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Temporal com ventos de ate 60 km/h
causa prejuízos na região da Amvali

CANTO DAS
PEDRAS

Apartamentos novos à beira-mar
Ar-condicionado - TV em cores

Água própnia
Em ampla área verde

wwwnetvlo.corn.br/ccntocospecrcs
www.globalsites.com.br/cantodaspedras.htm
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o temporal que atingiu o

região, no tarde do último

quarto-feiro (20), causou
prejuízos materiais estima
dos em alguns milhares de
reais,

Em Jaraguá do Sul, ventos
de até 60 quilômetros por
hora destelharam cosas, der
rubaram árvores, muros e

dois semáforos, No So
ciedade Esportivo Acaraí
(foto), prédios foram deste
lhados, vidros quebrados,
uma guarita jogado no pisei
na e cadeiras voaram, literal
mente,

No Bairro Rio Molha, três
cosas foram invadidos por

águo e lerne. A Defeso Civil
não foi acionado e o Cor

po de Bombeiros não regis-
trou nenhuma vítima,

'

Em Guaramirim, o ante
na do rádio de comuni

cação do Polícia Ro
doviário Federal, com cer

co de 35 metros de altura

(foto), caiu em cimo de
uma coso, causando prejuí
zo material. A forço do ven
to também destelhou cosas

e derrubou árvores, No
manhã de ontem, os tele
fones não tunclonororn.

Nos demais municípios do
região' os donos foram so

mente material.

Fotos: Edson Junkes

11-
VitórioAiLazzaris
Isleb, Ventura SIC

OAB/se· 2563· ADVOGADOS· OAB/se 275/97

CAUSAS:
- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumidor
- Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, 303
Fone: (047)372-1846
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Pecado original
o zunzunzum que se criou em torno de um possível'

rompimento da coligação PSDB/PFL é mais um lance
de marketing do que verdadeira animosidade entre.
as legendas. O "estopim" foi o voto contrário do vere

ador Vicente Caropreso, do PSDB, ao projeto gover-
namental que pretendia alte
rar o Código Tributário.A partir
daí, farpas foram jogadas dos
dois lados, possibilitando aos

aprendizes de feiticeiros os

apetrechos necessários à ma
gias políticas, com vistas às

eleições municipais do próxl
r)10 ano.

Nesta semana, quando a

histeria tomava conta da ci
dade, o prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL) amenizou o
episódio, afirmando que, ape
sar do voto contrário do vere

ador, a aliança continua."Coli
gação se faz a partir de pro
postas e não em cima de

.iornes". numa clara alusão ao reloclonornento com

os demais membros do PSDB, em detrimento a Caro

preso. Na nolte de ontem, o PFL se reuniu para discutir
o caso. O clima Toi de arrefecimento, muito embora

alguns pefelistas ainda se sintam traídos.
"

O pecado do vereador Caropreso foi ter apresen-
tado uma emenda ao projeto suprimindo o parágrafo
que propunha alterações nas formas de cobrança do
ISS e nas alíquotas. Original, já que pela primeira vez o
parlamentar se posicionou contrário às decisões da

coligação. Ele chegou a declarar que aprendera uma
coisa na política: "Ou se está com alguém ou não se

está". Este argumento, aliás, foi usado porWerninghaus
para demonstrar o descontentamento pela atitude de
Coropreso:

Por mais que se arranhem, e isso está longe de ocon
tecer, 'PFL e PSDB não desfazem a coligação, mesmo
que motivos não faltem a dmbos. Desde o início do

governo, rumores apontavam desentendimento entre
as legendas, culminando com a exoneração de Sa
lon Schrauth, filiado ao PSDB. Especulaçôes a parte,
todos sabem que os partidos se reconciliarão, ainda
mais que, eleito deputado federal, Caropreso cederá
o lugar na Câmara Municipal ao suplente João Prim,
afastando o fantasma da rixa interna.

Também o vice-prefeito Irineu Pasold (PSDB) tratou
de apagar o foco do incêndio. Divulgou nota na im

prensa reforçando a disposição em manter a coli

gação e afirmando que não deixa o partido. Foi acom
panhado por declarações do presidente do Diretório

Municipal, Célio Bayer, do mesmo teor. O PSDB reco

nhece a fragilidade e a dificuldade em caminhar sozi
nho, divórcio hoje não seria bem-vindo. A votação de
Caropreso foi um fenômeno,mas não pelas condições
e não pelo partido. MosIsso é outra história.

De olho -nos eleições do ano que vem, tanto PFL
quanto PSDB estão achando ótimo o rebuliço todo.
Ficam e'm evidência. As divergências mesmo deverão
aparecer quando da indicação poro concorrer ao

Executivo. Pelas avaliações preliminares, mesmo com

paulada n,a moleira de muitos, o confronto deverá
acontecer. Tem muito índio querendo ser çacique. Isso
sem falar em vereadores que.mesmo sem expressão,
osplrorn muito mais.

Rt:;C;ONCIf.,IAÇAO PSDB- PF'-

Carta do Leitor

Pais repudiam matéria contra
Escola Santo·Estêvão

Referente à matéria pu
blicada neste jornal, na

edição de 24 de dezembro,
sob o título "Diretor obriga
professores a aprovarem
alunos no Garibaldi", afir
mando que a direção da
escola orientou aos profes
sores para aprovarem os

alunos da Escola Municipal
de Ensino Fundamental San
to Estêvão, gostaríamos de
esclarecer que o artigo não
é verdadeiro. Em primeiro
lugar, quando se tem com

petência e amor ao traba
lho acreditamos e temos
certeza de que ninguém
obriga um professor compe
tente a aprovar ou reprovar
alunos, pois a avaliação é
de inteira responsabilidade
do professor, se ele possui
critérios de avaliação e um

bom trabalho pedagógico,
ninguém jamais o obrigaria
a tal fato.

Outro fator que rios dei
xou ainda mais indignados é
que o professor de mate
mática, Stélio João Rodri

gues, não fez de seu traba
lho um exemplo a ser

seguido. Ao longo de dez
anos em nossa escola, o

referido professor levou
muitos alunos a desistirem e

* Ademir Alfredo Stuy

reprovou outros, Nós, pais,
no decorrer de 1998,
procuramos e pedimos
várias vezes Õ díreçöo e à
Secretaria' de Educação
que tomassem providências
com relação ao professor.
Entretanto, somente no final
do ano foi transferido de '

nossa escola.
,

Talvez seja por isso que
ele esteja tenfando dene

grir um excelente trabalho,
de muito esforço e dedi

cação, da direção da APP
e de toda a comunidade.
Gostaríamos também

de recomendar àqueles
que ainda tenham dúvidas
sobre a veracidade dos to
tos que procurem a

direção da escola, Secre
taria de Educação ou nós,
pais de alunos, que temos
muitas coisas e fatos para
exemplificar.

É com muita tristeza que
estamos nos pronunciando e
esclarecendo os fatos, e

deixamos uma pergunta:
quem irá devolver os anos

perdidos de nossos filhos? Ao
mesmo tempo, estamos fe
lizes com os resultados deste
ano, e agradecemos a to-.
dos que colaboraram para
o sucesso em 1998.

,* Pai de aluno do Santo Es
têvão

NOTA DA REDAÇÃO
A reportagem do CORREIO
DO POVO ouviu o diretor da
escola, Vanderlei Luiz
Chaves, a secretária de

Educação, Isaura Silveira,
e vários professores. En

tretanto, apenas Stélio
João Rodrigues permitiu
ser identificado.
Ao afirmar que a matéria não
é verdadeira, Stuy parte do

pressuposto que o jornal
mentiu e enganou os leitores,
o que contraria nossos princí
pios.
Stuy, no entanto, não apresen
ta provas contundentes para
confirmar as acusações,
limita-se a descarregar seu
ódio em cima do professor.
Sem querer entrar no méri
to, o jornal acredita que a

educação precisa ser trata
da com mais respeito e res

ponsabilidade. Um país se

mede pelo nível intelectual
que possui.
Se formos basear em critéri
os poucos objetivos, nosso
futuro estará seriamente

comprornefldo.

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. ' As cartas

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

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

'

,

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

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

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal.
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\\Quem são os caloteiros? Governo, empresários I

!

e boa parte da mídia estão em cima do gover- I
nador de Minas Gerais, Itamar Franco, chaman- I
do-o de' caloteiro. Será ele o único ou existem I
outros maiores que Itamar? I
FHC quintuplicou a dívida pública, aumentou o I
déficit fiscal, bagunçou a balança de pagamen- I
tos, produziu em massa o desemprego, quebrou I
empresas, colocou o parque industrial à beira da I
quebradeira geral. O dinheiro das vendas das I

,

estatais sumiu pelo ralo dos juros da dívida exter- I
na. Não paga a dívida social que prometeu e !
continua prometendo. Jogou o País numa rnl- I
serabilidade que espanta o mundo. I
Caloteiro é quem passa dois terços da vida !
pregando um primado de justiça social sem ja- I
mais cumprir. Caloteiros são os empresários que I
pagam dívidas sociais com fazendas 'tontos- I
mas'. Caloteiros são os eleitores que votaram I
nesses anjinhos, Itamar Franco, Paulo Afonso, i
FHC. Se gritar pega caloteiros ... Ah! Nós sabe- I
mos os seus paradeiros." !

i
§

José Augusto Caglioni - Jaraguá do Sul I
!
ffi
�

Os textos para esta coluna, com críti
cas, sugestões e reivindicações, de- I

I
vem conter no máximo dez linhas. !

j
Os textos com mais de dez linhas I

serão sintetizados pelo jornal, obser- !
vando a essência. 1

O jornal se reserva o direito de fazer !
"

as correções ortográficas e gramatic- I
ais necessárias. !

As cartas devem ser assinadas e com!
�

o nome completo do autor, endereço I
j

ou telefone para contato. Os textos !
sem essas informações não serão I

publicados.
As colaborações devem ser enviadas

para a Rua Walter Marquardt, 1. 180,
Bairro Rio Molha, 89.259-700. Caixa

Postal 19 ou pelo tele-fax
(047) 370-7919

----------�----------------------

Cerimônia de posse aconteceu na noite de ontem e contou com as

presenças de lideranças políticas e do diretor extraordinário da empresa

Guaramirim- o funcionário
de carreira da Casan (Com
panhiaCatarinense de Águas
e Saneamento), Mário Sérgio
Peixer, o Dego, tomou posse
na noite de ontem como ge
rente da Filial Pólo da autar

quia. Há 16 anos na empresa,
Dego já assumira por duas
'vezes a chefia da filial, uma
entre 1983 e 98 e outra de
1991 a 96, quando se desligou
para concorrer a vice-prefeito
pelo PFL. A filial supervisiona as
unidades de Schroeder,
Corupá e Massaranduba.

A cerimônia de posse con
tou com a presença dos de

putados, federal José Carlos
Vieira, dos estaduais Adelor
Vieira e Nilson Gonçalves, to
dos do PfL, de lideranças
políticas da região e do dire
tor extraordinário da Casan

para a região Norte. Odir
Nunes. Indicado pelo partido,
"com respaldo do PPB",
como fez questão de frisar,
Dego tem como meta levar

água tratada e implantar
rede de esgoto em 100% da

população urbana.
De acordo com ele. o pro

jeto de ampliação do sistema
de captação e tratamento
de água e construção de
adutoras e redes residenciais'
será prioritário. Iniciado em

agosto do ano passado. com
prazo de conclusão previsto
para julho do próximo ano, o
projeto vai consumir RS 3.8
milhôes. Dego adiantou que
pretende iniciar a implan
tação do esgoto sanitário,
com a construção da rede
coletora e da estação de
tratamento.

- A intenção é fazer uma

gestão buscando um melhor
entrosamento com os municí

pios sob a supervisão da filial
de Guarömirim, centralizando
as ações. Acredito que. com
ummelhorentrosamento, tere
mos força para cobrar nossas
reivindicações - argumentou.

Meta: Dego quer iniciar a implantação do esgoto sanitário

Prefeitos das cidades que integram a Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu) estiveram reunidos na noite de
ontem na sede da entidade. em Jaraguá do Sul, para discutir
os resultados do horário de verão implantado nas prefeituras
em dezembro, a nova diretoria e alternativas para enfrentar
as dificuldades financeiras deste início de ano.

A eleição para a escolha do novo presidente foi marcada para
o dia 24 de fevereiro. em Schroeder.
O prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus (PFL), é o

preferido para ocupar a presidência da Amvali. Ele, no entan
to, descartou a hipótese.

Escritório de

ADVOCACIA
Julio MaxManske - OAB/SC 13.088

Advogado Criminalista

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

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA.
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Check-up
VIP��.
Sua empresa

em ótima formaDEIMAGEM·
Hospital Jaraguá

RUA JORGE CZERNIEWICZ, SIN° (HOSPITAL JARAGUÁ)
OBS.: EM BREVE ESTAREMOS ATENDENDO TAMBÉM NA RUA JOÃO PICCOLI, 216

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).
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Crise entre PFL e PSOB caminha

para reconciliação negociável • •••••••••••••••••••

o prefeito GeraldoWerninghaus (PFL) promete encaminhar à Câmara
de Vereadores outro projeto contendo as mesmas alterações no

Código Tributário de Jaraguá do Sul.

Werninghaus não conseguiu esconder a confiança em ver aprovado o

projeto. Até lá, o vereador Vicente Caropreso (PSDB), autor da emen

da que "aleijou" a proposta governamentol. estará no Congresso
Nacional ocupando cadeira de deputado federal, deixando o cargo

de vereador ao suplente João Prim.
Sobre o voto da vereadora Niura dos Santos (PSDB), que votou favorá
vel à emenda,Werninghaus disparou: "Quero ver se ela vota ou não a

favor".

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

Pefelistas se reuniram na noite de ontem para avaliar a situação,
Tucanos confirmam disposição em manter aliança'

Jaraguá do Sul • Apesar dos
ressentimentos e da torcida em

contrário, PFL e PSDB caminham
para a reconciliação. Pelo
menos é essa a disposição dos

dirigentes das duos legendas.
Segundo o presidente do di
retó/rio do PFL, Augusto Müller,
hole. o clima está mais favorá
vel ao entendimento do que há
três semanas, no auge da crise.
Para o presidente municipal do
PSDB, Célio Bayer, não há moti
vo para o rompimento da coli

gação "Acerta Jaraguá", que
administra o Município desde
1997.

O desentendimento entre os

partidos começou, no final do
ano passado, durante a vo

toçöo do projeto do governo
que propunha alterações no

Código TribUtário. O vereador
Vicente Caropreso (PSDB), en
tão deputado federal eleito,
apresentou emenda supressivo
na forma de cobrança e nas alí
quotas do ISS (Imposto Sobre
Serviço). A partir daí, come
çaram os rumores sobre o rompi
mento entre as legendas. O
prefeito Geraldo Werninghaus
(PFLj deu declarações se mos

trando irritado com Caropreso.
Na noite de ontem,membros

do PFL estiveram reunidos para
avaliar q situação e se posicio
nar com relação á aliança. Na
opinião de Müller, a tendência .

do partido era pela "harmonia

que sempre existiu entre as le

gendas". Ele adiantou que o ob
jetivo da reunião era avaliar se
a posição contrária ao projeto
fóra decisão pessoal ou orien

tação partidária. "O lncldente
gerou mal-estar. O bom relacio
namento entre os partidos não
justificava o voto em contrário
ao projeto do governo", de
clarou.

Bayer informou que: em re

união do partido, Caropreso jus
tificou a apresentação da
emenda, afirmando que a falta
de tempo para analisar o proje
to acabou por contribuir para o

posicionamento. "Não somos

contra o projeto e nem contra o

governo. Infelizmente, os verea
dores do PSDB conheceram o

projeto no mesmo instante que
a oposição. Isso é inaceitável",
reclamou, acrescentando que

Aliás
A posição independente da
vereadora sempre incomodou

muita gente, inclusive ca
ciques do PL que gostariam
que o partido apoiasse

incondicionalmente o gover
no.

Insatisfeita, não se sentindo

prestigiada pelos correligio
nários, filiou-se ao PSDB,
mantendo a posição.

Mas vai pagar um preço alto

pela independência e

coragem.

Roleta

Apesar de faltar mais de um ano

� para as �ições municipais, os
partidos já se movimentam na

discussão de nomes e alianças.
Werninghaus ainda não se

posicionou com relação à
reeleição. A Rádio Peão jura que
o ex-secretário da Casa Civil do

governo Paulo Afonso, Ademar
Duwe (PMDB), será o candidato
do prefeito, coligado possivel
mente com o PPB do ex-deputa

do estadual Udo Wagner.

Por outro lado
O PMDB, depois da surra de outubro passado, anda sem ânimo para
abrir a discussão. A alternativa para disputar o Executivo local é Cedia

Konell. esposado deputado estaduallvo Konen.
O partido, no entanto, sabe que sozinho não terá êxito, e que preciso

estar coliqodo para ter alguma chance.
Namora o PT. de Dionei da Silva, que já revelou que pretende disputar

uma vaga na Câmara de Vereadores.

Atéqueenfim
Depois de mais de um

mês de atraso, a empre
sa Sulmeta, contratada

pela Prefeitura de
Joroçuó do Sul para
colocar passarelas nas

pontes Abdon Batista e
CristinaVailatti. iniciou as

obras, fazendo valer o
ditado, "Antes tarde do

quenunca".

Nomeações
A Rádio Peão tem divulgado
que um delegado da região
deverá assumir oDelegacia
Regional. em Jaraguá do Sul.
O titular Ademar Grubba, no

, comando desde 1979, está se

aposentando.
Locutores da emissora garantem
que a delegada Fedra Konel!

deverá ser transferida. Pra onde,
ninguém ousa opinar.

Fidélis
BEBIDAS DE TODAS

ASMARCAS

372-0620I
_ �. "L

'Cé"co: Wernlnghaus disse não confiar mals no vereador Efeito bumerangue
A revolta dos governadores de oposição, com decretação de mo

ratória e promessas similares, é fruto de uma política paternalista e

irresponsável implantada em alguns estados durante a chamada
"Guerra fiscal".

-

Com o pretexto de atrair investimentos, governadores, a bel-prazer.
obrlçororn as burras e prometeram os mais absurdos incentivos,

comprometendo os recursos.

Com os cofres vazios e as receitas reduzidas, precisam renegociar as
dívidas.

Tributário, "permitiu os privilégios
e as injustiças", Segundo o

prefeito, o projeto tinha como

objetivo corrigir as distorções e

evitar privilégios, "Sempre disse

que o direito de um tem de ser

igual ao do outro", frisou, Com
relação aos integrantes do PSDB

que participam da adminis

tração municipal. Werninghaus
garantiu que o convívio não é
político-partidário, mas de servi-
dor público, (

INSISTÊNCIA - O prefeito
prometeu enviar, este ano, ou

tro projeto á Cãmara de Verea
dores alterando o Código
Tributário. Caso seja aprovado,
as novas regras só entrarão em

vigor no próximo ano, Ele, no
entanto, não revelou quando
encaminha o outro projeto,

estar coligado não significa ser

'Vaquinha de presépio",
Uma fonte do PSDB, que

preferiu nöo se identificar, infor
mou que membros do partido
questionaram o secretário de

Administração e Finanças, José
Papp, quais as empresas que
seriam atingidas pelas novas

regras e o montante que seria

gerado, não obtiveram respos
ta. "Não se pode negar que
isso, somado ao atropelO de
última hora na apresentação
do projeto, contribuiu para a

decisão do vereador em apre
sentar a emenda", argumen
tou.

Na opinião de Werninghaus,
Caropreso sofreu pressão do'
mesmo grupo que, já em 1993,
quando foi alterado o Código

[ADD/Makler]
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o"(.� 'o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\,'..�\)\''..R\'J; Fone: 372-9047 - Jaraguá do Sul - SC

...

ELETROLAR Comercial de Peças Ltda.
Peças, Acessórios e Assistência emEletrodomésticos,

Ferramentas Elétricas, Refrigeração, Lavadoras deRoupa automática e
Lavadoras de alta pressão

Av. MarechalDeodoró, 1369
Fon,e 371-2200 - Jaraguá do Sul - sc
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CEF vai leiloar 402 imóveis
de inadimplentes no Estado
---------------------------------

Em todo o País são mais de 36 mil. Em Jaraguá do Sul existem três

propriedades já adjudicadas e outras seis com leilão marcado

Jaraguá do Sul - A CEF

(Caixa Econômica Federal)
deve leiloar ou vender dire
tamente a interessados
36.317 mil imóveis, cujos
proprietários estão inadim
plentes há mais de trêsme
ses com as prestações de
financiamento. Em Santa
Catarina são 402 imóveis
retomados dos mutuários e
podem ser novamente lici
tados. De acordo com o

gerente em exercício do
Setor de Habitação,Valdoir
Francisco Oss, no Município
existem três imóveis reto
mados pela Caixa por não
pagamento das presta- �

ções e outros seisque serão
leiloados no dia 18 de fe
vereiro, em frente ao

Fórurn.,
A partir de três meses,

nöo havendo pagamento
das prestações do finan
ciamento habitacional, o
contrato segue para exe

cução judicial ou extrajudi
cial. O nome do mutuário
é enviado ao SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito),
nas localidades onde e

xiste o convênio com a

Caixa. "Não temos como

precisar, mas os casos de

execução são mínimos. Do
total dos imóveis financia
dos pela Caixa, apenas 6%
estão com prestações
atrasadas", informou Oss.
acrescentando que dos
mais de mil contratos assi
nados no Município, ape
nas nove estão inadim
plentes.

A Caixa informou ainda
que, caso haja inadimplên
cia e a dívida não for quita
da, a instituição providen
cia a venda do imóvel,

Edson Junk....

..... .---� ."

Mínimo: Oss garante que execução atinge apenas 1%

mesmo que o mutuário es

teja residindo no local.
Nesse caso, a Caixa acei
ta financiar a dívida, exce
to para o ex-proprietário.
"Das três casas retomadas
por falta de pagamento
das prestações, duos estão
ocupadas com os antigos
proprietários. Um, inclusive,
entrou com recurso na

Justiça", contou Oss, lem
brando que, para o leilão
do dia 18, o valor mínimo é
correspondente à dívida.

Os imóveis cujas pres�
tações estão em atraso e

já tiveram o processo inicia
do serão vendidos por
meio de leilões ou concor
rência. Os interessados em

comprá-los podem se ha
bilitar à licitação. Para isso,
devem apresentar propos
ta em formulário fornecido
pela Caixa, acompanha
do de recibo de depósito
de caução, correspon
dente a 5% do valor de
venda. A Caixa financia
parte do valor do imóvel
e também aceita a uti

lização da Carta de
Crédito.

Mack quer instalar montadora no Estado
Florianópolis - A americana

Mack, fabricante de cami

nhões. está interessada em ins
talar uma unidade no Estado.
Representantes da empresa e

o secretário em exercício de
Desenvolvimento e Integração
ao Mercosul, Antonio Ceron,
estiveram reunidos com mem

bros da Câmara Setorial da Fi
esc (Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina)
para discutir o assunto.

De acordo com Ceron, em
30 dias a secretaria entrega à

equipe da Fiesc a proposta de
incentivos que o Estado poderá
oferecer à empresd Mack. "Te
mos interesse em trazer a em

presa para Santa Catarina.

Ampliar o parque industrial do
Estado é uma das prioridades
deste governo", declarou,
apostando no crescimento no

número de empregos.
A proposta inicial é instalar

uma unidade montadora com

capacidade para produzir cin
co caminhões por dlo. cerca
de mil por ano. Numa segun
da etapa, a Mack aumentaria
a estrutura, instalando uma in
dústria de componentes
necessários à montagem.
"Queremos encontrar interes�
ses comuns para oportunizar es
ses investimentos", afirmou o

representante da Mack. Paulo
Kroeff.

dinâmica e que terá, no clube
recém fundado, a oportunidade
de demonstrar suas qualidades.
Atualmente com 15 sócios, o
Rotaract Club - Pérola Industrial
acredita no potencial de seus

sócios de exercerem influências
decisivas e ajudar a comunidade,
desenvolvendo seus talentos como

líderes e profissionais, e estender
uma grande rede de amizade, esta
uma característica marcante do

clube.
O Conselho Diretor para a

gestão 98/99 está assim
formada:
Presidente: Vander Luiz Kunrath
Secretária: Juliana Rial
Tesoureiro: Ingo Krause Junior
Servo Comunidade: Stephanie
Franke
Servo Profissionais: Reginaldo
Motta
Servo Internacionais: Andreia

Viero
Servo Internos: Fernando Carlos

Dorte.
As reuniões são realizadas às

terças-feiras, às 20 horas.
Maiores informações poderão
ser obtidas pelos telefones 371-

1592 (Vander) e 371-3133

(Fernando).

ROTARACT CLUB JARAGUÁ DO SUL
Desde o último dia 9 de

dezembro, Jaraguá do Sul conta

com mais um clube de serviços,
a exemplo do Rotary, Lions e

outros. Com a presença do

governador do Distrito 4650,
Orélio Camilotti, foi fundado
neste dia o Rotaract Club

Jaraguä do Sul - Pérola

Industrial, nome adotado em

homenagem ao Rotary
patrocinador.

.

