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MAIS SABOR PARA SUA VIDA Prefeito ouve reivindicações de

populares em audiência pública
Página 7

Conheça um pouco
dos pontos turísticos, de
belas praias, e as

opções de lazer da Ilha
Encantada de São
Francisco do Sul.
Caderno Especial
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I
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Rua Domingos da Nova, 303
Fone: (047) 372·1846

Quem sabe anunciar
vende mais rápido

Classificados CP 370-7919
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JGG Pneus
Av_ Getúlio Vargas, 712 _ Centro

Re Pneus
Telefones: (047) 372-1799/371-0747
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Jaraguá do Sul - SCPNEUS AMORTECEDORES MOLAS RODAS

Posto Pérola do Vale

Rua: Ceio Procópio, Gomes de Oliveira, s/n''
Centro' - Jaraguä do Sul - SC

Fone: 372-1097
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Em busca do tempo perdido
Com mais de dois anos de atraso, o prefeito de Jara

guá do Sul, Geraldo Werninghaus, inicia a tentativa de

aproximação com a comunidade. A iniciativa em rece

ber, todas as quintas-feiras, populares em audiência públi
ca é louvável do ponto de vista administrativo e político,

todavia, pode soar como opor
tunismo de última hora se as críti

cas e reivindicações não ultra

passarem as fronteiras do discur

so para a prática. Até que se

prove o contrário, a adminis

tração é centralizadora e com

projetos já definidos e indis

cutíveis.

Durante a campanha 'elei

toral de 1996, o então candida
to Werninghaus prornetlc um

governo participativo. Empossa
do, implantou uma odrntnls

tração empresarial, que resultou
em realizações surpreendentes,

e a promessa foi esquecida, Não há como negar que a

fórmula usada possibilitou certo progresso ao Município,
inaugurando um novo estilo em administrar. Entretanto,
as críticas com relação ao' social foram a tona destes

dois anos de governo, engendrando um clima desfa

vorável com relação aos projetos oposicionistas, que
exigiam uma inve'rsão de prioridades.

Norteado pela experiência empresarial de sucesso,

Werninghaus desdenhou as questões políticas, con
frontando com adversários e oposicionistas, tratados,
quase sempre, como inimigos. As relações com a Cã

mara Municipal chegaram a ficar tensas durante a

presidência do vereador Pedro Garcia.Werninghaus ex

trapolou o limite do bom senso ao recorrer à Justiça, com
mandado de segurança, para garantir a votação de um

projeto, Irritou-se algumas vezes com os posicionamen
tos da imprensa e dos sindicatos, demonstrando inabi

lidade política e esquecendo-se que é homem público,
sujeito à críticas e cobranças.

A frase: "Se fui eleito para administrar os destinos do

Município,nodo mais justo e correto do que ouvir os mu

nícipes e seus anseios e as avaliações a respeito do go
verho" ainda não conseguiu convencer a população,
cética e desconfiada das verdadeiras intenções do

chefe do Executivo municipal. Por outro lado, é preciso
dar um voto de confiança e apostar numa virada de

mesa, onde as possibilidades de abertura estão sendo

vislumbradas num horizonte ainda impreciso, Entretanto,
o número de inscritos para a primeira audiência - 21 -

revela espJrança.
A chefia de Gabinete já estuda a possibilidqde em

prorrogar o tempo das audiências da próxima semana,

O objetivo é "atender" todos os inscritos, Tomara que os

reclamos da população possam ser realmente atendi

dos. Assim, estaremos diante de uma nova realidade no

Município, onde a população terá voz e o slogan: "Va
lorizando o cidadão" represente muito mais do que um

simples lema para identificar a administração. Por fim, se
a verdadeira intenção das audiências é buscar o enten
dimento e administrar em favor da população e com

ela, o tempo dirá,

Carta do Leitor
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PQlítica e relação - Capital x trabalho

A simples constatação
da realidade, por si só, não
se traduz em nenhuma

solução ao problema. Ela é

simplesmente a primeira e

mais fácil das etapas de sua

resolução.
Desde a implantação da

URV e a conseqüente con

versão da moeda brasileira

para o Real, os trabalhadores
estão sofrendo os efeitos des
sa medida, Na ocasião, já
acumulávamos perdas as

tronômicas derivadas de plo
nos econômicos anteriores,
sem o devido repasse da in

flação aos salários,
Uma segunda etapa é a

angústia que todos carrega
mos por sabermos que, infe
lizmente, do ponto de vista

político, as coisas não são
sérias no Brasil. Sendo assim,
passamos a esperar pelo
momento em. que tudo
comece a desabar.

Com base no discurso de

que teríamos uma moeda

forte, o então candidato à
Presidência da República se

elegeu, cumprindo manda
to de quatro anos, Nesse

período, . aniquilou os traba-

* Ambrósio Lino Becker

Ihadores (lavando as mãos e

jogando a responsabilidade
sobre os mesmos), fechando
e falindo milhares de peque
nas empresas e dando início
ao que, seguramente, será o
maior índice de desemprego
que nossa história tem regis
tro. Como se não bastasse,
reelegeu-se, também no

primeiro turno, sob o argu
mento de "quem venceu a

inflação vai derrotar o

desemprego" .

Nos primeiros quatro anos,
todos os economistas e

analistas políticos (principal
mente os defensores de
I

Fernando Henrique Car-

doso), diziam que jamais
teríamos a volta doqueles
índices inflacionários. Contu
do, hoj� já estão propensos
a admitir que o sucesso do

plano econômico infalível
está comprometido pela irres

ponsabilidade social e devi
do ao maior interesse políti
co: a reeleição de FHC.

Urge, portanto, que nossos

representantes, tanto no

Senado quanto nas cãmaras
municipais, estaduais e fe- .

derol. cumpram com a '

obrigação de bem represen
tar os seus eleitores. Os traba
lhadores, que há muito já
acumulam prejuízos, não

agüentam mais ficar pagan
do as contas de políticos in

competentes e aceitando
seus discursos macios.

Com a atual desvaloriza

ção de nossa rnoedc em

relação ao Dólar norte-ame
ricano (já ultrapassa a casa

dos 40%), sabemos que nç
vos medidas vröo. Exemplo
disso são os servidores públi
cos ativos e inativos que es

tão sendo saqueados à luz

do dia pelo governo, em co

mum ocordo com seus com

parsas, traidores do povo,
que o apoiaram na recente

votação - com algumas ex

ceções, é óbvio. Para os tra

balhadores, o Real nunca foi
real. Poucos são os emprega
dos que não estão gastando
hoje o salário que irão rece·

ber no próximo mês, Isso, se

estiverem empregados até
lá,

CORREIO DO POVO

..
* Vice-presidente do

Sindicato dosTrabalhadores
'.'

nci's Indústrias do Vestuário

.i.
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!li! ., a agen�la regional da Celesc
"Gostaria de fazer um apelo a todos os rnorod-]
ores da cidade, principalmente os residentes na i
Ilha da Figueira, para que façam as calçadas I
nas ruas. Agora, com a volta às aulas, muitas I
crianças fazem o caminho até a escola a pé. I

Tendo em vista que a Rua José Theodoro Ribeirol
é uma rua com tráfego intenso, principalmente I
por cami-nhões, o' caminho até o escola torno-]

se muito perigoso".

Ivete Terezinha Bervig - Jaraguá do Sul

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

máximo dez linhas.
Os textos com mais de dez linhas serão
sintetizados pelo jornal, observando O

essência.
O jornal se reserva o direito de fazer as

correções ortográficós e gramaticais
necessárias. t

As cartas devem ser assinadas e com o nome I
completo do autor, endereço ou telefone 'I

para contato. Os textos sem essas �
informações não serão publicados,

As colaborações devem ser enviadas para a
I

Rua Walter Marquardt, 1.180, Bairro Rio Molha, I
89.259-700. Caixa Postal 19 ou pelotele-tcx I

(047)370-7919 I

1 - Prestação de Contas da Diretoria referente Exercício 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 Baungartel
Presidente

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 GERALORDINÁRIA, que se realizará no

dia 06 de fevereiro de 1999, 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:

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

Prioridade, segundo ele, é a construção da linha de transmissão
de energia Blumenau/Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul- O ex-ge
rente da agência regional
da Celesc (Centrais Elétricas
de Santa Catarinà), Luiz de
Freitas Melro Neto, foi em
possado novamente no car-
go, na sexta-feira passada.
fie havia se afastado do
comando da agência em

abril passado, para concor
rer a uma vaga de deputo
do estadual, pelo PFL, quan
do obteve 11 .170 votos em

todo o Estado, A cerimônia
de posse. no gabinete do

prefeito Geraldo Werning
haus (PFL), contou com as

presenças do vice-governa
dor, Paulo Bauer (PFL),
secretários, funcionários da
Celesc e membros do go
verno estadual.

FuncionáriO de carreira
da Celesc, Melro Neto retor
no ao posto graças ao

apoio do PFL, em especial,
o empenho do prefeito
Werninghaus. Melro Neto

prometeu empenho na

construção da linha de
transmissão Blumenau/Jara
guá do Sul, conhecida
como ünhöo. O início da
obra foi suspenso por ordem

judicial. A Pirelli recorreu à
I Justiça contra a licitação,
alegando que os cabos da

empresa vencedora são de

qualidade inferior, o que jus
tifica o valor da obra ser

mais baixo.
- Enquanto que a média

de consumo de energia
cresce entre 3 e 4% no Esta
do, a região da Amvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu) registra
aumento em torno de 14%
informou, justificando a ne

cessidode de se construir o
linhão. Ele disse ainda que
pretende repetir o feito de
1996 e 1997, quando a

agência foi considerada
modelo no Estado, registran
do faturamento bruto men-

Odalr Berthil

Posse: Melro Neto assume agência regional da Celese

sal de RS 4 milhões.
A agência de Jaraguá

do Sul foi criada no gover
no Vilson Kleinübing (PFL),
tendo como presidente da
Celesc, Raimundo Corrêa.
Na opinião deWerninghaus,
o retorno de Melro Neto à
agência do Município é o re

conhecimento do bom tra
balho realizado. "Não esta
mos fazendo nenhuma ex

periência. Estamos recon

duzindo alguém que já mos

trou competência para ad
ministrar", elogiou. reforçando
a necessidade da construção
da linha de transmissão Blu
menau/Jaraguá do Sul.

- A demanda de energia
exige a construção do Ii
nhão. As constantes quedas
ele energia trazem prejuízos

incalculáveis às empresas =,

avaliou.
O vice-governador: Pau

lo Bauer, também do PFL,
prometeu se encontrar com
o novo presidente da Ce
lese. ex-deputado pelo
PSDB, Francisco Küster, para
tratar da liberação da obra.
Ele admitiu não estar bem
informado a respeito da li
nha de transmissão, mas

prometeu empenho para
antecipar ó início da cons

truçöo. "Há dias me encon

trei com representantes da
Panda International Corpo
ration, que me revelaram a

intenção de investir cerca
de USS 500 milhões na cons

trução de uma usina ter
moelétrica a gás, no Norte
do Estado", informou.

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
VIP�v+

DE IMAGEM jHospital Jaraquá
_

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

Sua empresa
em ótima forma

J
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Bauer reafirma promessa.em
criar centro de reabilitação
---------------------------------

Vice-governador disse que ainda não foi possível tratar do assunto

junto ao governo, mas pretende viabilizar reivindicação

Jaraguá do Sul - O vice

governador, Paulo Bauer
(PFL), confirmou a promes
sa feita ao presidente do
Conselho Deliberativo da

Ajadefi (Associação Jará
guaense dos Deficientes
Físicos), Francisco Alves, em
setembro do ano passado,
em criar um centro de re

abilitação no Município,
além de tentar viabilizar
recursos para a instalação
de um pronto-socorro re

gional. Bauer, entretanto,
revelou que ainda não dis
cutiu o assunto com o go
verno "por falta de tempo
hábil", já que assumiu a

administração doEstado a
pouco mais de 30 dies.

Em entrevista coletiva,
realizada na semana pas
sada, no gabinete do
prefeito Geraldo Werning
hous (PFL), logo depois da
posse de Luiz de Freitas

Melro Neto na agência re

gional da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catari
na), Bauer prometeu, assim
que possível, discutir o as

sunto com o setor de
Saúde, "Não vejo nenhu
ma dificuldade em aten
der o pedido, A região
comporta tal reivindicação
e tem estrutura para man

tê-Ia", declarou,
Com relação aos recur

sos para a implantação de
um pronto-socorro regio
nal, o vice-governador foi
enfático: "Prometi batalhar
para a criação do centro
de reabilitação, Entretan
to, não descarto a possibi
lidade em abrir discussão
sobre um pronto-socorro
regional, Neste caso, é pre
ciso mais informações e

amplo debate com lide
ranças da região", ponde
rou, prometendo dar a

tenção especial a Jaraguá
do Sul e região durante os

quatro anos de governo,
Bauer também confir

mou a disposição do go
verno em reformular toda
a política de saúde no Es
tado, De acordo com ele,
os primeiros meses de ad

ministração, serão para se

fazer um levantamento

, ArquivolEdson Junk.,

Fidélis
BEBIDAS DE TODAS

AS MARCAS

Palavra: Bauer reafirma criação de centro äe reabilitação
372-0620

"sério" das condições dei
xadas pelo antecessor, "Te
mos muitas dívidas e vamos
honrá-Ias", declarou, numa·
alusão aos governos de
Minas Gerais e do Rio
Grande do Sul. "Não se tra
ta de crise econômica
com bandeira partidária
em punho", ensinou, infor
mando que o governador
Esperidião Amin (PPB)
propôs ao presidente
Fernando Henrique a rea

lização de uma reunião
com os 27 governadores,

NOMEAÇÃO - Bauer
contestou as declarações
do' engenheiro florestel

Ingo Paulo Robl de que a

região não tem força políti
ca para se fazer represen
tar nos escalões do gover
no, De acordo com Bauer,
os partidos que compõem
.0 coligação "Mais Santa
Catarina" indicaram cerca

de três mil nomes para in

tegrarem os escalões go-

Tiroteio
Do prefeito de Jaraguá do
Sul, Geraldo Werninghaus
(PFL), sobre a reunião dos

governadores de oposição
para discutir as dívidas dos

estados,
- O que eles fizeram foi

colocar fogo no petróleo,
80% da situação atual é
decorrente da decisão do

governador de Minas Gerais,
Itamar Franco (PMDB), em
decretar a moratória, É uma

lrresponscbllldode que não
tem tamanho - disparou,

•••••••••••••••••••
/

Durante as eleições do ano passado, políticos e simpatizantes
ligados à candidatura Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
divulgavam aos sete ventos que, caso Lula vencesse, o País
teria recessão, o cãmbio dispararia, o desemprego aumen

taria, haveria fuga de capitais, os juros subiriam, os investi
dores estrangeiros sumiriam, etc" etc..

O presidente do Senado, Antõnio Carlos Magalhães (PFL),
chegou a declarar que a vitória de Lula significaria o caos

total do País, Pelas previsões catastróficas, parece que
empossaram o homem errado,

Constatpção
O vice-governador, Paulo Bauer (PFL), sintetizou o que há

muito este jornal vem alertando em relação aos

compromissos com a informação e o respeito pelos leitores,
primando pelo fato jornalístico,

Na posse de Luiz de Freitas Melro Neto na agência da
Celesc, em Jaraguá do Sul, na semana passada, Bauer ao

agradecer a imprensa disse:
- Agradeço as citações não tão generosas quanto mereço,

mas certamente maior do que recomenda o bom

jornalismo,
Foi um silêncio constrangedor.

Aliás
Com a popularidade de FHC
em queda livre e a descon

fiança no Real aumentando,
feiticeiros oficiais começam
a planejar a implantação do

Parlamentarismo,
A iniciativa ainda é tímida,
mas está sendo desenvol

vida pela grande mídia, que
começou a elogiar demasi
adamente o Congresso,
Será uma saída honrosa,

Para primeiro-ministro, o mais
cotado é o senador Antõnio

Carlos Magalhães,
Nada mais justo, afinal, é
bom oficializar quem
realmente manda,

Sugestão
Com a educação ambiental

em alta, até pela neces

sidade de sobrevivência, é

preciso sair dos discursos e

partir para a prática,
A reciclagem do lixo é uma

das formas mais fáceis de

cooperar com a destinação
dos resíduos,

Os supermercados da região
poderiam colaborar com o

programa distribuindo sacos

de plásticos coloridos de

acordo com o tipo de

material a ser selecionado.

Água fria
O ex-deputado estadual Udo
Wagner (PPB) afirmou que
não pretende se candidatar
a prefeito nas eleições do
ano que vem. Ele classificou
como especulações qual
quer notícia a respeito das

eleições municipais que en

volvam o partido,
- A única coisa certa é que o

PPB terá candidato próprio,
O partido não discutiu ainda
as possíveis coligações, mas
está aberto ao diálogo, O
candidato natural é o

vereador Moacir Bertoldi -

revelou,

vernamentais, "O governa
dor Esperidião Amin redu
ziu 25% o número de car

gos comissionados no go
verno, devido a crise e a

situação financeira herda:"
da do 'ex-desgoverno"',
alfinetou,

O vice-governador afir
mou ainda que a força po
lítica de uma região não se

mede pelo número de pes
soas que integram o go
verno, mas sim pela
atenção demonstrada e

pelo retorno dos recursos,

"O que as pessoas pre
cisam entender é que
cargo no governo não é
emprego, mas missão",
discursou, questionando:
"Se ele (Robi) tivesse sido
nomeado, a região teria

força política?", de
volveu, afirmando que
não se envolveu na esco

lha de nomes para com

por os escalões do gover
no,

Começou bem
O rompimento do acordo entre os partidos que compõem a

aliança "Mais Santa Catarina", que garantiria a presidência
da Assembléia Legislativa para um deputadO tucano,

confirma a imposição do PFL ao PSDB, Sem um consenso, foi
eleito Gilmar Knaesel (PPB), prometendo uma mesa eclética,
O deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) poderá ter

dores de cabeça,

[ADD/Makler]
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o"� 'o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\��\)\�R\"Ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Reajuste na política econômica
tr.az preocupação c empresários

:� ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

:; INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL
"

CBV BUSCA APOIO PARA AMPLIAR QUARTEL

o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul
desenvolve campanha para buscar, nas empresas, recur
sos financeiros para aplicar na obra de ampliação da sede

(724 m2) na Rua Epitácio Pessoa, um investimento de RS
200 mil que se faz necessário para atender o crescimento
das atividades. "Todas as doações são dedutíveis do Im

posto de Renda", explicou o presidenteAdolar Jork. na Acjis,
quando mostrou o relatório operacional comparativo de
1994 a 1998, onde verifica-se a evolução dos atendimen
tos e dos serviços prestados à comunidade.

Jark explicou que os bombeiros têm dificuldades de
caixa e revelou que as contribuições, através das contas
de luz, são as que têm sustentado a manutenção. São
cerca de RS 12 mil mensais de arrecadação e em torno
de sete mil contribuintes. "A obra de ampliação do quer
tel deve demorar oito meses. Com a campanha, preten
demos levantar os valores do investimento para que te
nhamos o espaço necessário, inclusive um pequeno au

ditório para treinamento", disse.

TAXA DE LOCALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA - TLlPL

Conforme declarações do prefeito Geraldo

Werninghaus, na reunião semanal da Acijs, a Prefeitura

Municipal encaminhará à Câmara Municipal, até meados
de fevereiro, projeto de lei de anistia, para que as empresas
que não pagaram a segunda parcela da Taxa de Licença
de Localização e Permanência, relativa a 1996 e a

contribuição de .1997, possam recolhê-Ias dentro dos
critérios da legislação, vigente desde o ano passado.
Segundo oprefeito, os carnês emitidos como dívida ativa
e que venceriam no dia lOde fevereiro, serão dispensados,
porque com a aprovação da nova lei, na Câmara de
Vereadores, outros carnês serão emitidos, com os novos

valores e a data de vencimento.

BIANCHI NO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

O advogado e ex-juiz de Direito, dr. Irineu Bianchi, foi
indicado, através de lista tríplice, à CNI (Confederaçâo
Nacional da Indústria), para exercer, como representante
da indústria, o mandato de conselheiro junto a Terceira
Câmara do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da
União, assinada pelo secretário Everardo Maciel. Na Tercei
ra Câmara são julgados os processos relacionados ao IPI. A

indicação de Bianchi foi do Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, encaminhada à Fiese. que respaldou-a ao CNI.

SISTEMA RODOVIÁRIO NORTE

A Acijs quer trazer o secretário de Estado dos

Transportes e Obras e o diretor-geral do Departamento
de. Estradas de Rodagem/SC, para discutir o programa
de concessão do Sistema Rodoviário Norte. O governo
sinalizou com a revisão e a entidade empresarial entende
como importante que se discutam todos os detalhes,
principalmente quanto aos prazos para execução das
melhorias pela empresa vencedora da concorrência,
além da cobrança do pedágio.

CONSTITUiÇÕES DE EMPRESAS
I

Uma média mensal de 43 empresas foram criadas em

Jaraguá do Sul, durante o ano passado. Informações do
escritório da Junta Comercial do Estado registram 520

constituições de firmas, sendo o mês de maio o de maior
número (63) e dezembro, o de menor número (14). No último
mês do ano foram abertos seis comércios, cinco estabe
lecimentos prestadores de serviço e três indústrias.

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

Presidente da Associação Comercial de Jaraguá do Sul disse que ciosse
empresarial está apreensiva, mas confiante no potencial do País

Jaraguá do. Sul - A crise

que se abateu sobre a

política econômica brasilei
ra tem tirado o sono de
muitos empresários. Os juros
altos, a desvalorização do
Real e as perspectivas do
País nos próximos meses fo
ram os temas debatidos
durante a primeira reunião
da Acijs (Associação Co
mercial e Industrial de Joro
guá do Sul), ocorrida no iní
cio da noite da .última se

gunda-feira (1), no prédio
do Cejas (Centro Empresari
al de Jaraguá do Sul).

De acordo com o presi�
dente da Acijs, Eduardo
Horn, os empresários saíram
da reunião preocupados
com a política cambial
praticada pelo governo,
mas esperançosos na supe
ração da crise econômica.
"O Brasil tem um potencial
enorme que precisa ser

mais explorado", afirmou,
acrescentando que a

classe empresarial jara
guaense acredita que se o

governo não intervir no mer
cado o Dólar deve estabili
zar em torno de RS 1.45 e

que a inflação não deverá
possor a casa dos dois dígi
tos.

Com relação aos reajus
tes dos preços, Horn apos
ta na estabilização "após a
onda pessimista". "Não a

creditamos em hiperin
fiação. A desvalorização do
Real vai exigir reajustes nos

preços sim, mas a classe

empresar.ial está com

promissada em repassar o
menor percentual possível",

revelou, infor
mondo que em
presas estran

geiras tem exer

cido pressão
para que os

preços dos pro
dutos nacionais
se mantenham
estáveis.

Na opinião
de Horn, os em
presários estão

preocupados
com a instabili
dade econômi
ca, mas man

têm a confi

ança no gover
no. "Estamos
cautelosos, mas
acreditamos

que, se o gover-
. " _.. "

.no fizer a sua
Hem. O governo nao pede intervir

parte, o öjuste fiscal, a eco- sado em relação ao cresci
nomia pode retomar o rumo' mento de 20% da empresa
do crescimento", frisou. Em este ano. "Estamos pessi-
relação ao aumento do mistas com as últimas notí-

desemprego, Horn disse ciaseconômicas, mas man-
que é preciso analisar sobre temos nossa previsão de
dois aspectos: a falta de ca- crescimento", reforçou,
pacitação e a substituição acrescentando que o go- »

da mão-de-obra pela ou- verno deveria ter feito o

tomação. ajuste fiscal no primeiro ano
- Pesquisa realizada nos do primeiro mandato.

Estados Unidos apresentou Na opinião dele, se o

que, de cada cinco vagas governo não conseguir re
fechadas, sete outras são cuperar a credibilidade, o
criadas, mas que exigem País pode quebrar. "No iní
melhor capacitação dos cio, o governo estava numa
candidatos. Isso prova que, situação confortável devi
para sairmos da crise, pre- do ao fluxo externo, mas
cisamos investir em edu- agora é diferente", apon-
cação - aconselhou. tou. lembrando que a

MENEGOTTI - Superinten- equipe econômica só ago-
dente da Metalúrgica Me- ra se preocupou com a

negotti, Horn reafirmou as queda nas reservas cambi-
previsões feitas no ano pas- ais.

CEF assina convênio com lojistas da corsttucão
Jaraguá do. Sul - o presi

dente da Amaco (Asso
ciação dos Revendedores
de Material de Constru

ção), no Município, Antônio
Ivo Bonatti, e o diretor-ad

junto-regional daAnamaco
(Associação Nacional dos
Revendedores de Material
de Construção), Sérgio
Pacheco, participam na

manhã de hoje, na sede da
CEF (Caixa Econômica Fe
dera!), em São Paulo, da as

sinat-ura de renovação do
convênio para financia
mento de material de cons-

trução, entre o presidente
da Anamaco, Cláudio Elias
Conz, e o presidente da
Caixa, Emnío Carazzai.

Pacheco informou que o
contrato de carta de crédi
to, com recursos do FGTS
(Fundo de Garantia doTem
po de Serviço), atende pes
soa física, com renda fami
.llor até RS 1 .560,00. O prazo
de pagamento é de até 60
meses, com juros de 6% ao

ano mais TR (Taxa de Refe
rência), sem carência. "Na
verdade, estamos renovan
do o convênio nacional-

mente. Aqui em Jaraguá do
Sul o contrato já existe des
de o ano passado", revelou,
informando que o financia
mento máximo é de RS 7
mil.

- Apenas as lojas filiadas
à Amaco têm autorização
da Caixa para fazer o finan
ciamento -, afirmou Pache
co, acrescentando que
caso o cadastro do cliente
seja aprovado pela Caixa,
e o total do financiamento
for de RS 7 mil, vai pagar
prestações em torno de RS
173,00.
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Contratos de financiamentos indexados
�

.

em Dolar podem ser alterados para INPC
--------------------------------------------------------.

Código de Defesa do Consumidor garante revisão contratual caso as prestações se tornem
excessivamente onerosas. Advogados recomendam que clientes recorram à Justiça com ação individual

Jaraguá do Sul - Com a

queda em mais de 45% do

Real. os contratos fixados em
Dólar estão sendo reajusta
dos de acordo com a vari

ação cambial, elevando
muitas vezes o valor dos par
celas. O artigo 6° do CDC

(Código de Defesa do Con

sumidor) permite ao consu

midor o direito em mo.dificar
o forma de cOrreção da dívi
da quando ela se tornar

desproporcional ou excessi
vamente onerosa. Em todo
o país. consumidores assus

tados com o aumento das

prestoções têm recorrido à

Justiça para tentar alterar o
indexador des rnerisoll

dades.

O exemplo clássico deste
tipo de financiamento são
os contratos de leasing por

'correção cambial. Em Belo

Horizonte, Minas Gerais, o
Juizado Especial Cível con
cedeu liminar suspendendo
o pagamento das presta
ções em favor de Márcia
Lúcia Rezende, que vai de-

positar em juízo o valor das

prestações reajustadas pelo
INPC (índice Nacional de

Preços ao Consumidor), sem
correção pelo Dólar, con
trariando a previsão contra
tual. A ação foi proposta
pelo Centro de Defesa do

Consumidor do Assembléia

Legislativa mineira.

Com a alteração na

política cambial do País, os
contratos de leasing pós-fi
xados ou pelo Sistema de
Crédito Direto ao Consumi
dor tiveram reajustes em

quase 100%. "O consumidor

que se sentir lesado, tem a

possibilidade de tentar uma

,negociação com a institui

ção financeira, transacio
nando uma proposto viável
de pagamento", ensina o

advogado João Carlos Cas

suli Júnior, do CassuliAssocia

dos, lembrando que, coso

não haja acordo entre as

partes, o consumidor po
derá pleitear judicialmente
que o reajuste das pres

tações seja feito pelo INPC.

(

Recurso: Cassuli Júnior (D) e Oliveira sugerem ações individuais

Cassuli Júnior informou

que já existem entendimen

tos em decisões liminares fa

vorecendo o consumidor.

