Sobrado: '1 suíte,2 quartos, BWC, 2 sacadas, sala 2
ambs. lavabo, cozinha, lavanderia, garagem, varanda. Próx.

Cepron. R$ 50.000,00
.

Ret. 025 - Casa alv.: 2 quartos, sala, cozinhá, 2 bwc, área de

serviço e garagem - Jaraguá Esquerdo - R$ 24.000,00
Ret. 034 - Casa alv.: 3 quartos, 2 salas, BWC, cozinha, dispensa,
área de serviço e 2 garagens - R$ 55.000,00 - Vila Lalau
Ret. 039 - Casa alv.: 130m2, 1 suíte, 2 quartos, BWC, sala, copa,
cozinha, área de serviço, garagem. Ilha da Figweira - R$ 33.000,00
Ret. 056 - Casa alv.: 116m2, 3 quartos, sala, copa, cozinha, BWC,
área de serviço, garagem. Tifa Blease. R$ 25.000,00
Ret. 068 - Casa alv.: 3 quartos, sendo 2 suíte, e uma com hidro,
sala copa, cozinha, BWC, + 2 'salas, e garagem para 2 carros.

,

Figueira. R$ 37.000,00 ,

Ref. 069 - Casa alv.: 100m2, 1 �piso; 2 quartos, sala, cozinha,
BWC, dispensa. Térreo: 2 quartos, sala cozinha, BWC. Vila Rau.
R$ 11.500,00 + 4 anos R$ 19,00

•

Ref. 071 - Sobrado: 1 Q pav.: suíte, 3 quartos, sala, BWC, sacada.
Térreo: 2 salas, copa, cozinha, BWC, lavanderia, garagem p/4
carros cl BWC. Jguá Esquerdo - R$ 75.000,00
Ret. 088 - TERRENO: 15,50 x 24 = .372m2. Barra do Rio Cerro -

R$ 9.000,00
.

Ret. 064 - TERRENO: 15x34 = 510m2. Jguá Esquerdo - R$
12.000,00 ou 6,000,00 + parco
Ret. 069 - TERRENO: 14x28 = 392m2. Jguá Esquerdo - R$
11.500,00

-

Ret. 082 - TERRENO: 13x59 = 767m2.. Barra do Rio Cerro - R$
24.000,00
Ret. 097 - TERRENO: 14x28 = 392m2. Vila Lalau - R$ 20.000,00
Ret. 144 - TERRENO: 17,50x30 = 52�m2. Barra do Rio Cerro -

R$ 12.000,00
Ret. 170 - TERRENO: 15x28 = 420m2. Lot. Papp - R$ 17.500,00

/r

MB .; \6epresentações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
I'

CRECI 1'667-J
,

Rua Júlio Tavares de OunhaMello, 71 - CEP 89251-.210 - Jaraguá do Sul - SCFone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266

•

Casa de alvenaria, senti nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/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 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 _ Rua Carlos Fritz Woguel,
138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43.00.0,00

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

Ubajuba (REGIÃO NOBRE) _ R$ 50.000,00 _ aceita carro.
.

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

Doering,
Bairro Czerniewicz _ obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE - Valor R$
55.000,00

Terreno cl 3.240m2, RuaRicardo Hass - Bairro Nova Brasília _ Perto da APAE

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

'

Casas:
VENDE E TROCA

CASAS
• Casa de alv. na Rua Erich Koch, (próx. a Estância Peão Farrapo) Vila Rau,

I com: I suíte, 2 qtos, sala de estar, de televisão, cozinha, lavand;ria, bwc, garagem,
'I toda murada - R$ 18.000,00 - nego

i'
- Casa de alv. na Rua 775 - Afonso B. Barbi, próx. ao supermercado Clemãr
- Ana Paula III com: 3 qtos, sala, cozinha, lavanderia. 2 bwc, garagem, toda
murada, fundos 3 peças cl bwc de 3.00 X 10.00 rn? terreno com 377,00 m2 -.

R$ 40.000,00 - nego
• Casa de alv. na Rua Victor Widkoscki - Ana Paula com: :I qtos, 2 bwc,
sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, toda murada, terreno com 14,00 x

25,00 rn? - R$ 45.000,00 - Reg. aceita terreno

- Casa de alv. na Rua Avelino Fagundes, Vila Lalau, com: 3 qtos, 'sala,
cozi nha, copa, 2' bwc, Ia vanderia, áreas, garagem, terreno com 14,30 x 23,00
- 320,00 m? - R$ 45.000,00 - nego aceita carro, terreno, casa.
-Casa de alvo na Rua Luiz CEJ. Ayroso - Jguá Esquerdo, com 3 qtos, 2 salas.
cozo bwc, dispensa, área de serviço, garagem, ·terreno cl 15,00 x 30,00 - 450,00
- R$ 50 . .000,00 _ nego
- Casa de alv. na Rua Marcelo Barbi, Giardini Lenzi , com I suíte, 3 qtos, 2

bwc, sala, copa, + cozinha, lavanderia, garagem, terreno cl 14.,00 x 28,00 =

392,00 m2 - R$ 70.000,00 - nego
- Casa de alv. na Rua Paulo Hafermann - Ilha da Figue ira, com 3 qtos, sala
de jantar, de estar, de televisão, cozinha, 2 bwc, garagem, piscina, terreno cl
apróx. 5.000,00 m2 - R$ 75.000,00. - nego
- Casa mista na Rua 25 dehilho _ Vila Nova, com 3 qtos, sala de jantar, de
estar, coz inha, bwc, garagem, etc, terreno cl 360,00 m2 - R$ T5.000,00 -

nego
- Casa na Rua Henrique Marquardt, (Tifa dos Pereiras) próximo ao PAMA -

mini-chácara: de esquina; contendo a área de 300m. çom 3 qtos, 2 banheiros,

ampla cozinha, salas, garag�m p/2 pisos, varanda', toda murada, terreno com

1.396,91 m". Preço - R$ 110.000,00 - Negociáveis. (Barbada).
TERRENOS

- Terreno situado no loteamento Versallis (parte alta), bairro Czerniewicz, contendo a

área de 605m2, frente em 15,00 m. R$ 20.000,00 - Negociáveis.
- :errden� s8i�u6ad800n� lacteral d.a35?e JUlh�d(PdarteRal$ta8)5PrOóoxoinoloo aNGatos �,At?s, cOll�endo !a area e .1 .. 1, m. om vrsao para � CI a e -

_. ,
_. egociavers - aceita-se �

carro. I
��e�;:��z��l�a����=i�:�i�!IO de esquina contendo,a área de 726,OOm2• pronto para construir

í
- Terreno na Rua W�lIter Marquardt, COI11 1.900m2• Frente em 19;OÓm. Preço R$ 85.000,00 -

�
Negociáveis.
- Terreno no loteamento Carolina em GM,.sentido MS - com 380m2• R$ 6.000,00 - Neg.
- Terreno no Lot. Garcia Schroeder - 360m2• Ent. R$ 3.000,00 + Financ. t
- Terreno Lot. Vieiras- com 600m2• 20m x 30m. - R$ 15.000,00 - Negociáveis.

..

i.•- Terreno na Rua Marcelo Barbi - Giardini Lenzi com 3-.000m2. R$ 80.000,00 - ao lado ..

�o��:;:�� ������;!��:'Rua Marcelo Barbi _ com fu'ndamento para dois pisos, 426m2 I
preço R$ 13.000,00 - Negociáveis - Aceita-se carro. ti

- Terreno próximo a PMJS, bairro Rio Molha, na Rua 919, (parte alta) pronto para construir' !
com 2.469m2• mini-chácara - R$ 25.000,00 - Negociáveis.
_ Terreno na Rua Padre Albert Jacob - Vila Lenzi c.com três frentes, excelente ponto I

@Comercial - prox. Super.mercado Getúlio Lenzi - R$ 85.000,00 - Negociáveis. ffi
- Terreno nos Iundos da Igreja São Judas - Lot. Nicoluzzi .._ a partir de R$ 8.000,00 - i
Negociáveis - aceita-se carro. �
_ Terreno: - terreno ao lado CoI. Giardini Lenzi, com 3.813,48 m2 sem benfeitorias - R$ l

�
70,000,00 - nego
- Destaque: - terreno com casa de alv. (tijolinho a vista antiga de esquina) na Rua

Joinville, antiga Bosch, terreno com 1.113,00 m2 R$ 180.000,00 - nego aceita outros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mesmo não tendo estilo
,

,

tão ousado, ele chega -

cheio de charme e pronto
para uma briga que não
será nada fácil. Com o

Astra e o Golf recém
remodelados, o novo
Fiat médio, que vem da

Itália, terá que mostrar
muito fôlego para
conquistar o

, consumidor. A frente é

igual a do Marea, estreita
e com faróis afilados,
mas é na traseira que
está a maior ousadia do
desenho, com lanternas
fumê que acompanham
as saliências da

'

carroceria, dando o

toque de esportividade
na medida certa.

O Bravo, que já é
comercializado há cerca

de dois anos, na Europa,
utiliza a mesma

plataforma.do Tipo,
porém, com mudanças
em toda a estrutura

, mecânica. O motor

usado é o mesmo'que
equipa o Palio, u_!ll 1.6
16V, que gera 106 cv de

potência, levando-o a

aproximadamente 184

Smart
um carrinho pra
lá de ,esperto,
napágJna 4

CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO Jaraguá do Sul, 15 de ;nneiro de 1999

km/h de velocidade de

máxima, com consumo

bem moderado tanto na

estrada quanto na
cidade. Para breve, já é
anunciada uma versão

esportiva, batizada Ide

HGT, que contará com o

mesmo propulsor do
Marea,um 2.0 20V.
Por ser um carro

hstchback, pode-se dizer
que o espaço no banco

, 'traseiro é mais que
perfeito. Por não ter

aquela comum saliência

•
0 ••••••••••••••••• •••••

Frente igual a

do Marea e

'traseira bem
original, o

Bravo deverá
agradar
bastante o

público
[ovem, com

preço bem
convidativo,

no meio do banco, ele
torna-se mais
confortável para o

terceiro passageiro,
que conta com acesso

facilitado pelo
deslocamento do
banco. O painel tem
desenho idêntico ao

do Marea.

E, se o estilo não é
considerado' tão
arrebatador quanto se

esperava, o preço
pode ser um grande
trunfo. Estima-se que,

quando chegar, em março,
custe entre R$ 19 e R$ 23

mil, portanto, mais barato
que o Astra e o,Golf.

Fiat Bravo, a partir demarço

rJFm[lO'SAPECAS --.'�
� .. ...• (i)IlDr::tO
'IPEÇAS USADASf

"'"

GUINDASTES ,"

3ARAGUA
Cargae
Descarga
Remoções
emGeral

-

USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda.

Rua Feliciano Bortolini, 1100 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Fones 376-0228
376-1289

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PEDALANDO GOSTOSO
TUDO PARA SUA MOTO"

BICICLETA OU CICLOMOTOR,
PINTURAS E SERViÇOS EM ,GERAL

o melhor preço. Ven,ha e confira!

Fone: (047) 377 -4322
_

Rua Venâncio da Silva Porto, nQ 277
Próximo a Weg 1 - Jaraguá do Sul, - sc

Anoteos o

telefones

para
anunciara

COMPRA,
VENDA,ou
TROCAde
seu veículo:
370-7919

370-8654,

'370-7944

'370-8649 o

Logus GLi 94 bordô gas.
Apolo GL 91 prata gas.
Uno EP 4 portas comp. + ar 96 azul gas.
Gol GL 1.8 com rodas CD 93 verde gas.
Passat 83 azul gas.
Corsa Wind Okm branco gas.
Voyage Sport 93 prata ga.
Pick-up LX completa 91 azul mel. gas.
Fusca 71 azul gas.
Gol CU 1,6 95 branco gas.
Palio ED 97 vermelho gas.
Escort GL 86 branco gas.
XLR 125 97 branca
Opala Diplomata completo ,90 gas.
Fiesta 4 portas 98 .az ul gas.
Belina 86

. dourada
Corcel II 86 'bege gas.

o Mondeo 98 azul gas.
DT 180 87 vermelha
_;ltrada 200 97 . azul

COMPRA - VENDE ' TROCA ,FINANCIA ' -MO. 372-3711CARROS NOVOS E USADOS -

�ua_ Berna_rdo Dornbusch, nQ 330 - Vila Bcependi i

OFICINA ·MARINGÁ
,

.

Latoaria, Pintura eMecânica
o

, '

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

Fone: (047) 371-3504
Jaraguá do Sul - sc

Gráfica e Editora CP Ltda.

- LAUDAS PERSONALIZADAS

- PASTAS E FICHAS DE ESTOQUE

- MANUAIS TÉCNICOS

- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS

- ,BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS'

- LIVROS, REVISTAS, otets, PANFLETOS

,- JORNAIS PERiÓDICOS'

EonOAA

. CONSUl1E-NOS

- CARTÓES DE vtstr«
.. o ..

- RECEITUARIO MEDICO,
I

f.
_ FOTOLITOS,

- COMPOSiÇÃO A LASER

�- IMPRESSÃO EM OFF-SET
o

RuaWalter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha '

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 370-7919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

VOKSWAGEN

BARBADA!!!!!! !
Vende-se Gol L, ano 83,
(motor com 10.000km),
super inteiro. Valor: R$
2.800,00. Aceito troca.
Tratar com Marcelo, pelo
telefone 44ô- 1175 ou

972-4455.

Vende-se Santana
Quantum, ano 88, valor
R$ 6.000,00. Tratar:

370-8044

Vende-se Gol GL, ano 88.
alarme, em bom estado,
valor R$ 4.800,00.
Treter: 371-0251.

Compra-se Fusca até R$
2.00p,OO em bom estado.

Tratar:_37�-1779.

Vende-se Gol GL 1.8,
gasolina, prata, volor R$
6.800,00. Tratar: 371-
4076 com Dirceu.

Vende-se Gol 1.6, ano
89, bordô metálico em

ótimo estado, ou troca-se

por carro de maior valor.
Tratar: 374- 1679.

Vende-se Gol, ano 90,
gasolina, 1 .6. Tratar:

370-0130.

Vende-se Fusca, ano 86,
_

por R$ 3.800,00. Tratar:
371-5Ó10. _

Vende-se Gol CL 1.6, c�r
prata, gasolina, valor
R$ 5.500,00. Tratar:

370-0132.