Formado por jovens de 18 á 30

anos, de ambos os sexos, o

Rotaract tem como propósitos,
oferecer a seus sócios a

oportunidade de incrementar
seus conhecimentos e

experiências para desen-

.,volvimento pessoal, prestar
serviços à' comunidade onde
vivem e promover melhorias
nas relações entre os povos.
O clube, apolítico e não

sectário, realiza reuniões

semanais, onde são discutidos

projetos nas áreas de serviços à

comunidade, internacionais,
profissionais e internos. Este
último com função especial,
para o próximo semestre, de
aumentar seu quadro social,
pois há uma juventude

Supermercado Rau '

Foto Loss
G. Maiochi
AnaMaria Confecções
Loja das Tintas
Nagoro - Serviços Contábeis
Panificadora Primos Pam
Bazar Ivel
Mecânica Venancio Daren
Duas Rodas

Supermercado Angeloni
Expressão - Faixas e Painéis
de Valcir Vicentin

Supermercado Três Rios'
Darpe Malhas
Cerealista Zanghelini
Loja do Rodrigues Calçados
e Vestuário
Nildo, da Celesc
ML Aviamentos
Lider Club

Loja Safari
Grife Aquários

- Casa Schmitz
Lanchonete Amburger 3
Panificadora Pão Quente
Cosmos Turismo
Heimar Confecções
Presidente do Juventus - Sr.
Lio Tironi
Arco Íris doces
Madeiras - Mario Vieira
Sr. Gildo Alves
Sind. Trab. do Vestuário
Bar Três Irmãos
Táxi - Jaraguá Esquerdo '

SolanoSom
Senhorita Daniele A. Lenzi
Uniplast Embalagens
Madeira Flórida
Senhora Alminda Nunes
MetalúrgicaWiest

Rosinha agradece aos empresários que
colaboraram para o 5° Natal Comunitário
que se realizou no dia 18/12, no Juventus.
Imobiliária Chalé
Disapel
Hobby Vídeo Locadora
Construtora Ismael Capraro
Relojoaria Seifert
Panificadora Pereira
Panificadora Delizia Di Pane
Leite Germania
Minimercado Silva
Tell Passo
Funerária Hass
Rotary Club
Farmácia Suely
"Jornal de Santa Catarina"
"Diário Catarinense"
Jornal, CORREIO DO POVO
Celito, da Celesc
Ótica Avenida
Relojoaria Avenida
Calhas. Jaraguá
Conteúdo Malhas
Coxixo
Silvia Cabeleireira

/

Rogério Cabeleireiro
Sabrina Bordados
Bretzke Alimentos
Loja Da Hilária Moretti
Farmácia do Bentica
Salão de Festas de Érna e

Adelino Bompani
Rádio Jaraguá AM
RestauranteMime
Prefeitura da nossa cidade
Secretário de Desenvolvi
mento Urbano, Sr. Valdir
Bordin
Drogão Avila
"Jornal Jaraguá News"
"Jornal A Gazeta"
Vereadora Lorita
Mundo dos Brinquedos
Vereadora Niura
Supermercado União
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Investimentos municipaisporo 1999
serão mantidos apesar da crise

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

Secretaria de Administração e Finanças do Município pretende
executar projetos previstos no orçamento

Jaraguá do Sul - Mesmo
com as restrições no crédi

. to e a maxidesvalorização
<do Real, o secretário de

Administração e Finanças,
: �osé Olívio Papp, avalia
I

�ue
o orçamerlto rnunlcl-

01 para este ano não so

; rerá cortes. O planejamen-

I�o das despesas da Prefei

Itura, já aprovado na Câ-

Imma
de Vereadores, a

tinge RS 105 milhões e a

I maior parte são de recur

Isos praticamente asse
i gurados. Segundo o se
I cretário, para alcançar as
I metas previstas, faltam RS
21 milhões a serem capta
dos em instituições de
crédito.

Apesar dos problemas
econômicos, de acordo

com Papp, os principais
projetos e planos d� inves
timentos serão mantidos

por serem flnonclcdos com
recursos já alocadps. Em
1998 foram repossodos ao
Munlcíplo RS 21,8 r!lilhões
referentes ao ICMS (Impos-

. to sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços),
maior fonte de receita da
Prefeitura, e RS 5,7 milhões
arrecadados com o IPTU

(Imposto Predial e Territori
al Urbano). Para o orça
mento de 1999, 58% dos re

cursos serão provenientes
do ICMS, 15% de repasses
federais e 27% de receita

própria e de instituições fi
nanceiras. "Sabemos que
os investimentos estão
cada vez mais escassos,

mas os projetos previstos no
orçornento são somente
uma estimativa, se a situ

ação se agravar, alguns
cortes seröo inevitáveis",
afirmou.

Seg�ndo o secretário,
provavelmente as contas
do Município não serão
diretamente afetadas pe
los problemas econômi
cos porque a Prefeitura
não obteve nenhum fi
nanciamento indexado
ao Dólar. As maiores dívi
das enfrentadas pela a

tuai administração são
saldos referentes a RS 12
milhões, obtidos no Caixa
Econômica Federal, que
serão utilizados no Progra
ma Pró-Saneamento, e

outra dívida referente a

Papp: recursos para Investimentos Já estão alocados

saldo devedor com o INSS

(Instituto Nacional do Se

guro Social), no valor de

RS 8 milhões, contraídos na

gestão passada. "São dívi
das de longo prazo que

não compromentem de

modo algum as contas do

Município. Se faltar recur-:
sos para a execução de

algum projeto, deixaremos
de toro". completou.

-------1

o A Metalúrgica Menegotti realizou, na semana

passada, a 23° Convenção Menegotti de Vendas e

a 4° Convenção Internacional de Distribuidores. O

evento reuniu 50 empresas de representação e ou

tras 80 de distribuidoras dos produtos Menegotti de
nove países diferentes.
Os convencionais discutiram a evolução da indústria

mundial, os principais objetivos para os próximos
anos e o direcionamento estratégico da empresa
de ser reconhecida como o maior fabricante
mundial de mistura.dores.
A empresa estima crescimento orç,amentário da

ordem de 18% este ano.

o A Varig adquiriu 39 aeronaves Boeing 737-700 e

800, negócio que envolveu USS 2,7 bilhões. As

aeronaves substituirão, gradativamente, os 737-200.
A empresa vai utilizá-los nas linhas domésticas e da

��érico��� �_� �

� . ..,..._........
,BREITHAUPT
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cialmente crianças na faixa
etária entre dois meses a cin

. co anos, principalmente no

inverno.
Nanci disse que campa

nha de vacinação é de res

ponsabilidade do Ministério
da Saúde e que Jaraguá do
Sul não pode tomar frente.
"A efetividade da vacina
não está tecnicamente

comprovada", resumiu.
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Professores
A direção da 19° CRE (Coordenadoria Regional de Educação)
informa que o calendário da escolha de professores habilita
dos ACn (Admitidos em Caráter Temporário) será na próxima
segunda-feira (25). Às 8 horas, em Schroeder e Corupó. e ãs 13
horas, em Massaranduba e Guaramirim. No dia seguinte (26),
às 8 horas, em Jaraguá do Sul.
Para os ACT's não habilitados, a escolha acontece na quarta
feira (27), às 8 horas, no Colégio Estadual Miguel Couto, em
Schroeder. Às 14 horas, no Colégio Estadual Rondon Pacheco,
em Massaranduba. No dia seguinte (28), às 8 horas, no Colégio
Estadual Prefeito Lauro Zimmermann, em Guaramirim. Às 14
horas, no Colégio Estadual Tereza Ramos, em Corupá. Em Jara
guá do Sul, a escolha acontece na sexta-feira (29), às 8 horas,

.

no Colégio Estpdual Abdori Batista.

Alvarás
Os proprietários de bares, restaurantes e similares, sociedades
esportivas, recreativas e sociais, postos de combustíveis, comér
cio varejista e distribuidores comerciais de inflamáveis deverão
providenciar a renovação do Alvará de Licença até o dia 28
de fevereiro, sem multa e juros.
A Delegacia Regional de Polícia informa que, sem a renovação,
os proprietários terão as atividades interrompidas.

Turismo
Desde a última quarta-feira (20), a Secretaria de Desenvolvi
mento Econõmico de Jaraguá do Sul realiza a primeira etapa
da pesquisa de demanda turística.
Segundo o diretor da Divisão de Turismo, Loreno Hagedorn, o
objetivo da pesquisa é traçar o perfil do turista que visita o

Município na alta temporada.

Alevlnos
Até o dia 29 deste mês, os interessados em adquirir alevinos
poderão fazer encomenda junto à Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente.
A secretaria está negociando carpas húngara, colorldo. pratea
da, de cabeça-grande e carpa capim a RS 45,00 ; tilápia re

vertida a RS 36,00; pacu e jundiá branco a RS 63,00, o milheiro,
tipo I.
Os alevinos II, carpas húngara, colorida, prateada, cabeça
grande e capim, custam RS 104,00 o milheiro; tilápia revertida
a RS 76,00 e jundiá branco a RS 123,50.
A entrega está prevista para o dia 4 de fevereiro, no Parque
Municipal de Eventos.

Aulas de Informática
O Programa Integrar, da Federação Estadual dos Metalúrgicos
da CUT (Central Única dos Trabalhadores), abriu as inscrições
para o curso de Windows 98, Word e Excel.
O curso será ministrado em três meses, com oulos grátis duas
vezes por semana.
As inscrições podem ser feitas no. Sindicato dos Metalúrgicos,
na Rua João Planincheck, 157, com Ivonete. Informações pelo
telefone 371-2100.

Nota de Agradecimento
Familiares de

Marilia 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,
Maria Helena Scheler e Maria Beatriz
Cordeiro.

Familiares enlutados.

Bertoldi reivindica compra
de vacina contra meningite
---------------------------------

Vereador volta a cobrar da Secretaria de Saúde a aquisição de doses

para serem distribuídas à população carente

Jaraguá do Sul - o verea

dor Moacir Bertoldi (PPB) vol
tou a reivindicar da Secretaria
de Saúde do Município estu
dos sobre a viabilidade em

adquirir vacinas contra menin

gite bacteriana (Haemófilos
influenza) e distribuí-Ias gratui
tamente à população caren

·te. Desta vez, Bertoldi, que
também é médico-pediatra,
recorre ao exemplo da Secre
taria de Saúde de Florianópo
lis, que investiu cerca de RS 200
mil na compra de vacinas anti
hemófilos do tipo B.

Em agosto passado, Bertol
di apresentou ao plenário da
Câmara de Vereadores Indi

cação solicitando à Secreta
ria de Saúde a compra das
vacinas. Na época, a secre

tária de Soúde. Nanci Zimmer
mann, justificou a não a

quisição afirmando que o nú
mero de casos de meningite
bacteriana detectado no Mu

nicípio é mínimo. "Dos 41 ca

sos registrados em 1997, ape
nas um era bacteriana. Além
do rnols. a vacina é cara, cer
ca de RS 28,00 a unidade",
defendeu-se.

Bertoldi não concorda com
a posição da secretária e con

tra-argumenta. "Infelizmente,
continuamos a medir o núme
ro de casos através dos regis
tros de óbitos. Temos que nos

'

antecipar e partir para a pre-
-

venção", declarou, acres

centando que vai reforçar a
solicitação feita à secretaria,
em agosto. Ele informou que
a vacina protege as crianças
contra otite (inflamação nos

ouvidos) e pneumonia. "Para

crianças de até seis meses, são
três doses; entre seis meses e

um ano, duas doses, e acima
de um ano, uma única dose,
todas num intervalo de dois
meses", ensinou.

o vereador rebateu tam
bém os valores apresentados
pela secretária Nanci. De
acordo com ele, a Prefeitura
da capital adquiriu a vacina
ao preço de RS 13,00. "É uma

proteção preventiva que só
traz vantagens", reforçou,
lembrando que a anti-hemó
filos B é responsável por 60%
dos casos existentes. Segundo
ele, a doença atinge espe-

Impasse dificulta trabalho no lixão
_ Jaraguá do Sul - Continua

o Impasse entre os trabalha
dores do lixão da Vila Lenzi.
Desde a criação da associ

ação, em junho passado, al
guns recicladores de lixo dis
cordam do procedimento
Implantado pela diretoria.
Eles reclamam que os atuais
diretores não trabalham'
como os demais, mas vivem
bem e que os salários vêm
atrasando sistematicamente.
A associação já adquiriu uma
prensa e uma camionete.

O CDH (Centro dos Di
reitos Humanos) foi acionado
para intervir junto à diretoria
e tentar negociar o paga
mento dos salários de no-

vembro e outros direitos tra
balhistas. Na segunda-feira
(18), a associação convocou

assembléia para discutir as

"desavenças", impedindo a

presença de membros do
CDH. De acordo com Sérgio
Homrich, coordenador do
centro, a intenção era acom

panhar a reunião e propor
acordos.

-' As condições de traba
lho no lixão melhoraram sen

sivelmente a partir da criação
da associação. Entretanto, al
gumas pendengas origina
rorn-se já na criação, como
a divisão na própria votação
- lembrou Homrich, que pre
tende conseguir Carta de

Emancipação para o menor

Fábio, de 17 anos, que está
encontrando dificuldades em
trabalhar no local. Ele é casa
do e sustentei, além da es

posa, os pais.
Alguns trabalhadores acu

sam os diretores de tentarem
"afastar as pessoas antigas
no trabalho". Eles se queixam
do monopólio e dizem que a

associação paga pouco pela
compra dos produtos selecio
nados. Os associados não
possuem vínculo empregatí
cio, mas são obrigados a

vender somente para a en

tidade. Em seis meses, a as

soclcçôo movimentou cerca

de RS 43 mil.
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Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

CJ)r. 9lClJr 9iídeki Cfiodrigues da Oilva

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364-c/estacionamentoanexo-não fechamosparaa/moço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

-

MANIA DE VENDER BARATO

A partir de 5/12 no
Calçadão daMarechal, nQ 180

(antiga Loja Fruet)

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

(antiqaLoja Fruet)

Clínica Especializada em Ortodontia

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
3° andar - Jaraguá do Sul - SC, Tel: 371-0421 e 372-1279

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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[[KOERICH))
Gente Nossa

372·0880· 371·0866

Giuliano
dos

Prazeres
Nogaroli

(Pani
ficadora

.
Massa

Pura)com
,

a

namorada
Giuliana

Eberhardt

Tavares,
emBarra

Velha

Girlane
Rubini

Pradi,
filha de
Humbert
e Evanin
N. Rubin�
Pradi, é

'

formanda
do curso

de Direite
da
Universi-:
dade

Regional
de

Blumena

Professora Celiane Vargas Henning, Elisangela Bspindola e

Cintia Wero (diretora da Escola de Inglês e Espanhol
Wisdom), na terra do "Tio
Sam ". Elas aproveitaram
para aperfeiçoar o idioma

que ensinam aqui no Brasil
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Camerata faz concertos em cidades da Alemanha
A Camerata de Jaraguá do

Sul confirmou a turnê que
fará na Alemanha em

fevereiro. Sob a regência do

rnaestro Ricardo Feldens, os
·29 componentes - jovens

entre 14 e 20 anos -

interpretam músicas

brasileiras e latino
americanas em teatros das

cidades de Britzingen,
Solingen, Mönchengladbach,
Hannover e Berlim. Com o

apoio da Scar (Sociedade
Cultura Artística), a

Camerata viaja à Europa com

recursos próprios.
Apresentações em empresas

e venda de souvenirs

garantiram o pacote.
Antecipando o repertório que

apresentará nas cidades

alemãs, a Camerata de

Jaraguá do Sul realiza dois
concertos no Município antes

do embarque. Os shows estão

marcados para os dias 27 e

28 deste mês, na
Comunidade Evangélica,

Centro, a partir das 20h30. Espetáculo: grupo interpreta músicas brasileiras e latino-americanas

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:
corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rocl,olfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o. seu tempo foi beln empregado.
Barão de Itapocu

Há 72 anos

- Em 1927, Arthur Müller era intendente do distrito de Jaraguá e,

nessa qualidade, de ordem do superintendente municipal, fazia
público que o não-pagamento dos impostos devidos importava na

inscrição da dívida ativa, e que no mês de janeiro cobrava-se o

imposto sobre veículos e indústrias e profissões.
Com a posse de um novo governo municipal, os intendentes dos
distritos de Bananal (atual Guararnirim), Jaraguá e Hansa (atual
Corupá) solicitavam exoneração de seus cargos ao dr. Ulysses Costa

e, este, para surpresa dos signatários, negava os pedidos, declarando
o novo superintendente que eles continuavam a gozar de sua inteira

confiança. Havendo o sr. Agostinho V. do Rosário reiterado o seu

pedido, foi-lhe concedido, sendo nomeado para substituí-lo o sr.

Athanasie Justino da Rosa. Arthur Müller solicitava licença de 12

dias, sendo nomeado para substituí-lo o sr. Francisco Alberto Voigt.
A escrituraçãonas intendências, tanto quanto possível, devia ser pelo
método de partidas dobradas.

Há 71 anos

- Em 1928, a srta. Christine Emmendoerfer casava-se, em 28 de

janeiro, com o jovem Walter Prochnow, do vizinho Município de
Blumenau.
- O superintendente municipal de Joinville, dr. Ulysses Gerson Alves
da Costa, em Portaria n" 77, criava uma escola municipal no lugar
Vila Duqueza (Vila Chartres, em Itapocuzinho), neste distrito, e '

nomeava para o cargo o sr. José Correa de Miranda, com os

vencimentos mensais de Rs. 80$000 (oitenta mil réis).
- A Sociedade de Tiro Jaraguá (atual Clube Atlético Baependi, depois
de ser Clube Jaraguaense) elegia nova diretoria: presidente Reinoldo
Rau; vice, João Emmendoerfer; secretaria, Arthur Müller; 2° secre
tário, Willy Bartei; tesoureiro, Paulo Neitzel; 2° tesoureiro, Walter

Breithaupt. Para comemorar o acontecimento, realizava-se animado
baile no Salão Buhr.

Há 70 anos

- Em 1929, chegava a Jaraguá o ministro da Viação, acompanhado
do dr. Walmor Ribeiro, vice-presidente do Estado de SC, Henrique
Fontes, secretário da Fazenda, Agrepino Greco, da imprensa carioca,
e o capitão João Marinho. Victor Konder, anteriormente era o

administrador de Blutnenau, quando Washington Luiz o conheceu.
O ministro e comitiva eram recebidos na "gare" da estação férrea (a
antiga, atual museu), pelo intendente Arthur Müller, aos quais deu

I

as boas-vindas. Em seguidaembarcavam para Blumenau, onde teriam
uma curta demora, seguindo, depois, para Florianópolis.
- A imprensa noticiava os seguintes natalícios: no dia 16/ I /29, o dr.
Fritz Weiss e, dois antes, em 14/1/29, aniversariava o sr. Georg
Czerniewicz, e eram alvo de cumprimentos.

Há 68 anos

- Em 1931, realizava-se reunião no gabinete do ministro do Trabalho,
com a presença de representantes do Paraná e de Santa Catarina,
quando ficavam assentados os planos definitivos da defesa do produto
que, em Jo in vi l le, tinha uma importância considerável na sua

economia, o dr. Abdon Baptista possuindo engenhos de erva mate,

que exportava o produto para os países do prata.
- O governador Fúlvio Cariolano Aducci , de Santa Catarina, deposto
pela revolução, declarava não ter nenhuma responsabilidade - segundo
'-escreveu "O Globo" - no derrame de notas falsas que entregou à

polícia, há semanas.

- A festa de São Sebastião era realizada no dia 20 de janeiro, com a

visita de d. Pio de Freitas, bispo diocesano, e inauguração das obras

para o Norte de Santa Catarina, onde vieram tomar

parte nas manobras planejadas pela SO Região
Militar. Esta tropa não passou pelo Morro do Rio
da Luz, e sim pelo Morro do Rio da Serra,
seguindo até a estação ferroviária, em Jaraguá do

Sul, que, então só era conhecida por Jaraguá, que
o acréscimo do Sul veio mais tarde. A primeira
estrada carroçável entre Pomerode e Jaraguá do
Sul foi aberta pelo Morro do Rio da Luz, nos anos
de 1906 e 1907, projeto de Albert Ramlow, que
se elegeu conselheiro (vereador) para a Câmara

Municipal de Blumenau. Até 1912, Felippe
Frenzel participou como encarregado da abertura
do leito da estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande,
que passava por Jaraguá, para o Porto de São Fran
cisco do Sul.Foi marcado pelo grande historiador
senhor Emílio da Silva, que Felipe Frenzel, em
·1914, construiu 3,7 quilômetros da estrada da serra

- Rio do Serro (Serraberg) -, até alcançar Testo
Rega, em PomerodJ, recebendo pela construção
a importância de Rs. 50:000$000 (cinqüenta
contos de réis). Em 1911, Hermann Weege
também se elegeu para a Câmara Municipal de
Blumenau, sucessor de Albert Rawlow e Luiz

:

Abry. Um projeto muito importante que Hermann

Weege encaminhou para a Câmara Municipal, foi
o projeto de construção de uma estrada para ligar
Testo Rega, em Pomerode, com a divisa de

Jaraguá sobre o Morro da Serra. Este projeto de
Hermann Weege foi imediatamente aprovado. A
Prefeitura, então, com a cooperação dos colonos,
começou a construção .da estrada, sendo os

colonos no Morro da Serra os mais beneficiados

(que é o traçado da atual Rodovia SC-416,
nominada de Wolfgang Weege), no lado de

Jaraguá, e SC-418 (Hermann Weege), no lado

de Pomerode. No ano de 1917 começou o

tráfego de automóveis e pequenos caminhões,
transportando malas postais, encomendas e

passageiros e outras cargas entre Jaraguá,
Pomerode e Blurnenau.

.

Fritz VOll Iaraguâ • 1/99

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO' E SUA HISTÓRIA (146) - APONTAMENTOS

É Udo Ramlow que relata: "As segundas
manobras militares em Pomerode". O segundo
movimento de pelotões do Exército que passaram
por Pomerode vieram da 4a Companhia de
Metralhadora Pesada de Blumenau. Estas
unidades dirigiram-se para o Norte de Santa

Catarina, onde foram realizadas manobras entre

as unidades da 5" Região Militar, com sede em

Curitiba, compreendendo os estados do Paraná e

Santa Catarina. Estes pelotões avançam sobre

Pomerode até Testo Rega onde encontraram um

terreno, ideal para levantar acampamento, onde
se situa o Posto de Combustíveis. Por feliz

coincidência, encontram-se com Hugo Ramlow
e perguntam-no se este sabia falar o português,
indagando-o quem era o dono doterreno, ele

respondeu-lhes: Albert Rarnlow, e sob sua

responsabilidade autorizou o aCaI.npamento. Os
oficiais conversaram muito com os irmãos
Ramlow e ficaram surpresos em encontrarem um

colono que servira o exército no 14° B.C, em

Florianópolis. Outrossim, ficaram pasmos ao

freqüentarem as casas comerciais de.George Haut,
filial dos Weege, e o botequim de Gustav Zastrow,
pois não ouviram nenhuma palavra em português.
No d:a seguinte; a mocidade da vizinhança, muito
curiosa, pois nunca tinham visto um soldado,
entraram no acampamento. Os soldados então

perguntaram aos mesmos se naquele rio que
estava bem perto ainda tinha peixe, aconteceu que
os meninos não entendiam nada de português, mas
alguns soldados falavam alemão e o platt, e os

meninos disseram que tinha muita traíra e jundiá.
Logo foram para as casas comerciais e compraram'
anzóis e a soldadesca foi pescar, acompanhados
dos meninos, que viram eles pescadores pegar
bastante peixe, que os rios de um modo geral ainda
tinham em grande quantidade. As unidades
militares ficaram dois dias no pasto de Albert

Ramlow, quando desmontaram suas barracas,
carregando as suas,carroças com lonas, cobertores
e material de cozinha, seguindo com seu comboio

�

A foto mostra um aspecto da construção do Salão da Comunidade Evangélica
Bom Pastor, em Rio Cerro II, que se situa na margem da SC-416 (Rodovia
Wolfgang Weege). Conta-se, entre os moradores do Rio Cerro, que era no dia em

que o homem chegava na Lua (20/7/1969). Para sua c?nstrução, a comunidade
recebia 40 mil marcos da Alemanha.

"
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Osteoporose - Porque e como evitar
Quais as causas da osteoporose?
• Envelhecimento - Com a idade, o ser humano tende a perder a

massa óssea.
• Menopausa - Com a parada definitiva da menstruação, o

funcionamento dos ovários diminui e cessa a produção do estrógeno,
hormônio indispensável para conservação do osso. Com isso, o osso
se reabsorve em maior proporção.
• Dieta pobre em cálcio - O cálcio é a base para a formação do

osso e está presente nos derivados do leite, verduras, peixes, etc ..

• Herança - A osteoporose é mais freqüente em pessoas com

antecedentes familiares da doença.
• Imobilização prolongada - O exercício constitui um estímulo para
a formação e fortalecimento dos ossos. Longos períodos de

sedentarismo, mesmo por motivos de saúde, comprometem a

formação normal do osso.

• Medicamentos - Os corticóides, hormônios tireoidianos;
anticonvulsi vantes, entre outros, quando usados por períodos
prolongados, podem favorecer a destruição do osso.

• Medicamentos - Os corticóides, anticon-vulsivantes, entre outros,
quando usados por periodos prolongados, podem favorecer a

destruição do osso.

• Cigarro e álcool - Aumentam a possibilidade da ocorrência da

osteoporose.

Como pode ser feito o diagnóstico da doença ou da tendência a

adquirir essa doença?
Recentemente foi introduzido na prática médica um exame novo,

voltado exclusivamente para este tipo de doença: a Densitometria
Óssea.

/

Trata-se de um exame muito sensível que detecta perdas
mínimas, mesmo antes da osteoporose se instalar, podendo indicar
os primeiros sinais de instalação da doença.

Devido à sua alta precisão é também valioso no

acompanhamento da evolução da doença,"quando já instalada em

uma pessoa, permitindo monitorar o tratamento instituído.

Osteoporose pediátrica
A Densitometria Óssea Pediátrica é indicada para algumas

patologias que atingem crianças e adolescentes.
A osteoporose pode ser considerada uma doença pediátrica que

se manifesta na terceira idade. Os grandes aumentos da massa óssea

ocorrem nos dois primeiros anos de vida e na adolescência. A

osteoporose, atrasos ou defeitos na formação óssea podem acontecer

na infância e adolescência. É importante prevenir a doença também
nessa faixa etária.

Quem deve fazer este exame?
Pessoas portadoras de osteoporose e pertencentes ao grupo de

ii')
õoençes do intestino 9=so...........
reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

Dr. Alexandre L. Schlabendorff
( Procfoclin y CRM-7096

Rua Guilherme Weege. 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

ftunimed
Sistema Nacional de Saúde

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

risco. Conforme já visto, a perda óssea pode ocorrer em qualquer
idade e sexo, porém ela é mais freqüente na mulher ,após, a
menopausa.

Além das mulheres menopausadas, o grupo de risco é formado

pelas pessoas claras ou asiáticas, magras, baixas, com história

familiar de osteoporose, fumantes, pessoas que fazem uso excessivo

de álcool ou café, pessoas com dietas pobres em cálcio, pessoas que
fazem uso prolongado de alguns medicamentos, as imobilizadas

em uma cama ou cadeira de rodas por mais de dois meses, entre

outros riscos.
Como prevenção (importantíssima para o sucesso do

tratamento), o exame deve ser feito por todas as mulheres a partir
dos 45 anos e todos os homens a partir dos 55 anos.

