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Prefeito de Jaraguá do Sul morre em
acidente automobilístico na BR-280
o prefeito de Jarqguá

do Sul, Geraldo Werning
haus, 66 anos, morreu no

madrugada de terça-feira
(9), por volta da 1 horo. víti
ma de acidente automo
bilístico. Ele perdeu o con

trole da Mercedes E 420,
placa MMM-4848, numa
curva, no quilômetro 81 da
BR-280, entre Jaraguá do
Sul e Corupó. próximo à
Igreja Santo Antônio, na lo
calidade de Poço D'Anta.

O carro desgovernado
atingiu um abrigo de ôni
bus e capotou em segui
da. O corpo foi retirado do
veículo por terceiros logo
após o acidente.

O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Corupá
chegou ao local do ccl-
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Duas Rodas
Industrial

Fotos: Edson Junkes

Adeus: Werner Voigt (E) e Eggon Silva, fundadores da

Weg, na despedida do amigo Geraldo Werninghaus
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VítérioA. Lazzaris

&
Isleb,Ventura SIC

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

São Francisco do Sul- SC

OAB/se - 2563 - ADVOGADOS -OAB/se 275/97

Reyelação 1 horaCAUSAS:
- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumidor
- Direito Bancário

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

PNEUS AMORTECEDORES MOLAS RODAS

dente cerca de meia hora

depois, removendo o cor

po do prefeito para o hos

pital do cidade. Às 5 horas,
foi liberado e levado para
o IML (Instituto Médico Le

gal) de Joinville. Werning
haus sofreu traumatismo
craniano.

O corpo retornou a

Jaraguá do Sul às 11 horas,
sendo velado na Arweg
(Associação Recreativa

Weg), de onde saiu para o

sepultamento no Cemitério
Municipal da Vila Lenzi, às
17.

Há 14 anos, exàtament�
no dia 9 de fevereiro, Armin

Werninghaus, filho mais
novo do prefeito, toleceu
vítima de acidente de trân
sito na BR- 101. Página 3

Leia também a reper
cussõordo morte do

prefeito nas páginas 4, 5, 6,
7,8,9 elO.

Tragédia: impacto deixou Mercedes do prefeito destruída

Prefeitura de Corupá cria C9�domínid I
atrair novos emPresas. Página 21
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ora dos 1

Joquinhos Abertos de Santa Cotarina. Página 24

JGG Pneus
Re Pneus

Av_ Getúlio Vargas, 712 - Centro
-Telefones: (047) 372-1799/371-0747
Jaraguá do Sul - SC
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Um vazio que ficou
liA morle tece seu fio, de vida feito ao avesso ...

A vida é o fio do tempo, a morte o fim do novelo"

Um clima de comoção tomou conta da cidade na

última terça-feira, com a notícia do falecimento do

prefeito de Jaraguá do Sul Geraldo Werninghaus. A
tragédia que ceifou a vida
do também empresário
atingiu a todos indistinta
mente e se abateu sobre a

população. A posição firme
e decidida de Werninghaus,
chegando às vezes às raias
'des intransigências na defe
sa de suas idéias, esculpiu a

personalidade deste homem
que foi reconhecido e res

peitado até pelos adversári
os. Este é o grande legado
deixado por Werninghaus.

Nesta hora de profundo
pesar, quando os questiona

mentos fervilham nossas mentes, é preciso lembrar da

figura de Deus, dono da vida e pai de todos nós. So
mente a fé num Deus infinitc:tmente bom e justo nos

consolará e nos dará forças para seguirmos nossa

caminhada, tentando cumprir nossa missão da me

lhor maneira possível: A crença na imortalidade da

olmo, uma das condições transcendentais da fé, nos
renova e nos fortalece diante da morte do corpo, sa
bedores que Deus nos preparou um lugar especial
para estarmos junto d'Ele.-

A alma é claramente superior ao corpo e encon

tra-se nele com? uma prisão. A morte liberta a alma
dessa prisão e lhe obre o porta para uma vida melhor.
Somente quem não ignora as coisas em' cujo meio
transcorre a vida é que pode compreender pleno
mente as representações artísticas da vida que as li

teraturas antigas nos legaram e, ao mesmo ternpo.
tirar proveito dessas representações para melhorar a

própria existência. No entanto, a fé aceita a verdade

por causa da autoridade de Deus, mas as indagações
persistem, por estarmos longe de compreender seus
desígnios.

O pulso forte e a vontade em construir tornaram-se
sua marca registrada. Werninghaus conseguiu reunir
em torno dele pessoas dos mais diferentespensamen
tos, num mesmo ideal. Por isso sua morte está sendo
assimilada como "uma perda irreparável". Porque, tan
to maior é o amor quanto mais íntimo ou mais unido
ao que se ama é aquilo de que nasce a união. O e

xemplo de luta e de idealismo demonstrado nesse cur

to espaço, fez dele um líder neto. que soube impor
seu estilo em administrar, inaugurando um novo mo

delo de' gestão pública.
Se o prefeito Geraldo Werninghaus foi chamado

à presença de Deus antes do que esperávamos, é
porque encerrou sua missão aqui na Terra. Curnprin
do a tarefa definida por Deus: na sua infinita sabe
doria, nada mais nos resta senöo partir.

O Jornal CORREIO DO POVO, consternado, mani
festa os votos de pesar aos familiares do prefeito
Geraldo Werninghaus e aproveita para deixar
uma mensagem de esperança e fé ao povo de
Jaraguá do Sul.
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Carta do Leitor

Desrespeito às leis
* João Prim

É impressionante ver

com que tamanha natu

ralidade as leis são des-

do Executivo, tanto fe

deral quanto estadual

ou municipal? Será que
é só o cidadão comum,

que não tem como se

defender, que precisa
respeltor as leis? Gosta

ria de ver medidas práti
cas do senhor governa
dor Esperidião Amin ou

do secretório da área,

para que sejam corrigi
das as falhas o mais rápi
do possível, pois os mo

toristas estão sujeitos a

receberem multa porque
as rodovias estaduais

não possuem placas de

sinalização, que não

apontem o limite de ve

locidade permitida pela
nova lei de trânsito.

Faço um apelo aos

senhores prefeitos, para
que sejam mais respeita
dos, que retirem e/ou
mantenham as lom

badas de acordo com a

nova lel. pois o que se v

em muitas cidades nã

são lombadas, e sim ver

dadeiras montanhas n

meio da rua. Muita

delas são atrações turís

ticas pelo enorm

tamanho. É preciso or!

entar os cidadãos paro
acordarem para a rea·

lidade nada plausível e

para que esses exijam
seus direitos frente aos

responsáveis por essas

verdadeiras vergonhas.
Para finalizar, quero

parabenizar a adminis·

tração de Jaraguá do

Sul, que está de acordo

com a lei de trânsito des'

de novembro de 1998,

com a retirada de todas

as lombadas e sinaliza

ção adequada no Mu

nicípio.