Vende-se Brasília, ano 80.
Tratar: 370-7292 ou

975-3954.

DIVERSOS

Preciso-se de
2 motoqueiros
para fazer
entregas.
Tratar:

975-3413.

FORD CHEVROLET

!J[}(jJ)[J[}ßu@}
VeículosVende-se Pampa em

ótimo estado, ano 94.
Tratar pelo telefone:'

376-0632.

Vende-se s-i O, ano 98,
o

com 4 mil km., branca, na "

garantia, emplacada, R$ _

18.000,00. Contato:
370-0786 com Jorge.

Vende-se Escort, ano 85,
R$ 2.500,00. Tratar na
rua Vitor Meireles, 219
com Irineu de Souza.

Vende-se S-l 0,4 mil km.,
6 meses de uso. Tratar:
'370�0786 com Jorge.
Valor: R$ 18.000,00.

No deco��e� de V\ossa

camiV\h.adó; existem
,

o'

momeV\tos difíceis; mas
eles são S{Ape�ados
CJ{AaV\do a amizade e

lealdade 'estão p.�eseV\tes.
A todos {Am

Feliz AV\o Novo
\

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

Vende-se Escort, ano86,
prata, com 47 mil km. pneus
originais. Preço a combinar.

_

Tratar: 372-3215.

Vende-se Chevette,ano 89,
.

cor prata, álcool, por R$
3.800,00. Troco por moto
CG. Tratar: 372-3147.

-

UM NOVq CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

Vende-se Escort GL, ano
91, gasolina, valor R$
5.800,00. Tratar: 372-

7777 com Paulo.

.
Vende-se Monzo, 'ono 93,
gasolina, R$ 9.500,00.
Tratar: 387-0469 ou

370-4249.

I.

O
Nós não somos diferentes,

O_ os outros é que são iguais.
Vire e faça o seu melhor negócio

V�SIA V
.

,.",.

OOS·Z
,98 , �oHO�S3

_ Vende-se Corcell, branco,
ano 76, por R$ 550,00.
Tratar na rua Bernardo
Dornbusch, 1931 fundos.

Vende-se Kadett, ano 90,
qosolino, R$ 6.700,00.

Tratar: 979- 1 702

OV:;OKOlid
....

99tL-OLC/PBPB-OLC :auo:J - eL/IOW 0lt:! op eJJeg
99B·t _llPJenbJew JalleM enl:J �soavsn 3 SOAON SO��'v':::>

�

AUTOMECÃN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha "geral:

",�I�ifjDSD
1I����/.
Telefone: (047) 376-0251

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

CÓDIGO DETRÂNSITO BRASILEIRO
Capítulo 11- Dos sistema Nacional de Trânsito

Seção II - Da composição do Sistema Nacional de Trânsito
Art. 11- Compete às JARI:
I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;
II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito

_

e executivos rodoviários informações complementares relativas
aos recursos, onjetivandouma melhor análiseda situação

. recorriçla;
III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de

trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas
observados nas atuações e apontamentos em recursos, e que
se repitam sistematicamente.

.

o

Art. 18 - (VETADO)

- Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

Rua Exp. Gumercindo da' Silva, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: "371-1788

Email: garcia@netuno.com.br·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Perua Vectra
Para completar o súcesso do Vectra, só estava

faltando a versão perua, que já existe na Europa faz

tempo. A Chevrolet deve trazer este ano o Vectra
.

Caravan, que ocupará vaga deixada pela extinta
Suprema. Por enquanto, a novidade será importada e

estima-se que só chegue no segundo semestre deste
ano.

..

Vectro Caravan vem poro complemenfar a linha

Mustang, agora mais quadrado
Como todas as formas no mundo automobilístico são

fases, a Ford acaba de abandonar as formas
arredondadas no novo Mustang, que aos 35 anos de

vida ganha forma de pirâmide, que segundo o

fabricante passa a imagem de maior solidez. O
mesmo acontece com o Ford Focus, substituto do
Escort na Europa, em que foi adotado o estilo New

Edge, que estará presente, em breve, em todos os
.

,

modelos da marca.

Ford Mustang, mais qu�drado aos 35 anos

Apenas dois metros emelo
Este é o Smart (esperto,
em inglês),fabricado pela
indústria de relógios
Swatch em parceria com

a Mercedes-Benz. O
carrinho para duas

pessoas mede apenas 2,5
m e tem a vantagem dé
caber ein qualquer vaga
de estacionamento. Tudo
no carrinho é diferente,
que começou a ser

comercializado ano

passado na Europa. Para
2000, prevê-se a

comercialização de 200
.

mil unidades.
No carrinho não existe

embreagem, bastando o

motorista empurrar o
câmbio para frente ou

para trás, querendo-sé
reduzir a marcha.
Devido ao tamanho e

altura, o Smart já vem
dotado de fábrica com

sistema de tração e

.estabilidade chamado de

Trust, para que não

ocorressem problemas
como o que aconteceu
com a primeira versão do
.Mercedes Classe A, que

.

capotou no chamado
·teste do Alce. O carrinho

chega a velocidade
máxima de 135. km/h/
com consumo médio de
incríveis 20,8 km /I.
Apesar de todo o sucesso

que está fazendo na

Europa, não há previsão
de que sejao Smart
comercializado no Brasil.

XTlMBRÁS
,.!,Credenciado ao Corpo de Bombeiros sob n09.301

Crédenciado ao INMETRO sob nO 0792-P

Troque nos postos credenciados

Fone 372-1826 - Fone/Fax 372-2953

,Rua JoinviUe, 2 I 76 - Jaraguá do Sul

eno.
�

Excelente momento para falarmos da proteção AGF Brasil Seguros

AGF BRASIL SEGUROS ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS

COMPRA· VENDE ,. ADMINISTRA

Qtos Sui Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. l'rcçoR$ Informações Gerais

Sobrado 300 4 2 Centro R. Conrado Riegel. 127 120.000 Negociáveis
Casa Alven. 190 3 Schroeder R. Princesa Isabel. 547 65.000 Terreno 6.562m' - (negocia)
Casa Alven. 115 3 Champagnat R. Irmão Magno. s/n" 65.000 Aceita apartamento e carro
Casa Alven. 60 2 Schrocder Rio Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 122 3 Três Rios Rua Domingo A. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000
Casa Alven. 150 3 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Arven. 90 3 I Lenzi Rua 423 próx. Giardini 35.000 Negociáveis
Casa Alven. 150 3 I Lenzi Rua Antonio Ayroso. 672 55.000 Negociáveis
Casa Alven. 145 3 I Lalau Rua Carlos Eggert. 467 75.000 Troca p/ imóvel em Blumcnau
Galpão 144 Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3· 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 96 3 Amizade Res. Amizade - I ° andar 38.500 Quitado - Cozinha embutida
Apto. Pronto 96 3 Amizade Res. Amizade - 3° andar 17.000 Assumir - CEF
Apto. Pronto 110 2 Baependi Res. Bartel - Contemplado 21.600 + L06 cub p/mês (74X)
Apto. Pronto 147 3 Bàependi Ed- Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa
Apto. Pronto 152 3 Centro Ed. Schiochet - 10' Andar 12.000 ssurnir Caixa Econômica
Apto. Coust. 110 2 Baependi Res. Bartel - em construção (3,000 + L06 cub p/mês (85X)

Loté 480 15.0 x .32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 350 14.0 x 25.0 Ne rcu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 37 I • 14.5 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.00e Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17.0 x 40.0 Ana Paula , Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 877 45.0 19.5 Vila Nova Rua Josephina Vavassori 21.600 Negociáveis
Lote 702 18.0 x 39.0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Neuociãvcis
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 . Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valemin Zoz

'

8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + .,6 x R$ 250.00
Lote 900 30.0 x 30.0 Schroeder Rua Blumenau 19.000 "Negociáveis
Lote 426 15.0 x 28.4 J. Esquerdo Lot. Campo Sampiere 6.900 Entrada 6.900 + 36 x 313
Löte 466 18.0 .x 23.5 Vila Lenzi Rua 360 - Pi ermann 10.000 Negociáveis

'

Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Neuociáveis / Parcelado
Lote ComI. 514 20.0 x 25.0 Jguá: Esquerdo Rua João Januärio Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40.0 x 56.0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mal. Constr.) 200.00 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51.0 x 74.7 l.enz i Próx. CoI. Giardini Lenzi 85.00 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50.0 x 50.0 Centro Próx .. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43.3 x

'

30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 COP] casa mista / Negocia
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Nercu - BR-280 8.500 Negociáveis-
Terreno' 8000 61.0 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65.0 x. 138.0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valer
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 8.000 EIlI. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Lenzi Residencial Piermann 16.000 Negociáveis
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - salde 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34.5
.

Sta. Luzia Residencial Geraniurn 8.000 sern énrradu - R$ 230.00 p/ mês
Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Di versos JO% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Snrler Diversos 30% entrada - Sald036 x

Chácara 2827 22 x 130.0 Corupá Rua João Tosini - 1401 30.000 Casa antiga / próx. centro
Chácara 12600 63 x 200.0 Santa Luzia Rua Hermínio Nicolini - 760 25.000 Centro Sra. Luzia (parcela)

você QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA rn ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO !!!

Este é o novo telefone

comercial da Gráfica e

Editora CP e Jornal

I CORREIO DO POVO

I 370·8649 :

I
I

- Apto. 1 quarto cl garagem - Ed. Itália lat. Reinaldo Rau - R$ 220,00
- Apto. cl suíte + 2 dorrns mobiliado, c/ dep. emprego - Ed. Carvalho - R$ B80,00
- Apto. cl suíte + 2 .dorms - Ed. Dona Alzira, lat. Barão Rio Branco - R$ 440,00
- Aptos. 3 dorrns. Ed. Dona Alzira, lat. Barão do Rio Brancolcentro - .R$ 370,00
- Apto. 2 dorrns., Rua Frederico Todt, 735 - Amizade - R$ 220,00
- Apto 2 dorrns, sala, COZo bwc, lav., garagem - Ed. Húngaro .: R$ 290,00
- Aptos 2 dorrns, na Rua Bernardo Dornbusch. próx. Marisol - R$ 275,00
- Apto,,1 dorm, sala, cozv.bwc, lav, garagem - R. Leopoldo Janssen, 238 - R$ 230',00
- Apto. 2 qtos, sala, cOZ, lav. garagem - R. Lourenço Kanzler - Vila Lenzi .: R$'330,00
- Apto. 2 darm. c/ garagem - Ed. Itália - Centro - R$ 300,00
- Apto. 2 darm. c/ gara,gem - Rua Bernardo Dornbusch - Vila Lalau - R$ 25d,00
- Casa. de madeira 3 quartos cl garagem - Rua Amabili Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$ 200,00
- Sala cornl. cl 90,00m2 na Marechal Deodoro (ao lado Bavária) , R$ 550,00
- Sala comI. cl 50,00m2 Rua Clemente Baratto, 45 - Centro - R$ 300,00
- Sala cornI. cl 400,00m2 Rua Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$ 1.500,00
- Sala cornI. cl 80,00m2 Rua Eleonora S. Pradi, 125 - R$ 250,00
- Sala cornl. cl 112m2 Rua 25 de Julho, 778 - R$ 250,00
- Sala cornI. cl 60,00m2 -.Rua João Januário Ayroso, 1747 - R$ 335,00
- Sala cornI. cl 50,00m2 próx. Panificadora BavárialMarechal - R$ 250,00
- TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS

Rua Reinoldo Rau, 144 - Centro - Fone: 371-9165 - Jaraguá do Sul - SC

.

-

VILSON
.

..
.

CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI 4936

VENDE
Em .Schroeder Terrenos prontos para construir R$ 1.000,00
entrada R$ 195,00 por mês

Terreno Vila Lenzi, com 414m2, sem benfeitorias, na rua

Arquimedes Dantas - R$ 12.500,00

Terreno, ótimo padrão, com 709m2 no Loteamento Joaquim
Girolla próx: Posto Km 7 - R$ 17.000,00

Casa em alvenaria com 170m2, terreno com 337m2, na Rua
767 próx. aoVitória - R$ 40.000,00

,

Casa na praia em Piçarras com 133m2 em alvenaria, toda
murada - R$ 45.000,00

Apartamento semi-acabado com 113m2, um quarto + uma

suíte, churrasqueira, terraço, etc. No edifício Monte Carlos,
centro - R$ 50.000,00

Apartamenio no Edifício Schiochet. com 152m2, 2 quartos,
su.íte e demais dependências, 9º andar - R$ 30.000,00 +

financiamento, 8 anos Banco Itaú.

AGORA EM NOVO ENDEREÇO
Rua CeI. Procópio Gomes de Of iveira, 1207
Jaraguá do Sul - SC - FONE: 371-2357

APARTAMENTOS

I
APTO. com 166m', garngern. móveis imbutidos, duas sacadas hidromassagem

I
- Edifício Carvalho. - R$ 100.0110.00

.

CASAS
.

CASA DE i\LV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carta de

Crédito - RS .\2.000.00
CASA DE ALV. com95m' Lotc,;mento Fredolino Martins - Lote n"O-n (22x

.

RS 1 55,(10) + RS 22.000.00
•

I
;�<;:O�� ALV. com .150m' Rua cel, Procópio Gornes de OlivCi:a

- RS

I
CASA ALV. c/212m' - Terreno c/1.060m'- Rio Molha - RS 45.000.00
CASi\ MADEIRA cl 60m' '- Terreno Rua Alberto Dellagiustina. n" 165

Figueira - R$ 18,000.00,
CASi\ ALV, e/50m'- Constantino Pradi n0064 (26xR$ 270.00)- RS 12.0m.!Xl

CASA MISTA c/65m' Loteamento Ouro Verde. Lote n" 86 - (26xR$195.00)
- R$ 12.000.00
CASA MADEIRA e/42m' - Ouro Verde n° 74 (40xR$170.00) RS 7.5000.00'

I
CASA i\LV. com 70m' - Terreno cl .\75.oom' Ana Paula IV Lote n" 027 -

R$I
19.000.00 .

.