O que o paciente pode fazer para prevenir a doença
O mais importante para o tratamento dessa doença é a prevenção

ou diagnóstico precoce, A prevenção é feita através de:

• alimentação equilibrada e rica em cálcio, principalmente pela
ingestão de leite e derivados, peixes e verduras.
• exposição freqüente ao sol, porém não necessariamente por longos
períodos de tempo e de forma intensa;
• atividade física leve freqüente como, por exemplo, caminhar por
40 minutos ou mais, entre quatro e seis vezes por semana.
• Abandono do cigarro, do álcool e do café.

Cuidados para evitar fraturas
Quando um quadro de osteoporose já está determinado é

necessário se evitar fraturas, adotando-se medidas que as previnam:
• chão livre, sern tapetes, fios tíe telefone e iluminação expostos, e
sem animais dentro de casa.

• escadas COll! corrimão, boa iluminação.
• cozinha e banheiro com piso antiderrapante.
• sapatos e chinelos confortáveis, com solado antiderrapante.
• cuidados com, medicamentos que podem causar tonturas.

• Correta graduação de óculos, quando necessário.

Tratamento
A osteoporose pode ter cura em algumas situações.
O conhecimento nesta área e as medicações recentemente

desenvolvidas permitem, no mínimo, estabilizar a perda óssea. Na ,

maioria dos casos o tratamento permite aumentar a quantidade de

osso e, algumas vezes, quando a perda é pequena, pode-se curar

por completo a osteoporose.
São várias as especialidades que lidam com a osteoporose: a

Endocrinologia, a Geriatria, a Reumatologia, a Ginecologia e a

Ortopedia. Converse com seu médico para maiores informações.
Dr. Marcos F.F. Subtil

Clfriica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - impotência Sexuai - Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

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

, -

CLINICA SAO 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

Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-so'nografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

- CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -

• 10 andar - Centro - Telefone: 372-0395

E
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\J� l ',I j] l"\

1�}\dA
ORA. TAlGE Ctluppi GONÇAlVES

OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Ctluppi
ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidrsei GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNViUE, 1 � 70

TELEfONE: (047) '71 ..61 �8

TELEfONE/FAX: (047-) '71,,]209

aE =- à.T Clínica de Atendimento
.!�.5. .a. .!� Médico Integrado

Dr. Amaury 'do Amaral Teixeira
CRM 7868

Dr. Paulo Veloso
CRM 7528

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

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

�!!TÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Dr, WaldemiroMazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Sangue não se fabrica.
Doe sangue e você estará salvando uma vida
Dr. /\/fario Sousa
Dr. J\/Iarlo Sousa fr:
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EMOÇÕES VIVIDAS

A aventura de Ewald Boss (I)
Em cima da escrivaninha está

uma carta de Ewald Boss, datada
de 27/ll/98, e posta nos Correios
dia 30, recebida aqui dias depois.

O brasileiro nascido em

Berlim, na Alemanha (a legis
lação pertinente não faz mais

distinção entre brasileiros natos e

naturalizados, ainda bem!), do,
alto de seus 84 anos (faleceu em

21/12/98, em Curitiba-PR, e

sepultado no vale, em frente do
morro que ele tanto amou) escre
veu uma carta com o título:
"Minha primeira escalada aos três

picos do Morro do Jaraguá".
'

Nela ele comenta a notícia

aqui largamente difundida de um

anteprojeto da vereadora j ar a
guaense Maria E. Mathedi, na

reunião com os empresários da

Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul, elaborado
pelo artista plástico Adolfo
Zimmermann há cerca de oito
anos, e ele deixa transparecer a

grande vontade de enriquecer
aquele gesto, contando a história
da primeira escalada que ele fez

aos três picos, há cerca de 53

anos, em 1945.
Relata Boss, que seu compa

dre Lauro Harbs, correspondente
das Indústrias Reunidas Jaraguá
S.A., hoje a Duas Rodas Indus

trial, naquela época, morava

numa casa pré-fabricada de
m ad e i r a da firma, na Rua
R o do I P h o H u fe n u e s s I e r, c om

vista larga para os três picos. Ele
tinha o compromisso de lhe
fornecer o café do lanche, o qual
tomava invariavelmente na sua

varanda, sempre falando do

grande desejo de escalar esses

picos, quando a

Segunda Guer
ra Mundial aca

basse, pois as

medidas gover
namentais da

quela época e

ram draconia
nas e, todo imi

grante alemão
e/ou teuto-bra
sileiro era tão

violentamente

controlada, que
se dizia que,
para fazer "pi
p i ", tinha que
estar munido
de um sal vo

conduto, espe
cialmente para

aqueles que tinham que se des
locar para o litoral, pois, os

vesgos vigilantes (e até certos

órgãos de segurança) entendiam

que eles iriam se comunicar com
os navios alemães, relatando

pOQJOS estratégicos, ou estariam
recebendo armas e munições para
um suposto levante dos imigran
tes, com o pretexto de fundar, na

América do Sul, uma Alemanha
austral.

ESPORTES

O próprio signatário dessa

memória afirma que era "proibido
subir o morro para evitar sinalização
com espelhos' para os submarinos

inimigos que estavam bloqueando o

litoral brasileiro, impedindo que os

navios mercan

tes conduzissem
mercadorias ne

cessárias para
os portos do
País. O próprio
Estado Maior do

Exército, divul
ga-se, descon
fiava que isso
esti vesse acon

tecendo".
Ass i m

mesmo, con

tinua relatan
do Ewald He
inz Boss, certa
noite de lua

cheia, estava

ele com outros

na venda de
Lauro Schmitz, na Ilha da

Figueira, depois' de serão na firma
em que trabalhavam, tomando

(
uma esperta cerveja, no meio �a
conversa voltada à tona de como.
a Ad e m a nh a tinha perdido a

guerra, e que os supostos subma
rinos não proibiam mais que se

escalasse o Pico do Jaraguá. No
meio da conversa encontrava-se

um operário de cor, chamado
Amilindro Genoar, que se ofere-

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

Tio Eugênio
Jacob da Silva - Niemann - Rumor

Em sociedade - lembra Jacob da Silva - "éramos sócio da Amizade e lá Íamos nos divertir, levando as

filhas moças e ainda dançávamos muito". Finalmente, com relação ao naufrágio em março de 1978:

"Naufragamos às 16h45, a 30 quilômetros da costa, e o pescador que nos acompanhava chamava-se João

Silvestre, que depois veio para terra (16 anos) pedir socorro, amarrado, como já disse numtambor de dez
litros de gasolina, vazio. Raulino, meu genro, ainda guarda o relógio com dígitos fosforecentes, que
permitiu acompanhar o correr das horas angustiantes que vivemos no mar da Barra Velha, antes do
salvamento. Não sei descrever as vezes que fomos-jogados do casco da embarcação Pro mar e quantas
vezes subimos para o casco. Essa operação nos deixou exaustos. Eu fui o mais atingido, tanto que me

trouxeram à praia, já considerado morto. Não me mexia mais porque o corpo parecia congelado".
Na "Reminiscências", da edição 3.678, do CORREIO DO POVO, de 29/2/92, QUADRA URBANA DO

JARAGUÁ ANTIGO - Na identificação da foto cedida por Alfonso Buhr, ajudou-me a "comadre" Amantina
Neckel Mahnke, esposa de Schnuki Mahnke, filho de Willy, ambos já falecidos. Dizia Amantina que Otto
Rumor e Georg Niemann eram cunhados - Niemann era casado com a irmã de Rumor. Niemann tinha a

primeira oficina de torno em Jaraguá do Sul. Para melhorar as suas atividades, retornou um dia para a

Alemanha, para comprar ferramentas mais sofisticadas, e levou a mulher para consultar um médico alemão.
Entre Bahia e Pernambuco da veio a falecer, e seu corpo foi baixado em pleno Oceano Atlântico. Quando
retornou, Niemann também adoeceu e passou o terreno, a casa e a oficina para Raulino Neckel, seu pai,
com a condição de tratá-lo até a sua morte, ele que fôra seu aprendiz de torneiro. Quem fez o enterro de

Niemann. aqui em Jaraguá do Sul, foi o pastor Hermann Weidner. Voltaremos. Até a próxima.

Gravidez é moléstia?
!

Era o dr. Rodrigues Dória presidente de Sergipe, quando uma professora pública, em
adiantado estado de gravidez, pediu licença, com vencimentos, para "tratar da sua saúde",
alegando "enfermidade". E o despacho do presidente foi este:

- "Indeferido; porque só-pode ser reconhecida como enfermidade, pelo Estado, aquela
que o paciente contrai involuntariamente. E não é esse o caso da requerente, que está

"enferma", porque assim o quis"!
Mensagem ao Congresso de Sergipe.

SETOR MATRIZ
DOMINGO

08hOO e 19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

Jesus é a Luz do mundo
Pode um povo oprimido ser feliz? Não. É feliz a pessoa que

não se sente livre e valorizada? Pelo contrário, está sendo objeto
de uso e abuso dos gananciosos. Falta de liberdade é sinônimo
de morte. Não vale a pena viver assim. Valerá a pena lutar?

Quem garante que é precisoJutar para sê ter liberdade? O próprio
Deus! Pois ele é o Deus libertador! Ele é a promessa e realização
do anseio. pela liberdade. É o Deus da caminhada para a

libertação, devolve a alegria e a vida ao povo.
Jesus veio para ser a luz dos povos, peçamos que Ele nos

mostre o caminho de nossa vocação cristã.
Dia 23 de janeiro acontece a Tradicional Festa de São

Sebastião, teremos churrasco a partir das 11 horas até às
24 horas. Convidamos todos a participareml!
Apoio:

ceu de guia e, mais do que
de pre s s a vai para a sua casa,

"

situada no chamado por despei
tados de "Morro da África" e, em

lá chegando, avisou a família que
ia escalar os picos, levando um

facão, aproveitando a lua cheia

que dava boa visão. Mas não

retornou mais ao bar onde se

encontrava o grupo, ignorando-se
o por quê da desistência.

A verdade é que o negrinho
não voltou m a i s , mas os que
permaneciam não queriam desis

tir do plano, quando Helmuth

Utpadel (já herói da 2a Guerra
Mundial e, de acordo com o livro
Os Pracinhas do Vale do Ha

pocu, .

escrito pelo capitão
Ferdinando Piske, e por mim

prefaciado, ex-integrante do 110

Regimento de Infantaria, conde
corado com a Medalha de

Campanha, concedida aos inte

grantes da Força Expedícionária
Brasileira que participaram de

operações de guerra na Itália, e

Cruz de Combate de l " Classe,
conferida aos que praticaram atos de

bravura ou revelaram espírito de

sacrifício no desempenho de missões

em combate, recentemente falecido),
calejado em missões difíceis como

integrante do 50 Exército dos EEUU,
na Itália, ofereceu-se para abrir uma

picada, ainda tendo na cintura um

facão, que usara para cortar ração para
os animais que possuía. Conclui na

próxima semana.

�iN'EORM�Tilto:�pÄRÔaUI:::;��,;W:;:;
,'o

SÁBADO
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

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

"

ONatal do "As

de Ouro BC"

À. foto mostra o conjunto
Som da Terra, de Sérgio
Ulrich, Charles Metzger e
Mário Siqueira, que
abrilhantou a festa de
encerramento de ano do

"Ás de Ouro", clube de

bolão que entrou na reta

para completar o 510 ano

de existência.

Há muitos anos o

conjunto anima a festa

natalina, e, a cada ano

.

que passa, melhora o

repertório. O conjunto
vem sendo procurado
para animação de

casamentos, festas

sociais, atendendo à Rua

Jorge Lacerda, 169, ou'

pelo telefone 372-1159.
É uma boa pedida, não é,
Sérgio?

...

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

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047)'371-7311
Rua Walter Marquardt, 110
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CJ)oençt1Spelo.enjraquecimento da oura
Hoje, quase todas as pessoas sabem

que o nosso corpo físico é envolvido por
um campo magnético na qual chamamos
de aura e que foi cientificamente
detectado através de um aparelho
fotográfico inventado pelo dr. Kirlian, que
foi cientista alemão, e essa foto visualiza

e mede a aura, através da foto Kirlian.

Nós podemos comparar nossa aura à

uma teia de aranha que envolve todo

nosso corpo, nos protegendo e podendo
até atingir 15 metros de extensão

dependendo' do nosso estado de espírito.
Quando nós estamos de bem com os

nossos objetivos de vida e com as pessoas

que nos rodeiam, a nossa aura está maior;
aumentando assim a nossa proteção.

Em compensação reclamar, ser

pessimista, crítico e rancoroso não é a

melhor maneira de se comportar já que
isso diminui nossa aura e conseqüen
temente nossa proteção.

Você pode se perguntar a que

proteção estou me referindo. Estou me

referindo a proteção centra algumas
doenças que atingem os seres humanos.

Realmente podemos ficar doente devido

ao enfraquecimento dé nossa aura.

Distúrbios emocionais, insatisfações
ou aborrecimentos constantes, e principal
mente o pessimismo muito comum e

freqüente em certas pessoas pode
enfraquecer o nosso campo de proteção
áurica, causando várias doenças.

Praticamente todos vocês já ouviram
dizer que muitas doenças são causadas por
nós mesmos, por situações e conflitos que
criamos com o nosso comportamento
diante da vida.

Nada pode estar- mais perto da
verdade.

Vou mostrar agora para vocês

algumas possíveis situações de doença de
nosso corpo físico e, que às vezes, são

causadas pelo enfraquecimento dessa

nossa. proteção natural.

Garganta - Quando você tiver algum
distúrbio nesta região de seu corpo, não

pense duas vezes antes de liberar toda sua

criatividade, para assim ampliar a

proteção de sua aura. Fale, exponha suas

idéias, mesmo correndo o risco de elas
não serem aceitas.

Problemas digestivos (excesso de

alimentação) - Se você anda comendo

muito, talvez seja a única forma que esteja
encontrando para estagnar ou conter seus

impulsos de criação. Ou então, pode ainda relacionada .a este órgão, como é o caso

significar que esteja totalmente insatis- de um cálculo renal.

feito com sua vida sexual. Ossos ou artrite - Se você tem

Anemia - Você é uma pessoa que problemas constantes nesta região,
praticamente não tem nenhuma con- significa que você é muito crítico com as

fiança em si mesmo. pessoas que o rodeiam, sejam elas amigos,
Retenção de líquidos - Na alquimia, familiares, companheiros de trabalho, etc ..

a água representa a intuição. Se você tem Você também é uma pessoa insistente,'
tendência a reter líquidos em seu talvez levando essa insistência longe
organismo, deve ser uma pessoa de demais. Às vezes é bom deixar de lado,
intuição múito forte. Não tenha medo e desistir de alguma situação difícil, caso
libere suas manifestações intuitivas. não esteja recebendo o 'apoio de que

Problemascomosseios-Você,com necessita. Persi ..tir em algo muito

certeza, é uma supermãezona. complicado, sem ajuda de ninguém.pode
Coluna - Quem tem problemas de lhe trazer sérios problemas com os ossos

coluna geralmente gosta de fazer tudo de seu corpo ou então uma artrite.

sozinha, e depois acaba sempre Gordura localizada - Para o

reclamando que ninguém dá uma conceito esotérico, este tipo de gordura,
mãozinha. principalmente quando localizada nas

Fígado - As pessoas que geralmente coxas, signi fica que, quando você era

têm problemas no fígado são pessoas que criança, não recebeu aquele carinho tão

costumam acumular o sentimento de raiva especial e necessário do colo de sua

dentro de si. Procure liberar sua raiva e mãe, que com o calor de seu corpo
não guarde rancor de ninguém. Quanto transmitiria a você arnor e segurança.
mais raiva guardar, pior será para você. Inconscientemente, esta carência está

Aparelho respiratório - As pessoas registrada em seu íntimo, fazendo-a
com problemas no aparelho respiratório desenvolver algum tipo de gordura
são as que estão sempre desesperadas, localizada.
sempre correndo, e que gostam de fazer Pescoço - Pessoas que têm pro-
tudo ao mesmo tempo. O resultado disso blemas no pescoço, às vezes tendo até que
é que, muitas vezes. elas acabam por não usar aquele desconfortável colete, sã�
terminar nenhum de seus afazeres ou não pessoas muito teimosas e inflexíveis. Para

fazem nada direito. estas pessoas, a aura nesta parte do corpo
Problemas com dentes (cáries não vai além de alguns centímetros de

dentárias ou gengivltes) - Talvez quase proteção.
ninguém saiba, mas os dentes repre- Alergia - As alergias aparecem em

sentam a família. Se você é o. esteio de pessoas que estão sempre nervosas ou

sua família, a pessoa a quem cabe tomar irritadas com as atitudes das pessoas com

todas as decisões, arcando com todas as quem convivem. Se você costuma ter

responsabilidades e conseqüências, é uma alergias, procure ser mais calmo e

pessoa muito propensa a ter problemas compreensivo com aqueles que o rodeiam.

.
com seus dentes ou a desenvolver uma Problemas com os joelhos - Quem
gengivite, por exemplo. tem problemas nos joelhos tem também

Gastrite - Este tipo de sintoma.quase excesso de humildade.
.

sempre se manifestá em pessoas que Varizes - Pessoas com varizes

guardam para si os problemas. São, na geralmente são aquelas que não aceitam

maioria das vezes, pessoas introvertidas, as condições que lhe são impostas,
fechadas, e que demonstram uma falsa querendo que tudo ocorra sempre do seu

.

calma e tranqüilidade. l_. jeito.
. Rins - É exatamente no chackra Problemas com os pés - Suas

supra-renal que as mágoas acumulam-se, opiniões quase nunca são escutadas ou

diminuindo muito a proteção do campo respeitadas pelas pessoas mais próximas.
ãurico dessa região. Não é por acaso que, Estes são alguns exemplos de

em uma situação de separação, por doenças.
exemplo, que geralmente traz consigo Você deve estar se perguntando: "O
muita mágoa, tristeza e dor, os envolvidos que fazer para mudar esta situação?"
acabam desenvolvendo alguma doença Sabendo que uma das possíveis

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro

(Rua do Edificio Carvalho)

Horários:
Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Ouinte-ieire: 8 horas às 9h30
Quinta-feira: 79h30 às 21 horas

causas de sua doença pode ser algo
relacionado ao que foi dito, que tal

começar mudando seu comportamento em

relação à vida e às pessoas com quem você
convive? E também ore bastante. A oração
também funciona como mágica, e é

praticamente infalível. Ao deitar e/ou ao

Advocacia

.MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
•

Conjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

9lultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da Vida-
1- AULA GRÁTI�

FARMÁCIA PARANÁ
MEDICAMENTOS

COM 20%
DE DESCONTO

se levantar, reze. Faça uma oração muito
bonita. Converse carinhosamente com

Deus. Seja também amável e doce com

as pessoas.
Mas não se esqueça de que você

deve também consultar seu médico de

confiança.

'Rua Bernardo
Dornbusch, !
1611 -Sala 3 �

Fone/Fax: (047)
371-6069 h

Jaraguá do Sul J,..�_

K
.... Kastrup &

l5J Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone (04'7) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC
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(jt> Expressão entra em

1999 com a energia de

sempre, com o objetivo de

hem informar

principalmente a ala jovem
da cidade. Durante o

período em que estivemos

de férias, rnais do que
·

nunca as atenções se

voltaram aos amigos
.leitores. Críticas, elogios e

sugestões foram
devidamente anotados. As

conversas eram sempre
informais, mas de

conteúdo extremamente

importante para o

engrandecimento deste

espaço. Garotos e garotas
de diversos pontos da

cidade, de costumes

· diferentes, mas igualmente
dispostos a dar a sua

parcela de colaboração,
nos enriqueceram de

·

diversas informações e,

principalmente, com
palavras positivas que
agora servem de
combustível para
continuarmos adiante em

mais um ano de atividades.

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

Ano esse, em que o Jornal

CORREIO DO POVO chega
aos RO anos de existência,

que o credenciá cornoo

.mais antigo semanário dc

Santa Catarina.
Cortinas abertas, luzes
acesas, Tudo pronto. Faça
deste novo ano um grande
show. Cornojá dizia urna

bonita canção: "A vida é

um palco, dc movimento e

emoção". Feliz 1999!!!

(ARS)

PLANETA
ATLÂNTIDA
Ciro O evento mais esperado
desta temporada acontece

neste sábado (13), em
Jurerê Internacional. na
bela "Floripa", É,mais um

Planeta Atlântida que
está chegando. Desta vez
com a presença das bandas

Barão Vermelho, Skank,
Biquini Cavadão, Jota
Quest, Cheiro de. Amor,
Pato Fu e a catarinense

Dazaranha. Serão mais de
450 mil watts de som, 300
caixas acústicas, para um

Fotos: ARS

local com capacidade para

abrigar mais de 100 mi I

pessoas. Um dos momentos

mais emocionantes do evento
será, certamente, o tributo ao

cantor e compositorTim
Maia, que nos deixou em

1998 e esteve presente no

último Planeta Atlântida. O

passaporte pura todos os

shows custa R$ 25,00 e pode
ser adquirido nas lojas
Athletic Way dos shoppings
Beira Mar e Itaguaçu
(Florianópolis), Atlântico
(Balneário Carnboriú),
Neumarkt (Blurnenau)e
Americanas eMuller

(Joinville).

FESTA POMERANA
(jt> Ao lado de Jaraguá do

Sul, na simpática
Pornerode, vem

acontecendo, desde o dia

IS de janeiro, a 168 Festa

Pomerana, com diversas

exposições, concursos
culinários, competições,
desfi les e apresentações de

grupos folclóricos e

bandas, O evento é

tradicionalmente marcado

pela hospitalidade da

comunidade pomerana e

pelas fortes manifestações
de preservação às tradições
germânicas. Para quem

gosta de dançar e se

alimentar hem, uma festa e

tanto. O in�resso custa

QUICK
DOG

DlsaUE·LANCHE
\

371-5309

apenas R$ 3,00.

MEIN BIER
(jt> A bonita e

aconchegante
Microcervejaria Mein
Bier, localizada na Av..

Atlântica, de Balneário
Carnboriú, recebe na noite
de hoje (22) a Banda

Flerte, de Itajaí, muito
conhecida dos

jaraguaenses. Para
refrescar as quentes noites

catarinenses, a Mein Bier

estará presenteando os

presentes com 500 litros
de sua cerveja artesanal.

BAll HAI
(jt> A exemplo dos anos

anteriores, o Bali Hai

Summer Club, de Piçarras,
vem sendo o point de
encontro da bela juventude
do norte-catarinense. Para

esta sexta-feira (22), a

equipe do Planeta Bali

preparou uma superfesta
de lançamento da bebida

Filmagens & Fotografias

Fone: 370-1703
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do·CP 370-7919
. I

REGIÃOJARAGUÁ DO SUL SEXTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 1999.

11/- Casa em alvenaria Jguá Esquerdo c/l surte + 2 quartos - Ioda murada - R$ 45.000,00

115 - Casa em alvenaria na flua Campo Alegre com 220m' - R$ 100.000,00
116 - Casa em alvenaria pröx, Duas Rodas c/268m', Terreno c/1.202m' - R$ 250.000,OÕ

318 - Terreno de.esqulna na Rua Aloisio Boeing com 546,60m' de,área - R$ 32.000,00
319 - Terreno na BR-280 JguálCorupac/ 9.627m' - R$ 16.000,00

320- Terreno c/l.840m' no alto da Henrique.Marquardl- R$ 12.000,00
321 . Terreno na ruaJosé Teodoro Ribeiro - cl 510m2 - R$ 25.000,00
322 - Terreno na Rua Góiás . na Vila Lenzi - com 561 ,34m2 - R$ 12.000,00 � negociável
323 - Terreno éJ 441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" . Vila Rau - R$ 7.5.00,00

.
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 Güararnlrím no Rio Branco a 1 km do asfalto. com 27.aDO,DOm2 - R$

12.000,00
328· Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein.

329 - Laie nas prox, do Champaçnat C/615,35m' - R$ 25.000,00
330 - Terreno em Guaramirím cl 1.101 m2 de esquina - no centro - R$ 70.000,00 - aceita

caminhão no negócio!
331 - Lote na Figueira c/ 304,50m', finaf da Rua Rio G. do Norte - R$ 10.000,00

IMOBILIÁRIA
CAECI 1583 J

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITARttt APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RESIPENCIAL GEHRtNG"
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao.lado da Milium), n!! 1,57

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

201 - Apto. em construção no "Residencial Bartei!' - pröx. Terminal ROdoviário - Ent. R$ 13.500,00
+ 5 anos de financiamento.

202 " ínstalações Choperia da Praça com todos os móveis e utensílios 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 + paréelas
209" Apto. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro - Ent, R$ 20.000.00 + financ.

213 - Cobertura no Edificio "Argos" na Rua Jorge Lacerda -Centro - R$180.00p,00,- aceita apto.
em Jaraguá do Sul e Barneário Camboriú.
214· Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m2

.215 - Apto. c/ 1 suite + 2 quactos no "Eci;ficio Argos" - R$ 46.000:00 de entrada:' nnencrameoto.
aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA AOMI'NISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE-.NOS.!

TERRENOS

301 - Terreno na Rua Victor Meirelles, no Molha.c/ 600m2 - pröx, Prel. Municipal. - R$ 25.000,00, .

302 - Terreno no Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe grenzet- nos íundos da Milium
- R$ 75.000,00 - parcela
303 - Área de 440.000m' em Santa-Luzia - R$ 90.000,00
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/) .930, 18m' - R$ 380.006,00 - parcelada'

401 - Salas cornerclats com 50m2 - Rua V�nânCio da Silva Porto - próx. Weg I

402 - Sala comercial Av. Getúlio Vargas - l' andar - Centro - R$ 250,00
404 - Sala comercial com 130m2 - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 - Sala comI. c/45m' -Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel, Centro

406 - Sala cl 150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorgß Czerniewicz

409 - Apto, c/ 3 dormitórios na Venâncio da Silva Porto'- R$ 350,00
410 - .t\pto. com 3 Quartos "Ed. Ender" - Rua Joinville

VENDAS

CASAS

.101 - Casa no Bairro Czemiewicz, num terreno de 900m' - R$ 69.000,00
102 • Casa em alvenaria cl 270m2 no alto - 1 suite + 3 quartos + 1 BWC social + lavabo

+ sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem - R$ 21 0.000,00 - aéeita apto. em

Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.

103.- Casa em Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - R$ 20.000,00
104 - Casa num terreno de L500m' no Molha pröx. Prefeilura - R$ 55:000,00
105 - Sobrado comercial na Rua Joaquim Fco. de Paula- R$ 85.000,00
106 - Casa de alv, c/4 quar10S + 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

10B - Casa em Gua[amirim cl -ou- 4QOm2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em aív, - A$

130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal p/ clinica ou restaurante

.109 - Casas geminadas na Tifa Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x R$ 195,00
111 - Casa em atvenana no Amizade com 190m2 - ent. R$ 40.000,00 + financ.