'-

respeitadas no Brasil, por
parte dos órgãos públi
cos. Vejamos: viajo por
todo o Estado de Santa

Catarina e percebo que

pelo menos 90% dos mu

nicípios ainda não fize

ram cumprir a lei em se

tratando de trânsito, em

especial as lombadas e

sinalização dos novos

limites de velocidade. O

nosso querido ex-gover
nador, consagrado co

mo "vende-dor de Le

tras", também não reti

rou nenhuma lombada é

não sinalizou nenhuma

rodovia durante seu go
verno.

Como é possível ha
ver respeito às I,eis de

trânsito por parte dos

motoristas se o mau e

xemplo vem justamente

* Vereador em Jaraguá do

Sul pelo PSDB

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. t80. As certes
devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva O

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

CORREIO DO POVO
•

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojoma/. II
�------------------------------------------------�------------r
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"O assunto que está sendopolemizado I --------------------------------

neste momento é, sem nenhuma dúvida, a I Chefe do Executivo municipal se perdeu numa curva do BR-280, próximo
.. a Corupá, capotando a Mercedes-Benz, falecendo no local

Acalib (Associação dos Casais Liberais do I
Brasil). São casais que se inscrevem num 1-
determinado clube reservado para a �

prátiC�a�� :;�f���:b�;����u��scasais I·
Existem muitas interpretações de acordo
com cada pensamento, nas mais variadas I

camadas sociais. I
1 - Dos ricos: que coisa, não?

2 - Da classe média: vou ou não vou?
3 - Dos pobres: isso é coisa de rlco..

4 - Dos políticos: temos que montar uma
CPI para debater esse assunto.

5 - Dos religiosos: isso é obra maligna. _

,
6 - Do empresário: tenho que investir nesse I

negócio.
7 - Dos moralistas: é o caos da

humanidade.
8 - Dos policiais: lá vem mais trabalho.

9 - Da mídia: Uau, um assunto para muitas í
edições. I

10 - Do vendedor: vendendo desses títulos I
posso ganhar uma boa corníssöo." I leceu, na madrugada de onde foi constatadacomo tarem as últimas homenagens

terça-feira (9), por volta da cousamorlis-traumatismocra- ao prefeito Werninghaus, O

Caio Júnior - 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 a

essência.
O jornal se reserva o direito de fazer as

correções ortográficos e gramaticais
necessárias.

As cartas devem ser assinadas e com o

nome completo do autor, endereço ou

telefone para contato. Os textos sem
essas informações não serão publicados.
As colaborações devem ser enviadas

para a Rua Walter Marquardt, 1.180, Bairro
Rio Molha, 89.259-700. Caixa Postal19 ou

pelo tele-fax (047) 370-7919

1iiIIII_ &,,1.- ,��= - f

Despedida: Eggon João da Silva discursa minutos àntes do enterro

Corupá/Jaraguá do Sul
- O prefeito Geraldo Wer

ninghaus (PFL), 66 anos, fa-

5 horas, foi liberado e leva

do para o IML (Instituto
Médico Legal) de Joinville,

1 horo. vítima de acidente niano. O corpo retornou a

automobilístico. Ele perdeu Jaraguá do Sul próximo às 11

o controle da Mercedes E

420, placa MMM-4848,
numa curva, no quilômetro
81 da BR-280, próximo à I

greja Santo Antônio, na lo

calidade de Poço D'Anta,

atingindo um abrigo de

ônibus, capotando em

seguida. O corpo foi retira

do do veículo por terceiros

logo após o acidente.

O Corpo de Bombeiros

Voluntários de Corupá che
gou ao local do acidente

cerca de meia hora de-

.. pois, removendo o corpo
i do pretetto Werninghaus

para o Hospital e Mater

nidade São Francisco,
onde chegou sem vida. Às

horas, sendo velado naArweg
.

(Associação RecreativaWeg),
de onde saiu para o sepulta
mento no CemitérioMunicipal
da Vila Lenzt às 17.

Há 14 anos, exatamente no

dia 9 de fevereiro, Armin Wer

ninghaus, filho mais novo do

prefeito, faleceu vítima de aci-

dente de trânsito na BR-l 01 .

Cerca de três mil pessoas
estiveram naArweg para pres-

vice-governador, Paulo Bauer

(PFL), acompanhado pelo
senador Jorge Bornhousen.do
mesmo partido, representou o

governador, Esperidião Amin

(PPB).O enterrro foi seguido por
aproximadamente duas mil

pessoas, num silêncio quase

que absoluto, interrompido na
Rua Quintino Bocaiúva,

:
com

aplausos.

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-'"+
Sua empresa

em ótima formaDE IMAGEM
Hospital Jaraguá

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Morte de Werninghaus interrompe
uma carreira promissora na política
---------------------------------

Em quatro anos, foi eleito três vezes. Em 7992, vereador, dois
anos depois, deputado estadual e, em 7996, prefeito

Jaraguá do Sul - O aci
dente que vitimou o prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL)
interrompeu uma das mais

promissoras e brilhantes car
reiras políticas da região, Em
1989, ao deixar as atividades
executivas diretas na Weg,
passando a integrar o Con
selho de Administração da

empresa, Werninghaus ini
ciou-se na política parti
dária,

Em 1992, candidatou-se
a vereador pelo PFL, sendo
eleito .corn 1 ,794 votos, inici
ando-se, assim, uma nova

carreira pública, Dois anos

rnols tarde, candidatou-se a

deputado estadual, se ele

gendo com aproximada
mente 21 mil votos, Em 1996,
candidatou-se a prefeito
pela Coligação "Acerta

Jaraguá", composta pelo
PFL e PSDB, obtendo 22,356
votos,

Empossado prefeito em

janeiro de 1997, Werning
haus implantou o estilo em

presarial de administrar, cri
ando um novo modelo de

administração municipal,
cujos resultados são exem

plos de eficiência para todo
o Estado, Werninghaus
deixa mulher, Lilian; três fil
hos, Martin, Diether e Heidi,
e seis netos,

EMPRESÁRIO - Geraldo

Werninghaus nasceu em Rio
do Sul em 1932, Começou
a carreira profissional na
Werninghaus & Filhos, ofici
na dopai, em Joinvllle. Aos
14 anos, aprendiz, o univer
so de tornos e fresadoras,
graxas e estopas já estava

impregnado em seu cotidi
ano, Educado na rígida dis

ciplina alemã, com forte in
fluência paterna, de duas

gerações dedicadas ao

mesmo ofício, cedo desco
briu que tinha a mesma vo

cação,

Dos 14 aos
27 anos, Ge
raldo Wernin

ghaus realizou
o aprendiza
do livre dos se

gredos da
mecânica,
passando ain
da por em

pregos fora
do olhàr pa
terno, Esteve
em Blume
nau, nas In
dústrias Vahl
dick, Em 1951,
serviu o Exér
cito, ainda
em Blume
nau, Aos 20
anos, voltou a
trabalhar
com o pai,
em Joínvllle.

