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Banco do Brasil reduz financiamento
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CAUSAS:

As mudanças no câm
bio já apresentqm refle
xos nas operações finan
ceiras dos bancos oficiais.
Com o mercado ainda
sem regras definidas, o
Real oscilando dia a die.
o Banco do Brasil decidiu
reduzir e impor restrições
às operações de financia
mento para indústrias, ex

portações e importações.
Para a agricultura, en

tretanto; as regras per
manecem as mesmas,

tanto para custeio quan
to para investimentos,
com financiamentos em

até cinco anos.

O gerente administrati
vo da agência do Banco

do Brasil, em Jaraguá do
Sul, Fernando Engelmann,
disse que, por enquanto,
não tem como prever a

diminuição das opera
ções de crédito, pois, em
janeiro, há uma redução
no fluxo de negócios, de
vido às férias coletivas.
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PNEUS AMORTECEDORES MOLAS

Cumprindo a promessa de não adquirir produtos de fabricantes e fornece

dores que reajustaram os preços abusivamente - alguns atingiram a casa dos

20% - em decorrência da desvalorização do Real, a direção do Grupo Brei

thaupt está informando aos clientes a razão da possível falta dê alguns itens.
A empresapromete substituir osprodutosporsimilares e tentarmanterospreços
nas lojas da rede. Página 6
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Roleta russa
A declsöo do Grupo Breithaupt em recusar os

produtos de empresas que apresentam aumentos
abusivos - algumas reajustaram os preços em até 20%,
segundo informações de diretores do grupo =, pode
ser o início de um processo de dimensões

incalculáveis. Se o exemplo
for seguido, estaremos
traçando um novo cenário
para o Brasil, onde a

população definirá o tão
sonhado controle de .preços.
longe do poder da caneta
dos governantes e das

desculpas do "mercado re

guiador". Ninguém quer a
volta da inflação, dos es

peculadores, atravessadores
e dernoís CONOS oriundos.

Por muito tempo vivemos
sob o descontrole dos preços,
possibilitando a criação de
uma cultura inflacionária
prejudicial. Com a inflação

c'ebelodo. podemos programar nosso orçamento,
planejar os gastos e assumir dívidas. Entretanto, o
fantasma da inflação volta a rondar o País, que se

debate numa corrida frenética para impedir a queda
do castelo de cartas do Plono Real. Se decreto lei
impedisse inflação, os países autoritários viveriam
numa constante estobüldcde monetária. Precisamos
aprender com outras nações que conseguiram
dornor a crise e crescer.

Livre das ações políticas que costumam distorcer
as análises domésticas e dos.ernoçöes despertadas
pelos picos a que nossa crise endêmica nos transporta
periodicamente, poderemos dar, neste momento
importante da vida do País, um exemplo de
cidadania e patriotismo, pesquisando e boicotando
quem quer boicotar a economia.O GrUpo Breithaupt
decidiu ainda inforrnor aos clientes o motivo pelo qual
o(s) produto(s) está(ão) faltando nas gôndolas, outro
'exemplo que pode ser seguido. A população poderia
informar aos varejistas a razão de não mais adquirir
alguns produtos,
Infelizmente, os pre.ços seguem uma lógica

perversa, num círculo vicioso que envolve a todos,
pegando o bolso do consumidor no final. da linha.
Com a desvalorização do Rea'!, os produtos
importados sofrem reajustes automáticos, que
afetam todo o mercado interno, mesmo aqueles sem
relação direta, que aproveitam a onda e elevam seus

preços, Os produtores, então, repassam os tais
reajustes aos produtos que chegam até aos

consumidores finais.Somente uma ação firme poderá
reverter o descontrole e evitar a volta da inflação e

suas conseqüências nefastas.
A teoria econômica nos ensina que, depois de

uma desvalorização, a redução das importações é
imprescindível. Precisamos rever a abertura
indiscriminada de produtos estrangeiros e contribuir
para com o País. Enquanto o aumento das ex

portações não se verifica - a desvalorização do Real
em relação ao Dólar incentiva as exportações - o

mercado interno poderá conter a onda de de
sabastecimento pregada pelos pessimistas de
plantão e segurar os preços. Só falta, agora, o
gover{7lo fazer sua parte e não pagar mais do que
vale para certos "produtos",

Carta do Leitor

A outra versão do socialismo
o socialismo tão com

batido pelos defensores do

regime capitalista acaba de
ser reinventado por seus

próprios opositores. Porém, de
uma forma estranha e interes
seira e, como sempre o fa
zem, para rechear seus

próprios bolsos.
O socialismo prevé um

sistema justo de distribuição de
riquezas, onde não haja
exclusão social e, em ha
vendo dificuldades, todos
passarão por sacrifícios para o
bem coletivo,

O papel do Estado é o de
garantir a justa distribuição de
renda, fazendo funcionar to
dos os sistemas públicos, sem
privilégiOS ou distinções,

Os capitalistas sempre ti
veram horror ao controle
estatal, alegando que o mer

cado deve se auto-regular.
Querem sempre comandar
todas as atividades que de
alguma forma possam gerar
lucros. Pregam que o Estado
não pode gerir nenhuma
empresa, tudo tem que ser

privatizado, pois nada estatal
funciona, etc" etc" etc"

Todo esse discurso nós
ouvimos há muito tempo. O
interessante é a prática desses
tais defensores do livre
mercado, Aos desavisados,
pode parecer que eles real
mente querem o mercado se

* Dionei Walfer da Silva

regulando, Entretanto, basta
observar o grande interesse

que os grandes grupos eco
nõmicos têm pela política, e
ver a quem beneficia os planos
de governo, os tais ajustes
fiscais, as privatizações, os

Proer. Prodec, Pro não sei o
quê",

Sempre o dinheiro público
é destinado através de incen
tivos, com juros baixíssimos e

condições de mãe para filho,
para quem menos precisa, O
dinheiro que falta para a

saúde, educação e demais
setores essenciais vai. sem
cerimõnia, para os grandes
grupos econõmicos, sem

nenhuma cláusula que garan
ta qualquermelhoria social, Na
maioria dos casos, seus propri
etários produzem riquezas,
gerando com isso demissões
em mosso. aprofundando o

caos social,
,

O governo federal -e a

maioria dos governadores têm
como objetivo garantir lucro
aos grandes grupos, em

detrimento da população.
Todos lembramos dos casos

dos bancos Nacional e Eco
nômico e tantos outros, onde
em pouco tempo mais de RS
20 bilhões foram usados para
"salvar" os caloteiros, O orça
mento do SUS para o ano

passado foi de apenas RS 18
bilhões,

Montadoras recebem de

alguns governos estaduais,
além do terreno, infra-es
trutura, impostos diminuídos,
financiamento para o empre
endimento, condições "mel
zinho na chupeta" para o pa
gamento, isso sem falar nos

. incentivos fiscais a perder de
visto. Enquanto os cidadãos
cornuns.se conseguirem finan
ciamento, não conseguirão
pagá-los, pois os juros são a

busivos e as condições de

pagamento desumanas,
Por isso, digo que reinven

taram um "socialismo às
avessas", ou seja, arrecada-se
de impostos de toda a po
pulação, mas o dinheiro vai
apenas para manter o lucro de
meia dúzia, Qualquerameaça
de crise, mais impostos para
todo mundo e mais incentivos

para os mesmos figurões de
sempre,

Algumas vozes estão se

levantando contra isso. Como
bem disse o governador do Rio
Grande do Sul, Olívio Dutra
(PT), em entrevista à IstoÉ:
"Não é Coca-Cola, Brahma,
Ford, GM, Gerdau que
precisam de incentivos, e sim
os pequenos agricultores, os
pequenos empresários, gente
que quer produzir mas falta o

.ccpltol..".

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviedos para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas
devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para 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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"Brasil terceiro mundo? Que País é esse?
Onde mulheres grávidas, com mais um

filho ao lado, passam horas ao relento
com fome e sede. Onde senhoras avós

que não conseguem mais se firmar sobre I
suas própriaspernas vêm se apoiando em I
andadores ao lado do neto para con- I
seguir uma vaga na escola pública. E I

.

quando chega a sua vez, é informada �
que ali não há mais vagas, tendo de se I
virar e procurar outros locais. É um desres- I
peito para com o cidadão brasileiro. Este:
é um País onde analfabeto, 'vote'. I
Este texto é referente à reportagem que I
passou no Globo, no mês de janeiro, em I

I'

diversos estados brasileiros. \

\

Amin não aceita indicação de
Robl para diretoria da Fatma
---------------------------------

Ex-secretário municipal de Agricultura credita decisão do governador à
falta de "prestígio político" de Jaraauà do Sul

Jaraguá do Sul - Cerca
de 90 pessoas estiveram
reunidas, na noite de

terça-feira (26), na casa

,.
do vice-prefeito Irineu Pa-

•
sold, também secretário
de Planejamento, para
discutir os rumos da legen
da neste ano. Na opor
tunidade, foram criadas
as comissões de Política,
PSDB Mulher, PSDB Juven-
tude e Financeira. O en-

centro reuniu lideranças
tucanos do Município,
cem destaques para o se

cretário de Cultura, Espor
te e Lazer, Sílvio Celeste

Board, dos vereadores Niu
ra dos Santos e João Prim,
que assume a vaga no lu

gar do deputado federal
eleito Vicente Caropreso,
e do presidente do Diretó
rio Municipal, Célio Bayer,

além de políticos de Gua
ramirim, Massaranduba, São
João do Itaperiú e Schroe
der, inclusive de outros parti
dos.Durante a reunião, 27
novas filiações ao PSDB fo
ram registradas.

Jaraguá do Sul - O terra do vice-gover-
engenheiro florestal nadar, Jaraguá do Sul

Ingo Paulo Rabi, ex- não conseguiu "em-

secretário de Agricul- placar" ninguém no

tura no governo Durval primeiro escalão do

Vasel (PTB), não con- governo.
seguiu ser nomeado Na opinião de RabI,

para a diretoria da Fat- Jaraguá do Sul foi
ma (Fundação do preterida em relação
Meio Ambiente). O a outros municípios
nome dele havia sido sem a mesma força
indicado

.

por lide- econômica e eleitoral.

ranças pepebistas da "Jaraguá do Sul está

região, juntamente ficando para trás .. Isso
com Ademir lzldoro. prova que nós só so-

que assumiu a diretoria mos bons de voto", la-
de operações da Co- mentou, lembrando
hab_(Companhia de que em outros gover-

Sandro Lessmann - Jaraguá do Sul i Habitação de Santa nos a cidade foi mais

Catarina) e Luiz An-
Robl: "Região não fem força política" prestigiada."O próprio

tônio Grubba, nomeado Amin (PPB) à falta de vice-governador, Paulo
-OS textos poro esta coluno. com � para a assessoria da prestígio e força política Bauer, foi secretário de

crítlcos. sugestões e �,I Casa Civil. do Município. "Isso de- Educação. No governo
. Robl não conseguiu monstra que o Vale do passado, o ex-vice-

reivindicações, devem conter no I esconder a decepção Itapocu não tem força prefeito, Ademar Duwe,

máximo dez linhas. de não ter sido contem- política junto ao gover- foi secretário, primeiro do
! piado com o cargo no rio,". reclamou, acres- Desenvolvimento Urbano,Os textos com mais de dez linhas I governo do Estado. Ele centando que, apesar e MeioAmbiente e, de-

serão sintetizados pelo jornal, creditou a decisão do de ser o terceiro pólo in- pois, da Casa Civil",

observando o essência. governador Esperidião dustrial do Estado e ser a comparou.

O jornal se reservo o direito de PSDB crio quatro novos comissões
fazer os correções ortográficos e

gramaticais necessários.
As cartas devem ser assinadas e

com o nome completo do outot
endereço ou telefone para
contato. Os textos sem essas

informações não serão
publicados.

As colaborações devem ser

enviadas para a Rua Walter )

Marquardt, 1.180, Bairro Rio Molha,:
89.259-700. Caixa Postal 19 ou I

pelo tele-fax (047) 370-7919

Escritório de

ADVOCACIA
Julio Max Manske - 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
VIP4"'v+

DBIMAGBM
Hospital Jaraguá

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).
\

Sua empresa

li
em ótima

forma]
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Sinsep denuncia demissões de
eposentedes pela Prefeitura
----------------------�----------

Prefeito diz que decisão está baseada em lei federal e que, ao todo,
serão dispensados mais 72 servidores nessas condições

Edson Junkes

Fidélis
BEBIDAS DE TODAS

AS MARCAS

372-0620

cobrados pelo Tribunpl deContas do Estado", resu
miu, lembrando que pro
vavelmente as vagas dei
xadas pelos aposentados
serão preenchidas por
outros trabalhadores.

DEMITIDOS - Os três

primeiros demitidos são:.
Antônio Souza Stefani,
de 64 anos, há 16 no

serviço público; Ildemar
Bortel. 50, e Paulo Todt,
57, ambos com 11 anos

de trabalho na Prefeitu-
ra.

Stefani, mecânico de

manutenção da Secreta
ria de Desenvolvimento
Urbano, disse que a de
missão o pegou de surpre
sa. "Jamais esperava ser

demitido por justa causa.

Não existe motivo para
dispensa por justa couso.
não fiz nada. Pretendo
recorrer para receber in

denização desses anos de
trabalho", adiantou.

As explicações dadas pelo prefeito GeraldoWerninghaus (PFL)
sobre as demissões dos aposentados da Prefeitura irritou os

diretores do Sindicato dos Servidores PúbliCos. Eles garantem que
existem pelo menos outros 30 aposentados em cargos

comissionados na Prefeitura.
O assessor Jurídico do Sinsep, Dionei da Silva, enumerou alguns:

José Papp, secretário de Administração e Finanças; Nelson Klitzke
diretor do Samoe, ambos aposentados pelo BB; José Alberto

Klitzke, chefe de Gabinete, ex-promotor público; Alair Lescovicz.
chefe do Departamento Pessoal; Iracema Schuster Grutzmacher,
lotada na Secretaria de Educação; Cláudio Winter, presidente d
Issem; e Celso Burjan, esses últimos aposentados pela Prefeitura.

Nota dez
"

Há tempos esta coluna está em dívida com o Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul. Agora, de posse do

relatório operacional do ano passado, não tem mais
.

como se omitir.
Foram 2.504 ações, sempre com presteza e rapidez. Parabéns'í

Panos quentes
Os presidentes dos diretórios

do PFL e PSDB divulgaram nota

c6njunta confirmando a
disposição em seguir com a

-coüçoçöo
"Acerta Jaraguá".

A nota afirma que a de
cisão dos vereadores Vicente

Caropreso e Niura dos Santos,
ambos do PSDB,'que votaram

contrários ao projeto do
governo, "refletiu tão somente
a posição momentãnea deles".

Os presidentes afirmaram
ainda que a monutençôodo
aliança tem como objetivo .

cumprir as metas definidas pelo
plano de go�erno.

Gorjeta
Do secretário de

Desenvolvimento Urbano de

Jaraguá do Sul, Valdir Bordin,
ao responder sobre a cobrança
de moradores em loteamentos

irregulares, que num programa
de rádio afirmaram que estão
abandonados pela Prefeitura.
Em loteamento irregular, o que a

Prefeitura faz é lambuJa. Não existe
nenhuma brigação em realizar
obras nesses locais - devolveu.

JUrisprudência
A decisão dos diretórios era
de se esperar, como

este jornal já havia enteei
pado. Apesar das mágoas, os
partidos não tinham motivos
fortes para o divórcio, ainda
mais com o início das dis
cussões sobre as eleições
municipais do próximo ano.

Até porque, em

junho passado, o vereador
Antônio Berns (PFL) votou

contrário ao projeto do gover
no que criou o cargo de

Assessor de Comunicação.
gerando rnor-estor na legenda.
Mesmo assim, permaneceu no

partido.

Nomeação
Locutores da Rádio Peão
trataram de confirmar a

nota sobre o novo delegado da
Delegacia

Regional. em Jaraguá do Sul.
Desta vez. divulga-

ram extra-oficialmente
o nome do próximo

titular. Trata-se do delegado
Adalberto

Manoel Ramos, de
Rio Negrinho.

/ Perguntinha
Quando a Codejas vai terminar a construção da ilha de

pedeste na Rua Procópio Gomes? É um tal de faz e desfaz, que
já dura alguns meses.

[ADD/Makler)
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.I

�o"(.� 'o
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\.,�\)\,'..\Ü"ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC

ELETROLAR Comercial de.Pecas Ltda.

Jaraguá do Sul - o Sin- "Na época, os
sep (Sindicato dos Servi- si n d i c a tos
dores Públicos) divulgou conseguiram'
nota acusando a Prefei- que os traba
tura de demitir três servi- Ihadores da
dores aposentados por iniciativa prl
justa causa. A entidade' vada pudes
classificou as demissões sem continuar,
de imorais e de ferirem a caso a empre
CLT (Consolidação das so oferecesse
Leis do Trabalho). O vaga", recor
prefeito GeraldoWerning- dou, acres

haus (PFL) afirmou que as centando, no
demissões obedecem de- entanto, que
terminação de lei federal demissão por
que impede que o apo- justa causa é
sentado continue traba- decorrente de
Ihando e recebendo dois falta grave,
vencimentos, Ele informou prevista no ar

que todos os 12 funci- tigo 482 da
onórios públicos nessas CLT.

condições serão dispen- - Entre os

socos. motivos defini- r

O presidente do Sinsep, elos estão: in- Tiroteio: Dioneidizquepreleltopdvlleg/aC1JTllgos
Luiz Cezar Schörner, afir- continência de conduta
mou que os servidores fo- ou mau procedimento,
rom demitidos sem rece- desídia no cumprimento
ber indenização trabalhis- das funçôes, embriaguez
fo. "Eles (os oposentodos) habitual, violação <de
foram demitidos por justa segredo, ato de indiscipli
causa. Além de injustas na ou insubordinação,
com aqueles que traba- abandono de emprego,
Iharam até 20 anos no além de prática cons

atendimento à comu- tante de jogos de azar.
,

nidade, as demissões são Pelo que parece, nada
ilegais", criticou, aconse- disso aconteceu - de
Ihando os servidores clarou Dionei.
demitidos a buscarem Ele informou aindaque
seus direitos na Justiça, in- é preciso abrir inquérrito
clusive solicitar indeniza- odrnlnlstrctlvo para apu
ção por danos morais, rar \..0 acusação de falta

O assessor jurídico do grave. "Nesse caso, é as

Sinsep, Dionei da Silva, segurado ao funcionário
lembrou que a decisão defesa. E, somente se

do prefeito em demitir os comprovada a acu

servidores aposentados é sação, se demite", expli
válida desde 1996, quan- cou. Werninghaus, en-

,

do o presidente Fernando tretanto, tem outra de
Henrique Cardoso (PSDB) finição para o termo justa
editou Medida Provisória couso. "cumprir a lei". "Se
proibindo' que os traba- não demitirmos, estamos
Ihadores aposentados desobedecendo uma lei
continuassem a trabalhar. federal e poderemos ser

\ Peças.Acessórios e Assistência emEletrodomésticos,
,\

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

Av. Marechal Deodoro, 1369
Fone 371-2200 - Jaraguá do Sul· SC
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Lojas de RS 7,99 ainda não
sentiram o aumento do Dó/ar

/

Cauteloso, Banco do Brasil

'aguarda definição domercado
'-----------------------------�---

Aumento das taxas de juros e instabilidade cambial- refletem nas

operações de financiamento para o setor industrial

Fotos: Edson Junkes

5,5% e em torno de 9%,
respectivamente, Para
as operações com recur

sos do Pasep (Programa
qe Formação do Pa
trimõnio do Servidor

Público), as taxas de ju
ras são de 12% ao ano

.

mais TR (Taxa de Referên
cia), com prazo de finan
ciamento de até 12 me
ses, sem carência.

- Os recursos são defini
dos de acordo com a ca

pacidade de produção e
de endividamento da

empresa - lembrou Engel
mann.

EXPORTAÇÕES/lM
PORTAÇÕES - Nas impor
tações, o Banco do Bra
sil está onoltsondo caso

a caso, apesar dos finan
ciamentos estarem prati

Enge/monn: "O banco 8Ifó cauteloso" comente suspensos - o

perações contingencia
das. Engelmann informou que
o aumento da taxa de cörn
bio não reflete na elevação
na mesma proporção do
Real em Dólar. O cliente pas
sa a ter o valor convertido
menor. Durante a semana, o

Real apresentou desvaloriza

ção de até 45%, o Dólar che
gou a RS 1,91.

Nas exportações, o banco
está operando normalmente,
mas somente com clientes
que já vinham" trabalhando
ântes da instabilidade eco

nômica.
EXIGÊNCIAS - Para as ope

rações de financiamento in
dustrlol o Banco do Brasil e
xige como garantia as dupli
catas de negociação.

Jaraguá do Sul - Em,
decorrência das tur
bulências na economia,
o Banco do Brasil aguar
da o governo definir as
regras do mercado para
voltar a operar com nor

malidade os financia
mentos. Com os juros 01-
tos, batendo na casa dos
35%, o banco decidiu im

por restrições ãs ope
rações de crédito para
as indústrias, exportações
e importações. Para a

. agricultura, entretanto,
não há nenhuma alte
ração, Continuam valen
do as mesmas regras usa
das antes dos reajustes
na economia,

.

De acordo com o ge
rente administrativo da
agência do Banco do
Brasil, Fernando Engel
mann, a decisão em limi
tar ds operações de financia
mento tem como objetivo
evitar abrir crédito sem ga
rantias do próprio mercado.
"Nôo temos condições ple
nas em trabalhar no merca

do", justificou, acrescentan
do que a situação econômi
ca ainda sem definição exige
cautela tanto dos agentes fi
nanceiros quanto dos cli
entes.

Sobre a procura por crédi
tos, Engelmann disse que, por
enquanto, não tem como pre
cisar se houve ou não um re

cuo dos empresários. "O mo

vimento está normal se com

parado ao mesmo período do
ano passado. Nesta época, as
empresas estão voltando das

férias coletivas e as atividades
estão sendo retomadas aos

poucos", explicou. Na opinião
dele, os reflexos da atual insta
bilidade será sentida a partir
do próximo mês .._"Qs próprios
empresários estão cautelosos
em relação às taxas de juros e
nãotomam recursos",comple
tau,

As operações de financia
mentos não estão suspensas,
o banco está apenas limitan
do os créditos e analisando
detalhadamente os interessa
dos. As taxas protlccdos pelo
banco dependem da linha
de crédito. Os financiamen
tos com recursos do próprio
BB - capital de giro e ehequa
especial - têm taxas entre 5 e

PORQUE o AMANHÃ SE DECIDE HOJE

AGf BRASIL SE�UROS'

,

Jaraguá do Sul - Para

quem apostava que as lojas
de preço único fossem à ban
carrota com o aumento de
até 45% do Dólar, enganou-se.
Pelo menos é esse o panora
ma vivido pelo empresário
Jefferson Cesor Floriani, um
dos sócios de uma rede com

cinco lojas de RS 1,99 nó Mu

nicípio. Ele disse que ainda
não sentiu os reflexos da

mudança cambial porque
trabalha com apenas 40% de

produtos importados.
Com relação aos produtos

nacionais, Jefferson acredita

que o aumento deverá ficar
na casa dos 8%, como é o

caso dos plásticos e das con

fecções. "Por enquanto, ali
mentos, bebidas e produtos
de higiene pessoal, que com
põem o maior volume de ven
das, não sofreram nenhum

reajuste", informou.
Sobre os importados, Jef

ferson disse que as compras
estão suspensas até a estabi

lização da moeda. "Não de-
.

pendo de otocodlsto. Com-

pro somente de importadores.
Eles suspenderam temporari
amente as negociações es

perando a fixação deflnltlvo
do Dólar", revelou, informan
do que o prazo previsto pelos
atacadistás para a definição
cambial é lade 'fevereiro.
"Eles (os importadores) acre
ditam que, a partir dessa
data, a moeda estabilize en

tre RS 1.35 e RS 1.45", comple
tou.

Jefferson afirmou que se

reolrnente o Dólar se estcbllí
zcr nos níveis previstos pelos
importadores, continuará
com as lojas de RS 1,99, "Caso
o Dólar atinja a casa do RS
1,70, vou trabalhar somente,
com produtos nacionais, Com
redução nos itens de produ
tos entre 5 e 10%", adiantou,
acrescentando que com fa
bricantes e fornecedores na

cionais tem como negociar,
Ele disse ainda que, caso os

preços atinjam patamares su

periores, vai partir para loja
corri variações de preço: RS
2,29; RS 2,49; RS 2,79 e RS 2,99.

Esperança: lojas d. RS '.99 devem sobreviver apesar da crise

INGLÊS
E

ESPANHOL

É ASSIM QUE SE FALA.

MATRICULE-SE JÁ.
Rua Reinoldo Rau, 299
Fone: 372-1364

\
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Breithaupt rejeita produtos com
reajustes 'abusivos nos preços'./ .