112 - Casa de madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00
113 - Casa de madeira no João Pessoa - R$ 12.000,00

305 - Terreno c/420m' no Água Verde - R$15.000,00
306 - Chácara no Rio Cerro c/75 morgos, c/ água, palmitos e arvores nativas - R$ 70.000,00 -

negociável
307 - Lole de esquina no Lot. Sto. Antànio - Nereu Ramos - R$ 8.0Gp,00
308 - Lote no LOleamento Juliana Papp na Barra- R$ 19.000,00 à vista

309 - Terreno no Lot. "Camposampiero" - R$14.0eO,00 entr.s t tx de_RS 345,00
310 - Terreno na Praia de Itaguaçu - S. francisco do Sul com 726m2 - Beira Mar - R$'
60.000,00
311 - Lote c/538m', próx. Faculdade - R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. "36x de R$250,00
312 - Terreno naWalter Marquardt com 660m', c/22m de-írente pi aslalto - R$ 30.000,00
313 - Chácara no Poço Danlas com 103.000m' - R$ 25.000,00
314 - Área de 165.000,00m' na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos éJ 453,60m' cada, no Jguá Esquerdo R$ 15.000,00 cada lote.
- Área de 7.066m', sem benleilorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/l.300.0oom' - c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc. - R$ 350.000:00

412 - Apto. nó "tsebeta" cl 1 surte + 2 quartos e com linha telefônica· R$ 450,00,
415 - Apto. cl 1 quarto semi-mobiliado, cl garagem e cl linha telefônica

416 - Casa na Rua Pres, Epitácio Pessoa - ótimo ponto comercial - R$ 350,00
417 - Casa em alvenaria com 1 suíte + 2 qtos na Rua Campo Alegre - R$ 440.00
418'- Galpão Industrial na Rua Francisco de-Pauta com 500m' (novo) - R$.800,00
419 - Apto. com 3 dorm. + cep. de erT/Preg. na RUa Felipe Schmidt - R$ 390,00
420 - Apto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
421 - Salas comerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerfer - próx. Weg I

422 - Casa de madeira no Lot. Corupá - Chico de Paula- el2 quartos - R$ 180,00
.

424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - cf mobília - Ótima para

consultório ·ou escritório.

425 - Galpão Induslrial c/150m' -Ideal para confecção - c/ Trifásic� - R$ 250,00

42� - Galpão Industrial c/250m' - Bem localizado - c/ Trifásico - R$ 380,00

COIVIPR.A - VENDE -

.ALUG.A.. - .ADIVIINISTRAMário Vieira
RuaPadrePedrO Francken,65-Centro
FcJneIFax: (047)372-3412-Creci 1749-J
CONSULTE,;,NOS SOBRE

OUTRAS OPÇÕES

COM. DE MADEIRAS E TERRAPLENAGEM LTDA.

COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO - TUBOS E 'ARTEFATOS DE
.

CONCRETO - SANEAMENTO - S�RVIÇOS - COMÉRCIO DE
MADEIRAS - TRANSPORTES RODOVIARIOS - CARGAS - SERViÇOS

DE TERRAPLENAGEM. E LOTEAMENTOS

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

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Ref. 1337 - Casa alv, - Amizade -cl 98m2 - terreno cl 735m2 - 3donn, e demais dep- R$ 28,000,00
Ref. 1342 - Casa alv, - Estrada Nova -cl 80m2 - 3 darin, e demais dependências -lote 33 - R$ 33,000,00
Ref.I348- Casa alv, - AnaPaul� -cl 115in2-3dontl, cR$ 25,000,00 "\.

Ref.1350- Casa alv, - Bairro São Luís - cl 175m2 - 1 suíte+ 2 dann. - R$ 68,000,00
Ref, 1354- Casa naBarratl2 suítes + 3 dann, - piscina.hidro .. ,

- R$ 165,000,00
Ref. 1355 - Casa naBarra cl_150m2 - terreno cl 600m2 - 2 dorrn + I suíte - R$ 90,000,00
Ref. 1379 - Casa alv, c/90m2 - Bairro Amizade - cl 1 suíte + 1 darm, e demais dep, - terreno cl 385m2 � R$
22,000,00 + financ. R$ 245,00 pl mês,

\

,Ref•. (383- Casaalv. cl 112m2- 3 dann, -Czerniewicz- R$ 38,000,00 + financ. R$ 289,00 pl mês,
Ref.1398- Casaalv. noBairro São Luís -ct 66m2 nos fundos - e/fund�mentopronto na frente - rua asfaltada
- R$ 22,(0),00

consulte-nost
Temos amplo cadastro de Imóveis,
via lntemet, com bes« de dados em
nfvel nacional, disponfveis para

, VENDA .. LOCAÇAo .. PERMUTA
apartamentos - casas - terrenos - chácaras e imóveis na prai

INCLUA SEU IMÓVEL NESTE BANCO DE DADOS

IM lINUtAWLHA .. ee

IMOBILIÁRIA
CFZ4R
Av: Santa Catarina, 540

CRECI1243-J

Fone 45fJ,QZBB
.

http://wWw,lmovels.netfcezar
e-mail: cezat@!lmovels.net

m BarràVelha

lmoblliárla Cezar vende:
,

.

Ref. 1415 - Casa mista cl 140m2 - 4 dorm. 2 bwe, terreno cl 648m2-VilaNova - R$ 40.000,00
.

Ref.1418 - Casa alvo e� 244m2 - Vieiras - 1 suíte cl closet + 2 dann, c/rnóveis, cozinha.jardim, planejado- R$
95.000,00

.

.

I

.

Ref.1424 - Casamista cl 80m2 - 3 dann, + 1 apto, semi-acabado + sala coml. 'Vila Lalau- R$ 89.000,OQ
Ref. 1428 - Sobrado cl 362m2'- Vila Baependi - R$145.000,00
R�f. 2202 - Terreno cl 616,35m2 - Lot. Campo Sampiero - Lote n" 30 - R$ 22.000,00
Ref. 2203 - Terreno cl 3,000m2 - Corupá - Br-280 - R$15.000,OO
Ref.1435 - Casa alvo cl 300m2 - Centro - 1 suíte + 3 dorm e demaisdep. - R$135.000,00Negociável.
Ref. 1436 - Casa alv, el150m2 - Lot. Papp - 01 suíte + :2 dann - R$ 80.000,00
R�f.1437 - Casa-alv, cl 18Om2- 5 dann - Czerniewicz - R$45.000,00
Ref. 1442 - Casaál v. cl 96m2 - Nereu Ramos - 3 dann - R$16.000,OO + Financ. 313,00 plmês
Ref. 4120 - Apto no cond. Aguás Claras - cl 54m2 - 2 dünn - R$ 9.000,00 + Financ. 100,00 plmês;

Em Jaraguá do Sul

Apto. 1 35 m1,
3 dormitórios
(suíté) + dep.,
frente pl mar,

apenas RS 45,000,00

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Residência alto pooröo
410m2 - 05 surtes + dependências,
3 garagens;terreno pl 560 m2
centro

Você podeter O imóvel dos seus sonhos

� -6!!lA@"e�
.

, .ri:fIIiií�J
Jii1J1I��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



* Casa em alvenaria com 80 m2, terreno com

300 m-: .

.

..

INTERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda..

A Chance do seu Futuro
Fone: (047)371-2117
RuaJoãoPicolli, 104

.
JaraguádoSuI-SC

E-mail: http://wwwJmoveis.netl"mter .

Rua - Alvin Enke (Vila Rau)
Preço - R$�7.000,00

I

IMOVEIS
COMPRA - VENDE - ALUGA

CR�CI 8.240

VENDA RA'/DA E SEGURA
• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2. R$
70.000,00 neqocíaveis.
.,Casa de central ótima localização c/300m2 e terreno c/700m2. Valor R$ 1-50 mil negoc.
aceita imóvel.

I
�

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

negociáveis. Aceita imóveis
• Casa c/40m2 - Terreno cl 375m2 -loteamento Juventus R$ 15.000,00

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

localização.
.

• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.000,00 mais Financiamento.
• Apto. oond. 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 - .Acelta imóvel em Balneário Camboriú
• Apto. em Itajai perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio c/ piscina -. R$ 65.000,00

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de- 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,
negociáveis. .

• Terreno central pröx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor
R$80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo c/l000m2 rua calçada plaino, R$ 30.000,00
• Terreno c/440m2 - 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 MI;:LHOR PRAIA DE SC -ITAPEMA - MEIA PRAIA

COMPRAMOS E VENDt:MOS TELEFONE
CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.

TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO � 372-1347

i.
Rua Epitácio Pessoa, nº 60 - Centro

ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

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

'"'

Vende-se ou aluga telefone

convencional prefixo 372. Valor a

combinar. Telefone (041) 243-5618
ou (041) 973-9295.

BaL Camboriú alugo apto cl 2

dormitórios, cl garagem, pröx. ao mar.

- R$ 45,00 a diária. - Fone: 367-1500

Alugo casa próx. ao mar cl 3 dorrn,

vaga pl 3 carros cl churrasqueira, R$
IOO,OO'a diária, em BaI. Camboriú
Fone: 367-1500.

Vende-se ou troca-se casa em BaI.

Camboriú por terreno em Jaraguá do
S\lI, aceitocarro no negócio.
Tel.: 370-0173 - à tarde

Vendo 2 casas de alv, novas, 1 casa cl
140m2 e outra cl 76m2 cl terreno de

454m2. Bairro Czerniewicz - R.
Paulo Benguendorf, 215. Próx. Cal.
Alberto Bauer. Tratar 371-9358 -

valor a combinar.

Compra-se telefone 376 - Tratar

376-1226.

Troca-se casa em Joinville, no Bairro
Petrópolis, cl telefone por casa em

Jaraguá. Telefone: 372-0847 cl

Antonio.

Aluga-se casas. Telefone: 372-030 I.

Vende-se sobrado. 156m2 na R.

Bernardo Dornbusch 2021 (terreno
de esquina cl sala comercial.) Fone:
975-3050.

Vende-se terreno na praia dePiçarras
e vendo terreno 4 riuI m2 em Sta Luzia
- 973-3773.

* Casa em alvenaria cem 100 m2, terreno com
450 m2•

Rua - Angelo Baruffi (Ilha da Figueira)
Preço - R$ 42S00,00

Procura-se

moça para
dividir

apartamento,
localização
central.

Informações
371-4008 ou

973-9835

.--.. - -.. -.-.w
I CRECI Nº 1589 J

.

I

!
.� 1:.. Bar�a I!ul !

I ;:)J Imovels I
I I
I FONE: (047) 372-2734 I
I VENDE I
I I

TERRENOS

I 1 - Terreno cl 1.044,50m' (28,00 x 37,30) - Rua�ngelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - (defronte I·
I Ciluma) I2 - Terreno cl 448,OOm', 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 I
I

4 - Terreno cl 8OO,20m' - Lot. papp, na Barra, área nobre - R$16.ooo,00
I5 - Terreno cl 673,58m' - Rua Bertha Weege, deirente Adagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50%

I entrada- saldo parcelado· aceita carro até valor do terreno. I6 - Terreno cl 462,OOm' (14x33) Lot. Rosá, rua astanada. na Barra - R$ 12.000,00, em parcelas

I· 7- Terreno cl 329,OOm' (14x23.50) - R. Emesto Lessrnann - Vila Lalau- R$13.500,OOace�a carro I
até R$ 8.000,00

I 8· Terreno cl 455,60m' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00 I
I 9· Terreno no Residencial Imperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10 x -

ITotal R$ 11.000,00 •

I 10- Terleno cl 384,OOm2• Loteamento FranciscoHruschka· São tuíz- R$ 3.000,00 +20 x R$ 400,00 I
I

11 - Terreno cl 408,70m'· Jardim Hruschka 11.- R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00
I

I
SíTIOS

I1 • Sitio cl 267.500,OOm', edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro lagoas com peixe

I (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças.oe gado, cl 190.ooo,00m2 de pastagem, localizada IEstrada 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,OOm', sendo 16.000 de área plana, cl rancho de l00,00m2, churrasqúeira, 15

I cocheiras, raia de 400,00 metros, Ha Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$ 75.000,00 •
I CASAS I
I 1 - Casa em alvenaria cl 176,00m2, sendo de armazém e Bar, 48m' de coz, garagem e quarto emais I48m' 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 • aceita sitio com parte de pagamento e carro até R$ I
10.000.00

I· 2· Casa dealvenaria cl60,OOm'- Terranocl718,OOm'- RuaJúlio Pedri - Vila Nova - R$42.ooo,00 I
I 3 - Casa demadeira cl 63,00 m', 03 quartos e demias dependências, terreno cl329,00m', Lot. Ouro I.

. Verde - R$ 14.800,00
.

I - LOCAÇÃO I
1 . Saia comercial cl 33,OOm2, Rua Ângelo Rubini, 972 - R$ 270,00

I 2 - Sala comercial d 50,OOm', Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00 I
I 3 - Sala comercial cl 36,OOm',·Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00 I4' Sala ·comllrcial cl 34,62m', Rua Reinaldo Rau, Esquina Guilherme Weege - R$ 220,00

I 5 - Sala comercial cl aproximadamente, 3O,OOm', Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120,00 I
6 - Sala comercial cl 120,OOm', Rua Walter Marquardt, próx. Carrocerias Argi - R$ 250,00

I 7 - Apartamento térreo, cl 2 quatos, garagem e demais dependências, R. PastorA. Schneider, 1187, I
I

Barra - R$.240,00 I8 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Lot. papp, na Barra - R$ 290,00

I 9 - Apartamento cl 3 quartos, uma suite, garagem, lavanderia, próx. Carrocerias Argi - R$ 350,00 I
I

10 - Apartamento cl 3 quartos e demàis dependências - Rua Bertha Weege, 3086, na Barra -- R$

I180,00

I
11 • Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo NaneteMalhas· I- R$ 250,00

I 12 - Apartamentos cl 2 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00 I
I

13 - Apartamento cl 2 quartos e demais dependências - Rua Pastor Albert Schneider, 759 (fundOS),
I "na Barra - R$150,00

I
14 - Apartamento cl 2 quartos, churrasq., garagem R. Egidio Buuareló, 324, Barra- R$ 270,00 I15 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Ed. Jaraguá, Centro - R$ 330,00

I 16 - Casa de alver.aría cl 3 quartos, Rio Cerro, SC-416 - R$ 180,00 I
I

17 - Casa de alvenaria (meia água), 2 quartos, .garagem, Lot. Papp, na Barra - R$ 180,00

I18 - Casa de alvenaria (meia água de fundos), cl 1 quarto, Rua Luiz Bortalini, 45 - R$ 100,00

I
19 - Casa de· alvenaria cl 2 quartos e demais dependências, lateral Bertha Weege, próx. Arte Laje I- R$ 240,00

.

I 20 - Casa de madeira cl 2 quartos e demais dependências, Rua Abramo Pradi, 330 • R$ 220,00 I
21 - Casa de madeira, 3 quartos, 2 banhéiros - Ruá Horácio Rubini, 495 - R$ 200,00

I 22· Casa de madeíra cl 2 quartos, demais dependências, Lot. Rosá, na Barra - R$ 150,00 I
I

23 • Casa de madeira cl 3 quartos, Rio Cerro \I - R$ 130,00 I24 - Casa de madeira cl 3 quartos e demais dependências, Rua Angelo Rubini, Barra • R$ 400,00

I 25 - Casa mista, 3 quartos, lav�nderia, garagem, churrasqueira, Rua Angelo Rubini, 952 - R$ 330,00 I
26 . Galpão em alvenaria cl 260 00m' - Rua Luiz Salier, na Barra - R$ 800,00

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.com.br

TERRENOS
• Terreno com 324m2 - Lot. REICHOW - Rua Pastor Albert Schneider -.R$ 10..0.0.0.,0.0.
(negociável, aceita automóvel, caminhão F-4.0CC e/ou MB.608 como parte do pagamento
paga diferença). 1

• Terreno com 1 :C80m2 - Rua Valdir Manfrini (forma trianqular) edificado com uma casa de
madeira - R$ 25.0.0.0.,0.0. (parcelado)

CASA
• Casa de alvenaria de 118m2 com 3 quartos, sala de estar e sala de TV, cozinha, 2 BWCs
lavanderia e garagem (BWCs, cozinha e lavanderia com azulejes até o teto).e mais uma

área de alvenaria de 114 M2. (própria para confecção e/ou outro ramo industrial - R$
70.0.00,0.0 - Terreno de 640m2.,' rua Feliciano Bortolini (parcela R$ 40.00.0.,0.0. e saldo,
aceita imóveis.)

. ,SíTIOS .

JGUÁ 84 - com 17C.OdO,CCm2, �dificado com uma casa de madeira de 7Cm2 e galpões,
pastagem, própria para lagoas e. muita água, cultivado com 6.0.0.0. pés de banana e com

possibilidade de cultivar mais 20..0.0.0. pés. Valor R$ 55.0.0.0.,0.0. (negociável, aceita imóvel
de R$ 25.00.0.,0.0. como parte do pagamento).
NEREU RAMOS· com 22.5CCm2 (sem edificações) - R$ 9.00.0.,0.0. (negociável com lote e/
ou parcela)
RIO MOLHA - Terreno com 319.CCCm2 (próximo a GRUTA), com muita água, próprio para
pastagem, com energia elétrica e uma casinha de madeira - R$ 60..0.0.0.,0.0. (financiável)

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: .

TELEFO�E PREFIXO (376)
COMPRA-SE TELEFONE PREFIXO (370)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

ompra - eil e - ministra moveis

Implantação e Vendas de Loteamentos�PIAZERA Rua 25 de Julho, 1829 - Vila Nova

, Fone: (047)'372-1438

Vende:
TERRENOS

Bairro Amizade: Residencial

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

Tira Bleze (Perto da Faculdade)
Á�ea 368,00m2 (aprox. 800mts da BR�280)
Valor - 9.000,00

Aproveite a chance de ter um imóvel só seu

E
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

* Serviços (Projetos) de Engenharia
Civil *Desmembramelltos

* Loteamentos

Rua 25 de Julho, 1829 � Vila Nova

Fone: (047) 372-1438

I" Lar Imóveis

Casa de alvenaria cl 243m2 na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada
mais parcelas de R$ 453,00

. Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2
Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira cl 397m2
Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3.080mz, aceita-se troca
Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no

Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antonio
'

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

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

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

ReSIDENCIAL TU'-IP�;
RUA ÂNGELO SCHIOCHET, PRÓX. AO BEIRA RIO

. . i�

APARTAMENTO - 2 QUARTOS APARTAMENTO- 3 QUARTOS
(1 suíte) e demals dep. sacada cl

churrasqueira; entrada de; R$ 36.200,00 e

assumirparcelàs.de condomínio de construção
de 2,30 qUb's;(R$,990,,49)

.
.

(1 suíte) e demais dep. - sacada cl churrasqueira,
entrada de R$ 27.000,00 e assumir parcelas de
condomínio de construção de l,858. Cubos (R$
SÔO,13)

,

APTOS'EM CONSTRUÇÁO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuosoesq. com Rua Leopoldo Malheiro
· Apto. c/jsuüe + 2 quartos ou t suíte + t 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
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari- Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
• Apto c/306m2, temos disponíveis apartamentos n· 301,302.501 • Entrada + parcelas de condomínio de 3.65 Cub's (R$ 1 ,582.53) pormês
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com ClementeJjaratto
• Apto. c/ suíte + 2 quartos e demais oep., 2 vagas de garagem:.
n· t OOt c/241.20m2• Entrada de R$ 32. t 00.00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ t .092.59)
• Apto. c/ suite +11 quarto e demais dep .. 1 vaga de garagem.
n' 1 t 04c/ t 57,30m" Entradade R$2t .66t ,00 ...assumiroarcetasce condominio de t ,66t Cub's (R$ 720.15)
· Salascomerciais executivas. em diversos tamanhos. com preços a partir ce: Entrada R$14.149.00 e parcelasde R$ 454.33.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, prox, ao Beira Rio

•

• Apto c/2 quartos (1 suite) edemais dep .. sacada comcnurrasqueira- Entradade R$ 28.500.00e assumirparcelasde condominiode construçãode 1.858Cub R$ 805,57
• Aptoc/3 quartos (1 suite) edemais oep., sacada com churrasqueira· Entrada de R$ 36.200,00 e assumir parcelas de condominiodeconstrução de 2.30Cubs R$ 997.21

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
• Apto. c/2 quartos. 2 banheiros e demais dep.· semi-novo- R$ 50.000.00
• Aptoc/lquarto. cozinha, sala. bwc. área de serviçoe garagem. Prédio c/portão e portaria eletröntca- Rua José Emmerndoerfer 1549. Ed. Hortência R$ 26,000.00
• Apto c/3 quartos e demais dep.· R. José Emmerndoerfer 1549 - Ed. Horténcla- R$ 53.000.00
• Casa em alvenaria c/ aprox. 260,00m" R, Bernardo Dornbusch. 167S: R$ 1-50,000.00
• Casa de campo em alvenaria c/250.00m'. ótimo acabamento. Terreno C/5,000.00m2C/2Iagoas - Rio Molha. próximo a qruta- R$ 21 0.000,00
• Sala c/mesanino· Av. Marechal Deodoro- EoJifício Florença- R$,53·.000,00

.

• Casacom 192.00m'· suíte +2 quartos e demais dep. -,R. Anna Müller Enke· R$ 50.000.00
- 'casa de alvenaria c/ aprox. 150.00m'· Rua Max Wilhelm - R$ 85.000.00' Troca-se por terreno central de até R$ 30.000.00 ou outra casa.
• Casa semi-acabada de alvenaria c/125.00m'. num terreno de 945,00m' - Rua Águas Claras.Ilha da Figueira· R$ 29.000.00 ou troca por casa mais central
• Ed. Dianthus· Rua Marina Frutuoso esq, comÂngelo Schiochet. apto. 702 c/225m'· suite + 2 quartos. sacada c/ churrasqueira. dep. empregada, 2 garagens,
salão de festas. piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado· R$ 120.000.00
• Casa em alvenaria c/200.00m'· 1 suite + 2 quartos, dep, de empregada e demais dep.· Rua Heinrich August Lessmann. 230 - R$ 70.000.00
• Casa em construção. de alvenaria com 80.30m' + mezanino. num terreno c/450.00m2• R. Ferdinando Krueger s/n·.lote 132 - R$ 26,000,00

TERRENOS
· Terrenoc/ 350 m'· Rua LaI. José Theodoro Ribeiro· Próx. Tubos Mohr- R$10.500.00 ouentrada R$ 3.000.00+ 5 parcelas de R$1 ,500.00
·2 terrenos na Rua Guilherme H, Emmendöerfer. próx, ao Coléqlo Juüus Karsten - R$15.000.00
• Terreno c/616.00 oi' - Rua Bernardo Dornbusen- Próx. Marisol· R$ 50.000.00
• Terreno c/420,00 m'· Rua Donaldo Gehring • ao lado Cosmos Turismo- R$ 45.000.00· Troca-se por casa ou apto.
• Terreno c/86.000,00m' ·'(20.000.00m' planos)· Barra do Rio Molha. 500 metros da qruta- R$ 40.009.00
• Terreno c/364 m'· Rua Erich Sprug - Vila Rau - RSI5.000,00
• Lotes emUbatuba. ruaparaeiaanua Felipe Mussi (Ruada Petrobrás). a300metros da praia- entradade R$ soo.oü-parceas de R$200.00, corrigidaspelosalariominimo
• Lote de esquina c/510,00m" Loteamento Renascença· R. PrefeitoJosé Bauer - Vila aau- R$17,000.00
-Lote c/362.18m'· Loteamento Renascença - Vila Bau- R$ 15.000.00
-Lote n' 09 c/442.00m', no loteamento Hruscka - Bairro São luiz - R$12.000.00
·02 terrenos no loteamento San Josepne, Vila Nova, com área total de 4.200.00m'· R$ 42.500.00:cada terreno
·01 terreno com 550,00m' na Rua Martin stnar, próx. Fórum - R$ 42.000.00
·02 terrenos c/900.00m'· Rua Centenário (esquina}- R$ 15.00Q,00 cada
• Lote n'OI. c/68S.27m', localizado ao ladodo portãode entrada no loteamento fephado" Condominiodas Azaléias"· R$ 25.000.00

LOCAÇAo/APTOS/CASAS/SALAS
• Apartamentos no Ed. Oíantnus- Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro. c/ suíte + 2 quartos, dep. empregada e demais

dep. (sacada c/ churrasq .. 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
• Sala commesanino Av, Marechal Deodoro. Edifício Florença· R$ 53.000.00.
• Salas comerciais em diversos locais
• Apto, c/2 quartos. sala/copa. cozinha e banheírc- scnrçecer. em frente à Neki Confecções,
• Apto c/3 quartos, sala/copa. cozinha e banheiro- Schroeder, em frente à Neki Confecções.
• Apto. c/2 quartos e demais dep,' Rua António Carlos Ferreira, 950
• Apto. c/I quarto edemais dep.· R, José Emmendoerfer. 1549· Ed. Hortência
• Apto. c/2 quartos e demals cep .• R. Leopoldo Malheiro
• Casa cl 192.00m' suite + 2 quartos e demals dep.· R. Anna Müller Enke.
· Apto e/surte + 2 quartos e-cernats dep.· Rua Procópio G. Olívetra- Ed, Isa�ella.
• Apto c/3 quartos e demais dep .• R. Francisco Pirmann, 360· Ed, São Gabriel.
• Apto c/3 quartos e demais dep.· R. GuilhermeWackerhagen. 641 • Ed. Vila Nova.
- Apto c/2 quartos e demais 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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Comunicamos os novos números-de telefone da

Gráfica e Editora CP e Jornal CORREIO DO POVO

370-8654
370�7919

370-8649
3.70-7944

Rua Walter Marquardt" 623 - sala 4
CentroCom.l CarlosVasel

JaraguádoSul-sc
FONE (047)372-0153 - 3.70-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762'J

VENDE

Hef. 019 - Sobrado 172m2: 1 suíte, 2 quartos, BWC, 2 sacadas,
sala 2 ambs. lavabo, cozinha, lavanderia, garagem, varanda.
Próx. Cepron. R$ 50.000,00
Ref. 011 - Casa alv.: 200m2, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, BWC, 2 garagens, churrasqueira, cozinhá, sob medida,
piscina. Vila Lalau - R$ 85.000,00

.