CHÁCARA
TERRENO com 80.ooom' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário .10'k
Plano o resto é acidentado - RS 60,000.00

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

TERRENO
TERRENO de esquina eQI11 960m' - Edificado com casa de alvenaria + 90m'

I
Rua João J. Ayroso- R$ 110,000.00

I
TERRENO com 1.5-10m' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Seal' - RS
100.000.00

'

TERRENO com 15 x 27.50m Loteamento ßehling R$ 22.000.00 .

TERRENO com 560m1- lote n° 8 Loteamento Camposarnpiero assumir (41 x

R$ 335.00) + R$ 7.000.00
TERRENO eOI11 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000.00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposnmpiero (Entrada e Saldo em

50x) - RS 19.000.00 <,

I
TERRENO com 3.\6m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 50x)

-I
R$ 10.000.00, ,

TERRENO com 322111' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10.000.00
TERRENO com 800m' Loteamento Flamboyat (entrada e sald�em 50x)- RS
.\0.000.00
TERRENOeorn 651m'- Lote n0091 do Loteamemo Ana Paula - R$ Il,O(lO.OO
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de .18x

I
de R$ 160.00 + R$ 5.600.00

I
Terreno no Loteamento CirÜo Zanghetini (ass�mir salde de 42 parcelas de RS
180.00 + salde de R$ 3500.00 .

Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir d? parco de R$ 180.00)
R$ 1.500:00 .

.

Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parco de t80.oo) -

R$ 3.500.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NEGÓCIO DE,OCASIÃO"
Gráfica e Editora CP Ltda.

- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
- FOTOLITOS

- JORNAIS PERiÓDICOS
- courosiçso A LASER

- CARTÓES DE VISITA
- LAUDAS PERSONALIZADAS
- FICHAS DE ESTOQUE

- RECEITUÁRIO MÉDICO
- PASTAS
; -

- MANUAIS TECNICOS
- BL,QCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS - BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 372-0174 -

372-0Ó03 - 372-0722
371-3124CRECI 001367 - J

CASAS DE ALVENARIA
Cöd. 1004· R. ANTÔNIO TOBIAS· 235m' - 9tJiJe + 2 quartos· R$ 70,000,00
Cód. lÔ07· R, HELEODORO BORGES - 300m'· Suite + 2 quartos· R$ 140.000:00
'Cód. 1013 . R. VERDI F, LENZI - 325m' . 3 suites· R$ 230,000,00
coo. 1017· R. FLORIANÓPOLIS· 180m'· 4 qtos - R$ 77,000,00
CÓd, 1018· R. A_NTÔNIO CARLOS FERREIRA - 386m' - Suite + 3 qtos - RS 365,000,00.•
CÓd, 1019· R, ANGELO SGHIOCHET· 300m'· Terreno c/l ,SOam'· Suite + 2 qtos - R$ 266,000,00
CÓd, 1091 - BAEPENDI - 420m'· 2 suites· 3 quartos - R$ 200.000,00
Côd. 1093 . BAEP·ENDI . 140m' - 3 qtos - R$ 70.000,00
Coe. 111.6· BARRA· 192m' - 3 qtos· RS 125.000,00
CÓd, 1118 - BARRA· 150m'· Suite + 2 qtos· R$ 86,000,00
Cód. 1119· BARRA· 220m' - 2 lotes � Suite + 2 qtos· R$ 128,000,00
Cód. 1120· BARRA - 218m' - Suite + 2 qtos· R$ 115,000,00 _

CÓd, 1196 - FIGUEIRA· 92m'· 3 qtos· R$ 10,000,00 + financ.
Cód. 1211 . JGUÁ ESQUERDO· 91m'· 3 qtos - R$ 44,500,00
Cód. 1212· JGUÁ ESQUERDO· 130ri1' - 3 qtos - R$ 45,000,00
Cód. 1214· R, JOSÉ EMMENDOERFER - 230m' - Suite + 2 qtos· R$ 95,000,00
Cód. 1251 . R. JOÃO PLANINSCHECK . 300m' - Suite + 2 qtos - R$ 180,000,00
CÓd, 1314· VILA LENZI- 125m'· 3 qtos - R$ 42.000;00
Cód. 1315· VILA LENZI- 70m' - 3 qtos· R$ 25.000,00
Cód, 1353 - VILA NOVA· 140m' - Suite + 1 qto, c/ piscina· R$ 70,000,00
Cód. 1355 - VILA NOVA· 180m'· Terreno c/1628m' - RS 155,000,00

,

CASAS MISTAS
Cód, 1014 - R, BARÃO DO RIO BRANCO· 200m'· R$ 70.000,00
Cód, 1020 .'PRÓX, BEIRA RIO· 3 qtos· R$ 39,000,00

'

Cód. t351 . VILA NOVA - 140m'· 3·qtos· RS 43,000,00

, TERRENOS
Cód. 2005 - R, PROCÓPIO GOMES - 780m' - R$ 90.000,00
Cód .. 2006 - R.' CENTENÁRIO - Centro· R$ 525m' . R$ !!3,000,00
Cód. 2007 . R, MARINA FRUTUOSO - 1 020mi - Ri 60 000,00
coo. 2009 - R. PROC. GOMES 1262m' - R$ 220.000,00
coo. 2097· BAEPENDI - 1018m'· R$ 130.000,00
Cód. 2112· BARRA· 330m' - R$ 12,500,00
Cód. 2113· BARRA· 364m' - R$ 10.000,00
Cód. 2114· RES, PAPP - 430m' - R$ 18,500,00
Cód. 2116· LOT, OURO VERDE· 329m' - R$ 8,500,00
cee. 2176 - CZERNIEWIÇZ· 375m'· R$ 15,000,00
Cód. 2191 - FIGUEIRA· 307m' - R$ 7,000,00
Cód. 2212 . JGUÁ ESQUERDO· 434m' . R$ 11.000,00
Cód. 2213 - AZALÉIA· 721m' - RS 17,000,00 + parcelas
Cód. 2271 - VILA MABA - 496m'· RS 15,000,00
Cód.·2291 . VILA LALAU . 600m' . RS 35,000,00
CÓd, 2351 . VILA NOVA· 5.184m' - RS 130.000,00
Cód. 2353· VILA NOVA· 487m'· R$ 35.000,00
Cód. 2373 - VILA' RAU - 360m' - RS 13,000,00
Cód. 2980 - GMIRIM - R. 28 de Agosto 445m' - RS 30,000,00'
Cód. 2981 . GMIRIM - Lateral 28 de Agosto· 420m' . R$. 15,000,00
CÓd, 2982 - SC 413 - 50,000,00 . R$ 40.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód, 4002 - ED, FLORENÇA· 80m' - R$ 65.000,00
Cód. 4004 - MARKET PLACE . 44m' - R$ 46,000,00,
Cod. 4007 - AV, MARECHAL - 78m' - R$ 65,000,00
cce. 4010· CENTRO MÉD, ODONT, - 49m'· R$ 32,000,00
Cód. 4012· ED, CHIOOINI - 36m' - RS 13.000,00
'Cód, 4012 - EO, CHIOOINI - 155m' . R$ 30,000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3004 - EO, CARLOS SPÉZIA . 3qtos - R$ 53,000,00
cee. 3009· EO, CAETANO CHIOOINI· 2 qtos· RS 30.000,00
Cód, 3011 - EO FLORENÇA· 2-qlos . R$ 50,000,00
Cód. 3016 - EO. CRISTIANE MONIQUE . Suite + 2 qtos . RS 65.000,00
Cód. 3021 - EO. ISABELA - Suite + 2 qtos· R$ 75,000,00
Cód. 30'23 - EO. NOVO MILÊNIO - Centro (em construção) . Suite + 2 qtos 96 CUßs (parcelados)
+ acabamento final
Cód. 3093 . RES. BARTEL . Suite + 2 qtos . R$ 18,000,00 + parcelas
Cód. 3252 . EO, HORTÊNCIA - 3 qtos . R$ 55.000,00
Cód. 3071 . AMIZADE· 3 qtos - R$ 20.000,00 + íinanc.

LOCAÇÃO
Cód. 607 - CASA ALV, - 1 qto - Vila Lenzi - R$ 150,00
Cód. 610 - CASA ALV. (Ideal p/ fins comerciais) - R. Henrique Piazera· R$ 800,00
Cód. 635 - QUITINETES - Ed. Marquardt - a partir de R$ 160,00
Cód. 639 . APTO, 2 qtos - Ed. Caetano Chiodini . R$ 300,00
coe. 640 . APTO 1 qto . Fundos WEG II - R$ 230,00
Cód. 646 - APTO, 1 qto· Ed. Etalan II - R$ 280,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC
BAMERINDUS PARA AOUISIÇÃO DO S.EU IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Rua Wàlter

M�rquardt, 1180
Barra do Rio Molha
Jaragúádo Sul- SC .

Fone: 370-7919

Procura-se moça
.

para dividir

apartamento I

localização
central.

Informações
371-4008 ou

973-9835

com Léia.

Excelente sobrado à 70 metros da

praia Valor R$ 35.000,00 -

aceito carro no negócio.
Tratar nos fones:

(047) 372-0665 - 975-2187 ou 443-1015

Cornu-.

nicamos

os novos

números'

de telefone

da Gráfica

e Editora

CPe

Jomal

CORREIO

DO

POVO.

370-8654

370-8649 '

370-7919

370�7944

ClliOivó
CRECI612-J

EDIFíCIO M_Ô N A é o
Rua João Marcatto, próximo Posto Saúde Reinoldo Rau, aptos com 1 e·2 dormitórios,

.

salão de festa com churrasqueira, play ground, garagem privativa.
Financiamento direto com a construtora ou S.F.H.

Venha conferir de perto a facilidade para adquirir um imóvel.

Rua Barão dó Rio Branco, 221.
F�ne: .(047) 372-1502 - 372-1594

,

" ' Fone/Fax: (047J. 372-:'1666 ,

Jaraguá do Sul - �C ' '

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

<D'ImIV6.TO ImóV(I�.
venda e locação
para ternparada

Barra Velha - SC

'. (047) 457-6272
I ,Av- Itajuba� ti1'2 (fiUál)',
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HUMANA URGENTE
ASSESSOfUA EM RH ll!,UI.A� lEMI'Of1�,q1().

I. DEIXE COM A HUMANA A TAREFA DE

I RECRUTAR/SELECIONAR PESSOAL QUALIFICADO
f EM ÉPOCAS .oE GRANDE PRODUÇÃOl
I

r
1
I

LISTA DE VAGAS

AÇOUGUEIRO (cl exp, e 1 o Grau completo)

AUX. DE PRODUÇÃO {Ba série':" sexo Masc. Que resida na llha
.

da Figueira)

CONFEITEIRO (c/exp. e l° Grau compl.)

MOTORISTA (2°Grau compl. e 2anos eap]

AUX. DE PRODUÇÃO (exp.lnd,Movéleira}
,

LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO

OPERADOR DE TORNO E DE FREZA

MONTADORDE MÓVEIS J MARCENEIRO
/

I·
j
I TRABALHADOR RURAL

ENCANADOR
Estàmos �"'tando pessoas aposentadas com l- GruK completo ou

cursando.

i

I
i
!

i
I

I
I
I
i

Fone/Fax 370-8200
Rua Walter Marquardt, ·nJl 744 �

(próximo ao Sesi) !
.

Jaraguá do Sul - SC J

r ..
. --�-----'-'----�I

I . MAIS DUAS·BOAS OPÇÕES DA I
I. HUMANA PARA SUA EMPRESA: l
I .

". II ..
I .

l
I I

:. MEDICINA DO TRABALHO == tercetrizar I ...
ou não? !

;

Uma dica: com a HUMANA i
I "

no fim sai mais barato... ;
,

I
r
I
I

I

I·
I
I

MEDICINA ,AMBtT.lATORlAIJ, = Ofereça
esta vantagem ao seu pessoal e

comemore o aumento da produção.

I
O trabalho da HUMANA, tem como base i
a sua ·satisfação. Com isso, garante à

sua empresa tranqüilidade e saúde para
.

seus funcionários e dependentes.
;
I

. Rua Henrique Sohn, 33 - Cx, Postal 200 - 89.255-240 i
Fone (047) 371-4311 - F.I\..X (047� 37.2-1091 f

humana@netuno.com.br I
A HUMANA II!; PARTE DE SUA EMPRESAI

.

I
___�I
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ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehrnann, 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 ,

11m de se habilitarernpara casar os seguintes:
.

EDITAL N° 22.018 de 05.01-1999

Cópia recebida do cartório de Pelotas, RS
TARCISO SANTOS TAVARES E MARLI BRAGA ARGOU

Ele. brasileiro. solteiro. técnico mecânico. natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. domiciliado e residente na

Rua Ana Karsten. 70. nesta cidade. tilho de José Alvani Tavares e Margarete Santos Tavares.
Ela. brasileira. solteira. estudante, nascida em Pelotas. Rio Grande do Sul, domiciliada e residente em Iara

Silva, bloco 258. apto.l 03, Guabiroba, Pelotas, Rio Grande do Sul, filha de Sérgio Ribeiro Argou e Eli Odete

Braga Argon.

EDITAL N° 22.020 de 07-01-1999

Cópia recebida do cartório de Ampére, Paraná
PEDRO ADAIR AI;VES PEREIRA E MARISETE MENIN DE OLIVEIRA

Ele. brasileiro. solteiro. do comércio, natural de Santo Antonio do Sudoeste. Paraná. domiciliado e residente
na Rua Willy Guenther, nesta cidade . .filho de Amaro Alves Pereira e Maria Jesus Lucas Pereira.
Ela. brasileira. solteira. costureira, natural de Ampére, Paraná. domiciliada e residente na Rua Margarida, 04,
Ampére. Paraná. filha de Joarez Prestes de Oliveira e Judite Fatima Menin de Oliveira.