"As primeiros ações propos
tas, com pedido de liminar.
têm garantido aos consu

midores o depósito em juízo
das prestações com reajuste

���@�[fíJ� �[p -------------------,
D A empresa Market South, responsável pela comercialização dos espaços no Shop- I
ping Center Breithaupt. em JOraguá do Sul. já negociou o locação de 85% dos lojas. I
A estrutura do prédiO deve estar concluída neste més. A inauguração do empreendi- I
mento está prevista para setembro.

.

I
� shopping vai abrigar 95 lojas, praça de alimentação, playground, restaurante e três I
cinemas. I
D O diretor-comercial do Grupo Breithaupt, Roberto Breithaupt. informou que a empresa I
adquiriu dois grupos de geradores Stemac, do tipo microprocessada, com geradores I
trifásico, que garantirão que o sistema elétrico não sofra interrupções em coso de falta I
de energia. I
D A Secretaria de Administração e Finanças de Jaraguá do Sul reajustou o valor da IIUPM (Unidade Padrão Municipal) em 1,66%, passando de RS 48,05 paro RS 48,85.

I
I D Os combustíveis tiveram aumentos médios de 5% em Santa Catarina. A gasolina I
I comum tem preço que varia entre RS 0,80 e RS 0,90.A aditivada entre RS 0,87 e RS 0,97. I
��re�doálco�st�ntr��,62�RSO,7� � �

í

pelo INPC':, reforçou, acres
centando que a decisão

liminar é rápida e garante o

depósito em juízo até que se

sentencie o mérito do ação,
que demora em média um

ano e meio. "Até lá, de pos
se de uma liminar judicial. o
consumidor está amparado
e o banco não pode ado

tar nenhuma medida restri

tiva ao crédito", completou.
Na opinião do advoga

do Fábio Roberto de Olivei

ra, também da Cassuli As

sociados, as ações não es

tão questionando a ilega
lidade da cláusula dé cor

reção cambial dos contra

tos. "Eid (a cláusula que es

tabelece a correção cam
biai) contraria o Código de
Defesa do Consumidor",
resumiu, lembröndo que a

relação entre todo e
I

.

qualquer consumidor e o

banco é sempre uma

relação de consumo regu
lado pelo CDC. "É bon

frisar que uma empresa
também é constdero de

consumidora, sendo que
bancos e instituições finan
ceiras são sempre fornece

dores", completou.
Para Cassuli Júnior, cf,

consumidores têm direito enf
pleitear outro lndexodn

porque o governo incen

tivou O mercado prometen
do paridade entre Real €I

Dólar. Os advogados suce
rem ações individuais,já qu,
se trata de "direito indivi'
d�al disponível", e cada
caso tem suas p e c ullc

ridades, que precisam se

analisadas detalhadamen

te. "O consumidor que

s�sentir prejudicado deve �e'
vantar a documentaça
necessária e entrar co�
uma ação na Justiça co·

rnurn". concluiu.

RS 10,00 = 1 cupom. Casa no valofde RS 25.000,00. Fotos Mustnltivas. Cerl de autortzaçao: MJI01105I156198.

--- ---�--------------------------------------========----------...
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íNl ce ·······i Populares fazem reivindicações
�'\J©J1r�� � dlêncl W· h}'" >", 't:; em au lencla com ernlng aus

Deficientes
� Ajadefi (Associação Jaraguaense dos Deficientes Físi
cos) vai administrar o estacionamento no Besc, em Jara- !

-

guá do Sul. A iniciativa tem como objetivo integrar o defi- I
lle ciente ao mercado de trabalho. j

Desde 1998, a associação é responsável pela adminis
tração do estacionamento no Hospital São José, em
pregando 11 pessoas.
A entidade é mantida por empresas do Município, que
têm se sensibilizado com a falta de opções de trabalho
aos deficientes físicos ..

A Ajadefi tem procurado orientar os portadores de defi
ciência física para a importância da capacitação profis
sional.

Alvarás (I) ,

O prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus, vai i

enviar à Câmara de Vereadores, já na próxima semana,

projeto alterando a forma de cobrança das dívidas das :

TLLPL (Taxas de Licença, Localização e Permanência no i
Local) relativos ao segundo semestre de 1996 e ao ano de i
1997. I
No ano passado, foram adotados novos parâmetros para '1
o cálculo deste imposto.O projeto é resultado de um acor- I
do entre a Prefeitura, Associação Comercial e Industrial e

'

entidades de classe.

Alvarás (II)
Anteriormente, o cálculo era baseado na metragem
quadrada do estabelecimento e no número de funcionári
os. Agora, o valor passa a ser definido de acordo com a

área de atuação. A cobrança é diferenciada entre
comércio, indústrias, prestadoras de serviço e autônomos.
Segundo o secretário de Administração e Finanças de
Jaraguá do Sul, José Papp, o novo cálculo reduziu em

50% os valores cobrados.
O vencimento para o pagamento do alvará deverá ser

prorrogado para 15 de abril.

Pavimentação
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano iniciou a pavi
mentação asfáltico em 31 ruas de Jaraguá do Sul, através
do programa "Nosso asfalto".
As obras serão realizadas nos Bairros São Luiz, Amizade,
Ilha da Figueira, Centenário, Vila Nova, Barra do Rio Cerro
e Vila Lenzi.
Ao todo serão mais de oito quilômetros de ruas corn pavi
mentação asfáltico.

Abertura de rua

A Rua' Antônio Macedo, no Jaraguá Esquerdo, está sen- ,

do aberta para servir de ligação entre as ruas Luís Bortolini
e Arduíno Pradi.

'

A rua, com aproximadamente 200 metros de extensão, já
estava projetada há algum ternpo, ;j

�
1

Educação I
O prédio do Jardim de Infância Irmã Anídia, no Bairro San- I
ta Luzia, em Jaraguá do Sul, será ampliado em 83 metros !
quadrados para receber os alunos do Centro Municipal I
de Educação Infantil Daniel Carlos Pretti. !
As obras, que exigiram recursos da ordem de RS 9,5 mil, !
deverão estar concluídas em dez dies.

Apae
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)
de Guaramirim aguarda a conclusão das obras do pré
dio, doado pela Prefeitura, onde funcionará a Escola Es
pecial Maria Anna Molufo.

Adjori
A diretoria da Adjori (Associação dos Jornais do Interior)
se reuniu, nos dias 30 e 31 de janeiro, em Fraiburgo, para
discutir os planos da entidade para este ano.

O presidente, Miguel Ângelo Gobbi, fez a apresentação
do Cadastro Catarinense dos Jornais do Interior, conside
rado um audacioso programa de organização e regu
lamentação dos veículos de comunicação impressa exis
tentes em Santa Catarina,

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

Prefeito recebeu, na tarde de ontem, mais de 20 pessoas de
diferentes pontos da cidade e ouviu reclamos dos mais diversos

Jaraguá do Sul - O
prefeito Geraldo Werning
haus (PFL) iniciou, na tarde
de ontem, com a presença
de 21 pessoas, a audiência
pública das quintas-feiras, A
partir de agora, o prefeito
.vai reservar o dia da sema

na para ouvir as reivindi

cações, críticas e sugestões
da população com rela

ção à administração mu

nicipal, O obletlvo.seçuodo
Werninghaus, é "trazer a

população para conhecer
a máquina administrativa"
e poder discutir direta-

, mente com o chefe do Exe
cutivo,

Na primeira audiência,
os temas mais discutidos fo
ram referentes a asfalta
mento de ruas, taxas do
IPTU (Imposto Predial e Ter
ritorial Urbano), aquisição
de casas populares, cons
trução de rede de esgoto,
entre outros, Os candidatos
se inscreveram através do
telefone 156 e foram aten
didos por cerca de dez
minutos, Werninghaus
acredita que o contato
com a população possibili
tará o conhecimento das
reais necessidades das co
munidades e a avaliação

Pioneiro: prefeito ouve reivindicação de populares
dos programas implantados,

O casal, Cilineu e Maria
Ribeiro Junkes. morador da
Ilha da Figueira, saiu satis
feito da conversa, "Fomos
muito bem atendidos, Vie
mos reivindicar o reembolso
dos custos com médicos e

hospital decorrentes do a

tropelamento sofrido por
ela, no dia 22 de janeiro, por
um caminhão da Prefeitu
ra", contou, informando

que o prefeito se compro
meteu a ressarcir as despe
sas, inclusive material. "Se
um outro dia precisarmos,
vamos voltar,O prefeito disse

que as portas estarão aber
tas", completou,

Quatro moradores do

Jaraguá Esquerdo também
estiveram na audiência

pública, Eles foram solicitar
o asfaltamento da Rua Clé
sio Stringari, ainda sem ne

nhuma pavimentação. O

grupo disse que há mais de
dois anos, os moradores da
rua reivindicam a obra, que
tem o projeto pronto, "Vie
mos pedir- que o prefeito
providencie a pavimen
tação da rua, que está
quase intransitável", recla
mou Pedro João da Maia,

.__,'""",:�_""...,;:;':';::,,�,�;k,��r,�::t· ''t..�...
-- ....

'_ e:
-...

Com a instalação da coberturametálica, a primeira etapa das obras de construção
do terminal rodoviário urbano de Jaraguá do Sul está concluída.

A próxima etapa é a construção dos sanitários, das plataformas de embarque e

desembarque, da colocação da iluminação e reforma da Praça dos Expedicionários.
Os banheiros e as plataformas serão adaptados para permitir o acesso de portado-

res de deficiência física. .,

A área livre para circulação será de 3,6 metros quadrados.
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DROGARIA VIDA E SAÚDE

Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

Cf)r. 9lcyr 91ideki c.Rodrigues da oilDa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão,364-c/estacionamentDanexo-não fechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010- fax: (047) 433-3501

MANIA DE VENDER BARAl'O

Calçadão da

Marechal, 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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Prêmio
Toninho Bahia e Cordas

recebeu o prêmio de
melhor arranjo instrumen
tal na primeira edição do

Belco Music Festival,
promovido pela RBS TV,

em agosto do ano passado.
O concurso reuniu os

melhores instrumentistas e

cantores da MPB (Música
Popular Brasileira) de

Santa Catarina.
Na foto, ós integrantes do

grupo: Toninho Bahia (voz
-

e violão), Heidrun Ehlert

(violino) Magnus Behling
(violino), Mayara Lueders .

(violoncelo),
Jürgen Ehlert (violoncelo),
Vanize de Camargo Kraag

(teclado)
e André Pereira (baixo

elétrico)

no Belco Music Festival

1!IIfIi1111�, Estofados

li w. KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

grandé diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371.-3466
Rua·Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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2 - CORREIO DO POVO

Confira a Históri.a

fiA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72 anos

- Em ,1927, as correrias de automóveis, muito .especialmente aos

domingos, eram um abuso que não podia continuar, sob pena de amanhã
ou depois lamentar ocorrências. Naquele domingo, entre 5 e 6 horas,
era perigoso o trânsito na esquina da Presidente Epitácio e Rua CeI.
Jordão (?) seria Emílio Carlos- Jourdan pra cima
- Desde o dia 1/1/27, achava-se instalado o Posto Fiscal em Jaraguá, na
estação da estrada de ferro..
- No CORREIO DO POVO .saía notícia com o seguinte título:
PFARRHAUSBAU. O presidente)da Comunidade Evangélica, sr. �arl
Friedel, comunicava o Edital de Concorrência para a construção da casa,
do pastor, para fornecer a planta e ofertas de melhor preço. Também
recebia ofertas da casa velha, para demolição.

'

- Prestavam 'exames para chofer, os srs. João Tepasse, José Watzko e

EmliÍo Ste'íri.
"

,
, ,

' ' ,� "

-

,

\'J,

; 'i '_ ,: H� 71 anos J
.: EmJ9:28, CarlosHafermannconrinuava assacandocontra o dr. Fritz

I Weis.s,'�,ö�rJH.él�Ódow Borges procurava o CORREIO DO POVO para
'äizer: ",Sobre, 6tfat'Vilento feito :r seu saudoso padrasto; sr. Gervásio
Tbomaz'de.Aquinó pelo dr. Weiss, tratou seu parente com todo carinho

, continuando.corno �ié,ágora a merecer toda a confiança e gratidão".
Borges,érà':esCÚ\f�b l:J,à Coletoria das Rendas Estaduais.

.: Anuf)ciil.y,à�se!peh)mprensa uma luta de boxe, entre o meio-pesado
lutador Haâs 'S:téÍn; de Hansa, com o lutador Hans Blank, de Jaraguá,
-no SalãoWahei):Iáhtl,(ex-Lorenzen), no domingo, 5 de fevereiro, às 16

horas, com rounds 'd�d,ois minutos e forte bandagem nos punhos, seguido
de domingueira. A entrada custava Rs. 1$500 (hum mil e quinhentos
réis).

,

.
'.
" " , Há 70 anos

";ElTl;, lc92�', er&riJ expedidas carteiras de condutores de �eícuI'os aos.
'

s�gJiDiês:OswaIdo Borges, VicenteMaia, AffonsóKlug.Paulo Mi'elke,
Â<fÔlp,jlc),','Gruetúlfacher, Ado lpho Dornbusch e, Rodolpho
Emmehdoerfer, .

. ",
'

.
-,

'

,''( ,

, ..
�Afesta;'Ç1e8ã� Sebastião ocorria no terreno ao la�o da caia paroquial,
diá: 2Ö dejàneiro,'no lindo bosque, com renda em'benefício da igreja.
� A receita 'do' distrito, durante 1928, era a seguinte..federais -

345:116$120; estaduais - 336:374$929, e municipal, da:i�t�ó�ên�ia-
145:129$548, totalizando no 2° distrito: Rs. 829:621$548.,

:
<

,

- A Agência Postal, em 1928, apresentava o seguinte mcvlmento de
malas: recebidas 4.472, expedidas 4.334, em trânsito 28.277, totalizando
37.à88. O trabalho era feito com método e segurança, mesmo com a

mudança do horário posto em vigor.
'-:_f:t;:
:L( ;�:

.. )�, '

"", V;, ;-, Ha,,68 anos

; Bm J'931, o morador de Braço do Ribeirão Cavalo, Adolpho Menel,

�,f�:Í:iÍg:�va pelo CORREIO DO POVO o seguinte aviso: "CUIDADO! Ao
malfeitor que entrou em minha roça e cortou todos os pés de melancia,
previno que pela segunda vez que pisar em minha propriedade, sair-se
á mal, pois não me responsabilizo pelo que lhe acontecer.".
- O general interventor no Estado nomeava os srs. Waldemar Grubba e

Francisco Dutra Júnior, respectivamente, juiz de Paz e suplente de

Jaraguá.
- O veterinário dr. Carlos Scholz viajava para São Bento do Sul a fim de
.convalescer de uma enfermidade. Dito cidadão era o redator da parte
alemã do CORREIO DO POVO.
- Os cantores da matriz visitavam, em 6 de janeiro, o padre Alberto
Jacob, numa sala do Colégio S. Luís, com pequena festa de Natal - o

pinheiro e o aparecimento do Papai Noel, "com uma cartilha de sadios
conselhos e críticas", que ia até à meia-noite.

Müller, levando dois caminhões de Jaraguá, um
de Wilhelm Weege e outro de Carlos Papendieck,
tendo os militares assinado o recebimento dos

veículos, que seriam oportunamente indenizados,
conforme o artigo 20, da Lei n? 4.263, de�141l/
1921.

Embora a legislação previsse esse quase
"confisco" pelos militares, o intendente Arthur
Müller mexia com cis pauzinhos na esfera

governamental, com muito cuidado para não ferir

melindres, fazendo lembrar que as viaturas

requisitadas estavam fazendo muita falta a seus

proprietários, que ficavam sem meio de

comunicação viária, no transporte de matérias

primas e produtos para as áreas revolucionárias,
onde já escasseavam os produtos alimentares para
as populações, gerando intranqüilidade e perigo
para a segurança pública. "A Revolução e o 20

Batalhão da Força Pública era um longo
comentário de primeira página no CORREIO DO

POVO, onde se punha a limpo a questão criada

, em Ponta Grossa (PR), com elementos militares
de Chapecó, integrantes do Batalhão

Patriótico, que entravam em conflito com os

ferroviários, que degenerou com muitos feridos
na rua principal. O intendente Arthur Müller
conhecia os segredos do ditado' (água mole em

pedra dura, tanto bate até que fura) e os

resultados não se faziam esperar: os dois
caminhões requisitados em Jaraguá eram

devolvidos aos respectivos donos, lavrando-se
,

o respectivo termo de devolução, não se ficando
em saber se houve ou não algum pagamento
pelo seu uso, mas a certeza de que receberam,
Weege e Papendieck, seus veículos com grande
alegria, pois era dificílimo isso acontecer. Arthur
Müller recebia do tenente-coronel Durval, um

telegrama vazado nos seguintes termos: "Muito
prazer agradeço serviços prestados capitão
Barcellos requisições feitas, como comunica esse
oficial chegado ontem de'Joinville",

'

Fritz von Jaraguá � 2/99:'
. '

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (148) - APONTAMENTOS

O pesquisador e memorialista Udo RamIow,
do Conselho Curador da Fundação Cultural de

Pomerode, prossegue nas manobras militares da

Revolução de 1930: "Aconteceu no ano de 1932,
durante a chamada Revolução Paulista. Naquele
ano, realizavam-se eleições presidenciais, o

candidato Julio Prestes, um paulista, considerou
se presidente eleito do Brasil, mas seu adversário

político, Getúlio Vargas, um gaúcho, não

concordou com tal solução � revoltavam-se. Com
o apoio dos comandos da 5a Região Militar, do
Paraná e Santa Catarina, e da 4a RegiãoMilitar do ,

Rio Grande do Sul,mobilizaram todasas unidades
I

militares e marcharam em direção de São Paulo,
através do melhor meio de transporte que, naquela
época, era a estrada de ferro - a ferrovia São Paulo
Rio Grande. As companhias militares que foram

designadas para a frente de combate em São Paulo,
passaram por Pomerode onde se acamparam no

antigo campo de futebol, na atual Rua' dos
Imigrantes, que se localizava na propriedade .de
Wilhelm Horney, e Já ficaram só pÜr um 'dia;,corri'
direito de gozar um descanso, após longas horas

"

de marcha. O comando da tropa achou muito:",
penoso passar com a tropa pelo -Motto Serra,'
requisitaram o caminhão da Hermann Weeg� e'

o ônibus de Ernst Volkmann, que, sem reação,
,

cederam os veículos, embarcando a soldadesca
e os levaram até a estação ferroviária de Jaraguá.
Depois de voltar para casa, informavam
Hermann Weege e Ernst Volkmann que os

oficiais pagaram pela viagem". Na Revolução
de 1924, o CORREIO DO POVO acompanhava
os acontecimentos. Naquele tempo, também,
como em 32 (e eram freqüentes as revoltas que'
causavam danos irreparáveis para o País), Um
dia o ceI. Durval, representando oQuartel-Gene
ral das forças em operação em SC e PR, vinham
a Jaraguá, em companhia do dr. Marinho Lobo,

. superintendente municipal de JoinviIIe (deonde
éramos o 2° distrito), para requisitar material
no distrito, atendido pelo intendente Arthur

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I:s=e=x=ta=-fi=e=ili=a=,5=d=efi=e=v=er=-e=ir=o=d=e=1=9=99=====CP CRIA '"çA==========C=O=RRE=I=O=D=O=P=O=V=O=-=3

Nascimentos
21/1/99 - Ana Clara Ferreira
21/1/99 - André Malinski da Silva
21/1/99 - Ariel Sam dos Santos
21/1/99 - Eduardo Lennert Rammé
21/1/99 - Fernanda Cãssia dos Santos
21/1/99 - Rodrigo Renan Lewerenz
21/1/99 - William Gomes da Silva
22/1/99 - Alessandra Ehmke Farina
22/1/99 - Alessandra Grosklags
22/1/99 - Douglas Bachel Gomes da Silva
22/1/99 - Barbara Eloisa da Rosa
22/1/99 - Bernardo Poffo Lamas
22/1/99 - Fernanda de Araújo Fogaça
22/1/99 - Graziele Ferreira Draeger
22/1/99 - Henrique Pasold Neto
22/1/99 - Kellwyn Moser Lopes
22/1/99 - Natalia Cristine Capitani
23/1/99 - GabrielRopelato
23/1/99 - Thiago Bastos Pereira
24/1/99 - Eduarda Cristina Bussarello
24/1/99 - Eliton Mateus Ribeiro
24/1/99 - Jenifer Reinke

.

24/1/99 - Laís Ernili de Brito
24/1/99 - Tainara Deisedéria Wendorff
25/1/99 - Ana Paula dos Santos Michalak
25/1/99 - Julia Martins
25/1(99 - Leandro Schveitzer
25/1/99 - Nataniel Jungies
26/1/99 - FernandoBayer
26/1/99 - Grabriela Santana da Silva
26/1/99 - Mateus Pedri
26/1/99 - Mateus Rocha da Silva
26/1/99 - Martin Douglas Brownrigg
27/1/99 - Augusto Hornburg
27/1/99 - Bruno Bueno
27/1/99 - Daniela Moser

• 27/1/99 - Larissa Machado Ferreira

: 27/1/99 - Gabriel Henrique Moretti
• 27/1/99 - Matheus Augusto Karsten

')o'���f\
: 27/1/99 - Nicolas Coelho i:. .,.

• 28/1/99 - Letícia de Oliveira ...:: ..

• 29/1/99 - Jeferson dos Santos de Souza \;.. - .

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

TRANSPORTES ESCOLAR TIO' PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação - dança - catequese - reforço·
artes marciais - idiomas - música - futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

b--�---- convênios-----_
I UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO

DA ALIMENTAÇÃO
,�I__� �

\ Marcos A. Póvoas
Rua Willy Günther, 155 - Rio CerroJ - Jaraguá do Sul - SC -Fones: 973-5732 - 376-1112
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MOVIMENTO CULTURAL

Comenda BispoAzeredo Coutinhopara Iamundâ
\

Pelos Correios recebemos
uma interessante compilação
habilidosamente trabalhada,
como só o sabe fazer o preza
díssimo Theobaldo Costa Ja

mundá - sócioemérito do Insti
tuto Histórico e Geográfico de

Santa Catarina, cadeira n? 5 da
Academia Catar ine n se de

Letras, benemérito da Fun

dação Cultural de Blumenau e

constante colaborador com ver

betes para a História Catari
nense, em Blumenau em Ca
dernos.

Como a alegria deve ser

compartilhada com os que lhe

estão próximos, escolheu a nós,
irmãos dos verdejantes vales de
Santa Catarina, para esta re

memoração d.a figura de dom
José Joaquimda Cunha de Aze
redo Coutinho. '

Da compilação faz parte a

manifestação de Theobaldo da
Costa Jarnúndä, que diz:

"Jornalista Eugênio Victor

Schmäckel, admita-me bem

certo que este título de jornalis
ta é o que por natureza lhe as

senta como túnica de atividade

funcional, na paisagem huma
na do Vale do Rio Itapocu, e,

exatamente, onde o Município
Jaraguá do Sul é célula de sig
nificância social e econômica

(com lastro religioso forte) e

com liderança na geopolítica
regional.

Com a licença que inicial
mente pedi, passo ao propósito
da seguinte: este CORREIO DO

POVO, tão registrador e estimu
lador da preservação dos bens
culturais enraizadores da iden
tidade cultural de Jaraguá do

Sul, fez referência ao flumi
nense d. José' Joaquim da Cun
ha Azeredo Coutinho (1742-

, 1821).
Afirmar não afirmo, porém,

, supor suponho ser o único no zé

povo catarina que é galardoado com
a 'Comenda Bispo Azeredo Couti
nho'. Tal dignidade me foi concedi
da pela egrégia Academia de Artes

e Letras de Pernambuco, da qual sou
membro no quadro de correspon
dehtes. Para ir recebê-Ia no dia 17

de junho de 1986, deu-me o gover
nador dos catarinenses Esperidião
Amin mui mais que congratulações

porquê também os meios.
E oRecife (meu céspede)me viu

e me sentiu no resíduo recifense,
embora a banda catarina ativadora
desde 11 de abril de 1939 désse vestí

gios do banigaverdismo dominador,
exatamente, porque é conseqüente
e naquele 1986 já era visível na aco

modação pela qual optei.
Ficarno caldeirão onde os catari

nensismos cozinham a identidade foi

aceitar a domesticação oferecida

pelos olhos verdes de Ruth.
Neste ser, sendo o que sou: ler

ou ouvir refereciamento pronunci
ando o bispo Azeredo Coutinho
acorda a dignidade. E acordandome

toma executivo do comportamento
assemelhado a este expediente mis
sivístico. Admito-me cometendo

oneraçãodo tempo que já lhe curto

para fazeres e afazeres no universo
de Jaraguá do Sul: dê as escusas e

aceite-me repetindo a oferenda

quanto a este corrente 1999 que

desejamos recompensador e reco

nhecido pelo que é e pelo que faz.

Atenciosamente,

(Ass.) THEOBALDO COSTA

JAMUNDÁ ·Blumenau·SC,ll11J99".

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar.. _ (XCVII)

Tio Eugênio
Com relação da fotografia que exibimos, eles comentam a figura de Euzébio Depuy. Era engenheiro e

trabalhou com a firrna Pecher & Cia., da qual foi procurador Domingos Rodrigues da Nova Junior, a partir de
1899 (página 255), sociedade fundada em julho/1893, para ter duração até julho de 1903.

Depuy ofereceu suas terras na Vila Nova, com fundos para a região do Rio Molha, para Ângelo Piazera

(página 94 - 2° livro) quê, sem condições financeiras para comprar os seis lotes, por ter comprado, na ocasião,
as partes da sociedade de que faziam parteDomingos Rodrigues da Nova Junior, dr. Francisco Tavares Sobrinho
e dr. Cesar Pereira de Souza. Assim, este.último comprou referidas terras, a longo prazo (ele tinha serraria),
por 12 contos de réis (Rs. 12:000$000), e em 1919 foram loteadas em pequenas áreas urbanas.

A serraria, localizada na esquina da Mal. Floriano e Ângelo Piazera, hoje'Jacob Buck, pertencente a José
Emmendoerfer, teria sido anteriormente de um tal de Schäffer, de Joinville.

Na Mal. Floriano, Duo Wagner, de Joinville, construiu o edifício assobradado, cuja festa cumieira foi

festejada em 29/9/1921,'cqm sapataria e loja de calçados, e mais tarde os dentistas Franz Kubin e prof. Robert
Pomdörfer e, finalmente, o dr. Osny Cubas dAquino, tinham seus gabinetes.

Naquele prédio, já mais recentemente, o partido político da UDN (dizia-se jocosamente Unsere Deutsche

Nation), tinha ali a sua sede, que depois passou chamar-se de Arena, depois PDS; depois PPR a PBB, em 1995.
Com relação à denominação da Rua Ângelo Piazera, hoje a Rua 31 (Jacob Buck - alfaiate), conta-me

Ângelo Piazera Junior, filho de Ângelo, do Foto Piazera, em 20/2/92, conta um fato pelo menos curioso:
. Voltaremos.

Até a próxima.

Artigo único
Dois jornalistas, redatores dA Manhã, do Rio de Janeiro, foram procurar Capistrano de Abreu, para

entrevistá-lo sobre o problema social no Brasil. Ao encontrá-lo na rua, para solicitar-lhe um encontro, o

erudito misantropo disse-lhes logo, hostil:
-.Estou em casa sempre até as 11 do dia e depois das 9 da noite. Se quiserem ir, vão; se não quiserem,

não vão. Para mim é indiferente.
No dia seguinte, houve a visita. D misantropo deitado em uma rede e cuspindo numa lata, achou que

o país estava perdido. Tudo uma lástima. E concluiu, feroz:
.- Agora andam falando em reforma constitucional. Querem atribuir os erros à lei ... Eu proporia que se

substituíssem todos os capítulos da Constituição, decretando: "Artigo único: todo brasileiro fica obrigado
a ter vergonha"!

E cuspiu na lata.

"Amanhã", do Rio de Janeiro, de 9 de janeiro de 1926.