.

Ref. 016 - Casa alv.:320m2, 1 suíte, 3 quartos, 3 BWC + dep.
Jguá Esquerdo - R$ 165.000,00

,

Ref. 024 • Casa alv.: 483m2, 2 quartos, sala, cozinha, BWC,
área de serviço, Vila Nova - R$ 15,5PO,00
Ref. 035 - Casa alv.: 213m2, 3 quartos, 3 BWC, sala, copa,
cozlnha, garagem, escritório, churrasqueira, dep. empregada. -

Centro - R$ 95.000,00
Ref. 065 - TERRENO: 15 x 34 =:= 510m2

- Jaraguá Esquerdo - R$
12.000,00 ou 6.000,00 + parcelas.
Ref. 066 - TERRENO: 15.x 30 = 450m2,- Amizade - R$1 0.000;00
Ref. 060 -TERRENO:. 53 x 200 = Ú).000m2 -Ilha da Figueira
R$ 80.000,00
ReL092 � TERRENO: 13 x 55 = 715m2 - Barra do Rio Cerro - R$
14.000,00
Ref. 094 - TERRENO: H.600m2 - Ilha da Figueira - R$ 7Ei.000,00
Ref. 128 - TERRENO:' 25 X 120 = 3.000m2 - Vila Nova - RS
50.000,00 ,

Ref. 140 - TERRENO: 1.0ÓO.000m2 - Rio Molha - R$ 75.000,00
Ref. 165 - TERRENO: 13 x 25 = 32�m2 - Residencial Hard - R$
6.500,00
Ref. 058 - Casa Alvenaria cl 3 quartos, sala, copa, cozinha,
BWC, área de serviço e garagem para 2 carros - Rio Molha - R$
48.000,00

CRECI612-J

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 COQ1 a construtora pu. S.F.H.
Venha conferir de perto a facilidade para adquirir um imóvel.

Rua Barão do Rio Branco, 221
Fone: (047) 372-1502 - 372-1594 .

Fone/Fax: (047) 372-1666
"

..Jaraguá do Sul - SC

MB - Representaç,ões e
Empreendimentos Imobiliários Ltda ..

CRECI1667-J
. Rua Jl)lio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá dó Sul - SCFone: (047)371-0124 - Fax: 372-0266

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

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

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa demadeira cr30m2 - Rua Carlos Fritz Woguel,
138 - Bairro Jaraguá Esquerdo: R$ 43.000,00'

,

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 - Bairro.Ilha da Figueira - R$ 60.000,00 -

Aceita cano.

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

Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00. - aceita carro..

Terrenos:
. .

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

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

"

Terreno.cl 3.240tn2,'Rua Ricardo Hass - Bairro Nova.Brasília - Perto da APAE

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

VENDE E TROCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Class, popular com jeito de top
Com muitos itens de série
e jeitão de top de linha, o
FiestaClass toma-se o

carro mais completo no
segmento dos populares
compactos.
Sem ter estilo tão.
inovador ou espaço
interno tão grande quanto
seus concorrentes, o

popular, Ford recebeu.
'

. vários itens de
conveniência e conforto,
que nos rivais são
encontrados por preços
bem maiores.
De série, o Class vem com

direção hidráulica; banco
traseiro bi-partido,
aquecedor, desem
baçador, lavador e
limpador do vidro
traseiro, grade e pára
choques
(parcialmente)
pintados na cor da
carroceria e relógio
digital. Como
opcionais, há airbag
duplo, ar
condicionado, vidros
(dianteiros) e travas.

elétricas e aros em

liga leve. E, ainda

completo, com todos os
opcionais, ele ainda é
mais barato que os

rivais.
O Fiesta tem espaço

-
'

'[g]USfi'PECfiS'__ t::::;:J

� .•
..

�. 1111mB
IPEÇAS USADASf -

Fones 376-0228
376-1289

. I

USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda.

Com muitos
itens de série,

.

ótima
. dirigibilidade
e preços
competitivos,
o Class torna
se uma ótima

opção no

nicho dos
populares
compactos.

interno limitado, ficando
confortável para quatro
pessoas, ainda assim, no

, banco de trás, os altinhos
sofrem um pouco com a

baixa altura do teto. Mas,
. mesmo sendo um carro

de pequeno porte, tem
ótima dirigibilidade,
com boa posição para o

motorista e volante com

ótima empunhadura,
garantindo conforto, com
baixíssimo nível de
ruído.
A velocidade máxima

não é de tirar o fôlego,
chegando a 146 km/h.
Quando se fala em

consumo, porém, é de
tirar o chapéu: 14,0 km/l
na cidade e 18,7 km/l na
estrada. Ótimas marcas,
principalmente depois
do aumento dos
combustíveis.
O Fiesta com quatro
portas, pintura metálica
e com frete incluso, sai
por R$15.650, podendo
aumentar de preço com
todos os opcionais

"

Cargae
Descarga
Remoções
em Geral

�G .

/">
DASTES . ."

�ARAGUA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHEVROLET

Vende-se Caminhão
Chevrolet C-60, diesel,

ano 75, bom estado. Rua:
Henrique Honburg, s/nº -

Barra do Rio Cerro,
próximo ao Bar Zeca com

Alvino

Vende-se Monza, ano 89�
SLE, R$ 6 mil. Tratar:

371-4785.

Vende-se Monza, ano 93,
gasolina, R$ 9 mil. Tratar: '

387-0469 oú 370-4245.

Vende-se ou troca-se por
carro de menor valor,
Chevette, ano 93, OÚ à

vista R$ 5.500,00. Tratar:
276-0267.

Vende-se Chevette, ano
80, valor R$ 2 mil, Tratar:
rua João Planinsheck, nº

1000. Àp. 02

Vendo Chevette/77,
branco, R$ 1.100,00.

, Tratar 370-7217:

Vendo Monza/83 álcool
R$ 2.700,00. Tratar 371-

8388.

Vendo Opala Diplomata/
9 a gasolina completo.
Aceito troca. Tratar 372-

3874.

Vendo Chevette/77,
branco. Valor R$

1.1 OOíOO. Tratar 370-
7217.

Vendo Kadet/90,
'gasolina, bege dourado.

R$ 2.900,00 +

financiamento. Tratar com
Padilha 371-5747.

VOL K S W A GEN

Vende-se ou' troca
se, por carro de
menor valor, Gol
GTS, ano 93,

�asQlina, completo
"(com ar), em bom
ótimo estado.

Tratar: 387-0548.

PEDALANDO GOSTOSO
TUDO PARA SUA MOTO,

BICICLETA OU CICLOMOTOR,
PINTURAS E' SERViÇOS EM GERAL

Fone: (047) 371-4322
Rua Venâncio da, Silva Porto, nQ 277
Próximo a Weg 7 - Jardguó do Sul - sc

Vende-se Gol/94, 1.0,
gasolina, branco .: R$
6.500,00. Tratar com

Carlos pelo telefone 376-
0589 ou 371-2735.

Vende-se Gol 1000 plus/
95 - R$ 8.500,00. Tratar

975-0287.

Vendo Gol/91 - R$ 5 mil
+ 12 vezes de R$ 288,00.

Tratar 375-1515.

Vendo Gol CL 1.6, ano
94, bordo, impecável - R$
8 mil. Tratar 975-1818,
aceito troca por carro

menor valor.

Vende-se Gol CL!93
gasolina, troco por carro
de menor valor (Fiat 147,
pick-up ou saveiro). Tratar

371-5606.

Vende-se Gol 86, 1.8.
Valor R$ 3.800,00, aceito

máquina no negócio.
Tratar em Três Rios do

Norte Lot. Santo Antônio,
próximo cancha de bocha

,

com João Rosa.

Vende-se Gol 84,
'gasolina por R$ 500,00 +

prestações e Voyage ano

82 por R$ 500,00 +

prestoções, Tratar 372-
0078 com Lino.

,
Vende-se Santana

.

Quantum/86 por R$ 3
mil. Vendo moto Turuna
ano 84 R$ 1 mil. Tratar

370-0188.

Vendo Gol 1 .000/93. R$
6 mil. Tratar 989-5732.

Vendo Gol GL 1.8, ono
91, gasolina, prata - R$
6.500,00. Tratar 371-
4076 com Dirceu.

FIAT

Vende-se Fiorino 94, 1.5,
I.E., gasolina, vermelha -

R$ 7.000,00. Tratar com
Anderson. Telefone 975-'
0601 ou 371-2735.

Venda Uno 87, azul - R$

Corsa Wind Okrh branco gas.
Palio' ED 97 vermelho gas.
Mondeo 97 azul gas.
Uno EP, 4 portas cornp. + ar 96 azul gas.
Gol CU 1.6 95 branco gas.
Voyaqe GL 4 portas 95 verde gas.
Logus GU 94 bordô gas.
Gol GL 1,8 com rodas CD 93,- verde gas.
Pa ssat 83 azul gas.
Voyage Sport 93 prata gas.
Apolo GL 91 prata gas.
Pick-up LX completa g1 azyl mel. gas .

. Opala Diplomata completo 90 gas.
Escort GL 86 branco gas.
Selina 86 dourada-
Corcel II 86 bege gas.
Fusca 71 azul gas .

.

DT 180 87 vermelha
XLR 125 97 branca

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA óiM,." 372-3711CARROS NOVOS E USADOS -

Rua Bernardo Dornbusch, nº 330 - Vila Baependi

3.000,00. Tratar Rua
barão do Rio Branco, 77

apto.03

Vendo Fiat 147/81 - R$
700,00. Tratar 370-0799 .:

Vendo Fiesta 97, 1.0,
gasolina, azul - R$
9.000,00. Tratar com

Anderson. Telefone 975-
0601 ou 371-2735.

.

Vendo Fiesta 96, 1.0,
gasolina, prata - R$

• 3.500,00 entrada + 22 x

de R$ 386,00 fixas.
Tratar com Anderson.
Telefone 975-0601 ou

371-2735.

Vendo Del Rey ano 84 -

R$ 2.500,00. Tratar 370-
4247.

Vendo Del Rey ano 89,
branco a álcool. R$
3.500,00. Tratar 371-

-

4636.

Anoteos
telefones

para
anunciara

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

370-8654

370-7944

370-8649

o melhor preço. Venha e confira!

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAN OS COM SEGURADORAS

Rua Domingos Rr da Nova, 483 _

Fone: (047) 371�3504
Jaraguá do' Sul • sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo Corcelll ano 78,
gasolina - R$ 680,00 e

vendo Kadet/93 SL - R$
5.900,00 + 5 vezes de R$
290,00. Tratar 371-9928.

MOTOS

Vendo CG Strada/96 -

R$ 3 mil. Aceito material
de construção. Tratar

370-2751.

Vendo consórcio
. contemplado com 1 9

pagas. Tratar 975-0485.

Vendo CBR-450 ano 91 -

R$ 3.500,00 + 13:vezes
de R$ 200,00. Trtar 370-

4776.

DIVERSOS

.

Troca-se caminhão Caçamba/
59 rnotor gasolina e junto vai
motor Mercedes 1111 por

carro de passeio e vendo CBX
750 ano 87 - R$ 6.500,00.
Tratar 371-6451 ou 975-

3969.'

Vende-se carroceria de
boiadeiro semi-nova. Serve

somente para Toyota. Valor R$
350,00. Tratar 371-0139 com

Antonio.

Vende-se caminhão caçamba
branco Mercedes 1 513 ano 76

pneus novos (ótimo estado).
Tratar 376-1458 com' Senn.

"

AUTOMECANICA
D'A BARRA lTDA.

,

Atendemos linha geral:

Telefone: (047) 376-0251
-:

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

CÓDIGO DETRANSITO BRASilEIRO
Capítulo 11- Dos sistema Nacional de Trânsito
Seção II - Da composição do Sistema Nacional de Trânsito
Art. 19 - Compete 'ao órgão máximo executivo detrânsito da

União:
I - cumprire fazercumprir a lejislação de trânsito e a execução

das normas e diretrizes pelo COTRAN, no âmbito de suas
.

atribuições;
II.- proceder à suspervisão, à coordenação, à correição dos

órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da
Política Nacional de Trânsito e do ProgramaNacional de Trânsito; .

III - articular-se com os órgãos dosSistemas Nacionais de
Trânsito de de SegurançaPública, objetivando o combate o combate
à violência, promovendo, coordenando e executado o controle de

ações para .a preservação do ordenamento e da segurança do
trânsito.

.

Desde 1975
.

.

0

Seguros Garcia f
CORRETORA
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90"

. 1 º andar - sala 02 - Caixa Postal 197, Fone/Fax: 371-1788
Email: garcia@netuno.com.br

Ranger STX completa 96 branca
Vectra Gl - Ar 97, verde
Tempr 4 portas completo 92 azul
Tempra 2 portas completo 93 prata
Gol 1.0 MI vidro verde· 98 branco
Gol 1.6 CL rodas 95 branco
Gol 1.8 CL rodas 95 prata
Fiesta 1.3 93 verde
Gol 1000 com opcionais 96 prata
Pampa L 1.6 95 branca

•Escort Hobby 1.0 94 Azul
Goi CL 1.6 94 Prata
Corsa 1.0 (entrada + financ.) 96 Roxo
Corsa 1.0 (entrada + financ.) 94 Preto
Escort XR3 93 Azul
Kadett SL rodas 91 Azul
Apolo GL + r 91 Prata
Verona GLX completo 91 Preto
Voyage GL gsolina 88 Marron
Elba CS + trio 88 . Verde
Escort L 86 Cinza
Escort XR3 85 Cinza
Uno 88 Prata
Chevette gas. 88 Prata
Parati gas. 86 Bege
Goi gas, 85 Prata
Kombi gas. 87 Branca
Suzuki Intruder GL 800 95 Bordo
CGTitãn 95 Azul

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

UM NOVO CONCEITO.EM VEÍCULOS USADOS!

Pick Up Fiorino 1.0 95/95 branca gas.
Belina II L 83/83 'azol ólc.
Chevette SL 1.6 88/89. prata' ólc.

RoyalieGL 92/93 prata óle.
Saveiro CL 93/93 vermelha gas;
Escort GL 85/86 marrom qos.
Ka 98/99 preta gas.
Fiesta CLX 96/96 laranja gas.
Pick Up Corsa GL 95/96 branca gas ..
PalioEX

_ 98/98 vermelha gas.
Fiesta 96/96· vermelha gas.
Escort 1.0 hobby 96/96 prata s=.
Goi CL 91/92 branca· ólc.
Escort 1.8 GL '93/94 branca gas.
Ka 97/97 vermelha gas .

.

CARROS NOVOS I;: USADOS
Rua WalterMarquardt, 1.855

.

/

Barra dq Rio Molha - Fone: 370-8484/370-7166
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Daihatsu Cuore
o famoso designer italiano Ciugiaro acaba de redesenhar

.

totalmente o subcompacto da japonesa Daihatsu. O novo

Cuore tem formas ligeiramente mais arredondadas e
. mais limpas, com dimensões ampliadas. Tudo isso sem

•

perder a: identidade de city car.japonês, sóbrio, com
.

grande área envidraçada.

Mestre italiano reestiliza Cuore

Palio Weekend seis ..marchas
É quase certo que a Fiat lance, nos próximos meses, uma

versão do Palio Weekend com motor 1.0 de seis marchas,
assim como no sedan Siena. O principal alvo é a VW

Parati.
.

BMW3 Coupé
Depois do sedan, foi a vez da montadora de sonhos

alemã mostrar a ,nova cara da Série 3 na versão Coupé.
A única diferença em relação à versão de quatro portas
está na diminuição do vidro traseiro e no tamanho das

portas, que deixam o visual mais esportivo.

Depois do sedan, o novo Ccupê-

Brasileiro a partir de 2000
Chegou a vez da francesa

Citroén fincar de vez a

bandeira em solo tupiniquim.
Em conjunto com a Peugeot,
que formam o grupo PSA, a
fábrica pretende montar sua

nova indústria no Rio de
Janeiro e deve começar a

fabricar o modelo já a' partir
de 2000, mesma data de.

lançamento do novo Peugeot
206 1.0.
G Xsara Picasso será o

primeiro a sair da linha de

montagem. Trata-se do
monovolume derivado do
médio Xsara, e que deverá
concorrer no segmento dos
médios e também das peruas.
Já que a Citroén sempre

procurou inovar em todos-os
seus modelos, seja em estilo
ou tecnologia, e já que é

produzido na Espanha, nada
.

mais justo que receber o

nome do famoso pintor
espanhol P.ablo Picasso, que
também soube revolucionar
com sua.arte.

O novo Citroén mede 4,27
.

metros e terá como concor

rentes diretos o Mercedes
Classe Ae o Renault Mégané
Scénic, ambos fabricados no

Brasil.
Este Citroén foi projetado

para levar cinco passageiros,
com espaço de sobra para
todos e ainda um proveitoso
porta-malas com capacidade
para 515 litros. Os bancos.
podem ser remanejados e

retirados de acordo com a
\ necessidade de espaço para
cargas, com piso totalmente

plano. Estima-se que custe

'cerca de US$ 25.mil.
.

Foto.: Revista Can-o

Excelente momento para falarmos da proteção AGF Brasil Seguros

AGF' BRASil 'SEGUROS
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, CRECI 1741-J
IMOrEIS COMPRA· VENDE r ADMINISTRA

,

., Imóvel Area m' Qtos ser Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. PreçoR$' Informações Gerais '\

Sobtado 300 .4' I 2 Centro R. Conrado' Riegel, 127 . 120.000' Negociáveis "

Casa Alven. 145' 3 I Vila Lalau
\

R. Carlos Eggert, 467 75.000 Negociáveis
Casa Alven, 190 3 I I . Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' . (negocia) .

Casa Alven. 115 3 . I Champagnat R. Irmão Magno, sln' 65.000 Aceita. apartamento e carro

Casa AI v:en. 60 2 , i Schroeder Rio Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 122 3 I Três Rios Rua Domingo A. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000
Casa Alven, 150 3 I 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 90 3 I Lenzi Rua 423 próx. Giardini 35.000 Negociáveis
Casa Alven. 150 ,. 3 . I Lenzi Rua Antonio Ayroso, '672'· 55.000 Negociáveis
Galpão 144· Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto i73 3 I 2 Centro' Ed. Athenas . 4' andar 270.000 Quitado· Todo mobiliado

Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade· I' andar 38.500 Quitado- Cozinha embutida

Apto. Pronto 96 3 I Amizade' Res. Amizade· 3' anda 17.000 Assumir, CEF
Apto. Pronto 110 2 I I Baependi Res. Bartel - Contemplado 21.600 + 1,06 cub plmês (74X)
Apto. Pronto 147 3 I Baependi . Ed. Cristina - 2' andar 55.000 T roca por casa

Apto. Pronto 15,2 3 I I Centro Ed. Schiochet - 10' Andar' 22.000 Assumir Caixa Econômica

Apto. Const. , 110 2 I I Baependi Res. Bartel - em construção 13.000 + 1,06 cub plmês (85X)

Lote 480 15,0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satter 16.000 Negociáveis I.Parcelado
Lote . 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos Lar. Zanghelini 6.000 Negociáveis I Pascelado .

Lote 371 14,5 x 25,8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Nurloch 1'l.000 Negociáveis
Lote 877 45,0 x 19,5 Vila Nova Rua Josephina Vavassori 21.600 Negociáveis
Lo.te 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 ' 30,0 x 28,0 Vila'Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 75.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entr. de R$ 2.500,00 + 36 x R$250,00
Lote 900' 30,0 x 30,0 Schroeder Rua Blumenau 15.000 Negociáveis

.

Lote 416 15,0 x 28,4 1. Esquerdo Lot. Campo Sampiero 6.900 Entrada·6.900 + 36 x 313
Lote 466 18,0 x 23,5 Vila Lenzi Rua, 360 - Piermann 10.000

.

Ne go'c iávei s
Lote 867 "'17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote ComI. 514 20,0 x. 25,0 Jguä. Esquerdo Rua JoãoJanuárioAyrrm (Urbare) 17.000 Lote Cornereil com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56.0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3366 66.0 x 51,0 Centro Pröx. ao Brenhacpt (MalConstr.) 2QO.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3813 51,0 x 7'4,7 Lenzi , Próx. Gol. Giardini Lenzi " 85.000 •. Negociáveis I Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista I Negocia
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu I' Após Nereu -, BR-280 8.500 Negociáveis

, Terreno 8000 61.0 x 131,0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 3�.OOO Aceita' parcelar I

Terreno
.

9000 65.0 -x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica). 35.000 Troca pl imóvel maior valor
Loteamento 465 15.0 x 31,0 . Figueira Residencial Piazera I 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 442 13,b x 34,0 Lenzi Residencial Piermann 16.000 Negociáveis
Loteamento 385 14,0 x 27,5 Amizade Residencial Behfing 12.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34,5 Sta. Luzia Residencial Geraniurn 8.000 sem entrada - R$ 230,00 pl mês.
Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial Rennseen Diversos 30% entrada - Saldo 24 x ,

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler . Diversos 30% entrada - Saldo 36 x

Chácara 2827 22 x 130.0 Corupá Rua João Tosini - 1401 30.000 Casa antiga I próx. centro
Chácara 76000 345 x 221.5 Massaranduba Próximo Salão Aluísio 20.000 Rancho/ 7 km centro

Chácara 12600 63 x 200,0 Santa Luzia Rua Hermínio Nicolini' - 760 25.000 Centro St,1. Luzia (parcela)

:--..VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO PARA ÀDMINisTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO !!! /

--

VILSON;
CORRETOR DE IMÓVEIS (j

CRECI4936

VENDE
Em schroeder Terrenos pron,tos para construir R$ 1.000,00
entrada R$ 195,00 por mês

.

Terreno com 1.070m2 na rua Ernesto Emílio Horst, próximo à

-Marisol - R$ 45.000,00.parcelado

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, ao Vitória - R$ 40,000,00

Casa Vila Lerizi com.190m215 x 30 - Rua Marcelo Barbi, 47
-. R$ 80.000,00

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

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

.Apartamentono Edifício Schiochet, com 152m2, 2 quartos,
suíte e demals dependências, 9º andar - R$ 30.000,00 +

financiamento, 8 anos Banco ltaú,

AGORA EM NOVO ENDEREÇ,O
RuasCel. Prp§6pio, G()fue�:déj,,9.liY} 1207

Jaraguá do' Sul\� .. Sç;." FOl'\.E':{371-2'357

Este é o novo telefone
comercial da Gráfica e

Editora CP e Jornal
CORREIO DO POVO

370·8649

ALUGA-SE
• Galpão COIll todo maquinário (menos as Freza) para insialação de uma Marcenaria, localizado no 'Jguá Esquerdo
.·Duas salas comerciallocalizada na Reinaldo Rau.
• Aptos na Reinaldo Rau. .

• Prédio na Rua Joinville, próx. aChumiscariaPavanello -,(Prédio da antiga Darpe).
• Aluga-se Prédio na Rotatória da Weg II, com dois apartamentos, e parte Coml., antiga Bosch .

•Apartamento no Edif. Gardêncià I suíte,2 quartos, der. de empregada, mais dependências.
.. Apartamento na late�al da Rua Joinville - Rua AlbertoWagner, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem.
• Três Kitinetes na RuaArquimedes Dantas (próx. União) R$ 120ilO (negociáveis).
• C<)Sa em alv. na Rua Frederico Todt, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. etc.
• Aluga-se I apto, no Edifício Carvalho com tada mobilia.

.

• Aluga-se I apto. no Edifício Carvalho sem rnobilih.
VENDE-SE

• Vende-se um apto. no Edif. Carvalho com toda mobi lia - como também geladeiras, microondas, fogão, móveis de
salas, sofá, camas completas, talheres, copos de cristais, pratos, etc, etc, etc, com duas garens- R$ 120.000,00 -

. Negociáveis.
• Terreno na Ilha da Figueira medindo 16 x 37, com uma casa velha de madeira ao preço de R$ 22.000,00.
• Duas casas em Alvenaria localizadas no loteamento Ana Paula II, preço apartirde R$ 35.000,00 (semi-novas).- aceita
secasa no Paraná, e apartamento no Balneário de Camburiú .

.• Casa noCentro de Navegantes - vende-se ou troca-se por casaem Jaraguã.
• Casa na Rua Henrique Marquardt C0m 300m' com dois pisos, terreno 1.396,91m', de esquina - R$ 110.000,00-
Negociáveis.' '. .

'. Casa próximo a Fábrica de Elásticos Zanotti com doispisos - semi-acabada - Troca-se ou vende-se.
• Casa na Rua 25 de Julho, 858 - Ponto Comercial- terreno 12x 30 - R$ 75.000,00 - Negociável.
• Casa na Aguás Claras com 50m', preço R$ 8.000,00 - troca-se aceita-se carro.
•• Casa no Residencial Miranda - Rua BerthaWeege de madeira nova - aceita-se carro, ou entrada mais parcelas.
• Casade alvenaria com 138m', 2 quartos, I suíte, cozinha, lavanderia, copa, sala de Tv, garagem, toda murada - R$
55.000,00 - Barra - Lot.Vieira.

.

,

• Casa no Jguá Esquerdo próximo a Igreja São Luís Gonzaga.com I suíte, dois quartos, salas, cozinha, garagem,
. churrasqueira, banheiro, toda murada de esquina - R$ 80,000,00 - Negociável.
• Casa no Jguá Esquerdo no início da Rua Arduíno Pradi, com 2 pisos, 3 quartos, I suíte, salas, garagem para4 carros,
etc. R$ 85.000,00 - Negociáveis - aceita-se troca,

.
.

TERRENOS

• Terreno no Loteamento Versalhes 11, com 605m'. R$ 20.000,00 - Pronto para construir.
• Terrenocom 2.700m'localizado no loteamento Girolla, próximo ao Posto km 7, ao preço de R$ �5.000,00-
Negociáveis.

.

• Terreno loteamento Alzira Hardt, próximo met. Lombardi - R$ 7 .500,00 � Negociáveis I
BARBADA - Terreno 1.000m pós a Malwee - R$ 9.500,00 - Negociáveis, Lotes sem entrada no loteamento Veno *

Volkmanne Alzira Hardt -Barbada I
• Terreno na Rua WalterMarquardt corn 19 x 1001)1. R$ 75.000.00 ;j

• Terreno em GM. lot. Carotine - R$ 6.000,00 - Negociáveis.
.

• Terreno na Vila Nova com30.935,OOm' - R$ 65.000,00
• Terreno na Rua Brusque - Vila Nova com 13.412m' - R$ 85.000,00 - Negociáveis - aceita-se apto. ou material de
construção'- Vila Nova.