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jnraguá do Sul. Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto os Títulos centra:

Agro Pastoril Vale Verde Ltda. - R. Santa Luzia, 13059, Kill 12 - Nesta;
Agro Pastoril Vale Verde LIda. - R. Santa Luzia, 13059, Km'12 - Nesta;
Aleales lnforrn. Lida, - ME - Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 429. sI. 8 - Nesta;
Aliana Malhas LIda. - R. Flitz Bartel. 772 - Nesta;
Andra Ind. Com. Ltda, - R. Antonio Teixeira dos Santos. 5 - Nesta;
Andreia Sandra Schuster Silva - R. Aurora. sin° - Rio Cerro II - Nesta;
Antonio Manoel de Souza - R. Padre Aluisio Boeing. sin° - Nesta;
Amo Bleich - R. Guilherme Mellchert, sin° - Corupä - SC;
Anama Metalmecânica Ltda. - R. Jorge Czerniewicz, 1020 - Nesta;
Assist. Técnica Hilario Pa41i - R. CeI. Procópio Gomes G. de Oliveira. 145 - Nesta:
Auto Mecânica Scheuer Ltda. - Estrada Gruibaldi. n° 3700. próx. Sal. 25 de Julho - Nesta;
Bazar Discon LIda. - R. Leopoldo Janssen. II - Nesta:
Belalub Peças e Lubliticantes LIda. - R. Carlos Hanstocnel. 385 - Nesta;
Cani Comércio de Veículos Ltda, - R. Adelia Fischer. 164 - Nesta;
Carlos Atanasio Franco dos Santos - R. Clara Schneider Verbiene. 29 - Nesta;
Carmello Dallabona - Est. Princ. Antonio H. Mafizolli, 370 - Nesta;
Carmen Marcia Geister - R. Adolf Fuuner - Nesta;
Cidnei Bueno e Oll Generosa Granemann Bueno - R. Francisco Birmann, 5 - Vila Lenzi - Nesta;
Claudia Rossani Borges - R. 254 - Nesta:
CMC Central de Marketing e Comunc. SC Ltda. - R. Waller Marquardt. 149 - N�sta;
Comercial Elenita LIda. - ME - BR-280. Km 70. sin° - Nesta;
Comun. Evang. Luterana de Jaraguá do Sul- Estnida Santa Luzia. Km 6 - Nesta;
ConlL'Cções Marlon Ltda. - R. Jaraguá. sin° - Schroedcr: SC:
Confecções Noppen Ind. e COI11. Ltda. - R. Leopoldo Janssen, 100- Nesta;
Construaço Ind. e Com. Ltda. - R. Antonio GesseI'. 74 - Nesta;
Cozinhas Berlim Ltda . .- R. Athanasio Rosa. 1475 - Nesta;
D. Navi Confecções LIda. - R. Vitor Wilkoski. 501 - Nesta;

, Dalton Guilhenne Heller - R. Francisco Mees, sin° - Corupá - SC;
DatelTa Ind. Com. Ltda. - R. 3 de Outubro, 3405 - Schroeder - SC;
Datenll Indústria e Comércio LIda. - R. 3 de Outubro, 3405 - Schroeder - SC;
Demanche Confecções ltda. - R lrineu Vilela Veiga, 128 - Guaramilim - SC;
Depesillnd. COI11. LIda. - R. JoséRibeiro, 1969 - Nesta;

,

Digicopy COln. e Servo - Dieter - R. RodoÜo Hufenuesler. 64 - Nesta;
Discmiol Com. Disu'ihuidora de B. - R. Willy Bal1el. 185 - Nesta;
Disu'ibuidora de Bebidas Itajru'a - R. Manoel F. da Costa. sin° - Nesta;
Distribuidora Matias Ltd'l - t0E - Estrada Rio Cerro I. SIn° - Nesta;
Distribuidora Matias LIda. - Estr. Rio CelTo I - Nesta;
E. R. An�marsol Ind. de Pias LIda. - R, Ano Born, sin° - Conlpá - SC;
Edimar Rodtigues de Jesus - R. João Mm·cauo. 13 - Nesia;
Egon Lotátio Jagnow - R. 561. sin° - Nesta;

,

Eliane Teresinha Maurer de Moraes - R. Arthur Gunter, Nesta;
Elmiro Gessner - Estrada Gruibaldi, sin° - Nesta;
Emme Ind. e COI11. de,Concret.o Ltda. - R. Tiradentes. sin° - Schroeder - SC;
Fábtica Bilhares Jaraguá' Ltda. - Cob. Lalirita - Nesta;
Fazchell Enx. e Preso LIda. - R. Angelo Rubíni. 12 - Nesta;

.

Fazchell Enxovais e .Presentes Ltda. - R. Angelo Rubirii. 12 -, Nesta;
Fazchell Enxovais e Presentes LIda. - R. Angelo Rubini. 12- Nesta;
Galpão Saúde Academia Ltda. - R. Prof: lnnão Geraldino. 93 - Nesta;
Geraldino Keske - R. Augusto G. J. Hanemann. 102 - Nesta;
Gessi Catarina Barreto da Silva - R. Geraldo Hanak. 666 - Nesta;
Gilmar Kosloski - R. Frida Piske. 546 - Nesta;
Grashop(:om. Rec. de Par. LIda. - R. Joinville. 2222 - Nesta;
Guaramilim Acab. Têxtil Ltda. - R. Jorge Czemiewicz. 590. cxp. 491 - Nesra;
Hans Josef Rachel - R. Adélia Fischer, 21 - Nesta;
Hawany Confecções Ltda. - R. Guilherme Lessl11ann, 151 - Nesta;
Heike Ari\lf1e Weege - R. Reinoldo Rau, 400, apto. 31 - Nesta;
Heike Arirule Weege - R. Reinoldo Rau, 400. apto. 31 - Nesta;
I-I.,r('ulpo;: Rnn:Hti --R. Marcelo 8arbi - Nes.ta�

Horst lngo Klitzke - R. Roberto Ziernann, 188 - Nesta;
HS lnd. Com. Prod. Alimentícios LIda. - R. 3 de Outubro, 3405, cxp. 2 - Schroeder - SC;
HS lnd. e Com, de prod. Alimentícios Ltda, - Estr. Braço do Sul, Km 2,5 - Schroeder - SC;
IIdine Terezinha Oldibes - Estr. Paulo Voltolini, sinO - Nesta;'
liso Cristofolini - R. Joinville - Nesta;
Ind. de Estofados Vila Nova Ltda. - R. 25 de Julho, 1633 - Nesta;
Ind. Estof. Vila Nova - R. 25 de Julho, 1633 - Nesta;

. Ind. Estofados Vila Nova LIda. - R. 25 de Julho, 1633 - Nesta;
Ind. Estofados Vila Nova Lida - R. 25 de Julho, 1633 - Nesta;
lud. Têxtil Astro LIda. - R. Horácio Rubini, sin° - Nesta;
lnd. Com. Frutas Secas Caui - R. 3 de Outubro, Km 3 - Schroeder - SC;
Ind. Estofados Vila Nova LIda. - R. 25 de Julho. 1633 - Nesta;
Ind. e Com. Ewald - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1484 - Nesta;
Indústria Sylver LIda. - R. Carlos Eggert, 452 - Nesta;
Industrial Sylver LIda. - R. Carlos Egget. 452 - Nesta;
lngo Mohr - Est, Rio da Luz II -Nesta;
Janete Borchardt Bussarello - R. Nelson Nasato, 115 - Nesta;
Januário Stinghen - R. Clemente Baratto, 81 - Nesta;

.

Jeferson Pinheiro - R. Equador, 83 - Nesta;
,

José dos Santos Fiihci - R. Francisco Piermann. 14 - Nesta;
José Roberto Intumr. - R. Felipe Schmitt, 2,18. apto. 202 - Nesta;
Jurema Wesgran Ferreira - R. Lot, Androvandi, sin° - Nesta;
Kalatra Confecções - ME - Av. Delmar Rocha Barbosa, 27 - C0l11pá - SC;
Leomira C. V. Bcrkenbrock - R. Angelo Rubini. I 197 - Nesta;
Lídia Gonçalves Donat Neivert - R. 291 - Alfredo Carlos Meier - Nesta;
Lusinete Henrique Soares Sias - R. Vera Fischer, 219 - Nesta;
Macol Leandro S. Manez Cia. LIda. - Av. Mal. Deodoro. 1550 - Nesta;
Madeiras Herrmann de Onwin Gherrmann - R. Robeno Seidel. 1303. Corupá - SC - Nesta;
Malharia Dutio Ltda. - Rua Walter Marquardt, 1944 - NesL1;
Malhas Eggen Ltda, - R. PSTFerdinlUldo Schlunzen, 135 FDS - Nesta;
Mareio de Albuquerque Junqueira - R. CeI. ProcópioG, de Oliveira - Nesta;
Mareio Geislerou Marileia Geisler - Estrada Garibaldi, 1010 - Nesta;
Marcos Antonio Bruns - R. Francisco Sthinghen - Nesta;
Marcos Bramoski - R. Dona Francisca, 260, Ed. Devile, si 1401 - Nesta;
Mar�os Paulo de Lima - R. Joinville, 1389 - Nesta;
Marcos Roberto Stein - R. Joinvilie. 2222. pröx, Lider Club - Nesta;
Marilu Cristina Correia - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 930 - Nesta;
Mario Marangoni - R. João Marangoni. 207. cxp. 342 - Nesta;

. Mary Jerusa Guercio - R. Angelo Schiecher. 173 - Nesta;
Mas Móveis Ltda. - R. Prefeito José Bauer - Nesta;
Mauro Junkes - R. Afonso Nicoluzzi, sin° - Nesta;
Máximo Martins da Cruz Eng. e Com. AS -' R. Antonio A. de Souza, 51 - Nesta;
MCl - Medeiros Com. Mat. Constr, Ltda. - R. Tuiuti, 605 - Nesta;
MCI - Medeiros Com. Mat. Constr. Ltda. - R. Tuiuti. 605 - Nesta;
MDEC Coml. de Eletros e Decorações L-R. Procópio Gomes dc Oliveira. 13 - Nesta;
Mecânica Rubini de Nelson Rubini M - R. Paulo Ogliari, 160 - Nesta;
Mérc. e Açougue Rolene Ltda. ME - R. Domingos Anacleto Garcia, sin° - Nesta;
Merc. e Açougue Rolene LIda. ME - R. Domingos Anaclcto Garcia. sin° - Nesta;
Mercadão dos Calçados Catarinenses Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 345 - Nesta;
Mercado Marumbi LIda. ME - R. Padre Gonzaga Steiner, 14 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. -·R. Joinville, 1287 - Nesta;
Metrrsa Metal úrg. Triangulo LT - R. da Saudade. 123 - Corupá - SC
Metrisa Metalúrgica Triangulo LIda. - R. da Saudade, 123 � Corupá - SC
Moacir Lipinsky - Estr. Pedra de Amolar. sin° - Corupá - SC

Montserrat Ind. de Móveis Lida. - Rua da Saudade. 250 - Corupá - SC

Nazario Comércio Colchões LIda. - R. Joinvi lle. 3 145 - Nesta;
Nazario Comércio Colchões Ltda. - R. Joinville. 3145 - Nesta;
Nazruio Comércio Colchões Ltda. - R. Joinville, 3145 - Nesta;
Nilso Effting - R. Erminio Nicoline, sin° - Nesta;
Norberto Volpi - R. Francisco Zacarias Lenzi - Nesta;
Nyal'la Com. de Importados LIda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Nyalla Com. de Importados LIda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Nyalla Com. de Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Oscar Xavier - R. 751 - Sem Nome - Nesta;
Platane Brasil Distribuidora LIda. - Estrada Braço do Sul. Schrocder - SC

Ponto Elétrico Inst. LIda. - R. Olívio Domingos Brugnago. 631 - Nesta;
Posto dc Medes. Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz i - NesL1;
PoSto de Medcs. Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz I - Nesta;
Posto de Medcs. Rio da Luz LIda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz I - Nesta;

, Protetores Jaraguá Ind .. e Com. Ltda. - R. João Wiest Junior, sinO - Nesta;
Radjan Com. e Ind. de Eq. Ind. LT - R. Prof. Antonio Ayroso, 362 - Nesta;
Ratige Móveis é Decorações - R. Joinville. 2263 - Nesta;

Recuperadora deParachoques GA - R. Padre i\lbel�o Romuald Jacobs, sin° - Nesta;
Recuperadora de Parachoques GA - R. poo,..: ALberto Romuld Jacobs, s/n° - Nesta;
Rematex Ind: Com. de Malhas LIda. - R. Walter Marquardt, 1269 - Nesta;
Renova Ind. Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 8 I - Schroedcr - SC
Renova Ind. Com. Alim. LIda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder - SC

Renova Ind. de Bebidas Lida. - R. Leodato Ri!o>eiro, 81 - Schroeder - SC

RenoVa Indústria de Bebidas LIda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder - SC
Rildo Dressei - R. Mal. Castelo Branco, 40 I O - Nesta;
Robeno M. dos Reis - R. Dr. Nereu Ramos. 112- Nesta;
Robeno Walter Gieseler - R. José Emcndoerfer. III - Nesta;
Robeno Walter Gieseler - R. José J;:l11endoerfer, III - Nesta;
Rogelio Ersching - Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 317 - Nesta;
Rosa L. Oliveira de Souza Femruldo;s - R. Antonio Kochela, 458 - Nesta;
Rosimery Pett Vieira - R. Procópio Gomes de Oliveira. 1149 - Nesta;
Rubens Alves de Elizeu - R. \;Valter Marquardt, 1140 - Nesta;
Rudinci Mathiàs - Rio da Luz I - Nesta;
,Serv. Àglícola Simone Ltda. - R. Águas Claras, sin° - Nesta;
Silvino Virguts - Rod. SC-416 : Nesta;
SKF Comércio Representações LIda. - R. Eleonora Satler Pradi, sin°. sala OI - Nesta;
Sociedade Educacional Jaraguá Ltda. - R. João Januálio Ayroso, 115 - Nesta;
Solar Prods. Limpeza Ltda. - R. Carlos Oeschler, sin°· Nesta;

.

.'

Solju Com. e Selviços LIda. ME - R. Reinoldo 'Rau, 399, sala 9 - Nesta;
Ta Voliere Têxtil LIda. - R. Hel1lique Fliedmann, 455 - Nesta;

Transpol1adora Marquru'dt; R. Rio da Luz - Nesta;
Waltecir.BmiJosa - R. Três R. do NOI1e. A C Mercado - Nesta;
Wilson Romig - R. Barão do Rio Branco, 620 - Nesta;

..