,

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

Alguns fornecedores apresentaram aumentos de até 20%, como é o caso do
setor eletroeletrônico e dos fabricantes de tintas e vernizes

Jaraguá do Sul - O Gru

po Breithaupt, composto
por rede de supermerca
dos, lojas de departamento
e construção, .estó infor
mando aos fornecedores
que não irá adquirir os

produtos que apresentarém
"reajustes abusivos nos

preços".O diretor-comercial
do grupo, Roberto Brei

thaupt, disse que, caso os

fornecedores e fabricantes
não reavaliarem os reajus
tes apresentados, os contra
tos serão cancelados. Os
fornecedores alegam per
das com a desvalorização
do Real, exigindo o aumen

to dos preços.
De acordo com Brei

thaupt o setor eletroeletrôni
co apresentou reajustes na

'ordem de 20%, seguido pe
los fabricantes de tintas e

vernizes que aumentaram
os produtos entre 10 e 20%,
o mesmo percentual de rea
juste de alguns fornece
dores de óleo de soja."Uma
marca de margarina reajus
tou o produto em 18%. Não
vamos comprar. No espaço

reservado poro a "

marca no supermer- ....

cada, informaremos
aos clientes o porquê
da falta do produto
nas 'prateleiras", re
velou.

O diretor-comer
ciai informou que \'0
decisão visa conter
os reajustes abusivos
nos preços, que o

grupo não tem como

não repassar aos cli
entes. "Vamos tentar
conter essa corrida �.

pelo reajuste sem

motivos. Esses ou- t.
mentes. caso fossem Breithaupt: contenção dOI preçOl
aceitos pela Rede

Breithaupt teriam de ser re

passados aos clientes, políti
ca que não aceitamos", re
forçou Breithaupt, dcres
centende que não adqui
rindo produtos com aumen

tos descabidos, o grupo as

segura os interesses dos cli
entes.

Ele informou ainda que
não havendo acordo, os
produtos serão substituídos
por similares, "mesmo que

isso comprometo o es

toque". "Infelizmente, muita
gente não quer saber a

razão pela qual o produto
está faltando e apenas cri
tica o varejista. Por isso, va
mos informar aos nossos cli
entes sobre a falta de alguns'
produtos", confirmou. O
Grupo Breithaupt conta
com filiais em Guaramirim,
Joinville, São Bento do Sul,
Mafra e Brusque.

-----�-------------I
o A Duas Rodas Industrial recebeu o certificado ISO 9001. A premiação trouxe para a empre
sa jaraguaense mais um referencial de excelência para a qualidade dos produtos.
Líder no mercado nacional na produção de matérias-primas para a indústria alimentícia, o
certificado baseou-se em dois motivos: padronização e normatização interna de processos e

produtos.
A Comissão de Qualidade está participando de palestras e seminários que tratam da norma

ISO 14.000 - destinado a premiar as empresas que investem na preservação e cuidado com o

meio ambiente.

o Na próxima semana, organizadores'da 4° Multifeirq que acontece entre 9 e 18 de julho, no
Parque Municipal de Eventos, se reúnem com representantes das indústrias de alimentos,
quando discutirão as estratégias para a realização da Feira Alimentícia.

o O curso de Reciclagem da Escola Técnica de Segurança, de Joinville, que estáva morccdo
para iniciar na terça-feira (26), foi transferido para a próxima semana, no dia 2 de fevereiro.
O curso, dirigido aos vigilantes, tem duração de 32 horas e deve ser feito a cada dois anos,

conforme legislação federai.
.

o Com as mudanças no câmbio, os produtos que compõem a cesta básica apresentaram
aumento médio de 2,61 %. Em apenas quatro dias, a cesta básica na cidade de São Paulo

L � �

Nova unidade da Weg inicia
operações em fevereiro

Blumenau - A nova fábri
cá de transformadores da

,weg inicia as operações em
fevereiro. A unidade, com
seis mil metros quadradas de
área construída, vai produzir '

transformadores ,de força
com potência de até 100
MVA (mega Volt-ampere),
utilizados no geração e dls

tribuição de energia elétri
ca. Segundo informações, a
capacidade de produção
da nova fábrica está com

prometida com quatro pe
didos já confirmados das

ernpresos Light, Rio de Ja
neiro; Ce leg, Minas Gerais;

,

Perdigão e Multibras, de
Santa Catarina.

A potência de 100 MVA
I

é quase três vezes a potên-
cia dos transformadores .

produzidos, pela empresa
atualmente, A Weg' vai I

produzir também transfor
madores a seco, uma nova

tecnologia que não usa

óleo. O projeto de ampli
ação da unidade foi finan
ciado pelo Prodec (Progra
ma de Desenvolvimento da

Empresa Catarinense). A
empresa está investindo USS
8 milhões, elevando de 11

para 17 mil metros quadra
dos a área construída e de
35 para 43 a cqpacidade
de produção/mês.

A construção da fábrica,
que levou sete meses, ge
rou 120 empregos. Para
atender a demanda da
nova unidade, a empresa
ampliou em cerca de 80%
o quadro de funcionários,
que passou de 250, no final
de 1997, para 456, um ano

depois. A Assessorlo de Co
municação da Weg infor
mou que estudos apontam
investimentos na ordem de
RS 39,5 bilhões no setor elétri
co brasileiro até o ano 2002,
com a construção e expan
são de dezenas de usinas
em todo o País.

Atualmente, a Weg de
tém cerca de 10% do mer

cado de geração e distri

buição de energia, produ
zindo geradores, transfor
moderes. cubículos e painé
is de comando.

Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade

CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Sociedade Desportiva e Recreativa

AMIZADE, em conformidade com os seus estatutos,
convoca os seus sócios, para a ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA, que se realizará no dia 06 de fevereiro de

1998, às 14 horas em primeira convocação e às 14:30 horas
em segunda convocação, na sua sede social na rua Roberto
Ziemann, 3174, Amizade, Jaraguá do Sul, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: .

/

1 - Prestação de Contas da Diretoriareferente ExercícioI
de 1998. \

2 - Eleição da nova Diretoria em conformidade dos
novos estatutos. Para o biênio 1999/2000.

3 - Eleição 'do Conselho Fiscal, para o biênio 1999/

2000.
.

\

4 - Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 1999.

Irineu Banngartel
Presidente,

'

RS 10,00::: 1 wpom. Casa no valor de RS 25.000,00. Fotos Iustratival. CM de autoftzaçIo: MJI0110511S6198.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, rN)C
� "\Jeri!\�
-----------------

, Remédios
O engenheiro da Secretaria de Planejamento de Jaraguá
do Sul, Osmar Günther, também secretário-executivo do

Conselho,Municipal de Planejamento Urbanb, contestou o

relatório apresentado pela Vigilância Sanitária sobre a

fiscalizaçâo nas farmácias de manipulação do Município.
Desta vez, Günther afirma que parte do documento, onde
diz: "Todas as informações determinadas pela legislação
sanitária e Código de Defesa do Consumidor constam no

I rótulo dos". é inverídica.
- Os remédios continuam sendo comercializados sem bula,
que deve conter a composição, prazo de validade, modo

I de ação, indicações, contro-lndlcoções. interações
medicamentosas, reações adversas, posologia e

superdosagem - rebateu.

Direitos do consumidor
De acordo com Günther, que no final do ano passado
enviou requerimento ao Conselho Municipal de Saúde
questionando sobre o controle e a origem das matérias
primas das farmácias de manipulação, os consumidores de
medicamentos manipulados continuam sem informações
sobre o que estão adquirindo.
- É direito básico do consumidor.lsso está garantido nos artigos
6, 8 e 31 do Código de Defesa do Consumidor: O não
atendimento é crime previsto pelo mesmo código - informou.
Günther disse que está aguardando "providências
concretas" dos órgãos competentes.

Recurso
O Procon da cidade recebeu denúncias sobre a tentativa
de indução de compra de medicamentosmanipulados em
uma farmácia específica.
Segundo fontes, a denúncia foi encaminhada também ao

Conselho Regional de Medicina.

Concerto
A Camerata de Jaraguá do Sul embarca na próxima quarta
feira (3) para a Alemanha, onde se apresenta numa série
de concertos.O intuito, segundo omaestro Ricardo Feldens,
é divulgar a cultura jaraguaense e estreitar os laços de
amizade entre os dois povos.

Pavimentação I
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Jaraguá do
Sul divulgou esta semana a relação das ruas que estão
incluídas no programa de pavimentação.
De acordo com a secretaria, estão previstas pavimentações
de 7,8 quilômetros nos bairros Vila Nova, Ilha da Figueira,
Barra do Rio Cerro,Vila Lenzi,Centenário, São Luiz eAmizade.

Pavimentação II
A secretaria informou que existem mais 74 outras ruas, cerca
de 18 qullörnetros. que já aderiram ao programa, cujos
moradores já firmaram acordo com a empresa Engepaso,
responsável pela povlmentoçöo.
As ruas incluídas no programa não têm nenhuma
pavimentação.

Portais
A secretaria de Planejamento estuda a viabilidade em

construir quatro portais nas entradas de Jaraguá do Sul.
Um na principal; na Rua Joinville, estilizando as indústrias do
Município; na entrada por Pomerode, em estilo alemão; na
entrada por Corupá, em Nereu Ramos, em estilo italiano; e
outro na Ilha da Figueira, cujo o estilo está sendo definido.

Posse
O ex-gerente regional da Celesc (Centrais Elétricasde Santa
Catarina), em Jaraguá do Sul, Luiz de Freitas Melro Neto,
volta à função.
Hoje, a partir das 10 horas, na Prefeitura de Jaraguá do Sul,
acontece a cerimônia de posse.
Melro Neto foi candidato a deputado estadual, em outubro,
não conseguindo se eleger.

Grupos retomam debates sobre
, as estratégiasda Agenda 21
---------------------------------

Projeto, definido durante a Eco-92, discute os pontos fortes e fracos do Mu-
nicípio para apresentar soluções ao desenvolvimento sustentável

Fotos: Edson Junkes

Jaraguá do Sul - Seis dos da a proposta,
22 grupos que discutem as os grupos já re

sete estratégias definidas alizarom várias
pela Agenda 21 se re- reuniões bus
uniram, na noite da última cando planejar
terça-feira (26), para dar os melhores
encaminhamento aos de- cominhos para
bates. Estiveram reunidos os o desenvolvi

grupos de Turismo e da' Pro- mento susten

moção do Ensino, da cons- tável do Mu

.cientização e da capaci- nicípio. Até o

tação, pertencentes à es- mês de maio,
tratégia Desenvolvimento as informações
Econômico; da Erradicação serão reunidas
da pobreza e da Mudança e elaborado o

dos padrões de consumo, texto final da
do Desenvolvimento Social; Agenda 21 ,

da estratégia Redução de Segundo o

Resíduos lridustrlcls e Admi- secretário de
nistração Participativa. Agricultura e

.

De acordo com Inacio Meio Ambiente,
Carreira; gerente do Plano Werner Schuster,
Estratégico de Jaraguá do a Agenda 21 I
Sul, projeto em parceria en- consiste em um ". �.

tre o Cejas (Centro Empre- compromisso Carreira: fiE uma carta de intenção"
sarial de Jaraguá do Sul) e do povo de Jaraguá do Sul as atividades e os meios
a Prefeitura, que pretende com as próximas gerações, para a implementação e

acompanhar e propor alter- "Espero que a Agenda 21 prioridades. A segunda
nativas ao crescimento sus- não se transforme em mais fase, com data definida
tentável do Município, a uma letra morta", declarou, pelo cronograma entre 8 e

Agenda 21 já vem sendo informando que, depois de 23 de fevereiro, serão iden
aplicada muito antes do iní- aprovada em cada municí- tificadas as bases para as'
cio dos debates. "A Agen- pio, o texto da agenda fica ações. As outras fases são:
da 21 vai funcionar como arquivado na biblioteca da focalizar e definir os objeti
uma carta de intenções ONU (Organização das vos, propostas de projetos,
para o futuro do Município.' Nações Unidas) e, do cum- definição das prioridades e
É um conjunto de pequenas . primento dos compromissos redaçãO final. "A Agenda
ações, como por exemplo, ali assegurados, depende a 21 é uma proposta de
o controle de resíduos, dis- liberação de investimentos como o jaraguaense gos-

. tribuição de alevinos, cole- dos orgar;lismos de crédito tario de ver a cidade",
ta seletiva e campanhas ins- internacionais, concluiu Carreira, lembran
tltucioncls". explicou.

.

Nesta primeira fase, os do da similaridade entre
Desde o final de outubro grupos debatem as bases Agenda 21 e Planejamen

passado, quando foi lança- para as ações, os objetivos, to Estratégico,

Cerca de ',2 mil pelSoas assIstIram, na quarta e quInta-feIras, na Igre/ei da Comunidade
Evangélica, no centro da cidade, à apresentação da Camerata de Jaraguá do Sul. ,

No programa, músicas de Alberto Nepomuceno, Cláudio Santoro, Guerra Peixe, Ernanl Aguiar,
Bento Mossurunga, Carlos Alberto Vieira, Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu, entre outros.
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DROGARIA VIDA E SAÚDE

Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

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

9)r. 9lc!Jr 91ídeki 9<odrigues da Oi/Da

Qavelli, a loja
que veste o

.

homem de
bom gosto.

Calçadão da

M:arechal, n° 180

(antiga Loja Fruet)
, .

Fone: (047) 371-5800

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Casal amigo Hélio e ClaTtl Zonta, feliz com-o sucesso I

Smurf's Lanches, curtem temporada em Balneário CambOli

Rosiléa

Krawulski;
formada em
Letras pela

Ferj
(fundação

Educacional

Regional
Iaraguaense),
ingressa agoTtl

na

Universidade
de Blumenau,
"fi curso de

Direuo .'��__..��
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Coleção Alto Verão/99 Marisol
Se você quer uma roupa que lhe proporcione conforto,

frescor e elegância em modelos para todas as ocasiões, e
que ainda proporcione liberbade de movimentos para curtir
as férias e espantar o calor, você só tem uma opção sensata:

.os produtos da coleção Alto Verão/99 da Marisol.

Os pequeninos vão se aconchegar nos modelos da
Marisol primeiros passos, ótimos para o dia a dia. Os
modelos frescos e coloridos que a criançada vai adorar

são da Matisol Infantil.

Não vamos esquecer, é claro, da coleção Scooby Doo,
com variadas estampas para meninos e meninas e também
nos tamanhos P - M - G.

Mulheres que gostam de se vestir bem, estão disponíveis
diversos modelos da Criativa, entre

I

eles corsário e top em

meia malha strech, que permitem diversas combinações,
formando looks atuais, bonitos e confortáveis.

A Stone Soup é a marca para o homem que gosta de
descontração e I elegância. Os modelos variam, camiseta
regata em meia malha tingidas com efeito batik, short em
tela xadrez e em canvas tarquinado delavê ..

É só escolher e aproveitar o que há de melhor para se

fazer nesta temporada de Verão ..

Para as meninas modernas, a Lilica Ripilica
traz as roupinhas nomelhor estilofashion. São
modelos que vão desde conjuntos em meia

malha strech e com favinhos e borbados.

Os meninos urbanos que gostam de agito,
de brincadeiras e esportes, nada melhor do

que um modelo radical do Tigor T. Tigre.
Para os garotinhos, camisetas com estampa
em quadricomia, camisa pólo em pique com

bordado, bermudas em canvas tarquinado e

muitos modelos de regatas.

1!Iiii1111�1 Estofados
,

.

.

6 .� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

grande diversidade. Consulte-nos!

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

liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade ". OPassado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de I tapocu

Há 72 anos

- Em 1927, o chefe de polícia nomeava para sub-delegado de Polícia o

sr. Augusto Mielke, tendo como primeiro suplente o sr. João Baptista
Rudolf e 2° suplente o'sr. Walter Breithaupt. Assumia, também, o cargo
de juiz de Paz, o sr. Francisco F�ederico Moeller.
- A gestão do intendente Arthur Müller era motivo de comentário no

artigo "A progressão do futuro": A rendaem 1925 erade Rs. 92:524$000
e, em 1926 foi de Rs. 93:800$000. No triênio de 1924 a 1926, a coletoria
federalera a seguinte: 1924, Rs 212:374$000; 1925, Rs. 264: 114$000 e

1926, Rs. 291:120$000. A receita estadual, em 1926, era de Rs.

265:243$000.
- A Agência Postal reclamava melhorias, em face da boa arrecadação:
em 1924, Rs. 10:579$000; em 1925, Rs. 13:496$000 e 1926, Rs.

15:092$000.
- O dr. Norberto Bachmann assumia a diretoria de Higiene e pedia à

imprensa, sugestões e medidas que achasse de-real interesse para Jaraguá.

Há 71 anos

- Em 1928; falecia, no dia 1 de fevereiro, a sra. Elisa Stein, em Joinville,
inesperadamente, viúva de Emíko Stein, que residiu quase toda a vida

em Jaraguá.
- Realizava-se emHansa (atual Corupá) uma grande festa, em benefício
da construção de uma ponte sobre 9 Rio Humboldt.
- Coletores e escrivães federais eram reclamados pelo CORREIO DO
POVO sem lograr êxito em 1927. Eis que, agora, a lei n° 5.426, do
começo deste ano, reconhecia 'que coletores e escrivães, como
funcionários públicos da nação, mas restavam dúvidas se lhes era

facultado um montepio eqüitativo, e se seria regulamentada uma

aposentadoria criteriosa e conveniente.
- O superintendente dr. Ulysses Costa autorizava o intendente distrital
de Jaraguáa dispender, pela verba de Obras Públicas, a importância de

Rs: 750$000, para comprar gasolina e instalação de luz na casa do zelador
do cemitério, e expediente da intendência de Jaraguá, a importância de
Rs. 353$900, para pagar talões, papel, envelopes, etc ..

Há 70 anos

- Em 1929, a "Schleuder"- certeira ou cetra, c<:>mo era chamada -, era

usada muito pelas crianças, que criavam problemas. Um cavalo fôra

atingido no olho e estava em vias de cegar. Advertiam os pais sobre o .

uso das certeiras por menores, dizendo que os pais seriam multados e

responsabilizados por perdas e danos.
.; A intendência divulgava os despachos da Prefeitura (Joinville), dados
pelo superintendente, em requerimentos encaminhados: 1) Bernardo Grubba

..
� licença abrir uma queijaria; 2)José Kock -licença construiruma casa; 3)
Roberto Marquardt - dispensa de impostos - "Indeferido"; 4) Macário
Bechara - licença abrir casa comercial, no distrito; 5) Tufie Mahfud -

. baixa de casa comercial; 6) Francisco Fischer - baixa de casa comercial, da
,

sede dodistrito, e7)Moretti Irmãos - pedindo transferênciaparaBernardoGrubba,
de sua casa comercial, em Retorcida (atual Nereu Ramos).

Há 68 anos

- Em 1931, Tufie Mahfud publicava uma Declaração à Praça: "Eu abaixo

assinado, pae de Amadeu Mahfud, responsável na sociedade que girava
sob a fmna Toniatti & Cia., nestaPraça, declaro quemeu filho retirou-se da
firma supra por sua livre vontade, pago e satisfeito de seu capital e lucros".
Henrique Tomiatti declarava, também, que tendo assumido o ativo e passivo
da firma, dava plena, raza e geral quitação �o sr. Amadeu Mahfud, que se

retirou por sua vontade, pago e satisfeito de seu capital e lucros.
- Waldemar Grubba, sub-delegado de Polícia, baixava edital, de ordem
do chefe de Polícia, proibindo o porte de armas, sem licença da
autoridade.

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (147) - APONTAMENTOS
Informa Udo Ramlow que "até o ano de f934

trafegaram naquela estrada os grandes carroções
cobertos com lona e seis cavalos na tração,
transportando produtos e derivados de carne e leite
das grandes fmnas de Indaial e Timbó, que eram

despachados na estação ferroviária de Jaraguá,
com destino a Curitiba e São Paulo".

Esta informação confere com os depoimentos
de Richard Roeder e o filho Gerhard, estabelecido
em Rio Cerro II, na entrada para a então Tifa :

Aurora, primeiro estabelecimento filial de .

WilhelmWeege, depois de Johann Julius Moeller
e, finalmente, de Roeder, este último, durante

longos anos tinha desses carroções, fazendo o

transporte de mercadorias, entre a estação (a
antiga), hoje o Museu Emílio da Silva, em vias

de ser transferido para outro local) e Timbó,
levando as mercadorias adquiridas nos grandes
centros, para seu comércio e indústria, e trazendo do
Vale do Itajaí (Indaial e Timbó) os produtos acima

referidos para os grandes centros, com excelente

aceitação. Contava Richard Roeder que o seu

estabelecimento era o ponto intermediário em perfeita
sintonia com a São Paulo-Rio Grande, depois Rede

de Viação Paraná-Santa Catarina, transformada em

RFFSC, e com a privatização é conhecida como

Ferrovia Sul Atlântico, transportando grãos para
o porto marítimo de São Francisco do Sul. Como
o trem vinha de São Francisco do Sul, aqui
chegava ao redor de 8h30, e à tarde o retorno se

dava às 19 horas, Roeder já estava preparado para
receber as mercadorias, que desembaraçava e

ainda seguia até Rio do Cerro II, onde dormia e

os animais descançavam, partindo altamadrugada
para o Vale do Itajaí, de lá retomando no mesmo

dia, para dormir em Rio Cerro II, para também
em alta madrugada alcançar Jaraguá do Sul e

despachar as mercadorias, que seguiriam pelo
Expresso das 8h30. Vale lembrar, como registro
de memória, que antes de Roeder assumir o

estabelecimento comercial, este era administrado,
no tempo de Wilhelm Weege, pelo sr. Johann

�

Julius Moeller, que vinha da Alemanha ao Brasil,
pela Companhia Hanseática de Çolonização, de
Blumenau, e certamente por alguma incem
patibilidade trabalhava para a Companhia
Salinger, com sede na principal cidade do Vale
do Itajaí, gerindo os negócios aqui em Rio Cerro

.

II. Gerhard Roeder, filho de Richard, guarda na

memória as coisas que aconteciam em Rio Cerro
e na praça de Jaraguá. Dizia Gerhard que naquela
épocajá existia a concorrência comercial, algumas
saudáveis, em que os fregueses saíam lucrande
com a regulação dos preços, tanto que se dizia,
em alemão, "Konkurrenz erhebt das Geschäft" (a
concorrência eleva o negócio), tanto que nas

imediações do estabelecimento de seu pai,
estavam, . também, estabelecidos, o sr. Felippe
Frenzel e Franz Ferenc Fischer, que vinha a ser o

pai de Francisco Fernando Fischer, um deles

praticamente lado a lado do negócio, vencendo
aquele que melhor soubesse tratar em atenção e

em preço os seus fregueses, e avaliar as vendas
em qu� não entrava dinheiro, e sim produtos
gerados em suas propriedades, por outros que
necessitava para a sua família. Geralmente as

compras eram feitas em caderneta e liquidadas,
no finai do mês ou das colheitas. Conta-se, a

propósito, algumas histórias que envolviam

intrigas entre os negociantes. Certa vez, numa festa

religiosa, um negociante acercava-se de um grupo.

que tinha o hábito de vender as mercadorias para
o concorrente, creditando em cadernetas, assim
como emprestavam dinheiro que possuíam em

casa, recebendo juros combinados. Ma!

argumentava o concorrente que o outro estava

trabalhando com seu dinheiro e tanto fez que, na

segunda-feira, foi saber com o seu vendeiro se

era verdade que assim' procedia. E este nega e
.

leva-o pelo braço até um armário, onde estav

empilhado muito dinheiro e mostrou onde estaw

o seu. Voltou o colono satisfeito com a explicação.
Pois é!

Fritz von Jaraguá - 1/99.

A foto mostra a venda da filial de Wilhelm Weege, em Rio Cerro II, vendo-s
Iohann J. Moeller, na varanda) de camisa branca e gravata. Em frente ai

estabelecimento, os carroções de quefala Udo Ramlow. E notem como era estred
a estrada
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Certas coisas não se explicam. Uma
.

delas é a queda no padrão estético de

Jaraguá do Sul. Comparando a

. cidade de algumas décadas atrás com

os dias atuais não é P9ssível dizer
que é a mesma cidade, nem que a

população que nela vive tem as

mesmas origens culturais daquela
que aqui viveu no passado. A cidade

foi atingida pela modernidade de

uma forma muito rápida e

desordenada, fazendo com que
muitos valores e traços culturais se

perdessem rapidamente. No que diz

respeito às construções, vê-se que as

antigas, construídas com menos

tecnologia, são bem mais elaboradas,
combinando linhas e recebendo

adornos, em contraste com as mais

recentes, frutos de uma "arquitetura
de caixotes". Inclusive construções

antigas, com um belo padrão
estético, foram "modernizadas",

descaracterizadas e empobrecidas.
Basta conferir as fotos que estamos

publicando e os locais como eles se

apresentam hoje. Não defendemos,
em absoluto, que hoje se construa no

estilo da década de 30 ou 40, mas
que não se continue nesta arquitetura

decadente de caixotes. O padrão
cultural de um povo também se

mede pela arquitetura de suas

cidades.