DESTAQUE

• Casa de alv, na Rua
Antonio B. Schmidt - Ilha

da Figueira, com 1 suíte, 4
quartos, sala, copa, cozi
nha, lavanderia, garagem,
churrasqueira, piscina de
100 mil litros, terreno com
32,00 x 40,00 - totalizando
1.264,OOm2 semi mobiliada

R$ 110.000,.00
Negociávêl - ,5Q% aceita
se em imóveis
"
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Precisa-se Vendedor externo autônomo

pl Jaraguá e região cl veículo próprio.
Tratar372-1690

.

Vende-se ou troca-se por carro, casa de
alvo cl 80m2 R$ 15.000,00 no B. João
Pessoa no cond. Resid. Jaraguá. Telefone
- 370-2575 - 372-:-2079

,

Vende-se casa alvo novem Schroeder cl

90m2, terreno cl 750m2 R$ 35.000,00.
Aceito carro no negócio. Tel.: 370-0941
clMarise ou 372-3755 cl, Adelaide

Vende-se terreno na tifa daMosca, próx.
Malwee, pronto pl construir 371-8700

. (financ.).

Vende-se Freezer Consul 3201 ótimo
estado R$ 390,00 - Colchão semi-
ortopédico casal50,OO - Bicicleta aro 20,
Ceci R$ 25,00. Tratar 372-3825:

Aluga-semeia-águaemNereuR$ 100,00.
Telefone: 276-0267.

Alugo casa pequena e uma grande e vendo
máq. de escrever. Fone: 370-7796

"

Senhora se oferece para trabalhar de
diarista todas as tardes. Fone: 371-6403

-

Vende-se casa alV. "7 x 10m, terreno cl
450m2 n Figueira por R$ 15.000,00.
Aceita-se carro no negócio. Fone: 370-
4351. I

Vendo terreno �a praiaBarraVelha, Bairro
Itinga cl 405m2• Fone: 373-1447 cl
Samuel.

.

Vende-se casa alvo 72m2 em Schroeder
ou' troca-se por chácara Il'0 Paraná. Fone:
392-4400 - ramal 20 com Ce1i.

Vende-se ou troca casa cl terreno em

Piçarras por terreno em Jaraguá do Sul.
Fone: 370-7645.

Vende-se casa 40m2 emNereu RarnosR$
4.000,00 + prestações 371-059� a tarde
clJanaina

VendoSobrado 156m2, terrenode esquina
na Rua Bernardo Dornbusch, 202, cl sala
comercial + partamento, Fone: 975-3050.

CASAS DE ALVENARIA

Cód. 1004· R. ANTÔNIO TOBIAS· 235m'· Suite + 2 quartos- R$ 70.000,00
Cód. 1007· R. HELEODORO BORGES '.300m'· Suile + 2 quartos· R$ 140.000,00
Cód. 1013· R. VERDI F. LENZI· 325m'· 3 suites· RS 230.000,00
Cód. 1017· R. FLORIANÓPOLIS· 180m' • 4 qros • R$ .77.000,00
Cód. 1018· R. ANTÓNIO CARLOS FERREIRA· 386m'· Suite + 3 qtos . R$ 265.000,00
Cód. 1019· R. ANGELO SCHIOCHET • 300m'· Terreno ell.500m'· Suite + 2 qtos· R$ 265.000,00
Cód. 1091 . BAEPENDI· 420m" 2 suítes· 3 quartos· R$ 200.000,00
Cód. 1093· BAEPENDI . 140m' • 3 qtos • R$ 55.000,00
Cód. 1116· BARRA - 192m' - 3 qtos' R$ 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· 130m' ·.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' - Suíte + 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, cl oiscína- R$ 70.000,00
cea. 1355· VILA NOVA· 180m'· Terreno cl 1628m' - 1'1$ 155.000,00

CAsAs MISTAS
Cód. 1014· R. BARÃO DO RIO BRANCO· 200m' - R$ 70.000,00
CÓ<!. 1020· PRÓ)<' BEIRA RIO - 3 qtos - R$ 39'.000,00
Cód. 1351 . VILA NOVA· 140m'· 3 qtos· R$ 43.000,00

TERRENOS

Cód. 2005 . R. PROCÓPIO GOMES - 780m' - R$ 90.000,00
Côd. 2006· R. CENTENÁRIO· Centro· R$ 525m'· R$ 33.000,00
C6d. 2007· R. MARINA FRUTUOSO - 1020m' - R$ 60.000,00
Côd. 2009· R. PROC. GOMES 1.262m'· R$ 210.000,00'
Cód. 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
Cód. 2176· CZERNIEWICZ· 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' - R$ 17.000,00 + parcelas
Côd. 2271 - VILA MABA - 496m'· R$ 15.000,00
Cód. 2291 - VILA LALAU - 600m' . R$ 35.000,00
Côd. 2353 . VILA NOVA - 487m' - R$ 3'5.000,00
Cód. 2373 - VILA RAU· 360m' -'R$ 13.000',00
Cód. 2980 - GMIRIM - R. 28 de Agosto 445m'· R$ 27.000,00
Côd. 2981 • GMIRIM . Laterál 28 de Agosto - 420m' • R$ 13.000,00
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
Cód, 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65.000,00
Cód. 4010- CENTRO MÉD. ODONT. - 49m' - R$ 32.000,00
Cód, 4012 - ED. CHIODINI - 36m' - R$ 13.000,00
CÓd, 4013 - ED. CHIODINI - 85m' - R$ 30.000,00

APARTAMENTOS

Cód. 3004 - ED. CARLOS SPÉZIA - 3qtos • R$ 53.000,00
Cód. 3009 - ED. CAETANO CHIODINI - 2 qtos - R$ 30.000,00
Cód. 3011 - ED. FLORENÇA - 2 qtos - R$ 50000,00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suite + 2 qtos - R$ 65.000,00
Cód. 3021 - ED. iSABELA - Suite + 2 qtos . R$ 75�000,00
Cód. 3023 - ED. NOVO MILÊNIO - Centro (em construção) - Suíte + 2 qtos 96 CUBs (parcelados)
+ acabamento final
Cód. 3093 - RES. BARTEL - Suite + 2 qtos • R$ 18.000,00 + parcelas
Côd. 3252 - ED. HORTÊNCIA - 3 qtos -.R$ 55.000,00
Cód. 3071 - AMIZADE· 3 qtos - R$ 30.000,00 (quitada) ,

LOCAÇÃO
Cód, 610 - CASA ALV. (Ideal p/.fins comerciais) - R. Henrique Piazera - R$ 700,00
Côd. 635 - QUITINETES - Ed. Marquardt - a partir de R$ 160,00

'

Côd. 639 - APTO. 2 qtos - Ed. Caetano Chiodini - R$ 300,00
Côd. 640 - APTO 1 qto - Fundos WEG II - R$ 230,00
Côd. 626 - APTO Rua Reinaldo Rau - suite. 2 quartos· R$ 550,00
Côd. 644 - APTO na Rua Barão do Rio Branco cl 3 quartos - R$ 340,00

venda e locação
para tenrporada

Barra Velha .. SC

I
APARTAMENTOS

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

hidromassagem - Edifício Carvalho. - R$ 100,000,00

CASAS
CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carta de
Crédito - R$ 32.000,00 ....

CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n" 043

I
(22x R$ 155,(0) + R$ 22.000,00'
CASA DE ALV. com 350m' Rua ce1. Procópio Gomes de Oliveira - R$

180.000,00 .

CASA ALV. cl 212m' - Terreno cl L060m' - Rio Molha - R$ 45.000.00
CASA MADEIRA cl 6001' - Terreno Rua Alberto Dellagiusiina, n° 165

Figueira - R$ 18.000.00
.

CASA ALV. cl 50m' - Constantino Pradi n° 064 (26xR$ 270,(0) - R$
12.000:00

'

CASA MISTA c/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n086 - (26xR$I 95,(0)
- R$ 12.000,00

II
CASA MADEIRA cl 42m' - Ouro Verde n° 74 (40xR$I 70,(0) R$ 7.5000,00
CASA ALV. com 7001' - Terreno cl 375,OOm' Ana Paula IV Lote n° 027 -

R$ 19.000,00

CHÁCARA
TERRENO com 80.000m' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Ros&io 30%
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000,00

.

I

TERRENO

I
TERRENO de esquina com 96001' - Edificado com casa de alvenaria +

I9001' Rua João J. Ayroso - R$ 110.000,00
.

TERRENO com 1.,'i40m' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - R$

100.000,00
-

TERRENO com 15 x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00 .

TERRENO com 56001' - lote n° 8 Loteamento Camposampiero assumir
, (41 x R$ 335,00) + R$ 7.000,00.

TERRENO com 5.38001' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000,00.
TE;RRENO com 56Om' Loteamento Carnposampiero (Entrada e Saldo em

150X)
- R$ 19.000,00

ITERRENO com 336m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 50x)
- R$ 10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10.000,00

.

TERRENO com 800m' Loteamento Flamboyat (entrada e saldo em 50x) -

R$ 30.000.00
TERRENO com 65101' - Lote n° 091 do Loteamento Ana Paula - R$

12.000,00
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x

I
de R$ 160,00+ R$ 5 600,00 •

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de

R$ 180,00 + saldo de R$ 3 500,00
Lote nO 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir a? pare. de R$ 180,(0)
R$ 1500,00

• Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180,(0)
,

- R$ 3.500,00

••• (047) 457-6272'
,
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Gráfica e Editora CP Ltda.

EI1IT[] R A

- CARTÓES DE vtstt»:
-- --

- RECEITUARIO MEDICO

- lAUDAS PERSONALIZADAS
.

- PASTAS E FICHAS DE ESTOQUE
--

- MANUAIS TECNICOS

,- BtOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
. --

- BOLETINS INF./ EMPRESARIAISI PUBllCOS

- llVROSI REVISTASI GIBISI PANFLETOS
...

- JORNAIS PERIODICOS

- FOTOLITOS

- COMPOSiÇÃO A lASER

- IMPRESSÃO EM OFF�SET

RuaWalter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul- SC - Fone: 370-7919

DEIXE COM A HUMANA A TAREFA DE

RECRUTAR/SELECIONAR PESSOAL QUALIFICADO
. EM _ÉPOCÄs DEG�E PRODUÇÃO!

LISTA DE VAGAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (20 Grau - sexo Masculino) ,

, CONFEITEIRO(A) (com experiência)

MOTORISTA DE CAMINHÃO {2°Grau com experiência)

'OPERADOR DE TORNO E DE FREZA

ENCANADOR HIDRÁULICO

ECÔNOMO

OPERADOR DE CAIXA [Guaramirirri) .

GERENTE DE VENDAS (3° Grau completo)

VENDEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Joinville)
,

COZI�HEIRA INDUST)iUAL (vaga permanente)
Estumos �"'tando pessoq.s qposentadas'com J co GnIu completo ou

cursando.

'HUMANA URGENTE
,

ASSESSORIA eM AH 'AUjl,� TEIllPOIIÄRtO

MAIS DUAS BOAS OPÇÕES DA
HUMANA PARA SUA EMP�A:

MEDICINA DO TRABALHO = terceirizar ou
.

não?·

Uma dica: com a HUMANA
no fim sai mais barato....

MEDICINA AMBULATORIAL = Ofereça esta
vantagem ao seu pessoal e comemore o

aumento da.proâuçiu»;

o trabalho da HUMANA, tem como base Cl

"sua sa.tisfação. Com isso, garante à sua'
empresa tranqüilidade e saúde para seus

funcionários e dependentes.

Rua Henrique Sohn, 33 - Cx, Postal 200 - 89.255-240
Fone :C4?) 371-4311 - FAX (047t 372-1091 humana@netuno_8om,br

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESAI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DE TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
,

PROCLAMAS DE CASAMENTO

EDITAL N° 22.031 de 14/01/1999

DOUGLAS ROGERIO HEFTER E LUCIANA LANGE
�

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na RuaManoel Francisco da Costa, João
Pessoa, nesta cidade, filho de Álvaro Hefter e Adalzira Müller
Hefter.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de costura, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua Manoel Francisco da Costa,
5.123, João Pessoa, nesta cidade, filha de Adelino Lange eRunilda

FrankowiakLange.

EDITAL N° 22.034 de 15/01/1999

.Cépia recebida do cartório de Schroeder/SC
ROMEU JAHN E MARTA ROSA DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de vendas, natural de Maripá,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Valent in Zoz, 84, em
Schroeder, neste Estado, filho de Edgar Jahn e Hildegart Bartz
Jahn.

.

EÍa, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de São José
- Santa Helena, Paraná, domiciliada e residente a Rua Aleixo .

Dellagiustina, 153, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Eurico
'dos Santos e Judith Rosa dos .Santos,

.E D.I T A L

dONHOFFMANN,Tabelião designado daComarca de JaraguádoSul,Estado de

SaniaCatarina, na formadaLei - etc.

Faz�ra todos quantoestedital, viremque seachamnesteTabelionatoparaprotestoos
nruioscontra:

AlfredoErsching - Estrada Garibaldi,Km20 - Nesta;
I

ANISMóveis Ltda. - RPrefeitoJosé Bauer - Nesta;
I

Ar:ldora Ind. Com. Ltda. - RAntonioTéixeirados Santos, 5 - Nesta;

Anelori BaumannMrygllooME. - Rod. BR-280WaldemarGrubba, 5249 - Nesta;

Arnoldo Jochem - RBarão doRioBranco, 522 - Nesta;

BibeComércio Representações Ltda. - RBernardoDornbusch, 12 - Nesta;

Cia. CotaCom. e Distribuidora - R AntonioCarlosFerreira, 1669 - Nesta;
Claudia Rossani Borges - R 254 - Nesta;

Confec.Hawany Ltda. - RManoelFranciscoCosta, 9129 - Nesta;

EdgarMafli - RNereuRamos, 98 - Corupá-SC;
Edoilson Borba - R Angelo'Rubini, 520 - Nesta;

Eletro Diesel JaraguáLtda..R Joinville, 2799 - Nesta;

Eronildes Teresinha Schwartz de Souza - Av-GetúlioVargas, 212 - Nesta;
,

EulerRoberto Coutinho - RAugustoG. 1.Hanemann, s/n° - Nesta;'

Ewaldo Artur Beseke - RErnmaZimmerman,68 - Nesta;
,

FMMagazini Ltda. - R AugustoG. 1. Hanemann, SIn° - Nesta;

Ilson Vanderlei Fernandes - RCarlaRubiaDeosse,40 - Nesta;

Ind.Com.de Alim.Rio Cerro Ltda.-EstradaRioCerroll s/n_0 - 'Nesta;

Ind.Papel e PapelãoHeidrich Ltda. - R StaLúzia, sin° -Nesta;

Ironilde Terezinha Schwartz de Souza - Av.GetúlioVargas, 611 - Nesta;

Ito Carlos Krause - R JoséEmmendoerfer, 345 - Nesta;

João Bosco Gess - R FridaPiske Kruger - Nesta;

José Ari Vargas - RExp.Ewaldo Schwarz - Nesta;

José Simon i Almeida Ba rges ME. -.R JoséEmmendoerfer, 173 - Nesta;

José Simoni de Almeida Borges. - R José.Emrnendoerfer, 173 - Nesta;

Jundir Daufenbach - RJoãoBertoli - Nesta;

Leandro VazFelix - R IrmãoLeãoMagno - Nesta;

LídiaGonçalvesDonatNeivert -R 291- A1fredoCarlosMeier-Nesta;

Loja deMóveis Andreoni Ltda. - R JoãcPlaninscheck, 27 - Nesta;

Loja deMóveis Colonias Tanquela/LojaMov. Coloniais - Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 1605 - Nesta;

Luiz GelvandoMagalhães - R.Manoel FranciscodaCosta, '1381 - Nesta; ,

Marcia Otto - R JoséTeodoroRibeiro, 540 - Nesta;

,
MetalúrgicaLeitzke - R Joinville, 2287 - Nesta; .

MetalúrgicaLombardi Ltda. -Rod. SC-416,Km 16:5,n05305 -Nesta;

Mov. Pradi Ltda. - R João Januário Ayroso, 2286 - Nesta;

Móveis Gusnett Ltda. - RAngelo Rubini, 1005 - Nesta;

Nazário Com. de Colchões Ltda. - R. Joinville, 3145 - Nesta;
,

Norberto Volpi -RFranciscoZacariasLenzi - Nesta;

NyallaCom.de Importados Ltda. - Av.GetúlioVargas,896 - Nesta;

Nyalla Com. de ImportadosLtda - Av.GetúlioVargas, 896 - Nestá;
Osmar Correa Pinheiro - ME. - R ProcópioGomes, 1320"apto. 303 - Nesta;

OsmarEngel-R.WolfgangWeege, s/nocxp 11044 - Nesta;

PaternolliMat. de Constr.Art. Ltda. - R FranciscoHruschka - Nesta;

RMar Ind. e Com. Ltda .

.;RWalterMarquardt, 131 '- Nesta;

Rildo Dressel-RMal.CasteloBranco, 4010 - Nesta;

Rio.NegrinhoMóveis eDecorações,R Joinville,4368 - Nesta;

Roberto Carlos David Travassos,R 768, s/n° - Nesta;

Rudmar Bruch - ROrácioRubini, 186 - Nesta;

SanaturaTerapias Nat. Ltda. - R PraçaAngeloPiazera, s/n° - Nesta;

Sanatura Terapias Prods. Naturais Ltda - R, Botafogo, 73 - Nesta;
.

Sanatura Terapias Prods. Naturais Ltda. - R. Botafogo, 73 - Nesta;

Scimidt Produtos Alimentáres L. - R. Fis. Verdi Francisco Lenzi, Nesta;

Valdecir Francisco da Silva - R. Inácio Zacko, fundos 119 - Nesta;

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

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

compareçam neste Tabelionato na Rua.ArthurMüller, n° 78, no p'ra�o de
Lei; a fim liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a

pena de se�em os referidos protestados na forma da Lei, etc.

JD/Jaraguá do Stil, 20 de janeiro de 1999. '.�
Ilton Hoffmann

Tabelião Designado,
'1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DNA, sob o comando

sonoro dos DJs Fernando e

Juliano. No sábado (23), a
agitação continua.

SALGUE IRO NA
NOTRE DAME
(jt> Depois da inesperada
noite de reabertura,
realizada no final do ano

passado, a Boate Notre

Damejá anuncia mais uma

urpresa para a primeira
romoção de 1999. E olha

ue a novidade é das boas.

ia 6 de fevereiro o som

ontagiante da Escola de
amha do Salgueiro
stará invadindo a

'passarela" da Notre, com
15 componentes da bateria,

quatro mulatas e um

puxador de ritmo. Uma
noite de Carnaval pra
ninguém colocar defeito. A

.,•••••••••. C
I PODEROSOjOE
I - Diretor: Ron Underwood.

I - Elenco: Charlize Theron, Bill Pax ton, ...

I
- Gênero: Aventura,

• Sinopse
I
I

festa vai ser grande, com
certeza. Na terça-feira (9).
também haverá noite de

Carnaval. É bom já ir

preparando aquele
modelito colorido.

O NOCAUTE •••

DO SONO
(jt> Admiradores do boxe.
ao que parece. nasceram

para esperar. Na luta entre

o comedor de orelhas,
Mike Tyson, e o sul

africano Francois Botha.
ocorrida na madrugada do

último domingo (17). em
Las Vegas (EUA). a
emissora de TV nos

anunciava que o combate

iniciaria após o programa

Super Cine. E foi o que
realmente aconteceu. Só

esqueceu de avisar a
dimensão do tal "apôs".

, 1'1

Na tradição dox chissic'os do entretenimento live-uction Disncy.
chega o filme dc aventuras mais cxuuordinário do período dc Jóias.

Poderoso JIJt' (Miglu» Jot' YOlIlIg). Para a maioria das pcssoas . Joc.
um gorila enorme . .: um mito e lima lenda. o guardião sagrado e

dclcnxor dos nativos dc uma pequena aldeia africana. Para sua única

amiga . .Iill (Charli zc Thcron), ele': um protetor e companheiro,
.I untos. des são a única Iarml ia que amhos têm desde que suas

mães furam mortas por caçadores 20 anos antes. Agora. quando
numa dc suas expedições às remotas montanhas l'angani. na África
Central.ol.lx')logo(;n:gl! <)" Hara (Bill Paxtom dcsco!....e um incrível

gorila dc cincn mctrus. I Je e Jill salvam a poderosa. porem inocente

criatura dos predadores humanos. transícrindo-o pura uma segura
reserva animal na Calitörniu.
J,lC. entretanto. não ficará scgur» por muito tcmpo. Sua notoriedade
o torna um alvo f�Ít:il pura um inimigo do passado ... um impiedoso
caçador ansioso por roubar J,lC. devido ao seu valor incalculável no

mercado negro dc espécies cm extinção. Sentindo-se ameaçado e

confuso no conlinamCllto de seu hahitat anilicial. .I1X: I1nalmente

foge. A deswmunal criatura atravessa � metröpole de I.os Angdes.
deixando'um rastro de destruição e eaos em seu caminho. Jill e

(;regg ,OJTem para salvar Joe antes que de seja ahatido pclas
autoridades lo,ais e a pcrseguição termina ,om uma innível

demonstração de ,oragem e altruísmo do poderoso JllC. que prova
que dentro desta assustadora criatura selvagem hate um coração

JOINVILLE

Antes da luta principal.
teve uma interminável

preliminar. um quase longa
metragem que falava de

todas as etapas da vida do

Tyson (aquela história de

sempre. que era pobre. '

nervoso. determinado.

demolidor. encrenqueiro.
que foi preso ... ) e um breve

histórico da trajetória da

carreira do desafiante

Botha. Resultado: a luta

que parecia ter início

programado para

aproximadamente I hora.

começou às 2h48 da

matina. Muitos

telespectadores lutaram

bravamente contra o

cansaço da espera, Mas

não teve jeito. A toalha

branca foi lançada. O
nocaute do sono foi mais

forte.

(i,S.e eine ,\lut'llt'r I: PtltlL'rnstl .InI." 1It")!t"ntlmtolt,:ensura Ihn).
H ..rári..s: l-'h.IU. Itoh-'5. IYh.1Ih.lU.

i"I\ J-\ •••••••••••
I
I
I
I

I>a Mat!ia ;'1 Scdu\;;-.Il (censura 12 ..nus). I
Huroirius: )Mh.lO. 21h. IC.N.C eine .\luella 3: I,O,IIhio lia TV (censura ltvrej.
Hurárins: 14h. J :;h ..5. I
Amor /\Il'm da Vida (censura 12 anus). IIlnrári..,,: 17h15. IYh.IU. 2Ih-'5.

I
BLUMENAU I
C.N.C. (,ine Neumarkr í: Ppdl'ro ...O JOt' f.1t*'J.!l"ndadu/n:nsura ltvre). I

Hnrári..,,: 14h.l4l. 16h-'S. IYhIS. 21h4S.

IC.S.e. eint' Nt'ulIllIrkI2: Amor "km Ja Vida (censura 12 ..tnns).

H ..rárin,,: I-'h. 16h.l4l. IYh. 2Ih.l4l. I
C.lV.C. Cine Nt'UII1llrt, S: Poo,,'roS41 JOl' fduhladnlt.'eRSura Ihn-). •H ..rário,,: ISh. 17h1S. IYh.l4l. 2lhSfI.

C.lV.C. Cíne Nt'ulIIlIrkl-l: Pani S4:rnpR' CilHkrl'la h't"llSurd li",,"). I
Hnrár�",: l-'h.l4l. 16h-'S. IYh. 2Ih.l4l.

IC.lV.{O, Cine NeUIIII,rtI5: Silllfl�) I:mllil,m:i "'rapalh;-ttl (l't"ßSurõt livn-).
Hnrár�",: 14h. I-SMS. 17h.l4l. I
I.aooa Lado I(pré-estréia, de st"xta a df)min�u: censura 12 anus).

Hnráriu: 21h15. I
I
I

C.lV.C. eine /\'eUI1l11rla ti: I.oanuo na TV h:t"llSura livre). I
Hnntrio: 14h 15.·

.

Da Mõlt!ia;1 St'uU,':kl (n:f1SUrA 12 anus). I
Hurár�",: 16h. IKh.I4I, 21 h. I

•

G,iV,C. eine .\lut'lIt:r 2: Vida dl' 11l�:1\) hluhladu/t:t'ß:'iura livf"'t').

Hnrárius: 14hl�. IhhiS .

Viúa Ul' 11l�l'hl

(de�unda à"luinla: duhladu/n'nsura livre).
Hurári,,,,: IYhI5. 21h1S.

nohrc C hcnlico. * l'ru�ramaçãC) l'álidll para fi �ríf)df) dt' 22 a 2NI.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

---------------------------------�Artigos para esta co/una devem ser enviados para Rua João Pico/li, 246, Jaraguá do Sul (SC),
��ep:8�1-59�epffiffi�����x:3�m9�3m-8��oscu�oos�te�/un��/

.....

B
-

)eodoroda é
'seca, 1452 0

!f: 372-3306 �
C .lDi�,joSul.SC � A

(�l:dm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

�- ----- -�--------�-

BLACK SABBATH - "Reunion"

Nos anos 70 os Beatles ainda eram a referência sonora para
incontáveis bandas iniciantes. Nos anos 90 o Black Sabbath

ocupou este papel.. Os acordes arrastados e pesados e os ritmos
monocördios que eles inventaram aparecem no trabalho de

Nirvana. Soundgarden. Alice in Chains e muitos outros. Foi

uma doce vingança para urna banda que não cansava de ser

ridicularizada pela crítica. Por isso. quando foi anunciada a voltá

da formação clássica do Sabbath muita gente mal conseguiu
acreditar. Em 1997 Ozzy Osbourne (vocais), Tony lommi

(guitarra). Geezer Butler (baixo). Bill Ward (bateria) se uniram

para urna série dc shows e a gravação deste CD duplo. que
aconteceu no dia :-; de dezembro daquele ano na NEC Arena,
em Birmingham. Inglaterra. cidade natal do grupo. Nenhum
clássico ficou dc Jora. O repertório traz músicas que todo

metaleiro conhece desde o berço como Paranoid. lron Milli.
Chi/drell ofTlte Gran>. Wilr Pigsc Black Sabbath. O disco tem

duas ótimas inéditas. Psvcho MCIII e Selling 111 Mv Soul, que
foram registradas em estúdio. A performance da banda é

estupenda. Nem parece que ficaram tanto tcmpo sem locar

juntos. E o melhor dc tudo é a presença do baterista Ward. que
há tcmpos anda doente. Encarou os shows scm pedir arrcgo.
l ndispcns.ivcl é pouco pura definir Reunion � (Pau/o
Cavalcanti)

Informativo Center Som: Títulos ruais vendidos: Axé Bahia
99. Torre de Babel Internacional. Jota Quest (De Volta ao

Planeta ... ) e Nativus. Principal lançamento: O Príncipe do Egito
(trilha sonora do filme).