JD/Jaraguá do Sul, 13 de janeiro d!! 1999.

llton Hoffmann
Tabelião Designado
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ESCAEVE O LEITOA

'Jamundá comentapágina da Ferj
Theobaldo Costa Jamundá, leitor do

"mais antigo", comenta a matéria

'Compromisso com a verdade, da

coluna da edição 4.172, de 20/11198,

página 9, coordenado pela professora
'Cláudia Regina Althoff. Coinciden

temente, a matéria ali comentada por
acadêmicos da 9a fase deAdmínistração,'
envia à direção um exemplar de

"Blumenauem Cadernos", n° 2, de

fevereiro de 1996, em Verbetes para
Dicionário de História (3), onde intitula
o seu importante trabalho de (1) Um

.século no ofício de humanizar,
comentando o livro da irmã Clea Fuck,
Cem anos de História 1895-1994

provocação de mudança".

"Para alcançarmos o estágio de

desenvolvimento com a qual sonhamos,
precisamos de "fontes e fontes" de

instrução. E tantas quanto forem

necessárias: a diferença entre os três

Brasis (Norte, Nordeste e do extremado

S u l ) é, exatamente, que no S ul o

imigrado já chegou sabendo que escola

para os filhos era como cemitério para
os mortos. Uma necessidade maís que

prioritária!
Quando o império brasileiro não deu

a escola que prometeu, o imigrado
custeou o professor que precisava para

(Congregação das Irmãs da Divina' os filhos: recorde-se que aristocraria

Providência no Brasil),' contribuição ,brasileira foi formada por escravocratas.
para a História da Educação Catarinense
relatando a ação triangular desenvolvida
durante um século no chão Barriga
Verde em três áreas: (1) Na catequese;

(2) No ensino; (3) Na assistência

hospitalar.

Assim se tem que a carga da escra

vocracia do açúcar, é, ainda hoje,
resíduo partícipe inferiorização
detectada pelas estatísticas caracte

rizadoras de cantões do Nordeste

brasileiro.

Em sua longa missiva, Jamundá - o E quanto a instrução brasileira para a

ex-presidente do Conselho Estadual de Amazônia brasileira, falam os que falar
Cultura - diz: ... "por que ali n o

.

com autoridade podem, é assunto da

CORREIO. DO POVO, de 20/11198, o amazônica irresponsabilidade: chamo de

texto reescrito de "A Notícia", deste
ano e do mês de maio e com o título:

"Compromisso com a verdade" (está
na página 9). O autor da matéria veste

a de louvação própria e justa e deixa

Amazônia o Norte brasileiro tão

diferente para pior em condições de

vida, se comparado com os Brasis

Paraná-Rio Grande do Sul-Santa

Catarina.

aparecer que a prática é O caminho certo' Quem queira leitura, na qualidade de

para a Pátria, que é a nossa. Sou radical' boa arte literária, entretanto, focando
e estou na procissão dos que dizem: a com autenticidade as iniqüidades
instrução é o caminho único. Quando praticadas na paisagem humana do

digo que faz "jornalismoútil", situo que Maranhão pelos escravocratas de lá,
está na abrangênci� ilimitada da dispõe do romance de Josué Montelo,

informação instrutiva e que pode causar Os tambores de SãoLuís".

AUTO-ESCOLA
SINAL'VERDE
---------

FlQUEATENIOÀS
NOVASLEISDO'IRÂN

SIlO
CD's - DISCOS - FITAS

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

CENTERRSOM

--------- Filmagens & Fotografias
Rua: Epitácio Pessoa, 510

Fone: 372-3912
. Fone: 370-1703
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VIRGÍNIA KÁTHIA' S. GUBERT
Psicanalista - CRP-08/3444
Membro associado da Ajapsy

VESTIBULAR: um ritual

de penagem que malogra
A adolescência é uma fase conturbada, confusa, onde não se é

adultonem criança, onde não se sabeo que quer. Fase que é coroada

na nossa atualidade pelo tal vestibular, o monstro da garotada.
Antes dele, no tal "cursinho", que de "inho" não tem nada,
onde não se é um sujeito, mas um soldado que luta por urna

vaga, um espaço. "Uma vaguinha, por favor!", "Tenho que
derrotar 6, 12, 24 ...". Tantas 'pessoas para uma vaga.

Como um funil que oprime, espreme e só uns passam. As armas

são as fórmulas; química, física, matemática, história ... QUanta.
angústia.iisso tudo para "passar". De que passagem se trata?

Em algumas tribos indígenas, para passar da infância para a idade

adulta se estipulam importantes provas que para os garotos, por
exemplo, se tratava de mostrar sua força, seus dotes de caçador, sua
virilidade, enfim, que agora já eram homens. Muitos fracassavam e

morriam, mas se "passavam" pronto, agora eram homens. Uma festa

era feita e realmente depois deste ritual sua posição na vida mudava,
não eram mais crianças, agora sabiam como é ser homem.

Era um 'ritual muito valorizado naquelas culturas e tinha todo

um peso simbólico.

Vocês, alguma vei, já ouviram falar em jovens índios confusos?

Os nossos adolescentes neste tal pré-vestibular não são pessoas,
mas "vestibas", e isso só pode trazer muita angústia.

'

Eles têm um ano para saber tudo, inclusive o que vão ser no

futuro, o que querem para suas vidas. Um ano é muito pouco para
tanto. Talvez esta seja uma das causas do grande índice de

reprovação dentre aqueles que sempre tiveram boas notas.

O vestibular tem um peso muito maior do que deveria, que é

medir, um conhecimento formal, para possibilitar o entendimento
do que se ensina na faculdade.

Quam passa é coroado no "trote", em carreatas se mostra pelas
ruas que aquele sabe. Sabe o quê?

Talvez o vestibular seja urna tentativa inconsciente de se marcar

uma passagem. Passagem daquele que não sabe de si, não sabe o

que quer para aquele que tem um saber.

Mas este ritual não tem o sucesso do indígena porque os índios'

foram mais sábios, eles conseguiram perceber que o saber de que se

trata nesta passagem não é o saber da física, matemática, etc., mas o

saber de si próprio, da sua posição enquanto homem ou mulher.

Sabereste que não se obtém numa informação, num ensinamento,

,

conselho ou orientação, mas num caminho que necessariamente é

árduo e que deve ser feito por cada um na sua individualidade,

Precisamos encarar o vestibular como uma medida de um

conhecimento formal puro e simplesmente, e dar o devido tempo
para que os jovens saibam de si próprio aprendendo com a vida, os
fracassos e os sucessos.

CEPPSI
O·Endereço da Psicologia

'371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO
fatos

Como será o seu futuro?
Quem conhece o futuro? Não sabemos

sequer o que acontecerá hoje ou daqui a uma

hora. Como podemos descobrir então o. que
acontecerá no futuro?

Perguntar a videntes, ler ou ouvir

horóscopos, enfim, toda a prática obscura do

espiritismo, levam consigo, conseqüências
como desespero, pensamento� suicidas,
colapsos nervosos, etc., apesar das pessoas
menosprezarem as conseqüências. Isso, no

entanto; são algumas das experiências de

pessoas que se en venenam com essas fontes
mentirosas.

-i

Existem muitas pessoas que gozam de sorte
nesta vida, têm sucesso na profissão, ganham
muito dinheiro e vivem muito bem. No

entanto, lemos na Bíblia, no Salmo 49, que
tudo isto sem Deus, leva a um final

decepcionante. Não se deixe levar, se alguém
enriquece rapidamente e a sua casa, cada vez

mais bonita e vistosa.A riqueza terá que ficar

para trás na hora da morte. Esta pessoa não

levará absolutamente nada daquilo que ajuntou
aqui na terra para si.

Um homem pode chegar a ter riqueza e

reconhecimento público, mas se ele não

alcançar o conhecimento que precisa de Deus,

em Jesus Cristo, e continuar levando sua vida
- sem Ele, esta vida se acabará como a de um

animal. Todas as suas atividades não o

protegem diante da morte ou da ruína. O que
- parecia tão prornissor, acaba sendo um futuro
sem esperança.

É isso tudo o que a vida oferece? Não! A
sua vida não deve acabar assim. O seu futuro
não deveser incerto a ponto de repentinamente
tudo acabar em um grande engano.

Certamente você pergunta: "O que posso
fazer para que no futuro não me aconteçam
decepções, enganos e dores? Você sabe quem
determina o seu futuro? É você mesmo, pois
Deus, o seu criador e salvador, apresenta a você,
duas possibilidades.

Finalmente, você decide qual será seu

futuro. Deus deu ao ser humano a vontade

própria. Ele não força ninguém, você pode optar
e eu também.

Ele quer que nós tenhamos e desfrutemos
de bênçãos e de um amanhã glorioso. Jesus
Cristo morreu por mim, por você e por todos,
para que tenhamos um futuro feliz. O que
importa é isto: seguir a Cristo. Resta a todos
nós a decisão final. (Adaptado)

Um abraço, Alba Piske

Conselhos sobre macarronada
Com certeza os italianos são mestres em receitas, maneiras de confeccionar os pratos e na quantidade de formatos

de rnassa alimentar seca. Pa-ra obter uma massa de qualidade, seja de sêrnola pura. com ovos Oll com verduras, temos
sempre necessidade da "fari-nha de trigo duro". Infelizme-nte, até hoje, no Brasil não foi possível cultivar esta espécie
de trigo" e por conseguinte as indústrias nacionais não conseguem produzir massa com as características da italiana.

Alguns pastifícios melhoraram o seu produto, importando de outros países a "farinha de trigo duro", com a qual,
misturada 'à nacional, conseguem obter um produto considerável e superior em relação há poucos anos.

No cozimento da massa é importante deixá-Ia sempre a/ dente, isto é, observar que não passe do ponto de

cozimento; a massa de "trigo duro" PUTO não amolece, mesmo que se cozinhe um pouco a mais e se-mantém sempre
solta, especialmente taglitelle e spaghetti.

A invenção, acho que local, de acrescentar um pouco de óleo à água de cozimento da massa para que não grude, não
é necessária quando se respeita a quantidade de água e se usa uma rnassa de "trigo duro"; na Itália isso não se usa.

Um outro hábito errado é cozinhar dernais a massa, que além de perder as qualidades nutritivas, terna-se difícil

digestão.
_

Não esquecer do queijo". O ideal é um bom parmesão (pannigiano regg{al1o), com rnais de dois anos de

amadurecimento; de preferência
-

_-------------------------_
ralado no momento de servir-a
rnassa, Honestamente, um queijo de
baixa qualidade, que às vezes exala
um cheiro desagradável, parti
cularmente aquele ralado e acon

di-cionado em envelopes plásticos,
estraga a rnais saborosa receita de

de Jaraguá do Sul

Novos é usados - Fone 371-8287

pastasciutta.
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Qualidade
Marista de

Educação

A EDUCAÇÃO COMPLET�

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X COMPANHEIRISMO - Rotary Club de Guaramitim iniciou

o ano de 1999 com uma reunião de companheirismo, na residência do

companheiro Osnildo Bartel. Na ocasião, Áurea Maiochi Bartel ofereceu
um jantar cujo cardápio foi "comida chinesa", que agradou a todos.

Presentes também a delegada dra. Jurema e o comandante da Polícia Militar,
Rogério Wonk.

ROTARY X REUNIÕES - Rotary inicia as reuniões ordinárias semanais

de 1999, todas às quintas-feiras, 20 horas, no Restaurante Represa, que
está sob a direção do amigo "Zeca". A opção foi feita em razão da

privacidade que foi oferecida naquele restaurante; cuja privacidade há muito

tempo vem sendo- reivindicada pelo Rotary, para um melhor desempenho
nas suas reuniões.

ROTARY X SUCESSO - Rotary Club de Guaramirim almeja sucesso a

todos para o ano de 1999, já que 1998 foi o ano da "criatividade". É
momento de otimismo e busca de soluções e não somente de espera de

soluções. Sejamos atuantes na comunidade; procurando enfrentar a

desigualdade social, estar presente nas áreas de saúde, educação, esporte e

segurança; intervir na defesa dos direitos humanos, agindo na preservação
ambiental, isoladamente ou em conjunto, com poderes públicos e empresas.
Fernando Henrique Cardoso.em pronunciamento por ocasião de sua posse,
fez referên�ia à importância das organizações não-governamentais na vida

do País. Mencionou que a opinião pública expandiu-se ao participar de

organizações não-governamentais e que a sociedade civil pode assumir,
com mais eficiência e- menos custo, funções que antes eramprivativas do

setor público.. No Brasil, estão registradas 200 mil entidades na Receita

Federal, sem fins lucrativos, e cerca de 1,5 milhão de pes�oas direta ou'

indiretamente envolvidas com o trabalho voluntário.

ROTARY X O�U - Uma entidade privada com assento na ONU, Rotary
está no augusto cenário- para contribuir-con'; experiência quase centenária.

sua globalidade, hoje praticamente consagrada, com seu programa de ver

no homem, o companheiro digno, sempre de apoio, de reciprocidade. nas
manifestações dos sentimentos de amizade. Reconheceu a ONU os serviços
que o Rotary presta mundialmente, depois que caiu o muro de Berlim e

outros obstáculos foram afastados a todas as sociedades, com o superior
objetivo de concorrer para a paz. O Rotary é uma Organização Não

Governamental, a mais destacada, com a maior soma de serviços prestados
à paz, essa instância pela qual tanto desejamos.

-

ROTARY X NEGÓCIOS - Dez dicas para uma administração eficiente:

I a - A burocracia interna de uma empresa deve servir ao administrador e

não este àquela. Elimine toda a burocracia que não tenha uni fim prático e

sensível. 2a - Em qualquer tomada de decisão leve em conta a rela9ão
custo/benefício, que nem sempre serão valores monetários. 3a - Você pode
ter idéias brilhantes, mas se não conseguir transmiti-Ias e utilizá-Ias não

terão nenhum valor. 4a - A capacidade de concentração e de usar bem o

tempo é fundamental para se ter sucesso nos negócios. 5" - Saber ouvir é.

pelo menos, tão importante quanto saber falar. 6a - O trabalho rende dobrado

se você obedecer, rigorosamente, aos horários da sua agenda. 7" - Seja
objetivo, evite divagações que' nada tenham a ver com o assunto em pauta.
8" - É preferível trabalhar com o- concorrente que contra ele. O mundo dos

negócios tem espaço para todos. 9a - Uma das coisas rnais importantes
para um administrador é saber contratar as pessoas certas. l O" - Desconfie

das pessoas que só usam linguagens técnicas pois, muitas vezes, escondem

o desconhecimento do assunto..