VIDA ROTÁRIA

Intercambista vai à Nova Zelândia

Jaraguá do Sul- Na reunião
de' 12 do corrente, do Rotary Club
de Jaraguá do Sul, realizou-se a

. despedida de Michelle Franzoi

Ayala, que foi a selecionada pela
diretoria da Comissão de

Serviços Internacionais, presidi
da pelo rotariano Douglas Cor

rêa Anjo, para permanecer du-
,

rante um ano em Nova Zelândia,
acolhida pelo Rotary Club of

New Zealand. Em contrapartida,
o Rotary Club de Jaraguá do Sul
receberá um intercambista da

Austrália, que permanecerá aqui

A foto que acompanha esta

nota mostra a intercambista

Michelle acompanhada da pro

genitora Selma, que vinha para

agradecer a suá indicação e apre
sentar a sua despedida tem

porária.
Esta é mais uma participação

do clube jaraguaense na Brazi

lian Exchange Student - 1999, do I

Rotary Internacional.
O Rotary Club Jaraguá do Sul

deseja à intercambista o melhor

aproveitamento da compreensão
mundial e de bom relacionamen

to entre as nações.

SETOR MATRIZ
DOMINGO

08hOO e 19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

Seremos o sal da terra e a luz do mundo!!
O sal é o que dá gosto e sentido à vida. É a gente encontrar

sempre razões para viver e para ser feliz, mesmo dentro das
durezas da vida.

A luz se opõe às trevas e aponta para nós um programade
vida. Ser luz é repartir o pão com quem lern fome, acolher o
infeliz semabrigo, não desprezar ninguém, renunciar a opressão
e a palavra ofensiva. Por isso é que.Jesus mereceu ser chamado
luz do mundo, porque ele realizou plenamente as obras da luz,
sendo misericordioso até o fim. É nele que se apóia a nossa

vocação de ser luz e sal.
O se�hor nos faz passar das trevas à luz e derrama sobre nós

o seu Espírito, para que a nossa conduta seja baseada na

solidariedade e na atenção às pessoas que fazem parte da nossa
convivência. (Mt 5,13-16)

SÁBADO
\

19h00 - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

19hOO . Perp. Socorro

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
-da Fonse�a, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 alldar

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

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

Rua Cabo Marry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110
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CUm conto 2en
Um jovem guerreiro

samurai colocou-se res

peitosamente diante de um
mestre Zen e disse:

"Mestre, ensina-me algo
sobre o céu e o inferno"
"Ensiná-lo algo a res

peito do céu e do inferno,
por quê? Duvido que você

seja capaz de manter a sua
espada livre de ferrugem,
seu idiota ignorante! Como
ousa supor que poderia
compreender qualquer coi
sa que eu venha a dizer?"

O velhomestre continu
ou esbravejando demanei
ra cada vez mais ofensiva,

enquanto o estado de sur

presa do jovem foi passan
do de confusão para raiva.
Mestre ou não, quem po
deria insultar assim um

samurai e continuar vivo?
Com os dentes cerrados,

o sangue fervendo de fúria,
o guerreiro desembainhou
sua espada e já estava

preparado para cortar a lín
gua do ancião, quando o

mestre, olhando-o direta
mente nos olhos, disse:
"Isso é o inferno".

Mesmo no auge de sua

ira o guerreiro percebeu
que tinha acabado de rece-

ber 'a instrução que havia

pedido. O mestre o con

duzira ao inferno da alma
e do ego descontrolados. O

jovem profundamente
tocado pela experiência,
voltou a embainhar a espa
da num gesto de hu- -,

mildade.
Ao olhar para o rosto

idoso e radiante do velho

mestre, o samurai sentiu
um amor e uma compaixão
que jamais havia expcri
mentado em sua vida.

Nesse instante o mestre

apontou para o guerreiro e

disse sorrindo: "Isso é o céu".

Agradecimento a Deus
Passei tanto tempo
Te procurando, não
sabia onde estavas,
Olhava para o infinito,
não Te via e pensava
comigo mesmo:

será que Tu existes?
Não me contentava

na busca e prosseguia,
tentava Te encontrar

nas religiões e nos

templos,
Tu também não estavas,

Busquei-Te através dos
sacerdotes e pastores,
também não Te encontrei.

,

Senti-me só, vazio,
desesperado e descri.
E na descrença Te ofendi,
e na ofensa tropecei.
E no tropeço caí.
E na queda senti-me

fraco, fraco procurei
socorro.

No socorro encontrei

amigos.
Nos amigos encontrei
carinho.
No carinho eu vi nascer
o amor,

com amor eu VI um

mundo novo.

E no mundo novo

resolvi viver.
O que recebi, resolvi doar.
Doando alguma coisa,
muito recebi.

.

I
•

E recebendo senti-me

feliz.

E, ao ser feliz encontrei
a paz.
E tendo paz foi que
enxerguei que dentro

de.mim é que Tu

estavas,
e sem procurar-Te.
FoiqueTE
ENCONTREI

9lultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

o Inti-Liceu da Vida informa que as matrículas para as

Aulas 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, 300eur - Centro - (Rua do Edifício Çarvalho)

HORÁRIOS:

Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas

Quarta-feira: 19 horas às 20h30

Quinta-feira: 8 horas às 9h30

Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

Ostress é causadopelas inevitáveismudanças
em/nossas vidas. Com isso, naturalmente, diante
das-situações conflitantes; reagimos fisiológica
e p�tcologi,camente par�\nos. adaptar a estas

. sit��âções. Muitos de nósi�,ão sabemos lidar com
as situações estressantes, mos deixando afetar
fisiça; emocional e mentalmente. O impacto do

stre��,prolongado e acumulativo geralmente nos
coloca um estado de desequilíbrio e doença. Este
programa promove uma série de benefícios, o

qual, tem sido clinicamente aprovado nos USA

I}/!rt��r efetivo na reduç�q/destress. ,

,-'

�

Curso: 22 a 25 de fevereiro de 1999,
das. 19 às 22 horas (12' horas).

Segunda a quinta-feira.
'

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP
CEP 1020-901

Rua Bernardo
Dornbusch,
1611-Sala3

Fone/Fax: (047)
371 ;,6069 � '�

Jaraguá do Sul

te
.. Kastrup &

.� Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

Rua Pe. Pedro Francken, 167
Centro
Fone (047) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC l

FARMÁCIA PARANÁ
MED.ICAMENTOS

COM 20%
DE DESCONTO
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SALGUEIRO

NA NOTRE
> A Boate Notre sai na

frente e reabre as portas
neste sábado (6), já em

ritmo de Carnaval, com
as batidas da bateria e o

rebolado das mulatas da

Escola de Samba

Acadêmicos do

Salgueiro, do Rio de
, Janeiro. Para a abertura

oficial da temporada 99,
a casa estará

apresentando a nova

pintura interior e a nova

disposição de sofás e

mesas.

CENTERR. SOM

,.
CD's . DISCOS - FITAS

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

"("

JOTA QUEST PLANETA
> A banda mineira Jota

A

ATLANTIDA
Quest, autora de c /

Simpática grandes sucessos como
> E chegou a vez do R

e bela
/ Grande do Sul sediar,Fácil, De volta ao

como planeta, Encontrar
nesta sexta-feira (5) e

"alguém, Happy days e
sábado (6), o Planeta

poucas,. Atlântida, que este anOnibusfobia, colocaAna , alcança a quarta ediçãotodo mundo parà
Paula de dançar, sábado (6), no

em território gaúcho.'

Souza Submarino Amarelo,
shows acontecem na

Silveira localizado na
sede social da Saba; na

deixou a paradisíaca Praia de Praia de Atlântida, a 1

km de Porto Alegre,Quatro Ilhas, em Porto
terrinha

Belo. próxima a Capão da

por Canoa. Atrações do

alguns
, primeiro' dia: Cidadão.SO'PRA

dias.para CONTRARIAR
,Quem, Biquíni
Cavadão, Skank, Jota

curtir a > A 99,7 FM, de Quest, Barão Vermelh

ensolarada Balneário Camboriú, Titãs e Banda Beijo. JI

"Floripa" que tem uma das no dia seguinte, Nei �

melhores programações Soria, Papas da Língu
musicais de Santa Pato Fu, Ed Motta,
Catarina, e aBeto Nativus, Engenheiros

NA expert em sucessos do Ptoduções,de do Hawaii, Terra

PASSARELA U2 e outros grandes Florianópolis, trazem Samba e Banda Eva.

> O domingo (7) será de nomes do pop nacional e para o Auto Cine New Valores do ingresso: R
-, Star (B.C.), neste sábado 20,00 (sexta) e R$ 25,0

desfile na passarela, na internacional, animar os

Danceteria Overnight, quadrantes da Mein (6), o grupo Só Pra (sábado). Pacote para o
, �

em Nereu Ramos, na Bier, em Balneário Contrariar, que dois dias: R$ 40,00.
dispensa maiores

realização da primeira Camboriú, queI

apresentações. OS GLOBELEZA 1eliminatória do concurso recentemente contratou a

ingressos antecipados ,

Garota Corupá. A dinâmica Geórgia Mello
podem ser TIAZINHA

badalação inicia às 19 para o comando das
adquiridos em Balneário > Emissoras de televisí

horas, com as promoções do point. No
�

Camboriú, na estão apostando suas

perforrnances dos sábado (6), a agitação República da Moda fichas nas curvas de ,

Djs da casa. continua com a (Shopping Atlântico), beldades para
promoção Double Bier, Desfile Calçados garantirem pontos

MEIN BIER na qual você paga uma (Calçadão) e no próprio preciosos no Ibope. Na,
> Nesta sexta-feira (5)" cerveja e bebe duas. O local do show. "É bom vinhetas de Carnaval,
será a vez da banda som será da Banda demais, não tem como por exemplo, uma

joinvilense Núcleo Sul, Trylogia. duvidar".

DISQUE·LANCHE
,

371�5309
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA';'FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 1999

CRECI 1583-J

\BID!S
CASAS

101 - Bairro Czemiewicz, num terreno de 9QOm2 - R$ 69.000,00
102 - Alvenaria d 270m2 no alto - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social + lavabo +

sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem - R$ 210.000,00 - aceäa

apto. em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
103 - Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - R$ 20.000,00
104-Tomaz Fco. deGoes, emalvenariad3 quartos +dependênciadeempregada.
106 - Aiv. d 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
108 - Guaramirim d +ou- 40Qm2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv. - R$
130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal p/ clínica ou

restaurante

109 - Geminadas na Tifa Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x R$
195,00
110 - AIv. d piscina no Czemiewicz - R$ 75.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00
114 - Alvenaria Jguá Esquerdo cl 1 suíte + 2 quartos - todamurada - R$ 45.000,00
115 - Alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m2 - R$ 100.000,00

116 - Alvenaria próx. Duas Rodas cl 268m2, Terreno d 1.202m2 - R$ 250.000,00

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

"RESIDENCIALGEHRING"
201 - Apto. em construção no 'Residencial Bartei' - pr6x. Terminal Rodoviário - Ent. R$
13.500,00 + 5 anos de financiamento.
202 - Instalações Chaperia da Praça com todos os móveis e utensmos necessários para
funcionamento - R$ 60.000,00
205 - Apto. 'Cond. Amizade' - com 2 quartos - entro R$ 13.000,00 + financiamento

208 - Apto. 'Residencial Tulipa', em construção, en!. R$ 24.000,00 + parcelas
209 - Apto. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro - Enl. R$ 20.000,00 + financ.

214 - Sala comercial conjugada no Ed. 'Domingos ChiOdini' coni 83m2
215 - Apto. cl 1 suíte + 2 quartos no 'Edijício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada +

financiamento, a��a apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 - Rua Victor Meirelles, no Molha cl 6OQm2 - próx. Pref. Municipal. - R$ 25.000,00
302 - Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel- nos fundos da Milium - R$
75.000,00 - parcela
303 - Área de 440.00Qm2 em Santa Luzia - R$ 90.000,00
304 - Av. Marechal Deodoro cl 1.930,18m2 - R$ 360.000,00 - parcelado
305 - Terreno d 420m2 no Água Verde - R$ 15.000,00
306 - Rio Cerro d 75 morgos, d água, palmitos e árvores nativas - R$ 70.000,00 -

negociável
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 - Lot. "Camposampiero" - R$ 17.000,00 à vista

310 - Terreno na Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m2 - Beira Mar
- R$ 60.000,00
312 - Comercial Wa�erMarquardt com 660m2, cl 22m de frente pl asíaho - R$ 30.000,00
314 - Área de 165.000,00m2 na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos cJ 453,60m2 cada, no Jguá Esquerdo R$ 15.000,00 cada lote.
316 - Área de 7.066m2, sem beníeüorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha cl1.300.00Qm2 - clcasas, lagoas, gado, minhocário, etc. - R$
350.000,00
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing com 546,6Qm2 de área - R$ 30.000,00
319 - BR-260 JguálCorupá cl 9.627m2 - R$ 16.000,00
320- C/ 1.840m2 no alto da Henrique Marquar� - R$ 12.000,00
321 - Rua José Teodoro Ribeiro - cl 510m2 - R$ 25.000,00

M ���!�RAS�!:!:::AGEMLTDA.
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

Gráfica e Editora
Correio do Povo Ltda.

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

COIVIPRA. - VENDE
A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Ref; 1337 - Casa alvo - Amizade - cl 98m2 - terreno cl 735m2 - 3 dorrn. e demais dependências - R$ 28.000,00
Ref, 1342 - Casa alvo - Estrada Nova - cl 80m2 -3 dorrn. e demais dependências - lote 33 - R$ 33.000,00
Ref, 1348 - Casa alvo - Ana Paula - cl 115m2 - 3 dorrn. - R$ 25.000,00
Ref. 1350 - Casa alvo - Bairro São Luis - cl 175m2 - 1 suíte + 2 dorm. - R$ 68.000,00
Ref, 1354 - Casa na Barra - c/2 suítes + 3 dorrn. - piscina, hidra ... , R$ 165.000,00
Ref. 1355 - Casa na Barra - cl 150m2 - terreno cl 600m2 - 2 dorm. + 1 suíte - R$ 90.000,00
Ref. 1379 - Casa alvo cl 90m2 - Bairro Amizade - cl 1 suíte + 1 dorm, e demais dep. - terreno cl 385m2 �

R$ 22.000,00 + financ. 245,00 pl mês.
Ref. 1383 - Casa alv. cl 112m2 - 3 dorm - Czerniewicz - R$ 38.000,00 + Financ. 289,00 pl mês.
Ref. 1398 - Casa alvo no bairro São Luís - cl 66m2 nos fundos - cl fundamento pronto na frente - rua

asfaltada - R$ 22.000,00
Ref, 1418 - Casa alvo cl 244m2 - Vieiras - cl 1 suíte cl closet + 2 dorm. - cl móveis cozinha, jardim
planejado - R$ 95.000,00
Ref. 1424 - Casa mista cl 80m2 - 3donn. + 1 apto semi-acabado + sala comI. - Vila Lalau - R$ 80.000,00
Ref. 1428 - Sobrado cl 362m2 - Vila Baependi - R$ 145,000,00
Ref, 2202 - Terreno cl 616,35m2 - Lot Campo Sampiero - Lote n° 30 - R$ 22.000,00
Ref 2203 - Terreno cl 3.000m2 - Corupá - Br-280 - R$ 15.000,00
Ref, 1435 - Casa alvo cl 300m2 - Centro - 1 suíte + 3 dorrn. e demais dependências - R$ 135.000,00 - Negociável
Ref, 1436 - Casa alvo cl 150m2 - Lot. Papp - 1 suíte + 2 dorrn. - R$ 80.000,00
Ref 1442 - Casa alvo cl 96m2 - Nereu Ramos - 3 dorrn. - R$ 16,000,00 + Financ. 313,00 pl mês
Ref, 4120 - Apto no cond. Aguás Claras - cl 54m2 - 2 dorrn. - R$ 9.000,00 + Fínanc, 100,00 pl mês.
Ref, 1455 - Casa alvo cl 100m2 - Amizade - 2 dorm. + 1 suíte - R$ 16.000,00
Ref, 1456· Casa alvo cl 216m2 - Amizade - R$ 88.000,00

323 - d 441m2 no Loleamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - d 448m2 - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
325 - no Lo!. Dona Juliana na Barracom 599,8Brn2 - R$ 21.000,00
326" - cl 846m2, edificado cl 2 casas no Ribeirão Molha - R$ 28.000,00
327 - na Rua Guilherme Hass - Jguá Esquerdo - R$ 14.000,00
328- no com BBOm2de área, com 670m2 de área construída, Rua Emmo Stein -

Centro.
329 - Lote nas prox. do Champagnat cl 615,35m2 - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim cl 1.1 01m2 de esquina - no centro -

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ � DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMOVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 - Salas comerciais com 50m2 - Rua Venâncio da Silva Porto - próx. Weg I

402 - Sala comercial Av. Getúlio Vargas - 12 andar - Centro - R$ 250,00
403 - Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva - R$ 290,00

.

404 - Sala comercial com'130m2 - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 - Sala comI. cJ 45m2 - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala d 150m2, próx. Hospitaí Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Apto. d 1 quarto em cima calçados Beber - R$ 230,00
408 - Casa de Madeira cl 2 quartos - Jguá Esquerdo - R$ 170,00
409 - Apto. ·Imigrantes" - próx. faculdade - R$ 300,00
410 - Apto. com 1 suíte + 2 quartos "Ed. Ender" - Rua Joinville - R$ 350,00
411 - Casa em alvenaria próx. CTG cl 4 quartos e 2 bwc - R$ 335,00
413 - Casa de madeira d 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$ 230,00
414 - Apto. Rua Joinville, cl suíte + 2 quartos - R$ 350,00
416 - Casa na Rua Preso Epnácio Pessoa - ótimo ponto comercial - R$ 350,00
418 - Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula com 500m2 (novo) - R$ 800,00
419 - Apto. com 3 darm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmi� - centro - R$
390,00
420 - Apto. com 2 darm. em cima Calçados Beber - Centro - R$ 370,00
421 - Salas comerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerfer - próx.
Weg I

423 - Casa de madeira cl 3 quartos próx. Homago na Ilha da FIQueira - R$ 230,00
424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - d mobília - ótima
para consultório ou escritório.
425 - Galpão Industrial cl 150m2 - Ideal para confecção - ci Trijásico - R$ 250,00
426 - Galpão Industrial cl 250m2 - Bem localizado - d Trifásico - R$ 380,00

(

RuaPaä'ePed'o Francken,65-Centro
FoneIFax:(047)372-3412-Creci17�

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Aua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Aio Molha .

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

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casa de madeira com 84m2, terreno com

467,60m2•
Rua - João Ianuârio Ayroso (Jguá Esquerdo)
Preço - R$ 35.000,00

INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro
Fone: (047)371-2117
RuaJoãoPicolli,l04
JaraguádoSuI-SC

E-mail: ht;tP://www.imoveis.netlinter

Ot.�irg IMÓVEIS
COMPRA - VENDE - ALUGA

CRECI8240

VENDA RÁ'P/Dk E SEGURA
• Vende-se sobrado, parte superior - apto, 4 suites, 2 salas, cozinha, bwc, área de

serviço, parte inferior - sala comI. com/ 220m2 alugada para 4 anos, aluguel - R$ 1.200,00
valer do imóvel R$ 170.000,OÓ.
•. Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2. R$
70.000,00 negociáveis.
'. Casa de central.ótima localização cl 300m2 e terreno cl 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,cl 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 cl 40m2, Terreno cl 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 Itajai perto da Univale - 1 suite + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00

• Terreno no Residencial Azaléia 'com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,
negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor
R$80mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600'm2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1 000m2 rua calçada plaino. R$ 30.000,00

.

• Terreno cl 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

Vendo micro-empresa de

congelados. Motivo mudança
comótima clientelaformadahá
cinca anos. Tratar fone: 371-
6629 com Josi

* Apartamentos Ed. VooNova com 3 quartos.
Preço - R$20.000,00 +financiamento

Vende-se impressora
EPSONestilo color600 - R$
360,00 semi-nova.

Fone: 973-3479

Vende-se apto na avo Mal.

Deodoro no Ed. Chiodini, 60
andar cl 135m2.Fone: 372-

0383

Vende-se lanchonete e

sorveteria equipada na R.

WalterMarquardt. Fone: 371-
4083 ou 370-1680 - aceitamos

carro.

Vende-se 2 casas de alvo novas,
Ie! 140m2 e outra e! 76m2 c/

terreno de 454m2. Bairro

Czerniewic; - Rua Paulo

Benkendorf n" 215 próx. Cal.
Alberto Bauer - Fone: 371-

9358 - Valor a combinar.

Procura-se moça para dividir

apartamento. Fone: 379-1299

Vendo um Rack Profissional
Cygnus para equipamentos de
som. Tem inclinação regulável
e rodinhapor 2 x deR$ 60,00
Tratar no 370-1400

Vendo umfone de ouvido sem

fio Sony com bateria

recarregávelporapenas3x de
R$ 65,00. Tratar no 370-1400

Vende-se ou troca-se casa Bai.
Camboriü por terreno em

Jaraguá do Sul, aceito carro.

Fone: 370-0173

FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS
1 ' Terrenod 1.044,5Qm2(28,00 x 37,30) - RuaAngelo Rubini, esquina Rua 7SO, na Barra - (defronte
Ciluma)
2· Terreno d 448,00m2, loteamento Papp· Rua 541 - R$18.000,00
3 . Dois lotes d área total de 968, 12m2 - lot. Heriberto Henke, Barra - R$ 21.000,00
4 • Terreno d 8OO,20m2 - lot. Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000.00
5· Terreno d 673.58m2· Rua Bertha Weege. defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000.00 - SO%

entrada - saldo parcelado - acesa carro até valor do terreno.

6· Terreno d 462,00m2 (14)<33) lot. Rasá, rua asfaltada, na Barra' R$12.000,00, em parcelas
7· Terrenod 329,00m2(14x23,5O) - R. Emesto Lessmann- Vila'Lalau - R$13.500,00 aceita carro

até R$ 8.000,00
-

8 ' Terreno d 455,60m2 • Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000.00
9· Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso- R$ 5.000,00 entrada, saido até 10 x

Total R$ 11.000.00
1 ° - Terrenod384,OOm2- loteamento Francisco Hruschka - São luiz - R$3.000,00+20x R$400,00
11 - Terreno d 408,7()m2· Jardim Hruschka II . R$ 4.000.00 + 30 x R$ 334,00

SÍTIOS
1 . Sitio d267.500,00m2. edificado com um rancho e ummangueirão, com quatro lagoas com peixe
(tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, d 190.000,00m2 de pastagem. localizada
Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceíta carreta com cavalinho,
caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00
2 - Sítio d 62.500,()()m2, sendo 16.000 de área plana, d rancho de 100,()()m2, churrasqueira, 15
cocheiras. raia de 400,00 metros, Ha Klein, distante 3 quilômetros da Malwee ' R$ 75.000,00

CASAS
1 . Casa em alvenariad 176,()()m2, sendode armazém e Bar, 48m2de coz, garagem e quarto emais
48m2d dois qtos e varanda e com 96m2, três BWC. terreno com 676,()()m2, localizada na Rua Frida

P. Krueger. 185 • BARRA - R$ 50.000,00 - aceta sitio com parte de pagamento e carro até R$

10.000,00
2· Casa de alvenaria d60,OOm2 - Terreno d718,00m2 - RuaJúlio Pedri - Vila Nova - 1'1$ 42.000.00
3, Casa de madeira d63,00m2. 03 quartos e demias dependências. terrenod 329,00m2, lot. Ouro
Verde· R$ 14.800,00

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial d 33,00m2. Rua Ângelo Rubini, 1197 • R$ 200,00 ,

2 - Sala comercial d SO,OOm2, Rua Angelo Rubini, 1256· ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
3 . Sala comercial d 36,00m2, Rua Angelo Rubini. 972 • R$ 270,00
4 . Sala comercial d 34,62m2, Rua Reinoido Rau, Esquina Guilherme Weege - R$ 220,00
5· Sala comercial d aproximadamente, 3O,00m2, Rio da luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120.00
6·Apartamentotérreo, d2 quatos, garagem e demais dependências, R. PastorA. Schneider, 1187.,
Barra - R$ 240,00
7 - Apartamento d 2 quartos, garagem· lot. Papp, na Barra - R$ 290,00
8 . Apartamento d 3 quartos e demais dependências· Rua BerthaWeege, 3086, na Barra - R$
180,00
9 - Apartamento d3 quartos. garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete Malhas
- R$ 2SO,00
1O-Apartamento d 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider. 759, na Barra - R$ 230,00
11 -Apartameotod 2 quartos e demais dependências - Rua Pastor Albert Schneider, 759 (rundas),
na Barra· R$15O,00

.

12 - Apartamento d 2 quartos, churrasq., garagem R. Egidio Buzzarelo, 324, Barra - R$ 270,00
13 - Apartamentod 2 quartos, garagem e demais dependências, Ed. Jaraguá. Centro- R$ 330.00
14 - Casa de alvenaria d 4 quartos, R. Bruno Schuster. 106, na Barra - R$ 200.00
15 • Casa de alvenaria, 3 quartos, Rio Cerro, SC-416 • R$ 180,00
16 - Casa de alvenaria (meia água de fundos). d 1 quarto, Rua luiz Bortolini, 45 - R$ 100,00
17 . Casa de alvenaria d 2 quartos e demais dependências. lateral BerthaWeege, próx. Arte Laje
. R$ 240,00
18 - Casa de madeira d 2 quartos, demais dependências, lot. Rasá, na Barra- R$ 1SO,00
19· Casa de madeirad 3 quartos, demais dependências- RuaArduíno Pradi, 729 -Jguá Esquerdo
. R$ 250,00
20 - Casa de madeira d 3 quartos - Rio Cerro II - R$ 130,00
21 - Casa de madeira d 3 quartos e demais dependências - Rua Angelo Rubini - Barra - R$ 400,00
22-Casamista,3 quartos, lavanderia,garagem. churrasqueira·RuaAngelo Rubini,952 -R$330,00
23 - Galpão em alvenaria d 260,()()m2 • Rua luiz Salier. na Barra - R$ 800,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL 5 DE FEVEREIRO DE 1999 i ,COnD,,"'VIOnO,DOXIO . CLASSIFICADOS - 3
............................................................�;�.WjR�:.I:.)t.<.M.:pH.J.t,g�J=' .

M

M I L

L

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

TERRENOS
• Terreno com 1.180m' • Rua Padre Aluísio Boeing (defronte Noviciado N. Sra. de Fátima) - R$
12.000,00 (negociável, aceita automóvel, F-l.oo0 cabine dupla, como pagamento).
• Terreno com to.óoome - Rodovia SC. 416-Km 9.

CASA
• BARRA - Casa de alvenaria de 118m' 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 m'. (própria para confecção e/ou outro ramo industrial- R$ 70.000,00 - Terreno com
640m'., rua Feliciano Bortolini (parcela R$ 40.000,00 e saldo, aceita imóveis.)
• CENTRO - Casa de alvenaria de 291m' (inacabada) - 1° piso: garagem para 2 automóveis, sala
ampla, churrasqueira, BWC e dispensa - 2° piso: 1 suíte, 3 quartos, sala ampla, BWC - R$ 110.000,00
(negociável, aceita imóvel de menor valor e automóvel) - TerrenoA02m' - Rua Jorge Lacerda.
• JGUÁ ESQUERDO - Casa de alvenaria de 90m' - 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, dispensa e

garagem R$ 32.000,00 - Rua Horácio Pradi (próximo Colágio Cristina Marcatto).

SíTIOS
JGuÁ 84 - com 170.000,00m', edificado com uma casa de madeira de 70m' e galpões, pastagem,
própria para lagoas e muita água, cultivado com 6.000 pés de banana e com possibilidade de cultivar
mais 20.000 pés. Valor R$ 55.000,00 (negociável, aceita imóvel de R$ 25.000,00 como parte do
pagamento).
NEREU RAMOS - com 22.500m' (sem edificações) - R$ 9.000,00 (negociável com lote e/ou parcela)
RIO MOLHA - Terreno com 319.000m' (próximo a GRUTA), com muita água, próprio para pastagem,
com energia elétrica e uma casinha de madeira - R$ 60.000,00 (finaneiável)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

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

LOCAÇÃO:
TELEFONE PREFIXO (376)

COMPRA-SE TELEFONE PREFIXO (370)
"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

I
I
I
I
I
I
I Bairro Amizade
I Área 421,89m�,; /
I ·Valor·
I

VENDE:
Área C0m 930,OOm2 com um ga,lJ.>ão.de 32?,OOm2
Local • Ilha da Figueira
Rua que ..vai à Pedreira
Valor· R$ 45.000,00
Residêncial Piazeiras

/� Lar Imóveis

Casa de alvenaria cl 243m2 na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada
mais parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria c/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 RuaPastor Alberto Schneider cl 3.080ril2, aceita-se troca
Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no
Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antonio

Apartamento condomínio Amizade entrada mais financiamento.