" Pense nos outros, não em termos de angelitude ou

'perversidade" mas na condição de seres humanos com

necessidades e sonhos, problemas e lutas
semelhantes aos seus" (Chico Xavier)

E� �'N'fON'4
r:Jr' '

E bem provável que em 1999 grandes nomes do pop
nacional e até internacional voltem a visitar Jaraguá do

Sul. A afirmação é de um conhecido e entusiasta

empresário da noite local.

NIVER
Herton L Schünemann (22/1). Fabiana Fausel
Koch (22/1), "Paula E. Rosa (23/1). Danilo Dias

\ Paiva (24/1), Cristiane Klemann (24/1), Eloisa
Peters (25/ I), Valmir Garcia - Rato (25/1),
Débora Schmitt (26/1) e Gislaine Mohr (28/1),

Dr. Paulo do Carmo
CRO-3229

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

Gráfica e Editora CP Ltda.

Fones/Fax
(047) 370-8654 370-7919
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8 - CORREIO DO POVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Alegre esperança
Ainda estamos iluminados pelas luzes

natalinas, e comemoramos a entrada de um novo

.ano. O clima de final de ano nos tornamais alegres
e felizes. Sentimos que nossa vida fica diferente,
olhamos para o mundo com outros olhos.

O início de um novo ano é comemorado com

um feriado. O Dia da Confraternização Universal.
Neste dia, celebramos a esperança de que um dia
todos os povos estarão unidos na construção de

um mundo novo, mais justo e humano.
Esta esperança nos anima e desafia a

transformarmos nossa realidade numa realidade
mais próxima daquela que gostaríamos de viver.

Esta é a característica cristã: vivemos a

esperança de um mundo mais humano e justo com

os olhos fitos na alegre promessa do Novo

Testamento, que é, inclusive, o lema deste novo

ano na nossa igreja: "Nós, porém, segundo a.sua

promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde

habitajustiça." 2 Pe. 3.13.
Moti vados por esta passagem neotestamentária,

nos alegramos na certeza de que Deus nos guiará
em nossos cami·nhos. Por isto, ano novo é um

terr.po de lançar os olhos para frente a fim de
encarar com firmeza os desafios deste ano que
inicia. Com certeza, poderemos vivenciá-lo melhor
se nos dispusermos a caminhar como comunidade

cristã, em conjunto. Esta é uma tarefasque nos

desafia e nos revela que a vontade divina é de que
Sua Palavra seja conhecida por todas as pessoas.

Neste início de ano, todas estaremos almejando
um ano novo cheio de realizações, de saúde e

felicidade. Mas, o que é a felicidade em nossa

realidade? Com certeza, não é o consumo

desenfreado, propagandeado pelo comércio. Vemos
nos anúncios a sugestão de que consumindo, seremos
felizes. Sem dúvida, o caminho não é este, pois
sempre nos deparamos com a frustração, tão logo
esteja consumado o ato da compra. Mas o caminho
da felicidade certamente passa pela solidariedade

para com o próximo, pela paz consigo mesmo, com

o próximo e com Deus. Se estamos felizes conosco

mesmos, sentimo-nos mais dispostas a encarar os

desafios do mundo no dia a dia. Vivemos numa

sociedade doente, que quer nos fazer acreditar que
podemos encontrar a felicidade sozinhas, mas a

realidade nos revela que o sofrimento humano não

pode ser ignorado na busca pela felicidade e

realização neste novo ano. A alegria de podermos
desfrutar das bênçãos divinas certamente passa pela
solidariedade e compromisso com o próximo que
sofre. Não vivemos isoladas no mundo, mas somos

parte de um todo, e assim, em conjunto: poderemos
construir uma nova realidade neste novo ano que se

inicia. FELIZ E SOLIDÁRIO NOVO ANO!
Marta Moura Streppel

Curso de Italiano
o Centro di Cultura Italiana (Paraná-Santa Catarina), o Círculo

Italiano de Jaraguá do Sul e a Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense), oferecem curso de Italiano de alto nível a um custo muito

baixo.
Taxa de inscrição de R$ 85,00, valor relativo ao semestre, .incluído o

material. Isto é possível porque tem-se o apoio da Universidade da

Perúgia - Itália.

O curso terá a duração de três anos, sendo três horas/aula por semana. '

Para fazer sua inscrição ou maiores informações, procure a Ferj, Rua
dos Imigrantes, 500,
ou pelo telefone (047)
371-0983.

Aproveite esta

oportunidade. ,

de Jaraguá do Sul

-

AUTOMÕVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Qualidade
Marista de

Educação

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 22 de janeiro de 1999

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Apoio:

ROTARY X GOVERNADORIA ADJUNTA - No sentido de

antecipar a organização e planejamento de suas metas e atividades
distritivas e preparação dos novos dirigentes de clubes para a próxima
gestão Rotária, solicitamos aos presidentes e secretários indicados

(1999/2.000), que atendam com a máxima urgência a solicitação do

governador adjunto Paulo Brizolla Tavares Filho. É necessária a

antecipação das informações já que o companheiro Rolf Botho

Hermann, governador Distrital indicado 99/2000, necessita para
montagem das agendas de trabalhos da governadoria dos novos

dirigentes dos clubes da Região VII�, além de tê-Ias a tempo para
relatório de R.I. na próxima reunião internacional nos EUA, em

fevereiro 1999. No símbolo do Rotary a engranagem deve estar

perfeita, não podendo falhar nenhum dente. Façamos a nossa parte.

ROTARY X LIDERANÇA - Liderança é a base de sustentação de

tudo que ocorre em nossa vida, quer seja na nossa família, nos

negócios, nas amizades, nas empresas, na política e no nosso trabalho

diário. Dependendo do tipo de liderança que seguimos, poderá ser o

grande bem' ou mesmo o grande mal. Existem líderes que insuflam
às guerrilhas, aos saques, a insubordinação e às desavenças entre

pais e outros familiares, travando uma convulsão social. Não é dessa

liderança que o Rotary precisa. A organização rotária se orienta pelas
normas de "dar de si, antes de pensar em si" e "rnais se beneficia

quem melhor serve". Daí necessitamos de lideranças brandas, que
convençam pacificamente, levando a um campo de orientação de

normas democráticas, da Verdade e da Justiça. O Conselho Diretor
de cada clube tem a responsabilidade de conhecer e fazer cumprir os
Estatutos e Regimento Interno, que regem as bases da organização
rotária. Daí a importância de instrução rotária nos clubes para evitar

que admitimos lideranças que, no intuito de se projetar de qualquer
maneira, prejudica os companheiros e desrespeitam normas.

Trabalham de forma clandestina, destilando venenos de modo a não

ser percebido. Por essas e outras razões, é que a papeleta da proposta
de admissão não deve correr entre os companheiros, antes de uma

profunda averiguação. Rotary não é elitista, mas dispensa certos tipos
inconvenientes que não se moldam aos seus princípios.

ROTARY X DICAS PARA 'UMA ADMINISTRAÇÃO
EFICIENTE - I) O bom senso é fundamental na administração.
2) Você pode avaliar, em grande parte, a seriedade e confiabilidade
de um fornecedor pelo cumprimento dos horários e prazos nos

primeiros contatos.

3) Você, como administrador, pode e deve ouvir todas as opiniões,
mas não se esqueça: a decisão é sua.

4) Avalie todas as opções antes de tomar a decisão que julgar melhor,
mas depois de tomada, nunca se arrependa. Arrependimentos não

levam a resultados práticos.
,

5) Ao nomear uma comissão para estudos e resolver um problema,
lembre-se de que quanto maior o número de integrantes da comissão,
mais tetnpo será gasto para chegar a uma conclusão.

6) Errar é humano e impossível de ser evitado. persistir no erro é

burrice.

7) Cada indivíduo tem direito a uma quota de erros de acordo com o

seu nível de responsabilidadés. Se ultrapassar a quota, demita-o.
8) Seus auxiliares foram contratados para resolver problemas e não

para trazê-tos para você. Ouça, oriente, mas não torne.decisões pelos
outros,

9) Não deixe que ninguém lhe venda um plano por causa do tom de

voz ou da força de sua personalidade.
10) Oitenta por cento dos problemas resolvem-se por si próprios.
Uma das funções do administrador é detectar os outros 20% e resolvê

los no momento oportuno.

� ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

(047) 373-0187

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982·071 O
Rua Paraíbà, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ferj busca intercâmbio italiano
o CESJS (Centro de

EnsinoSuperiorde Jaraguádo
Sul), da Ferj (Fundação
Educacional Regional Ja
raguaense), irá implantar no

'

próximo ano algumas ações
que promoverão o intercâm
bio com universidades ita

lianas. A informação é da

diretora Acadêmica, Iria
Tancon, que garantiu, ainda,
que este intercâmbio é mais
um passo no processo de in-

.

temacionalização da Ferj que
este ano contou com o inter
câmbio de professores
brasileiros e estrangeiros.

A diretora explicou que a

iniciativa surgiu através do
interessedoDepartamento der

Letras em incluir a língua
italiana na sua.proposta de

cursos extracurriculares de

Língua Estrangeira para o

próximo ano. Os primeiros
contatos estabelecidos como

professordr. LuigiCarindelli,
diretor do Centro di Cultura

Italiana Paraná-Santa Cata

rina, com sede em Curitiba,
concretizaram reuniões na

instituição com diretores,
chefes e convidados da

comunidade.

Ficou acertado que o

curso extracurricular de

língua italiana terá início no

primeiro semestre do pró
ximo ano. "Outra possibi
lidade concreta é o inter
câmbio entre docentes e

discentes do curso deArqui
tetura e Urbanismo com a

Universidade de Ferrara.

Estamos estudando a pos
sibilidade da vinda de do
centes da universidade ita

liana para ministrar cursos
sobredecoração de interiores
ou design moveleiro, por
exemplo", concluiu Iria.

o papel da Coordenação de Extensão
Ao longo dos últimos anos

vem crescendo a participação
da Coordenação de Extensão
no desenvolvimento da Ferj.
11as apesar de todos os

trabalhos realizados junto à

comunidade, procurando
oferecer seus serviços em

prol da sociedade jara
guaense, alguns alunos ain

da não conhecem as ati
vidades desenvolvidas pelo

departamento.
A coordenadora da Ex

tensão, Rosemeire Puccini

Vasel, explica que o maior

objetivo do setor é estreitar
o relacionamento da Ferj
com a comunidade. "Desen-
volvemos ações, elabo
ramos projetos, promo
vemos cursos além de parti
cipar de atividades filan

trópicas como campanhas e

programas contra a depen
dência química, entre ou

tras" .

Um destaque das ações
é o Programa de Educação r

Permanente que atua na

preparação das pessoas,
tendo por base o aprimo
ramento dos conhecimen-'
tos adquiridos e a conquis-
ta de novas experiências.
"Já para os alunos da Ferj,
fazemos um trabalho de
assistência com bolsas!

trabalho, alojamento para
os estudantes que vêm de

fora, oferecendo segurança
, para os estudos e a integra
ção junto aos demais estu

dantes", afirmou a coorde
nadora.

Além dessas atividades, a

Coordenação de Extensão é

responsável por todo o trabalho
de marketing e publicidade da

Ferj, elaboração de endomar

keting, comunicação e dos
eventos internos e externos.

"Nossaparticipação estende-se
ao trabalho das diretorias
acadêmicas oferecendo ajuda
naexecução de suas atividades.
Acredito que nos próximos
anos a tendência seja atu

armos mais próximo às co
munidades. A nossa idéia é

que possamos fazer muitos

trabalhos, principalmente de

pesquisa, junto à sociedade
e mais especificamente à
comunidade empresarial",
finalizou Rosemeire.

CORREIO DO POVO - 9
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"AS SUTIS MUTAÇOES DO
MERCADO FEMININO �

"Ém mulher não se bate nem com uma flor". Até

porque, hoje em dia, elas revidam.
A mulher está prestes a se liberar do jugo masculino

à procura de um caminho próprio, que lhe permita agir
com um grau de autonomia. Sente que deve agir e

começa a se movimentar numa certa direção, sem saber

para onde o caminho a levará. O mercado feminino
encontra-se nesta fase de 'evolução indecisa, sem saber
como se portar frente ao mundo como mulher e

feminista. Os homens não querem que as mulheres

ocupem o seu espaço mas cedem, desde que a mulher
use a feminilidade.
A mulher emancipada é uma mulher diferente das

outras. Além de opinar sobre cinema, colegas,
compras caseiras, da participa em debates como a

política, a arte, decisões empresariais. Para entender
a mulher, é preciso tentar se sentir como ela. A sutil

modificação que observamos hoje com respeito à

relação entre os dois sexos repercute, sobretudo, no
campo da decisão. A área de responsabilidade e de

�

influência da mulher aumenta dia a dia na sociedade
brasileira. A emancipação da mulher encontra-se em

diferentes estágios de evolução dependendo do país,
mas obedece a uma constante que se repete de nação

I

a nação. O fator chave da emancipação é o emprego.
Nas famílias brasileiras, cada vez mais, a decisão

de compra passa a ser da mulher. Estima-se que 65%
das compras no País sejam feitas por mulheres. A,
recessão econômica do período 1980/94 tornou a

mulher brasileira mais ciente dos valores materiais e

do poder que ela tem como consumidora. As mulheres

conquistaram espaço e respeito profissional. Em
apenas alguns decênios a mulher liberou-se da
submissão do sexo. Ela tem hoje poderes para
comandar o processo sexual e com isto pode assumir
a liderança nas relações interpessoais entre o homem
e a mulher.

É importante que o executivo de marketing se

familiarize com os segredos da sedução, como roupas,
jóias, perfumes, cosméticos, tudo aquilo que a mulher
usa de maneira direta como arma de sedução.

Fonte: Livro "Surfando as ondas do mercado".

STIDORESDA
-

DMINISTRAÇAO

Elaborad o po r:' José r------------..........--�.......I

Paulo Kneipp Júnior, POSTO MIME 5 i

Fabrício T. Beber, Fredo, Milli,� ,At::�M. Klemz, Gilmar F. 'Ir�
Henn, Gilson R. Müller e

Jacques Schroeder, aluno� mime B 371 9964!
da 9a fase do curso de
Administração.

Coordenação: professora I
Cláudia Regina Althoff.

�r i
Rua Presidente Eptfoo/o Pessoa, 1155 I(próx. ao Kohlfx1ch)Jar� do Sul- SC

I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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llinho

.,� "�,,,' �).1 com
y ,,"" -, ' .;>��-. '�t: )_/(..:\
: "�$i}na,.para

;'����!'j- '\<, ,-,:}'--. '}

atn�íTuinhos e
,y (;�,���:�'t<i::.�t {\):{: -::

famili�u�ês··em suà'
-:�i�;r'esidªncia.
�i� é: filho de
"-.:%' _f', 'i;.

Alex' �.J�abiane
Urbím

,', Embelezando a

coluna
a garotinha
Fernanda

Marafigo, que
completou
aninhas no día
B'/1.

.'

Nascimentos
3/9/98 - Elias Gabriel da Silveira da Silva
13/11/98 - Daniel Ferreira Bueno
16/11198 - Fabiola Vandoski Chrispim
21/11/98 � Gabriele Cristina Zanghelini
22/12/98 - William Ricardo Rossi Dias
28/12/98 - Lucas Ailton Dalmarco

28/12/98 - Oscar Felix Rodrigues da Silva Lujan
30/12/98 - Matheus Kazmierski
31/12/98 - Anderson Gonçalves Pereira
1/1/99 - Luan Maria

1/1/99 - Lucas Maria

2/1/99 - Brenda Bauner

3/1/99 - Ramon Antonio Dallabond

4/1/99 - Gabriel Hamester Veloso

5/1/99 - Jonatan Luís de Souza

5/1/99 - Keity Dayani Langa
5/1 /99 - Thaís Heloísa Alonço
5/l/99 - Romy Huber Pradi
6/1/99 - Eduardo Lipinsky
6/1/99 - Henrique Pagno
6/l/99 - William Gustavo Baer

8/l/99 - Lairiane Cristina Melek Rodrigues
8/1/99 - Rychard Wellyngthon Galhardo

9/1/99 - Clarissa Maria da Silva Porto

9/1/99 - Larissa Caroline Lange
9/1/99 - Rhuan Marciel dos Santos

10/1/99 - Felipe Alves
10/1/99 - Jaqueline Rodrigues
1111/99 - Alexandro Kirschen
1111199 - Luana Maria Mader

11/1/99 - Samuel Ricardo Rodrigues
11/1/99 - Talyta Thibes Tecilia
11/1/99 - Wesley Daniel Passig
1111/99 - William Patrick Passig
12/1/99 - Arnanda Rodrigues Cipriano
.......... � � .

r:
i

I

._�---.

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

b-------Convênios----�

UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO
DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Senhora Sibila Planinschek

Demarchi, matriarca do CTG

Laço Jaraguaense, afivelou
as malas para um merecido

descanso de três meses nos

Estados Unidos, em
companhia das filhas
Marilze, em Washington, e
Marili, no EStado do Texas.

Dona Sibila voltará a tempo e

estará, como sempre, na

tribuna de honra durante o .

nosso rodeio, de 13 a 16 de
maIO

Márcio Vieira, do
Piquete Boiadeiro,

xiru campeiro e meio

matuto para com as

lentes, é compensado
pelo sorriso e

simpatia da beldade

que o acompanha _

Losi Marcolla e esposa.
Iosi é conhecido como o

"Dunga" do Laço
Iaraguaense, está sempre

emprestando sua

competência e dinamismo
para uma tradição
gaúcha cada vez mais

forte e bonita. Um grande
abraço, Iosi

FESTA CAMPEIRA
DIA: 24/1 - INíCIO: 8 HORAS

PROVAS DE LAÇO VACA MECÂNICA, VACA PARADA 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.

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Informativo MTG
o coordenador da 9a Região Tradicionalista

Gaúcha, senhor Wilson Ribeiro, informa que
a seleção de Santa Catarina não participará
do Rodeio de Campeões do ano de 1999, a ser

disputado na cidade de Ponta Porã, em

fevereiro "práximo. O motivo é de ordem

sanitária animal, ou seja, existe um foco, ou
suspeita, de uma doença eqüina e/ou bovina

no Estado do Paraná, então os Estados do

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

não transitarão com seus animais entre

esta.dos. Ao MTG, parabéns pela cautela.

Agenda gaúcha
5 e 6 de fevereiro -

Rodeio Crioulo do CTG Lucena - Itaiópolis
13 e 14 de fevereiro -

Torneio de Laço - Piquete Querência Nova - Rio Negrinho

Gaúcho(a) de idade nova

Jaime Fran.zner Júnior "Juninho
"

(2), João Paulo

Franrner (3), Maria Angela Planinscheck (8), Jair
Rincaweski (13), Clemerson Nunes "Teco" (1'7), Ana
Maria Roder (17), Wanderson Rau (19), Elisangela
Ropelato (22), Sônia de Luca (24), Charles Wasch (30),
Luciene Susan Franrner "Susi" (31).

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

\

ESCOLINHA LAÇO "E OURO
"O PROFESSOR 'BECO

..
CARNES

,DItl

DEMARCHICOM. DE CARNESEFRIOSLTDA.
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-052·4

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUA,LIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CRUZEIRO MARITIMO

Paris/Lucérna, Innsbrucl<IVeneza/
Florença/Roma e Assis

14 dias/12 noites

Desde US$ 1.848,00
Saídas: 4 e 18 fevereiro

Alemanha, Á-ustria, Itália
com Vaticano/Suíça e França
15 dias com guia desde o Brasil

US$ 2.680,00
Saídas: 7 março a 15 março

,

CANCUN

Desde US$ 1.030,00
Saídas: 28 fevereiro - 7 e

14 março - 4 e 25 abril

NOVA YORK
I

Desde US$ 1.145,00
Saídas: 6, 20 e 27 fevereiro

DISNEY - 1 O dias

Desde US$ 1.338,00
Saídas entre 18 fevereiro a 20 junho

Exceto: 1, 2, 3 de abril

PORTOSEGURO
. Desde R$ 440,00

"

MACEIO
Desde R$ 565,00

NATAL
Desde R$ 59�,OO
FORTALEZA

Desde: R$ 640,00
Saídas: março

Os pacotes acima incluem:
passagem aérea, 7 noites hotel
com café da manhã, city tour

com guia, transfer

Mini Búzios - 4 dias

Desde US$ 280,00
Saída: 1 de março

Todas as refeições a bordo inclusas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mudas de árvores frutiferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

�
.�

AGÊNCIA PORTAL

PARQUE AQUÁTICO

Sehmitt
Iêtl'M f.:i I:)

Antídio e

Beatriz
Lunelli

(Lunender
Têxtil), na
bela
residência
de veraneio,
no litoral
catarinense

Fone: 372-3100

Aryberto Léo Bartuscheck (diretor
da Studio FM) com a esposa Dalva.

Ele assumiu a direção da Regional
Norte· da Acaert (Associação
Catarinense de Emissoras de Rádio

e Televisão)

Veículos, p'eças e serviços

Gracielle
Schuchardt.
Ele retornou

dos Estados
Unidos onde
cursou

desenho

gráfico,
ilustração e

tipografia de

animação na

Escola de

Belas Artes de
Nova YorkFONE: (047) 371-2111

I�.OJAtt; i�
Máquinas para empacotamento

Rua Araquarí, Í36 - Ilha da Figueira
FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá do Sul - SC

I<IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
Enl�ell\371-7575 domicílio

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(prox, Duas Rodas Indt)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edlen Junk•• ,

Cleydi promete gestão voltada
à realidade do ensino na região
- - - - - - - - - - - - - -- - - - --- _"_- - -- -- ----

Coordenadora da 79Q CRE tem como metas a democratização da
administração e a integração dos alunos ao processo educativo

Jaraguá do Sul - Uma

gestão mais democrática é
o que promete a recém
empossada coordenadora
da 1 � CRE (Coordenadoria
Regional de Educação),
Cleydi Gonçalves de Castro.
Ela disse, que pretende mo

ralizar a educação na re

gião, valorizando protes
sores e alunos, fazendo-os
participar do processo edu
cativo, resgatando a ci
dadania e buscando me

lhor qualidade no ensino. "O
objetivo é fazer com que os

alunos se sintam partes inte
grantes nas unidades esco

lares", declarou.
Segundo CleydL o exer

cício da cidadania pres
supõe conhecimentos e dis
cussões sobre a História re

cente do País e suas conse

qüências e noções de políti
ca. "A preocupação é for
mar cidadãos conscientes

que possam contribuir criti
camente com o País e não
apenas repassar informa

ções aos alunos", explicou,
acrescentando que o con

ceito de cidadania será mi
nistrado principalmente nas

disciplinas de filosofia e so

ciologia, "tendo em vista
a realidade da região", re
forçou.

A coordenadoria lem
brou que, de acordo com

determinação, o ano letivo
terá.200' dies. sendo 800 ho
ros/oulos.As escolas da rede
estadual estão abertas para
matrículas, transferências e

demais informações entre 13
e 19 horas. As aulas come

çam no dia 3 de fevereiro.
Uma equipe da CRE está
percorrendo as unidades
escolares para concluir re

latório sobre a atual situ

ação dos prédios educacio
.nols. Dados preliminares

T·RANSPORTE ESCOLAR
TIO PÓVOAS

Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para
aulas de:

natação - dança - catequese - reforço - artes
marciais - idiomas - música - futebol - teatro -

colégios - creches - pré-escola - etc.

Marcos A. Póvoas
Rua Willy Günther 155 - Rio'Cerro I

Jaraguá do Sul - SC

revelam um estado de
abandono. Para recuperar
as salas de aula do Colégio
Estadual Abdon Batista, o
mais antigo da rede em

Joroquódo Sul, será neces

sário investimento de RS 200
mil.

Com relação ao ensino

religioso, Cleydi informou
que continua sendo faculta
tivo, extra-classe, não sendo
baseado em nenhuma dou
trina. "O objetivo é apresen
tar noções de espiritua
lidade, dentro de conceitos

. cristãos", explicou. Sobre a

paralisação em setembro,
quando o Município sediará

--

'Abandono: depredações em escolas da rede estadual
.. -

os Joguinhos Abertos, a co

ordenadora disse que as

aulas serão repostas.
INDICAÇÃO - Cleydi foi

indicada para o cargo pelo
PPB, onde é filiada desde a

fundação. Coordenou a

campanha da atual prefei
ta de Florianópolis, Ângela

. Amin, ao governo do Este-

do, em 1994, quando foi
derrotada por Paulo Afonso
(PMDB).

Formada em pedagogia,
fez pós-graduação em su

pervisão escolar e tem 24
anos de magistério. Foi
nomeada pelo governador
Esperidião Amin no dia 4 e

assumiu no dia seguinte.

A importância do uniforme
* Diane Freiberger Marinho

Atualmente, empresas e escolas, cada
vez rnols. têm aderido ao uniforme.

Além de identificar o estobelecimento
e não ser apenas um mero padrão
estético, o uniforme escolar é muito im

portante no processo de educação do
indivíduo.

Especialistas em Educação e Recursos
Humanos apontam alguns aspectos refe
rentes a essa importãncia da vestimenta

padronizada:
A criança, que geralmente não car

rega consigo e ainda não possui docu
mentos pessoais, pode ser facilmente
identificada na rua através do seu

uniforme, pela escola a qual pertence, a
que proporciona maior segurança para
ela e tranqüilidade para os pais. Em caso

de alguma necessidade, os pessoas po-
.

derão recorrer à escola que·a conhece.
,

.

As crianças uniformizadas têm o

aproveitamento escolar muito melhor do

que as não uniformizadas, pois a diferença
de classe social não é estampada nc

maneira de vestir, evitando situações de
comparação do poder econômico da
famDia que causam constronqlrnento e

refletem negativa-mente na auto-estima.
As mães, donas de casa, são as maiores

fãs do' uniforme, segundo elas, há
economia de roupa e a escola não vira
um "desfile de modas", o que evita a

compra de muitas peças, estímulo que as

crianças recebem .principalmente da
televisão desde pequenas.