ROTARY X ANO NOVO- Presidente do Rotary Internacional, James L:

Lacy, em sua mensagem de ano novo, solicita aos rotarianos para que

procurem p;oporcionar aos carentes as necessidades básicas: alimentação.
moradia e vestimenta, Que ajudem as crianças abandonadas que vivem

nas ruas, lutando pela sobrevivência. Cuidemos daqueles considerados,
"em risco", as infelizes vítimas da violência doméstica, do uso de drogas,
da negligênciae da apatia. Fortalecendo a vida e o futuro de nossas crianças,
estaremos fortalecendo também a sociedade.

Apoio:
�----------------------�

AO'VOCAC/A
Marcos Roberto Hasse

- OAB/se 10.623
Sandra Lúcia Ronchi

OAB/se 12.520

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Rua 28 de Agosto, n° 1598-
Centro - Guaramírim - SC

Telefone

(047) 373-0187

Rua Reinoido Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sui -

Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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Alunos de administração
criam diretório

o CESJS (Centro de com que o curso de com a Coordenação de

Ensino Superior de graduação de Administração e a

Jaraguá do Sul)" Administração do diretoria do CESJS, que
mantido pela Ferj CESJS consolide-se acredi tarn na

(Fundação como referência em importância da opinião
Educacional Regional Santa Catarina. e do trabalho dos

Jaraguaense), e seus Os integrantes do acadêmicos. A primeira
acadêmicos de Daca querem buscar o Assembléia Geral do

Administração aprimoramento do . Daca foi realizada em

poderão contar, a curso para contribuir novembro de 1998,

partir deste ano, com com o crescimento do onde foi aprovado o

mais um órgão de CESJS. Eles irão usar estatuto (jã registrado
.

representatividade: o como meio de em cartório) e a

. Daca (Diretório controle o Provão que, primeira diretoria tem

Acadêmico de segundo o grupo, é a mandato_ª-té maio do

Administração ). forma única de ano 2000.

Através do Daca, avaliação das A diretoria do Daca é
-

serão viabilizadas universidades e dos formada por Adriana

atividades acadêmicas centtos de ensino Barbosa (presidente),
como palestras, superior. O diretório Daniela Heinzen (vice-
seminários', busca também ser . presidente), Tatiane

. I

workshops, reconhecido Picinini (I
a

secretária),
intercâmbios e outros profissionalmente por Luciane Tenfen (2a
eventos que sua formação secretária), Nicolas

. complementem o acadêmica . Foscolos (10 tesoureiro)
trabalho para alcançar O Daca fará um e Jairo Rocha (20
o objetivo de fazer trabalho integrado tesoureiro) .

CORREIO DO POVO· 9

STIDORESDA
- -

DMINISTRAÇAO

Roo Presidente Epltoc/o Pessoa, 1155
(próx. ao Kohl/::x:x)tr) JarCJgJÓ do·SuI- SC

ALIANÇA'DO·
BARULHO

A reforma agrária brasileira, tão solicitada' e

esperada, está se arrastando e pagando um preço
muito alto. Fazendeiros e trabalhadores sem-terra se

uniram para que aconteçam as desaprbpriações de
terra.

Os fazendeiros que não têm mais interesse pela
terra, convocam os sern-terra para invadir suas

propriedades pacificamente, recebendo assim a

indenização da União. Porém, o que está acontecendo
é que os valores dessas desapropriações estão sendo
valores estratosféricos, chegando, em 14% dos casos,
a uma supervalorização de até 1000%, segundo
constatação do Incra. Um exemplo é a Fazenda

_

.

Reunidas, no interior de São Paulo, cujo valor de.
mercado era de R$ 25 milhões e na desapropriação
foi paga a quantia de R$400 milhões. Um absurdo.

Uma solução encontrada.pelo governo será levar
as terras em processo de desapropriação a leilão, onde
o valor será definido pelo mercado. Assim,
acabaríamos com a máfia que se formou visando o

interesse de poucos abastados.
Outro ponto importante da reforma agrária são os

sem-terra, que após receberem seu lote para trabalhar,
acabam vendendo dias depois 'e partem para nova

invasão. As estatísticas mostram também que no

NOite, quatro em cada dez fanulias abandonam a terra.'

devido à falta de condições para a produção.
Não basta distribuir terra àqueles que não têm.

Há de se fazer um acompanhamento, desde o

cadastramento até a primeira produção, e se

necessário for, subsidiar os insumos e comprar a

produção .

Efetivamente a agricultura é uma das nossas

maiores riquezas, e que não sabemos explorar de
forma adequada. Será viável continuar apoiando
somente as grandes indústrias de transformação? Ou
deveremos investir pesado na produção de alimentos?

Elaborado por:
Dionísio Kankol, -,

Dilnaldo Schafer, Jean
CristhianWenserski e
Alfredo Roeder Júnior,
alunos da 9a de

Administração.

POSTO MIME 5

M,;;;=,
mime

. B 371 9964!
!!!.

Coordenação:
professora Cláudia
Regina Althoff.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

•

•

•

•

•

•

•

'=10=-=C=O=R=R=E=IO::::;=:D=O=P=O=V=O=========CP CRIA NÇA======s=e=x=ta=-fi=e=ir=a=,=15=de=J='a=ll=el='T=o=d=e=19=9=9

Embelezando
; .

nossa pagIna,
as irmãs

Jéssica e Jade'
Hohl de Medeiros,

filhas de
Jaison e Jeane de

Medeiros'

.. ..

"

A garotinha
Juliana

Gneip'el, filha
'de Jonni e

I

Zelinda

Gneipel,
completará 2
aninhes no

dia 17 de

, janeiro

-

ATÉ PARECE QUE A GENTE
PEGOU UMA' MENTiRN NO

AN�ClL, NÉ GRiLO?

13/12/98 - Larissa Danna Pozzan

13/12/98 - Ricky Schneider
13/12/98 - Guilherme Giovanella

14/12/98 - Henrique Roberto da Cruz

15/12/98' - Jean Marcos Scariotto
16/12/98 - Gustavo Tornasini
16/12/98 - Matheus Pellis
17/12/98 - Lucas Buttendorff
17/12/98 - Lucas Verediana '

1/1/99 - Gustavo Melsi Floriani
1/1/99 - Jenifer Stefani Teske
1/1/99 - Reyverich dosSantos Campestrini
'1/1/99 - Taina Fernandes Jacobi
2/1/99 - Felipe Steinbach Becker

2/1/99 - Eduarda Gonçalves
2/1/99 - Gustavo Henrique da Rocha

2/1/99 - Jonathan Luan Marquardt
2/1/99 - Natalia Cristina Rückl

3/1/99 - Caroline Bussarelo

4/1/99 - Alícia Gonçalves Venturi
• 4/1/99

- Deivis Ariel Straub
.

• 4/1/99 - Myrella Beatriz Franco
•

• 5/1/99 - Asaph do Canto Pereira

: 5/1/99 - Juliana Andreatta

: 5/1/99 - Katiana da Costa '::;'
,

• 5/1/99 - Nicolas Rafael Alvise ._ e, - '

·
'

· . . . . . . . '. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carlos

Henrique,
Sedr�z Peixer

comemora,

amanhã (lô),
com amigos,
parentes e

irmãos, 4 anos.

Os pais Carlos
e Ieda farão a

comemoração '

no Balneário
'

de Piçarras

Dr, Herberto Meldau '

PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 � 371-0611

'�-----Convênios----�

UNIMED, l,JNIÃOSAÚDE,WEG, I'V1ALWEE, SINDICATO
DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A pilcha gaúcha masculina
o traje do peão

Indumentária do peão traje de
uso preferencial no Rio Grande
no Sul.

Normatização sobre o traje de
honra e uso preferencial.

Bombacha
Tecidos: brim, linho, tergal,
algodão e tecidos mesclados J
cores: claras e escuras respei
tando a sensibilidade cromática
do gosto pessoal fugindo-se de
cores agressivas, chocantes e

contrastantes.

Padrão: liso, listrado e xadrez
discretos.
Modelo: - cós largo sem alças
- dois bolsos grandes na lateral
e, eventualmente na parte poste
rior
- largas (fronteira)
- estreitas (serrana)
- médias (planalto e missões)
- favos de melou de abelha (sem
enfeites ou fantasias maiores de
botões e franjas)
- abotoada no tornozelo.

Camisa
- tecido: preferencialmente
algodão, tricolina, viscose ou

linho.
- padrão: liso ou riscado discreto
- cores: sóbrias e claras
- gola: esporte
- mangas longas: em ocasiões
sociais-formais (festividades e

cerimônias, bailes ... )
- mangas curtas: para o cotidiano,
especialmente nas atividades de

serviço ou de lazer informal.

Lenços
- cores tradicionais: branco,
vermelho, verde e xadrez miúdo.
Ausência de estampas tloridas e

outras figurações.

- nós: qualquer um dos nós
documentados.

só cor, com fivela de ajuste. Cor.
sóbria.

Botas
Couro: cor preta ou marrom,

preferencialrnente
Estilos: cano dobras pré
fabricadas (gaitinha), cano longo
até próxima a curva do joelho
com natural flexibilidade, com

ou sem fivela para ajustar à perna
(espelho), COJ1l ou sem "barbi
cacho".

Guaiaca
Com uma ou duas fivelas, bolso
para relógio à esquerda, bolso
maior às costas, meio coldre do
lado de laçar, uma bolsinha para
moedas; geralmente de couro

curtido ou modelos funcionais.

Chapéu
Chapéus tradicionais: usados na

fronteira, na região serrana,

missioneira e no planalto,
respeitando as características das

"copas" usadas regionalmente,
distintamente do "copa-alta"
(modelo cowboy americano)

Colete
Modelo tradicional: sem mangas,
abotoado na frente com a parte
posterior (costas) em tecido
levemente transpirante, de uma

'Normas comportamentais
Em cerimônias e solenidades cívico-sociais a pilcha adequada do homem,

.

traje de honra, é:
.� Bombacha
- Camisa social clara (manga longa)
- Lenço
- Paletó (casaco) e eventual colete
- Bota
- Guaiaca

É vedado usar:
.

- o lenço preto em festas e bailes, usado somente em caso de luto
- O gaúcho, por convenção social, não deve usar chapéu no interior dos

ambientes, ou seja, dentro de casa

- O uso de túnicas militares com a bombacha
- Camisas em cores combinando com a saia ou vestido de prenda, ou ainda,
nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul
- Barbicachos em plástico brilhante, penduricalhos ou correntes metálicas.
Tiradores com pinturas e penduricalhos
- Botas brancas ou coloridos diversos fugindo do convencional
- Camisas fulgurantes, brilhosas ou cetim
- Bombachas coloridas
- Bombachas plissadas
- Conjuntos pretos (zorras)
- Faixas uruguaias, argentinas, paraguaias e chilenas
- Guaiacas castelhanas recamadas de moedas e com vistosa rastra
- Manga regaçada de camisa e faca à cintura nos bailes
- Casacos,jalecos ou blusa "tipo-campeira" com adornos de "casa de abelha"

. (mondonguinhos) ao longo das mangas e pala frontal.

Fonte: Jornal "Buenas Tchê" . Edição dezemb�o/98

FESTA CAMPEIRA
DIA: 24/1 - INíCIO: 8 HORAS

PROVAS DE LAÇO VACA MECÂNICA, VACA PARAD6 E PROVA DE TAMBOR.
LOCAL: SEDE DO PIQUETE TROTE AO GALOPE

PROMOÇÃO: UNO FIDÉUS - INFORMAÇÕES: 975-1849
.

NO LOCAL HAVERÁ COMPLETO SERViÇO DE BAR E COZINHA.

e

Assine' o -CORREIODOPOVO
•

R$ 30,00 - assinatura semestral
R$ 50,00 - assinatura anual

R$ 70,00 - assinatura 2000 (até o ano 2000)

\

,

(047) 370-79/19

CORREIO DO POVO -11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

.Premiados do sorteio
Demarchi ·Carnes

1 Q prêmio - Afonso Goltz - 1 boi
2Q prêmio - Valdemir Duarte - 1 ovelha
3Q prêmio - Norberto Kreis - 40 kg. de dianteira
4Q prêmio - Gilmar de Souza - 10 kg. de filé duplo
5Q prêmio - Giovane Melo - 10 kg. de alcatra
6Q prêmio - Rubi Trerito - 10 kg. de filé simples
7Q prêmio - Edilomar Schimelzer - 10 kg. de costela
8Q prêmio - Marineide D. Santos -10 kg. de paleta
9Q prêmio - Churrascaria Pavanello - 10 kg. de lombo
10Q prêmio - Pedro F. de Almeida - 10 kg. de peito

Sorteio realizado no sábado - 9/1/99

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
DO PROFESSOR BECO

Ensino de equitação e treinamento
para provas de laço, tambor e baliza

Idade mínima de 5 anos'
Local: Rua Bertha Weege, 3417
(3 quilômetros após a Malwee,
em frente ao salão 25 de Julho)

Contatos: 376-1066

l'ltf) )If'��1if'
ta'
CARNES

,RAl
A CADA RS 5,00

EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

A CADA RS 50,00
EM COMPRAS VOCÊ GANHA.UM CUPOM

CONCORRA A UNI 801 + NOVE 'RÊMIOS
Rua João Planincheck. 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• () casal Volnci e Marli (Nçki)
"

Muniz, proprietários da Loja Flor

dc l.iz c da Mecânica La Çl.ínica.de
Balneário Camboriü, está radhinh: dc

alegria aguafdando a chega�a da .'

Cegonha que irará maIs unúxhento.
Mateus virá se juntar à Gabriela c

Muricl, pa{a engrossar o coro dc

vozes, que atualmente é comandado

por elas.
.

::- -,

• A campanha "Um brinquedo por
um sorriso ';1 promovida pelo Núcleo
dc Comunicação da ABRH

(Assocíação Brasileira de Recursos

Humaaos/Juruguä do S;ul), foi
SlU;ÇSSO total. Foram ç(JOlempladas
cerca de três mil crianças; dç quatro
escolas municipais. com brinquedos
que foram arrecadados junto a
comunidade.