\
CORREIO DO POVO·3

por Egon Iagnow

Rua Mal. Floriano Peixoto, esquina com a Preso Epitácio Pessoa. Hoje, ali se encontra o prédio da Telesc

RuaArthurMüller,"'esquina com a Getúlio Vargas. Foto tirada antes da construção do Colégio Abdon Batista
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMOÇÕES VIVIDAS

A aventura de Ewald Boss. (conclusão)
Helmuth Utpadel d&ia que abriria

uma picada, que não precisava de guia,
"quando não se sobe mais, estamos em
cima, coisa fácil!" O grupo segue para
os picos do Jaraguá. Com muito ânimo

começaram a subir, Utpadel na frente,
abrindo a picada, e tanto subiu que,
de repente, o clarão da lua mostrou a

eles um morro muito maior, do lado.
Então descerJlffi uma eternidade, para
chegar ao pé do segundo morro, onde,
encontraram uma picada de caçadores
que os levou até o topo que estava

coberto com um denso taquaral de
espinhos que não dava vista. Para
felicidade deles, a picada continuava,
descendo dentro do taquaral e, de

repente, tinha do lado a montanha

íngreme do terceiro pico. A lua já se

recolhia e o grupo, cansado, es

farrapado e exausto deitou-se, sem
ânimo para subir esse grande morro,
mais alto que os dois anteriores. Mas
voltar agora não achavam certo. No
reconhecimento do terreno acharam

um espigão estreito. De lá avistava-se a

Ilha da Figueira, no sopé e, no fundo,
adiante, o Bairro do Jacú Açü, de
Massaranduba.

Subiram devagar, o último topo, os

quatro membros chegavam a uma

_ pequena plataforma, com vegetação da

espécie que tem na Serra de São Bento.
O céu aberto permitia uma vista que

premiou todo o esforço que havia sido

dispendido. Do litoral aparecia o leito do

Rio Itapocu que, com grandes voltas,
atravessava a terra plana até Barra Velha.
Uma faixa alvamostrava uma praia imensa,
banhada pelo Oceano Atlântico até o

longínquo horizonte.
Na frente, podia-se ver Guararnirim,

Jaraguá e Corupá, no fundo apareciam os

arrozeirais de Massaranduba e seus bairros.
Observavam nos contrafortes da

Serra do Mar o trem que descia de Rio
Vermelho a Corupá.

Cada àpito fazia aparecer na

paisagem o vapor que saía da chaminé da
"Maria Fumaça" e, instantes depois,

escutavam o som de cada apito que a

propagação do som transmitia na

distância.
É Ewald Heinz Boss que escreve

com suas próprias palavras: "Gostei
tanto deste passeio que fiz um plano de

subir, no mínimo, uma vez por ano, ao

pico, mas aprendi que tem anos que não

oferecem uma boa vista. Devem ser os

meses de frio que servem melhor para
escaladas. Para se tentar subir num

domingo, deve ter .caído uma chuva, na
sexta-feira, que é quando o ar fica

limpo.
Consegui escalar o pico, 17 vezes,

e meus filhos mais do que eu, especi
aliz�ram-se em guias para a escalada
certa.

Levei muita gente conhecida, como a

família do dto Fernando Artur Springmann, t

as ditas de Dietrich Hermann Wolfram e

Rodolfo Francisco Hufenüssler e do
farmacêutico Bentica, entre outros, assim
como o Clube de Bolão de Pomerode que,
em peso na meia altura da escalada, caiu ao

solo e o dono da Empresa Volkmann de

Transportes, já sem fôlego, balbuciando
ainda: '}1e deixem morrer aqui, eu com

minha gordura, não posso mais subir!"
Custou mas conseguiram puxar com

força unida o homem até o pico, porque
a turma, precisava voltar a Pomerode
com seu ônibus. "Tenho, agora, 84 anos,
e hoje não chegaria a meia altura do

pico, mas se Jaraguá do Sul conseguir
construir o teleférico, quero ser o

primeiro passageiro para assistir o raiar
do dia ou por do sol".

Jaraguá do Sul conseguirá este

grande feito, unindo todas as forças para
alcançar o objeti voo

Lá onde está hoje, certamente, rirá
das façanhas e aventuras descritas, das
quais ele já está dispensado. (EVS)

I

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

, ,Tio Eugênio

Georg Niemann - Otto Rumor
Para provar a morte da esposa de Georg Niemann, irmã de Otto Rumor, o capitão do navio forneceu a competente

certidão. Informavam Amantina Neckel Mahnke e sua mãe Emma Adam Neckei, em 21/2/1992, no meu escritório,
à Rua 2 (Mal. Deodoro), atual calçadão, 122, 2° andar, que o terreno onde hoje se situa o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul, era uma área em sociedade entre Niemann e Rumor e, desfeita a sociedade que
mantinham, passou o terreno para Otto Rumor, caindo as propriedades e demais bens inventäriados para a Fazenda
Nacional, não sem antes terem sido publicados editais de herdeiros ausentes, pela comarca de Jaraguá do Sul, os

herdeiros da Alemanha não se habilitaram, apesar de terem tomado conhecimento do seu passamento.
Ao lado da casa e oficina de Niemann, depois de Neckei, na esquina que levava para a antiga Ponte Senador

Abdon Baptista, coberta, moravam (e moram) numa casa de enxaimel (demolida) os familiares de Hugo Braun, mais
tarde substituído por uma edificação de alvenaria na esquina, onde ainda hoje (1992) viviam a esposa Telka Rahn
Braun e a filha Ruth. Tekla casou com Hugo em 1952 e há 67 anos vive ali. João Emmendoerfer tinha negócio de

cachaça, quando aquela via se chamava Ângelo Piazera, hoje Rua 31 (Jacob Buck, sogro de Carl Heinrich Friedrich
Jütte), que lá tinha torrefação de café, o sogro era um dos bucovinos.

Vale recordar os bucovinos, originários da Baviera (Bayerscherwald), no Sul da Alemanha, transferiram-se para
o Böhmerwald (na Boêmia), em fins do século 18. Em 1838/40, mudaram-se para a Bucovina, hoje Romênia (Vila de
Buchenhain ou Poiana Miculi), que emigraram para o Brasil em 1887/88,77 famílias com 377 pessoas. Voltaremos.
Até a próxima.

o cepticismo do general
Poucos meses antes de tombar sob o punhal de Manço de Paiva, conversava' Pinheiro Machado com alguns amigos no

recinto do Senado, quando alguém aludiu à despreocupação com que o chefe conservador expunha a sua vida, tão ameaçada
pela agitação do momento.

- Se eu tiver de tombar assassinado, - obser�ou Pinheiro, a voz arrastada, - quero que seja aqui no Senado, a punhal,
como César.

- No dia em que isso acontecesse, general, - atalhou um áulico, - haveria uma hecatombe!
- Sim, - confirmou Pinheiro, com ironia.
E olhando em torno, como quem conhece a sua gente:
- Se o golpe falhasse ...

Humberto de Campos - "Da Seara de Boo;", página 57.

COMEMORAÇÃO DE ANO NOVO

A 16a Festa Pomerana

Sexta-feira, 29 dejaneiro de 1999

Desde o último dia 15 do corrente, o vizinho

Município de Pomerode viveu festivamente a 168 Festa

Pomerana, atraindo os forasteiros para a tradicional festa
de início de ano, mostrando a cultura do Município que é
considerado como sendo a cidademais alemã do Brasil.
Uma bem elaborada programação, culminando com a

Exposição Comercial, Industrial e Artesanal, sob o

patrocínio da Associação Comercial e a Associação dos
Servidores Públicos Municipais de Pomerode, Vodiazy.
Dentre os muitos cumprimentos e abraços, dentro do

pavilhão que abrigou estandes com empresas que produzem
artigos de altíssima
qualidade, destaca- I

mos o casal Eugênio
e Iris Zimmer. Elel,
ex-prefeito dePome
rode e integrante do

Departamento de A

poio Cultural do

próspero município,
fazendo a pose de
estilo na entrada da

Exposição.Aodistin
tocasal apresentamos
cordiais cumprimen
tos, cumprindo a

promessa de sua

divulgação.

DOMINGO

08hOO e 19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

As bem-aventuranças: caminho da felicidade
Jesus promete que serão felizes os necessitados: os pobres,

os sofredores, os humildes e os injustiçados, e ainda os que por
causa dajustiça sofrem perseguições. As palavras centrais deste
texto são "pobres" e "reino de Deus", e resumem o programa de
Jesus. Ele vem para anunciar o reino, o projeto de justiça do

.

Pai: bem-aventurados os que necessitam de libertação, os que a

promovem e os que são perseguidos porque fazem isso. Ele
mesmo fói perseguido e morto por ter escolhido um caminho
diferente. Mas o Pai não deixou Jesus entregue ao poder da
morte. Ele o tomou bem-aventurado por sua ressurreição.

Lembrando a vitória de Cristo, peçamos que o Pai nos dê a

graça de viver a alegria das bem-aventuranças, mesmo no meio
dos conflitos e desafio da vida (Mt 5, 1-12a).

SÁBADO
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

Apoio:

TAFAC_- TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

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

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

Matriz - Fones (047) 371-0380
-

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Ru� Walter Marquardt, 110
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9/jude alguém que oocê não conhece
mas para resolver, e nem

repare naquela velhinha que
parece vacilar na esquina,
sem saber direito por onde

.
\

seguir.
Vamos ajudá-la?
Ou aquele seu amigo que

telefona exatamente quando
você está atrasado para sair
de casa, em cima da hora, e
ele completamente imerso na
sua crise de pânico, achando
que o seu mundo acabou,
porque foi abandonado pela
pessoa que mais amava ou

perdeu o emprego que
garantia o seu sustento
básico.

o que você faz? maior generosidade que você
Diz que está atrasado,que �pode distribuir.

liga depois, de noite... Dizem no budismo que a
...ou senta, se conforma maior generosidade que

em atrasar-se e dá uma podemos fazer por alguém é

atenção concentrada de dez abrandar os seus medos,
minutos preciosos, pedindo· tranqüilizar a pessoa. Porque
ajuda para<? seu anjo colocar quando acontece alguma
a palavra certa na sua boca, coisa que revoluciona nossa

de modo a acalmá-lo e vida, sofremos pela situação
impedí-lo de tomar alguma

\
e muito mais pelo medo da

atitude radical e impensada? mudança/
Se você conhece, ou não, Quando estamos equili-

a pessoa, não é importante. brados e podemos tranqüi
Mas a sua dedicação, sua Iizä-Io alguém a respeito
entrega na tarefa de ajudar dos seus medos, estamos
conscientemente alguém a se criando uma corrente cár
reestruturar é a melhor e a mica positiva, que um dia

Nossa boca está sempre
aberta para pedir, e algumas
vezes para agradecer, mas,
estamos prontos a ajudar,
principalmente a ajuda desin
teressada, sem nome, sem

registro nas colunas sociais,
muitas vezes sem nem saber

o nome do beneficiado?

Vamos, então, fazer o

dia de ajudar alguém que
você não conhece.

Pode ser que você esteja
passando pela rua, apressado,
mergulhado na sua mente

cheia de obrigações e proble-

��ru .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .{ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o

* Algumas rnanifestações físicas que
podem estar associadas à comunicação
com os anjos:
- calafrios
- arrepios
- formigamento na parte de trás do pescoço
- acuidade visual e comumente aumentada
- cheiro adocicado aromático que não pode
ser explicado
- ligeira aragem de algo que tenha cheiro
de flores mesmo que não tenha nenhuma
flor por perto
Tudo 'isso são sinais da visita de um anjo.
Depois de fazer o contato inicial com o seu

anjo, existem duas maneiras de você entrar

em con�to com ele: a primeira é fazer !

uma pergunta de caráter geral e abrir-se

para receber a resposta. Eis algumas
perguntas que você pode fazer:
- Qual é o meu proeósito nesta vida?
- Quais são as minhas dádivas?

.

- Como devo chamá-lo?
- Qual o seu nome? (Se ele disser o

nome a você, é melhor não dizê-lo a

ninguém, pois ele poderá ir embora)
- Qual é amelhormaneira de me ligar a
você?
- O que preciso saber neste exato

momento da minha vida?
- Como posso servir à humanidade?

FARMÁCIA PARANÁ9lu/tlS de cyogtl
com relaxamento e meditação

O Inti-Liceu da Vida informa que as matrículas para asAulas de Yoga
e História da Arte já estão abertas. Não esqueça que se fizer a reserva
até o dia 21 de fevereiro, estará isento da taxa de matrícula das aulas

que iniciarão no dia 3 de março.
Rua Emílio Stein, 3()()eur - Centro - (Rua do Edifício Carvalho)

MEDICAMENTOS

COM 20%
DE DESCONTO

ZYS

voltará à nossas mãos, nos
trazendo mais tranqüilidade
de espírito e mais equilí
brio .

Fique alerta, olhe em

volta; deve ter muita gente
em torno de você precisando
de ajuda ...

Seja um anjo para elas!

Ajude.
I

Perca tempo.
Acalme.

Pacifique.

Essa é a maior genero
sidade.

JaneteSilvinaChiodiniMarcatto

·Advocacia
MA.RCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto
I \

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
31()4-3616

Centro - São,Paulo - SP
CEP 1020-901

Rua Bernardo
Dornbusch,
1611-Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069

Jaraguá do Sul

K
... Kastrup &

'I5:J Junqueira Uda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e EfetilJo

Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone (G47) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDY JAMAICA
OPORTUNISTAS > Com talento e

> Maus comerciantes, do

�ipo oportunistas de

plantão, vêm
colaborando

consideravelmente para
o total descontrole da

economia brasileira.
Mesmo que seu ramo de

atividade não sofra
nenhuma interferência

das oscilações do dólar,
lá estão eles com suas

maquininhas de

remarcação de preço.
Muitas vezes não sabem
nem o que realmente
está acontecendo com o

mercado financeiro. A

não adoção de

precipitadas atitudes

egoístas poderia ajudar,
em muito, o País voltar à
estabilidade e ao

crescimento,

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371·2847

simpatia para dar e

vender, o músico Edy
Jamaica, que por
muitos anos se

apresentou nos
'

principais points da

noite jaraguaense e em

cidades vizinhas,
embarcou

recentemente para
Curitiba (PR) e vem (

agradando m�ito ao

exigente público da

capital da cultura

brasileira. Acompanhado
do inseparável violão, se

( apresenta com

freqüência no

movimentado espaço do

Estação Plaza Show e no

barzinho Cachaçaria,
.

franquia presente em

várias cidades

brasileiras, que serve

aproximadamente 200

tipos de cachaças
artesanais de diversas

regiões do País e 140
batidas de frutas
naturais. Grande, Edy
Jamaica!

PiÇARRAS
> E lá em Piçarras, no
Bali Hai Summer Club,!
a agitação continua
nesta sexta-feira (29) e

no sábado nO), com
mais uma detonação de
muito som e presença de
muita gente bonita. É
bom chegar cedo. O
acesso ao local costuma
ser tumultuado após à
meia-noite.

REGGAE
> A, banda brasiliense

Nativus, que nas

últimas semanas vem

ganhando espaço nas

rádios e emissoras de

_-t,
__ ,

_

\
\
\
\

TV de todo o Brasil, é a

grande atração desta

sexta-feira (29), em
Porto Belo, onde estará

apresentando seu

show de puro reggae no

palco do parque
. aquático Porto das

Águas. A participação
especial fica
por conta de

Andrew Tosh, filho
de um dos músicos que

integram a galeria dos

artistas que
marcaram época, o
saudoso Peter Tosh.

,

BATURITE
Já o Baturité, na Barra

Sul, em Balneário

Camboriú, promove
nesta sexta-feira (29), a
partir das 23 horas, a
Noite Puro Êxtase, com
distribuição de muito

energético para que a

galeIa agüente firme as

altas temperaturas do
litoral barriga-verde.

(

DISQUE·LANCHE
37'1-5309

SIIPERCROS!
> Neste sábado (30) e

domingo (31), as feras
do motociclismo estar

em Meia Praia (Itape
para participar da 2-

etapa do Circuito Ve
de Supercross, nas
categorias 60cc, 80ce,
Júnior e Especial. Ent
os pilotos presentes,
destaque para o

joinvilense Elton

Becker, um dos

principais nomes do

esporte, no Brasil. As

provas acontecem na j
Nereu Ramos, ao lado

do Supermercado
Vitória.

PLANETA
ATLÂNTIDA ·

...

VERSAO
A

/lTCHE"
> Após a realização di
versão catarinense do

Planeta Atlântida,
ocorrida no último

'

Isábado (23), em Jure

Internacional, na bela]
"Floripa". está chegar
a vez da etapa gaúcha
evento, que acontece �

dias 5 eó de fevereiro

na sede social da Sabi
na praia de Atlântida.
No primeiro dia, o pai
será das bandas
Cidadão Quem,
Biquíni Cavadão,
Skank, Jota Quest,
Barão Vermelho, Titf
e Banda Beijo. No dií

seguinte, a agitação
ficará por conta de Ne,
Van Soria, Papas da

Língua, Pato Fu, Ed

FIrnagens & Fotograf
Fone: 370-17

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL REGIÃOE SEXTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE-'999

� HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

\SIDIIS

CASAS

101 -Casano Bairro Czemiewicz, numterrenode9OOm' - R$69.000,00
102 - Casa em alvenaria c/ 270m' no alto - 1 sufte + 3 quartos + 1 BWC social + lavabo + sala

jantar/estarcom lareira + churrasqueira e garagem - R$ 21 0.000,00 - aoefta 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 1.5OOm' no Molha próx. Prefeitura - R$ 55.000,00
105 - Sobrado comercial na Rua Joaquim Fco. de Paula - 8$ 85.000,00
106 - Casa de alv. c/ 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
107 - Sobrado em Curitiba - PR - R$ 40.000,00 -Vendaltroca por imóvel em Jaraguá do Sul
-SC
106 - Casa em Guaramirim c/ +ou- 400m' + 1 galpão em alv, + 1 escritório em a1v. - R$
130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal pl clinica ou restaurante
109- Casasgeminadas na Tifa Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x R$ 195,00
110 - Casa de Alv. c/ piscina no Czemiewicz - R$ 75.000,00
111 - Casa em alvenaria no Amizade com 190m' - ent. R$ 40.000,00 + finane.
112 -Casade madeira na Rua Tomaz Franciscode Goas - R$ 28.000,00
113 - Casa de madeira no Joãb Pessoa - R$12.000,00
114- CasaemaivenariaJguá Esquerdocl1 suite+2 quartos -todamurada - R$45.000,00

115 - Casa em alvenaria na'Rua Campo Alegre com 220m'- R$100.000,00
116 - Casa em alvenaria próx. Duas Rodas c/ 268m', Terreno cl 1.202m' - R$ 250.000,00

,

APARTAMENTOS

VENHA NOS VISITAR!!I APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RESIDENCIAL GEHRING"

201 - Apto. em construção no 'Residendal BarteI' - próx. Terminal Rodoviário - Ent. R$ 13.500,00 + 5

anos de finandamento.

202 -Instalações Choperiada Praça com todos osmóveis e utensOios necessários para fundonamento
- R$ 60.000,00
205 - Apto. 'Cond. Amizade' - com,2 quartos - entro R$13.000,00 + finandamento

206 - Apto. 'Cond. Amizade', 3 quartos, entrada de R$13.000,00 + financiamento

208 - Apto. 'Residencial Tulipa', em construção, ent. R$ 24.000,00 + parcelas
209 - Apto. Ed. Virginia com 1 quarto - Centro - Ent. R$ 20.000,00 + finane.

213 - Cobertura no Ed�icio 'Argos' na Rua Jorge Lacerda -Centro- R$180.000,00 - aceita apto. em

Jaraguá do Sul e Balneàrio Camboriú.
214 - Sala comercial conjugada no Ed. 'Domingos Chiodini' com 83m2

215 - Apto. c/ 1 sufte + 2 quartos no 'Edificio Argos' - R$ 46.000,00 de entrada + finandamento, aceita

apt? pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 - Terreno na Rua Victor Meirelles, no Molha c/ 6OOm' - próx. Pref. Municipal. - R$ 25.000,00
302 - Terreno no Centro - Rua Felipa Schmidt esquina com Felipe Frenzel- nos fundos daMilium - R$

75.000,00 - parcela
303 - Área de 44O.000m' em Santa Luzia - R$ 90.000,00
304- Terreno naMarechal Deodoroc/ 1.930,18m'- R$380.000,OO- parcelado
305.- Terreno c/ 420m' no Água Verde - R$15.000,00
306 - Chácara no Rio Cerro cl 75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas - R$ 70.000,00 -

negodável
307 - Lote de esquina no Lot. Sto. Antônio - Nereu Ramos - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra - R$ 19,000,00 à vista

/

309 - Terreno no Lot. 'Camposampiero' - R$ 17.000,00 à vlsta

310 - Terreno na Praia de Itagua,çu - S. Francisco do Sul com 726m' - 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$250,00
312 - Terreno naWalterMarquardt com 66Om', c/ 22m de frente pi asfalto - R$ 30.000,00
314 - Areade 165.000,00m' na locaüdade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos c/453,60"" cada, no Jguá Esquerdo R$15.000,00 cada lote.
316-Áreade 7.068m', sem benfeitorias, VilaLenzi - R$40.000,OO
317 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.00<Jm2- c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc. - R$ 350.000,00 ,

318 - Terreno de esquina na Rua Aloisio Boeng com 546,60m'de área - R$ 32.000,00
319-Terrenona BR-280Jguá/Corupácl9.627m'- R$16.000,00
320- Terrenocl 1.840m' no aho da Henrique Marquardt- R$12.000,00

Mário Vieira
COM. DE MADEIRAS E TERRAPLENAGEM LTDA.

COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO - TUBOS E ARTEFATOS DE
CONCRETO - SANEAMENTO - SERViÇOS - COMÉRCIO DE

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

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

IM BMJItA \'ILHA· 8e

IMOBILIÁRIA
CEZAR
Av. Santa Catarina, 540

CREC11243-J

Fone46fl.(}2BB
http://www,lmove/s-netlcezar
e-mail: cezar@Jmovels.net

Consulte-nos!
Temos amplo cadastro de Imóveis,
via internet, com bese de dados em
nlvel nacional, disponíveis para

VENDA - LOCAÇÃO - PERMUTA
aparlamentos - cal>aS - terrenos - chácaras e imóveis na prai

INCLUA SEU IMÓVEL NESTE BANCO DE DADOS

Imobiliária Cezar vende:
Em Jaraguá do Sul

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

,apenas RS 45,000,00ResldênciÇl alto podrão
410 m2 - 05 surtes + dependências,
3 garbgens,'terreno cl 560 m2
centro

Você poâe'ter O imóvel dos seus sonhos

�. N!de� �[JW®��D�[?��� �[JIJU

COIVIPRA. - VENDE -

A.'_UGA. - A.DIVIINISTRA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

321 - Terrenona ruaJosé Teodoro Ribeiro - c/ 510m' - R$25.000,00
322- Terrenona RuaGoiás-na VilaLenzi-com 561,34m'-R$12.000,OO-negociável
323- Terreno cl441m' no Loteamento 'Júlio RodrigueS" - Vila Rau- R$ 7.500,00
324 - Terreno cl 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 cl 846m', edificado c/ 2 casas no Ribeirão Molha - R$ 28.000,00
327 - Terreno na Rua Guilherme Hass - Jguá Esquerdo - R$14.000,00
328- Terreno com 880m', com 670m' de área construida, Rua EmOio Stein.

329 - Lote nas prox. do Champagnat cl 615,35m' - R$ 25.000,00
330 - Terreno em Guaramirim cl 1.101m' de esquina - no centro - R$ 70.000,00
331 - Lote na Figueira c/ 304,50m', final da Rua Rio G. do Norte - R$ 10.000,00

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO PONTUALIDADE NOS
'

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 - Salas comerciais com 50m' - Rua Venãndo da Silva Porto - próx. Weg I

402 - Sala comercial Av. Getúlio Vargas - l' andar - Centro - R$ 250,00
403 - Sala comercial numa casa na Rua Gumerdndo da Silva - R$ 290,00
404 - Sala comercial com 130m' - Barão do Rio Branco esq!Leopoido Malheiro
405 - Sala comI. c/ 45m' - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro

406 - Sala c/ 150m', próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Apto. cl 1 quarto em cima calçados Beber - R$ 230,00
408 - Casa de Madeira c/ 2 quartos - Jguá EsquerdO - R$170,00
409 - Apto. c/ 3 dormitórios na Venãndo da Silva Porto - R$ 350,00
410 - Apto, com 3 quartos "Ed. Ende!'" - Rua Joinville

411 . Casa em alvenaria próx. CTG c/ 4 quartos e 2 bwc - R$ 335,00
412 - Apto. no 'Isabela' c/ 1 suite + 2 quartos e com linha telefônica - R$ 450,00
413 - Casa de madeira c/ 3 quartos - Jguá Esquerdo próx. Conf. Mônica - R$ 230,00
414 - Apto. Rua Joinville, cl suite + 2 quartos - R$ 350,00
416 - Casa na Rua Preso Epimcio Pessoa - ótimo ponto comercial- R$ 350,00
417 - Casaem alvenariacom 1 suite + 2 qtos na Rua Campo Alegre - R$ 440,00
418 - Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula com 5OOm' (novo) - R$ 600,00
419 - Apto. com 3 dorm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$ 390,00
420 - Apto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
421 - Salas comerciais com 120m' e 150m' na Rua José Emmendoarler - próx. Wég I

422 - Casa de madeira no Lot. Corupá - Chico de Paula - c/ 2 quartos - R$ 180,00
423 - Casa de madeira c/ 3 quartos próx, Homago na Ilha da Figueira - R$ 230,00
424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - c/ mobília - Ótima para consultório
ou escritório.