Edson Junkes

BEBIDAS DE TODAS
AS MARCAS

: 372-0620

Perda: Werninghaus morre aos 66 anos
Deixou a

Werninghaus & Filhos em

1961 poro fundar aWeg, em
Jaraguá do Sul, juntamente
com Werner Ricardo Voigt e
Eggon João da Silva, A sigla

Weg - que em alemão sig
nifica caminho -, hoje mun

dialmente conhecida, se

originou das iniciais dos
nomes dos três fundadores,

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DO BAIRRO SÃO uns,

Constemada com o

falecimento do Prefeito
Geraldo Weminghaus
registra os sentimentos dos
moradores pela perca -

prematura de tão importante
Liderança, que muito fez e

por certo ainda iria fazer

para Jaraguá do Sul e região.

Com a morte do prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo
Werninghaus (PFL), o quadro político no Município se

altera consideravelmente, As conseqúêncios do
vazio deixado por ele só serão percebidas daqui a
algum tempo, mas ninguém duvida da disputa
interna para ocupar a liderança do partido,

A composição de forças na Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul pode desviar os rumos traçados
por Werninghaus, impostos como pré-condição para

administrar o Município,
Os acordos podem desaparecer e os interesses
entrarem em rota de colisão, comprometendo as

alianças,

Aliás
Com a posse do vice

prefeito, Irineu Pasold

(PSDB), o comando da

administração
municipal sai das mãos
do PFL e vai para o

PSDB, para desgosto de
alguns caciques

pefelistas,
As últimas desavenças
deixaram cicatrizes
- difíceis de serem

curadas, A coligação
esteve ameaçada, mas

os interesses
sobressaíram,

Um líder pefelista
chegou a declarar que
o PSDB havia chegado

muito lonqe.

Dúvidas
Especuladores de plantão

asseguram que o

presidente da Câmara,
Alcides Pavanello (PFL),
não terá a unanimidade
com que se elegeu e

precisará de muita
habilidade para manter

pelo menos a maioria

simples,
Pelo acordo de bastidores,

,
que garantiu 15 votos a

Pavanello na eleição para
presidente da Câmara, o
próximo presidente será a

tucano Niura dos Santos,
Até o fim do ano tem
muita água para rolar,
e as coisas podem

mudar,

A história encarrega-se de perpetuar os grandes feitos, de manter viva a memória de grandes realizadores,
Não há sentimento, agora, que substitua o vazio deixado pelo grande administrador catarinense, GeraldoWerninghaus, Prefeito de Jaraguá do

Sul. Todavia, nos consola a certeza de que as sementes de suas idéias serão perpétuas, na defesa da honra, do progresso e do orgulho cotorinenses.

Jaraguá do Sul perde seu Prefeito, Mas a História de Santa Catarina ganha um líder, um modelo em quem se espelhar quando gerações futuras
buscarem referências em personalidades que marcaram o sucesso do nosso povo,

_

.

Esta é a imagem que o povo de Itajaí vai guardar de Geraldo Werninghaus.

HOMENAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA.JAí

Campanha
Mesmo sem demonstrar interesse pela reeleição,
Werninghaus era o nome notural para outra vez

governar o Município, Sem ele, as velhas raposas
políticas se agitam cheios de esperanças,

Os nomes que se sobressaem para a disputa do

próximo ano são: ex-deputado estadual Udo Wagner
(PPB), deputado estadual IVQ Konell (PMDB), ex

prefeito Durval Vasel_(PTB) e do ex-secretário da Casa
Civil, Ademar Duwe,

ijADDlMaklef�
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"OÇO
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�\)ßRß Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Políticos rende-m homenagens
ao prefeitoGeraldoWerninghaus

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

MUNicíPIO M_QSTRA INVESTIMENTOS E AVANÇOS NA EDUCAÇÃO
o socesso e os avanços obtidos na educação municipal, em

Jaraguá do Sul, levou no dia 8, a secretária Isaura da Luz Silveira à
Acijs,juntamente com o prefeito GeraldoWerninghaus, que Cumpriu
o último compromisso oficial. horas antes do acidente automobilístico
que tirou-lhe a vida.A secretária de·Educação apresentou números
estatísticós dos últimos anos, onde observou-se que em 1998, nas 40
escolas de ensino fundamental e 17 centros de educação infantil,
com 15.604matrículas, o Município investiu RS 17,5 milhões, ou 46, 17%
da receita da Prefeitura.

O custo médio anual por aluná, no ensino fundamental, ficou
em RS 1.200,25 e nas creches, RS 1.687,89. A municipalidade
concedeu 322 bolsas de estudos e outras 84 bolsas de trabalho, com
investimento de RS 465 mil. No transporte escolar beneficiou 857
alunos, e a previsão de gastos, para 1999, é de RS 174 mil. A
transferência de recursos da autonomia deGestão Financeira ficou
em RS 322 mil. A verba é administrada pela própria escola, para os

gastos de manutenção.
Isaura informou que o Município tem preocupação com o índice

de repetência e evasão. Em 1996, <Cl reprovação detinha índice de
11.Çi% do totol de matrículas na rede municipal, caindo para 8,31%
em 1997 e para 5,30% no ano passado. A Secretorlo.rnunlclpcl de
Educação trabalha, desde o ano passado, com alunos de distorção
idade/série, havendo 1.008 nesta situação.

A secretária e o prefeito destacaram os investimentos na

capacitação dos docentes, na informatização, nos espaços físicos,
estruturados para oferecer a melhor qualidade.O próprio Ministério
da Educação reconheceu os esforços do Município, conferindo
ampla reportagem em revista especializada.

A parceria entre Prefeitura e empresas, na manutenção, via
convênios, dos Centros de Educação Infantis, foi destacada como

fundamental para o êxito. Existem 18 empresas que mantêm
convênios com a Prefeitura, para as creches.

------------,;---------------------

A ttase "uma perda irreparáver sintetizou o sentimento da maioria para
definir o que a »r= de. Werninghaus vai representar para a cidade

Irineu Pasold - Eleito vice-prefeito na Coligação Acerta

Jaraguá, encabeçada por Werninghaus. Assumiu a

administração pública na manhã de terça-feira (9) e

decretou luto oficial por dez dias.

"A morte de GeraldoWerninghaus vai deixar urn vazio tanto
na política quanto na classe empresarial. E uma perda
irreparável. muito difícil de ser substituída.
Assumo a administração municipal com a responsabilidade
redobrada. Não esperava que fosse desta maneira. Convivi'
com ele de perto nos últimos quatro anos e aprendi a
admirá-lo. '

Era um empresário que sempre buscou a excelência. Se
preocupava com a qualidade de vida da comunidade.
Por respeito à memória dele, vamos dar continuidade aos

projetos. Nada vai mudar."

Alcides Pavanello - Presidente da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, eleito pelo PFL.