• A Macol Materiais de

Construção. do amigo Leandro'

Mannes, foi a grunde vencedora do

Concurso dc Vitrines promovido
pela Câmara de Dirigcrucs l.ojista».
A Mucnl venceu como melhor

fachada e vitrinc com mais dc cinco

rnctros quadrados. enquanto que a

Loja Barato Maria. do amigo Dimux

Tamhosi.vcnceu como melhor
"

vitrinc com até cinco mctros

quadrados.

• (is três estudos do S ui estarão

representados no Encontro da região
Sul pura seleção e uso dc Software
Educativo, que terá solenidade de

abertura dia 19 (terça-feira}, na Fcrj
t+undaçüo Euucacional Regional
Jaraguacnsc) .

• () Restauranie Burg Garten csui
atendendo normalrncruc e servindo

aqueles pratos diferenciados e

deliciosos, acompunhados dos
melhores vinhos e também dc um

chope supergclado. Carlos "Kalico"
I.chruann, propricuirio do Burg
Garten, apresentará algumas
novidades no decorrer deste ano.

• () grupo baiano TERRASAMßA
é a grandc pedida amanhã ( I fi) em
Balneário Camboriú, no Auto Cinc
Ncw Star, às 21 horas. O

Terrasambaia linha nove anos de

carreira, mas só em 199X e com o

quarto disco, Ao vivo e a cores,
virou paixão nacional. Liberar geral.
Carrinho dc mão, Til fraco e todas as

outras músicas do CD fizeram
sucesso, O disco já vendeú dois
mi Ihöes � 400 mil cópias.

• Aniversaria dia 23 (sáhado),
Monize Marian Dias, dona daquela
Voz romântica e sensual LIue você
ouve quando liga para o teleFone

central do ßmit.hau[JL A

comemor�<;ão será com rami liares e

amigos. Parabéns!

'ir (047) 371-8146

Mudas de árvoresfrutíferas
flores eplantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433

. Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Casal
Gilmar e

Prefeito Etelvina
, de Barra Hornburg
Velha,
Orlando

comemorou

Nogaroli, Bodas de

com a Prata com

esposa bonita
Oléias, festa, dia 9
sempre (sábado),

. muito

receptivo e
/la

simpático Sociedade

Amizade

Luciane Dias (chefe de Gabinete da

Prefeitura de Guaramirim) aniversaria
dia 24 (domingo). Será cumprimentada
pelos pais Lourival e Lídia Dias e por todos
os amigos

······l)ulçi! ijel(}","á B�st()� tfeldltu cotou grau
..

em Âdminisiráçõ.()lqºin�rcio Exterioiçdia
511, no rêfItr() âpérä d�Aral!le, em
Curitiba. Elà é filha d�.Herberto e Cleusa -

Meldau. Os convidadosforam
recepcionados 110 Restaurante Porta

Romana, no. l!ai(,[l! $IJnta Felicidade
Falo Wut!

Veículos. peças e serviços

FONE: (047)

Vera Mar

tins, Carola
Scarpa,
Adelina

Silveira,
Chiquinho
Scarpa e

Clara Faria

no

Restaurante
O Leopolldo,
em São

Paulo

�
AGÊNCIA PORTAL

I(IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
En�e�371-7575 domicílio .

Rua Rudolfo Huffenüssler,�
(próx. Duas Rodas Ind!.)

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

• Foi das mais concorridas a

ccri rnônia de entrega do troféu
.'Aquarela 9l{'�, em "Sampu". tendo
como palco () majústo�lie inigualável
..o l.eopolldo". onde um dos sócios é

o empresário ChIco Limá. A rro_nlOção
da jornalista Vera Martins, presidente
du Fcbracos (Federação Brasileira dos
Colunistas Sociais), contou com a

presença de homenageados do interior
paulista e vips de São Paulo. Há du

anos, Vera Martins entrega li "Prêmio
Aquarela" dístinguíRdo socialitcs dc
São Paulo. Ela Jssina a coluna

Aquarela n.os jornais "Gazeta

l-xportiva" e "Diário Popular".

• Convivi um final dc semana com a

colunista Vera Martins (São Paulo) e
tive a oportunidade dc conhecer
Gilberto Amaral, o ruais concorrido

colunista social do Brasil ("Co!Teío
Brusilicnsc"), e o atur Dino Moreno.
um gentleman;'Dino. que é Moreno

até nó nome, já atuou nas peças
teatrais Romeu c J ulietu, O beijo da

mulheraranha, Dorn Casmurro. LII;os
eternos. ingressou na TV onde atuou

nas novelas Sangue do meu sangue,
Riacho doce. Razão dc viver.

Chiquititas e ainda teve participação
nos programas Sai de baixo. A pnl.;a é
nossa c Topa tudo por dinheiro. Dino

participa dc eventos, congressos e

acontecimentos sociais. Contatos pelo
telclone (Oll) 3fi(iI-()254.

• No especar dos primeiros fogos
anunciando o novo ano. Dalva Regina
Ersching Nagel, esposa deste

colunista, trocou de idade. Em meio a

grande festa protagonizada por
veranistas de todo o Brasil e exterior.
ela também foi saudade com
champanhe em plena praia de
Balneário Carnboriú. Parabéns!

• f-:rricen01()nia marcante na Igreja
Apóstolo Thiago, Gilrnar e Etelvina
Hornburg receberam a bênção pelos 25
anos de união conjugal. 8PôS a

cerimônia r�ligiosa os convidados
foram recepcionados na Sociedade
Amizade. Clilmare Etelvina

recepcinnaram os convidados eom

aperit.ivos diversos, scrvinJm jantar
• assimldo pelo maítre Maunl. no salão

espeeia:lmentf uecorado pela
decoraDora Béty, e ofereceram a

melhor Olúsica estilo SchülI.enfcstl
Oktooer(cst wm a ßanua ßallen ßlu

(ßllImenau). Apôs n cumprimento
pessoal acada convidado, o casal
juhilar serviu llelidoso café. A fest;1 foi
uas mais animadas. Parahéns!

• RL'Ceoí belfssimo postal de San

Diego, Caliliírnia (USA). enviado nelo
amigo Luit Lanznaster Junior. Ele está
na terra do. "Tio Sam" realii.andol'lIrso
intensivo de Inglês e deve retornar ao
ßrasillá relo mês de l11ar.;o. ,om

diploma de professor. Vt'I)' g(l(/J.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Karsten apresenta
novidades em toalhas

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

Empresa blumenauense participa pelo 25° ano consecutivo da
Heim tex, a maior feira do mundo no setor

de cores, tecidos e do de

sign do próximo milênio,
confirma a. presença da

empresa nos principais mer

cados internacionais", afir
ma o vice-presidente, João
Karsten Neto,

Há mais de um ano, a

Karsten mantém uma filial
em Düsseldorf, na Alema
nha, que atende os rnerco
dos alemão, austríaco e

suíço, Do faturamento anu

al da Karsten, em torno de
US$ 120 milhões, a metade

corresponde ao mercado
externo, que compreende
30 países espalhados em

toda a Europa e América
Latina, "As perspectivas
deste ano são de cresci
mento perto de 10%", prevê
Karsten Neto,

Há 28 anos no mercado
internacional, a Karsten de
tém 60% das exportações
brasileiras de toalhas de
mesa e cerca de 30% em

____.
toalhas felpudas, "Ex-

'Lançamento: decoração natalina nas estàmpas posições como aHeimtex

Blumenau - A Karsten S,A.
.

expõe até domingo artigos
têxteis na Heimtex. . a maior
feira internacional do setor,
realizada em Frankfurt, Ale
rnonho.A empresa apresen
ta cinco novos modelos de
toalhas de Natal para a'
próxima temporada, A

coleção completa de ex-

. portação, inclusive com es

tampas de personagens da

Disney, também tem es

paço no estande do grupo
cotorinense:

Com fios dourados, bor
dados natalinos, roupões e

toalhas de mesa em jac
quard drnenslonccos. uma
novidade no Brasil, a Karsten
redireciona suas ações para
o mercado europeu, "Nos
sa participação em uma fei
ra que mostra as tendências

AUTOPOSTO

PIRES

1,*"'1
l Av, Santa Catarina, 1340

Barra Velha - SC
Fone: (04,7) 446-0290

LUA'CHEIA
Confecções e artigos de praia

Avenida Itajuba, 2320
(próximo à ponte)

Barra Velha - Fone: 457-6016

--------,

Restaurante e Lanchonete

BIDNICI(
Bufê todos os dias com preço único: R$ 1,99
Endereço: Trevo de Barra Velha (próx. ao Tabuleiro)

Gráfica e Editora CP Ltda.
- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁRIO MÉDICO
- PASTAS E LAUDAS
PERSONALIZADAS '

- FICHAS DE ESTOQUE E
MANUAIS TÉCNICOS

- BOLETINS INU
EMPRESARIAIS, PÚBLICOS

- JORNAIS PERiÓDICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS,
PANFLETOS

- BLOCOS DE RASCUNHO
PERSONALIZADOS

- FOTOLITOS
- COMPOSiÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha
Fones/Fax: 370-7919370-7944 Jaraguá do Sul - SC -

Toalhas: fios dourados compõem os novos modelos

contribui para a abertura
de negócios, na busca de
novos produtos e tecnolo

gia", reforça o vice-presi
dente da empresa, A feira

alemã tem 2,7 rnll exposi
tores, de 67 países, Em
1998, foi visitada por mais
de 60 mil profissionais do
setor. .

Assineo

CORREIOOOPOVO
Consertos de Dlnamos - Alternadores

Motor de PiVtida e Instalação Elétrica em Geral
VENDA DE BATERIAS DELCO FREEOOM

Auto-Elétrica Barra Velha
de: Wilson Weber

R$30,OO- !
I

II Fone 456-2584
Rua Pedro Alcântara de Freitas, 408

(ao lado da Prefeitura)
Barra Velha - SC

assinatura semestral

R$50,OO-
assinatura anual

R$70,OO
assinatura 2000 (até o ano 2000)

Plantão 24 hs. 446-0594

(047) 370-7919

Supermercado
LINOMAR
-I

Entrega
emDomicílio \

Av. Santa Catarina, " , 00
Barra Velha - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Jeep Club de Jaraguá do Sul
Composição da Diretoria

para gestão 1999: '

Presidente - Clous Melcher
vlce-Presldente - Jorge Jaroczinski .

Secretário - Luis Carlos Rodrigues
Tesoureiro - Vilmar Cattoni
Diretor de Promóções - Benício Giacomozzi
Diretor-Social - Rufino Schulz
Diretor de Patrimônio - MocclrPorlsl
Diretor de Trilha - Airton Strelow
Conselho Fiscal - Valderes Kuchenbecker

- Flávio Marcatto
- Alexandre Kotchorowskl

Coluna Jornais - Valderes Kuchenbecker

COMUNICADO
DICO EMPREENDIMENTOS IMO
BILIÁRIOS LTDA. comunica roubo de
dois talões de cheques cfme Ocorrência
00008/99, 01 de propriedade de Dica

Empreend. ag. 0417 Banco CEF com os

nOs 000172 a 000200 e o segundo de

propriedade de Antonio Angelo Gadotti,
do/Banco do Brasil S.A ..nos. 942126 a

942140. ag. 0405

CANTINA DO VANIN
Öeroimos bufê em quilo no almoço ejantar, com ólíma

comida caseira. CZJarÍedade em carnes assadas diariamente
.

FONE: (047) 44�-0898
Rua Bernardo Aguiar, 92 - Centro

Barra Velha - SC

ALFA B OMJß�A
Livraria - Xerox

R. Valdemar Francisco, 495
Bairro São Cristóvão

Barra Velha - SC

Teltrón.sorteia telefone celular digital com linha neste sábado
A Teltron - Telefonia e In

formática, através de suas duas

lojas em Jaraguá do Sul e Join
ville, está sorteando, neste sába
do, um Celular Concept Gradi-

. ente com linha, na Prornoçôo
Digital Teltron, realizada a partir
de novembro. O objetivo da pro
moção era conhecer melhor
seus clientes e, a partir daí, ofe
recer produtos e serviços de
acordo com a necessidade
destes. Esta é uma área em que
é preciso saber exatamente o

que 0 cliente quer. Esta preocu
pação com as necessidades
dos clientes é que motivou a

promoção.
Para participar da promoção

não havia necessidade de efetu
ar compras ncs.lojos. apenas in
formar dados pessoais e quais
equipamentos possuía, em nível
de informática e telefonia.

A promoção teve retorno
além do esperado, com exce

lente participação.
O sorteio será realizado

neste sábado (16.1.99), ás
11 h30, na Teltron de Jaröguá do
Sul, na Rua Procópio Gomes de

. Oliveira. Se você participou da
promoção, está convidodo a

acompanhar.
.

'Pedro Cidral, morador do Bairro Vila Nova, de Jaraguá do Sul; foi o ganhador do primeiro sorteio
da promoção Compre com Sorte, para a região Norte de Santa Catarina. Ele recebeu o prêmio,
um Fiat Uno Mille, quinta-feira, do vice-presidente da CDL (Cãmara de Dirigentes Lojistas) de
Jaraguá do Sul, Hilário Corrêa.

_O CelularConceptGradiente
é um dos mais avançados da .

categoria, pois conta com agen
da, calculadora, identificador de
chamadas, bateria com até cin
co dias de conversoçöo. jogos e
uma série de benefícios aos seus

usuários. Não é por acaso que a

promoção deu certo.
A Teltron - Telefonia e In

formática tem procurado ofere
cer aos seus clientes produtos
que tenham a mais avançada
tecnologia combinada com
preços convidativos e que se

adaptem às necessidades de
seus clientes.

'.

QUALIDADE E

PREÇOS BAIXOS,
CAMINHANDO·

JUNTOS

Agora com os calçados
Kildare, Ferracini, MB,

Dakota, Tryon, Picadilly,
Ortopé, Free Way, Via Uno e outras

graudes marcas de qualidade.
Rua Bernardo Aguiar, 382
Sala 02 - Centro
Barra.Velha - sc

. TELEFONE:

(047) 456-2609

LOJA DE ARTESANATO MENINO DEUS

R. Valdemar Francisco, 700
Bairro São Cristóvão - Barra Velha

Fone: (047) 446-0402
.