425 - Galpão Industrial c/ 150m' - Ideal para confecção - cl Trifásico - R$ 250,00
426 - Galpão Industrial c/250m' - Sem looeizado - cl Trifásico - R$ 380,00

RuaPaäePedro Francken,65-Centro
Fonef=ax: (047)372-3412-Creci 1749-..1

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Ref, 2038 - Termo em Penha - ao lado do Beto Carrero - cl 5,257m2 - R$ 20,000,00
Ref, 1387 - Casa alv. - Vila Lalau - cl 138m2 - 1 suíte + 2 dorm. - Massa eonida, saht em 2 ambientes,' dep.
empregada cl bwe, armários embutidos, salão de festas - R$ 74,000,00
Ref. 4106 - Apto no Ed. Juliana - Centro - apto 102 - cl 139,46m2 - 1 suíte + 2 dorm, - cl sacada - R$
63.000,00
Ref.1389 - Casa alv, - cl 144m2 - Ilha da Figueira - 2 dorm. + 2 bwe e demais dep. - R$ 50,000,00 quitado
ou R$ 45,000,00 + financ. 150,00 pl mês
Ref, 1390 - Casa alv. - cl 115 m2 - Centro - 3 dorm. + 2 bwe - próx. ao Lar da Flores - R$ 79,000,00
Ref. 1406 - Casa alvo cl 124m2 - Vieiras - terreno cl 846m2 - R$ 23,000,00 + Financ, 115,00 pl mês,
Ref. 2197 - Terreno cl 378m2 - Lot Champagnat - R: Irmão Leão Magno - Lote n? 76 - R$ 26,500,00
Ref. 1419 - Casa alv. cl 110m2 - R: André Voltolini, 761- Nereu Ramos - 3 dorm, - terreno cl 466,30 m2
- R$ 38,000,00
Ref. 1420 - Casa mista cl 50m2 - 2 dorm. sala cozinha, bwe, lavanderia - Barra - R$ 16,000,00
Ref, 2150 - Terreno cl 450m2 - Defronte ao Salão Amizade - pronto para construir, rua calçada pl apena -

R$ 7.000,00 entrada + 12 x 584 pl mês
Ref. 1421 - Casa alv. cl 124m2 - Vila Nova - Terreno cl 710m2 - 3 dorm. sala, cozinha/copa, 2 bwe e

demais dep. - R$ 90.000,00
Ref. 1378 - Casa alv. cl 90m2 - Piçarras - R: João Figueiredo, sin° - cl 3 dorm, - R$ 15,000,00
Ref.3021 - Sítio cl 81.000m2 - EntradaGuamiranga - cl 2 casas, 15 morgos e�oseira, 5 gados, ",- R$ 55.000,00

/

Ref. 3017 - Sítio cl 25,000m2 - Estrada Tibagi - 2 casas madeira, 3 poços, 6lagoas, gado - R$ 60.000,00
Ref. 6003 - Loteamento Theilacker - lotes cl 420m2 e 392m2 - após Lot. Champagnat - R$ 15.000,00 cada
Ref. 1446 - Czerniewiez - R: Guanabara, 352 - cl 112m2 - R$ 57,000,00
Ref. 1447 - Czemiewicz - R: Guanabara, 212 - cl 224m2 - 1 suíte + 2 dorm. - R$ 75,000,00

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro
Fone: (047)371-2117
RuaJoãoPiéolli, 104
JaraguádoSul-sc

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

* Casa em alvenaria com 90 m2, terreno com

305 m2•

Rua- Horácio Pradi (Jguâ Esquerdo)
Preço - R$ 30.000,00

t:i1§irf�llMÓVE IS
COMPRA - VENDE - ALUGA

CRECl8240

VENDA RÁPIDA., E SEGURA
• Vende-se sobrado, parte superior - apto, 4 suites, 2 salas, cozinha, bwc, área de

serviço, parte inferior - sala comI. ccnvzzorne alugada para 4 anos, aluguel- R$ 1.200,00
valor do imóvel R$ 170.000,00.
• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2. R$
70.000,00 negociáveis.. \

.·Casa de central ótima localização c/300m2 eterreno c/700m2. Valor R$ 150 mil negoc.
aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor R$ 55.000,00 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, valor 150.000,00 -

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

• Apto. central com 1 suite 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. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. Ed, Jaraguá - 2 quartos - R$.33.000,00 - Aceita imóvel em Balneário Camboriú
• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suite + 2 quartos - prédio c/ piscina - R$ 65.000,00

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,Op
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,
negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor
R$80.mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1000m2 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 MELHOR PRAIA DE SC - ITAPEMA - MEIA PRAIA

COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE
CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.

TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO - 372-1347

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 terreno de mais ou

menos 2201(12 na Tifa da
Mosca (Barra) pronto pl
construção parte do valor

financiado.
Tratar fone - 371-8700

Vendo Terreno na Ilha da

Figueira após S. Vitória cl
600m2 pronto pl construit.
Valor R$ 6.600,00 - Fone:
371-6238

Vendo vídeo game Nintendo-
64 cl 2 controles semi-novo,
valor R$ 280,00 - Fone: 371-

6238

Vendo um telefone sem fio
com 23 memórias, interco
municador, bateriaplaté duas
sem 2 tipos de campainha com
controle de volume excelente

qualidade de recepção, in

terferências, (Novo na caixa).
De R$ 370,00 por R$ 190,00
em 4x sem juros. Tratar no
370-1400

Vende-se lanchonete e

sorveteria equipada na Walter

Marquardt, aceito carro -

Fone: 371-4083 - 370-1680

Barra do Rio Molha cl meia

Água e 2 casas. Aceito carro

no 'negócio. R$ 25.000,00 -

Fone: 973-349�

Procura-se moça

para dividir

apartamento
localização
central.

Informações
371-4008 ou

973-9835

com t.éla.

II

* Casa emalvenariacom 91m� terrenocom 1.38Om2

(l8x80).
Rua - AngeloRubini (EmfrenteCüumaAlimentos)
Preço - R$ 75.000,00
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FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS
1 - Terreno cl 1.044,50m2 (28,00 x 37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra
(defronte Ciluma)
2 - Terreno c/448,00m2, Loteamento Papp· Rua 541 - R$ 18.000,00
3 • Dois lotes c/ área total de 968, 12m2 - Lot. Heriberto Henke, Barra - R$ 21.000,00

.

4 - Terreno C/800,20m2 - Lot. Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00
5 - Terreno c/673,5'8m2 - Rua BerthaWeege, defronte Adagha, na Barra - R$19.000,00 - 50%
entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.

6· Terreno c/462,00m2 (14x33) Lot. Rosá, rua asfaltada, na Barra � R$ 12.000,00, em parcelas
7 - Terreno C/329,00m2 (14)<23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$13.500,00 acena
carro até R$ 8.000,00
8 - Terreno c/ 455,60m2 - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00
9· Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10
x - Total R$ 11.000,00
10 - Terrenoc/384,OOm2- Loteamento Francisco Hruschka - São Luiz - R$3.ooo,00+20 xR$400,00
11 - Terreno C/408,70m2 - Jardim Hruschka II - �$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00

$íTIOS
1 - Sitio c/267.500,00m2, edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro lagoas com
peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, c/190.000,00m2 de pastagem,
localizada Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (acena carreta com

cavalinho, caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00
2 • Sítio c/62.500,0<Jm2, sendo 16.000 de área plana, c/ rancho de 100,0<Jm2, churrasqueira, 15
cocheiras, raia de 400,00 metros, Tija Klein, distante 3 quilômetros da Maiwee - R$ 75.000,00

CASAS
1 - Casa em alvenaria C/176,00m2, sendo de armazém e Bar, 48m2 de coz, garagem e quarto
e mais 48m2 c/ dois qtos e varanda e com 96m2, três BWC, terreno com 676,OOm2, localizada
na Rua Frida P. Krueger, 185 - BARRA - R$ 50.000,00 - acena sitio com parte de pagamento
e carro até R$ 10.000,00
12 - Casa de alvenaria C/60,00m2 - T_ímeno C/718,00m2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova'- R$
42.000,00
3 - Casa de madeira C/63,00 m2, 03 quartos e demias dependências, terreno C/329,00m2, Lot.
Ouro Verde - R$ 14.800,00

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial c/ 33,00rp2, Rua Ângelo Rubini, 11197 - R$ 200,00
2 - Sala comercial C/50,00m2, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
3 - Sala comercial c/ 36,OOm2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
4 - Sala comercial C/34,62m2, Rua Reinoldo Rau, Esquina Guilherme Weege - R$ 220,00
5 - Sala comercial cl aproximadamente, 3O,0<Jm2, Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 12Ö,00
6 - Sala comercial C/120,00m2, Rua Waller Marquardt, pröx. Carrocerias Argi - R$ 250,00
1 - Apartamento térreo, c/2 quatos, garagem e demais dependências, R. Pastor A. Schneider,
1187, Barra - R$ 240,00

.

2 - Apartamento c/3 quartos, uma suãe, garagem, lavanderia, pr6x. Carrocerias Argi - R$ 350,00
3 - Apartamento c/ 3 quartos e demais dependências - Rua Bertha Weege, 3086, na Barra -

R$ 180,00
4 - Apartamento c/ 3 quartos, garagem e demaís dependências, Rio Cerro, próximo �anete
Malhas - R$ 230,00 .

5 - Apartamento c/ 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00
6 - Apartamento c/ 2 quartos e demais dependências - Rua Pastor Albert Schneider, 759
(fundos), na Barra - R$ 150,00
7 - Apartamento c/2 quartos, churrasq., garagem R. Egidio Buzzarelo, 324, Barra - R$ 270,00
8 • Apartamento c/2 quartos. garagem e demais dependências, Ed. Jaraguá, Centro - R$ 330,00
1 - Casa de alvenaria c/3 quartos, Rio Cimo, SC-416 - R$ 180,00
2 - Casa de alvenaria (meia água), 2 quartos, garagem, Lot. Papp, na Barra - R$ 180.00
3 - Casa de alvenaria c/2 quartos e demais dependências, lateral Bertha Weege, próx. Arte
Laje - R$ 240,00'
4 - Casa de madeira c/2 quartos, demais dependências, Lot. Rosá, na Barra - R$ 150,00
5 - Casa de madeira c/3 quartos e demais dependências, Rua Angelo Rubini, Barra - R$ 400,00
6 - Casamista, 3 quartos, lavanderia, garagem, churrasqueira, Rua Angelo Rubini, 952 - R$ 330,00
1 - Galpão em alvenaria c/260,OOm2 - Rua Luiz Satler, na Barra - RS 600,00

I

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

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

marimar@netuno.com.br

smos
JGUÁ B4 - com 170.000,00m2, edificado com uma casa de madeira de 7.:0m2 e galpões,
pastagem, própria para lagoas e muita água, cultivado com 6.000 pés de banana e com

possibilidade de cultivar mais 20.000 pés. Valor R$ 55.000,00 (negociável, aceita imóvel
de R$ 25.000,00 como parte do pagamento).
NEREU RAMOS - com 22.500m2 (sem edificações) - R$ 9.000,00 (negociável com lote el
ou parcela)
RIO MOLHA - Terreno com 319.000m2 (próximo a GRUTA), com muita água, próprio para
pastagem, com energia elétrica e uma casinha de madeira - R$ 60.000,00 (financiável)

Lindos lotes residenciais· em vários pontos- foteamentos aprovadoa
prontos para construir.

Venha morar no que é seu com pequena parcela de entrada e o saldo em até 36 vezes
LOCAÇÃO:

TELEFONE P.REFIXO (376)
COMPRA-SE TELEFONE PREFIXO (370)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

TERRENOS
• Terreno com 324m2 - Lot. REICHOW - Rua Pastor Albert Schneider - R$ 10.000,00
(negociável, aceitaautornövel, caminhão F-4.000 elou MB.60B como parte do pagamento
paga diferença).
• Terreno com 1.0BOm2 - Rua Valdir Manfrini (forma triangular) edificado com uma casa de
madeira - RS 25.000,00 (parcelado)

CASA
• Casa de alvenaria de 11 ám2 com 3 quartos, sala de estar e sala de TV, cozinha, 2 BWCs
lavanderia e garagem (BWCs, cozinha e lavanderia com azulejos até o teto) e mais uma
área de alvenaria de 114 M2. (própria para confecção elou outro ramo industrial - R$
70.000,00 - Terreno de 640m2., rua Feliciano Bortolini (parcela R$ 40.000,00 e saldo,
aceita imóveis.)

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 3.08Om2, aceita-se troca
T�rrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no
Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antonio

Apartamento condomínio 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 em Rio Molha cl 30.000m2, aceita-se carro no-negócio
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS i.TOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONS'!"RUçAo
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. c/I suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 8.641.00 + parcelas a partir
de R$ 720,15 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacarl - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m'. temos disponíveis apartarnentos-ns 301. 302, SOl - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.582.53) por mês
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratta
- Apto. c/ suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n' IDOl c/24 I .20m' - Entrada de R$ 32. I 00,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.092.59)
- Apto. c/ suíte + I quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n' 1104 c/ 157,30m2. Entrada de R$ 21 .661 .00 + assumir parcelas de condomínio de 1.661 Cub's (R$ 720. IS) _

- Salas cornerclals executivas. em diversos tamanhos, com preços a partir de: Ehtrada R$ 14.149.00 e parcelas oe Fl$ 454.33.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, pr6x. ao Beira Rio
- Apto cl 2 quartos (1 suíte) e demais dep .. sacada com churrasqueira - Entrada de R$ 28.500.00 e assumir parcelas de condomínio de construção de 1.858 Cub
R$805.57

'

\ - Apto cl 3 quartos (1 suíte) e demais dep., sacada com churrasqueira - Entraçla de R$ 36.200.(/0 e assumir parcelas de condomínio de construção de 2.30 Cubs
R$997,21 .

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. c/2 quartos. 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000.00
- Apto c/I quarto, cozinha. sala. bwc. área de serviço e garagem. Prédio clportão e portaria eletrônica - Rua José Emrnerndoerter 1549. Ed. Hortência R$ 26.000.00
- Apto c/3 quartos e demaiS dep. - R. José Emmerndoerfer 1549 - Ed. Hortência - R$ 53.000,00
- Casa em alvenaria c/ aprox. 260.00m' - R. Bernardo Dornbusch. 1678 -'R$ 150.000.00
- Casa de campo em alvenaria c/250,00m'. ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m' c/2 lagoas - Rio Molha. próximo a gruta - R$ 210.000,00
- Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000.00
- Casa com 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 Otarae, Ilha da Figueira - R$ 29.000.00 ou troca por casa mais central
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 cl 225m2 - suíte + 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 surte + 2 quartos. dep. de empregada e demais dep. - Ru!,-yeinrich August Lessmann, 230 - R$ 70.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80.30m' + mezanino, num terreno cl 450.00m' - R. Ferdinando Krueger s/n', lote 132 - R$ 26.000,00
- Chácara no' Rio Molha c/ 84.000m' de terreno, 2 casas. piscina. lagoas. com toda infra-estrutura - R$ 245.000,00

TERRENOS
- Terreno c/ 350 m' - Rua Lat. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500.00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000.00 cada
- Terreno c/ 420,00 m' - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000.00 m' - (20.000.00m' planos) - Barra do Rio Molha. 500 metros da gruta - R$ 40.000.00
- Terreno c/ 364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
-Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás). a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo
salário mínimo
- Lote de esquina c/510.00m' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote c/ 362, 18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote n° 09 c/442,00m2, no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe. Vila Nova. com área total de 4.200.00m' - R$ 42.500,00. cada terreno'
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal. próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000.00 cada
- Lote n'OI, c/688.27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias".- R$ 25.000.00

LOCAÇAoIAPTOS/CASASISALAS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, c/ suíte + 2 quartos, ctep. empregada
e demais dep. (sacada c/ churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
- Sala com rnesanlno-Av. Marechal Deodoro. Edifício Florença.
- Salas comerciais em diversos locais.
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banhetro - Schroeder, em frente à Nekl Confecçöes.
- Apto c/ 3 quartos, sala/copa. cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Nekl Confecções.
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua AntOnio Carlos Ferreira, 950
; Apto. eil quarto e demais dep. - R. José Emmendoerfer. 1549 - Ed. Hortêncla
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - R. Leopoldo Malheiro
- Apto. c/3 quartos e demals dep. - Ed. Vila Nova. após a ponte do Beira Rio.
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua' Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto c/3 quartos e demais dep. - R. Francisco Plrmann. 360 - Ed. São Gabriel.
- Apto c/3 quartos e demais dep. - R. Guilherme Wackerhagen, 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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t(;eodoro( j.,stilhO
C o R R E T O R D E Imóveis,

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1550 - Galeria Lourem - sala 3
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fone/Fax: (047) 371-3724 - Celular: (047) 975-0330

• Alvenaria com 80m2, 3 quartos e demais dependências - Vila Lenzi - próx. Colégio Giardini
Lenzi - R$ 37.000,00.
• Alvenaria com 190m2, 3 quartos � demais dependências - Centro - Rua Guilherme Hering - R$
90.000,00.
• Sobrado com 220m2, I suíte, 2 quartos - novo - Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi - R$ 85.000,00.
• Alvenaria com 206m2, I suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - 65.000,00.
• Alvenaria com 210m2, I suíte, 3 quartos - Rua José Rosá - Barra - R$ 75.000,00 .

•Alvenaria com 156m2, 3 quartos - Centro - Rua Procópio Gomes - R$ 90.000,00
• Alvenaria com 260m2, 4 quartos + lanchonete-- Rau - R$ 50.000,00 ,

• Alvenaria com 210m2, I suíte, 3 quartos - Figueira - Rua Angelo Beneta - RS; 75.000,00.
• Alvenaria com 108m2 - RuaUrbano Rosa - Vila Lenzi - R$ 67:000,00

• ComerciaJ com 1.134m2 - contendo casa e gaJpão - Rua 25 de Julho - Vila Nova - 90.000,00.
• Com. 2.220m2 - Rua João Planinscheck - R$ 70.000,00.
• Com. 3.540m2 - lateral João Planinscheck - R$ 55.000,00.
• Com. 1.250m2 - Rua WaJter Marquardt - em frente Posto Cidade - R$ 90.000,00.
• Com. 2.496m2 - Rua Francisco Hruschka - próx. Arroz Urbano - R$ 60.000,00.
• Com. 5.000m2 - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
• Com. 420m2 - Barra - próx. Mercado Fritske - R$ 12.900,00.
• Com. 619m2 - Czerniewicz - R$ 34.000,&. I

• 02 Com. 420m2 cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
• Com. 416m2 - Amizade - R$ 10.700,00.
• Com. 350m2 - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 25.000,00.
• Com. 315m2 - Czerniewicz- próx. SUS - R$ 21.000,00
• Com.450m2 - Vila Lenzi - R$ 15.000,00.

VENDE

CASAS

TERRENOS

Walter Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.l CarlosVasel

JaraguádoSul-SC
FONE (047) 372-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE
.

Ref. 002 - Apto.: 96m2, Edif. Joverii, 2° andar, 3 quartos, sala, copa, cozinha,
BWC, área de serviço, churrasqueira, garagem - R$ 55.000,00
Ref. 006 - Apto.: 133m2, Edif. Hortência, 3 quartos, 2 BWC, sala, copa,
cozinha, área de serviço, garagem, churrasqueira. Rua: José Emendoerfer
- R$ 50.000,00
Ref. 013 - Apto.: 122m2, Edif. Isabela, 3 quartos, sendo 1 suíte, sala, copa,
cozinha, lavanderia, sala de estar, garagem, piscina, sala de ginástica,
salão de festas, 2 BWC - R$ 69.000,00
Ref. 015 - Casa alv.: 105m2, 3 quartos, sala, copa, cozinha, BWG,
churrasqueira, varanda. Centenário - R$ 35.000,00
Ref. 020 - Casa alv.: 200m2, 3 quartos, 2 salas, copa, cozinha, BWC, área
de serviço, 2 garagens, murada cl grades. Jguá Esquerdo - R$ 55.000,00
Ref. 027 - Casa alv.: 90m2, 3 quartos, BWC, sala, copa, cozinha, garagem,
antena. Lot. Junkes - R$15.000,00
Ref. 028 - Casa alv.: 80m2, 3lquartos, sala, copa, cozinha, BWC, área de

serviço, dispensa, garagem. JguáEsquerdo - R$ 32.000,00
Ref. 035 - Casa alv.: 213m2, 3 quartos, 3 BWC, sala, copa, cozinha,
garagem, escritório, churrasqueira, dep. empregada. Próx. Panif. Bavária
- Centro - R$ 95.000,00
Ref. 048 - Casa alv.: 120m2, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, BWC,
área de serviço e garagem. Jguá Esquerdo - R$ 60.000,00

.

Ref.062 -Casaalv.: 200m2, 1 suítec/hidro, 2quartos, 1 BWC, sala, copa, área
de serviço, churrasqueira, tlep. empregada, 2 garagens. São Luis - R$ 90.000,00
Ref. 134 -Ca�a madeira: 70m2, 3 quartos, BWC, sala, copa, cozinha, área
de serviço - R$ 14.000,00 - Lot. Tecilia Amizade.
Ref. 136 - Casa madeira: 50m2, 3 quartos, sala, cozinha, BWC + meia

água. Jguá Esquerdo - R$ 16.000,00
Ref. 135 - TERRENO: 13 x 26 = 338m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
Ref. 140 - TERRENO: 1.000.000m2 - Rio Molha - R$ 75.000,00
Ref. 156 - TERRENO: 14 x 30 = 420m2 - Jguá Esquerdo � R$ 15.500,00
Ref. 151 - Casa mista: 75m2, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem.
Ouro Verde - R$ 13.500,00 entrada + 23x de R$ 203,00 do terreno.
Ref. 157 - TERRENO: 15 x 27 = 405m2 - São Luis - R$ 16.000,00
Ref. 066 - TERRENO: 13 x 29,75 = 386,49m2 - Res. Hard - R$ 8.500,00
Ref. 170 - TERRENO: 15 x 28 = 420m2: Barra - Lot. Papp - R$17.500,00

CRECI612-J

EDIFíCIO MÔNACO
Rua João Marcatto, próximo Posto Saúde Reinoldo Rau, aptos com 1 e-Z dormitórios,

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

Venha conrerir 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 - Representações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

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

churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI

3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz Woguel,
138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43.000,00

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

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da praia, no Balneário de

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

Terrenos: '

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

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

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

Terreno cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - 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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Nova Volks Van é boa de briga
A Volkswagen está
trazendo da Argentina o

utilitário baseado no

Polo. O nome dado ao

novo integrante é

apenas "Van". No
Brasil, até pouc;o tempo
atrás, o Fiat Fiorino era

a única opção nesse

segmento, de furgão
derivado de carro de

passeio. Com os

importados as opções
aumentaram, mas o que
mais se aproxima é o

Renault Express.
O novo utilitário VW
conta com itens de
conforto e praticidade
que podem fazer com

que agrade em cheio o

público que quer ao
mesmo tempo um

veículo para o trabalho,
mas que garanta um
mínimo de conforto.
Dotado de suspensão
macia, direção
hidráulica de série,
motor 1.6, pneus 175,
aros 14", e arremates
mais caprichados, entre
outros, faz com que a

Van alie robustez,
conforto e praticidade. O

motor não é dos mais

potentes na linha dos
médios da Volks, mas é
ideal para este veículo, -

que che�a a velocidade
máxima de 160 km/h.
No baú, existem ganchos
para fixação de cordas e é
todo protegido em

material pré-formado em

PVC, evitando arranhões
na lataria. A capacidade
de carga é de 625 kg, um
pouco menos que o

Fiorinó e o Express.
Nos itens conforto

Comercial de Peças Ltda.

Express (R$ 14 mil

aproximadamente). O
Volks Van já está em

exposição na Delta

Estilo
moderno e

conforto são
. . .

os principais
atrativos deste
utilitório da
Volks. Preço é
um pouco
salgado

,

/

/

Veículos revenda

Volkswagen, em
Joinville. Informações
pelo telefone 461-5000.

Carga e

Descarga
Remoções
em Geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FORD Tratar: com Anderson.
Telefone: 975-0601 ou

371-2735.Vende-se Ford Fiesta, ano
97, 1.0, gasolina, azul,

R$ 9.000,00. Tratar: 975-
.

0601 ou 371-2735.
Vende-se Belina, ano 80,
valor R$ 1.700,00. Tratar:
371-0575 das 22 às 6

horas.Vendo Fiesta, ano 96,
1.0, gasolina, prata,

entrada de R$ 3.500,00 +

21 x de R$ 386,00 fixas.

,

Vende-se Fiestd, 4 portas,
azul, motor 98/99, por

Você já passou por alguma
situação onde seu veículo:

* estava FALHANDO;
* demorando para PEGAR;

*
sem DESEMPENHO;

* CONSUMINDO muito;
* GRILANDO (batendo pino).

Solucione estes problemas fazendo agora um

POWERCLEAN no seu carro.

Para veículos carburados e com injeção eletrônica.

AUTO MECÂNICA MORAES
MECÂNICA - ELÉTRICA E

INJEçÃO ELETRÔNICA
,

/

Rua: Joinville, 2270
Vila Baependi
Fone: (047) 979-0337

PEDALANDO G,OSTOSO
TUDO PARA SUA MOTO,

BICICLETA ,OU, CICLOMOTOR,
PINTURAS E SERViÇOS EM GERAL

o melhor preço. 'Venha e confira!