"A morte dele deixa uma lacuna na vida política e

empresarial.Dificilmente encontraremos outro poro substituí
lo. Era um expoente. Nos espelhávamos nas suas atitudes I

firmes para traçar nossa posição política. Perdemos nosso

grande líder.
A cidade perde com a morte dele, já que tinha acesso

irrestrito junto ao governo estadual.
Quanto à administração municipal. quero reforçar a.
intenção em continuar o projeto implantado por ele. A
equipe está coesa e consciente da responsabilidade.
A Câmara dará total apoio aos programas que venham a

beneficiar a comunidade."

EMPRESASVÃO CRIAR FUNDAÇÃO PARATRATAR RESíDUOS
Um grupo de empresas d�ve constituir a Feama (Fwndação

Empresarial deAmparo ao MeioAmbiente), que ficará responsável
pela coleta e destino final dos resíduos industriais das classes um e

dois. A idéia está em discussão desde meados do ano passado,
face a inadequada disposição final dos .dejetos junto ao aterro
controlado que a Prefeitura de Jaraguá do Sul mantém naVila Lenzi.
O diretor-secretário da Acijs, Anselmo Ramos, que coordena a

comíssöo de empresários que estuda a questão, informa que junto
com a Secretarià de Agricultura e Meio Ambiente, estão sendo
observadas algumas áreas do Município, para a construção do
aterro sanitário e aterro industrial, que tenham impacto ambiental
mínimo,

A Feama seróoficializada ainda em fevereiro.Até lá. a proposta
é ter um local provável para instalar os aterros. Mais de vinte
empresas sinalizaram positivamente, para participar, de forma di�eta,
na Fundação Empresarial de Amparo ao Meio Ambiente, na
construção do aterro industrial.

EMPRESÁRIOS RECEBIDOS EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL

Lideranças empresariais de Jaraguá do Sul participaram na

quarta-feira, lOde fevereiro, de visitas e audiências com autoridades
do Estado. Foram recebidos pelos secretários da Casa Civil, do
Desenvolvimento Econõmico e Integração ao Mercosul, da Saúde,
pelo vice-governador Paulo Bauer e pelo presidente daAssembléia
Legislativa. Ao melo-dio. tomaram parte no almoço de negócios
promovido pela Facisc, com o governador do Estado, no Hotel
Cambirela. Os empresários jorcouoenses. nas audiências,
convidaram as autoridades para participarem das reuniões daAcijs
e dos encontros de empresários, futuros.

Carlito Merss - Deputado federal eleito pelo PT.

"Era um político de grande valor. A posição política dele
era transparente. Podia até discordar delas algumas vezes,
mas sabia como tratá-Ias, porque sempre foi autêntico e

idealista,
Foi um grande aliado na discussão do orçamento público.
A posição dele foi fundamental na aprovação do projeto,
quando convenceu os partidários a votarem favoráveis.
Como empresário, conhecia os prejuízos couscdos pelo
déficit, por isso, defendeu a criação do Orçamento Regio
nalizado.
É uma perda irreparável tanto do ponto de vista político
quanto empresariaL"

luiz Henrique da Silveira - Prefeito de Joinville pelo PMDB.

"Jaraguá do Sul perde um grande empreendedor e político.
Não dá para medir os efeitos dessa perda.
Geraldo Werninghaus ocupava um espaço significativo no

contexto estadual. É uf")l vazio que fica. A morte dele
represento um baque sem precedente. Sua trajetória
assemelha-se com a do ex-prefeito Wittich Freitag.
Ele era o PFL de Jaraguá do Sul e simbolizavà o partido.
Aprendi a admirá-lo pela sua posição e liderança, que levou
a voz de Jaraguá do Sul para todo o mundo através da
Weg."

VISITA AO ATERRO INDUSTRIAL DE BLUMENAU

o mau tempo prejudiCou a programação e a visita ao Aterro
Industrial e Sanitário de Blumenau, que foi transferida para o dia 1 7
de fevereiro. A programação fica mantida. A saída às 8 horos.
defronte ao Cejas, com retorno no período da tarde, O aterro,
ativado recentemente, está licenciado para receber, tratar e dispor
resíduos industriais da classe 2. Os empresários que têm interesse em

participar, devem contatar pelo telefone 371-)044, na Acüs.

PrefeituraMunicipal de Penha'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Paulo Bauer presta as últimas
-

,

homenagens a Werninghaus
--------------------------------

I

Vice-governador, que também representou o governador Espe(idião Amin,
lamentou a morte do ex-prefeito, prometendo apoiar a administração

•

Jaraguá do Sul - O vice

governador, Paulo Bauer

(PFL), chegou à Arweg (As
sociação �ecreativaWeg),
local onde o corpo do

prefeito Geraldo Werning
haus estava sendo velado,
por volta das 16 horas. Bau
er estava acompanhado
pelo senador Jorge Bor
nhausen, também do PFL.

Na opinião de Bauer, a
morte de Werningháus
deixa uma lacuna na vida

pública de Jaraguá do Sul,
Sçmta Catarina e até do
Brasil. "Perco um amigo e

todos nós perdemos um

grande líder, que viveu de
trabalho", declarou, acres
centando que a dis

posição deWerninghaus se
confundia com o

I

espírito
trabalhador da cidade.

Bauer- fez questão de
frisar que estava trazendo
um abraço do governador,
Esperidião Amin (PPB), à

família do prefeito, Geral:
do Werninghaus. Bauer re
forçou o compromisso em

lutar em prol de Jaraguá
dp Sul e região. "Pelo res

peito ao GeraldoWerning
haus, o compromisso au

menta", destacou, lem
brando que teve o apoio
do prefeito durante as

campanhas eleitorais em

que disputou. "Devo muito
.

a ele", completou.
BORNHAUSEN - Para o se-

"',,� o�, '_;&.;_� v", lt

Bauer: liA morle dele entristece toda a cidade"

nador Jorge Bornhausen a vida política da mesma

morte de Weninghaus re- forma brilhante que teve
presenta uma perda para a como empresário", elogiou,
região. "Santa Catarina e acrescentando que o PFL

Jaraguá do Sul perdem um perde uma grande lide
homem vitorioso, um em- rança. 'Werninghaus era um

preendedor e gerador de homem público preocupa
empregos. Ele conduziu a do com o povo", completou.

\

O mundo político e

empresarial de Santa Catarina

perde um dos seus mais
ilustres e dignos

representantes, Senhor
Geraldo wernínghaus, prefeito
Municipal de Jaraguá do Sul.

Expressamos nossos
sentimentos dc pesar e
condolências à família, ao

, \

grupo Weg e à comunidade de

.iaraguá do Sul.

Federação
Catarinense de

. _, .

MunlclploS
FECAM

R$10,OO = 1 cupom. Casa no valor de R$ 25.000,00. Fotos ilustrativas. Cert de autorização: MJA:>1/05/156/98.