Panificadora e confeitaria

- Panny Skiny

T'E,CI)DJOS
SANTOS

- Cama, mesa e banho
- Aviamentos

- Tapetes
R. Valdemar Francisco, 495

Bairro São Cristóvão
Barra Velha

Fone: 446-1048

! BRINQUEDOS TORNEADOS EM GERAL - CIPÓS - VIMES - PALHAS
.. TAPETES EM GERAL - CERÂMICAS - �RlSTAIS - MÓVEIS DE VIME,
CANA-DA-íNDIA, RATAN E ARTEFATOS DAREGIÃO, VENDAS NO

. VAREJO E ATACADO - PEDIDOS PARA CAIXA POSTAL 68,
DESPACHO PARA O BRASIL Rodovia BR-101 - Km 102 - Piçarras - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Barra Velha registra alto índice de mortes
por afogamentodurante a alta temporada

Barra Velha - Quatro
mortes por afogamen
to, três furtos de veícu-

• los e duas pessoas pre-
.

sos. Este é o balanço
do 4° Pelotão da Polí
cia Militar de Barra Ve
lha, de 21 dezembro a

lOde janeiro, durante
a alta temporada no

balneário. Apesar do
número de ocorrên
cias reduzir pela meta
de em relação ao mes

mo período do ono

passado, o saldo de
vítimas fatais assusta a

PIv1. "Chegamos no

meio da temporada
com índices trágicos",
afirma o tenente Mon
tibeller, comandante
do destacamento.

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

Três homens e uma menina de seis anos morreram no balneário, de
dezembro até ontem, Duas pessoas foram presas por furto de veículo

nente. O policiamento
nas oito praias de Barra
Velha se reveza entre 15
soldados salva-vidas e

� 35 militares do 4° PPM.
• "É impossível controlar
I. cada canto da cidade.

Por isso, pedimos aten
ção redobrada dos ve
ranistas e que respeitem
a sinalização das ban
deiras", destaca o poli
ciai. "Vermelho é sinal
de perigo", lembra.

S� dentro das á

guas os índices são
alarmantes, nas ruos
a Operação Veraneio

apresenta resultados
animadores. Três car

ros furtados e dois
Ibdrões presos. Renal
do José de 'Souza, 34
anos, que cumpriu
pena de seis anos por

assalto e porte ilegal de
arma, e o desempregado
Ricardo da Silveira, 24, fo
ram presos quarta-feira
passada, num matagal
próximo ao Posto Sinuelo. A

dupla roubou um Sontana
Quantum no Município de
Penha. Conseguiram furar

I

o bloqueio no posto da
Polícia Rodoviária Federal
e abandonaram o veículo
cinco quilômetros após o

trevo de acesso a Barra
Velha. "A criminalidade no

balneário vai cair ainda
rnols". garante Montibeller.

mos que Crianças em praias
ou lagoas devem sempre es

tar acompanhadas de um

adulto", salienta Montibeller.
A ocorrência mais grave

foi registrada no dia 9 de ja
neiro. Outro joinvilense,
Anderson LuizAdam, 22 anos,
morreu na Praia de Itajuba.
No mesmo die. um homem .

de 54 anos, ainda não iden
tificado, também morreu

afogado após perder o

equilíbrio próximo à margem
de uma lagoa de pesque
pague. "Situações de falta
de atenção", reforça o te-

Autoposto
Nova Geração'
Aberto 24 horas
Av. Santa Catarina, s/n°
(próximo Canoas)
Fone: (047) 446-1175

A imprudência é a Pollciamfmto: efetivo daPri'fj de-;;homens
principal causa dos

afogamentos registrados em
Barra Velha. Daniel Mon Far
dinL 19 anos, de Joinville, mor
reu na tarde do dia 25 de
dezembro depois de insistir
em atravessar a Lagoa a

nado, conforme depoimen
to de testemunhas. No dia

seguinte, a menina Cristiane
da Silva Santos, 6' anos, de
'São Paulo, caiu no Rio Itaju
bo. O corpo foi localizado
por homens do Corpo de
Bombeiros. "Neste caso, os

pais deixaram a menina
sozinha às margens do rio e

foram às compras. Orienta-

.

Com dois endereços para melhor atendê-lo

Av. Santa Catarina, 129
Av. Santa Catarina, 1480

Fone: 446-0296 - Barra Velha

July Presentes
Presentes· Brinquedos· Artigos de praia. Papelaria em geral·

Jornais e revistas> Posto telefônico
NOVIDADE: neste verão, alugamos bóias por hora

R. João Pedro de Oliveira, IIIAv. Santa Catarina, 247
sala 1 - Centro Bairro São Cristóvão
W 456-1035 W 446-0854

BARRA VELHA - SC

Panificadora M�ssa Pura

Av. Santa Catarina; 1081
Barra Velha - SC

. IIPTU 1999p�
Pagamento até 10/2/99 com

desconto de 10% preferencialmente
no Caixa da Prefeitura ou Banco.

Bradesco ou Banco do Brasil
Prefeitura Municipal de Barra Velha - SC -1997�2000 '-_----�--------�

Obras com certeza,
pafJue para ver"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comercio de peças de artesanato
atrai turistas de todo o Brasil

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

Loja Menino Deus, localizada a dois quilômetros dó trevo de acesso a

Piçarras, oferece milhöres de peças confecciondd,as por artesãos

BarraVelha - Ö comerciante
Edison Lorival da Silva con

seguiu reunir em um só lugar as
mais excêntricas e perfeitas
peças de artesanato encontra
das no trecho catarinense da
BR-10l. Localizada no quilô
metro 102 da rodovia, próximo
ao trevo de acesso ao bal
neário de Plçorros. a loja Meni
no Deus tem produtos para to
dos os gostos � bolsos. Miniatu-

.

ras de bonecos, cristais, tape
tes e móveis em vime são ape-

.

nas algumas das opçôes que
o turista vai encontrar.

O gaúcho José Luiz Lopes,
27 anos, nöo resistiu às placas
de propagandas instaladas
às margens da rodovia e de
cidiu conferir de perto as

peças. Ficou surpreendido
com a quantidade de obje
tos. "É difícil conseguir olhar

tudo em poucas horas", disse .

Enquanto a mulher Eloíso. 26,
olhava o setor de cristais,
Lopes dedicou-se ao balcão
de pedras lapidadas. "Sem

pre fui um admirador disso",
ressaltou. A maioria das

peças cornerclotlzo do s no

Menino Deus che.ga nas·
prateleiras depois de serem·
confeccionadas por artesãos.
de todo o Brasil.

Pedras lapidadas; modelos misturam cores e formas

ESCRIT/óaIO CONJTÁBIL
BASELTDAf)

Rua Paraná, 384 - Centro
Fone: (047) 456-0198
Barra Velha -: SC

HOTEL
MIRANTE

Fones: 456-2626
456:2634 * 456-0343

Quartos, Apartamentos com
TV em cores e Frigobar, Restaurante anexo

Av. Govemador Celso Ramos, 1 06 - próx. à Prefei1ura
.

Barra Velha - Santa Catarina

LINHA E ANZOL

Porcelana: pratos, vasos e peças decorativas

Sorveteria Bolha
BUFÊ DE SORVETES

AV. ITAJUBA - BARRAVELHA

Butique da pesca

-.

Produtos para pesca e aquários
Rua paralela à BR·l 01,93 - Tabuleiro

Barra Velha - Fone: 456-2132

-

'ALEMAO LANCHES
higiene e qualidad.e .

• Mais de 20 tipos de lanches

• Sucos e vitaminas naturals

• Pastéis feitos na hora

Churrascaria doMiro

Bufê = R$ 3,00
Espeto corrido e R$ 4,00

Av. Itajuba, 753 - Barra Velha
Fone: 989,5872 SR-lai - Km 64 - Corveta - Araquari

Rua GralhaAzul (la!. listrada Geralltinga 2) - Bairro Rio do Peixe" Barra Velha - SC * Reservas (04-7) 446-0421/972-4031

- Amplas áreas verdes.
- Piscina de 700m2. com
três taba-água.

- Quiosque com churrasqueiras.
- Lagos para a prática de pesca
desportiva.

- Playground.
- Lanchonete e Bar
- Campo de futebol suiço.

- Excelentes banheiros.
- Amplo estacionamento.

-----�_._-,--- -

o parque Gralha AZul estÓ aberto pafa você!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(�iri .Bar.
Restaurante e Galeria de arte

GRELHADOS - FILÉS - PETISCOS

BARRA VELHA

AV. SANTA CATARINA, 278
FONE: .5'6-01".

BEM NO CORAÇÃO DE BÁRRA VELHA

70 toneladas de peixes
nobres do Pantanal

(Paeu· Tambaeu • Pi�uçu
e outros).

• •

re, ptscme
,

Area de lazer.'

BR-101 - Km .85 - Barra Velha - Telefone (047) 446-0179

:_ http://www.hoteisbrasil.com/clubedepesca e·mail:cpa�catalogosbrasil.com
.

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Valor do IPTU não sofrerá
\

'

reajuste emBarra Velha
-----------.----------------------

Medida prevê acréscimo na arrecadação que deverá atingir
R$ 7,8 milhão ao final do recolhimento do tributo

Barra Velha - Propri- brança será judicial",
etários de terrenos, ca- afirmou o secretório de
sos ou apartamentós Finanças, João Carlos

no balneário de Barra Butterrnonn. A Prefeitu-
Velha que não re ti- ra também não alterou

raram o carnê do IPTU o valor do IPTU, "Pre-

(Imposto Predial e Terri- cisamos desses recur-

torial Urbano) até quer- sós para investirmos em

ta-feira passada, reçe- obras de melhoria",
bem, a partir desta se- completa,
gunda-feira (18), o O contribuinte terá
documento pelos Cor- duas opções para
reles. A medida da qultor ornposlo. Apar-
Secretaríö de Finanças cela única, com venci-

prevê a entrega de mento no dia lÜde fe-
cerca de dez mil car- verelro. tem desconto
nês nos próximos 20 de 10%, Outra forma
dlos, de saldar o IPTU é em

O maior desafio da três vezes, sem descon-

secretaria, entretanto, to, e pagamentos em

é reduzir o número de fevereiro, abril e junho,
contribúintes inadim- "Os plänos foram tccl-

plentes. Ano passado, litados poro ninguém
dos 34,mil carnês dls- Imposto: carnls se,ão entregues pelos ,Correios deixar de pagar", so-
tribuídos, 13 mil não foram RS 1, 2 milhão, representa lienta Butterrnonn. A dívida

quitados, O calote refletiu 35% da receita anual da ativa acumulada dos últimos
no receita do Município, A Prefeitura, "Não vamos mais cinco anos em Barra Velha

arrecadação do tributo, de tolerar inadimplentes, A co- alcança RS 3,5 milhões,

Se você está procurando variedades e os melhores preços em

artigos de pesca e aquários, procure

LINHA E ANZOL
A butique da pesca em Barra Velha.

Lá você encontra: varas, molinetes, anzóis, chumbos, iscas
artificiais, acessórios para aquários, peixes ornamentais, e

muitomais.
Tudo comaquele atendimento "NOTA 10" que você merece.

Avenida Paralela BR-lOl, Km 88, n° 93 � Ao lado da Brahma

Fone: (047) 456-2132 - CEP 88.390-000
BARRAVELHA - SC

CE

Churrascaria Beira Mar
o melhor espeto corrido da região com mais de 15 tipos

de carnes incluindo carnes nobres

(ovelha, coelho, mignon, picanha e muito mais)

'Aceitamos reservas para-qualquer
evento ou excursões

BR-101 - KM 89 (ANEXO AO POSTO MATSUDA)
, BARRA VELHA - SC - FONE: 972-4248

_-
--

BARRA VELHA

Preços especiais para a temporada verão 98199

Anexo: Restaurante Barracão
Rodízio .de frutos do mar

Congrio grelhado
Tropical
Açoriano

Camarão à grega
Sopa de peixe

, Casquinha de siri
. Picanha na chapa'
Alcatra na chapa

Av. Santa Catarina, nO 1670 .:.. Centre)
88.390-000 Barra Velha - SC - Srasil
Reservas Fone/Fax (047) 456-1119

Estrategicamente localizado
no centro turístico e comercial

de Santa Catarina.
-

venh descansar aqui!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Turistas invadem o balneário de
Barra Velha na alta temporada
----_._---------------------------

Shows" praias e paisagens compõem um cenário que atrai visitantes de
todo Q Brasil numa temporada recheada de atrações

Barra Velha - Shows itinerantes,
jogos dê praia, gente bonita e

ternpercturo alta, Ingredientes
que transformaram o balneário
de Barra Velha em parada
obrigatória para os turistas que
visitaram Santa Catarina na vira
da de ano,Também ofereceu aos
veranistas uma temporada perfei
ta, Alguns preferiram esticar as
férias e permanecer até o final do
mês no.cldode. "A praia é limpa,

.

a cidade dispõe de infra-estrutu
ra e não existe violência", ressal
ta a professora paulista Maria de
Lurdes de Almeida, 35 anos, mãe
de três filhos,

Apesar da Secretaria de Turis
mo não ter dados preliminares de
quantas pessoas' circularam no

balneário durante a segunda
quinzena de dezembro e os dez
primeiros dias de janeiro, estima
se que 40 mil turistas visitaram Bar
ra Velha "Isso é o resultado de

�'. Refrigeração Barra Vefha

Serviço autorizado
Constif e Braslemp

Fone: (047) 446-0520
Rua paralela a BR-10l, 217
Tabuleiro - Barra Velha

Calor: banhistas lotaram a Praia Central na alto temporada
uma campanha de divulgação
nos estados de São Paulo e

Paraná", afirma o secretário José
Antônio de Souza: Até o final da

temporada, programada para

março, outros 50 mil turistas de
verão invadir a cidade, "A pre
visão é de 30% de aumento em

relação do ano passado", conclui
Souza.

Pizzaria

A tradicionalpizza, comida caseira, alcatra na

chapa, peixe com molho e pirão de camarão

Av. Santa Catarina, 247
Centro - Barra Velha - SC

Av. Nereu Ramos, esquina com a Rua das Orquídeas'
Norte de Piçarras - Fone: 967-24�9

Proteja o seu
-

• A •
.

patrimôruo

Vigilância patrimonial
eletrônica com atendimento

profissional 24 horas

MONITOR SEGURANÇA E SERViÇO LTDA.

Rua Bela Vista, 128

(Praia do Grant) - Barra Velha

Fones: (047) 457-6954 - 457-6266 - 984-0716

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