Neste sentido, as crianças aprendem
também a lidar com o dinheiro desde cedo
e que tudo tem seu horário, seu momento,
a começar pela roupa.

Esse "desfile de modas" e estímulo de

consumo dispersa a atenção da criança,
prejudicando a aprendjzagem.

Hoje, as confecções especializadas no

ramo de uniformes já trabalham com

materiais e tecidos próprios para esse fim,
resistentes a muitas lavadas como exigem
crianças ativas, em idade escolar.

Alunos com o nome da escola estam

pado no peito a prendem a amá-Ia,
conseqüentemente a sua cidade, seu

país, enfim, a ser patriota, o que o Brasil

precisa e muito.

*

Pedadoga

'UNIFORMES

Uniformes escolares e profissionais, camisetas
promocionais, moda branca e agasalhos esportivos

o ANO TODO COM VOCÊ!
Rua João PicoUi, 94 - Centro - Fone/Fax: (047) 371-8631
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Alunos repetentes têm nova
,;

chance em recuperar ano letivo
Atendimento único para
crianças da pré�escola

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

Jaraguá do Sul - o aten- da criança na sua tota

dimento às crlcnccs dos lidode, baseada em doisProjeto pretende reduzir o índice de reprovação entre estudantes de
escolas municipais e estimular os ensinos infantil e fundamental

pontos principais: constru

ção de sua identidade,

autonomia e socialização;
ampliação dos conhe

cimentos do mundo,

A Proposta Curricular

definiu as áreas curriculares,

que são concretizadas nos

conteúdos desenvolvidos,

As áreas foram denomina

das da seguinte forma:

liberando a expressão, que
abrange a língua escrita, a

ensinos infantil e funda

mentol. emboto em LH)i
dades diferenciadas, está

unificado na mesma Propos
ta Curricular, que vem sendo

I I

implantada gradativam�n-
te nas unidades, comi o

prazo de dois anos pard a
I

efetivação da proposta,
Para atingir este objetivo, a
Secretaria de Educação
atuou em três eixos: na

definição da Proposta

ArouivolEdson Junkes

Jaraguá do Sul - Desde
ontem, 386 alunos que não

atingiram a média final em
1998 têm a chance de recu

perar o ano letivo, Divididos
em três pólos, nas escolas
Renato Pradi (Caic), Alber
to Bauer e Vitor Meirelles,
estudantes de 5° a 8° série
voltam às salas de aula para
receberem o conteúdo
didático, A medida, pelo
segundo ano consecutivo

implantada em Jaraguó do
Sul, pretende reduzir o índice
de repro-vação registrado
na rede municipal de ensi
no, de 5,8%, "A meta é ficar
perto dos três pontos per
centuais", afirmou a se

cretária Isaura" da Luz Silvei
ra,

O Estudo Complemen
tar, nome do projeto inicia
do ano passado para tur
mas de 5° e 6° séries, terá
sete dlos. Após o término
do período, dia 28 deste
mês, o aluno fará a avali

ação, uma espécie de "se

gunda época", abolida
pelo MEC (Ministério da

Educação e Desportos)
para colégios municipais, e
mantida até hoje em esco

las privadas, O resultado
será divulgado dia 30 de
janeiro, um dia antes do
início das aulas,

A expectativa da Se
cretaria de Educação é
que 16 mil alunos retornem
às 40 escolas municipais no
dia 1 de fevereiro, Em toda
a cidade existem 17 Cen
tros de Educação Infantil

que atendem crianças até
seis anos, em regime de
horário integral. O acrésci
mo de 4%, em relação ao

número de matrículas do
ano passado, mantém a

média registrada nos últi
mos cinco anos, observa
Isaura Silveira, "Ainda há

vagas em escolas públi
cas", garante a secretária,

Curricular, na seleção e no 'língua oral, as artes e o movi

'capacitação dos recursos menta; descobrindo a natu-

reza, que são ciências natu

rais, Entendendo o hoje no

tempo do espaço, relativo à
ciências sociais, incluindo

história e geografia; e

matematicando a vida, no

que refere-se a matemática,

humanos,

O projeto definiu as bases

pedagógicas, viabilizando a
Proposta Curricular, numa

perspectiva da Educação
para Cidadania, o que

facilita o desenvolvimento

Inédito: reprovadOS terão última chance para aprovação
Nossa. meta. é ser
um d.iferencia.l em

Ed.uca.çã.o em

la.ra.guá. do Sul.

MATERIAL ESCOLAR COM BONS

PREÇOSVOC�ENCONTRANA
PAPELARIA MANIPEL
Na Epitácio Pessoa, 435 - PRÓXIMO AO ABDON BATISTA
e na Rua Dona Antonia, 300 - PRÓXIMO DA APAE

Fones: 371-0592 e 371-6111

APONTADOR acrílico
BORRACHA branca
CANETA azul/vermelha
LÁPIS PRETO (taber casteIl)
CARTOLINA diversas cores
LÁPIS DE COR C/12 GRDE
CADERNO 48 FLS (encapado)
CADERNO 60 FLS (encapado)
CADERNO DESENHO GRDE (encapado)
ESTOJO CANETINHAS C/12 GRDE
TUBO DE COLA
RÉGUA PLÁSTICA
* CADERNO UNIV. 15 mato (capa dura)
* CADERNO UNIV. 12 mato (capa dura)
* CADERNO UNIV. 10 mato (capa durá)
* CADERNO UNIV.' 8 mato (capa dura)
* CADERNOUNIV. 10 mato (capa simples)

0,15
0,10
0,18
0,10
0,20
1,60
0,33
0,40
1,00
'1,20
0,40
0,15
4,90
4,60
2,70
1,98,
1,95

VOCÊ MERECE O MELHOR.

Rua João Januário Ayroso, 115 - Jaraguá Esquerdo
Fone (047) 372-1388 - Jaraguá do Sul/Se

Você ainda pode ganhar 5% de desconto à vista ou

cheque pré-datado para 5 de março
• liens fora da promoção

:Doutorado emEducação
I I

I eon\7ênio f'erj/(lni\7er�idade de l1a\7ana
:Início � rHarço/1S9S

:Informaçõe�: 311-0SB3

euba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Capacitação de professores prevê
software educacional nas escolas
-------------�-------------------

Encontro reuniu, durante uma semana em Jaraguá do Sul, profissionais
da informática, educadores e gestores do ensino público

Jaraguá do Sul - Capa
citar professores para a área
da informática e introduzir

programas específicos nas

salas de aula. Este foi o tema
do 10 Encontro da Região
Sul para a seleção e uso do
software educacional, que
encerra amanhã, na Feri'
(Fundação Educacional

Regional Jaragúaense),
trouxe para o Município o

desafio de chegar no pró
ximo milênio com escolas da
rede pública de ensino,
informatizadas.

Voltado a professores e

gestores de educação, o
encontro promovido pelo
tv,EC (Ministério da Educa

ção e Desportos) apresen
tou os últimos lançamentos
do mercado. Represen
tantes de 20 empresas de
software de todo o Brasil,
inclusive três de Santa
Catarina, coordenaram o

curso. A primeira experiên
cia ocorreu na Escola Básica

Municipal Albano Kanzler,
onde foi instalado o Núcleo
de Tecnologia Educacional,
um laboratório de informá
tico direcionado ao apren
dizado dos alunos e capa
citação dos professores. "A
tendência é a informatiza

ção do ensino. E os profes
sores são os alicerces desse

processo", disse o prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL).

Em duas pesquisas di

vulgadas nos últimos dois
anos - uma pelo ONU (Orga
nização das Nações Unidas)
e a outra pela Secretaria
Estadual de Desenvolvi
mento Urbano e Meio Am
biente -, classificou Jaraguá
do Sul entre os cinco me

lhores municípios do País no
ensino até seis anos e no

ensino de la a 40 série. A
Prefeitura destina 40,7% da
receita à educação - o MEC

exige 25%.
Coordenadora dos cur-

Software educacional: conteúdo didático na informática

sos de especialização ern
informática em educação
da Faculdade de Infor
mática da UFRS (Univer
sidade Federal do Rio
Grande do Sul), Rosane

Aragon de Nevado apre
sentou um modelo dife
renciado de software edu
cacional. Implantado no

ensino da primeira turma de
professores da UFRS, o

. programa permite que o

próprio professor defina os

métodos de ensino, ela
borados no computador.

- O professor que não

tiver conteúdo de infor
mática enfrentará proble
mas dentro do sola de aula.
A cobrança virá do aluno =,

destaca a secretária de

Educação, Isaura da Luz
Silveira. O Município investiu
RS 125 mil no curso de

Profissionalização em soft
ware educacional para
professores.Até o final deste
ano, prevê Isaura, sete
escolas da rede pública e

três centros de educação
infantil terão aulas mi
nistradas através de com

putadores.

MISSA AO VIVO

Todos os domingos, a partir das 8

horas, transmissão da missa ao

vivo da Paróquia São Sebastião

pelo canal 21 da Net TV a cabo.

INGLÊS
E

ESPANHOL

É ASSIM QUE SE FALA.

MATRICULE-SE JÁ.
Rua Reinaldo Rau, 299
Fone: 372-1364

PAPELARIA GRAFIPEL LTDA.
artigos para escritório - material escolar -

artigos livraria - distribuidora

Não perca o seu tempo, vá direto na Grafipel onde
você encontra tudo.

Livros didáticos e todos os lançamentos em

material escolar.
Para as escolas com lista de materiais definidos,

basta você ligar para 372-0137, fazer sua
encomenda, e retirar sua mercadoria já pronta.

As condições de pagamento são ótimas:

a partir de R$ 50,00, você paga só em 8 de abril.

Em cada lista de material adquirido você ganha de

brinde 6 cadernos de 60 folhas (Valor mínimo R$
20,00).

Na Grafipel você também estará concorrendo aos

cinco carros da promoção Compre com Sorte.

�
Grafipel

* Revolucionário método de aprendizagem;
* 95% do tempo de aula é de conversação;
* Turmas de no máximo seis alunos;
* Faça suainscrição e concorra a viagens para osEstados Unidos;
* Traga um parente e ganhará 5% de descontos na mensalidade;
* Solicite uma aula demonstrativa grátis/pelo/telefone 371-7665.
Rua Angelo Schiochet, 118 - Centro - Jaraguá do Sul-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Time Informática

�

Farmácia Vula. e Saúde

Demicar Oficina de Latoaria e Pintura

Auto-Escola Lessmann e

Back Ser. de Vigilância e Segurança

Hospital e Maternidade São José

Silencar Escapamentos

""

JC Instalações e Telecomunicações

Edilson Ricardo

� -

Sind. dos Trab. nas Ind. do. Vestuário Chalé Imobiliária

Barão Vídeo Locadora Proma Construção e Planejamento

Colégio São Luís

Sonhos & Sedas Dr. Antonio Eduardo Menna Perez

Clínica Ser, Dr. Rita de Cassia Grubba Pão e Vinho

e Centro Educacional Canguru

Floriani Equipamentos para Escritório Rose Cabeleireira

Tagimar Som Automotivo

Sereias Congelados e Frutos do Mar

e Agropecuária Real

Pão e Vinho e Moinho Jaraguâ

,

\

1roJ.\ �"
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Assaltantes levam R$ 62 mil do
Banco do Brasil de Massaranduba
---------------------------------

Quadrilha invadiu a agência durante a madrugada sem deixar pistas.
Este é o terceiro assa/to nos últimos dois anos

Massaranduba - A polí
cia continua a investi

gação sobre o assalto

que ocorreu no Banco do
Brasil, na madrugada de

quarta-feira (20), quando
assaltantes levaram RS 62
mil. A ação da quadrilha
está dificultando as inves
tigações. Não existe retro
to falado ou qualquer in
dício que identifique os

autores do assalto. Foram
encontrados apenas os

objetos utilizados no ar

rombamento do cofre.
Os assaltantes inva

diram o terreno onde está
localizado o Banco do
Brasil, na Avenida Getúlio
\/argas, escalando um

muro de três metros. A

porta secundária, instala
da nos fundos da agên
cia, foi destruída. No inte
rior do banco, o fio do
telefone, no qual está
programado o alarme
geral do banco, também
ficou danificado. A polí
cia não descarta a hipó
tese de falha no equipa
mento. Técnicos da Telesc
e funcionários da Parks
Alarme, empresa encar

regada da segurança
eletrõnica do BB, estive
ram no local e consta
taram que o sistema de
alarme apresentou de
feito. A porta do cofre foi
arrombada. Moradores
das proximidades da

agência disseram na polí
cia que 'não ouviram ne

nhum barulho durante a

madrugada.
A surpresa ocorreu na

manhã de quarta-feira. Ao
chegar na agência, o ge�

Sem pistas: delegada Jurema Wulf trabalha no caso

rente interino do banco, mos dois anos. No final do
Luiz Bento Isensse, encon- ano passado, um assalto
trou uma alavanca que, com as mesmas carac

segundo a polícia, foi use- terísticas foi registrado em

do no arrombamento do Indaial. Em Timbó, tam
cofre. Os assaltantes dls- bém no Médio Vale do

pensaram malotes com Itajaí. assaltantes tenta
moedas. Roubaram so- rom invadir a agência do
mente fardos de cédulas HSBC Bamerindus depois
no valor de RS 50,00 e RS do expediente. Os méto-
100,00, e uma quantia não dos foram idênticos aos

divulgada de talões de
-,

utilizados esta semana no

cheque. Este foi o terceiro BB: arrombamento de
assalto ao Banco do Brasil portas e danificação do
de Massaranduba nos últi- sistema do alarme.

Ladrões aterrorizam faml7ias na cidade
Jaraguá do Sul- Uma du

pla de ladrões de carro ater
rorizou a famOio do pedreiro
Valdemar Dalçoquio e a do
comerciante da rede imobi
liária do Município, Hélio Luis
Heineck. Nos dois casos, vi
olência e ameaças de
morte. Heineck foi agredido
pelos ladrões, que levaram
o Fiat Uno, placa, LZR-5174
(Jaraguá do Sul).

O drama da família
Dalçoquio começou logo
depois que a mulher de Val
demar chegou do trabalho,
próximo das 23 horas de

quarta-feira (20). Ao aten
der o chamado de um ho
mem, Dalçoquio foi sur

preendido na frente de
casa, na Rua Expedicionário·
Fidélis Stinger, Loteamento
Centenário, por uma segun
da pessoa que participou
do roubo.

Armados com revólveres,
. os ladrões trancaram o

casal e dois filhos no ba
nheiro da residência. Por 30
minutos, disse Valdemar à
delegada Fedra Konell, a

.

dupla revirou gavetas e

armários. Roubaram o Mon-

za placa LXY-1804 (Jaraguá
do Sul).

Na segunda ocorrência,
na tarde de ontem, dois
homens invadiram a Imobi
liária Heineck, na Rua
Procópio Gomes de Olivei
ra, e renderam o propri-

I etário, Hélio Luis Heineck. O
comerciante reagiu ao as

salto e foi agredido. Até a

noite de quinta-feira a polí
cia não tinha informações
sobre os ladrões. "Acredita
mos que são as mesmas

pessoos". disse a delegada
Fedra Konell.

A ACEITAÇÃO DE SI
Desde muito novos aprendemos a nos limitar dentro de

sensos comuns ou de frases feitas como "homem não
chora", "tira a mão daí. é sujo, menino", "isso é coisa de
menina", entre outros pâdrões que nossa cultura abrange
em sua parte na consolidação da personalidade.

A partir da adolescência criamos um contatomaior com
o mundo externo, com suas diversas características e

passamos a juntar pedaços destas características, a nos

identificar com certos papéis que, somando-se aos

conceitos da sociedade e com as figureis e comporta
mentos dos pais que desde cedo internollzornós.vêrn a se

tornar a nossa identidade. Tais fatores (sociedade-história
cultura-famOia-percepção) formam a personalidade. E o

modo como interagimos no meio com a personalidade
exposta ou não determina o nosso caráter.

Quando nossa formação moral ou nossa personalidade
se choca com obstáculos do meio (tradição, conflitos) que
nos geram culpa, passamos a duvidar e até a denegrir a
imagem que temos de nós mesmos, pode-se achar que
estamos inadequados ao meio, que é melhor, mudar (dá
no mesmo), fazermudanças em nossas vidas que possern a
ser aceitas pelos outros. Temos, naturalmente, necessidade
de aceitação, de valorização � desejo de ascender, de
alcançar novos e maiores objetivos em nossa vida. Isto é
também personalidade, acredita-se ser genético, é nossa

PULSÃO DE VIDA. nossa libido. Ou alguém está satisfeito com
o que tem e com o que se parece? Se está, o tanathos, o
instinto de morte predomina. Não se vai muito longe.

Isso quer dizer que é normal sermos um pouco ambiciosos,
nos sentirmos com desejo de sermos melhores. Mas para
sermos melhores, é necessário, de início, a autovalorização,
o amor-próprio, a consciência de si (o se/f) e do seu meio, �
noção do meio onde vive e para onde se quer chegar. E
àceitar-se dentro de seus limites, compreender-se, planejar
se e não deixar se levar pela ansiedade e por cobranças.
Parece receita de livro de auto-ajuda, fácil dizer. Mas, que
outra alternativa se possui que seja positiva? Paràr e morrer?
Esperar que o tempo nos mude, ou mude o meio ou a

percepção das coisas?
Parece conflitante de se aceitar e conhecer sua limitação

para conseguirmudar e/ou alcançar objetivos. Mas é o que,
paradoxalmente, se faz necessário, como alguém que sabe
o limite do seu carro e a distãncia a percorrer em certo

tempo, para ultrapassar outro carro com segurança e sem

acelerar demais para que o combustível seja suficiente.
O processo de terapia vem a ser um dos meios mais

importantes para que o indivíduo passa a se conhecer
melhor, se organizar e aceitar-se como um ser limitado, falho,
mas com um potencial incrível a ser explorado para uma

vida mais plena e cheia äe realizações. Afinal. já dizia um

velho sábio: "Todos os humanos são limitados, mas nenhum
sequer ch'egou perto do seu limite".

A partir do momento que compreendemos a nós
mesmos, caem os tabus e medos impostos pelo meio. É aí
que flui a emoção, os preconceitos, as "sujeiras", as censuras
e. nos tornamos livres, felizes, plenos, realizados. Aceite-se.
Viva melhor.

GILMAR DE OLIVEIRA

Neuropsicólogo - CRP- 12/1950
Memb�assoc�doda�ap�

CEPPSI
O Endereço da PSicologia

371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Feto de cinco meses é encontrado
em privada na Sociedade ,Vitória
_ ..-----------�-------------------

Funcionário do clube localizou feto do sexo masculino no vaso

sanitário, Polícia trabalha com hipótese de aborto provocado

Jaraguá do Sul - A re

moção de um vaso sani
tário do banheiro feminino
da Sociedade Vitória, que
estava entupido, revelou
uma cena assustadora na

manhã de terça-feira (19).
Um feto do sexo masculino,
de aproximadamente cin
co meses, foi encontrado

pelo zelador do clube, Ar
naldo Dlel. dentro da tubu

lação. A polícia não tem

qualquer informação sobre
a responsável pelo aborto,
clossltlcodc de alto risco,
conforme avaliou a dele

gada Fedra Konell.
O exame do médico

legista Maurício Spies cons
tatou que o feto ainda pos
suía parte da placenta a

quando foi retirado do
vaso sanitário. De acordo
com Fedra Konell, o abor
to tanto pode ter sido pro
vocado como espontâ
neo, e aconteceu, prova
velmente, na noite de do
mingo (17). nA gestação
estava em um período
bem avançado, tornando
se perigoso para a própria
mulher", acrescenta a de
legada.

Fedra admite que será 'Mistério: Fedra aposta em denúncia para Iniciar Investigação
complicado identificara auto
ra do aborto sem uma denún
cia. nNão existem meios,
através de exameS, que iden

tifiquem os pais quando feto",
explico. A pena para este
crime varia de um a três anos
de detenção.
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Polícia prende ladrões e

recupera objetos furtados
Corupá - Ação conjunta

entre as polícias Civil e Mili
tar desbaratou uma qucdrl
lha de arrombadores. Mar
ciano Adilson Ramalho, 18
anos, o menor A.M., 17, e
Edson Luiz Ramalho, 21, co
autor dos furtos, foram pre
sos na madrugada de se
gunda-feira, naAvenida Ge
túlio Vargas, Centro de Co

rupá. O trid confessou que
invadiu a residência da
bancária Waldraudt Wilke,
na noite do dia 31 de
dezembro, e levou merca

dorias avaliadas em RS 1 mil.
A polícia conseguiu recupe
rar todos os objetos que es

tavam em poder de Mar
ciano e Edson Ramalho. De

Fugitivo é
recapturado
Guaramirim - A Polícia

Civil recapturou, após seis
meses, Rafael Mendes, 24
anos, fugitivo da cadeia

pública de Guaramirim. Ele
foi surpreendido por policiais
em um posto de combustí
vel no Centro de Corupá.
Mendes havia fugido no dia
7 de julho do ano passado,
horas depois de ser preso em

flagrante por furto de veícu
lo no Município.Conforme a
delegada Jurema Wulf,
'Rafael Mendes responde in

quérito na comarca de Jo

in�ille, também por roubo.

acordo com Vanderlei Zo
catelli, responsável pela De

legacia, os Ramalho e o

menor têm passagens pela
políclo pelo mesmo crime.
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Juventus quer reativar o futebol

profissional no segundo semestre
---------------------------------

Diretoria inicia negociações com empresários da cidade para fechar
cotas de patrocínio e confirmar o clube no arbitral da Segunda Divisão

Jaraguá do Sul- O Grêmio

Esportivo Juventus poderá
reativar o departamento
profissional no segundo se

mestre deste ano. A meta é
fechar cotas de patrocínios
até junho, quando inicia a

pré-temporada dos clubes da
2° Divisão. Essa é a terceira
tentativa da comissão que
compõe a diretoria para reer

guer o "Moleque Travesso".

Ano passado, houve mani

festações favoráveis ao retor
no do time, porém, nenhum
empresário oficializou o apoio.
"Vamos batalhar nos próximos
cinco meses. Se não encon

trarmos parceria, deixaremos
como está", afirma o diretor
de futebol, Alcir Pradi.

A dívida de quase RS 1 mi-

Ihão, herdada da adminis

tração do ex-presidente Ân
gelo Margutte, foi reduzida
em 70%, garante Pradi. Hoje,
o clube deve perto de RS 250
mil, valor cobrado na Justiça
por jogadores e ex-funci
onários. "Pagamos os forne
cedores que estavam sem

receber desde 1997", salien
tou o diretor.

A comissão que assumiu o
Juventus em agosto de 1997,
ano em que o time foi rebai
xado à Segundona, é forma
da por empresários de Jara

guá do Sul. O vereador Lio
Tironi (PTB), foi homologado
presidente, enquanto Décio

Bogo e Jair Maba, empossa
dos como diretores de fi

nanças. Sérgio Silva acumu-

Ia as funções de presidente
do Conselho Deliberativo e

diretor-so"cial.
O clube, que já revelou

jogadores e lançou craques
para todo o Brasil. como o

atacante Toto, em 1994, que
assinou com o Flamengo,
tem atualmente cinco junio
res. "Se o atleta assinar com
outro time, liberamos o pas
se", avisa Alcir Pradi. De Pi

colé, técnico da campanha
memorável de 1993, quando
chegou em terceiro lugar no
Estadual. a Celso Roth, que
em 1998 comandou o Grê
mio no Brasileiro, o Juventus
é uma página marcada na

história do futebol de Santa
Catarina. "É preciso resgatá
Ia", conclui Alcir Pradi.

Conforto e prAtiei.tA.te
resumem-se nos estofA.tOS

J6eU'cZ\rte 'lue A.tAptAm-se
em 'luAI'luer espAço trA�entlo

elet)ÂneiA AO Ambiente.Arte e Conforto em Estofados
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A volta do 'Moleque'
Ano novo, propostas novas e um projeto que está
na gaveta há pelo menos um ano. A diretoria do

.

Grêmio Esportivo Juventus anuncia um plano de

ação para fechar parcerias com empresas do

Município. O objetivo é conseguir cotas de pa
trocínio que pague a folha salarial dos jogadores,
comissão técnica e funcionários (algo em torno de

RS 30 mil mensais). Só assim o clube poderia garan·
tir vaga na Segunda Divisão deste ano, que inicia
em agosto. Nada mal a idéia. Quem sabe o velho

ditado, "Água mole em pedra dura tanto bate até

que fura", se confirme.

Palpite
Alcir Pradi, o homem forte do futebol dentro da
comissão, foi taxativo ao afirmqr sobre a provável

volta do "Moleque Travesso". Se ninguém apoiar, fica
tudo como está. Dois pesos e duas medidas com

põem este pensamento. O apoio é fundamental,
mas arriscar faz parte do jogo.

Nunca mais
Ângelo Margutte, que foi presidente do clube no

biénio 1996/97 e, segundo os atuais diretores
deixou uma dívida de quase R$ 1 milhão, está de
volta. Não no esporte, mas na cidade. Circula

pelas ruas de Jaraguá do Sul livre, leve e solto.

Esforço útil
Osmar Vogel, presidente da Liga Jaraguaense de

Futebol, teve uma semana agitada. Convidou, pes
soalmente, sociedades esportivas poro disputar a 1 a

Divisão do Campeonato Amador em 1999. O aceno

foi favorável à reativação do torneio, não realizado

ano passado por falta de recursos. O principal obs
táculo é a taxa que a LJF paga para árbitros, assis-
tentes e Polícia Militar, considerada alta para um

campeonato sem qualquer renda. Na próxima terça
feira (26), na sede da Liga, será realizado o Conselho

Técnico que definirá o número de participantes e a

fórmula do campeonato.

Dinheiro fácil
Ex-jogadores que atuaram no Jaraguá Atlético Clube

nos últimos cinco anos fizeram seu "pé de meia" fora

das quatro linhas. Léonetti, Sandro Ventura, ßlro-Bro.
Ricardo, Carlos Alberto, Zé Mário e Nei optaram por
ensinar o esporte a meninos e meninas de 6 a 18 anos

nos municípios do Vale do Itapocu e Blumenau. Nem

mesmo a febre das escolinhas de futebol que prolife-
ram a cada esquina foi suficiente para impedir o

sucesso dessa turma sem a bola nos pés.

Sugestões para a coluna pelo telefone/fax 370-7919.

Cartas: Rua Walter Marquardt, 180, Barra do Rio Molha

ou Caixa Postal 19. CEP 89259-700
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