Anote seus dias de sorte!-

lWIeI'Cados�IBREITHAUP
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CarQpreso credita o sucesso da
Prefeitura à visão empresarial
---------------------------------

Deputado federal afirmou que a situação financeira da administração
municipal se deve ao projeto empresarial implantado por Werninghaus

Jaraguá do Sul - O de

putado federal Vicente
Caropreso (PSDB) disse que
a situação financeira fa
vorável da Prefeitura do

Município é conseqüência
do projeto empresarial im
plantado na administração
municipal, a partir da posse
do prefeito Geraldo Wer

ninghaus (PFL), em 1997.

Caropreso disse também
que o respeito às causas

públicas sempre foi a tona
dos posicionamentos de

Werninghaus.
"A situação financeira

da Prefeitura é invejável. Só
foi possível graças à visão

empresarial dele, que não
mediu esforços para tratar
o coisa pública como um

bem público, que merece

mais respeito", declarou,
conclamando os demais
políticos a seguirem o

exemplo deixado por Wer

ninghaus. "Se os demais

Arquivo/CP

JoséAntônio Schmitt - Presidente do Diretório do PMDB
de Jaraguá do Sul e vereador.

"Apesar de oposição na Câmara, a bancada do
PMDB sempre respeitou o prefeito Geraldo Werninghaus
pelas suas posições ideológicas claras e objetivas. Víamos
nele uma pessoa séria, com vontade em acertar. Ele fazia
da vida pública mais uma maneira de contríbulr com o

Município.
Sentíamos nele uma vontade enorme de melhorar a

qualidade de vida da população. É uma grande
liderança que o PFL perde."

ao local do velório por vol
ta das 15h30, lamentou a

tragédia que vitimou o
- prefeito Geraldo Werning-

:Caropreso: reunião com o PSDB, PFL e PL para discutiro futuro haus. Na op in ião de Ie, a

morte de Werninghaus dei
xará um vazio difícil de ser

preenchido. "Era um ho-

mem extremamente hon
esto e competente. Intran
sigente, em algumas situ

ações, mas de muito ide
alismo", definiu, apostan
do na disposição em con

tinuar "acertando Jara

guá".

•.....•.._-_ __......•

i Agora em Jaraguá do Sul i
i Banco Real i
• •
• •

: REALMASTER Cheque especial para Pessoas Físicas com 10 dias por mês sem juros.* :
: REAL PARCELADO Limite de crédito automático em seu talão de cheques, com •

• parcelamento em até 12 meses (Pessoas Físicas).* :
• REAL EMPRESA PLUS Cheque especial para Pessoas.Jurídicas com 5 dias por mês •

: sem juros. *
_-

:
• DESCONTO DE CHEQUE Taxas competitivas, sem burocracias (Pessoas Jurídicas).* •
• •
• * REALMASTER - 10 dias por mês sem juros alternados ou consecutivos no período de 30 dias. A partir do 110 dia serão cobrados juros de todo o período. •
• * REAL EMPRESA PLUS - 5 dias por mês sem juros alternados ou consecutivos no período de 30 dias. A partir do 5° dia serão cobrados juros de todo o período. I
• *

Sujeito a análise de crédito. •
• •

: .

Futuras instalações - Rua Preso Epitácio Pessoa, 61 - Defronte ao Corpo de Bombeiros :
: Abra já sua conta, no endereço acima ou: :
•. . Disque Real 326.7325/433.7325/ (048) 247.7325 I

: .

Via Internet - www.bancoreal.com.br :
: ,Solicite contato via telefone 371-9822,

? :
..._ � .

governantes tratassem as

administrações públicas
como ele, talvez não

estivessem em situações
críticas", completou.

.

Caropreso, que chegou

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



dos excelentes.
Ele foi uma figura históri

ca do ponto de vista em

presarial. Como empre
sário, sendo um dos funda
dores da Weg, é um exem

plo para o Brasil.
Sobretudo,Werninghaus

deixou um exemplo de

competência e hones
tidade. É um líder que
deixa um vazio na vida da

região.
Entretanto, Jaraguá do

Sul possui lideranças que,
se seguirem os exemplos
dele, conseguirão preen
cher esse vazio. No início,
será muito sentido, mos

poderá ser superado."

Douat destaca vlsõo social

implantada na administração t:
-

'P;;id';;'i;; da-A";; Ed";;a'7d"; i'io'7n�;;T;br-;u-o;i;;;';;iim';;;o-;\;;;;';-;';;- t
educação como forma de atingir o progresso

Fotos: Edson Junkes

.� da Aclls (Asso-
ciação Co

" mercial e In
dustrial de

Jaraguá do

Sul)

"A classe

empresarial
sempre se or

gulhou de Ge
raldoWerning
haus. Tínha
mos dúvidas
do Geraldo
como prefeito,
Já que as leis
limitam a au

tonomia nas

administra

ções públicas.
Essa dúvida,
no entanto, foi

dirimida já no começo.
Como prefeito, ele mudou a

maneira em administrar. Às

Eduardo Ferreira Horn -

superlntendente da Metalúr
gica Menegotti e presidente

vezes, foimal-entendido, mas
os resultados falam por si.

Werninghaus foi um

grande gerente dos recursos
da comunidade e um exce

lente açiministrador.
O legado é o profissio

nalismo no serviço público,
tão carente de seriedade.

Os investimentos em e

ducação, bem acima do

exigido por lei, demons
tram a preocupação dele
com o futuro das novas

gerações.
Ninguém pode questio

nar a liderança política
que ele exercia, apesar
das crítícos: Durante os dois
anos em que esteve à
frente da administração
municipal, foi um bom ge
rente dos recursos públicos.

Esperamos que a equi
pe de governo dê con

tinuidade aos projetos."

o oindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúr8icas,
Mecânicas e do Material Elétrico
de Jaraßuá do ôul e Qeßião
vem, consternado, manifester sua
solidariedade e condolências
aos familiarcs, ami80s e
colaboradores do or. Geraldo

Werninßhaus ßrande líder

empreendedor e politico, que
.

marcou sua passa8em nesta vida
com suas obras, suas idéias e

.

seus ideais.

CUT

Osvaldo Moreira õouat -

EmpresáriO e presidente da
Fiese (Federação das In
dústrias do Estado de Santa

Catarina)

"É extremamente la
mentável a morte de Ge
raldo Werninghaus. O ccl
dente tirou a vida de uma

pessoa que tinha muito
ainda para fazer, não só
por Jaraguá do Sul, mas
toda Santa Catarina.

Na política, Werninghaus,
com uma nova visão social,
imprimiu uma administração
apostando no gerenciamen
to empresarial, com resulta-

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

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DO TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Geraldo
Werninghaus

\

Fica o trabalho bem-feito, fica o amor

pela cidade, fiéa a saudade.