Fone: (047) 371-4322
Rua Venâncio da Silva Porto, nº 277
Próximo cfWeg 7 - Jaraguá do Sul - sc

8.500,00 + Zl xde R$
,

287,00. Tratar: 371-
8814.

Vende-se, Escort, ano 86,
azul, R$ 3.300,00 e

vendo Uno, ano 95, com
travas elétricas, por

R$ 5.000,00 + 18x de
R$ 329,00.

Tratar: 375- 1735.

VOLKSW AGEN

Vende-se Gol, ano 94,
1.0, gasolina, branco,

R$ 6.500,00. Tratar com
Carlos pelo telefone:

376-0589 ou 371-2735.

Vende-se ou troca-se Gol
1000, ano 94, com Gol

1000, ano 95/96
modelo novo. ' Tratar:

372-0195.

Vende-se Fusca, ano 78,
motor 1.300L, com aros

de/Braília, por
R$ 1.000;00 + .4x de

�$ 120,00.
Tratar: 370-8563

Vende-se Fusca, ano
70, vermelho, motor
1.500, aro de Brasília,
valor R$ 1.500,00 ou

R$ 900,00 +

prestações. Tratar:
370-4297.

Vende-se Gol 1000,
ano 95, modelo antigo,
cor vinho, metálico,
completo, menos ar,
valor R$ 7.300,00.
Tratar: 371-7911.

Vende-se Brasília, 'ano
74, cor cinza, por R$
800,OO"tudo em dia,
em ótimo estado.

Tratar: Rua Bernardo
Dornbush, 1931,

fundos.

Vende-se Fusca, ano
76, Motor 1300, bom
estado. Tratar: 371-
1988 com Gláucia.
Valor a combinqr.

Vende-se Caravan, 80,
6 cilindros, direção

hidráulica.
Tratar: 975-1131.

Modelo 'Ano Cor R$ Cõmb:-'
Corsa Wind Okm branco 11.900, gas.
PalioED 97 vermelho gas. 9,500,
Mondeo 97 azul 27.000, gas.
Uno EP 4 portas camp. + ar 96 azul ,9.000, gas.
Gol CLi 1.6 95 branco 9.900, gas.
Voyage GL 4 portas 95 verde 3.800 + 13x de 433, gas.
Gol GL 1,8 com rodas CD 93 verde 8.500 gas.
Voyage Sport com ar 93 prata 8.500, gas.
Apolo GL 91, prata 6.500, gas.
Pick-up LX completa 91 azul met. 6.500, gas.
OpalaDiplomata completo 90 bordô 6.500, gas.
Escort GL 89 prata 2.500, + 13 x 343,
Escort GL 86 branco 3.500, gas.
Selina 86 dourada 3.500,
Monza com rodas esportivas 86 prata 4.300,
Corcelll 86 bege 2.900, gas.
Passat 83 azul 2,600 g'as.
XLR 125

,
97 branca 2.700,

Os preços acima citados são para vendas sem trocas.

COMPRA . VENDE . TROCA . FINANCIA "'Mo- 372 3711CARROS NOVOS E USADOS -
-

Rua Bernardo Dornbusch, nº 330 - Vila Baependi

FI AT

Vende-se Tempra, ano
94, completo, ou troco

por carro de menor

valor. Tratar: 370-7292.

, Vende-se ou troca-se

Fiorino Furgão, ano 93,
motor 1.5, gasolina,
troco por Escort ou
Saveiro. Tratar: 373-
1443 ou 975-0324.

Vende-se Uno CS, ano
85, gasolina, cor azul,
em ótimo estado, por

R$ 2.950,00.
Tratar: 372-3709.

Anoteos
telefones

Vende-se Uno ELX, ano
95, 4 portas, por

R$ 5.500,00 + 11 x

de R$ 348,00.
Tratar: 370-1161.

Vende-se Consórcio

contemplado Regata, 31

pagas, por R$ 7.000 +

29 x de R$ 220,00.
Aceito carro.

Tratar: 370-0778

,

para
•

anunciara

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

370-8654

370-7944

370-8649

Latoaria; Pintura eMecânica
,

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

Fone: (047) 371-3504
,

Jaraguá do 'Sul - sc
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MOTOS
"

AUTOMECAN ICA
DA BARRA LTDA.Vende-se moto XL-250

R, ano 84,
em ótimo estado,

valor: R$ 1.800,00.
Tratar: 371-3437
com Ana Maria.

Atendemos linha geral:

Vende-se CG Titan,
ano 97 ou troco por
Fusca, R$ 2.500,00,
pago a diferença.

Tratar: 371-1320 com

Denilson.

Telefone: (047) 376-0251
Rua Angelo Rubíní, 900

Barra' do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

•

"'."'C. ""OI"

Centro Automotivo 007

lJt.. sua melhor opção!
- Balanceamento e Geometria

( Veículos Nacionais e Importados)
-Consertos Rogas Liga Leve

-Serviços em Suspensão (rebaixar)
-Pneus - Borracharia

FON� (047) 371-1005====
Rua Domingos da Nova, 93 - Centro - Jaraguó do Sul- SC

IJ?](fJ)[J[]Il/Z!,(fJ)

99
96
97
97
92
93
95
93
95
95 marrom

94 azul
94 verde
94 prata
96 roxo
94 preto
93 vérmelho
92 bordö
92 prata.
91 azul
91 prata
91 preto
88 marron

86 cinza
85 cinza
88 ) prata
86 bege
85 prata
87 branca
95 bordo
95 azul

Parati 16v 4 portas completa
Ranger STX completa
Vectra GL - com rodas de liga-leve
Uno EP 4 portas completo
Tempra 4 portas completo
Tempra 2 portas completo
Gol 1.6 CL rodas
Fiesta 1.3
Pampa L 1.6
Pampa L com direção
Escort Hobby 1.0
Logus GLS completo
Goi CL 1.6
Corsa 1.0 (entrada + financ.)
Corsa 1.0 (entrada -I. financ.)
UnoS
Santana GLS completa
Gol CL completo
Kadett SL rodas
Apolo GL + r

Verona GLX completo
Voyage GL gsolina
Escort L
Escort XR3
Chevette gas.
Parati gas.

- Goi gas.
Kombi gas.
Suzuki Intruder GL 800
CGTitãn

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

UM NOVO CONCEOO EM VEiCULOS USADOS!
Ko 98/99 preta gas.
Ka 97/97 vermelha gas .

Fiesta CLX 16V 96/96 laranja gas.
Fiesta 1.0 96/96 vermelha gas.
Escort 1.0 hobby 96/96 prata gas.

Pick-Up Corsa GL 95/96 branca gas.

Pick-Up Fiorino 1.0 95/95 branca gas.

Tipo 1.6 ie 94/95 cinza gas.
Kadett Ipanema GL 94/94 cinza gas.

Royolle GL 92/93 prata ólc,
Gol GLS 91/92 prata ólc.
Gol CL 91/92 branca ólc.
Chevette SL 1.6 88/89 prata ólc..
EscortGL 89/89 marrom gas.
Belina II L 83/83 azul ólc.
Fusco 1300 L 78/78 bege gas.

CARROS NOVOS E USADOS
Rua WalterMarquardt, 1.855

Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484/370-7166
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Já es,á funcionando o�
Posto Mime Self Se",ice
na ruam íflB1I!X!) ff1jJ!J} M.;1

4 - VEíCULOS cßDnTIla na nOXIa JARAGUÁ DO SUL, 29 DE JANEIRO DE 1999
...........................................
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enos-
Self Service: Epitácio'Pessoa (próximo ao Kohlbach)-Reinoldo Rau mime

laraguá do Sul registra boas vendas de carros novos

m mensal".
iii

m A Javel, revendedora Fiat, é
" : a que acusa queda mais

�. acentuada nas vendas. Com
: juros que partem de 3,69 (24

0 : meses) e chegam a 3,79% (36
: meses). Até pouco atrás, as
m taxas oscilavam entre O,98ß
::. 1,98% ao 'mês.

: Para os veículos importados
w a situação é mais delicada, já
: que os preços estão cotados em
11 Dólar. Na revendedora
©

Moderna linha de montagem garante padrão d�
..
quclidcde

w Peugeot de Jaraguá do Sul,
. : Ardenne Veículos, a ordem é

O menor dos Volks :'não aumentar preços. A
I

W Peugeot pretende instalar-sé de
Os europeus já podem 'conferir e comprar, é claro, o : vez no Brasil e já inicia a

primeiro minicarro da Volks, especialmente desenv?lvido :: construção de sua fábrica, por
para rodar nos grandes centros sem ocupar muito

.. isso,ospreçosdosveículosestão
espaço. O pequeno Lupo conta com três opções de .: praticamente "congelados".

motorização, inclusive uma a diesel. : "Não aumentamos IPI, ê os

w valores são apresentados em

: Real, independemente do preço
: do Dólar. Para nós, é como se o

11 Dólarainda estivessenomesmo
: patamar de 1998", destaca

: Nelson Hardt, da Ardenne.
m O que ocorre agora é que o
iii

!ii interessado em comprar um

: veículo novo tenta dar o

m máximo de entrada, para que
: as prestações sejam, pelo
m menos,' um pouco mais

Lupa, possibilidade de desembarcar no Brqsil : b;andas.

Apesar das conturbadas
medidas econômicas do

governo que assombraram O

País neste começo de ano, as

revendedoras comemoram

as boas vendas, que apesar
da pequena queda em

relação ao mesmo período do
ano passado, não chegam a

causar pânico no setor.

Muitas montadoras ainda
estão operando com tabelas
de 1998.e não repassaram o

aumento do IPI diretamente

NOVIDADES
\

Audi A3 é made in Brazil
Muita modernidade e agilidade garantem a produção do
Audi A3 e futuramente também do novo Golf (já que são

produzidos sob a mesma plataforma), na nova fábrica que
a Audi/Volks inauguraram em �ão [osé dos Pinhais, PR.
Com capacidade para produzir até 150 mil carros/ano,
a fábrica utiliza moderna comunicação interna em sua

imensa planta. A intenção, além de fabricar o Audi A3, é
conquistar toda a América Latina com 9 novo Golf. Além

. da montagem, prevê-se a nacionalização de todas as

peças dos dois modelos para, assim, conseguir baratear
seus custos.

ao consumidor, porém, o que
mais assusta são as altas taxas
de juros praticadas, variando
de 3 até mais de 5%.
A Emmendörffer Veículos,

revendedora Chevrolet,
opera com taxa mensal de
3,75 a 4,8%, em até 36 meses.

â A taxa média praticada ante

:: riormente era de cerca de
" 1,99%.
':::1:

W Na Moretti Automóveis,
ii; revendedora autorizada
ii Ford, as taxas dejuros variam
::: entre 3 e 3,8% ao mês. Até o

';; final do ano passado, haviam
;: taxas promocionais de 0�5 a

:: 1,5%. Segundo Hector

,; Horstmann, da Moretti, "há
;; clientes que não se preo
W

cupam com a taxa cobrada,
"e sim com o valor da
ii; prestação, que deve se

:: encaixar dentro da renda

Peugeot: luro mensal de 3,7%

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Girassol 371-7931
I

Rua Antonio C. Ferreira 197
, CRECI 1741-J

IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINI5TH

Imóvel A eam' Qtos Sui Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. Pr çoR$ Informações Gerais

Sobrado 300 4 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 120.000 Negociáveis
Casa Aiven. 145 3 I Vila Lalau R. Carlos Eggert, 467 75.000 Negociáveis
Casa Alven. 190 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' - (negocia)
Casa Alven. 115 3 I Champagnat R. Irmão Magno, s/no 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 I Scbroeder 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. ISO 3 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 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado

Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - 1° andar 38.500 Quitado - Cozinha embutida

Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - 3° andar ' 17.000 Assumir - CEF

Apto. Pronto 110 2 I Baependi Res. Bartel - Contemplado 21.600 + 1,06 cub p/rnês (74X)
Apto. Pronto 147 3 I Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa

Apto. Pronto 152 3 I Centro Ed. Schiochet - la' Andar 22.000 Assumir Caixa Econômica

Apto. Consto 110 2 I Baependi Res. Bartel - em construção 13.000 + 1,06 cub p/mês (85X)

Lote 480 15,0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 371 14,5 x 25,8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 877 45,0 x 19,5 VilaNova Rua Josephina Vavassori 21.600 Negociáveis '

Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30,0 x 28,0 VilaNova Rua do Breithaupt (Fórum) 75.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$ 250,00
Lote 900 30,0 x 30,0 Schroeder Rua Blumenau 15.000 Negociáveis
Lote 426 15,0 x 28,4 J. 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 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini '12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote Cornl. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56.0 Centro Próx. Recreativa Mansol 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mal. Constr.) 200.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51,0 x 74,7 Lenzi Próx. CoI. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50,0 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 .,61,0 x 131,0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000, Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira Residencial Piazera I 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 442 13,0 x 34,0 Lenzi Residencial Pierrnann 16.000 Negociáveis
Loteamento 385 14,0 x 27,5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14,0 x 34,5 Sta. Luzia Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês
Loteamento Vários .Vários tamanhos Vila Rau Residencial Renascença 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 / 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 Sta. Luzia (parcela)

VOCÊ QUER CONSTRlliR E NÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJEMESMO I!!

Este é o novo telefone
comercial da Gráfica e

I

Editora CP e Jornal
CORREIODO'POVO

370-8649

ALUGA-SE
• Apto na Rua Leopoldo Manke, pröx. restaurante Califórnia, com I suíte, 2 quartos, dependência empregada c/bwc, sala, copa
+ cozinha, lavanderia, bwc social, sacada - R$ 440,00 - (negociáveis).
• Apto na Rua Getúlio Vargas, com 3 quartos, sala, cozinha, dependência empregada cl bwc, lavanderia, bwc social - R$ 400,00.
• Apto na Rua Barão do Rio Branco, com I suíte, 2 quartos, dependência empregada c/ bwc, sala, cozinha, área de serviço,
garagem - R$ 380,00 .

•Apto na Rua Joaquim A. Girolla - Edif 'Hungaro - Barra - com: 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, bwc,
churrasqueira coletiva - R$ 290,00.
• Apto na Rua Getúlio Vargas, com 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço, dependência empregada c/ bwc - R$ 350,00.
• Apto na Rua Alberto Wagner, lateral da Rua Joinville, com 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem - R$ 250,00.
• Casa de alvo na Ruà Carlos Schultz, com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia - R$ 250,00 (negociáveis).
• Casa na Rua Frederico Toldt, Amizade, com 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem, R$ 230,00.
• Casa mista no lot. Miranda, próx. ao 25 de Julho (salão), com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem - R$ 220,00
(negociáveis).

'

• Galpão da antiga cozinha industrial do Kolbach, com aprox. 750,OOm' - próx. ao sinaleiro da Epitácio Pessoa - R$ 900,00
(negociáveis).
• Sala com. na Rua Angelo Schiochet, defronte ao Beira Rio, com aprox. 68,OOm' - R$ 300,00. --

• Sala com noMark Place, na Rua Reinoldo Rau, com aprox. I62,00m' - com garagem' R$ 1.200,00 (negociáveis).
• Sala na Reinoldo Rau, defronte ao Disapel com aprox. 6Om' (Negociável)
• Sala no Centro C. Maiochi, com 45,OOm' - com estacionamento - 'R$ 440,00.
• Sala com. na Rua Mal. Deodoro com 32,OOm' + bwc - R$ 420,00 (Negociáveis s/ condomínio).

VENDE-SE
• Uma Chácara com duas casas - Área de l5.000m' com nascente de água fácil acesso - 3Km após a gruta - R$ 18.000,00-
Negociáveis.
• Apto e sala comercial - defronte Rua Pastor Alberto Schneider - R$ 150.000,00 - Negociáveis.
• Um apto conjunto Amizade contendo 2 quartos, sala cozinha, garagem, lavanderia, portão eletrônico, antena parabólica - R$
18.000,00 de entrada e assumir financiamento - Negociável.
• Apto no Edifício VilaNova, 3 quartos, sala, garagem, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, Play-Ground, churrasqiJeira comunitária, - R$
18.000,00 de eritrada + 11 anos de R$ 430,00 - (pode ser renegociável na Caixa Econômica).
• Vende-se um apto - Edifício IUJa Majorca - Rua Procópio Manoel Pires, 12 - Apto 121 - área 76,88m' + garagem, conténdo
2 quartos, cozinha, lavanderia, sala/copa, banheiro - R$ 3$.000,00 de entrada e assumir 48 parcelas de R$ 453,63 - totalizando
R$ 21.774,24.
• Casamista no loteamentoMiranda, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem - R$ 13.000,00 - Negociável.
• Casa de alv. localizada na rua Jacó Gesser, ao lado do loteamenll) Champagnatmedindo aprox. I60,OOm' contendo 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, garagem, lavanderia, todamurada, ótima localização - R$ 60.000,00 - Negociável.
• Casa de alvo na Rua Rodolfo Huffenuesler com uma suíte, 2 quartos, banheiro social, copa, cozinha, sala,
churrasqueira, lavabo, lavanderia, garagem para 2 carros - terreno com 544,OOm' nova - R$ 95.000,00 e assumir 20
anos de R$ 450,00 - aceita-se apartarnento.
• Casa na rua Henrique Marquardt, próx. PAMA de esquina, contendo a área de 300,00m, com 2 pisos, 3 quartos, 2 banheiros,
cozinha ampla, salas, garagem para 2 carros, varanda, toda murada, terreno com 1.396,9lm' - RS 110.000,00 - Barbada.
• Casa de alvenaria Barra do Rio Cerro - próximo à Malwee, contendo I suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, área de
serviço, garagem - R$ 55.000,00 - Negociável.

Vende-se
4.404,OOm2
defronte a

Indústria de
Motores

Kohlbach -

Negociável

TERRENOS
• Terreno no Loteamento Versalis localizado na parte alta, contendo área de 625,00m' - R$ 20.000,00 -Negociável.
• Terreno Rio Cerro I - próx. Lombardi com 325,oom' pronto para construir - R$ 7.500,00 - Negociáveis.
• Terreno com 3l7,OOm' a 900m da Malwee - R$ 9.500,00.
• Terreno fundos da Igreja São Judasa partir de R$ 8.000,00.
• Terreno no Giardini Lenzi com 460,oom', com planta, fundamento, água, luz - R$ 10.500,00 - Negociáveis.
• Terreno próximo Malwee - R$ 10.000,00 - Negociáveis.

'

• Terreno na Rua Campo Alegre IUJa da Figueria, contendo a área de 14,00 x 36,00 totalizando 462,oom' - R$ 20.000,00 -

Negociáveis.
• Terreno na Rua José Pavanello de Esquina contendo a área de 726,OOm' pronto para construção - R$ 35.000,00 - Negociáveis,
• Terreno na Rua Marcelo Barbi - Giardini Lenzi, com 3.000,00m' ao lado do Colégio - R$ 80.000,00 - Negociáveis.
• Terreno próx. a PMJS, Rio Molha, na Rua 919 (parte alta), com 2.469,oom' - umamini-chácara - R$ 25.000,00 - Negociáveis.
• Terreno na Rua Pe. Alberto Jacob - Vila Lenzi, com 3 frentes excelente, ponto comercial - próx. ao Supermercado Getúlio
Lenzi - R$ 85.000,00 - Negociáveis.
• Terreno no loteamento Alzira Hardt, aprovado para construit - R$ 7.500,00 - Negociável.
• Sala Comercial no centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege - Aproximadamente 48,OOm' de área util, e 78,oom'
área total com garagem - R$ 35.000,00 - Negociáveis.
• Sala no Edifício Chiodini, Rua João Marcatto - com área total 36,oom' - R$ 15,000,00 - Negociáveis.
• Sala no Edifício Chiodini com 84,OOm' - R$ 33.000,00 - Negociáveis.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1004 - R. ANTÓNIO TOBIAS - 235m' - Suít�+ 2 quartos - R$ 70.000,00
Cód. 1007 - R. HELEODORO BORGES - 300m' - Suíte + 2 quartos - R$ 140.000,00
Cód. 1013 - R. VERDI F. LENZI - 325m' - 3 suítes - R$ 230.000,00
Cód. 1017 - R. FLORIANÓPOLIS - 180m' - 4 qtos - R$ 77.000,00
Cód. 1018 - R. ANTÓNIO CARLOS FERREIRA - 386m' - Suíte + 3 qtos - R$ 265.000,00
Cód. 1019 - R. ANGELO SCHIOCHET - 300m' - Terreno cl 1.500m'- Suíte + 2 otos - R$ 265.000,00
Cód. 1091 - BAEPENDI - 420m' - 2 suítes - 3 quartos - R$ 200.000,00
Cód. 1116 - BARRA - 192m' - 3 qtos - R$ 125.000,00
Cód. 1118 - BARRA - 150m'- Suíte + 2 qtos - R$ 86.000,00
Cód. 1119 - BARRA - 220m'- 2 lotes - Suíte + 2 qtos - R$ 128.000,00
Cód. 1120 - BARRA - 218m' - Suíte + 2 qtos - R$ 115.000,00

-

Cód. 1196 - FIGUEIRA - 92m' - 3 qtos - R$ 10.000,00 + financ.
Cód. 1211 - JGUÁ ESQUERDO - 91 m'- 3 qtos - R$ 44.500,00
Cód. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - 130m' - 3 qtos - R$ 45.000,00
Cód. 1214 - R. JOSE EMMENDOERFER - 230m' - Suíte + 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
Cf1. 1353 - VILA NOVA - 140m' - Suíte + 1 qto, cl piscina - R$ 70.000,00
Cód. 1355 - VILA NOVA - 180m' - Terreno cl 1628m' - R$ 155.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1014 -,R. BARÃO DO RIO BRANCO - 200m' - R$ 70.000,00
Cód. 1020 - PRÓX. BEIRA RIO - 3 qtos - R$ 39.000,00
Cód. 1351 - VILA NOVA - 140m' - 3 qtos - R$ 43.000,00

TERRENOS �,
Cód. 2005 - R. PROCÓPIO GOMES - 780m' - R$ 90.000,00-
Cód. 2006 - R. CENTENÁRIO - Centro - R$ 525m' - R$ 33.000,00
Côd. 2007 - R. MARINA FRUTUOSO - 1020m' - R$ 60.000,00
Côd. 2009 - R. PROC. GOMES 1262';" - R$ 210:000,00
Côd. 2097 - BAEPENDI - 1018m' - R$ 130.000,00
Côd. 2112 - BARRA - 330m' - R$ 12.500,00
CM. 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
Côd. 2176 - CZERNIEWICZ - 375m' - R$ 14.000,00
Cód. 2191 - FIGUEIRA - 307m' - R$ 7.000,00
Côd. 2212 - JGUÁ ESQUERDO - 434m' - R$ 11.000,00
Cód. 2213 - AZALEIA -721m' - R$ 17.000,00 + parcelas
Cód. 2271 - VILA MABA - 496m' - R$ 15.000,00
Côd. 2291 - VILA LALAU - 600m' - R$ 35.000,00
GÔd. 2353 - VILA NOVA - 487m' - R$ 35.000,00
Côd. 2373 - VILA RAU - 360m' - R$ 13.000,00
Cód. 2980 - GMIRIM - R. 28 de Agosto 445m' - R$ 27.000,00
Cód. 2981 - GMIRIM - Lateral28 de Agosto - 420m' - R$ 13.000,00
Cód. 2982 - SC 413 - 50.000,00 - R$ 40.000,00

SALAS COMERCIAIS
Côd. 4002 - ED. FLORENÇA - 80m' - R$ 65.000,00
Cód. 4004 - MARKET PLACE - 44m' - R$ 46.000,00
Côd. 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65.000,00
Cód. 4010 - CENTRO MED. ODONT. - 49m' - R$ 32.000,00
Côd. 4012 - ED. CHIODINI - 36m' - R$ 13.000,00
Cód. 4013 - ED. CHIODINI- 85m' - R$ 30.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3004 - ED. CARLOS SPEZIA - 3qtos - R$ 53.000,00
Cód. 3009 - ED. CAETANO CHIODINI - 2 qtos - R$ 30.000,00
Cód. 3011 - ED. FLORENÇA - 2 qtos - R$ 50.000,00
Côd. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suíte + 2 qtos - R$ 65.000,00
Cód. 3021 - ED. ISABELA , Suíte + 2 qtos - R$ 75,000,00
Cöd. 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
Cód. 3252 - ED. HORTÊNCIA - 3 qtos - R$ 55.000,00
Cód. 3071 - AMIZADE - 3 qtos - R$ 30.000,00 (quitado)

LOCAÇÃO
Cód. 610 - CASA ALV. (Ideal pl fins comerciais) - R. Henrique Piazera - R$ 700,00
Cód. 635 - QUITINETES - Ed. Marquardt - a partir de R$ 160,00
Cód. 639 - APTO. 2 qtos , Ed. Caetano Chiodini - R$ 300,00
Cód. 640 - APTO 1 qto - Fundos WEG 11- R$ 230,00
Cód. 626 - APTO Rua Reinoldo Rau - suíte, 2 quartos
Cód. 644 - APTO na Rua Barão do Rio Branco c/3 quartos - R$ 340,00

.
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- COMPOSiÇÃO A LASER

1
APARTAMENTOS

APTO. com 166m', garagem, móveis irnbutidos, duas sacadas

hidromassagem - Edifício Carvaího, - 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

1
(22x R$ 1:'i5,(0) + R$ 22.000,00

1
CASA DE ALV. com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes de Oliveira - R$
180.000,00
CASA ALV. c/212m' - Terreno c/I.060m' - Rio Molha - R$ 45.000,00
CASA MADEIRA c/ 6Om' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina, n° 165

Figueira- R$ 18.000,00
CASA ALV. c/ 50m' - Constantino Pradi n° 064 (26xR$ 270,(0) - R$
12.000,00 '\
CASA MISTA c/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$195,oo)
- R$ 12.000,00

11
CASAMADEIRA c/42m' - Ouro Verde n° 74 (40xR$170,00) R$ 7.5000,00
CASA ALV. com 7Om' - Terreno c/375,oom' Ana Paula IV Lote nO 027 -

R$ 19.000,00

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

Vende-se 2 casas de alvenaria novas,

1 com 140m2 e outra com 76m2 com

terreno de 454m2• Bairro Czemiewic:
- Rua Paulo Benquerdorf n° 215 -

Próx. Colégio Alberto Bauer - Fone:
371-9358 - Valor a combinar.