Apartamento Ediffcio Catarina Ersching, centro próximo pizzaria
Caneri entrada mais financiamento
Chácara em Três Rios do Norte cl 23 morgos, 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 LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO

Residencial Don lorenzo - Rua Marina Fruluoso esq. com Rua leopoldo Malheiro
- Apto. c/l 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 Sacari - lateral da Rua Amazonas (SCAR.)
- Apto c/306m', temos disponíveis apartamentos n' 301,302,501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.582,53) por mês
Edifício Tower Center - Rua João Marcalto, esquina com Clemente Baratta
- Apto. c/ suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n' 1001 c/241 ,20m' - Entrada de R$ 32.100,00 +'assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.092,59)
- Apto. c/ suíte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga.de garagem:
n' 1104 e/157,30m' - Entrada de R$ 21.661 ,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 720,15)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir Ele: Entrada R$ 14.149,00 e parcelas de R$ 454,33.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, próx. ao Beira Rio

.

- Apto c/3 quartos (1 suíte) e demais dep., sacada com churrasqueira - Entrada de R$ 36.200,00 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
- Aptoe/l quarto, cozinha, sala, bwc, área de serviço e garagem. Prédio cl portão e portaria eletrOnica - Rua José Emmerndoerfer 1549, Ed. Hortência R$ 26,000,00
- Apto c/3 quartos e demais dep. - fl. José Emmerndoerfer 1549 - Ed. Hortêneia - 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 e/5.000,00m' c/2lagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 210.000,00
- Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro - Ediffcio 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' - Bua Max Wilhelm - R$ 85.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria c/125,00m', num terreno de 945,00m' - Rua Águas Claras, Ilha daFigueira - R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 c/225m' - surte + 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 suíte + 2 quartos, dep. de empregada e demais dep. - Rua Heinrich August Lessmann, 230 - R$ 58.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno c/450,00m' - R. Ferdinando Krueger stt«, lote 132 - R$ 26.000,00
- Chácara no Rio Molha e/84.000m' de terreno, 2 casas, piscina, lagoas, com toda infra-estrutura - R$ 245.000,00

TERRENOS
- Terreno c/ 350 'm' - Rua LaI. 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, pröx. 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 e/86.000,00 m' - (20.000,00m' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/ 364 m' - 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
sãlàrlo mfnimo
- 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$15.000,00
- Lote n° 09 e/442,00m', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 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 550,00m2 na Rua Martin StMI, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada

.

- Lote n'Ol, e/688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomfnio das Azaléias" - R$ 25.000,00

LOCAÇAoIAPTOS/CASAS/SALAS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ângela Schiochet a partir do mês de novembro, c/ suite + 2 quartos, dep. empregada
e demais dep. (sacada c/ ehurrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Ediffcio Florença.
- Salas comerciais em diversos locais.
- Apto. c/ 2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto c/ 3 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua AntOnio Carlos Ferreira, 950
- Apto. e/2 quartos e demais dep. - R. Leopoldo Malheiro
- Apto c/ sufte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
- Apto c/ 3 quartos e demais dep. - R. Francisco Pirmann, 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 Emmerdoerler - Ed. Petúnia.
- Casa c/ 1 quarto e demais dep. - R. João PIaninscheck 685.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comprã" - Vende �Wi!.!l/Jt:äininistra;;;
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1550 - Galeria Lourem - sala 3

Centro - Jaraguá do Sul - SC
FoneJFax: (047) 371-3724 - Celular: (047) 975-0330

tteodoro( f.stilhO
C o R R E T o R D E Imóveis

Cruel � BOM

VENDE

• Alvenaria com 80m', 3 quartos e demais dependências - Vila Lenzi - pröx. Colégio Giardini Lenzi - R$
37.000,00.

.

• Alvenaria com 190m', 3 quartos e demals dependências - Centro - Rua Guilherme Hering - R$ 90.000,00.
• Sobrado com 220m', 1 suíte, 2 quartos - novo'- Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi - R$ 85.000,00.
• Alvenaria com 206m', 1 suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - 65.000,00.
• Alvenaria com 210m', 1 suíte, 3 quartos - Rua José Rasá - Barra - R$ 75.000,00 .

•Alvenaria com 156m', 3 quartos - Centro - Rua Procópio Gomes - R$ 90.000,00
• Alvenaria com 260m', 4 quartos + lanchonete - Rau - R$ 50.000,00
• Alvenaria com 210m', 1 suíte. 3 quartos - Figueira-- Rua Angelo Beneta - R$ 75.000,00.
• Alvenaria com 133m' - Rua Urbano Rosa - Vila Lenzi - R$ 60.000,00
• Alvenaria com 106m' - Terreno 6OOm' - Figueira - pröx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000,00
• Apartamento semi -novo com 70m' e garagem - Barra - Lot. Satler - Entr. R$ 11.000,00 e assumir financiamento
Caixa Econômica ou à vista R$ 33.000,00.

CASAS

TERRENOS

• Comercial com 1.134m' - contendo casa e galpão - Rua 25 de Julho - Vila Nova - 100.000,00.
• Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000,00.
• Comercial 3.540m' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000.00.
• Comercial 1.250m' - Rua Walter Marquardt - em frente Posto Cidade - R$ 90.000,00.
• Comercial 2.496m' - Rua Francisco Hruschka - próx. Arroz Urbano'- R$ 60.000,00.
• Comercial 5.0oom' - BR-280 - pröx. Faculdade - R$ 55.000,00.
• Comercial 420m' - Barra - próx. Mercado Fritske - R$ 12.900,00.
• Comercial 619m' - Czerniewicz - R$ 34.00<f.00.
• 02 comercial 420m' cada - Rau - próx, Campo - R$ 12.500,00 cada.
• Comercial 416m' - Amizade - R$ 10.700,00.
• Comercial 350m' - Vila Lenzi - pröx. Colégio Albano Kansler - R$ 25.000,00.
• Comercial 315m' - Czerniewicz - próx, SUS - R$ 21.000,00
• Comercial 450m' - Vila Lenzi - R$ 15.000,00.

.

• 390m' - Água Verde - próx. Fundição Vitória - R$ 9.500,00 - Parcela.
• 450m' - Figueira - pröx. Colégio Holanda Gonçalves - R$ 20.000,00.

Marquardt, 623 • sala 4
CentroCom.lCarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
GREGI 1762·J

VENDE
Ref. 006 . Apto.: 133m2, Edif. Hortência, 3 quartos, 2 BWC, sala, copa, cozinha, área de
serviço, garagem, churrasqueira. Àua: José Emendoerfer - R$ 50.000,00
Ret. 013 - Apto.: 122m2, Edil. 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
Ret. 014 - Sobrado 145m2 - suíte + 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, sacada,
garagem p/2 carros - próx. Parque Aquático Malibu. - R$ 17.000,00
Ret. 015 - Casa alv.: 105m2, 3 quartos, sala, copa, cozinha, BWC, churrasqueira, varanda.
Centenário- R$ 35.000,00
Ret. 017· Sobrado: 226m2, suíte + 2 quartos, 3 salas, 2 bwc, sacada, cozinha, lavabo,
lavanderia, garagem p/2 carros- R$ 100.000,00
Ref. 019 . Sobrado c/173m2, suíte + 2 quartos, 2 bwc, 2 sacadas, sala 2 ambientes,
cozinha, lavanderia, garagem, varanda, próximo Weg II R$ 50.000,00.
Ret. 027· Casa alv.: 90m2, 3 quartos, BWC, sala, copa, cozinha, garagem, antena. Lot.
Junkes - R$ 15.000,00
Ret. 029 - Casa alv.i.t í

ôrns, suíte + 2 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, garagem, área
de serviço e despensa -Iot. Satler - R$ 36.000,00
Ret. 035 -Casa alv.: 213m2, 3 quartos, 3 BWC, sala, copa, cozinha, garagem, escritório,
churrasqueira, dep. empregada. Próx. Panif. Bavária - Centre- R$ 95.000,00
Ref. 062 - Casa alv.: 200m2, 1 suíte cl hidra, 2 quartos, 1 BWC, sala, copa, área de serviço,
churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens. São l.uis- R$ 89.000,00
Ref. 066 - TERRENO: 13 x 29,75 = 386,49m2 - Res. Hard . R$ 8.500,00
Ref. 071 - Sobrado 248m2, suíte + e quartos, sala, bwc . térreo, 2 salas, copa, cozinha,
bwc, lavanderia, dispensa, garagem p/ quatro carros c/ bwc . R$ 75.000,00 - próx.
Arroz Urbano.
Ref. ,134 - Casa madeira: 70m2, 3 quartos, BWC, sala, copa, cozinha, área de serviço
R$ 12.000,00· Lot. Tecilla Amizade.

Ret. 135 - TERRENO: 13 x 26 = 338m2 - Vila Nova- R$ 27.000,00
Ret. 136 - Casa madeira: 50m2, 3 quartos, sala, cozinha, BWC + meia água. Jguá
Esquerdo- R$ 15.000,00
Ret. 140 . TERRENO: 1.000.000m2 - Rio Molha - R$ 75.000,00
Ref. 152. - TERRENO: próx. Pref. Nova 17,5 x 25 - R$ 16.000,00
Ret. 156 - TERRENO: 14 x 30 = 420m2 - Jguá Esquerdo - R$ 15.500,00 próx. cond.
azaléia.
Ref. 157 - TERRENO: 15 x 27 = 405m2• São Luis- R$ 16.000,00
Ref. 170 - TERRENO: 15 x 28 = 420m2• Barra- Lot. Papp- R$ 17.500,00

Alugo: Casa cl 3 quartos + 2 bwc + dependênciá. - R$ 370,00 - Vila Nova próx. prefeitura,
Casa de madeira + 2 quartos + dependência .. R$ 200,00

CRECI612-J

EDIFíCIO MÔNACO
Rua João Marcatto, próximo Posto Saúde Reinoldo Rau, aptos com 1 e-2 dormitórios,

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

Venha conferir de perto a facilidade para adquirir um imóvel.

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

Fone/Fax: (047) 372-1666
.

..Jaraguá do Sul - sc

MB - Representações e

Empreendimento,s Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

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

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

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

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

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

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 unia 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 ilha da Figueira - R$ 60.000,00-
Aceita carro.

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

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

VENDE E TROCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bom de preço e de equipamentos
I

o sedan da linha 306 da

Peugeot pode não ser

objeto de desejo ou ter

tantos admiradores

quanto o hatch que lhe
deu origem, mas se você
está pensando em

comprar um modelo
dessa linha, compare
antes, pois este sedan
tem muito a oferecer.
Reformulado
recentemente, o sedan
306 ficou mais jovem e

atual, com a frente que
dá a impressão do carro

ser maior do que é,
passando mais

imponência. É claro que,
se comparado aos rivais

importados como Xsara

(hatch) e Mégane, fica
com estilo claramente

envelhecido, mas ainda
assim, tem charme.
O motor que equipa a

linha é um "nervosinho"
1.8 16V, que chega a

velocidade máxima de
193 km/h, com consumo

razoável: 8,6 km/l na
cidade e 12,4 na estrada.
Em matéria de

segurança, o sedan é bem

servido, tendo no pacote

de itens de série, airbag
para motorista, barras
nas portas,paddingseo
CATT (Controle
Autodirecional do Trem

Traseiro) que garante
estabilidade em qualquer
situação.
O interior do carro é
confortável e espaçoso,
mas ideal para quatro
passageiros.
De série, conta com ar

condicionado, travas e

vidros (dianteiros)
elétricos, preparação para
som, direção hidráulica e

com regulagem de altura,
além do banco traseiro bi

partido, entre outros.
Além do mais,
os bancos
anatômicos em
veludo

garantem
excelente

postura com

apoio lombar,
qué

li

agarram"
o corpo nas

curvas.

E, se em tudo
ele copia o

irmão hatch, é

na traseira que está o

grande diferencial: um
'

proveitoso porta-malas

o estilo
não é dos
mo is

atuais,
mas

ainda
agrada.
No inte
rior muita
sofistica
ção, com

muitos
acessórios
de série

-, O 306 sedan, na versão
Passion, sai por R$ 25.990,
tendo como opcional a

�OSfiPEÇfiSTo:;;
(PEÇAS USADASI Fones 376-0228
USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda, 376-1289

para 463 litros de

capacidade, com a opção
de rebatimento dos bancos
traseiros. Pode parecer
pouca a vantagem, mas
quando se viaja coma

família, o espaço para
uma mala a mais pode
fazer grande diferença.

pintura metálica qu�
aumenta o preço para
R$ 26.490" cerca de 5%a
mais que o hatch.
Ern [araguá do Sul, o
veículo pode ser

conhecido na Ardenne
Veículos, telefone
371-8166.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOLKSWAGEN

Vende-se Parati, ano
91, prata, por

R$ 4.500,00 + 10x
de 1.500,00.

Aceito troca por
carro de

menor valor.
Tratar: 371-0769.

Vende-se Gol GL
1.8, ano 91,
gasolina,

cor prata, valor
R$ 6.000,00.

Tratar: 371-4076.
com Dirceu.

Vende-se Santana,
ano 86, com ar

condicionando,
vidro' elétrico, e

direção hidráulica,
por R$ 4.500,00.
Aceito moto.

Tratar: 370-8693.

I

Iii
I

[

I
I

I

II

I

CHEVROLET

Vende-se
Ipanema, 4 portas,

ano 95,
modelo GL, cor
bordô, baixa

quilometragem,
completa, menos

ar-condicionado.
Preço a combinar.
Tratar: 973-3288.

Vende-se Chevette,
ano 83, gasolina,
em bom estado,
por R$ 2.000,00.
Aceito carro

de menor valor.
Tratar: 276-0234.

Vende-se Chevette,
ano 89, cor preta,

<' álcool, por
R$ 3.700,00.
Aceito moto.

Tratar: 372-3147.

CHEVROLET

Vende-se Monza,
ano 90, SLE. Valor

R$ 6.000,00. Tratar:
371-8166.

FO RD

Vende-se
Caminhão Ford
350, ano 68,
motor de 608,
carroceria

de madeira por
R$ 5.000,00 ou

R$ 3.000,00 +

4x de R$ 500,00.
Tratar:

375-1656 com

Claudinei.

Vende-se
Ford Escort,

ano 86, cinza.
Tratar pelo

telefone: 370-2022.

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

"

AUTOMECAN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

,,®�gDSD
1!����1
Telefone: (047) 376-0251

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

R$ Combo
11.900, gas.
27.000, qas.
9.000, gas.
9.900, gas.

3.800 + 13x de 433, gas.
8.500 gas,
6,500, gas.
6.500, gas.
6.500, gas.
5.300, gas.

completo cl rodas e som, ótimo estado
prata 2.500, + 13 x 343,
dourada 3.500,
prata 4.300,
bege 2.900, gas.
azul 2.600 gas,

Cor
branco
azul
azul
branco
verde
verde
prata
azul met.
bordô

Modelo Ano
Corsa Wind Okm
Mondeo 97
Uno EP 4 portas camp. + ar 96
Gol CLi 1 .6 95

Voyage GL 4 portas 95
Gol GL 1.8 com rodas CD 93

Apolo GL 91

Pick-up LX completa 91
Opala Diplomata completo 90
PampaS 90
Santana 89
Escort GL 89
Selina 86
Monza com rodas esportivas 86
Corcelll 86
Passat 83,

XLR 125 97 branca 2.700,
Os preços acima citados são para vendas sem trocas.

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

Rua Bernardo Dornbusch, nQ 330 - Vila Baependi

Gráfica e Editora CP Ltda.
- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁRIO MÉDICO
- PASTAS E LAUDAS PERSONALIZADAS
- FICHAS DE ESTOQUE E MANUAIS TÉCNICOS
- BOLETINS jNF./
EMPRESARIAIS, PÚBLICOS

- JORNAIS PERiÓDICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
- FOTOLITOS
- COMPOSiÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

Rua Walter Marquardt, 1180 -

Barra do Rio Molha

Fones/Fax: 370-7919 / 370-7944

..Jaraguá do Sul - SC -

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

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

/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Revelação 1 hora

Fone: (047) 444-4688
Rua: Babitonga, 199 - Centro Histórico

São Francisco do Sul - SC

Um convite à beleza e ao lazer
Os casarios do período

colonial contrastam com a

energia e a irreverência da

população. A terceira cidade
mais antiga do País possui uma
infinidade de pontos turísticos e

belas praias, onde o visitante

]P>(QJ1U[§A1DA

CANlr(QJ lDA§

]P> JEJDJR.As

,Açartomentos rovo, o tenmor
Ar-condicionam- IV em cores

Águo próprio
Em amplo Óreo verde

www.nelvia.com.brfcantodaspedrcs
lWIW.globa�ites.com.br/contodospedrQS.htrn
FONE/FAX: (047) 369-3107

FONE: 369-3524

Zimbros - Bombinhas � se

encontrará, com certeza, a

tranqüilidade necessária e o

agito indispensável durante as

férias.
Os turistas menos avisados

são surpreendidos com as

atrações e opções de lazer. O
Carnaval é conhecido na

cionalmente pela alegria e

animação. Turistas de todos os
cantos do País chegam à ilha

. para se juntar aos blocos
carnavalescos e curtir o

reinado. de Momo.
O centro histórico nos

transporta para o ano de

1658, quando iniciou efe
tivamente o povoamento da

região. A ilha, entretanto,
ábrigara, em 1504, a expedi
ção de Binot Paulmier de Gon

neville, que um ano antes

partiu da França "em busca de
belas riquezas das índias.

Ainda no Centro, pode-se
visitar o Museu Nacional do

Mar, onde se encontra a

embarcação a remo "Parati",
com a qual o navegador Amyr
Klink fez a travessia do

Edson .Junkes

Patrimônio: centro histórico nos transporta para o séculoXVI

Atlântico. A Igreja Matriz de para atender o turista. Barcos
Nossa Senhora da Graça, fazem passeios por toda a orla
edificada a partir de 1699, e o e arquipélago da região. Um
Mercado Municipal, concluído programa imperdível.
em 1900. A alguns minutos dó

Ao todo são 13 praias, com Centro, no Cabo João Dias, -

a infra-estrutura necessária encontra-se o Forte Marechal

Luz, uma edificação militar que
tinha como objetivo proteger a
ilha de embarcações inimigas.

Por tudo isso a cidade é
conhecida como a Ilha En
cantada ríe São Francisco do
Sul. Vale a pena conferir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os 'primeiros ac .

Binot Paulmiecd 'QiPn.�yrJle
após a data qfipia,;;€l!) q§lsco
Essa expedição',:)imaQêiâd
França, partiu do Po,�o d'�
Nau L'Espoirdesceu oAtl�nttço ao. o, la
rota, aportando em 1?neir�.lae;;1504 emittena$
desconhecidas", que-sabe-se hoje erap litorald�;':9,ê:8t
Catarina, mais precisamente a Ilha de,São FranCiscO
Durante a estada emterra, atripulaçâ.g'do L'ESP9irêÕp
com os fndios cariiós. comandados pelo caciqueAros
Para marcar a passaqemjíeHinot Paulr:nLerde}GonnE!.
levantada uma cruz de rnadeira com a seguinte inscdç

.

"Aquj Binot Paulmier de G�nneville. plant9ueste qpJ
..

, sagrado, associando em paridade a tribo corrrs ,Iinh
normanda".

-'
.' ..... ,

','

Em 1:ß58, Manoel Lourenço Çl7Andradetrot,Jxe,'�I§mda
, família, gr?lnde número de escravçs, gado, instri:Jmer1�p�
:. 'a'grfcdl?s'e ferramentas para exploração mineral, iniciandp :r\

assim O povoamentoda ilha. .�\�

O,povoado foi elevado à condição de Vila em 1660 e, ci,hco V
anos mais tarde, São Francisco (ja Sulfoi elevªdo,àJF>,arQquia",�
Após a morte de Lourenço de Andrade, a ilha fofgovern99? ,ie,

,peló capitão-morGabriel Lara. :,.;: w" ,;.
:DEl triste lembrança foi apassaQem�d,mini�trativéj. do cap,it�9-

'

mar Domingos Francisco FrancisqL:ies, o Cabecinha, Ere.."

.

imprimiu certo progresso à\fila, más à,s custas cl� muit?.
vlolêneia para atingiros'obj�tiyq!3traç<;ldos: Autoritário!h.�

. felgtos impressionantes das açõés'de Francisques. De!3t'àqú�",!
. para o episódio com o párocof;rei Ferriando, que teria sido

.

deixado à deriva, numa canoa velha, apenas com urna porção
de peixe seco.

Importante para a evolução davila foi avinda; em correiçãtf do,
desembargador Rafael Pires Pardinho, após o
desaparecimento deCabecinha,
Pardinho orqanizou os negócios da Justiça e da

administração, limitou o.termo da vila" que ficou dividida 8.0
Sul com Laguna e ao Norte com Paranaquá, Paraná
determinou que o cargo de capitão-mor fosse preenchido
através de eleição. Autorizou a construção da Casa do

Conselho e da cadeia.
Inicialmente, a vila pertencia à Ouvidoria de São Paulo

passando, em 1723, à jurisdição de Paranaguá. Dois anos
depois, com a criação da Ouvidoria de Santa Catarina, iniciou
se um impasse que persistiu até 1831 J quando o governo
imperial determinou a anexação à JUrisdição de Santa
Catarina.

.
.

o MELHOR DA ILHA

EM

QUALIDADE E

PREÇOS BAIXOS

Rua Barão do Rio Branco, 640 ·llna de São Francisco do Sul • SC

Turistas 'invadem' a ilha
durante temporada de férias

Gente de todos os !ados chegam diariamente a São Francisco do Su!

para curtir a be!eza e a tranqüilidade do !oca!

O que mais se vê pelas
ruas são ônibus e carros de
outras cidades e' estados,
com destaque para o Paraná
e São Paulo, e até do exterior.
A maioria conhece- os en

cantos da ilha por cartões
postais. é pela propaqanda
boca-a-boca, como é.o Caso

des arqentinös.: em grande
maioria."

O estudante Pedro

Ballejos, 24 anos, ainda com
dificuldades para entender o

português, chegou a São
Franciscodo Sulna'rnanhã de
sábado (30), numa excursão
com

. mais 30' outros
conterrânebs «, "É a primeira vez
que venho ao Brasil: Gostei de
tudo o que vl..até aqora, O
roteiro tem me .encantado, o

que me incentiva: aivoltar no

ano que-vem", dedaroú ..

O gru.p.o de arqentinos
tinha roteiro pré-definido pela
ilha e pretendia "aproveitar
todas as opções de lazer

possíveis". As meninas eram

as mais animadas, apesar dos
rapazes não conseguirem

esconder o interesse pelas
belas brasileiras que desfilam

pelas praias da cidade.
Outro turista encantado

com a ilha é o mineiro
Wladimir Acácio Dias, 40,
morador de Limeira, São
Paulo, onde é representante
comercial. Desde o dia 23,
ele e a noiva Vânia 'Helena da

Rocha, 27, estão em Santa
Catarina aproveitando as

férias. Chegaram a São
Francisco do Sul no sábado
e pretendiam ficar até a

próxima segunda-feira.
O casal não poupou

.

elogios ao Estado, muito
menos à ilha. "Já viemos

algumas vezes a Santa
Catarina e sempre somos

muito bem recebidos. Aqui é
outro mundo, as pessoas são
mais cultas e sabem receber
o turista", elogiou, justificando
o porquê de muitas vindas ao

Estado.
Outra turista de Minas

Gerais aguarda, desde

sábado, a chegada do Car
naval na Ilha. Maria Apa-

Confecções

KORIMAR
Toda a Linha Prolo

Biquínis - Maiôs - Sungas
.

e Multo Mals

AvenidaAtlântica, 764 - Praia da Enseada - São Francisco do Sul

Fotos: Edson Junkes

recida Dias Siqueira, proíes
sora, 30, está curtindo as férias
na cidade pela terceira vez.

Conheceu a cidade através de
uma colega de faculdade e

nunca mais deixou de visitar a

cidade.
- O Carnaval daqui é ótimo.

É muito animado e a gente
brinca pra valer - resumiu. Ela
deixa a ilha após o reinado de

Momo, mas já adianta: "No ano

que vem, eu volto", promete.

PANIFICADORA BISCOPAN
Avenida Santa Clltarina, 702

Praia da Enseàda - São Francisco do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Passeios de barcos e escuna
revelam toda a beleza da ilha

Uma das atrações da Ilha
Encantada de São Francisco
do Sul são os passeios de
barco e de escuna que saem

de vários pontos da cidade. Os
roteiros são os mais variados,
mas todos são ótimos do ponto
de vista do lazer e da diversão.

Alguns barcos vão até

Joinville, outros contornam
as ilhas que fazem parte do

arquipélago, parando para
um banho de mar bem

longe do litoral, mas com a

segurança de estar à bei
ra-mar.

Uma destas embarcações é
o Cypraea, um barco com

capacidade para 70 pessoas,
que sai (às 10, 14 e 17 horas)
da Praia da Enseada, num

passeio de duas horas, com
parada de 40 minutos na Ilha.

Velha, onde os passageiros

Turistas se encantam com o arquipélago e com a orla marítima

que se desnuda lentamente à sua frente

podem se banhar nas águas
claras do mar.

O proprietário, Carlos.
Eduardo Jerke, 36 anos, há 14
trabalhando com transporte
marítimo de pessoas, disse

que a embarcação possui
equipamentos de segurança,
que garantem uma viagem
tranqüila. "Temos coletes

salva-vidas, macas, tubos de

oxigênio e demais equipa
mentos exigidos", informou,
lembrando que a tripulação é

composta por três mari
nheiros.

Na opinião dele, á Praia da
Enseada é uma das mais
bonitas do litoral catarinense,
com o Arquipélago das

Graças, com cinco ilhas
maravilhosas. "É o passeio
ideal para o turista de todas
as idades", completou.

Fotos: Edson Junkes

Passeio: turistas curtem a beleza do arquipélago,
marinheiro no detalhe

Turistas não conseguem esconder a emoção
Nenhum passageiro das

embarcações que fazem os

passeios pelos arquipélagos
consegue expressar o que
realmente sente durante a

viagem. Todos são unânimes
sobre o prazer em desfrutar
do passeio mar a dentro.

A maioria dos turistas são
de outros estados, princi
palmente Paraná e São

Paulo, mas os estrangeiros
também estão presentes.
Muitos já visitaram São
Francisco do Sul mais de
uma vez, como é o caso do

Opção: turistas aproveitam a parada para o banho demar

_.........._ FLIPEI(M1AMIlRAZUL
Divirta-se pra valer!

Avenida Atlântica, 764 (em frente ao Posto San Rio)
Praia da Enseada - São Francisco do Sul.

engenheiro agrônomo ar

gentino, Javier Puga, de 27

anos, morador da Província.
de Buenos Aires, quinta vez
em Santa Catarina e terceira
no Município.

"Adoro o mar. Pratico mer

gulho e não consigo resistir à
beleza das praias do Brasil. Na

Argentina não tem este sol
nem as belas praias daqui",
confidenciou, prometendo
voltar outras vezes.

Puga estava acompanhado

Rua Barão do Rio Branco, 614
Sala 4 e 5 - Centro

Fone: (047) 444-2247

AUAL

Praça da Bandeira, 59
Centro

Fone: (047) 444-1215

pela namorada Carina Mas

seris, 27, que está no Brasil

pela segunda vez. Ela resumiu
o gosto pelo mar e o motivo do

passeio numa única frase: "Me
encanta".

Na mesma viagem, a

paranaense Luciana dos
Santos, 21, da cidade de

Irati, de máquina fotográfica
em punho tentava registrar
todos os momentos do

passeio. Luciana ficou em

São Francisco do Sul uma

semana e pretende voltar.
"As praias daqui são limpas.
Outro ponto positivo são os

esportes promovidos nas

areias. Gostei muito", decla
rou.