Homenagem da Malwee Malhas ao Prefeito de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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migos de Weg lamentam
a morte de Werninghaus
----------------------------

Para Décio da Silva, a morte de Werninghaus interrompe um

projeto pessoal que pretendia ajudar ainda mais Jaraguá do Sul

Fotos: ArQuivo/CP I
-

Eggon João da Silva - Presidente do
Conselho deAdministração daWeg.
Um dos fundadores da empresa.

"Estamos muito tristes pela perda do
amigo. Geraldo Werninghaus foi um
companheiro de todas as horas,
principalmente nas mais difíceis. Es
tava sempre disposto a atender.
Como cidadão, é uma perda irre
parável. Jaraguá do Sul perde um

administrador que deixará marcado
sua característica de lutador hones
to e competente.
Não é com choro nem lágrimas que
vamos recordar dele. Vamos guar

. dar a imagem boa do amigo."

Décio da Silva - Presidente-execu
tivo do Grupo Weg.

"Perdemos todos nós. Eu, em espe-
1 clol. perdi um grande amigo, mas a
cidade e a região perdem um em

) presário e administrador compe
tente e honestd. Na Prefeitura, im
plantou um novo modelo adminis
trativo,que resultou em melhorias na
cidade e saneamento das finanças
públicas.
Aprendi muito com ele. A morte in
terrompeu mais um projeto da vida
dele, que era de ajudar ainda rnots
Jaraguá do Sul.

U

A esposa Lilian, QS filhos Diether, Martin e

Heidi, noras, genros, netos e as empresas do

Grupo Weg comunicam, sensibilizados, o
falecimento. de

GERALDO WERNINGHAUS

E agradecem as manifestações de

soüdariecade de toda a população.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empresários desfocam a projeção
nacional do fundador da Weg

10-

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

Eles afirmam que a competência empresarial utilizada na administração
pública foi a responsável pelos resultados positivos

Fotos: Arquivo/CP

Vicente Donini - Diretor-presidente da Marisol

"Geraldo Werninghaus era um líder inconteste.
Como empresário, demonstrou coragem e

competência poro transformar o Weg
numa referência nocional. Como
político, imprimiu um modelo de bem

gerir o coisa público.
E uma perda irreparável paro todos nós.
Particularmente, perco um grande
amigo, um irmão.

,

Ele vai deixar uma lacuna no vida de

Jaraguá do Sul e região que, dificilmente,
será preenchido ,"

Roberto Breithaupt -

Diretor-comercial do

Grupo Breithaupt e
vice-presidente da
Facisc (Federação
das Associações Co
merciais e Industriais
de Santa Catarina)

"Geraldo Werning
haus era um empre
sário de expressão na
cional pelo sucesso

empresarial demons
troco. Jaraguá do Sul
perde com o morte
dele, já que estava
sendo muito bem cd
ministrado. i
A serledooe implantado saneou o Prefeitura e tem servi
do de exemplo paro os demais administrações munici

pais.
Um vazio desse será difícil de ser preenchido. Vão surgir
outros líderes, mos não iguais o ele.
A carreiro político foi fugaz, mos vitorioso."

Rodolfo Hufenüssler - Vice-presidente da Duas Rodas
Industrial.

"Um foto lamentável. A morte de Geraldo Werninghaus
represento uma perda enorme paro Jaraguá do Sul. Não
sei se iremos encontrar outro líder paro substituí-lo.

.

Ele era um líder tonto empresarial quente político, que
deixará uma enorme lacuna no vida dos jaraguaenses.
A Weg mudou os destinos de Jaraguá do Sul e Geraldo

Werninghaus mudou o maneiro em administrar um bem

público. Foi um prefeito extremamente competente."

Aos familiares de

Ge�C\ldo We�V\iV\9hC\V\s
Prezados Familiares!

A Família êcllAcativa Ma".ista! do Colé9io
Ma".ista SZlo LlAís! da cidade de 3a".a9w:" do

SIAl! vem à slAa p".�sel'\ça -a fim d� ap".esel'\tar
I�es as sel'\ti_das cOl'\dolêl'\cias pelo aflitivo
t"'al'\se} po ....qlAe passa".am ao pe".derem
p".ematlA".amel'\te selA Esposo! Pai e Avô,I

R09amos a DelAs Pai ,qlAe I�es cOl'\ceda

forças} e seletas bêl'\çZlos pa".a pi-<osse9IAi".} a

par com 1'\05505 sel'\timel'\tos de solida".iedade
c".istZl e ami9a,

Em I'\ome dos JrmZlosMaristas} P".ofessores}
FlAl'\ciol'\á".ios e AllAl'\os ".ecebam a exp".essZlo de
I'\ossa do". e a ce ....teza de lAma p".ece p�'" aqlAele
qlAe} com slAa morte} deixa salAdades,

Alcídio 30Zlo Schmidt
. Diretor
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'cornurb registra queda de 50%
'no número de mortes no trânsito

POLUiÇÃO - A frota de Jara

guá do Sul despejou no ar no

ano passado nada menos que
31 ,Ci toneladas de poluentes e
causou poluição sonora de 85
decibéis - a Organização Mun
dial de Saúde definiu o limite do
estresse auditivo em 55. "O

quadro é agravado pela pre
dornnônclc dosetorsecundário
na economia local, potenclol
mente poluidor/degradador, e
pelasCondições climáticas e to
pográficas desfavoráveis", ensi
nou Günther.

seguida pela Walter Mar

quordt. 155; Bernardo Dorn
busch, 149; Marechal De

odoro, 140; Reinoldo Rau, 109;
Procópio Gomes, 108, Epitácio
Pessoa, 104; Getúlio Vargas,
102; Ângelo Rubini, 65; e Adélia
Fischer, 42. "Deve ser imple
mentada uma política de

transporte de mosso. sob pena
de colapso da capacidade
viária e comprometimento de
todo o sistema de circulação
urbana, ao longo do ternpo.
com o crescimento", sugeriu.

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

Acidentes passaram de 2,025, em 7997, para 2.067, no ano passado. As
autuações feitas pela PM dispararam, apontando índice recorde

Jaraguá do Sul - Apesar de
estarmos ainda longe de atin
gir o limite máximo admissível
de mortes no trânsito - cinco -

o Município vem apresentan
do redução significativa no

número de vítimas fatais. No
ano passado, 11 pessoas mor
reram em decorrência de

acidentes de trânsito, queda
de 50% em relação a 1997. Em
1996 foram 26 mortes. Em con

seqüência, houve redução
de RS 997.360,00 nos custos,
computados perda de

produção, danos aos veícu
los, médicos, hospitais, am
bulâncias, congestionamen
tos, processos judiciais, entre
outros.

De acordo com o Comurb

(Conselho Municipal de

Planejamento Urbano), a fro
ta municipal registrada - não

computados os veículos com
placas de outros municípios -

cresceu 6.28%, passando de
37.079 para 39.407. O número
de acidentes também regis
trou crescimento, passando

de 2.025, em 1997, para 2.067,
.

no ano passado. "Esse núme
ro traduz um trânsito inseguro
e perigoso, mas menos violen
to", explicou o coordenador
do Plano Diretor, Osmar
Günther, lntorrnondo que o

número de veículos envolvi
dos em acidentes em 1998 -

4,1 mil- representa 10% da fro-
ta.