Vende-se no Champagnat terreno com
450m2 - R$16.500,00 - Tratar R. dos

Escoteiros, 114.

Vende-se terreno de 400m2 livre de
enchente cl meia água, próximo
Rodeio Crioulo - R$ 670,00 - Aceita
Gol no negócio. Tratar R. dos

Escoteiros, 114.

Vende-se na Vila Lenri próximo Soco

União, terreno 545m2 murado cl 2
casas simples (1 alvenaria e 1 de

madeira). R$ 16.800,00
Tratar R. dos Escoteiros, 114próximo
Posto Marcolla nos domingos.

TERRENO

1
TERRENO de esquina com 96Om' - Edificado com casa de alvenaria +

I9OJti' Rua João J. Ayroso - R$ 110.000,00
TERRENO com 1.54Om' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - R$
100.000,00 I

TERRENO com 15 x 27,5Om Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote n° 8 Loteamento Camposampiero assumir

(41 x R$ 335,(0) + R$ 7.000,00
TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000,00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

1
:������3�m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 50x) 1- R$ 10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10.000,00
TERRENO com 800m' Loteamento Aamboyat (entrada e saldo em 50x) -

R$ 30.000,00
TERRENO com 65lm' - Lote n° 091 do Loteamento Ana Paula - R$
12.000,00

.1
Lote n" 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x
de R$ 160,00 + R$ 5.600,00

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de
R$ 180,00 + saldo dé R$ 3.500,00
Lote n° 118 do LoteamentoCirilo Zanghelini (assumir 47 parco de R$ 180,(0)
R$ 1.500,00
Lote n" 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parco de 180,(0)
- R$ 3.500,00

venda e locação
para rernporada

1�.SanbC�arin�311_C=·='e_n_t_ro_I� B_a_r_rn_�_�_h_a_-_S_C_� �_·_-�_-_-_·__
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- PASTAS

- LIVROS, REVISTAS, GIB IS, PANFLETOS

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 370-7919 - 370-8654 - 370-7944

HUMANA URGENTE
ASSESSORIA eM RH TRiIJ.I\UlO TE1'IIPDliÂR'lO

DEIXE COM A HUMANA A TAREFA DE

RECRUTAR / SELECIONAR PESSOAL QUALIFICADO
EM ÉPOCAS DE. GRANDE PRODUÇÃO!

LISTA DE VAGAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° Grau - sexo Masculino)

CONFEITEIRO(A) (com experiência)

ENCANADOR IDDRÁULICO

ECÔNOMO

GERENTE (3° Grau completo - experiência em mercado)

VENDEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Joinville)

COZINHEIRA INDUSTRIAL (vaga permanente)

TRABALHADOR COM FIBRA DE VIDRO: Laminação e

Modelagem

VENDAS EXTERNAS (Experiência em Propaganda)

CONTABILISTA (5 anos de experiência)

.Estamos recrutando pessoas aposentadas com 10Grau completo ou

cursando.

')t_.-
o ,i,l:. '

-. i�
_

_

,".
J

,

1,_'

I .v
: '

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

,

CRECI4936
VENDE

Em Schroeder Terrenos prontos 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 Giralla próx. Posto Km 7 - R$ 17.000,00

Casa em alvenaria com 170m2, terreno com 337m�, na Rua 767 próx. ao Vitória - R$ 40.000,00

Casa Jguá Esquerdo em alvenaria com 124m2 - Terreno 15 x 28 = 420m2 na rua Arduino Pradi, n°
815 - R$ 15.000,00 entrada + 100 x R$ 212,00

Apartamento semi-acabado com 11'3m2, um quarto + uma suíte, churrasqueira, terraço, etc. No
Edifício Monte Carlos, centro - R$ 50.000,00

Apartamento no Edifício Schiochet, com 152m2, 2 quartos, suíte e demais dependências, 9º andar
- R$ 30.000,00 + financiamento, 8 anos Banco Itaú.

MAlS DUAS BOAS OPÇÕES DA
HUMANA PARA SUA EIVIPRESA:

MEDICINA DO TRABALHO = terceirizar
I

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 produção.

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

empresa tranqidlidade.e saúde para seus

funcionários e dependentes.

Rua Henrique Sohn, 33 - Cx. Postal200 - 89.255-240
Fone (047) 371-4311- FAX (047) 372-1091 humana@netuno.com.br

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo

seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.040 de 21/01/1999

ALESSANDRO JAROSCZEVSKI E SIMONE MICHELMANN

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de Rio -Negro, Paraná,
domiciliado e residente na Rua Paulo Kraemer, 392, Água Verde, nesta cidade,
filho de Zenildo Jarosczevski e Bernadete Jarosczevski.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Timbó, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Carla Rubia Drösse, 129, Vila Rau, nesta cidade,
filha de Ingo Michelmann e Iria Michelmann.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu, usando da faculdade

que lhe confere a letra "a" do'Artigo 14, dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados

para participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 19 horas do dia 15 de fevereiro
de 1999, na sede social, à Avenida Getúlio Vargas, 621, em primeira convocação a fim de
deliberar sobre a seguinte:

"

ORDEM DO DIA
1 - Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas durante o exercício
administrativo findo;
2 " Leitura, discussão e votação do Balanço Geral, relativo ao exercício administrativo findo em

31 de dezembro de 1998;
,

3 - Eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
4 - Assuntos de interesse geral da Associação.

NOTA:

1 - As chapas pata eleição do Conselho Deliberativo, que é composto de 10 (dez) membros e do
Conselho Fiscal que é constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes,
deverão ser registradas na secretaria da entidade até às 17 horas do dia 12 de fevereiro de 1999.
2 - Não havendo quórum para instalação da AGO, em primeira convocação, no horário acima

mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda convocação, com qualquer
número de associados presentes, às 19h3Ornin., no mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (SC),janeiro de 1999.

RICHARD PETER HERMANN

Presidente

Nota de Agradecimento
José Alberto Barbosa, Maria Eunice Dellagiustina Barbosa e

seus familiares vêm externar agradecimentos a todos que os
'"

confortaram por ocasião do passamento do pai, sogro, avô, bisavô
e amigo Luiz de Andrade Barbosa, falecido em 22 do corrente,
aos 87 anos.

Oferecem sua gratidão aos moradores do Lar das Flores e seus

funcionários que lhe permitiram desfrutar ali todo o calor da

amizade e em especial a Lia Menel e enfermeiras que tanto o

socorreram e assistiram.
E de público agradecem ao Hospital São José e enfermeiros e

demais funcionários pelo grande desvelo demostrado ali nos vários
internamentos que teve. E, finalmente, agradecem aos médicos
Drs. Carlos Alberto Beltrami,WalquiriaMontadon e a tantos outros

médicos que o socorreram e lhe proporcionaram carinho,
compreensão e tratamento eficiente nos seus derradeiros anos de

vida.

A Família enlutada.

EDITAL (

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES, Tabeliã, e Oficial de títulos da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este ditai, virem que se acham neste Tabelionato para protesto os Titulos contra:

Arolde Gielow - R. Angelo Rubini, 643 - Nesta;
Aiclen Confecções e Bordados Ltda. - R. Joinville, 2120 - Nesta;

" A, Angeloni e Cia.. Ltda. - R. Av. do Centenário, 7521 -Nesta;
Airton Luiz Klein - R. Bernardo Stein, 52 - Nesta;
Antonio Normando Bona - R. Guilherme Dancker, sIn° - Nesta;
Brasquisa Industrial Ltda. - R. Alexandre Lenfers s/na - Guaramirim-SC
Comércio e Lanchonete Vivian Ois Ltda. - R. Av. Marechal Castelo Branco, 7955 - Schroeder-SC

Confecções Rhana - R. José Emmendoerfer, 173 - Nesta;
Cleonice da Silva Mello - R. T. Guilherme Weege, 166 - apto 203 - Nesta;
Daterra Indústria e Comércio Ltda. - R. Três de Outubro, 3405 - Schroeder-SC
Distribuidora Matias Ltda. ME. - R. Estrada Rio Cerro I, sIn° - Nesta;
Dalvo Mulling Neitzke - R. 966, sIn° - Nesta;
Euroline Cozinhas Ltda. - 'R. Ernesto Piseta, 138 - Guaramirim-SC

E.M.E.F. Santo Estêvão - R. Estrada Garibaldi - Nesta;
Gerhard Setter - Oficina de Bicicleta - R. Av. Beira Rio, s/na - Schroeder-SC

Grashop Comércio Rec. de Par. Ltda. - R. Joinville, 2222 - Nesta;
HS Indústria Comércio Produtos Alimentícios Ltda. - R. 3 de Outubro, 3405 - Nesta;
Indústria Com. de Frutas Secas Caui Ltda. - R. 3 de Outubro; Km 3 - Schroeder

Ingo Mohr - R. St Rio Luz II - Nesta;
Jose Simone Almeida Borges - R. José Emmendoerfer, 173 - Nesta;
Jose Simoni de Almeida Borges - R. José Emmendoerfer, 173 - Nesta;
Jose Simoni de Almeida Borges - R. José Emmendoerfer, 173 - Nesta;
Jose Simoni de Almeida Borges ME - R. José Emmendoerfer, 173 - Nesta;
Janoir Breno Fiedler - R. Gustavo Streit, 1641 - Schroeder-SC
João Claudomiro Bege - R. Major Julio Ferreira, 309 - Nesta;
Jose Rodolfo Zoz - R. Estrada Santa Luzia, Km 14 - Nesta;
Jaraguá Fabril SA - R. Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;
Jose Carlos Vicente - R. 535 sala I, sIn° - Nesta; .

Leomira Claudete da Veiga - R. Angelo Rubini, 1197, sala 3 - Nesta;
Luiz Carlos Kappaun - R. Oscar Schneider, lado 300 - Nesta;
Mario Vitorio Rassweiler - R. José Emmendoerfer, 1039 - Nesta;
Mercearia Miqueias ME - R. Antonio Ribeiro, s/na - Nesta;
Martini Confecções Ltda. - R. Rod. SC 416, Km 15 - Nesta;
Mercado Dal Piaz - R. José Teodoro Ribeiro, 3368 - Nesta;
Mercearia Miqueias ME - R. Antonio Ribeiro, s/na - Nesta;
Nazario Comércio de Móveis Ltda. - R. Joinville, 3145 - Nesta;
Orli Effeling - R, Das Flores, 144 - Tifa dos Martins, Jguá Esquerdo - Nesta;
Osnildo Pavanello - R. Guilherme Dancker, 138 - Nesta;
Osny Mario Ayroso Filho - R. 456, n" 147 - Nesta;
Paulo Roberto Schmitz - R. Max E. R. Ziemann, 277 - Nesta;
Rojak Modas Ltda. - R. Augusto G. J. Hanemann, s/na - Nesta;
Sanatura Terapias Produtos Naturais Ltda. - R. Botafogo, 73 - Nesta;
Sandro Luiz Camdiotto - R. Vida! Ramos, s/na - Corupá-SC
Sergio Serafim Borges - R. Marina Frutuoso, 909 - apto 102 - Nesta;

Sidney Thadeu Stein - R. Antonio Carlos Ferreira, 1669 - Nesta;
TJ Montagens Ltda. ME - R. Paraíba, 159 - Nesta;

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

intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n" 78, no prazo da Lei, a fim liquidar o seu débito, ou

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma

da Lei, etc.

Jaraguá do Sul

Ilton Hoffmann
Tabelião Designado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu, usando da

faculdade que lhe confere o Artigo 19, dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores

Membros do Conselho Deliberativo para às 20 horas do dia 15 de fevereiro de 1999, na
sede social, à Avenida Getúlio Vargas, 621, a fim de deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
"

1 - Eleição da nova diretoria da entidade, gestão 1999/2000;
2 - Assuntos de interesse geral da Associação.

NOTA:

1 - As chapas devem ser registradas na Secretaria da entidade até às 17 horas do dia 12

de fevereiro de 1999.

Jaraguá do Sul (SC), janeiro de 1999.

RICHARD PETER HERMANN

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Motta, Nativus,
Engenheiros do
Háwaii, Terra Samba e

Banda Eva. As

apresentações iniciam às

17 horas eos

ingressos custam
R$ 20,00 (sexta) e

R$ 25,00 (sábado).
Pacote para os

dois dias: R$ 40,00.
Escalada de montanha,
bung jump, testes do
exército com cabos e

redes para divertir o

público e futebol no

sabão com
modelos das agências
Ford Models e

Mega Models também
fazem parte das atrações
do planeta.

MEIN BIER
> A Cervejaria Mein
Bier preparou para você
uma superprogramação
este final de semana.

Confira:
Sexta (29/1) - Banda
Flerte, com distribuição
de 500 litros de cerveja.
Sábado (30/1) - Banda

Flerte, com distribuição
de bônus das 17 às
18 horas em frente
à cervejaria.
Domingo.(31/1) - Banda

Ef.J
�'N't"N'1J

-

r::jJ=
Dia 6 de fevereiro, sábado,

Alexandre Pires & Cia., do Só
Pra Contrariar, invadem o

Auto Cine New Star, em
Balneário Camboriú, para mais
um grande show de pagode, que
certamente deverá atrair um

grande público.

Av. Mal. Deodoroda
Fonseca,1699
Fone: 371-7847
Jaraguá do SuI- SC

.

Jaraguá do Sul. 29 dejaneiro de 1999· CORREIO DO POVO· 7
....................................................................

e-mail: ars.expressao@zipmail.com.br

Cantor e
COl1lPoSitor'

Edy
Jal1laica e
seu violão
durante

apresento,. -.,-'00
..

no

hada/ado
harZinho

Cachaçaria
.

,

Trylogia, com double

bier, compre uma

cerveja e ganhe duas.

Terça-feira (2/2) -

Banda Máquina Viva,
com double bier.

Quarta-feira (3/2) -

Banda Kalucaê

(Curitiba), comfree
woman, mulheres não

pagam até a I hora.

E prepare-se para o

Carnaval Mein Bier - O
último do milênio.

O maestro, pianista e arranjador Sérgio Mendes ainda

é um dos brasileiros mais queridos nos Estados Unidos,
onde vive desde o início dos anos 60. Em dezembro de

98 ele foi homenageado pela embaixada brasileira em

Los Angeles por seu trabalho na divulgação da música e

da cultura do Brasil pelo' mundo afora. E o músico,
decididamente um craque no que faz, não pára. Além de

continuar realizando turnês. participou recentemente da

trilha do filme Dance With Me estrelado por Chayanne e

Vanessa L. Williams. produzindo e interpretando o tema

"Magalenha", que tem vocais de Carlinhos Brown.

(Shopping Music)

Informativo Center Som: Títulos mais vendidos: Axé

Bahia 99. Planeta Atlântida Hits (Volume 3), Nativus e

Titãs (VoI.2). Principal lançamento: The Offspring
(Americana).

fevereiro, sábado, acontece a abertura

oficial da temporada 99 da Notre,
com presença já confirmada dos integrantes

da Escola de Samba Acadêmicos do

Salgueiro, com parte da sua bateria,
um puxador de samba enredo e

quatro mulatas..

t 1'1 .E 1'/\ �\ ----•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G.N.e. eine Neumarkt 6: Cartas na Mesa (censura 12 anos). •Ho�o: 141145. 17h, 19hI5.2Ih45.
• • Programação válida para o período de 29/1 a 4(2.. •
-----------------------

.----c
•
•
•
•
•
•
•
•
• BLUMENAU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JOINVILLE
G.N.e. eine Mueller I: Lado a Lado (censura 12 anos).
Horários: 14h. 16h30. 19h. 2Ih30.
G.N.e. eine Mut'lIer 2: Para Sempre Cinderela (censura livre).
Horários: IJh30. 151145. 18h. 2OhJO.
G.N.e. eine Murllrr 3: Poderoso Joe (censura livre).
Horários: 14h30. 161145.
Amor Além da Vida (censura 12 anos).
Horários: 19h15. 211145.

G.N.e. Cine Neumarkt I: Lado a Lado (censura 12 anos).
Horários: 14h. 16h30. 19h. 2Ih30.
G.N.e. eine Nrumara Z: Poderoso Joe (censura livre).
Horários: 14h30. 161145. 1%15 (dublado) e 211145 (legendado).
G.N.e. eine Neumarkt 3: Amor Além cIa Vicia (censura 12 anos).
Horários: 14h. 16h30. 19h. 21 h30.
G.N. e. eine Neumarkt 4: Os Pequeninos (censura livre).
Horários: 14h30. 16h15. 18h. 191145.
Da Magia à Sedução (censura 12 anos).
Ho�0:2Ih.
G.N.e. eine Neumarkt 5: Simão - Fantasma Trapalhão (censura livre).
Horários: 15h. 16h45. 18h30.
Para SempreCinderela (censura livre).
Horário: 2Oh30.

Artigos e sugestões para este espaço devem ser enviados para:

COLUNA EXPRESSÃO

Rua João Picolli, 246 - Centro - Jaragua do Sul (SC) -

Cep: 89251-590:
Fax: (047) 370-7919 ou 370-8654:

NIVER
Andréia Viero (30/1), Luciene S. Franzner

"Suzy" (3111), Valdecir R. Pellis - "Cacau"

(2/2), Alessandra T. Lessmann (312) e Grace

Kelly Blank (412).
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PROCESSODINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

coaRETORA DE SEGUROS

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

371-3633
Procópio Gomes, 481

Dr. Ad> do Carmo
CRO-a229

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

Gráfica e Editora
CORREIO DO POVO Ltda.

Fones/Fax
(047) 370-8654 370-7919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CORREIODO POVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Sonhos, projetos, realizações
Neste início de 1999 trago

uma poesia que quer nos ajudar
na reflexão sobre o nosso

passado, presente e futuro. Esta

poesia é de autoria do pastor
Dirk Oesselmann, que trabalha
com crianças de rua, em São

Paulo.
"Procuramos algo na vida.

Algo? O quê?
Um sentido. Um fio condutor.

Uma tarefa, uma ocupação. ,

Em nossa família, na profissão,
no círculo de amigos.
Sede - ausência - de amor, de

justiça, de reconhecimento, de
felicidade.
Confissão? De quê? Para quê?
Confissão familiar. Confissão

profissional.
Confesso que estive sem tempo,
cansado, decepcionado. Pro
:nessas? Tem tantas.

Na televisão. Na política. Na
vida particular. Promessas

vazias. Promessas sem compro
misso, promessas sem confis
são.

Fiel? Se convém ... Torcida de tal
ou tal time. Só isso?
Onde estão os nossos ideais,
nossos sonhos, nossos projetos,
nossas esperanças?
Esperanças. Eu acordo. Uma

palavra que me faz pensar na
minha vida.

Esperança é perspectiva. E não

uma perspectiva qualquer.
Perspectiva de vida. Tão difícil.
Tão frágil. Tão escondida no dia
a-dia.
Tão desacreditada na realidade
brasileira.

Justiça-amor - para todos e todas
- sempre.
Procurei. Acorde! Confesse de

cabeça erguida!
A VIDA é muito maior do que
você imagina.
DEUS é muito maior do que
você imagina.
Surpresas. Recomeços. Novos
rumos. Algo novo. Sonhos.

Projetos. ESPERANÇA!
A vida está aí, mas é algo que
devê ser conquistado e des-

coberto.
A vida é promessa de Deus -

ELE É FIEL. Ele se compro
meteu conosco.

Falta nós nos comprometermos
com ele, com a vida, com a nossa

vida, com a vida de todos ... de
toda criação de Deus.
Eu confesso que estou apaixo
nado pela vida.
Eu confesso que a esperança me

anima a lutar. Pela vida. Com

sentido. Tem sentido.
Eu confesso que acredito nesta

promessa.
"Convosco farei uma aliança
perpétua, diz o Senhor." Isaías

55.3

Desejo para você, prezado amigo
leitor, prezada amiga leitora, um
ANO NOVO cheio de esperança,
com muito, sentido, com muitos

projetos, na presença de DEUS,
que é AMOR E ESPERANÇA
PARATODOSETODASQUE
TÊMFÉ.

Pa. Claudete Beise Ulrich

Na próxima edição, infor
maremos sobre outras ati

vidades do Círculo.

de Jaraguá do Sul

CORAL ITALIANO

GRUPO DE DANÇA

AUTOMÓVEIS

ATIVIDADES PARA 1999

o Círculo Italiano está iniciando suas atividades, que serão muitas ao longo do ano, esperando
a participação sempre maior da eâmunidade jaraguaense e região.

Começam os ensaios dia 1 de fevereiro, às 19h30, na Scar. Além de lembrar aos coralistas a

importância da presença de todos, convidamos eventuais interessados afazerem parte do coral

a comparecerem no local. Para maiores esclarecimentos, falar com o coordenador, sr. Paulo
Floriani, telefone 372-1492.

o primeiro ensaio será no dia 28 de fevereiro. Jovens de ambos os sexos, interessados em

participar, fazer contato com

a coordenadora, sra. Maria
Inês Fleish, telefone 371-

8372.

Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Qualidade
Marista de

Educação

5'6
�

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 29 dejaneiro de 1999

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Apoio: "

ROTARYXGOVERNADORIA - RolfBothoHermann, governador
indicado 1999/2000, presente nos próximos dias 26 e 27 de janeiro, no
Rotary Club Jaraguá do Sul e Pérola Industrial, dia 3 de fevereiro, em
Massaranduba; 4 de fevereiro, emGuaramirim; e lüde fevereiro, em

Corupá, quando em reunião de trabalho com os futuros Conselhos
Diretores_estaráplanejando e organizando, visando o ano rotário 1999/

2000. Já no próximo dia 25 de fevereiro, estará em Guaramirirn, em
visita oficial, o governador do Rotary 1998/99, Orélio Camilotti.

ROTARY X ADMISSÃO - Rotary admite companheiros Cleber

Saade e Lauro, que passaram a integrar o quadro social doRotaryClub
deGuararnirim. Parabéns aos companheiros e suas respectivas esposas.
Aumentando o quadro social, certamente novas idéias e dinamismo

serão colocados em prática no club, que busca concretamente que os

sonhos do Rotary tomem-se realidade.

ROTARY X COMUNIDADE - Rotary deverá avaliar o trabalho e

os resultados alcançados nacampanhaem buscade soluções ao "lixão"
no Vale do Itapocu. Para isso, companheiros da comissão farão um

levantamento do trabalho feito nos vários municípios e, ato contínuo,
deverá apresentar à imprensa para que tome conhecimento e divulgue
à comunidade em geral, o que foi feito e o que está para fazer e onde a

comunidade poderá ajudar o poder público no sentido de despoluir o
meio ambiente e procurar umamelhor qualidade de vida.

ROTARY X INSTRUÇÃO ROTÁRIA - Reunião do Conselho

DiretordoRotaryClub de Guararnirirn delibera que a instrução rotária
deverá ser mais atuante no club. É necessário que os companheiros
conheçam a organização do Rotary e· a filosofia do Rotary com mais

I

profundidade. Para isso, em toda reunião deveráhaver instrução rotária,
com relação ao rito, função de cada cargo, trabalho das comissões,
enfim, toda a organização interna, atémesmo do Rotary Internacional.
Somente searnaoque se conheceenadamaisjusto que os companheiros
conheçam os estatutos e o regimento do club, que está à disposição de
todos, pois assim, o companheiro terá mais segurança e certeza que

pertence a umaentidade que é respeitada nomundo e daqual poderá se
orgulhar.