Rua Corupá, 100 - Balneario de Enseada
São Francisco do Sul - SC

POUSADA ESTRELA DO MAR
Ilha de São Francisco do Sul
Reservas: Chalés para 4 e 6 pessoas

Fone (047) 442-2138 /442-3104

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Artesãos têm espaço garantido
na ilha de São Francisco do Sul

Loja de artesanato, na Praia de Ubatuba, reúnemais de 100 itens de
trabalhos de artistas, além de restaurarmóveis

A Loja Artesanato da Ilha,
na Praia de Ubatuba, inaugu
rada no início de dezembro, se.
tornou o espaço dos artistas de
toda a região. A loja comer

cializa trabalhos artesanais em
cerâmica, vime, madeira e

resina, pinturas em pátina e

decapê, rnarmorização em

móveis novos e usados,
bijuterias, peças para deco-

ração, bordados e tapeçaria,
inclusive do Nordeste, com
preços que variam entre R$
1,00 a R$ 500,00.

O proprietário da loja,
Woodrow Jeremias Bora

czynski, 31 anos, há mais de
dois resta:ura móveis em

madeira e ferro. Iniciou as

atividades no Norte do Paraná,
onde -fez cursos para o

Técnica: Boraczynskidurante trabalho de restauração

Restaurante e Pizzaria

fILEQUINHO'S BAR
. �

Tradicional comida caseira no bufê por apenas R$ 4,50 por pessoa.
Servimos também à Ia carte com frutos do mar

Temos todos os tipos de lanches

EXPEDIENTE

Caderno Jäo Jrandsco doJul
Suplemento Especial do Jornal CORREIO DO POVO
Diretor-Presidente: Eugênio Victor Schmöckel
Diretor-Administrativo: Francisco Alves
Editor: Maurílio de Carvalho ORT/SP 25.124

Diagramação: Beatriz Sasse
Revisão: Arialves Laus
Fotos: Edson Junkes

Rua Walter Marquardt, 1180 - Jaraguá do Sul- se
Telefones: (047) 370-7919/370-8654/370-7944/370-8649

domínio completo da técnica.
Em São Francisco do Sul há

quatro anos, trabalha em

tempo integral para dar conta
do número de pedidos.

- O tempo de restauração
varia conforme o tamanho
da peça. Geralmente, levo
cerca de 15 dias para concluir
um trabalho -, contou, lem
brando que o preço para a

restauração pode ser ne

gociado em metro quadrado
ou por peça. "Às vezes, a

peça é pequena e não dá

para ser cobrada por metro _

quadrado. Sempre faço o Artesanato: loja temmais de 100 itens de trabalhos

orçamento, sem compro
misso, para os interessados",
completou.

NA LOJA - A esposa,
Mara, que trabalha dia
riamente na loja entre 8 e 23

horas, durante a tempora
da, disse que tem trabalhos
de artistas de toda a região,
inclusive do Nordeste.
"Damos preferência aos

trabalhos dos artistas da
. ilha e região, como forma de

incentivo e pela fàcilidade
no contato", revelou, lem
brando que o forte dos

negócios são as peças para
decoração.

Com uma simpatia de
fazer inveja, Mara consegue
atrair a atenção dos clientes

para a quantidade de itens

disponíveis na loja, que se

surpreendem pela variedade
e beleza dos produtos.

semana e que será uma das

'/professoras do curso promovido
, pela loja, a se realizar em

-març0f.Ver fez o curso de Artes

aplica as da Acrilex, em São

Paulo; Desenho e pintura, nó
Liceu de Artes e Ofício, também
em São Paulo, entre os anos ds
1989 e 1994.

Foi premiada com a

medalha de ouro da Maisan

Baron, em São Paulo, em 1990
e 1991, durante o Festival
Danças e Cores. Ficou em sg

lugar .no 7Q Concurso Inter
nacional do minipresépio, em
Curitiba, Paraná, no ano

passado, concorrendo com

cerca de 320 artistas.

CURSOS - A Loja
Artesanato da Ilha vai

promover, em março, cur-sos
de Artesanato,· Desenho e

Pintura, ministrados por
artistas da ilha, com duração
de um ano. Os interessados

podem obter maiores infor

mações na própria loja ou

pelo telefone 442-2169.
O preço do curso varia de

acordo com a opção.

Artista baiana encontra na ilha lugar ideal
A artesã Vera Valença, 52

anos, natural de Ilhéus, Bahia,
encontrou em São Francisco
do Sul o lugar ideal para
dedicar-se às artes. Há oito na

ilha, Vera trabalha com

conchas, gesso, cerâmica,
madeira e óleo sobre telas, e

tem na Loja Artesanato da Ilha
o forte da comercialização das
peças.

''Trabalho com artesanato há
mais de 20 anos e com óleo
sobre tela há dez", contou,
lembrando que produz, em

média, cerca de 50 peças por

Loja do

.J1ICDhsL

�one ��1 ������. Av, Atlântica, 1��· tnSeaaa . Säo rrancisco ao Sul· sc

r..JItz RESTAURANTE

!J E LANCHONETE

�BuM em Quilo '" Lenches
Avenida Atlântica, 764 (prox a LOJa do Jacare)

Praia da Enseada- Sâo Franclsco do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Turistas de todo o País chegam
à ilha para curtir o Carnaval

Folia é comandada por dois blocos e quatro escolas de sambe, que arrastam
multidões pelas ruas da cidade e na Praia da Enseada

Turistas de todo o País e moda deverá ser as tan-
Fotos: Diwlgação,

alguns do exterior, com

predomínio dos argentinos,
já descobriram o Carnaval
na ilha de São Francisco do
Sul. O ponto alto da folia é
o concurso de fantasias

promovido pelo Clube
Náutico Cruzeiro do Sul e os
desfiles dos blocos e das
escolas de samba. A irre-
verência toma conta dos

quatro dias de reinado de
Momo, com muita alegria e

animação.
Animadíssimo, o presi

dente da Scauv (Sociedade
Carnavalesca Amigos Uni
dos da Vagabunda), Cyro
Raposo, conta os dias para
chegar o Carnaval. O bloco,
que há 28 anos é um dos

responsáveis pela conta
giante folia na ilha, tem

como característica homens
vestidos de mulher. "Este

ano, a coisa vai pegar. A

tasias de "Tlazinha e Fei
ticeira do H', Xuxa grávida,
Carla Perez, 'As amigas',
numa alusão ao grupo ser

tanejo 'Os amigos' e muito'
mais", declarou entusias
mado.

O bloco começou, em

1971, quando um grupo de

empresários vestidos de
-

mulher saiu à rua. "Na

época, chegaram a ser

detidos pela polícia", lem
brou Cyro.

Outro destaque é o Bloco
do Bolacha, que tem as

mesmas características do
concorrente e bastante gás
para agüentar os quatro dias
de folia.

Este ano, as quatro
escolas de samba decidi
ram unir os cerca de 500

componentes num só des
file. O presidente da Es
cola de Samba Filhos da

- I
Avenida Atlântica, 229 - Praia da Enseada - São Francisco dEJSul - SC

Ilha, Willi dos Santos,
também campeão dos
concursos de fantasia,
disse que o tema do desfile

será histórias sobre a Ilha.
"Vamos mostrar as his
tórias da carochinha sobre
a ilha contada pelo povo",

explicou, lembrando que,
há dez anos, a escola vem

animando o Carnaval em

São Fancisco do Sul.

Proqrarnaçãooos desfiles
Este ano, Os Amigos da Vagabunda e Bolacha

saem no sábado, às 18 horas, na Praia da Enseada.
No domingo e na terça-feira, às 20 horas, na cidade,
junto com as éscolas de samba. Essas também
desfilam no domingo e na terça-feira, na Praia da
Enseada, e na segunda-feira, na cidade.

Uma boa notícia para os foliões que pretendem
passar o Carnaval em São Francisco do Sul, o

presidente da Scauv, disse que quem quiser participar
da tolia poderá se inscrever na hora ou entrar em
contato com ele.

- O bloco está aberto para quem quiser participar.
Basta entrar em contato comigo pelo telefone 444-

(

0985 ou nos procurar nos locais dos desfiles. A única
exigência é que estejam caracterizados de mulher,
com espírito de Carnaval e com muita disposição -

disse Cyro.
Willi também não deixou escapar a animação e

a ansiedade com a chegada do Carnaval. "Venham
para o Carnaval de São Francisco do Sul que não

Campeões: Will/es fllhsJsns(ns, no Carnsvsl/97 vão se arrepender", convidou.

SURF MERCADO
SEAWAY

Oferece: Gelo da Ilha
Panificadora
Açougue e Frios
Produtos Alimentfcios
em Geral

Rua Teresina, s/n.· - Prainha - Enseada
São Francisco do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



G - Jão frandsco do Jul CORREIODO POVO

São Francisco do Sul oferece
mais de 20 pontos turísticos

o visitante que pretende
conhecer os pontos
turísticos da Ilha de São
Francisco do Sul poderá
encontrar informações
junto à Secretaria de
Cultura ou nos folder's
distribuídos pela Prefeitura.
São mais de 20 pontos que
o turista não pode deixar de
visitar.

Mercado Público �

Municipal
Inaugurado no dia 20 de

janeiro de 1900 - após
quatro anos de construção
- o prédio foi construído na

administração do dr. Luiz

Construções de meados do século XVI contrastam com a beleza das 13

praias e do Forte Marechal Luz e do Museu do Mar

Gualberto. o atendimento
ao público era realizado
através de uma bateria de
boxes na área central e
outra na parte externa,
servindo como centro

comercial de São
Francisco do Sul por várias- I

décadas.
As acomodações para a

comercialização de

pescados foram concluídas
em 1'928, e são anexas ao

prédio principal.

Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Graça
Em 1699, em função da
melhoria financeira

resultante da tributação
sobre a farinha de

mandioca, peixe,
aguardente e outros

produtos produzidos na

ilha, o Conselho, líderes e o

povo decidiram construir
um novo templo na cidade.
A argamassa utilizada na

construção é composta de
cal de concha, areia e óleo
de baleia.

Museu Nacional do Mar
Único do gênero na

América Latina, o museu

guarda a história dos

heróis, aventureiros e

desbravadores, que
enfrentaram
o mar na

conquista
de novas

Segurança: os canhões do Forte protegiam a Ilha dos inimigos

ARTESAN,ATO
DA ILHA

Esquina da Avenida Sete de Setembro com a

Rua Felipe Mussi (Rua do Terminal da Petrobras)
Praia de Ubatuba - São Francisco do Sul

_ "" PANIFICADORA

SAO FRANCISCO
CONFEITARIA E LANCHONETE

Pães - Doces - Salgados
loja de Conveniência

ACEITAMOS ENCOMENDAS

Fone: (047) 444-0838
Rua Coronel Carvalho, 110 - São Francisco-do Sul

Graça: o charme da mulher brasileira encanta as praias

terras ou para garantir o
sustento do dia a dia.
É um conjunto de núcleos
dedicados à pesquisa de

acervos, incrementando,
valorizando e divulgando a

cultura ligada ao mar.
-r

O museu exibe a

embarcação a remo

"Parati", barco com que o

navegador Amyr KIi_!1k fez a

travessia do Atlântico.

VENHA CURTIR O MELHOR CARNAVAL CATARINENSE!!!

Avenida Atlântica, 1074 - Praia de Enseada - São Francisco do Sul

Fone/Fax para Reservas: (047) 449-0122

Apartamentos com

Ar condicionado,
TV em Cores,
Frigobar,
Sacada e

Ventilador de Teto

. . ,

Frente para o mar

Café da Manhã

Estacionamento

Toalhas de Praia

Guarda-Sol

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Outros pontos turísticos da
Ilha de São Francisco do Sul

Sambaqui
São antiqas residências

indígenas encontradas ao
longo do litoral de São
Francisco do Sul, sendo
elevações àrqueolóqícas .

constituídas de conchas.

Ilha da Paz'
Localizada na entrada da
Barra de São Francisco,
circundada de praias e
costões. Abriga o farol,
datado de 1905.
Para visitação ou pernoite é
necessário autorização das

Capitanias dos Portos.

Arquipélago da Baía da

Babitonga
Constituído por 24 ilhas de
rara beleza, própria para
passeios e banhos. Acesso
através de barcos ou
escunas.

Museu Histórico
O museu reúne em seu

acervo objetos, fotos,
móveis e mapas que nos

contam um pouco sobre o

passado.
Totalmente restaurado, o
prédio começou a ser

construído no final do
século XVIII para, segundo
o costume da época,
instalar a Câmara e a

cadeia pública,

São diversas opções para que o turista possa curtir e se divertir durante as .

férias na ilha de São Francisco do Sul

Forte Marechal Luz
Localizado a alguns minutos
do Centro, no Cabo João
Dias, o Forte, construído a

partir de 1'900, tinha como
..

mi$são proteqer a ilha dos
invasores e inimigos.
Em 1915, implantou-se a
quinta batena.
O Quartel de Guerra, com
dois canhões de 152,4
milímetros e dois de 120

milímetros, tem como

patrono o marechal Luz, e foi
desativado em 1977.

Hoje, a guarnição funciona
como colônia de férias dos
militares das Forças
Armadas e está aberto à

visitação pública sob
consulta.

porto e a Praia dos Paulas,
de seu pico é possível ver
toda a ilha de São Francisco
do Sul. É preciso teresplrito
aventureiro para chegar até
o topo, o acesso é através
de picada íngreme.

Ferry Boat
Se você estiver dê carro, essa
é uma opção de transporte
para a travessia entre a ilha de
São Francisco do Sul e parte
continental doMunicípio.
Durante o percurso de

aproximadamente 30
minutos, pode-se apreciar a
beleza da Baía da

Babitonga. O embarque é no
Bairro Laranjeiras e, no

continente, na localidade do
Estaleiro.
O Distrito de Saí oferece ao
turista hotéis, restaurantes e

passeios.

Fotos: Edson Junkes.

Estilo: construções coloniais dão um toque especial

Morro do Pão de Açúcar
Com cerca de 150 metros

de altitude, localizado entre o

Centro Histórico: início da colonização da Ilha

- Saídas

d,
iariamente às 10:00, às 14:00 e às

17:0",- Parada para banho em águas cristalinas . : ••.•
- Barco com capacidadepara 70pessoas

,. ':" .

- Serviço de bar a bordo
.

- Háleanos transportando com segurança e qualidade

• (047) 449·0331

Aluga-se
Apartamentos
�- na Praia
da Enseada

01'. CA!J

��l.A v\�t--
Óculos Solares - Lentes -

Armações

Verão: Ilha recebe turistas para curtir o sol e as praias

Avenida Atlântica, 1074 (Anexo ao Hotel Enseada)
Praia da Enseada - São Francisco do Sul

Promoções Linha Solar com 20% de desconto à vista
Fone: (04n 449-1373
Aven�a Santa Catanna, 70
Praia de Enseada
São Francisco do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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São 13 belas praias para o turista
curtir banho de mar, pesca e surfe

Ingleses: pequena e tranqüila,
abriga o antigo estaleiro Hoepeck.
Figueira: onde está o Kowalski
Marine Hotel.
Paulas: praia tranqüila de águas
calmas.
Calixto: zona residencial e
colônia de pescadores.
Balneário de Capri: onde se

localiza o Capri Iate Clube, praia
ideal para esportes náuticos.
Forte: a 15 quilômetros do
Centro, própria para a prática de
surfe e pesca.
ltaguaçu: de mar aberto, própria
para banho, pesca e surfe. Possui
areias monazíticas (mineral de
cormarrom-amarela e
avermelhada.Quimicamente, é
um fosfato de cério).
Ubatuba: também de mar

aberto e ideal para banho, surfe
e pesca.
Enseada: tem três quilômetros
de extensão. É a mais

procurada pelos turistas, com
águas tranqüilas e infra
estrutura em hotéis, bares e

restaurantes. Durante a

temporada é opoint.
Mole: localizada no final da Praia
da Enseada é ideal para surfe.
Saudade - Prainha: onde se

realizam os torneios de surfe.
Grande - Ervino: divisa com a

Barra do Sul, a 22 quilômetros
do centro de São Francisco do
Sul. Possui formação de dunas.
De mar aberto é própria para
banho, surfe e pesca.
Bonita: local pitoresco de
beleza rústica e atraente. Alerta: durantemuitos anos o farol orienta as embarcações

Diversão: passeio de escuna pelo arquipélago da Babitonga
'

'RODíZIO DE 'PIZZAS
DAL

*MAIS DE 60 BORES
PRÓXIMO A PONTE DE ENSEADA
SÃO FRANCISCO DO SUL - SC
FONE: 442-3160

\JiIo.. Revelação 1 hora

Fone: (047) 444-4688
Rua: Babitonga, 199 - Centro Histórico

São Francisco do Sul - SC

Zibamba Hotel ***
Tradição francisquense do bem servir

* Bufê es�ecial Zibamba - R� 9,80 w�essoa
* lingua�o Grelna�o
* À Ia carte
* AlmD�o Executivo Zibamb3 + bufê + SObremesa + suco = R� 4,90
l\'enha epos'sô; Ö 'Cörnâ�öi 'no' Zíbambö'e' aproveite 'ö 'me'lh'ôr
,

folia de Momo do Norte-Catarinense, '

Confira nossas tarifas para o pacote de Carnaval

PACOTE PROMOCIONAL ESPECIAL ZIBAMBA =

� dioria� t vi�ija ao Mu�eu do Mar t �a��eio de t�cuna,

Apena�: �� LL�,�� o ca�al

ChecK,in ' 5° as 12 t'oros
e ChecK'OlJt. 2D Os 12 ha())

Cona1çoos de pogarnenlo:
50% de toda a despesa no

ChecK'Out e saldo t 2

cheques pala 30 e 60 dias, .

Páscoa, Dia das Mães, Corpus Christi e Dia dos Namorados

Pacotes com programações especiais - CONSULTE-NOS

BUfÊ
e'

À tA CARTE
SUA MELHOR opçÃO NO VERÃO

Na ponta da Praia de Enseada

São Francisco do Sul
Fone: 449-1060

Conheça a Ilha Encantada de São Francisco do Sul
CENTRO HISTÓRICO - BAíA DA BABJTONGA - MUSEU NACIONAL DO MAR - PRAIAS DA ENSEADA,

PRAINHA, GRANDE, UBATUBA, ITAGUAÇU, FORTE E CAPRI- VILA DA GLÓRIA
Praça Getúlio Vargas, 01 .. CEP 89.240�OOO ... Telefone: (047) 444 ..222,2

home paqe: www.saofranclscodosul.ccrn.br

. PrefeituraMunicipal
de São Francisco do Sul

Administração 97/2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIAT

Vende-se
Fiat Tipo,

ano 94, por
R$ 8.500,00.

Tratar: 372-1280.

Vende-se Pick-up
Fiat, ano 86,

por R$ 1.800,00.
Tratar: 376- 1446.
Aceito proposta.

Vende-se
Uno ELX, ano 95,

4 portas,
completo, menos ar

condicionado, por
R$ 4.000,00
+ 18x de

R$ 329,00.
Tratar: 375-1735.

Vende-se
Fiat Fiorino,

ano 93, motor 1.5,
gasolina, com

rodas de
liga leve, por
R$ 6.000,00.

Tratar: 375-1515.
Aceito moto

até R$ 3.000,00

FORD MOTOS

Vende-se Fiesta,
ano 98,

R$ 4.000,00
+ 21 x de 450,00.
Tratar: 371-5082.

Vende-se moto

Sundown, ano 98,
cor preta,

por R$ 1.600,00.
Tratar: 370-01 88.

Vende-se Belina,
ano 81, álcool,

'

ou troco por carro
de maior valor.
Tratar: 372-0324

ou após às
19 horas no

371-6266.

Vende-se
moto XR 200,

ano 97,
com 1.350 km,

sermnovo.

Tratar com Jairo,
973-8787

por R$ 4.000,00.

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.

AUTOMECÂNICA MORAES
MECÂNICA - ELÉTRICA E

INJEÇÃO ELETRÔNICA

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

A sua. .....elhor opção!
- Balanceamento e Geometria

( Veículos Nacionais e Importados)
-Consertos Rodas Liga Leve

-Serviços em Suspensão (rebaixar)
-Pneus - Borracharia

'FONE (047) 371-1005 =.===
Rua Domingos da Nova, 93 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

!J?][JJ)/][Jnsrt»
370-2022

97 verde
97 bordô
96 azul
92 azul
93 prata
95 branco
93 verde
95 branca
95 marrom

94 azul.
94 verde
96 roxo
94 , preto
93 vermelho
92 bordô
92 prata
91 marrom
91 azul
91 preta
88 preta
88 marron
86 cinza
88 prata
87 branca
86 bege
85 prata

80,84 e 85

95 bordo
95 azul
Okm branca

Vectra GL - com rodas de liga-leve
Ipanema GLS completa
Corsa Wind cl rodas
Tempra 4 portas completo
Tempra 2 portas completo
Gol 1.6 CL rodas
Fiesta 1.3
PampaL 1.6
Pampa L com direção
Escort Hobby 1.0
Logus GLS completo
Corsa 1.0 (entrada + financ.)
Corsa 1.0 (entrada + financ.)
UnoS
Santana GLS completa
Gol CL completo
Saveiro
Kadett SL rodas
Verona GLX completo
Chevy
Voyage GL gsolina
Escort L
Chevette gas.
Kombi gas.
Parati gas.
Goi gas.
Gol Chaleira

Suzuki Intruder GL 800
CGTitãn
XR 200 (pronta para trilha)

Rua: Joinville, nQ 3573 - Jaraguá do Sul - sc

UM NOVO CONCEI1O EM vsianos USADOS!

VENHAM

VERAS
NOVIDADESNA

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 
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�Golfmais baratinho
�*

NOVIDADES
Genialidade italiana

De uns tempos pra cá, os carros têm quase todos a

mesma cara, com as mesmas soluções estilísticas em
vários modelos. Porém, quando há muita criatividade

pode-se fazer um simples carro do segmento médio
virar uma obra de arte. A Alfa Romeo provou mais
uma vez que isto é possível ao apresentar o novo 156

hatch, que vem suceder o 145 e também substituirá o

sedan 146, para diminuir uma provável concorrência
interna. Curvas acentuadas, detalhes, vincos marcantes
e muita ousadia farão o novo Alfa se destacar no meio
da multidão, já no começo de 2000, com opção de

. duas ou quatro portas.

:: Mantendo o mesmo charme e

;: imponência do novoGolf,�
s

li!
surge a versão 1.6, mais

m

m barata, commelhor relação
: custo-benefício.
li!

;i� Com as mesmas

:: características, este Golf sai
W
por US$ 22.450,. Com a alta

{tt

iii do Dólar, é claro, ficou
: caríssimo, porém o valor

: tende a baixar quando ele for
: produzido no Brasil, acredita
: se,jáemmeadosdejulho.
li! As maiores diferenças desteiii

.

prazer absoluto ao dirigir e
• I

muItfl segurança aos

ocupantes. Portanto, pela
diferença de preço em

relação às versões mais

luxuosas, estemodelo 1.6

pode ser considerado o

melhor dos Golf. É claro que
o ar-condicionado, nesta
versão, tem comando manual.

Ah, no lugar de aros em liga
leve, supercalotas. Com
diferenças tão sutis, quem se

importa?

modelo ficam por conta do

motor, mais fraco, porém,
nem tanto: chega amáxima
de 188 km/h.
De resto é mais simples,
porém não despojado.
Conta com ar

condicionado, vidros e

travas elétricas, direção
hidráulica e maioria dos
habituais itens de conforto.

Mas, o que mais importa, é
a modernidade do novo

Golf, que proporciona
iii

It

li!

li!<

m

li!<

@,

m

li!<

m

iii

W

m:

__ li!<

m:

li!<

Novo Alfa Romeo, a venda em 2000

Focus já encanta europeus
.

A era Escort já é passado na Europa, desde o :
lançamento do Focus, a nova família de médios da :
Ford, composta por hatch, sedan e perua. E se você :
pensa que ele agrada só pelo estiloNewEdge, como :
foi batizada a nova concepção de estilo da Ford, m

iii
você se engana. O Focus impressiona pela li!

modernidade do motor, desenho do painel, espaço :
interno, enfim, por tudo. É bem provável que :

chegue ao Brasil já em 2000. Na Europa, a versão m

�jJ,

1.6 sai por US$ 15.850,. iii

,.....".""""__,.....,.. - .........�____
li!

@"
I;-....--=���

: Diferenças em relação à� versões mais completas são suti�
m

iii

\\1

m

m

m

iii

li!

linhas modernas com formatos triangulares

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Girassol
IMÓYEIS

371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI 1741-J

COMPRA· VENDE • ADMINISTRA

LAN�AMENTO
AGUARDE ATÉ A PRÓXIMA SEMANA
PARA CONHECER O

Residencial GRACE KELLY

DISPONíVEL PARA VENDA
PANIFICADORA E CONFEITARIA·

- Cliente formada
- Excelente PONTO

OPORTUNIDADE

(Consulte-nos)

TEMOS MUITAS OUTRAS OFERTAS
DISPONíVEIS. (Consulte-nos)

ADMINISTRAMOS OBRAS COM
TOTAL ASSESSORIA

Precisamos de casas para alugar.
TERRENOS

• Vende-se terreno comerciallocalizado na Rua José T. Ribeiro, próximo ao Sup. Alexandre - R$

35.000,00 - (negociáveis).
• Últimas unidades do Residencial Miranda ria Rua Bertha Weege, a partir de R$ 5.500,00 a vista ou

parcelamos - uma entrada mais parcelas.
• Liberado para construção o residencial Alzira Hardt, próximo a Metalúrgica Lombardi, em Rio

Cerro, entrada mais parcelas - aceita-se carro.
.

.Terreno no Residencial Carolina em GM - R$ 5.000,00 - aceita-se carro.

• Terreno próximo a Faculdade pronto para construir de esquina com 3.800m2 - R$ 85.000,00 -

Negociáveis.
• Terrenos na Rua Afonso Schumann - lateral da Rua Bahia - R$ 20.000,00 - Negociáveis.
• Terreno no Giardini Lenzi, com fundamento para dois pisos com tijolos - 18x26m. - R$ 12.000,00
- aceita-se carro.

• Terreno loteamento Vieiras - 20x30 - 600m2 - R$ 15.000,00 - Negociável.
• Terreno no VersalIis II, 605m2 - R$ 20.000,00 - Negociável.
• Terrenos nos fundos da Igreja São Judas - com 14,50x35,00 - R$ 10.000,00 - aceita-se carro.

• Terreno próximo a Prefeitura Nova, Rua 919, sinD - com 2.469m2 - R$ 25.000,00
• Terreno noGiardini Lenzi com 3.813,48rn2- Excelente imóvel paracolocação deGalpões - R$ 75.000,00

.Terreno com três frente, na Rua - Padre A. Jacobs - próximo ao Getúlio Lenzi - com 1.426m2-

R$ 85.000,00 - Negociáveis.
• Terreno na Walter Marquardt - 19x1OO - R$ 75.000,00
• Terreno no lado do Champagnat - com 420,OOm2 - A partir de R$ 20.000,00
• Terreno nos fundos da Clínica Santa Cecília, Walter Marquardt, com 473,OOm2 - pronto para

construir - R$ 27.000,00
CASAS

• Troca-se uma excelente casa em GM - poroutra em Jaraguä - motivo - mudança de local de trabalho.

• Vende-se uma casa na Ilha da Figueira - próximc ao Salão do Vitória semi-mobiliada, com 5

quartos, garagem para 4 carros, sala para TV, mais 2 salas, piscina, ampla área de lazer com

churrasqueira, toda murada, aceita-se imóvel até 50% do valor - R$ 110.000,00 - Negociáveis. I
• Casa na Rua Rudolfo Hufenuessler, semi-nova, com I suíte, 2 quartos, I banheiro, sala TV- sala ;
jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira, toda murada, terreno com condições de colocar piscina - R$ �
13,5.000,00 - Negociáveis - aceita apto.
• Casa na Rua Argentina, lateral da Rua Rudolfo Hufenuessler, com 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, I sala de
TV, cozinha, ampla churrasqueira, toda murada, portão eletrônico, etc - R$ 125.000,00 - Negociáveis. �
• Casa na Vila Nova em uma Servidão com 601112 de alvenaria ao preço de R$ 20.000,00 -

.