.

O número de autuações
de trânsito disparou em

relação a 1997, que vinha re

gistrando quedas consecuti
vas. Em 1996. foram 8.931 au

tuações. No ano seguinte,
houve queda em 467. Em
1997, foram 7.939. No ano

passado, o número de autu

ações chegou a 10.417,31,2%
maior que a do ano anterior.
"O aumento deve-se à vigên
cia do novo Código de Trân
sito e à atuação mais ostensi
va da polícia", acredita
GÜnther.lembrando que Jara
guá do Sul tem um veículo

para cada 2,53 habitantes,
mais de três vezes a média

nacional que é 8,39.
A Rua Joinville é a campeã

em número de acidentes, res
pondendo por 194 deles, 10%,
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5% 1104\ANOS

�osso profundo pesar pelo
falecimento do Senhor

Geraldo Werninghaus
a quem admiramos pelo

caráter, pela dedicação e pelo

espírito empreendedor.

lVIenegotti Industrial Ltda...

Malhas .�. Embalagens
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DROGARIA VIDA E SAÚDE

I'

Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

Cf)r. 9lcgr 91ideki Cj(odrigues do ai/otl

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazureehen, 55 - Apto. 1

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

Qavelli, a .lcja
que veste o

homem de
bom 8osto.

calçadão, 364 -clestacionamentoanexo -não fechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

MANIA DEVENDER BARATO

Calçadão da

Marechal, nº 180

(antiga Loja Fruet)

Fone: (047) 371-5800

Clíhica Especializada em Ortodontia

J. J. C a r Ion

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

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

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

Centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege, 50
3° andar - Jaraguá do Sul - SC, Tel: 371-0421 e 372-1279

. ". "" CELSO
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I
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Hungária Turismo transportando a Camerata de Jaraguá do Sul

A Hungária Turismo e

Câmbio sente-se honrada pelo
transpolte da Orquestra da

Scar, Camerata de Jaraguá do

Sul, pela viagem à Europa.
Desde o ano passado, a
Agência de Viagens vem

auxiliando o grupo da Seal' a

organizar sua viagem. O
grupo partiu do Brasil em 3/21

1999 com destino a Madri,
onde permanecerá até dia 5/21
1999. Em Madri, farão um

city-tour durante o dia, e a

noite um jantar com show de

dança flamenco. Após,
seguirão viagem a Zurich, na
Suíça, local este que será o

ponto de partida para a

viagem pelas cidades da

Alemanha, onde a Camerata
de Jaraguá do Sul tem unia

extensa programação. Dia 201

2/1999, dar-se-á o retorno de
Berlim até Jaraguá do SUl. A

Hungária Turismo e Câmbio

deseja a todos integrantes e

acompanhantes da orquestra
uma excelente apresentação.
A orquestra é composta por
30 componentes e oito

acompanhantes.

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

grande diversidade. Consulte-nos!

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

liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 72 anos
- Em 1927, o superintendente, dr. Ulysses Costa, do Município de

Joinville, por portaria, suspendia todos os pagamentos, em 4 de janeiro,
até ulterior deliberação, menos os vencimentos dos funcionários, diárias
de operários e quotas dos estabelecimentos de caridade.
- Para o 20 Distrito (Jaraguá), ordenava os seguintes pagamentos: Rs.
8:000$000, em prestações, a RicardoMüller, em Rio da Luz, pela ponte
em construção sobre o mesmo tio, depois-de entregue a obra; 3:400$000
(três contos e quatrocentosmil réis) a Otto Pasold, pela construção sobre
o Rio Aurora; 1:200$000, a Jacob Correa de Mello, pelo arrazamento,

abaulamento, macadarnização e preparação do terreno para meio-fio na

Rua Emílio Jordan; 115$000, a João Baptista Rudolf, por uma grade e

diversos consertos nos móveis da intendência; 54$300, a Leopoldo
Mahnke, pela construção e fornecimento de material para o esgoto em

frente à estação ferroviária (a antiga, hoje museu).

Há 71.anos
- Em 1928, havia um raide de automóvel São Paulo-Nova York, via
Buenos Aires, e o Touring Club fazia uma conferência na capital
portenha, dando o estado das estradas, por onde passaram, declarando

que Santa Catarina possuía caminhos tecnicamente preparados e

classificava: Hansa-Retorcida, 13 km.; Ret-Jaraguá, 11 km.; JG
Blumenau, 80; Blu-Gaspar, 16; Gaspar-Itajaí, 44; Itajaí-Itaperna, 14;
todas em bom estado. Tijucas, Biguaçú, péssimo, 64; São José, Palhoça.
S. Amaro e Vargem Grande, bom, 34; Anitápolis e Quadros, 123,
péssimo; Urussanga, Criciúma e Araranguá, 79, regular.
- O coronel Marcos Konder, estava a testa do Município de Itajaí.
- O jornal joinvilense "A Notícia" aumentava o formato com noticioso
atraente.

Há 70 anos
- Em 1929, o empresário Reinoldo Rau levava ao conhecimento do

comércio desta zona, que se estabelecia nesta localidade com um engenho
de arroz, estando em condições de beneficiar 40 sacos, diariamente, e
cobrava Rs. 4$000 (quatro mil réis) por saco beneficiado e tinha sempre
farelo em estoque, para pronta entrega.
- O conselho municipal de Joinville experimentava momentos

acalorados, 'onde o sr. Richlin deixava patente sua discórdia e rompendo
o exemplo de unidade de pontos de vista. O resultado foi que a mesa

renunciou e, em 16/1/1929, era eleita a nova mesa: presidente, Gustavo
A. Richlin; vice, Eduardo Schwartz; 10 secretário, Sérgio Vieira; e 20

secretário, Rudolf Schlemm.
- A Hebamme (parteira) Anna Kanopka, registrava-se na diretoria de

higiene do Município, e voltava às atividades, ficando à disposição, a

q�alquer tempo, e assumia tratamentos de casos melindrosos, exigindo
cuidados especiais.

Há.68 anos \
- Em 1931, o sr. Augusto Sohn distribuía amostras de fumo desfiado de
sua fabricação, usando nova tecnologia.

/

- Dom Pio de Freitas - bispo Diocesano - fazia visita, em 20 de janeiro,
viajando de trem, indo ao encontro, em Bananal (atual Guaramirim), os
srs. Venâncio da Silva Porto, Ricieri Marcatto, Heleodoro Borges, José
Emmendoerfer, Carlos Hafermann e ArthurMüller, sendo saudado pela
srta. Cezarina Mello, em nome das filhas de Maria. Em procissão até a

casa paroquial, seria d. Pio saudado pelo sr. Arthur Müller, presidente
da Comissão. O vigário, padre Stolte tinha como primeira meta a

reconstrução que, ao chegarem a Jaraguá, era inaugurada.
- O Jornal "A Noite" comentava a declaração de Oswaldo Aranha,
ministro da Justiça, confirmando que todos os exilados políticos podiam,
desde já, voltar ao Brasil, nada lhes acontecendo, uma espécie de

reconciliação.