ROTARY X DICAS PARA UMA ADMINISTRAÇÃO
EFICIENTE - 1 - O bom administrador não é aquele que trabalha

muito,mas aqueleque sabe fazerosoutros trabalharem 2 - Umaempresa
está bem administrada quando a ausência temporáriado administrador
não prejudicao normal andamento dos negócios. 3 - Cumpra sempre o
que prometeu. 4 - Evite mentir e, principalmente, nunca tente enganar
a sipróprio. 5 - Umdos pontos fundamentais do sucessoé saberescolher
omomento certo. Um elogio, nomomento certo, vale mais que muitas
admoestações. 6 - Você pode usar os computadores mais fantásticos
do mundo e juntar todos os gráficos e números possíveis, mas no fim,
terá que reunir as informações, fixar um cronograma e agir. 7 - Não

deixe seus problemas pessoais influenciarem seu trabalho, nem os

problemas de serviço interferiremem sua vidaparticular. 8 - Reconheça
e assuma seus erros. O reconhecimento doserros, geralmente, desarma
o interlocutor, seja superior, igual ou inferior. 9 - Administrar nada

mais é do que motivar outras pessoas. 10 - Em última análise, todas as

operações de negócios podem ser reduzidas a três palavras, pessoa,
produto e lucro. As pessoas estão emprimeiro lugar. Se não tiver uma
boa equipe, não poderá fazer grande coisa com o resto.

- ADVOCACIA Posto de

�� Gasolina

y Maiochi
Ltda.

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro" Guaramírím- SC

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2
. Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Parafba, 256 - Blumenau
TelefonelFax: 340-2393 (047) 373-0187

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Matrículas vão de 1 a 4 de fevereiro
Passada a batalha das pia), CertificadoMilitar,

provas, os aprovados no uma fotocópia - frente e

vestibular de verão da verso), HistóricoEscolar
Acafe terão o período de 2°Grau (em duas vias,
entre 1 e 4 de fevereiro, uma original e uma

das 9 às 11 horas e das fotocópia - frente e·

J4 às 20 horas, para verso), Diploma de

fazer as matrículas na Conclusão do Segundo
Ferj (Fundação Educa- Grau (original e uma

cional Regional Jara- fotocópia - não serão

guaense). A direção de .aceitas declarações ou

Registro e Controle A- certidões de conclusão

cadêmicolembraqueno de 2° Grau), CPF (uma
ato da matrícula os fotocópia - frente e ver

alunos deverão trazer so), foto 5 x 7 e Atestado

todos os documentos de Vacinação contra

solicitados. Quem não Rubéola (somente para
trouxer perde a ma- mulheres até 40 anos).
trícula e, conseqüen- As taxas variam de
temente a vaga. acordo com as carreiras.
Todas as fotocópias Os alunos do curso de

deverão ser apresen-
I Arquitetura Urbanismo

tadas juntamente com o pagarãoR$ 813,60 pelos
documento original. São meses de janeiro e fe

exigidos: Certidão de vereiro. Já os de Tee

Nascimento ou Casa- nologiaemMecânicaR$
mento (duas fotocó- 519,80 correspondente
pias), Carteira de Iden- ao primeiro bimestre, e
tidade (duas fotocópias os alunos dos demais
- frente e verso), Título cursos pagarão R$
de Eleitor (uma fotocó- 452,00 pelo mesmo

período. Todos os alu
nos deverão pagar a ta
xa do DCE de R$ 5,00.

Caso o aluno não que
iracursareducação física,
deverá apresentar uma
declaração de atividade

profissional com jornada
igual ou superior a seis
norasou comprovação de
estarpraticando educação
física na organizaçãomi
litar em que está servindo
ou cópia do diploma de

pós-graduação ou cópia
da certidão de nas

cimento does) filho(s)
(somente-para mulhe

res) ou ainda, ter idade
superior a 30 anos. Os
alunos de Pedagogia e

Tecnologia emMecâni
ca estão dispensados de
educação física na pri
meira fase.
As aulas serão inici

adas no dia 1 de março,
.

às 8 horas, no turno

matutino 13h15 para o

vespertino e 18h45 para
o noturno.

STIDORESDA
,..,

DMINISTRAÇAO

A FOME BRASILEIRA
Lendo artigo da Revista "Veja", de 6 de maio de

1998, a qual relata a extrema agonia em que vivem

nossos irmãos nordestinos, não me surpreendi com
esta fome agonizante. Mas o que me surpreendeu é

que autoridades políticas, sabendo que este ano

teríamos uma das maiores secas, nada fizeram. Aliás,
nem é tanta surpresa.

.

Basta abrir jornais, revistas e assistir TV, veremos
asmaiores barbaridades nacionais. A expl\)ração dos
pobres, além do ibope, rende votos.

Quem são afinalos culpados?Não temo em afmnar

que apopulação temmuita culpa. Vendendo seu voto,
o que pode esperar de seu candidato? Temos que
diferenciar o pecado do pecador. O pecador, no caso

do nordestino, foi apenas induzido a aproveitar a

ocasião. Se não fosse assim, quando teria as suas

necessidades atendidas?

O Nordeste temmuita representatividade, dos 513
deputados federais, 151 são do Nordeste. Portanto,
29% dos deputados federais são nordestinos e por

quê não se resolve esse problema?
A conclusão é simples. O povo carente e sem

instrução e até debilitado para pensar, vota em quem
fizer a promessamais absurda, até como fazer chover
no Nordeste o ano inteiro.

É preciso acabar com a exploração humana nesse
país tão rico, onde os alimentos apodrecem nos silos
ou onde a fortuna em aluguéis são pagas paramanter

o alimento e esperá-lo estragar, tão lento como a vida

dos irmãos nordestinos q�e minguam a mercê da

insanidade política brasileira.
Estamos em ano eleitoral, cabe a nós novamente

elegerumpolítico capaz de propor e lutarpor soluções I

duradouras. Não somente cavar reservatórios de águas
para quando a chuva não vem mais. É preciso, sim,
implantar soluções concretas e defmitivas visando a

erradicação da fome e a vergonha nacional.
Elaborado por: Dio- i.----------........._-..,I

nísio Konkol, Dilnaldo
I

POSTO MIAfE 5

Schafer, Jean Cristhian' , ,a. ,�ÃdimentoWenserski e Alfredo 1fVI/, .�
Roeder Junior, alunos do . mime 8 371 9964 f,

...

curso de Administração.
Coordenação:

professoraCláudiaRegi-' Ruo Presidente Epltoo/o Pessoa, 1155

naAlthoff. (próx, 00 Koh/bach) Ja-oguó do Sul· sc
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A gar m a

Juliana;};';Goula�
é filha ae
Fabrício e Ana

Paula G,:9u1art

Nasctrnento s
30/12/98 - Pablo Ricardo de Oliveira

4/1/99 - Erica Krüger Nehring
7/1/99 - Marcela Geisler
11/1/99 - Jonatan de Carvalho
14/1/99 - Eduardo Vansuita
15/1/99 - Matheus Carlini Marques
16/1/99 - Welyngton Wiltusching
17/1/99 - Alessandra Miranda Hudema

17/1/99 - Juliane Marin
17/1/99 - Thais da Silva Mohr
19/1/99 - Alexia Janyne Manske
20/1/99 - Emanuel Vinícius Petri pereir'P�ii����20/1/99 - João Marcos Beber

..

��� --zJ<\_""'�

Isabelle
Krawulski
MineI é filha
de Carlos e

"
. Rosanqela

···i?Minel.
Ela '

.. ".i!

compfetOu9
meses no

último día 10.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Embeleaando
� .�.

nossa pagl
as-ir

',6-

Mie
'v i

e :Sdu

--_._----------------------------�
OJomal CORREIODOPOVOabre espaço para os "baixinhos". _

Trata-se desta pág:ina especial dedicada às crianças na -

faixa etária entre zero a 12 anos. -

O obietívo é divulgar a futura geração de jaraguaenses,
-

oportunizando aos "corujões" wna 'hornenagern aos pilnpolhos.:
Os pais poderão utilizar o eepaço para fotos dos filhos em _

eventos cspectaís, momentos descontraídos ou em ceri1nônias, _
onde se destacaram, bem como em aniversários. _

As fotos com os dizeres deverão ser enviadas ou entregues -

na redação do Jomal CORREIODOPOVO, -

RuaWalterMarquardt, 1.180, -

-
Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

_

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

1"/
.------------------ ---____'

I

I

)

TRANSPORTES ESCOLAR - TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

I
Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação - dança - catequese - reforço -

"

artes marciais - idiomas - música - futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101,- 371-0611

k--�----Convênios -----�

"

UNIMED, UNIÃO ����M���A���WEE, SINDICATO jI��--------------_.
Marcos A". Póvoas

Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do SUl - SC -Fones: 973-573� - 376-1112

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 11

/

Sexta-feirq� 29 dejaneiro de 1999

Telmo, Lino, Paulo e Gionei, do Piquete Trote
110 Galope, acompanhados pelo capataz do
CTG Laço Iaraguaense, Evandro Ropelato,
promoveram no último domingo umo bonita

festll campeira em sua sede campestre.
Realizaram as provas de Laço de Vaca

Parada, Laço de Vaca Mecânica, Tambor e
Três Tambores.
O piquete agradece a todos que participaram e

prestigiaram a festa campeira, em especial ao
patrão Cilo, que liberou todas as instalações
campeiros para a realização deste evento. E a

Chuva? Bem, a fôrmula é a seguinte: festa
campeira lembra Trote ao Galope, Trote ao

Galope lembra Cilo e Cilo lembra chuva.
Então choveu, mas nós não somos de açúcar,
somos gaúchos da pura cepa e fizemos uma
bonita festa: Cito! deixa chover, um quebra
costela a todos.

Norberto Voigt e Evandro
Ropelato foram os finalistas 1111

prova de Laço da Vaca

Mecânica. Norberto, com seus

dotes campeiros, não deixou por
menos e levou para Schroeder o

«.

primeiro lugar. Gauchada! o
aniversário do Norberto épor

estes dias, então fiquem espertos
que o estoque de bois e ovelhas

do Piquete Unidos da Tradição é ,êt
..

grande. Parabéns, Norberto e

Evandro.

Cassia Giseli, de tratos refinados e atenciosa aos amigos e

familiares, filha do patrão do Piquete Porteira Aberta e nosso

grande amigo Clênio Vargas, é a única prenda do CTG Laço
Jaraguaense que disputa a prova de laço. Cassia mostra que, se

praticada corretamente, a prova de laço é um esporte possível
para as prendas e prendinhas. Parabéns, Cassia.

Gaúcho(a) de idade nova

Romano Brandemburg (29), Charles Wasch (30),
Luciene Susan Franmer (Susi) (31),
Andreia Simoni Waldman (2), Maria Luiza e Isa

Maris de Oliveira Raulino (6),
Ademir Tascheck (7), Andreza CarlaRaulino (12).

Marcon - Piquete Estampa de Taura

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

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
DO PROFESSOR BECO

Ensino de equitação' e treinamento

para provas de laço, tambor e baliza
Idade mínima de 5 anos

Local: Rua Bertha Weege, 3417
(3 quilômetros após a Malwee,
em frente ao salão 25 de Julho)

Contatos: 376-1066

FESTA CAMPE/RA
DIA: 24/1 - INíCIO: 8 HORAS

PROVAS DE lAÇO VACA MECÂNICA, VACA PARADA E PROVADE TAMBOR.
,

lOCAL: SEDE DO PIQUETE TROTE AO GALOPE
PROMOÇÃO: UNO FIDÉUS - ,INFORMAÇÕES: 975-1849

NO lOCAL HAVERÁ COMPLETO SERViÇO DE BAR E COZINHA.

Cristiane Haffermann e Sandro Wille,
do Piquete Estampa de Taura. Cris é

formanda do curso de Psicologia e

promete requintada recepção à

gaúchada este final de semana. O

Piquete Estampa de Taura deseja
sucesso e alegria em sua nova

escalada, e fica para todos os amigos,
-

e em especial ao xirú que a

acompanha, as palavra.s da psicóloga:
"Há uns que falam e não ouvimos;
Há uns que nos tocam e não sentimos;
Há aqueles que nos ferem e nem

cicatrizes deixam.
Ma.s há aqueles que simplesmente
vivem
e nos marcam por toda vida..."

tcI!
CARNES

.,..,.

DEMARcmCOM. DE CARNESEFRIOSLTDA.
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372�0524 I

.

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Espanha e Portugal - 15 dias
(Passando por Lisboa, Fátima, Sintra, Mérida, Sevilha,

Torremolinos, Granada, Córdoba, Toledo e Madri)

Preço: 5 x US$ 450,00
Saída: 17 maio

Guia desde o Brasil

,

Alemanha, Austria, Itália
com Vaticano/Suíça e França
15 dias com guia desde o Brasil

US$ 2�680,OO
Saídas: 7 março a 15 março

,

CANCUN

Desde US$ 1.030,00
Saídas: 28 fevereiro - 7 e

14 março - 4 e 25 abril
I

NOVA YORK

Desde US$ 975,00
Saídas: 21,28 fevereiro -?, 14,21 março

DISNEY - 10 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$ 595,00
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

CRUZEIRO MARÍTIMO
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 



�
AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - -Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

372·0880·371·0866

PARQUE AQUÁTICO

Scbmitt
ICtl'M!;iIEJ

Franctele Camila da Siha,
filha de Itamar e Márcia da

Silva, aniversaria àmanhii

(30). A/esta será em casa, no

Residencial Cluunpagnat

SISTEMA DE AIiUGUEL
cI
lt.

Linda e com sotaque goiano, Fabian« M,_achado
Silva, comunicadora da Studio FM, apresenta todas
as manhãs o "Expresso Brasil"

e

Lanlce
Breithaupt, .

sempre

simpáticos,
acompa
nhando
diariamente
as obras do

Shopping
Center

Breithaupt

Rua Bernardo Dombusch. 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

KI:B:..... E'-- 'L:'.: : .. ".: '".: ..

Máquinas para empacotamento
Rua Araquart, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (041) 372-0540 - FAX: (047) 372-�203
Jaraguá do Sul - S<;

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais

Doces e Salgtulos
Ptu'tl coquetéis, casamentos,
formoturos, anivers4rúJs,

festas em geral di

371-7575- �
RuI RudolfoHuIIanüIsIIr, 440
(pIóx.1Ms..... IndL)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indefinida liberação de recursos

para recuperação da mata ciliar
---------------------------------

Técnicos do Ministério do Meio Ambiente ainda não analisaram o

documento. Está previsto investimentos na ordem de R$ 210 mil

Jaraguá do Sul - Recu:
perar matas ciliares, redu
zindo o tempo e custo do

tratamento de água a ser

distribuída à comunidade.
Essa é a proposta do Projeto
"A influência da rnotocüor
na qualidade de vida",'
elaborado pela Ferj (Funda
ção Educacional Regional
Jaraguaense). Técnicos do
Ministério do Meio Ambiente
estão analisando o projeto.

tação localizada nas mar

gens de rios e que funciona

como filtro para as impure
zas. Ingo acrescenta que a

extensão a ser pesquisada
nesta etapa do projeto terá
início nos rios Humboldt e
Novo, em Corupá, que
juntos formam o Rio Itapocu,
principal fonte de captação
de água do Município.

Sem vegetação nas

margens do rios, problemas

região de Hannover, que
sofreu durante uma década
com cheias e, hoje, após
desenvolver programas de

recuperação de matas

ciliares, é modelo em todo

o mundo. A turbidez da

água, conforme Robl. deve
se ao excesso de entulhos

trazidos pelas chuvas e que
não são retirados.

No projeto da Ferj, alunos
e professores do curso de

Arquitetura e Urbanismo

coordenam a elaboração
de mapas, a realização de
exames na qualidade da

água do Itapocu e relatórios
revelando a devastação
nas áreas pesquisadas.
Universitários dos cursos de

Letras e Pedagogia minis

tram palestras e seminários
sobre o assunto.

Um posicionamento favorá- como, erosão e o conse

vel poderá destinar, ainda qüente desbarrancamento
no primeiro semestre deste tornam-se constantes. Em

0"10, RS 210 mil para a Blumenau, professores e

implantação do programa engenheiros do IPA (Instituto
nos rios da microrregião. de Pesquisas Ambientais),

Coordenador do projeto, da F.\Jrb (Universidade Regio
o engenheiro florestal Ingo nal de Blumenau), viajaram
Paulo Robl explica que a à Alemanha, no final do ano
finalidade do estudo é recu- passado, para conhecer os

peror a mata ciliar, vege-· métodos aplicados na

Devastação: sem m�ta nasmargens, rios ficam vulneráveis

Cursoministrado via Internet
Jaraguá do Sul - Mar

keting para Engenharia,
Arquitetura e Agronomia é
o nome do curso que será
ministrado, via Internet, para
profissionais das três áreas
que possuem registro no

Crea-RS (Conselho Regional
de Engenharia eArquitetura
do Rio Grande do Sul).
Coordenado pelo enge
nheiro Ênio Padilha, autor do
livro que leva o mesmo

nome do curso, o conteúdo
didático estará a disposição
do internauto apresentando
dados atualizados das três
áreas.

O profissional que preten-

de se inscrever para o curso,

que será aberto na rede
mundial de computadores
dia 15 de março e terá dura

ção de quatro dias, precisa
rá retirar uma senha, através
do Crea-RS, que dará aces

so às páginas exclusivas. Du
rante todo o curso o instrutor
ficará a disposição dos ins
critos (pela Internet) para
responder perguntas e tirar
dúvidas. Depois disso, o ma
terial continuará disponível
por mais seis meses. Infor
mações sobre inscrições na

home-page www.netu
no.com.br/enio.padilha ou

pelo telefone (047) 973-8620.

3
7
O
8
6
5
4

VENHA CURTIR O MELHOR CARNAVAL CATARINENSEI!!

Frente para o mar

Café da Manhã

Estacionamento

Toalhas de Praia

Guarda-Sol

é
O

tele
fone
comer-

ciai da
Gráfica

e

Editora
amFD
DO

POVO

.

Apartamentos com

Ar condicionado,
TV em Cores,
Frigobar,
Sacada e

Ventilador de Teto

. . ,

Sorveteria 'Bolha
.

. . . . . . . . . BUFÊ DE SORVETES
Avenida Atlântica, 1074 - Praia de Enseada - São Francisco do Sul

Fone/Fax para Reservas: (047) 449-0122 AV. ITAJUBA - BARRA VELHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DNER prevê término das obras
do viaduto em quatro meses
------------------�-�------------

Mau tempo atrasou o cronograma do projeto. Técnicos do Ministério dos

ttoreoottes analisam ottetoçõo proposta por Geraldo Werninghaus

Jaraguá do Sul - Funci
onários do DNER (Departa
mentöNacional de Estradas
de Rodagem) reiniciaram a

construção do viaduto so

bre o cruzamento das ro

dovias BR-10l e BR-280. A I

obra estava parada há mais
de 40 dias em razão das
constantes chuvas. O ternpo
úmido não permitiu o aterro
das alças, como são de
nominadas as rampas por
onde trafegam os veículos.
Omaterial utilizado na estru
tura das rampas é feito de

argila, cuja compactação
só é possível em dies de sol.
explicou o engenheiro João
José da Silveirq Vieira.

A previsão do DNER é de

terminar o aterro e concluir cruza a BR-101 rumo ao

o trevo até maio. "Só assim complexo portuário.
o tráfego será normalizado Ano passado, o prefeito
na região", acrescenta o GeraldoWerninghaus (PFL) e
engenheiro. Diariamente, o presidente da Acijs (Asso
passam pela BR-1 01, na- ciação Comercial e Industri
quele trecho, cerca de 20 01 de Jaraguá do Sul), Edu
mil veículos por dlo. en- .

ardo Horn, estiveram 'em ou

quanto na BR-280, o núme- diência com o ministro dos
ro cai pela metade. Para Transportes, Eliseu Padilha,
Jaraguá do Sul, as obras de solicitando modificação no

conclusão do viaduto e do projeto, com alargamento
trevo das duas rodovias são dd pista. Técnicos do DNER
tão importantes quanto a estão onollsondo as propos
própria duplicação da 101 . tas indicadas por Werning
Tudo porque as erppresos haus. Segundo o enge
instaladas no Município e nheiro João José da Silveira

que exportam produtos Vieira, mesmo que as alte
através do Porto de São rações não sejam feitas, o
Francisco do Sul utilizam o tráfego no local ficará nor

transporte rodoviário, que rnollzodo.

Políciaprende assaltante
äe floricultura de Corupá

Corupá - A políclo pren
deu na manhã de quinta
feira (28), no Centro de Bal
neário Camboriú, o estu
dante Maurício Schimanski,
20 anos. Ele é acusado de
dor um golpe de RS 20 rnll
na empresa em que traba
lhava, a Floricultura H.J. Eip- ,

per, localizada na Rua Ro-
berto Seidel, em Corupá.
Schimanski foi detido no

hall de entrada do Hotel Pal
mas, quando preparava-se
para retornar ao quarto. O
estudante confessou o rou-

. bo e entregou mercadorias

compradas com o dinheiro
do ex-patrão, avaliadas em
RS 3,5 mil. Foram recupera
dos mais RS 7 mil. O comer

ciahte Addy Eipper, propri
etdrio da floricultura, alega
que ainda faltam RS 10 mil,

supostamente roubados no

mesmo dia pelo ex-funci
onário. "Há duas hipóteses
para essa afirmação: ou o

acusado desapareceu com
o valor registrado pela vítu
ma, ou a quantia não era a

rnesrno". disse o comissário
Vanderlei Zocatelli. respon
sóvel pela delepoclo de

Corupá.
Funcionário da floricultu

ra desde os 13 anos, Maurí
cio Schimanski tinha a con

fiança do proprietário. Ao fi- .

nal do expediente do dia 21
de janeiro, ele arrombou a

gaveta onde estava a

chave do cofre. A ação
durou menos de cinco minu
tos, cpnforme o acusado.
Maurício está detido na de

legacia de Corupá e será ln
diciado por assalto.

rrçp.··················································· .

\b�[g)�[g)��
Balneário Camboriú

As belezas naturais da praia mais badalada do Sul

do País agora poderá ser conferida no chão do

aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto

Alegre. Num acordo entre a Prefeitura e a Floor Open,
empresa especializada em mídia de piso n·os

aeroportos, a foto aérea de Balneário Camboriú foi
colocada estrategicamente na elo noctonol de

desembárque doméstico do lSalg'ado Filho.
"Fortalecemos a divulgação do balneário através de
um forte mercado consumidor", disse o secretário de
Turismo, Osmar Nunes 'Filho.

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

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DO TRÂNSITO

-� ...------

Rua: Epitácio Pessoa, 510

Sem chuva: depois de um períOdO úmido, clima muda e funclonárlO$ volfam ao trabalho
. Fone: 372-3912

MISSA AO VIVO
Todos os domingos, a partir das 8 horas, transmissäo da missa
ao vivo da Paróquia São Sebastião pelo canal 21 da Net.

1fJes 'l�.
· /aJ..

Manut�nção e venda de computadores,� U Impressoras e acessórios.

� 24�,��, twi4. eo« Hd4 6f4«d
Rua Alfredo Benke, 212 Jaraguá Esquerdo

Fone: 376-0283

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pai que matou a filha está -r

em cela isolada do presídio
---------------------------------

Presos da ala B ficaram revoltados com a presença de Jair Ferreira no
complexo de segurança. Diretormantém acusado em lsotomento

Jaraguá do Sul - Atenci
oso, trabalhador e um pai
que amava os filhos. O auxi
liar de serviços gerais, Jair
Ferreira, 36 anos, abando
nou a imagem que o cul
tivou entre os amigos e, na

,

manhã de sábado (23),
matou a golpes de martelo
a pequena Maiandra Ferrei
ra, 5 anos. A criança era fi
lha de Jair com a emprega
da doméstica Roseli Segun
do, 32 anos, ferida no braço
esquerdo depois da dis
cussão que acabou em

tragédia, na Rua Manoel
dos sentos. no Bairro Ilha da

Figueira,
C crime revoltou os mo

radores da localidade, que
o agrediram após tentativa
frustrada de suicídio - a ár
vore não suportou e Ferreira
despencou de um barranco
de sete metros. A Polícia Mi
litar localizou o acusado
amarrado por fios próximo
ao corpo de Molondro. A
outra filha do casal, Luana
Priscila, 10 anos, recebeu
duas pancadas no cabeça
e foi encaminhada à UTI

(Unidade de Terapia Inten

siva) do Hospital São José
com traumatismo craniano.

João MOfelfa: testemunha

A menina sobreviveu e está
em observação.

A chegada de Jair Ferrei
ra ao Presídio Regional de
Jaraguá do Sul, na rnonhö
de domingo, tumultuou a

ala B, reservada para presos
perigosos. Ele foi transferido
poro uma cela isolada, "Va
mos tomar as precauções
necessárias para garantir a
segurança dele", frisou o

diretor do presídio, Ivo Ron
chi. Bastante machucado,
em conseqüência de socos

e pontapés desferidos por
populares, Ferreira ainda
vestia a camisa suja de

sangue da filha quando foi
preso. Atordoado, justificou
o assassinato ao amor não

correspondido pela mulher,
que o havia deixado há um

<'

ano, e aos maus-tratos
cometidos por Roseli contra
as crianças (veja depoimen
to na página seguinte).

Durante 15 minutos, a

casa de dois cõmodos de
Roseli transformou-se em

um cenário aterrorizante. O
filho mais velho da empre
gada, Jackson, '12 anos,
avisou à mãe da chegada
do pai, orientando-a de

que ele trazia por debaixo Barbárie: Ferreira e as ferramentas (detalhe) uffllzadas no crime

Vizinha escapa damorte e salva menina
A cada lembrança da

cena em que Jair está sobre
o corpo de Maiandra, des
ferindo golpes de martelo na
região da cabeça, a dona
de casa Cláudia Aparecida
Gomes, 23 anos, não conse
gue esconder a emoção.
Ela presenciou, a menos de
dez metros, o auxiliar de ser

viços gerais matar o própria
filha a marteladas.