Negociáveis - aceita-se carro.
• Casa próximo a Ind. de Elásticos Zanotti, com 2 pisos - 210m2 - 1 suíte, 2 quartos, salas, cozinha, 1

banheiro, garagem, etc. - R$ 50.000,00 - aceita-se troca semi-acabada
• Casa na Tifa dos Pereira - próx. ao Hospital Jaraguä - com 3 quartos - 2 banheiros, 3
salas, garagem para 2 carros, de esquina toda murada - terreno com um mini bosque - R$
110.000,00 - Negociáveis - aceita-se apto.
• Uma meia água na Ilha da Figueira - bairro Águas Claras, sOm - R$ 7.000,00 - troca-se por terreno.
• Casa no Loteamento Champagnat - 160m2 - R$ 60.000,00 - Negociáveis ..
• 2 casas no Ana Paula - uma R$ 35.000,00 e a outra R$38.000,00 - aceita-se apto. em Camboriú.
• 2 casas no mesmo terreno no Jaraguä'esquerdo - próx. ao loteamento Manfrini - R$ 20.000,00
- Negóciaveis.
• Casa com 2 pisos, defronte ao Urbano Franzner - 4 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, lavanderia,
garagem para 4 carros - toda murada - R$ 85.000,00 - Negociáveis - aceita-se terreno Comercial.

.

• Vende-se casa na Ilha da Figueira - próximo ao Salão Vitória - entrada de R$ 18.000,00, e
assumir financiamento na C.E.F.
• 2 casas na Rua Marcelo Barbi - R$ 32.000,00 - Negociáveis - aceita-se carro.

• Vende-se apto. próximo a universidade em Florianópolis - Negociável.

Este é o novo telefone
comercial da Gráfica,

Editora e Jornal

CORREIO DO POVO

370·8649

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1004 - R. ANTÔNIO TOBIAS - 235m' - Suite + 2 quartos - R$ 70.000,00
Cód. 1007 - R. HELEODORO BORGES - 300m' - Suite + 2 quartos - R$ 140.000,00
Cód. 1013 - R. VERDI F. LENZI - 325m' - 3 suites - R$ 230.000,00
Cód. 1017 - R. FLORIANÓPOLIS - 180m' - 4 qtos - R$ 77.000,00
Cód. 1018 - R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA - 386m' - Suite + 3 qtos - R$ 265.000,00
Cód. 1019 - R. ANGELO SCHIOCHET - 300m' - Terreno c/ t.soom» - Suite + 2 qtos -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 - Suite + 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 - 91m' - 3 qtos - R$ 44.500,00
Cód. i212 - JGUÁ ESQUERDO - 130m' - 3 qtos - R$ 45.000,00
Cód. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - 230m' - Suite + 2 qtos - R$ 95.000,00
Cód. 1251 - R. JOÃO PLANINSCHECK - 300m' - Suite + 2 qtos - R$ 180.000,00
Cód. 1314 - VILA LENZI· 125m' - 3 qtos - R$ 42.000,00
Cód. 1315 - VILA LENZI - 70m' - 3 qtos - R$ 25.000,00
Cód. 1353 - VILA NOVA - 140m' - Suíte + 1 qtó, c/ piscina - R$ 70.000,00
Cód. 1355 - VILA NOVA - 180m' - Terreno c/1628m' - R$ 155.000,00

CASAS MISTAS
coe. 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
C6d. 2006 - R. CENTENÁRJO - Centro - R$ 525m' - R$ 33.000,00
Cód. 2007 - R. MARINA FRUTUOSO - 1 020m' - R$ 60.000,00
Cód. 2009 - R. PROC. GOMES 1262m'- R$ 210.000,00
Cód. 2097 - BAEPENDI - 1018m' - R$ 130.000,00
Cód. 2112 - BARRA - 330m' - R$ 12.500,00
Cód. 2113 - BARRA - 364m' - R$ 10.000,00
Cód. 2114 - RES. PAPP - 430m' - R$ 18.500,00
ród. 2116 - LOT. OURO VERDE - 329m' - R$ 8.500,00
Cód. 2176 - CZERNIEWICZ - 375m' - R$ 14.000,00
Cód. 2191 - FIGUEIRA - 307m' - R$ 7.000,00
Cód. 2212 - JGUÁ ESQUERDO - 434m' - R$ 11.000,00
Cód. 2213 - AZALÉIA - 721m' - R$ 17.000,00 + parcelas
Cód. 2271 - VILA MABA - 496m' - R$ 15.000,00
Cód. 2291 - VILA LALAU - 600m' - R$ 35.000,00
Cód. 2353 - VILA NOVA - 487m' - R$ 35.000,'00
Cód. 2373 - VILA RAU - 360m' - R$ 13.0ÓO,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
Oód. 4002 - ED. FLORENÇA - 80m' - R$ 65.000,00
Cód. 4004 - MARKET PLACE - 44m' - R$ 46.000,00.
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65.000,00
Cód. 4010- CENTRO MÉD. ODONT. - 49m' - R$ 32.000,00
Cód. 4012 - ED. CHIODINI - 36m' - R$ 13.000,00
Cód. 4013 - ED. CHIODINI - 85m' - R$ 30.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3004 - ED. CARLOS SPÉZIA - 3qtos - R$ 53.000,00
Cód. 3009 - ED. CAETANO CHIODINI - 2 qtos - R$ 30.000,00
Cód. 3011 - ED. FLORENÇA - 2 qtos - R$ 50.000,00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suite + 2 qtos - R$ 65.000,00
Cód. 3021 - ED. ISABELA - Suite + 2 qtos .éÁ$ 75.000,00
cM. 3023 - ED. NOVO MILÊNIO - Centr6 (em construção) - Suite + 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. 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 II - R$ 230,00
Cód. 626 - APTO Rua Reinaldo Rau - suite, 2 quartos
Cód. 644 - APTO na Rua Barão do Rio Branco c/3 quartos - R$ 340,00

I
APARTAMENTOS

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

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

CASAS
CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carta de

Crédito - R$ 32.000,00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n° 043

I
(22x R$ 155,00) + R$ 22.000,00

I
CASA DE ALV. com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes de Oliveira - R$
180.000,00
CASA ALV. c/212m' - Terreno c/ 1.060m' - Rio Molha - R$ 45.000,00
CASA MADEIRA cl 6Om' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina, n° 165

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

II
CASAMADEIRA c/42m' - Ouro Verde n074 (40xR$170,00) R$ 7.5000,00
CASA ALV. com 70m' - Terreno cl 375,OOm' Ana Paula IV Lote n? 027 -

R$ 19.000,00

CHÁCARA
TERRENO com 80.ooom' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário 30%
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000,00

TERRENO

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

I90m' Rua João J. Ayroso - R$ 110.000,00
TERRENO com 1.54Om' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - R$
100.000,00
TERRENO com 15 x 27,5Om Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote n" 8 Loteamento Camposampiero assurrtir ,

(41 x R$ 335,00) + 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

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

R$ 30,000,00
TERRENO com 651m' - Lote n° 091 do Loteamento Ana Paula - R$
12.000,00
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x

I
de R$ 160,00 + R$ 5,600,00

.

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assurrtir saldo de 42 parcelas de
R$ 180,00 + saldo de R$ 3,500,00

.

Lote n° ll8do Loteamento CiriloZanghelini (assurrtir47 parco de R$ 180,00)
R$ 1.500,00
Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assurrtir 40 pare. de 180,00)
- R$ 3.500,00

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

o I - CENTRO - Casa de alvenaria cl 280m', suíte c/ closet + 2 quartos, hidra-massagem, bwc, dep. de empregada + escritório - R$
220,000,00 em até 50 meses.

02 - CENTRO - Sobrado de alvenaria cl 120m', 3 quartos, 2 bwc, terreno cl 16x16m$ 50,000,00
03 - CZERNIEWICZ - Casa de alvenaria antiga, terreno cl 2.5OOm' - R$ 100.000,00 - Negociáveis
04 - CHAMPAGNAT - Casa Nova cl 2 pavimentos cl 300m', com suíte + 2 quartos + dep. empregada.
05 - JARAGUÁ ESQUERDO - Casa de alvenaria cl 70m' + casa de madeira, terreno cl l5x45m - R$ 26,000,00
06 - FIGUEIRA - Casa de alvenaria c/150m', com suíte + 2 quartos - 'R$ 45.000,00
07 - JARAGUÁ ESQUERDO - Casa de alvenaria c/209m', 5 quartos, 2 bwc, terreno cl 445m' - R$ 65,000,00
08 - JARAGUÁ ESQUERDO - Sobrado de alvenaria c/300m', c/3 quartos, I bwc,'2 garagens, pvto. térreo, 2 apartamentos c/3 quartos
cada;' no pavto. superior.
09 - FIGUEIRA - Casa de madeira c/85m', 3 quartos - R$ 15,000,00
10 - VILA RAU - Apartamento c/147m', c/3 quartos, 7. bwc - R$ 55,000,00
II - VILA NOVA - Apartamento c/145m', cl suíte + 2 quartos - R$ 58.000,00
12 - CENTRO - Apartamento cl I quarto, sala, cozinha, e garagem - R$ 27.000,00
13 - CENTRO - Terreno comI. c/I ,200' - R$ 45.000,00 - Troca por apartamento
14 - VERSAILHES - Terreno cl 450m' - R$ 13,000,00
15 - BARRA - Terreno cl 607m' - R$ 14,000,00
16 - GIARDINI LENZI - Terreno cl 788m' - R$ 15,000,00
17 - VILA LALAU - Terreno comercial cl 380m' - R. Bernardo Dornbusch - R$ 35,000,00

Gráfica e Editora
CORREIODO POVO Ltda.

- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁRIO MÉDICO
- LAUDAS PERSONAUZADAS
- PASTAS
- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAIS TÉCNICOS
- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONAUZADOS
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
- JORNAIS PERiÓDICOS
- FOTOUTOS
- COMPOSiÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

Rua Walter

Marquardt, 1180
Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC
Fone: 370-7919

Vende-se disc-men
novissimo (antichock),

encaixe para caixa de som

- R$ 130,00 - Panasonie
Fone: 370-8654 cl Adriano

Rua Reinaldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

VENDE
• Em Schroeder Terrenos prontos para construir A$ 700,00 entrada A$ 130,00 por mês

_

• Terreno com 1.070m2 na rua Ernesto Emílio Horst, próximo à Marisol- R$ 45.000,00 parcelado

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

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

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

• Apartamento semi-acabado com 113m2, um quarto + uma suíte, churrasqueira, terraço, etc. No
Edifício Monte Carlos, centro - A$ 50.000,00

• Apartamento no Edifício Scnícchet, com 152m2, 2 quartos, suíte e demais dependências, 9º
andar - AS 30.000,00 + financiamento, 8 anos Banco ltaú.

• Casa de alvenaria c/192m2 terreno c/420m2, 3 quartos, 2 BWC, churrasqueira, garagem para
3 carros, etc ... - A$ 80.000,00

RUA CEL. 'ROCÓ"O GOMES DE/OLIVEIRA, 1207
JARAGUA DO SUL - SC - FONE:'371-2357

Comu-

rncamos

os novos

números

de telefone

da

Gráfica,

Editora e

Jornal

CORREIO

00

POVO

.

370·8654

370·8649

�370·7919

370·7944

AGF BRASIL SEGUROS

PORQUE O AMANHÃ SE DECIDE HOJE

\ .•�RIV�LTO ImóVO�
venda e locação
para telnporada

Barra Velha - SC

Gráfica e

Editora
CORREIO DO POVO Ltda.

- CARTÕES DE VISITA

- RECEITUÁRIO MÉDICO
- LAUDAS PERSONALIZADAS

- PASTAS

- FICHAS DE ESTOQUE

- MANUAIS TÉCNICOS
- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS

- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS,.REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
- JORNAIS PERiÓDICOS
- FOTOLITOS

- COMPOSiÇÃO A LASER

- IMpRESSÃO EM OFF-SET

Rua Walter Marquardt, 1180
Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC
Fone: 370�7919

Comunicamos os novos números de telefone da

Gráfica e Editora CP e Jornal CORREIODO POVO

370-8654 370-8649
370-7919 370-7944

Assine o'CORREIODOPOVO

R$ 30,00 - assinatura semestral

R$ 50,00 - assinatura anual

(047) 370-7919

-.W(047) 457-6272

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA DEALVENARIA
Rua: Maximiliano Hindelmeyer, 71

Terreno: 709,60m2
Const: 130,60m2

3 dorm. + sala + copa + cozo + dep. emp. +
área de serviço + 2 bwc + garagem

Valor R$ 66.000,00

Edifício Dianthus
Rua: Marina Frutuoso esq. clAngelo

Schiocheth.
Área: 214,07m2

1 suíte + 2 dorm. + sala estar + sala jantar
+ bwc social + cozo + dep. emp. área de

serviço + garagem
Valor R$ 119.000,00

• R. Fritz Hasse, 1119 -

Centro - 875,00m2 - 6O.cro,00
• R. Lewinos Krause -

Jaraguá Esquerdo - 450,00m2
- 15.800,00
• R. Henrich Augusto
Lessmann - Centenário -

392,00m2 - 15.800,00
• R. Alberto Klitzke - Vila

Rau - 420,00m2 - 10.60000

• Alv. - Rua Anita Garibaldi, 101 - Centro - 3 donn. - 350,00
• Alv. - Rua Cabo H. Hadlich, 546 - Centro - 3donn. - 450,00
• Alv. - Rua Ferdinando Schlünzen, 62 - Centro - 2donn. + 1- suíte -

400,00
• Alv. - RuaJoãoJ. Ayroso, 1855 -JguáEsquerdo- 5 donn. - 800,00
• Alv. - RuaJorgeM. Oliveira, 20 - Guaramirim - 2 donn. + 1 suite-
450,00
• Alv. - Rua Jorge Lacerda, 374 - Centro - 3 donn. - 450,00
• Alv. - Rua Cabo H. Hadlich, 546 - Centro - 3 dorm.
450,00
• Alv. - Rua João Planinschek, 1808 - Jguá Esquerdo - 3
donn. - 350,00
• Alv. - Rua Joaquim F. de Paula, 2055 - Chico de Paula - 4 donn. -

350,00
• Alv. - RuaMarina Frutuoso, 110 - Centro - 4 donn. - 560,00
• Alv. - RuaMariaD.Naguel, 65 -JguáEsquerdo - 3 donn. - 400,00
• Alv. - Rua Thomaz F. de Goes, 325 - Nova Brasília - 3 donn. + 1
suíte - 670,00
• Alv. - Rua 480 n049 - Czerniewicz - 3 donn. + 1 suíte - 560,00
• Alv. - Rua Frederico K. Vasel, 546 - B. do R. Molha - 3 donn. -

250,00
• Alv. - Rua João Picolli, 313 - Centro - 3 donn. - 300,00

VENDAS

CASAS

• AlV. R. Adélia Fischer,
298 - Centro - 300,OOm2 - 1

suíte +'2 dorm, - 160.000,00
• Alv. R. Thomas

Francisco de Góes, 325 -

Nova Brasília -196,38m2- 1

suíte + 2 dorm, - 85.000,00
• Alv. R. Ernesto Rudolfo

Fritz Sohn, 340 - Czemiewicz

- 226,OOm2 - 1 suíte + 2

dorm.- 81.000,00
• Alv. R. Francisco Hrus- LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS

• Av. Marechal Deodoro, 364 - apto. 303 - Centro - 2 donn. - 400,00
• Av. Getúlio Vargas, 49 - apto.-203 - Centro - 3donn.-400,OO
• Av. Mal. Deodoro, 28 - apto: 206 - Centro - 1 donn. - 250,00
• R: Emil Burow, 30 - apto: 201 e 202 - Centro -,2 donn. + 1 suíte - 500,00
• R: Expedicionário Gumercindo da Silva, 555 - Eel. Carvalho - 2 donn.
+ 1 suíte - 600,00
• Guilherme Wackerhagen, 641 BI: A apto: 404 - Vila Nova - 3 donn. -

350,00
• R: Procópio Gomes de Oliveira, 717 - aptos: 23 e 33 - Centro-
2donn. + 1 suíte - 335,00
• R: Reinoldo Rau, 400 -e. apto: 12 - Centro - 2 donn. - 250,00

LOCAÇÃO DE SALAS

• Av. Mal. Deodoro, 1594 sala 1 - Centro - 30,00 - 450,00
• R Exp. Antonio Carlos Ferreira, 798 - Centro - 59,00 - 320,00
• R Exp. Antonio Carlos Ferreira, 23 - Centro - 180,00 - 1.000,00
• Av. Mal. Deodoro, 49 - Centro - 70,00 - 300,00
• Av. Mal. Deodoro - Centro - 144,00- 2.700,00
• Rua: Angelo Schiochet, 311 - Centro - 50,00 - 280,00
• Rua: Cabo Harry Hadlich, 160 - Centro - 70,00 - 800,00
• Rua: Domingos da Nova, 154 - Centro - 40,00 - 280,00
• Rua: João Marcatto, 13 - Centro - 50,00 - 200,00
• Rua: Leopoldo Malheiro, 15 - Centro - 80,00 - 360,00

ka,1690 - Ana Paula I -

400,00m2 (inacabada) - 03

dorm, - 64.000,00

VENDAS
TERRENOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BANDABEQO

A Banda Beijo está de volta, pra valer! Durante os anos de 1988 e

1992 ela dominou as paradas musicais e o Carnaval de Salvador na voz

de Netinho.O estouro foi tão grande que acabou impulsionando o cantor
rumo à carreira-solo. Sem o vocalista, a Beijo ficou órfã e resolveu

encer.rar suas atividades. Foram cinco anos longe dos palcos até que no

[mal de 98 ela surpreendeu seus fãs com uma série de novas apresentações
e um novo CD, Banda Beijo Ao Vivo (Globo Polydor). Reformulada e

com uma voz feminina à frente, a Beijo voltou para ficar. I

No lugar de Netinho entra Gil, uma baiana de 23 anos com muito

pique e voz poderosa na melhor tradição das cantoras da terra de Jorge
Amado.O time demúsicos também foi renovado, com exceção do baixista

Marquinhos que permanece desde a antiga formação e hoje é o diretor

musical da Beijo.
Gil assumiu o posto com pinta de veterana. Logo que entrou no grupo,

em julho do ano passado, surgiu a primeira prova de fogo: enfrentar três
dias de folia e agitação geral em Aracaju, Sergipe, em apresentações que
dariam origem ao novo disco da Banda Beijo: Ao Vivo. Sem pestanejar,
a cantora encarou o desafio e provou que tem potencial e voz de sobra

para segurar a responsabilidade de liderar o grupo. ' (Flávia Rebouças)

"

Colégio Evangélico
,

�araguá
.

371-3022
,

�_'$ », !I'f.< m-':$l$_'�
\

Da esquerda, Anderson Brito (Mero) e Everton Demarchi (Dôro), dupla
dinâmica sempre atenta aos melhores lances da noite jaraguaense

,

'briga" boa, que vem LUNATICO míssil. Para a captura de

gradando > O lunático presidente um piloto inimigo,

rincipalmente os iraquiano, Saddam há também uma

armanjos. De um lado Husseim, está recompensa,

Globo, com a sua oferecendo a seus iJS$ 2,7 mil.

lobeleza (Valéria militares recompensas Quantias atraentes

alenssa). De outro a de US$ 13,5 mil para para a população

andeirantes, com a - cada avião derrubado do Iraque, onde um

scultural Tiazinha _ dos EUA ou Inglaterra, e funcionário público
Suzana Alves), do US$ 5,4 mil para a recebe cerca de

rograína H. ' destruição de cada US$,5,00 mensais.

INFORMATIVO CENTER'SOM

Títulos mais vendidos: Axé Bahia 99, Planeta Atlântida Hits (Vol.
3), Mexe Brasil e O Melhor da Paradise Danceteria (Vol. I e 2).

Principallançamento: Pe. Marcelo Rossi (Salmos).

E iV\ J.\I----_II
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I
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I
I
I
I
I
I

I • Programação válida para o período de 5 a 1112. I
._---------------------

.----c t 1"
II JOINVILLE

G.N.C. eine Mueller J: Lado a Lado (censura 12 anos).
I Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

I G.N.C. eine Mueller 2: O Encanto das Fadas (censura livre).

I Horários: 14h30, 16h15, 18h, 19h45.

I
Pânico 2 (censura 14 anos).
Horário: 21 h.

I
I
I
I
I BLUMENAU

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

G.N.C. eine Mueller 3: Os Pequeninos
Horários: 15h, 16h45.
Amor Além da Vida (censura 12 anos).
Horários: 18h30, 21h15.

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

."

,
I
I
I
l-
I
I
I
I

Cássio E. Trapp (10/2).
'. )

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

E� �'N'f"N'4NI VER
G.N.C. eine Neumarkt J: SoIdBdo do Futuro (censura 12 anos).

Horários: l4h, 16h, 18h, 20h, 22h.
G.N.C. eine Neumarkt 2: Lado a Lado (censura 12 anos).

Horários: 14h15, l6h30, 19h, 21h30.
G.N.C. eine Neumarkt 3: Amor Além da Vid, (censura 12 anos).

Horários: l4h, 16h30, 19h, 21h30.
G.N.C. eine Neumarkt 4: Poderoso Joe (censura livre).

Horários: 14h30, 16h45, 19h15, 2lh45.
G.N.C. eine Neumarkt 5: Simão - Fantasma Trapalhão (censura livre).

Horários: 14h45, 17h, 18h45.
Pânico 2 (censura 14 anos).
Horário: 21h15 .

Shirley Emmendoerfer (7/2),'
Catiucha Coelho (7/2), t
Alexandre Trapp (8/2),

qrNomeado como um dosmais

animados do Sul do Brasil, o Carnaval,

/

de Laguna recebe no próximo dia 15,
segunda-feira, a presença do eletrizante
Jorge Benjor e a excelente Banda do

Zé Pretinho. Tudo para "animar a

festa". E que festa!

Juliana Gonçalves
Emmendörfer (9/2) e

G.N.C. eine Neumarkt 6: Zoando na TV (censura livre).
Horários: 14h, 15h45, 17h30, 19h15.
Cartas na Mesa (censura 12 anos).
Horário: 21h.

PROCESSODINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DOSUL.

RuaMaI. Deodoroda �EIF �
. onseca, 1452 V

::ax;�� �CjDi
371,-3633

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!,Procópio Gomes, 481

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Os dons que Deus nos d'á
, Prezados amigos lei
tores desta coluna. Escre
vo, hoje, um relato de um

querido pastor de nossa

Igreja e um grande evan
gelista, o pastor Alcides
Jucksch. Passo, pois, a

relatar o que ele contou:

"Eu tinha inveja das

pessoas que eram ca

pazes de cantar com

bela voz. Para superar
esta deficiência, fre
qüentei aulas de canto.

A professora me ensi
nou que temos um mús
culo chamado diafrag
ma, localizado logo
abaixo do abdome. O
efeito seria o "trêmulo"
tão apreciado nos bons
cantores. Porém, mes
mo com muito esforço,
a minha voz não pula
va nem para CIma e nem

para baixo. Ficava es-

tendida no diafragma,
como uma bola de
chumbo:
Muitos anos depois,

tive que ensinar e diri

gir os hinos de evange
lização no interior do
País. Muitas pessoas es

tavam presentes. Geral
mente não havia instru
mento para acompanhar
o canto. Então descobri'

que eu tinha uma voz

muito forte e que me

possibilitava ensinar os

hinos' e coros. Com

preendi que recebera de
Deus exatamente o dom

que eu necessitava como

evangelista. Minha vo

cação não era ser cantor

de ópera na cidade. Deus
me deu somente o sufi
ciente que precisei. As
sim me foi revelado o

significado do início do

Salmo 23: "O Senhor é
o meu Pastor; nada me

( faltará".
De fato, nunca nos fal

ta o que é necessário para
desempenhar o setor da
vida ao qual fomos desti
nados. Deus nos dá tudo
o que precisamos. Aquilo
que não precisamos, a

gente não recebe, porque
não tem necessidade".
Terminando sua pe

quena história, diz assim
o pastor Jucksch: "Essa:
experiência, terminou
com a inveja em 'minha
vida".

Que possamos, todos,
levar um pouquinho
deste exemplo para a

nossa vida. É o meu

desejo aos prezados lei
tores.

Um abraço,
Alba Piske

de Jaraguá do Sul

Atividades para 1999
Continuando a divulgação das nossas atividades, destacamos:

Encontros mensais
Sempre na última sexta-feirado mês, de março a maio e de julho a novembro, teremos

nosso encontro na Recreativa da Marisol, iniciando às '19h30" onde será servido jantar
típico à base de polenta, macarrão, saladas, galinha caipira e outras delícias da comida
italiana.

Acompanha sempre um bom vinho emuitafesta, com apresentações do Coral ItalianoI

e dos Grupos de Dança Folclórica.
Desde já, todos estão convidados.
A comida é preparada

pelos próprios coralistas.

Quemprovou, volta sempre!

Devanir Danna

Presidente do Círculo
Italiano'

AUTOMÓVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazer�

Qualidade
Marista de

Educação

Msineo

CORREIO00POVO

R$30,OO-
assinatura semestral

R$50,OO-
assinatura anual

(047) 370-7919
A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 5 de fevereiro de 1999

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X SERVIR - o Rotary não é apenas uma atitude mental, nem a

concepção do Rotary, uma concepção puramente subjetiva, mas deve traduzir

se em atividades objetivas; e rotarianos eRotary Clubs devem colocar em prática
o ideal de servir, Recomenda-se o envolvimento coletivo de cada Rotary Club.
É desejável que cada Rotary Club patrocine um projeto principal de Serviços à

Comunidadeque, se possível, seja variado de ano a ano e que possa ser concluído
antes do fim do ano fiscal, O projeto deve ser baseado em uma necessidade real

da comunidade e de contar cOm a colaboração de todos os sócios do clube. O

clube deve incentivar os companheiros a, individualmente, prestarem serviços à
comunidade. Lembrem-se queRotaryClub tem absoluta autonomia para escolher

as atividades de serviços à comunidade, que mais lhe interessem e mais

convençam à comunidade. No entanto, nenhuma atividade poderá deturpar o
objetivo do Rotary ou prejudicar o propósito primordial para o qual um Rotary
Club é organizado.

'

ROTARY X QUADRO SOCIAL - Rotary Club de Guararnirim admite
novo companheiro, o comandante da Polícia Militar de Guaramirim, Rogério
Wonk. Agora são três os novos companheiros: Cleber Saade, Lauro Diett e

Rogério Wonk. Importante a admissão de RogérioWonk, visto que o Rotary
Club de Guaramirim e Polícia Militar comungam com o mesmo ideal, ou seja,
organização da comunidade com a criação de associação de moradores e

, conseqüente instalação da Polícia Interativa

ROTARY X FUTEBOL - Rotary Club de Guaramirim, com o intuito de

fortalecer o companheirismo, vem praticando futebol suíço em cancha sintética

em Jaraguá do Sul, próximo ao Galpão Saúde. São nas quartas-feiras e sábados,
às 19h30 e 10h30, respectivamente. Convidamos companheiros adeptos a este

esporte, contactar com Marcos; 982-0710, inclusive companheiros de Jaraguá
do Sul. Importante é a integraçã� já que comungamos com o mesmo ideal.

ROTARY X INSTRUÇÃO ROTÁRIA - Rotary Club de Guaramirimjá
iniciou aúltima reuniãocom instrução rotária,Naocasião foi distribuído fotocópia
dos estatutos e regimento interno. CompanheiroOsnildo comentou alguns artigos
do regimento interno, solicitando aos companheiros que procurem se inteirar do

regimento interno e estatuto, pois, assim poderão desenvolver um trabalho nc

Rotary com mais segurança e certamente auxiliará inclusive na vida cotidiana
'de cada profissional ou empresário, pois Rotary é organização e planejamento,
buscando executar os trabalhos com segurança e sucesso. Na ocasião, vários

companheiros se manifestaram e enalteceram o trabalho de instrução que será

feito, visto já estarem aguardando maior instrução rotária.
'

ROTARY X I)ESÂNIMO - Você está desanimado? Eis aqui um homem

que faliu RO comércio aos 31 anos; perdeu para estadual aos 32; faliu novamente
no comércio aos 34; aos 35 sua esposa faleceu; teve colapso nervoso aos 36;
Perdeu para prefeito aos 38; perdeu para federal aos 43; perdeu para estadual aos

46; perdeu para federal aos 48; perdeu para senador aos 50; perdeu para vice

presidente aos 56; perdeu para senador aos 58. Foi eleito presidente dos EUA

aos 601(1861). 'Este homem foi Abrahan Lincoln. É homenageado em notas de 5

dólares por suas visitas.

ROTARY X DICAS PARA ADMINISTRAÇÃO - 1) Um bom assessor

tem que conhecer perfeitamente toda a linha de produção;
2) O destino dos funcionários de uma empresa está intrinsicamente ligado ao

destino da própria empresa;
3) Ganhar dinheiro com dinheironão é produtivo, não cria empregos.
4) Seja pragmático. Faça alguma coisa Se o resultado não for satisfatório, tente
outra. Nenhum problema é resolvido com'quadros, gráficos ou lamentações.
5) Lembre-se que a informática é um meio e não um fim em si próprio.
,6) Seja autêntico. Mostre personalidade, mas não magoe outras pessoas
desnecessariamente.

7) Se tiverdesconfiança, pormínima que seja, da honestidade de um subordinado
em cargo de confiança, transfira-o ou demita-o incontinenti.

8) Qualquer que seja a situação, tenha pensamentos e atitudes otimistas.

Negativismo e desânimo nunca levam a resultados positivos.
9) Em última instância o responsável é sempre o chefe.

10) Resista a tentação de fazer investimentos não produtivos.
'

Apoio:

ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 72.520

Roa 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
,.

Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Matrículas para curso de
Italiano estão abertas

As matrículas para o

curso de Italiano, pro
movido pelo Centro di
Cultura Italiana do Pa- '

faná e Santa Catarina,
estão abertas e podem
ser feitas na Coorde

nação de Extensão da

Ferj (Fundação Educaci
onal Regional Jaragua-

ense) . As inscrições, à
bertas a toda comu

nidade, custam R$ 85,00.
e são válidas por um
semestre e incluem o

material didático.
As aulas serão dadas

pelo professor José
Gianicini Neto, e os

alunos serão divididos

em quatro turmas: se

gundas e quintas-feiras
(das 19 às 22 horas) e

aos sábados (das 8 às 11
horas e das 15 às 18
horas). As aulas têm

.previsão para serem

iniciadas em fevereiro.
Maiores informações
pelo telefone 371-0983.

I

Alunos devem ficar atentos para as mensalidades
A semana de matrí

cula dos alunos apro-
I vados no vestibular de

verão da Acafe foi en

cerrada ontem (dia 4),
e tanto calouros quan
to veteranos devem

ficar atentos para as

normas da secretaria
da Ferj (Fundação)
Educacional Regional
'Jaraguaense) . A dire
toria administrativa
lembra a todos os dis-

}

centes que poucas
foram as mudanças
nos procedimentos
executados em rela

ção a 1998.
O diretor Hilário

Althoff explicou que
urna preocupação do

aluno deve ser quanto
I

ao pagamento das

mensalidades. "O alu

no ao efetuar sua ma

trícula, deve informar
em que data ele paga
rá as mensalidades.
Eles poderão optar
entre os dias 10, 20 ou
30 de cada mês. Estes

pagamentos deverão
ser feitos em qualquer

- banco até a data do

vencimento e, posteri
ormente, somente nas

agências do Banco do

Brasil". '

O momento atual

de instabilidade da e

conomia brasileira fez

com que o diretor pe
disse aos alunos que
encontrarem dificul

dades momentâneas em

pagar alguma mensali

dade' que entrem em

contato com a Coorde

nação de Pesquisa e

Extensão para exporem
seus problemas e bus
carem uma solução.
Althoff lembrou que

as mensalidades dos
cursos não sofreram

reajustes em virtude da
.

Ferj estar preocupada
com a atual situação
econômica dos alunos.

CORREIO DOPOVO·9

STIDORESDA

DMINISTRAÇÃO
� "

EUTANASIA PARA A 'AMAZONIA
'-

Cada 'país defende suas riquezas naturais.
O Brasil tem como sua principal riqueza,

a mais rica, vasta e complexa estrutura

ecológica do planeta.
Poderia ser estratégica como a mais farta

fonte de água doce do planeta. Poderia gerar
divisas monumentais em biotecnologia.
Poderia render bilhões de dólares em

turismo. Mas o Brasil parece não necessitar
disto.'

-

Qualquer cretino tem o direito de iniciar
um incêndio apocalíptico sem motivo?

O alto comando militar brasileiro é pago
por nossos impostos justamente para

defender o território brasileiro, mas

permanecem inertes diante do holocausto
amazônico.
A indescritível riqueza biológica do Brasil

está confinada a um campo de concentração
territorial em pleno processo de solução
final. Na linha de frente do massacre temos

esse estranho conluio de latifundiários, a

massa de manobra dos sern-terra, caboclos
nas trevas da ignorância e madeireiros
asiáticos felizes com a moleza que lhes é

proporcionada.
-

O aviso de que no ano passado foi

queimado um território do tamanho da

Holanda, não provoca nenhum pigarro nos

brasileiros.
A Mata Atlânticajá se foi. O Pantanal está

ameaçado por uma hidrovia. A Amazônia

queima.
Possuímos as maiores florestas do mundo

e nenhum avião para auxiliar no combate aos

incêndios.
Nossos impostos pagam 'o jetom do

deputado Sérgio Naya e aposentadorias de
dezenas de dólares, mas não temos verbas

para pagar fiscais do Ibama ...

Fonte: Revista
"Exame" - abril/98

POSTO MIME 5

II,�
mime B 371 9964 f

!!!.

Elaborado por:
MàrgarethUeckere Josi
Franzner, alunas da 9a
fase de administração.

Coordenação:
professora Cláudia
Regina Althoff.

Ruo Presldeiiie Epltoolo Pessoà. 1155
(prÓ)(. aoKohlbaohj-Jarog.;ó do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 5 de fevereiro de 1999

ALUGUEL

DETRA]ES,

FONE: 371-3349

. 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° 22.047 de 27/01/1999
FABIANO MAIOCm E FABIANE KANZLER

Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Germano Marquardt, 300, apto. 106, Vila Lalau, nesta
cidade, filho de Milton Maiochi e Angela Pereira Maiochi.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Germano Marquardt, 30D, apto. 106, Vila Lalau, nesta
cidade, filha de Osni Kanzler e Salete Maria Kanzler.

EDITAL N° 22.049 de 01/02/1999

ANDERSON OMAR NAGEL E KATIA CRISTINA SATLER

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico de malharia, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Padre Aloisio Boeing, 269, Barra do Rio

Cerro, nesta cidade, filho de Afonso Nagel e Marlene-Ana Nocolodelli

Nagel.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada /

e residente na Rua Bertha Weege, 423, Barra do Rio Cerro, nesta cidade,
filha de Nelson José Satler e Juraci Virtuoso Satler.

- ,

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o

presente Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório,
onde será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
ILTON HOFFMANN>Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este ditai, virem que se acham neste Tabelionato para

protesto osTitulos contra:
\

Alexandre Estevão - Estrada Nova, 128 - Nesta;
Amarildo Tomaselli - R. Três de Outubro, 00 - Correio Centro - Schroeder

-SC

Amarildo Tomaselli - ME - R. 3 de outubro, s/n° - Schroeder - SC

Anderson Roberto Todt - BR-280 - Nesta;
Antonio Manoel de Souza - R. Padre Aluísio Boeing, s/n° - Nesta;
Beatriz Maria Seefeld - R. VitorWithoshi, 155 - Nesta;

.

BJ.M. Transportes Ltda. - R. Joinville, 5020 - Nesta; /
'

BJ.M. Transportes Ltda. - R. Joinville, 5020 - Nesta;
Cacau Chocolates - Marcos Luiz - R. Leopoldo Jansen, 238 - Nesta;
Cacau Chocolates - Marcos Luiz Gladg - R. Leopoldo Jansen, 238 - Nesta;
Coepar Construções Civis Ltda. - R. Ernesto Emílio Hors, 34 - Nesta;

Coepar Construções Civis Ltda, - R. Ernesto Emílio Hors, 34 - Nesta;
Coepar Construções Civis Ltda. - R. Ernesto EmílioHorst, 34 - Nesta;
Comércio e Lanchonete Vivian Cris Ltd. - Av.Mal. Castelo Branco, 7955.

CORREIODOPOVO ·10

- Schroeder - SC

Dalton Guilherme Heller - R. Francisco Mees, s/n° - Corupá - SC

Daniel Nascimento - R. Santilia Pires Angel, 217 - Nesta;
Daterra Ind. e Comércio Ltda. - R. 3 de Outubro, 3405 - Schroeder - SC

DeodatoDoglasFloriano - R. GermanoMuller, 215 - apto. 102 - Schroeder - SC

Elisaldo LeutprechME. - Av. Mal. Deodoro, 406 - Nesta; _

Ensred Hinkeldey - R. Rio Pero I. O. Ribeirão Alma - Nesta;

-Expresso Ungido Ltda. - R. Joinville, 5126 - Nesta;

Expresso Ungido Ltda. - R. Joinville, 5126 - Nesta;
Flavio de Souza Melo - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 1184 -

Nesta;

Henrique Oswald - R. Barão do Rio Branco, 15 - apto. 308 - Nesta;
HS Ind. e Com. de Prod. Alimentícios - Estrada Braço do Sul - Km 2.5 �

Schroeder - SC

HS Ind. e Com. de Prod. Alimentícios - Estrada Braço do Sul - Km 2.5 -

Schroeder - SC

,
HS Ind. e Com. de Prod. Alimentícios - Estrada Braço do Sul - Km 2.5 -

Schroeder - SC

Inforware Informática Ltda. - R. Reinoldo Rau, 399, sl15 - Nesta;
,

Jose Martinelli de Souza - R. Presidente Castelo Branco, 7 - Nesta;
Juliane Lemos Cardoso - R. Erich Augusto Lessmann, lt 46 - Nesta;
Ludial Móveis Ltda. - R. Nelson Severien, 187 - Nesta;
Luzia Ibaniez - R. Jose Albus, poste 2, cxp. 2 - Nesta;

<,
,

Manaa Administradora e Part. L. - R. Guilherme Gunz, 477 - Nesta;
Marcos Paulo de Lima - R. Joinville, 1389 - Nesta;
Marcus Antonio Gomes - R. Frederico Todt, 535 - Nesta;
Mario Mats. de Construção Ltda. - R. Afonso Nicolluzi, 2453 - Nesta;
Mauro Junkes - R. Afonso Nicoluzzi, s/n° - Nesta;
MCI - Medeiros Com. Mat. Const. Ltda. - R. Tuiuti, 605 - Nesta;

Menegotti Veículos SA, - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930 - Nesta;
Monica Reali Giese - R. Francisco Bartel, 727 - Nesta;
Monise Roberta Feltrin - R. Antonio Inhof, s/n°, apto. 101D - Nesta;
Móveis Spézia Ltda. - R. Guararnirim, s/n° - Nesta;
P&B Lajes e PréMold. e Artef. de Cimento Ltda. - R. ClaraHermann, 411
- Corupá- SC
Ponto Elétrico Inst Ltda - R. Olivio Domingos Brubnago, 631 - Nesta;

Rafige Móveis e Decorações - R. Joinville, 2263
Rosmeri Rosa Corezolla Nau-ME - R. Paulo dos Santos, 478 - Nesta;
Sanatura Terapias Prods. Naturais Ltda. --R. Botafogo, 73 -Nesta;
Sanatura Terapias Prods. Naturais Ltda. - R. Botafogo, 73 - Nesta;
Silvio Luis Klimekowski - R. Águas Claras, s/n° - Ilha da Figueira - Nesta;

I

Silvio MarceloMeurer - Lot. Garcia - R. 24, lote 113 - Nesta;
Vieira Com. de Mov. e Eletr. Ltda. - Av. Mal. F. Peixoto, 35 - Nesta;
Zulmira Pellens - R. Carlos Oeschler - TifaGabriel, s/n° - 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.

JD/Jaraguá do Sul, 03 de fevereiro de 1999.

i.d ..

DtonHoffmann

Tabelião DesignadoAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 5 de fevereiro de 1999

Traje gaúcho
Pala, poncho, bichará 'e capa

Embora os nomes se

confundam, muitas vezes de

região para região, os gaú
chos rio-grandenses-do-sul
fazem perfeita distinção entre
pala, poncho, bichará e capa.
Veremos abaixo alguns dos

pontos básicos para distin

guí-los:

Pala - Quando usado para
proteger do frio é confec
cionado em lã ou algodão,
ou seda para o calor. É
sempre retangular com

franjas nos quatro lados e

freqüentemente ostenta

listras retas e paralelas nos

lados maiores do retângulo.
A gola do pala é um simples
talho, por onde o homem
enfia o pescoço.

Poncho - Invariavelmente
confeccionado com lã gros
sa, quase sempre de cor azul

escura, forrado de baeta

colorada, mas existem tam

bém ponchos negros, com
forro de baeta amarelada
com xadrez verde e ainda

ponchos de cor cinza com

forro de baeta encarnada.
O poncho só protege contra

o frio e a chuva. Não tem

franjas nem listras. A gola é

alta, abotoada e há um

peitilho na frente do poncho.
A propósito, cumpre assina
lar a presença de ponchos de
borracha e, mais recente

mente, de napa ou plástico.

Bichará - É um pala feito em
teares manuais, de tece

lagem folclórica, quase sem
pre nas cores naturais dessa
lã. Raramente com cores

químicas. O bichará é feito
de dois panos, tecidos um de
cada vez, e que fora do -tear
são costurados um ao outro

deixando apenas uma aber-

!aB
CARNES

tura ao centro para a cabeça
do homem. O bichará só

protege contra o frio. Ulti
mamente surgiram bicharás
com gola de poncho, em lã e

até de peles.

Pala-Poncho - Também
chamado de poncho-pala, é
um pala maior, de lã

industrializada, de forma

semi-retangular com os

cantos levemente arredon

dados, e com franjas ao

redor. O pala-poncho tam

bém só protege contra o

frio. Não se trata de in

venção moderna, pois já
existia no fim do século

passado.

Capa - A capa carnpeira,
também chamada de colonial,
é sempre de lã escura, forrada
só até o meio por baeta clara,
aberta em toda a frente, onde
tem botões de cima abaixo, e
tendo nos dois lados
aberturas com um botão por
onde o homem pode tirar os
braços. A capa tem gola
como o poncho, que pode
ser levantada para proteger
as orelhas. E sempre de

confecção industrial e

protege
contra o frio
eachuva.A
cormaisco
mum é o

negro, mas

hácapasco
legiais em

azul escuro
e. também
marrom.

Fonte:
Indumentária Gaúcha, Anto
nio Augusto Fagundes

Curso de Dança Gaúcha
Início: 20 de fevereiro

Horário: 17 horas
Local: CTG Laço Jaragua
ense

Mi n istrantes: Robson e

Lucimara .s

Informações 371-4547,
com Rodrigo

Curso de Laço
'Início: 20 de fevereiro
Horário: 17 horas
Local: CTG Laço Jaragua
ense

Ministrantes: Evandro e

Marcon

Informações 371-4547,
com Rodrigo

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
20 de fevereiro - Início do curso de Dança Gaúcha - CTG Laço
Jaraguaense

-

20 de fevereiro - Início do curso de Laço - CTG Laço Jaraguaense
5 a 7 de março - Rodeio Crioulo - CTG Chaparral- Joinville
13 e 14 de março -, Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco -

Massaranduba
27 demarço- BaileGaúchocornGrupoRodeio - CTGLaçoJaraguaense

Gaúcho(a) de idade nova

Maria Luiza e Isa Maris de Oliveira Raulino (6),
Ademir Tascheck (7), Andreza Carla Raulino (12).

CORREIO DO POVO -II

Marcon - Piquete Estampa de Taura

sãö'lirearo mandou o sol; as obras da cancha já
estão indo para �s finalmentes, todos nós estamos

�om puita sede de bons rodeios e campeiradas e a

patr�h3;gem do CTG Laço"Jaraguaepse, Ninho e

Giofane, anunciarão nosseÓ,próximos dias o

cronograma de eventos para '0 primeiro semestre

dê 1998. o que eu posso adiantar é que no mês de
feveréíro vai ter curso de Dança Gaúcha e curso de

Laço.
O CTG Laço Jaraguaense já começa a participar
dos rodeios neste final de st;!Dana, pelo menos três
dos seispiquetes filiadosafróUfarão as rédeas serra
acíinajiara continuar nossâandança de integração
lá no'CTG Lucena, na cidade de Itaiópolis. Boa
viagem para todos nós o ano inteiro.

DEMARCHICOM. DE CARNESEFRIOSLTDA.
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

Ensino de equitação e treinamento
para provas de laço, tambor e baliza

Idade mínima de 5 anos

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

Contatos: 376-1066

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
DO, .'ROFESSOR BECO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Espanha e Portugal - 15 dias
(Passando por Lisboa, Fátima, Sintra, Mérida, Sevilha,

Torremolinos, Granada, Córdoba, Toledo e Madri)

Preço: 5 x US$ 450,0()
. Saída: 12 junho

..------

IIG·
--------------

L
ma desde Jaraguá doSul'
________ �

\ .J------�----

CANCÚN
desde US$ 980,00

Saídas: 28 fevereiro - 7 ê'14 março - 4, 11 e 25 abril

Passagem, hotel transfer

� BAIX(JU

NOVA YORK
desde US$ 870,00

Saídas: 16,23 e 28 fevereiro - 7, 14,21 março

Passagem, hotel transfer

DISNEY - 1 O dias
desde US'$ 1.338,00

Saídas entre 18 fevereiro a 20 junho

Exceto: 1, 2, 3 de abril

Passagem, hotel transfer e ingresso

POR-TO SEGURO
,

10 X R$ 64,
ou à vista R$ 490,

MACEIÓ
10xR$ 82,

ou à vista-R$ 630,

NATAL
10x R$ 82,

ou à vista R$ 630,

FORTALEZA
10 X R$ 84,

ou à vista R$ 640,
\

Saídas: março
I

Os pacotes acima incluem: passagem aérea, 7 noites hotel
.

com café da manhã, city-tour com guia, transfer

Mini Búzios - ,4 dias
Desde US$ 290,00

)

Saída: 7 de março
Todas as refeições a bordo inclusas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

PARQUE AQUÁTICO

I I I I f?'; i : Sehmitt
370-4816

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

KIB·EL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

:; festas em geral
E l�aIftOSem

371-7575
n

domicílio
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(próx. Duas Rodas Indl.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Historia dos colonizadores do

Município no "Cultura Popular"
-------------�-------------------

Setor vai abrigar tettcuio. engenho de cana, prensa de farinha e máquinas
de costura do início do século. Abertura ao público será em março

Jaraguá do Sul- O Museu

Parque Malwee, um dos
cartões postais de Jaraguá
do Sul, está sendo remo

delado. A construção do
"setor de cultura popular e
transportes", anexo 00 Mu
seu 1, é o mais novo em""

preendimento para obrigar
peças antigos. Máquinas
como engenho de cona

de-açúcar, prenso de fari
nha, ferraria, máquinas de
costura, bicicletas e char
retes compõem o novo es

paço, de 376 metros qua
drados, que retrato o traba
lho dos.imigrantes no final do
século passado e os meios
de locomoção utilizados no
época. A abertura 00 públi
co está prevista paro o se

gundo quinzena de março.
A restauração do prédio

resultará no remanejamen
to dos 1 .650 peças expostos
nos museus 1 e 2. Máquinas
ganharão novos locais de

exposição, cedendo es

paço nos atuais setores
para antiguidades o exem

plo dos pontos de flechas in

dígenas encontrados no
Vale do Itapocu antes do

chegado dos colonizadores,
e o concho de melado
pertencente ao fundador
do Município, Emílio Carlos
Jourdan. "A proposto é redi
mensionar todo o museu",

Fotos: Edson Junkes

Antiguidade: coleção de cédulas alemãs, de 1918

HORÁRIO DE VISITAÇÃO
conferido por visitantes - é
uma coleção de cédulas
alemãs, que retratam o cri
se monetário do país logo
após o 1 Q Guerra Mundial,
no período de 1918 o 1929.
A coleção, com aproxima
damente 700 netos. revelo
que os regiões do território
alemão tinham moeda
própria, "Queremos chegar
o duos mil peças no nosso

acervo até o abertura do
novo setor", conclui Carlos
Hoffmann. Desde a funda

ção, em maio de 1988, o

museu já foi visitado por cer
co de 110 mil pessoas, Atual
mente, o médio é de 1,2 mil
visitantes por mês.

De quarta a sexta-feira
1 O às.,12\,horas
13às 17horas'

Sábado e domingo
9h30 às 12 horas
13h30 às 17 horas

destaco Carlos Hoffmann,
coordenador do Museu

Parque Malwee.
Uma dos mais novos

aquisições do museu - o

partir do funcionamento do

espaço cultural poderá ser

Esforço: funcionários monte-m peças que pstão no novo setor do Museu Parque Malwee

o Ministério da Cultura prorrogou o período de

captação de recursos para a construção do
Centro Cultural de Jaraguá do Sul,

posslbültondo, assim, a contribuição de

pessoas físicas e jurídicas através da Lei

Rouanet, que destina parte do imposto de
renda devido às obras.

CONTRIBUINTES

Pessoas físicas
Ademar Menegotti,Adenor FronznetAlbrecht Rubens
Fischer, Alexandre Menegotti, Alidor Lueders, Altair
Naumann, Blásio Mannes, Bonfim Batista Pinheiro, Carl

Heinz Müller, Cátia Maria do Carmo Faria, Cedia A.

Menegotti, Cedia Eichinger Strebe, Célio B, da Silva,

Célio Bayer, Charles Alfredo Bretzke, Dair Alfeu Bogo,
Décio Bogo, Décio da Silva, Devanir Donna, Dietrich

H, W. Hufenüssler, Dorval Franzner, Douglas Conrado

Stange, Edson Carlos Schulz, Eduardo Schmidt, Eggon
João da Silva, Egon Schmidt Evaldo Pereira Emerim,
Fernando J, do Espírito Santo, Fernando Tadeu

Oselame Guenther, Flávio José do Nascimento,

Floriano Michalak, Francisco de Oliveira Marques,
Gerd Edgar Baumer, Gerard Alfredo L. Lessmann,

Gilberto Pradi Floriani, Gilmar Sérgio Vegini, Guido
Franzner, Guiomar T. Franzner Kreis, Harry Schmelzer

Júnior, Hilário Kreis, Horst Beck Filho, Humberto PradL

Ilário Bruch, Irmgard Kienen Lessmann, lseldoApolonlo
Meurer Kelbert Ivanildo Paulo Krause, Ivo Dematte,

Ivone Wolf Stange, Jaime Franzner, Jaime Richter, Jair

Posquoll. João Garcia Júnior, João José Bizzato, José
Jair Franzner, José Marcos Kremer, Jovino Machado

Lopes Neto, Júlio Cesar Jahnke, Laurita Fischer Eggert
lílion Maria Bogo, Luiz Alberto Opperrncnn, Marcos
Antônio Torres Rojas, Marcos Fernando Ferreira Subtil,

Marcos Roberto Zíck. Margarete Menegotti, Marineis
Concer da Silva, MartinWerninghaus,Moacyr Rogério
Sens, Monika Hufenüssler Conrads, Norberto KnaeseL

Osnildo Bartel, Paulo Demo, Paulo S. M, Veloso, Raul

Driessen, Reanto Franzner, Renato Zanadréa, Rene
Paulo Siqueira, Ricardo Bartsch, Rinaldo Bogo, Roberto
Bauer, Roberto João Eissler, Roberto Krelling, Roberto
Ryimza, Robison FernandoWroblewski, Pobson Dorval

da Rosa Amorim, Ronaldo Klitzke, Rosita Bbeing
Machado Lopes, Rudolf Hufenüssler, Scheila M, N,

Henriques Anjo, Sérgio Luiz Silva Schwartz, Sílvio

Negromonte Punchirolli, Umberto Gobbatl, Valdir

Pasold, Vicente Donini, Walter Busch, Werner Rical'do

Voigt.

Pessoas jurídicas (
Comércio e Indústria Breithaupt, C,P.D, Participação
e Administração de Bens, Duas Rodas lndustrlol,

Empreendimentos Imobiliários Marcatto, Morisol.

Menegotti Industrial, Metalúrgica Erwlno Menegotti,
Telesc, Urbano Agroindustrial, Grupo Weg,- Zanotti
Indústria e Comércio de Elástico.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Prevenção do câncer do colo uterino
A colpocitologia on

cótica representa o pri
meiro nível de inves

tigação na prevenção
do câncer do colo do

útero. É um método

simples de rastrea

mento do câncer, im

portante e com uma

relação custolbenefício
muito favorável.
O estudo destas

células cervicovaginais
iniciou em 1940, nos

EUA, por George
Papanicolau, consti
tuindo-se num método

simples e de grande
valor prático. Sabe-se

que o carcinoma de

colo uterino é o câncer
mais freqüente no

Brasil, representando
65% de todos os Ca

ginecológicos.
Cerca de 2% das

mulheres terão esta

neoplasia antes dos 80
anos, sendo que 9S%

delas poderiam ser

curadas totalmente se

o diagnóstico fosse

precoce.
Para avaliarmos o

colo uterino, além da

anamnese, exame fí

sico' exame especular e
do toque vaginal, al
guns, procedimen tos
são fundamentais, co
rno, citologia oncótica,
colposcopia, teste de
schiller e quando
necessário: biopsia, co
nização e cl!retagem
endocervical.

Citologia oncótica
• Deve ser realizada
na primeira consulta
nas pacientes com vida
sexual ativa, indepen
dente da idade:
• Pacientes sem a

ti vidade sexual, o

exame é realizado de

um modo prático para
a condição;
• Lembrar que deve

P
Doenças do Intestino grosso,
reto e ânus, C%noscopla,

retossigmoidoscopia

� ���
Dr. Alexandre L. Schlabendorff

( Proctoc/in ) CRH - 7096

Rua Guilherme Weege. 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

ftunimed
Sistema Nacional de Saúde

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

ser realizado anual
mente e, em alguns
casos, repetido mais
vezes durante o ano;
• A faixa etária

principalmente atin

gida no câncer de colo

uterino, localiza-se
entre os 20 e 40 anos,

mas também pode o

correr em outras faixas

etárias; ,

• Entre os fatores as

sociados ao aumento da

incidência, estão a

multiplicidade de par
ceiro, vida sexual pro
míscua. Doenças sexu

almente Transmissíveis

(DST) início da ati
vidade- sexual precoce ..

Papiloma Vírus Hu-
'

mano, fumo e outros;
• A finalidade prin
cipal do exame é
detectar precocemente
as lesões precursoras
do câncer do colo
uterino.

"Atendemos aos melhores

Clínica de Ginecolo'gia e Obstetrícia

Centro de Atendiménto à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica ': Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

- CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -

10 andar - Centro - Telefone: 372-0395

370-8654

éo
telefone
comercial

da
Gráfica

e

Editora
CORREIO
DO POVO

Gráfica e Editora

_ CORREIO DO POVO Ltda.
- CARTOES DE VISITA
- RECEITUÁRIO MÉDICO
- LAUDAS PERSONALIZADAS
- PASTAS
- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAIS TÉCNICOS
- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALI,ZADOS
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
- JORNAIS PERIÓDICOS

.

- FOTOLITOS
- COMPOSIÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

r A =-= = ai" Clínica de Atendimento
� &S. .!y.a. .a. .!� Médico Integrado
Dr. Amaury do Amaral Teixeira - Dr. Paulo Veloso

CRM 7868 CRM 7528

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

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

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

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

Dr. Paulo Odebrecht

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, 11 371-3426

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
,

CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),
fRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
.

Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

Q_D..
'

� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Dr. Waldemiro Mazurechent 67 -

Ao lado do Hospital São José

Sangue não se fabrica.
Doe sangue e você estará salvando uma vida
Dr. J\/Iar/o Sousa
Dr. J\/Iar/o Sousa fr:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sete ruas do Centro incluídas
no estacionamento rotativo
---------------------------------

Medida faz parte da proposta do Executivo em ampliar o número de
ruas contra/adas e reduzir o horário de cobrança do Cartão Jaraguá

Jaraguá do Sul - A partir
desta segunda-feira (8),
sete novas ruas do centro

da cidade serão incluídas
no estacionamento pago
(veja quadro). A medida
'faz parte das mudanças
propostas pelo Executivó,
aprovadas na Câmara de

Vereadores, em segunda
votação, na segunda quin
zena de dezembro de

1998, que incluiu a ampli
ação da cobrança na Rua

João Marcatto. O horário
válido para o Cartão Jara

guá também sofreu alte

rações, em vigor desde
terça-feira passada.