Cláudia estava em casa

quando ouviu os gritos da

empregada doméstica Ro
seli Segundo. Ao chegar na

Fotos: Edson Junk••
�. ""7

da camisa um martelo,
emprestado pela própria
Roseli dias antes. Ao ouvir

gritos de dentro da residên
cia, o garoto correu a um

telefone público e ligou
para a Polícia.

,

Enquanto Jackson con

tava à PM sobre a briga do
casal, Jair atacava Luana e

Maiandra, além de Roseli e
a bisavõ das crianças, Silva
na Segundo, de 85 anos.

Primeiro foi Luana, atingida
com uma martelada ao

tropeçar quando fugia do

pai. A menina conseguiu se

recuperar dos golpes e es

.cooou. Maiandra não teve
a mesma sorte. Indefesa, a
garota estava sozinha ao ser

detida pelo agressor .; Roseli
havia sido' levada ao hospi
tal. Foram três marteladas

seguidas na cabeça e mais
cinco, em intervalos de 30

segundos. A menina ago
nizava no chão até o pai
pisar no pescoço, Maiandra
morreu no Jocol. "Já que
acabei com uma, queria
acabar com o resto", disse
Jair Ferrelro.

casa da amiga, ela encon

trou Luana deixando o quin
tal da residência desespe
rada. "Meu pai está machu
cando a gente", disse a ga
rota. Cláudia só teve tempo
.de levá-Ia para a rua, Lua
na tropeçou numa pedra e

foi alcançada pelo pai. Jair
Ferreira acertou com a fer
ramenta a cabeça da me

nina e retornou para o inte
rior da casa. "Foram os pi
ores momentos da minha

vida", salientou,
Outra testemunha que

manteve contato com Fer
reira há poucos dias da

tragédia, o barbeiro João
-

Moreira, 59 anos, ouviu do
acusado o plano para ma
tar a mulher. "Vou acabar
com a vida dela", teria dito
ao padrinbo de casamento.
Há 15 dias, Jair alugou um

quarto numa pensão locali-
.zodo na mesma rua onde
residia os filhos e a ex-mulher.

Começou a investigar a vida
de Roseli diariamente. "Ele a
fiscalizava dia e noite", afir-
mou Cláudia Gomes. C/óudla Gomes: afliçã._o

* Revolucionário método de aprendizagem;
* 95% do tempo de aula é de conversação;
* Turmas de no máximo seis alunos;
* Faça suainscrição e concorra1a viagens para os Estados 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

i"o'ci illttif,r
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"Pressenti o pior, mas não.consegui evitor"
Caminhando com dificul

dades, em conseqüência
dos golpes de faca desferi
dos pelo ex-marido, a em

pregada doméstica Roseli

Segundo, confirmou, em de

poimento à polícia, que o

crime praticado por Jair Fer
reira, com quem conviveu
durante 12 anos - esteve di
vorciada desde 1997 r, foi

premeditado. Em entrevista
ao Jornal CORREIO DO POVO,
revela detalhes da discussão
de sábado passado (23),
que acabou na morte da fi
lha Maiandra Ferreirà.

CORREIO DO POVO - A senhora
sabe explicar os motivos que
levaram seu ex-marido a

praticar o assassinato contra
a própria filha?
Rose,1i - Ele queria mesmo era
me matar. Era matar toda a
tornâlo e depois acabar com
a própria vida. Não admitia
a idéia da separação. Ape
sar de não ter demonstrado

qualquer indício do crime

que cometeria horas mais
tarde, ele chegou em mi
nha casa por volta das 7 ho
ras, de sábado, sabendo
como agiria.
CP - Alguma vez, durante os

12 anos de casamento, ele
a agrediu ou ameaçou as

crianças?
Roseli - No início não. Depois
ele passou a beber com

freqüência e sempre chega
va em casa disposto a bri

gar. Me agr,ediu várias ve

zes. Já registrei queixa na

políclo por isso (existe na

delegacia um Boletim de
Ocorrência, de 1996, por
agressão cometida' por Jair
contra Roseli). Com as cri

anças ele era amável. Dava
presentes e assumiu um filho

que não era seu (Jackson,
primeiro filho de Roseli. hoje
com 12 anos). De uns tem

pos para cá, tentou colocar
os três filhos contra mim, o
que não admiti. Ele ficou
mais revoltado ainda por
que as crianças queriam fi
car comigo, morando lá em
casa.

CP - A senhora disse que o

crime foi premeditado. O
que a levou a essa con

clusão?
Roseli - O Jair falou para pes
soas ligadas à forníllo que iria
me matar a qualquer custo.
Não posso imaginar ele gol
peando meus filhos a mar

teladaf. e a facão. O que ele
'fez foi/bárbaro. Poderia ter
cccoeco comigo, mas as

crianças poderiam ser pou-'
podas.

Depoimento: Roseli deixa a delegacia depois de...

...reve/ar detalhes da tragédia cometida pelo marido

CP - Jair afirmou que a se

nhora maltratava as cri

anças ...
Roseli - Nunca bati em ne

nhum deles. Mãe que é
mãe, seja o que for, jamais
maltratará os filhos.
CP - A senhora suspeitou que
um dia isso poderia oconte
cer?
Roseli - Da forma como

aconteceu, não. Mas o Jair
passou a perturbar aqui em
casa desde a nossa sepa
ração. No sábado, próximo
ao meio-dia, meu filho viu o

momento em que ele esta
va a caminho de nossa

casa, tentando esconder o
mantelo debaixo da blusa.
Pressenti o pior, mas não
consegui evitar.

Depoimento confirma plano
de matar toda a forníllo

I'

Demonstrando frieza ao comentar o crime que
acabara de praticdr contra a filha, Jair Ferreira afir

mou que matou a pequena Maiandra por não

suportar os maus-tratos que as crianças estavam

sofrendo. Responsabilizou a ex-mulher e disse que
foi traído enquanto ainda eram casados. Disse que,

após matar a marteladas a menina, pretendia
"acabar com o resto", referindo-se aos outros dois

filhos, Luana e Jackson, Roseli e a própria vida.

fu gostava dos meus três filhos. Isso só aconteceu

por culpa da Roseli, que maltratava as crianças.
Deixou o menino fora de casa na noite de sexto

feira (22). fIa deixameus filhos abandonados, dor
mindo no chão.

Sempre paguei pensão alimentícia a e/a, uns R$
130,00. Quando pedia dinheiro, nunca neguei. E/a
ia /á em casa e pedia. Mas não admiti que me

tratasse como palhaço na frente das crianças.

Passet a mão no martelo para acertar Roseli. A mi

nha filha (Luana Priscila) semeteu na frente e aca

bei acertando a cabeça dela. Queria matar mi

nhas duas filhas depois disso..

A Roseli sempre me traiu. Fiz isso porque não quis
vermeus filhos jogados. Se apolícia fosse lá, quan
do a acionei para constatar o maus-tratos ao ga
roto (Roseli detém a guarda das crianças), nada
disso teria, acontecido.

Nunca pensei que aconteceria comigo. Sempre
rezava. O que fiz, é inexplicável.

Já que foi uma, vai o resto.

� Entrevista concedida por Jair Ferreira, na
Delegacia de Polícia, logo após a prisão

, I

Funcionário trabalhador e amigo
Jair Ferreira presenteou a

pequena Maiandra na noite
de sexta-feira (22). Deu bone
cas, brincou e se despediu
com beijos e abraços. Doze
horas depois do encontro,
Jair estava sobre o corpo da
filha, golpeando-a com um

martelo de três quilos. A des

crição da cena assustou até
mesmo aos colegas de
profissão.A barbárie cometi
da pelo"homem brincalhão
e trabalhador", como afir
mou o servente Manoel de
Souza Freire, 44, revoltou a

comunidade da Ilha da

Figueira.

Há um ano e cinco me

ses contratado pela Code

jas (Companhia de Desen
volvimento de Jaraguá do

Sul), Ferreira mostrava-se um

funcionário comum. Cum
pria horários 'e pouco fala
va de sua vida particular.
Nos últlrnos três meses, tro
bolhou na colocação do es

goto no Condomínio Chorn
pagnat no Bairro Amizade.
Sobre a ex-esposa, comen
tou que estava separado
desde 1997. Nunca mais to
cou no assunto. "É inexplicá
vel", observou o servente,
Antônio Almeida Vieira, 54.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FeW'\iJt\icliV\Menopausa = diálogo Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

computadorizada
, Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

- CRM 5457

Doutor, vou ter que tomar hormônios?
Não! !! A senhora terá que repor (terapia de

reposição hormonal). Mas por que doutor?
Vamos rever seus sintomas: calorões,
insônia, depressão, engordando, desin
teresse sexual, dorés nos ossos, pele seca,
dor de cabeça, tonturas, desínteresse pela
vida... Estes sintomas são devidos a falta de
hormônio que seus ovários estariam pro
duzindo, mas devido a sua idade eles pararam'
de funcionar criando estes sintomas na sua

vida. Então faremos uma reposição hormonal
usando hormônios naturais. Doutor minha
vizinha falou que vão crescer pêlo? no meu

rosto, e que a sogra dela ficou barbuda ...

Não, não se preocupe, pois a senhora irá

apenas repor, o que falta e a senhora nunca

teve barba quando seus ovários funcionavam
naturalmente. Junto com o tratamento a

senhora .deverá cuidar de sua alimentação,
evi tando go rduras, sal, açúcar e massas, pois
engordarão a senhora. Juntamente deverá
fazer exercícios como caminhadas diárias ou

hidroginástica e, acima de tudo, ter um
divertimento. Fará também os exames que vou
solicitar para ver seus níveis de gordura,
diabetes.: anemia, mamografia e seus

preventivos do câncer. Quais os outros

benefícios que eu terei? A senhora já ouviu
falar de osteoporose? doença que faz os ossos
ficarem fracos e quebrarem? Já ouviu falar

de mulheres que infartaram ou tiveram

derrame cerebral? Pois bem, a reposição
hormonal irá ajudá-la a evitar estes problemas. '

Volto a dizer: o tratamento consiste em repor
hormônios, dieta e exercícios. Assim, a

senhora poderá atingir a expectativa' de vida
de 70-80 anos com saúde.

Mas doutor, a minha prima falou que dá

câncer... se a senhora tiver fatores de risco e

não fizer seus exames preventivos, deveremos
tomar cuidado, mas não está contra-indicado

pois, para cada dez infartos do coração,
teremos um câncer de mama namulher.. Faça
exames que solicitei e discutiremos qual o
melhor tipo para seu caso. Mas doutor, vou
ter que menstruar depois de três anos sem?

Não, no seu caso onde a menopausa já está

instalada, posso medicar sem ter que mens

truar, mas se a senhora fosse mais jovem e

apenas a menstruação tivesse falhado, man
teríamos' a senhora menstruando normal-

'mente, pois estaria na perimenopausa. Mas
doutor, meumarido falou que vou ficar gorda
como a esposa do amigo dele! A partir do mo
mento que a senhora fizer sua dieta orientada
e seus exercícios, não irá engordar devido a

reposição hormonal e até irá emagrecer! Bom,
doutor, agora vou mais tranqüila, pois j á tirei
minhas dúvidas. Obrigada.
Dr. Antonio Beleza -

Centro de Saúde da Mulher

Endereço: Rua Presidente Juscelino,'45 -

1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

ENTR() E

dOr'�TOloGiA
INTECiRA A

ORA. TAlGE Cduppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

'DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

DR. Clrcio Sidreti GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES, DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNViUE, 1 �70

TelEFONE: (047) }71 ..61 �8
TelefONE/FAX: (047) }71..J209

Clínica UroAtualfi
Doenças do Intestino grosso,
reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

��_����
Dr. Alexandre L. Schlabendorff

( Procfoclin ) cm - 7096

Clínica de Atendimento
Médico Integrado

Dr. Amaury do Amaral Teixeira - Dr. Paulo Veloso
CRM 7868 CRM 7528 .

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

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

RuaJoão Butsçhardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina
Dr. Paulo Odebrecht

"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277, ir 371-3426

Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

CLíNICA SÃO' CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

,

Ortopedia e Traumatologia Especializada
,CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

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

ftunimed
Sistema Nacional de Saúde

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

i.i••
� lABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Sangue não se fabrica.
Doe sangue e você estará salvando uma vida
.Dr: lVfarlo Sousa
Dr. J\/Iarlo Sousa Jr.

, I
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Bikers de Schroeder disputem
circuito mundial de downhili
1---------------------------------

Markolf e Couê. que fizeram dobradinha no ranking brasileiro na

categoria Júnior, enfrentam o desafio de vencer em pistas européias

schroeder - Markolf Ber
thold, atual campeão brasi
leiro Júnior de downhilI, e
Cauê Weiss, vice, confirma
ram presenças no circuito
mundial de mountain bike.
O anúncio foi feito esta
semana pelo coordenádor
da equlpe. Siegfrid Weiss, o
Zico. A estréia no world cup
acontece dia 23 de maio,
em NevegaL Itália. Até o

final do circuito, os bikers de
Schroeder disputarão outras
sete etapas, em países da
Europa e nos Estados Unidos.

No entanto, o primeiro
desafio da temporada será
o Campeonato Brasileiro de
DownhilI. A Confederação
Brasil.eira de Ciclismo divul

gou as datas das seis provas
que compõem o calendário
do mais competitivo torneio
da categoria. A abertura
está programada para o

Morro das Antenas, no

Guarujá, São Paulo, dia 21
de fevereiro. Haverá etapas
em Bragança Paulista (7/3);
Poços de Caldas, Minas
Gerais (20/3); Gávea, Rio de
Janeiro (3/4); Santa Maria,
Rio Grande do Sul (25/4); e
Schroeder, no Morro do

Agudo, dia 1 de maio. Pelo
terceiro ono consecutivo o

Município sedia uma etapa
do Brasileiro.

Depois de conquistarem
títulos na Júnior, Markolf e
Cauê integram, a partir
deste ano, o grupo de elite
do downhili nacional. Ao

Divulgação

Talentos: Cauê (E) e Markolf prontos para o mundial

lado de feras como o e de alta velocidade.

paulista Alcides de Souza Os investimentos para as

Cruz, o Juninho, e o para- etapas do circuito mundial,
naense Robson de Almeida, previstas para a Califórnia,
o Urubu, os bikerscatarinen- -nos Estados Unidos; Les
ses tentam um título inédito Gets, França; Marbor,
para o ciclismo estadual. Eslováquia; Mt. Saint Anne
Sob o comando de Idelfon-

/

e Bronent, no Quebec,
so Berthold, a dupla inten- Canadá; e Kaprun, na

sifica os treinos técnicos. Na Áustria, chegam a USS 40
pré-temporada, Markolf e mil. De acordo com o

Cauê trocaram as bicicletas coordenador dos bikers,
por motos 125cc. A opção Siegfrid Weiss, duas empre-
é para aprimorar o domínio sos fabricantes de bicicletas
do equipamento em situa- acenaram favorável ao
ções que exijam esforço patrocínio. "Receberíamos,
físico e concentração, co- <inicialmente, todo o equi
mo nas pistas acidentadas pamento", destacou.

entusiasmado com os pri
meiros resultados. "É um

carro rápido, muito mais do

que eu esperava", avalia.
Até a metade da tempo
rada, o piloto brasileiro,
atual campeão da FIA GT

pela equipe Mercedes
Benz, pretende. fazer relató
rio a mecânicos e engenhei
ros da BAR sobre o desem

penho do carro. "Depois
quero marcar pontos e, nas

últimas corridas do ano,
sonhar em subir ao pódio".

Agora, ao lado de
Rubens Barrichello, da
Stewart, e Pedro Paulo Diniz,
na Sauber, Ricardo lonta é
a esperança do Brasil em
voltar a figurar entre os

pilotos mais rápidos do

planeta.

Zontapronto para a estréia
Curitiba - Quando for

dada a' largada para a

temporada de 1999 da
Fórmula 1, no próximo dia 7
de março, no autódromo
de Melbourné, Austrália, o
paranaense Ricardo lonta
estará realizando o sonho
em pilotar oficialménte um

carro da categoria mais

competitiva do automobi
lismo mundial. lonta junto-se
ao campeão Jacques
Villeneuve e compõe o time
da equipe BAR (British
American Racing), que
estréia no circuito.

Durante toda a semana,
o piloto testou o carro na

pista de Jerez de Ia Frontera,
na Espanha. Apesar do

, pouco tempo dentro do

l COCkpit, Ricardo Zonta ficou
,

;

MEDO DA PSICOSSOMATICA
Desde pequenos, todos ouvem alguém falando que fulano

"sofre dos nervos" ou que certas dores ou sintomas são problemas
"da cabeça". Também é fácillembrar de alguém que reclama

de ter ido a todos os rnéolcos. tomado todos os remédios
aconselhados (os receitados são minoria) há anos e nodo de se

curar.Ou que após anos de tratamento médico e sem esperança
de cura, o pdciente vai a uma "operação" espírita (dr. Fritz e cio.),
e sai milagrosàmente curado.

Afinal, será que os sintomas orgánicos não cessam ou voltam

periodicamente? Pode ser que as duas hipóteses estejam certas,
dependendo do caso. Mas, o que leva a pessoa a rastrear a

região atrás de médicos e outras alternativas e não se curar?

A resposta é rnols fácil de ser obtida quando passamos a

considerar que muitos pacientes somatizam problemas
emocionais (os populares "problemas de nervos"), ou seja,
externam no corpo os males que afligem a mente. E para isso os

remédios, se tiveram eficácia, é apenas temporQria, ou o sintoma
se modifica, fazendo o paCiente sofrer de outros males.

Freud, em suas obras, cita muitos casos onde principalmente
a histeria era somatizada, como no caso clássico "Ana O. ". que
por repressão de seus impulsos sexuais ccobou por ficar

paraplégica. Quando a energia necessária para alcançarmos
nossos desejos é bloqueada ou quando tais desejos são reprimidos,
surge, em geral, um sintoma orgânico, que pode ou não vir

acompanhado de um sintoma psíquico. E quando apenas o

corpo manifesta a repressão, permanecendo a causa reprimida,
o sujeito se dirige a um médico para iniciar o tratamento.

Mas, lamentavelmente, muitos médicos tentam todos os tipos
de terapêutica possíveis, e quando se esgotam as possibilidades,
encaminham os pacientes a outros especialistas, mas raros

admitem que o sujeito tem um problema psicossomático, que
deva ser encaminhado a um psicoterapeuta para um tratamento

conjunto que possa melhorar a situação do "doente". Ocorre
muitas vezes até um certo preconceito (sob forma de chacotas)
contra os profissionais que aceitam a psicossomática, fato este
relatado pormédicos e enfermeiros que presenciem diariamente
o sofrimento de pacientes em vã tentativa, pela enésima vez, do
médico em iniciar um novo recurso, desprezando a origem
psicológica da doença e levando em conta o sintoma físico.

Para estes fatos, pode-se alegar desconheclrnento.
despreparo ou má-fé?A resposta fica a critério de cada um,mas

há quem culpe a má prepcrcçöo. o corporctlvlsrno ou o medo
de perder uma boa parcela de pacientes que, se curados ou

compreendidos (equilibrados) deixam de pagar suas consultas
semanais.

No mundo todo, as tendências atuais são prevenção e o

trabalho multidiscipiinar, aliando vários profissionais da saúde e

da educação, a fim de melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos.

Está rnols do que na hora da sociedade, da classe médica e

das autoridades cobrarem as responsabilidades concernentes a
cada profissional, de chamarmos pela ética e o bom senso de
admitir que nenhum profissional domina a essência da verdade
e do saber absolutos: que precisamos uns dos outros em nossa

missão de proporcionar a todos condições de vida saudável,
equilibrada e feliz.

Alguns exemplos de doenças psicossomáticas: úlceras,
problemas respiratórios, arritmias, contusões, quedas freqüentes,
náuseas e vômitos, bulirnio. problemas de pele entre outros,

GILMAR DE OLIVEIRA

Neuropsicólogo - CRP-12/1950
Membro associado da AJAPSV

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224
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Reafivada a 1 a divisão do
/

amador em Jaragua do Sul
---------------------_._----------

Sete clubes estão pté-irsctros na competição, que inicia dia
11 de abril e termina na segunda quinzena de setembro

Jaraguá do Sul - Sete
clubes estão pré-inscritos
para o campeonato ama

dor da 10' Divisão da Liga
Jaraguaense de Futebol.

Representantes da SER

Aliança, SE João Pessoa, SER
Amizade, SER Guarani, GE
Cruz de Malta, GE Garibaldi
e SER Vitória decidiram, na
noite de terça-feira (26), par
ticipar do torneio após
anúncio do secretário de
Esportes, Sílvio Celeste, de
que a Prefeitura patrocinará
a inscrição das sociedades
e pagará a taxa de arbitra

gem dos 80 jogos que seröo
disputados até o final de se

tembro. O início da Primei-
. rona está marcado para o

dia 11 de abril.
No conselho técnico que

definiu a retomada do cam

peonato, não realizado ano

passado por falta de inte
resse dos clubes, foram a

provadas a fórmula e o no-.

vo regulamento da compe
tição. O presidente da Liga,
Osmar Vogel, aguarda a

confirmação de pelo menos
rnols uma equipe. Para a

vaga, estão cotados o Estre
la, de Nereu Ramos, Fran
cisco de Paulo e Caxias, de
Santa Luzia.

Na primeira fase, todos os
times jogam entre sí. em tur
no e returno. O campeão
do turno e o campeão do
returno levam um ponto

para o quadrangular final.
Outros dois times de melhor

campanha serão classifica
dos para a terceira fase. No

quadrangular,haverá confron
to envolvendo os quatro clu
bes, com jogos de ida e vol
ta. O primeiro colocado do
turno disputa o título com o

vencedor do returno. Caso
/

o mesmo clube conquiste as
,

duas fases, será o campeão
automaticamente.

A novidade parq este a

no é o número limite de ex

jogadores profissionais que
cada equipe poderá ins
crever. Apenas dois atletas

que atuaram em clubes da
10 Divisão do futebol catari
nense serão relacionados.

Cooforto e prAtieitlAtle
'resumem-se DOS e$tofAtlo�

�eU',c2lrte 'lue AtlAptAm-se
em 'luAI'luer espß�o trA�elJtlo

elet)ÃlJeiA AO �mbielJ,te.Arte e Conforto em Estofados

Loja: Rua João Planincheck, 1.832 - Jaraguá Esquerdo - Fone:'371-2514
Fábrica: Raa Francisco Hruschka, 798 - São Luiz - Fone/Fax: (047) 376-1pOO

PETERSON lzidon

Ressurgindo das cinzas
Futebol amador de Jaraguá do Sul, que parou em 199

por falta de dinheiro das sociedades, volta prestigiado
Sete equipes confirmadas e três na porta de entrada.
Caso se confirme dez clubes no torneio, será recorde
em número de inscritos. Outra boa novidade é o limit

que cada equipe poderá ter de ex-jogadores
profissionais (dois) atuando na Primeirona. E olha que
encontrar boleiro no Município é tão fácil como
tdentífícor a barraquinha de laranja em feira.

DownhilI mundial

Markolf Berthold e Cauê Weiss, pilotos de downhlll.
começam a temporada/99 com o maior desafio em

suas curtas carreiras. Depois de conquistar títulos em
I campeonatos nccloncís. os Bikers de Schroeder estão

prontos para estrearem no circuito mundial, que
começa em maio, na Itália. A Scott uma das maiores
fabricantes de bicicleta da Américo Latina, deverá

estar nas uniformes da duplo catarinense no segundo
semestre do ano.

Tem-tem-tem
,

i

Futsal da Fundação Municipal de Esportes poderá esto
ganhando um reforço de peso nos próximos dias. O

prefeito Geraldo Werninghaus negociou, pessoalmente
.

com um empresário da cidade, o patrocínio dá equipc
para o Estadual e Jogos Abertos. O repasse seria de RS
3 mil mensais, destinado ao pagamento de parte da
folha salarial dos atletas. Em troca, propagandas no

uniforme do time e placas no Ginásio Arthur Müller.

o novo futsal

Quem assistir as partidas do futsal jaraguaense este ane

vai se deparar com caras novas e sentir a ausência de

antigos conhecidos. Goleiro titular na campanha do
Estadual do ano passado, Éder acertou com a Iuper.
de São Bento do Sul. O pivô Jonas e o ala Alemão

,

também subiram a serra e defendem a campeã
catarinense nesta temporada. Maneca não perdeu
tempo. Trouxe, em uma tacada só, seis jogadores:

Patrick (Curitibanos), Marcel (Blumenau), Chiquinho (Fó
do Iguaçu), Márçio (Pato Branco), todos alas. Na frente
Dão (São Bento do Sul) e André (Blumenau). Drayton E

Maba decidiram abandonar as quadras.

Trabalhando rápido
,

o presidente da Fundação Municipal de Esportes,
Reginaldo Campos Júnior, corre contra o tempo para
cumprir o que determinou a Fesporte. Está na fase fina

dos projetos de construção do ginásio de tênis de mesc

da pista de atletismo e do sistema de aquecimento de

piscina do Beira-Rio. Tudo, para o Município estar -r::>rontl
para sediar a 120 edição dos Joguinhos Abertos.

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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