Agora, o motorista que
estacionar o veículo nas 25

ruas demarcadas para es

tacionamento rotativo en

tre 12 e 13 horas ficará isen
to da utilização do cartão,
ao custo de RS 0,50, válido

por uma hora. O período
de cobrança foi reduzido.

Desde a implantação, em
fevereiro de 1996, o paga
mento da taxa era integral,
das 8 às 18 horas.

Com a alteração da Lei

2.492/98, o início do esta

cJonamento pago passou

para 8h30 até às 12 horas.

Novas ruas da Zona Azul

- Rua João Marcatto (trecho compreendido entre
a Av. Mal. Deodoro da Fonseca e a Rua Clemente

Baratto)
- Rua José Albus
- Rua Francisco Fischer
- Rua-Henrique Piazera
- Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira (tre�
cho compreendido entre a Av, Mal. Deodoro da
Fonseca e a Rua Henrique Piazera)
- Rua Erich Doubrawa
- Rua Arthur Müller
- Rua Clemente Baratto

<' Fonie: Transitar

À tarde, das 13 horas às

17h30. "A ampliação no

número de ruas para o pa

gamento da vaga foi uma

alternativa para compen
sarmos ,a redução dos

horários", explicou Jair Eu

gênio de Souza, gerente
administrativo da Transitar,

empresa controladora do

serviço.
O prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL) vetou o

item que indicava um novo

plano para o estaciona

mento pago, de apenas 30

minutos, com redução
também no valor do

cartão, "Constatamos erro

de redação, o'que inviabi

lizava todo o processo.jus
tificou Werninghaus.

Em dois anos de funcio

namento, esta foi a tercei

ra alteração no estaciona

mento rotativo em Jara

guá do Sul, Inclusão de

ruas, ampliação de trechos
e mudanças no próprio
trânsito obrigaram os mo

toristas a se adaptarem às

regras, Mesmo com as no

vas propostas do Executi

vo, o faturamento da Tran

sitar deverá manter a mé
dia de 55 mil cartões ven

didos por mês - faturamen

to próximo a RS 30 mil.

Edson Junkes

Schroeder (I)

o MEC (Ministério da Educação e do Desporto) libe
rou RS 40 mil para a construção de uma escola no Bairro
Rio Hern, em Schroeder. O novo colégio terá capacidade
para abrigar 50 alunos por turno. Nos próximos dias a

Prefeitura deverá abrir licitação pública poro a obra. O
objetivo da Secretaria de Educação é remanejar
estudantes da Escola Miguel Couto, a maior da rede
pública no Município, para o futuro complexo educa
cional.

Schroeder (II)

Há vagas na rede municipal de ensino de Schroeder.
A informação é dá secretária de Educação, Guisela Lu
zia Steilin Ristau,que prevê aumento de 3 a 5% no número
de novas matrículas do ensino fundamental em relação
a 1998. Segundo anunciou a secretária, também há va

gas para os nove jardins de infância, que atendem cri

anças de 4 a 6 anos, e na única creche do Município,
com meninos e meninas até 6 anos. A creche instalada
no Colégio Miguel Couto será gerenciada a partir deste
ano pelo governo do Estado.

.
Guaramirim (I)

A coordenadora da 1 C? CRE (Coordenadoria Regjonal
de Educação), Cleydi Gonçalves de Castro, confirmou
a implantação de laboratóriós de informática em duas
unidades escolares da região. A Escola Básica Almirante
Tamandaré, de Guaramirim, e o Colégio Estadual Pro
fessor José Duarte Magalhães, de Jaraguá do Sul, ini
ciam o ano letivo com salas totalmente informatizadas.
O acesso aos recursos tecnológicos será voltado a pro
fessores e alunos.

Guaramirim (II)

Sete diretores de escolas estaduaisforam nomeados

para os cargos. Roseli Ullmann assumiu a direção do CE
Prefeito Lauro Zimmermann; Altair José de Aguiar foi es
colhido para o CE São Pedro; Chirley Maria Dias Dan
cker estará à frente do CE Alfredo Zimmermann; Môni
ca Marlene Pereira foi nomeada a nova diretora da Ela
São José; Marina Baader Girolla, na diretoria da EB Almi
rante Tamandaré; Neusa Isabel Hackbarth da Silva as

sumiu o cargo no Grupo Escolar Pe. Mathias Maria Stein;
e Terezinha Sartor Korb será a titular no Grupo Escolar
Germano Laffin.

. \ Corupó

Prefeito Luiz CarlosTamanini (PMDB) encaminhou poro
a Câmara de Vereadores projeto de lei que cria a Vi

gilância Sanitária do Município. O projeto foi diodo e

agora tramita nas gavetas da ossessorío jurídica da

própria Prefeitura para a criação do órgão, que será
ligado à Secretaria de Saúde,

"

Massaranduba

Secretário da Indústria, Comércio e Turismo do Esta
do, Paulo Gouvêa, acenou favorável ao projeto da vere

adora Margareth Roza Bramorski (PFL), em instalar um

galpão comunitário no Município, onde irão trabalhar
as sócias da Coopermas (Cooperativa de Costureiras
de Massaranduba). A proposta ainda está em fase de
estudo .:

'Notas para a coluna pelo fax (047) 370-7919. Cartas: Rua
Walter Marquardt, 180, Barra do Rio Molha ou Caixa Pos'
tal 19. CEP 89259-700
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Falos: Edson JunkesI Prefeitura estuda propostas
de instalação de teleférico
,-----------------------_ ...._-------

Dois projetos de empresas da Bélgica e Itália foram enviados ao
secretário de Planejamento. Equipamento será para o Morro Boa Vista

Jaraguá do Sul - o se

cretário de Planejamento.
Irlneu Pasold. também vlce

prefeito (PSDB). está anali
sando dois projetos de em

presas européias para a ins
talação de um teleférico no

Morro Boa Vista. mals co

nhecido como Morro das
Antenas. A proposta é fa
vorecer acesso ao ponto
turístico e Incentivar a práti
ca de vôo livre. Pasold tinha
viagem marcada para o fi
nal de janeiro. onde conhe
ceria projetos de teleféricos.
mas adiou o embarque
para os próximos 90 dias.

O engenheiro que deve
ria acompanhar Posold na

visita a fabricantes de
teleféricos na Bélgica. Ale
manha e França. sofreu um

acidente e está afastado
temporariamente da fun
ção. Semana passada, ou
tra empresa, agora da Itália,
demonstrou interesse em

negociar com a Prefeitura.
"Estamos em fase de estu
dos. Só podemos adiantar

que são modelos diferencia
dos e com alternativas de'
pagamento", disse o se

cretário. O prefeito Geraldo
Wernlnghaus (PFL) reforçou
que a Iniciativa privada terá
que Investir no projeto. "Va
mos buscar parcerias com

empresas do setor turístico",
sollentou .

A proposta é escolher
morros de menor altitude, lo
calizados próximo ao Morro
das Antenas, para ser o pon
to final do percurso progra
mado para o teleférico. A
idéia de interligar o equipa
mento até o topo do Boa
Vista, a 900 metros de altu
ra, foi descartada pelo
próprio prefeito. Werning
haus também revelou que a

exploração turística do
teleférico será feita pela ini
ciativa privada. "Não tem
nada a ver com a Prefeitu
ra". Fabricantes europeus
estão incluindo nas propos
tas acordos financeiros com
bancos mundiais.

O projeto foi recebido

com restrições por prati
cantes do vôo livre. O
primeiro obstáculo é o local
adequadO para a insta
lação do teleférico, que
deverá ficar afastado da
rota de vôos de parapentes
e asas-deltas. "A Idéia é ótl
ma, mas exige estudo deta
lhado sobre Isso", salienta
Ederval Fábio Stahelln, pilo
to de paropente ..

Há dois anos, o Jaraguá
Clube de Vôo Livre partici
pou de uma comissão for
mada por membros da
Prefeitura e dezenas de

órgãos ligados ao comércio
jdraguaense, para reurba
nlzar o Morro das Antenas.
A polérníco recaiu sobre os

Investimentos no projeto,
que incluía melhoramento
da estrada de acesso, cons

trução de muretas de se

gurança, banheiros e res

taurante, e a recuperação
das rampas. "Não é o

teleférico que trará o turista
do dia para a noite à ci
dade", acrescenta Stahelin.

Perigo: turistas precisam de atenção redobrada na subida ao topo do Mo"o Boa Vista

Condicional: drogas apreendidas com Ochner (detalhe) .

Traficante detido com

maconha e cocaína
Guaramirim - o pedreiro

Airton Ochner, 41 anos,

preso em flagrante com 3,5
quilos de maconha, 20 pa
pelotes de cocaína e duas
pedras de crack, foi en
caminhado ontem para o

presídio regional de Jara
guá do Sul. Ele foi detido
por policiais da equipe an

titóxico no final da tarde de
terça-feira (2), quando
preparava-se para fazer a
entrega de parte das dro
gas a distribuidores do Bair
ro Rio Branco.
. Ochner, em liberdade
condicionai por assalto a

banco realizado em de
zembro de 1996 no Municí
pio de Pomerode, utilizava
os filhos para des-pistar a
polícia. No momento da

prisão, o pedreiro estava
no Volkswagen Fusca, pla
ca IGS-9030, de Farroupilha
(RS), acompanhado de
dois filhos. No Interior do
veículo foram encontradas
lOgramos de cocaína, em
baladas em papelotes e

prontas para o consumo.

Na casa do acusado,
,

localizada na Estrada Ge
rai Santa Luzia, a polícia
ainda encontrou equipa
mentos para prensor ma
conha e 3,5 quilos da dro

ga, Também foi apreendi
do duas pedras de crack.
De acordo com a delega
da Jurema Wulf, da dele
gacia de Guaramirim, Air
ton Ochner era conside-

. rodo o maior traficante da

região.

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

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DO TRÂNSITO

---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

'.

t.otérlca ,

MEGA$ORTE
Av, Mal. Oeodoro, 697

Fone: 371-9999

RESULTADOS

'JfJes 'J�
· /aJ.

Manutenção e venda de co�putadores,�

U Impressoras e acessonos. .

� 24�, ÓfiH«J4�, tuM COIH- HOta�
Rua Alfredo Senke, 212 Jaraguá Esquerdo

Fone: 376-0283

Mega Sena (sábado)
concurso: 152

05-12- 15-29-51-58

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 266

1'laixa:
09 - 22- 33, 34 - 35 - 4.0

2'faixa:
08-12-22-29-31-40

concurso: 267
: '··faixa: •

06 -

• .14<'%15 - 39 - �3 - �4
2'faixa:

11-16-21-25-35-44

Quina (qufntafsábado[terça)
concurso: 508

c07 - 22-28 - 41- 53'
,cöricurào: 509 ,

05 -<14 ·15 - 25 -73
.

concurso: 510
04 - 05 - 18 - 58 - 72

Trlllca.(quintal
sátJadolterça)

concurso: 174
A-08 B·06 C-22
concurso: 175
A-D4..B-24 C-12
coriê.u'so: 176
�,0�08'22 C-22

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Terezinha: ferimentos por todo o corpo
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Pedreiro nega atentado a bomba,
e denúncia de violência sexual
---------------------------------

Kreissing se apresentou na tarde de ontem à Delegacia de Polícia
e, em depoimento, acusou a ex-mulher de perseguição

Jaraguá do Sul - O pe
dreiro Lourival Kreissing, 39
anos, apontado pela ex

mulher, Terezinha Kreissing,
como o autor do atentado
a bomba contra a casa da
tornílío. na Rua Dona Lídia,
no B.airro Ilha da Figueira, se
apresentou na tarde de on

tem ao delegado Ilson José
da Silva. Acompanhado
pelo advogado Bruno Mu
chalski, ele negou as acusa

ções, reforçando que não
estava na cidade quando
ocorreu a explosão, na ma

drugada de terça-feira (2).
Vizinhos de Terezinha

confirmaram que o pedreiro
foi o responsável pelo episó
dio, que deixou a ex-mulher
com ferimentos pelo corpo,
ocasionados por estilhaços
de vidros.Terezinha foi libera
do do hospital e continua
em observação. A polícia in

vestiga outra denúncia con
tra Kreissing, a de estupro,
contra a própria filha, F.K.,
de 14 onos.

A menina afirmou que
sofreu abusos sexuols du
rante quatro anos. Ontem,
o delegado recebeu um

novo exame de conjunção
carnal. O resultado revelou

que não houve a ruptura do
hímen. "Isso elimina a versão
de estupro", disse o delego
do, acrescentando que, se
a garota confirmar as acu

sações, o pedreiro poderá
ser indiciado por atentado
violento ao pudor.

BOMBA - A bomba ar

remessada para dentro da
casa de Terezinha atingiu o

Fotos: Edson Junk••

!Kreissing: "Tenho como provar que não foi eu"

quarto onde dormia F. e a

tia, Mariléia Cardoso, 23. A
explosão do artefato, pro
duzido com uma espécie de
dinamite, fez um buraco no

chão e quebrou os vidros
das janelas da r,esidência.
Kreissing admitiu que a con

vivência com a ex-mulher,
desde a separação, estava

"tumultuada". Em novem

bro do ano passado, o pe
dreiro teria tentado atrope
lar mãe e filha, conforme o

Boletim de Ocorrência regis
trado por Terezinha. "É in

venção da cabeça da
menina essa história de eu

.

ter jogado a bomba. Tenho
como provar", avisou.

Polícia recupera carga roubada
Corupó - A polícia recu

perou, em propriedades ru

rais no interior do Município,
cerca de cinco toneladas
de adubo que haviam sumi
do 'da carroceria de um,
caminhão de frete, na tar
de do dia 28 de janeiro. Cin
co agricultores, dois de uma
mesma forníllo. são acusa

dos de dividir as 110 sacas

de 50 quilos que desapare
ceram do veículo. Eles res

ponderão inquérito por fur
to, em liberdade.

O saque de metade da

carga ocorreu após o cami
nhão, conduzido por Rudi
nei Krassota, se envolver em
acidente. Contratado pela
Cooperativa Itajara para
fazer a entrega de quase
dez toneladas de adubo em

Corupó. Krassota trafegava
pela Estrada Rio Novo quan
do o veículo capotou. De
pois do laudo da empresa
seguradora, o motorista ten
tou localizar um guincho
poro retirar o caminhão do
local.

Em menos de duas horas,

moradores das proximi
dades roubaram 110 sacas

de adubo, utilizado nas

plantações de banana. As

investigações, coordenadas
pelo comissário Vanderlei
Zocatteli, responsável pela
delegacia de Corupá,
apontaram os agricultores
Edgar e Albano Gessner, Or
lando Gebhardt, Eusídio
Jantch e Bracidio Mathias
como os responsáveis pelo
furto do produto. "Tem mais

pessoas envolvidas", acredi
ta o policial.

Preso pai acusado de
estuprar filha de 7 anos
Jaraguá do Sul - A prisão

do pai, o pedreiro Luiz Car
los de Souza, 36 anos, tran

qüilizou a menina K.F.S., de
sete anos. Ela relotou no

início desta semana para a
delegada Fedra Konell que
manteve relações sexuais
com o pai pelo menos qua
tro vezes, nos últimos seis
meses. Este foi o primeiro
caso de estupro envolven
do pessoas da mesma

fornlllo desde a criação da
Delegacia da Mulher, Cri
ança e do Adolescente,
em outubro do ano passa
do.

Casado há 25 anos,

Souza disse que cometia os

estupros sob efeito do ál
cool. O exame de con

junção carnal realizado na

garota confirmou a ruptu
ra do hímen. O pedreiro foi

flagrado pela mulher na
tarde do dia 18 de janeiro,
ao lado da filha, no quarto
do casal. "A menina vem

sofrendo obuses há no mí
nimo seis meses", acredita
a delegada Fedra Konell.

Preso na ala B do Presí
dio Regional de Jaraguá
do Sul. Luiz Carlos de Sou
za negou que tenha come
tido o estupro contra a pró
pria filha. Atordoado, co
mentou apenas que "brin
cou com K. por duas ve

zes". Arrependido, confes
sou o crime. "Foram qua
tro vezes", lembrou. Souza
responderá processo por
estupro e poderá pegar de
três a 15 anos de prisão.

Souza: "Foram somente quatro vezes"
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FME definirá o vocal para a

construção do centro esportivo
J---------------------------------

I Terreno atrás do campo do Juventus apresentou problemas técnicos,
Área em estudo, de 70 mil metros quadrados, fica no Bairro São Luiz

Jaraguá do Sul - A sete
meses de sediar os 12°5

l
Joguinhos Abertos de Santa
Catarina, a FME (Fundação
Municipal de Esportes)
optou em substituir o terreno
onde será implantado o

complexo esportivo, que
deverá concentrar as mo

dalidades de Natação, Tênis
de Mesa e Atletismo, En

genheiros da Secretaria de

Planejamento apontaram
um custo elevado para a

recuperação da área ad
quirida pela Prefeitura, ao
lado do Estádio do Grêmio
Esportivo Juventus.

O prefeito Geraldo Wer

ninghaus (PFL) estuda a pro
posta em negociar uma
área de 70 mil metros qua
drados, na Rua Francisco
Hruschka, no Bairro São Luiz,
com a família Marcatto,
proprietária do imóvel. para
instalações de um ginásio
com capacidade para três
mil pessoas, outro, exclusivo
à modalidade de Tênis de
Mesa, uma piscina semi

olfmpica aquecida e a pista
de Atletismo.

Embora o presidente da

Fundação, Reginaldo Cam
pos, não revele o inves
timento das obras, a mu

dança de endereço do

.

Edson Junkss

Mudança: área no São Luiz receberá piscina, ginásio e pista

complexo esportivo signifi- pista de Atletismo. "Não
corá redução de gastos no temos nenhuma pista no

projeto. "Na área próxima Município em perfeitas con
ao Juventus. haveria neces- dições de sediar qualquer
sidade de terraplanagem prova oficiai", destaca
em qucise todo o perímetro Reginaldo Campos. Um
e a construção de muros de acordo transferiria as com

contenção", ressaltou o petições de Natação poro
engenheiro Aurélio Junkes. a piscina do Beira Rio Clube
Caso o cronograma de de Campo. "Precisafíamos
obras atrasar, a Fundação instoter öparelhos oqúe
Municipal de Esportes dará cederes". completa o presi-'
prioridade à construçöo da dente da FME.

Desafio no sul-americano de Fórmula 3
São Paulo - Um dos maio

res nomes do kort brasileiro,
o carioca André Nicastro,
disputará o Campeonato
Sul-americano de Fórmula 3,
pela equipeAvallone Motor
sport, do engenheiro José
Avallone Neto, ex-Jordan. A
estréia na temporada ainda
não tem data definida - o

calendário das provos desto
temporada será divulgado
na próxima semana -, mas
o piloto já realizou testes no

novo carro.

Patrocinado pela estatal.
Petr'Ü.br'as, Nicastro chega
ao Circuito sul-americano de
automobilismo com o desa
fio em superar os compatrio
tas Puda Pamplona, tam
bém do Rio de Janeiro, e o

catarinense Leonardo Nien
kotter, ornbos da PropCar
Racing. : Atual vice-cam
Peão da Fé>rmula Rio, antiga

Fórmula Ford, André Ni
castro tem no currículo os

títulos de campeão paulista,
carioca, brasileiro, sul
américano, norte-america
no e pan-americano de
Kart.

- Estou feliz de poder

correr numa catego,ria pro
fissional e com. uma equipe
estruturada. Temos boas
chances de surpreender,
acredita André' Nicastro,
que terá como compa
nheiro de equipe o parana
ense Jaime Mello Jr..

CASAMENTOS SOCIAIS
. .

É muito comum encontrarmos em algumas fornâlos pais que
orientam seus filhos parei realizarem "bons casamentos". Para

esses, um bom casamento é aquele em que se possa alcançar,
acima de tudo, uma melhor posição social. Os filhos devem
fortalecer e preservar o "bom nome da fomãio". encontrando
um(a) companheiro(a) que seja de uma tcrníllo conhecida,
que possua algumas posses e que possa dar algum conforto
ou futuro; não considerando o sentimento, o amor.

Em alguns casos, é possível conciliar sentimentos verdadeiros'
como o amor e o carinho a um cônjuge; que possui uma boa

posição social. Outras vezes, o amor e o carinho são

dispensáveis, restando apenas bens materiais.

Nesses casos, os sentimentos pessoais não contam; nem os

do cônjuge pretendido nem os práprios; mesmo em se tratando
de algo pessoal como o casamento. Quando a fama, a pro
jeção e o poder são as considerações mais importantes, o ca
samento é uma questão de barganha, de venda, de alianças
e de propriedade, e não de ornor. Nessas circunstâncias, as
pessoas acreditam que os "meios" justificam os "fins".

A poucos meses atrás, no programa "Você decide", um
jovem de famnia pobre estava passando por um dilema, entre

.

escolher entre uma garota pobre e linda que amava, ou

escolher uma moça rica e feia, pela qual não alimentava
nenhum sentimento mais profundo.O espantoso foi que a maior

parte dos brasileiros escolheu a moça rica. Optaram por uma

relação, na qual os bens materiais foram avaliados como

principal fator de escolha.

Se observarmos os índices de separações que ocorrem em

nossa região, veremos que não estamos tão longe assim dessa
realidade. Nunca casou-se e separou-se tanto quanto hoje em

dia. E por quê que este fenômeno esta acontecendo? Será
que não sabemos rnots' como amar? Será que algum dia
soubemos como amar? Será que nestes casamentos algum
dia houve amor de verdade?

.

A verdade é que a maior parte dos jovens ao procurarem

se�s parceiros(as), não estão cientes de todos os aspectos gíUe
permeiam as relações. Muitos jovens foram criados(as) para
realizarem a vontade dos pais. O pai que nCio conseguiu
concluir os estudos ou ser um- profissional de sucesso, deseja e

força o filho para que busque esta ou aquela profissão, para
que desta forma possa ser reconheçido. e respeitado; o que o

pai não foi. A mãe, que rnultos vezes passou dificuldades na

infância e tambérn-no casamento, lncentlvo a filha a encontrar
um esposo promissor e com situação financeira estável.

O que estes pais não percebem, é que seus filhos, na grande
maioria das vezes, estão tentando realizar os desejos e as

imposições dos pais; mas não os seus próprios. O que estão
fazendo é conduzir seus filhos para a frustração e para a

infelicidade, porquê (:Js escolhas não foram feitas por eles.

Estes filhos, inconscientementÉ3, estão em busca do amor e

da aprovação dos pais e, realizando os desejos destes, acham
que poderão alcançar o que mais desejam: amor. aceitação
e realizações ..

Infelizmente, adultos e jovens não estão conseguindo lidar
com seus desejos. seus problemas e angústias. O pior de tudo
é que muitos destes sentimentos nem mesmo são seus.

Pais! Aprendam e ensinem o caminho ... Jovens! Encontrem
o seu caminho; caminho este que apenas vocês' poderöo
encontrar...

.

A todos vocês um forte abraço.

DALTON FERNANDO FISCHER - CRP-12/1558
Psicólogo Clínico e membro associado da Ajapsy

CEPPSI
O Endere'ço da Psicotoqia

371-2224
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AD Jaraguá contrata cinco
. jogadores para o Estadual
--------"-------------------------

Novos jogadores foram integrados ao grupo esta semana. Treinador
Manoel Oalpasquale inicia pré-temporada com treinamentos físicos

Jaraguá do Sul- Os novos
reforços da AD Jaraguá
para o Campeonato Esta
dual de Futsal chegaram
quarta-feira à noite em Jara
guá do Sul. Os alas Patrick

(ex-Curitibanos), Marcel (ex
Blumenau). Chiquinho (ex
Fóz do Iguaçu) e Márcio (ex
Pato Branco), além dos pi
vôs Dão (ex-São Bento do

Sul) e André (ex-Blumenau).
foram integrados ao elenco
comandado pelo treinador
Manoel Dalpasquale. o

Maneca. Três jogadores
deixaram o clube. O goleiro
Éder. o ala Alemão e o pivô
Jonas ccertororn com a Tu

per. de São Bento do Sul.

Ontem, o grupo iniciou a

pré-temporada no Ginásio
Arthur Müller. Os jogadores
realizam baterias individuais
de testes físicos. Maneca
pretende intensificar o trei
namento tático somente
após o Carnaval. A Federa

ção Catarinense de Futsal
marcou para o próximo dia
20 de fevereiro o arbitral da
Divisão Especial, mas ante

cipou que a abertura do

campeonato deverá acon

tecer dia 20 de março. "Va
mos ter tempo para fazer

pelo menos dois amistosos",
disse. A Fundação Municipal
de Esportes estuda o possi
bilidade de acertar com a

GM. de São Poulo. ou o In
ternacional, de PortoAlegre.

Outra novidade que a

Federação deverá anunciar
no conselho técnico é o au
mento nó número de clubes
que disputarão a principal
divisão do futsal catarinense.
O campeonato deste ano

poderá ter 12 times. dois a

mais que no ano passado.
Com a desistência de A

grolãndia, a FME de Rio do
Sul, terceira colocada em

1998 da 10 Divisão, ocupará
a vago. AABB, de Joinville,
e Colegial, de Florianópolis,
campeã e vice, respectiva
mente, também assegu
raram a vaga .

.'

Conforto e prAtieift"de
resumem-se nos estofAdos

�ell'cZlrte '1'ue AdAptAm-se'
e� '1uAI'luer espA�o trA�e.,do

eleSÂneiA AO AmbielJte�Arte e Conforto em Estofados
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PETERSON lzidono

Copa Sul-brasileira
A fragilidade do futebol catarinense, diante da força

dos gaúchos e paranaeses, ficou evidente nos primeiros
confrontos entre os "forres" do Estado e os clubes do Rio
Grande do Sul e Paraná. O Criciúma tomou cinco do
Coritiba. O Avaí perdeu de dois do Atlético-PR, mesmo
placar aplicado pelo Internacional no orqul-rlvol o

Figueirense. Menos mal foi o Tubarão, que mantém uma

regularidade técnico-tática nos últimos dois anos. Aca
bou derrotado por apenas um a zero, no Olímpico, pelo
Grêmio, numa 'noite infeliz do goleiro Maurício. Bem fez o

Joinville, que se retraiu e disse não ao vexame coletivo.

Frente a frente

Novo presidente da Fesporte (Fundação Catarinense de

Desportos), Pedro Bastos, se reúne nesta segunda-feira
com Regihaldo Campos, da FME de Jaraguá do Sul, e o

prefeito Geraldo Werninghaus. Na pauta, algo que
interessa as duas portes.Bostos chega para discutir o

projeto do complexo esportivo, enquanto Werninghaus
e Campos apresentam os valores que deverão ser

I

investidos nas obras. Pedro Bastos embarca terça-feira
(9) para Brosilio com o objetivo de conseguir recursos

t

federais para as competições estaduais.

Fogo cruzado
A hegemonia de quase 13 anos à frente da Federa

ção Catarinense de Futebol poderá estar chegando
ao fim para Delfim de Pádua Peixoto Filho. A eleição
na entidade está marcada para este ano. A chapa
de oposição, com a indicação do ex-árbitro de fute
bol, Dalmo Bozzano, vem "montada" em dinheiro. O
comendador Cídio Sandri, de ltoioí não quer ver o

atual presidente no cargo por mais dois anos.

Dohnwill nacional

Confirmado o calendário do Campeonato Brasileiro de
DownhilI. A abertura da temporada será dia 21 deste

mês, no Guarujá, em São Paulo. Depois, dia 7 de março,
em Bragança Paulista, também em São Paulo. Minas
Gerais sedia a terceira etapa, em 20 de março, no

Município de Poços de Caldas. Os bikers chegam ao Rio
de Janeiro no dia 3 de abril para a quarta etapa, e dia
25 do mesmo mês vão a Santa Maria, no Rio Grande do
Sul. Schroeder fecha a temporada dia 1 de maio, com

provas no Morro do Agudo ..

Espião
A declaração de Alcir Pradi, diretor de futebol do Grê
mio Esportivo Juventus, de que com RS 30 mil forma-se

.

um time para disputar a 20 Divisão, pode até parecer
,

insanidade. Mas a realidade comprova que não. Tem

I jogador no amador da cidade que "bate" muita bolo e

joga por prazer (e alguns trocados). Vale conferir alguns
jogos da Primeirona que começa em março.
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