REMINISCÊNCIAS

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (149) -'APONTAMENTOS
Udo Ramlow finalizava o capítulo das

Terceiras manobras militares em Pomerode,
dizendo que "estas tropas, convocadas para
combater os paulistas (guerra fratricida?) em
favor de Getúlio Vargas, também atravessaram

oMorro do Rio da Serra até a estação ferroviária
de Jaraguá do Sul. Alguns soldados

pomerodenses que tomaram parte naqueles
conflitos: Hermann Heidorn, como cabo

condutor, e os soldados Karl Gustmann, Rudolf

Achterberg, Albrecht Blödorn e Erwin

Zastrow".

Quartas manobras militares em

Pomerode - No mês de dezembro do ano de

1947, foram realizadas as maiores manobras

militares no Estado de Santa Catarina, aqui no
Vale do Rio do Testo, em que tomaram parte
todas as unidades da sa RegiãoMilitar do Paraná
e de Santa Catarina. O movimento de pelotões
e soldados em Pomerode era imenso,
acampados em diversos lugares, sendo que o

maior contingente ficava no terreno de Albert

Ramlow, situado entre a hoje Escola Prudente

de Morais e a Malwee. Estas tropas militares
eram atacantes do Vale do Itajaí, simulado, e as

companhias e batalhões aqui da região de Santa

Catarina entravam em posição de defesa,
simulada, as suas defesas foram planejadas nas

colinas e elevações além da fábrica da

Companhia Karsten em direção a Pomerode,
instalando-se postos de vigia, de patrulha,
abrigos para fuzileiros, abrigos armados com

morteiros e metralhadoras. O primeiro posto de

metralhadora foi instalado no morrinho, que
tinha sob mira grande trecho da estrada

Pomerode e estava sob o comando de um

pomerodense que era o sargento Udo Ramlow.
A última etapa de manobra era atravessar o Rio

Itajaí, na altura de Badenfurt, realizado pela
companhia de Engenharia de Porto União. A

grande manobra foi finalizada com enorme

desfile na Rua 15 de novembro, em Blumenau".

Ângelo Rubini � Em que pese o dedicado

trabalho do Arquivo Histórico e o Museu, no

resgate da memória jaraguaense, que vem

galgando os degraus para a identificação das

nossas coisas, ao longo dos 120 anos de

existência, manda a consciência dizer que, desde

a oficialização do curso de Arquitetura e

Urbanismo, os acadêmicos(as) recebem

incumbências de seus professores, para levantar
a razão da denominação de vias públicas
jaraguaenses, edificações de casas de estilo e

outros aspectos que se ligam à futura profissão.
Assim é que a equipe, composta de Tatiane

Trentini, Elaine Nandi Quaresi, Luciana Mar
tins, Alessandra Schorck e Cleide Bagatoli,
recebeu a incumbência de pesquisar a razão

da denominação da via pública que dá para
Barra do Rio Cerro, que leva o nome de

Ângela Rubini. Saíram em campo para

garimpar informações que pudessem servir

para um trabalho a altura do homenageado, e

acabaram também de bater na porta do

patrono do Arquivo Histórico de Jaraguá do

Sul. Depois de uma longa entrevista com

inúmeras indagações e igual quantidade, de
respostas, foi liberado um resumo de um dos

pioneiros de nossa colonização, que lhes rendeu

uma apreciação generosa por parte do profes
sor. Ângelo Rubini era um dos filhos de Pietro

e Bortola Satori que chegavam, via Itajaí, ao

pequeno porto doRio Itajaí-Açú, em Blumenau,
em 4/11/1891, aos 14 anos de idade. Pietro

Rubini vinha do lugar conhecido por Mala, na

Itália, embarcados no vapor "Sud América", da

companhia de navegação italiana, ele com 44

anos e ela com 40, além dos filhos Benedeta

(17), Ângelo (14) e Dorotea (7). Depois de um

período de descanso no Barracão dos

Imigrantes, pelo desgaste físico da longa
travessia do Atlântico e embarcação nem semp.re
confortável, seguiam para o lugar de seu

assentamento, na Colônia Encruzilhada do Rio

dos Cedros "Capela Della Adolorata".
'

Fritz von Jaraguá - 2/99

Estafoto, do acervo do ex-vereadorFaustinoGirolla, documenta aformatura deprofessores.
em Ioinville, na escadaria do colégio, vendo-se ao alto, da 'E': or - João Ianuârio AyrosO,
o 20 - Luiz Gonzaga Ayroso, o 40 - Antonio Estanislau Ayroso, e o 30, da 2afila, da ' E '

,

Virgz1io Rubini. Não tem data e nome do estabelecimento de ensino, mas é bastante recuada
no espaço de tempo. De uma coisa, a certeza - os ítalos-brasileiros sempre se preocupavam
em dar uma boa educação aos seus filhos, com professores do próprio meio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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porEgon Jagnow

Para quem conhece ou

estuda a história

jaraguaense, a década de
.

1970 foi a que se deu início

às grandes transformações
no cenário econômico e

paisagístico da cidade.

Os empreendimentos

empresariais que já existiam
se desenvolveram, novas

indústrias surgiram e

cresceram. Novas

edificações para abrigar
estas empresas, novos

loteamentos, novas casas

para os migrantes que para
cá vinham em busca do 1fIIlII.

eldorado. A cidade se

expande, as ruas precisam
ser melhoradas,

pavimentadas e alargadas,
como nos flagrantes que

trazemos da Rua Joinville.

Mudanças que modificam

completamente a "cara"

da cidade. Se por um lado

isto foi bom e necessário,

por outro, fez com

que características e

traços culturais do povo

que a colonizou se

perderam.

-
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SOCIAIS

Celeste Alchini - 90 anos
Na segunda-feira, 15 de fevereiro

de 1999, acontecerá o 90° ano de
existência.

Nascido no Braço Direito, em
Luís Alves, 3° distrito do Município
de Itajaí, em ] 909, filho de João
Alchini e Clara Campigotto, e neto

de Pietro Antonio Alchini e Fortunata
da Paz, que vieram da Itália, da
localidade' de Forno di Canale,
acompanhados do Perfetto (7 anos) e
Gio Battista (5) o pai, assim
constando do documento de

emigração "In nome di sua maestá
Umberto I, Per Gratla di Dio e Per

Coluntá Delta Narione re d Ttalia,
emitido em Bellano em "Il Otto
Novembre mil lottocento ottanta sei
é valido per un anno". No verso o

'visto' do Cônsul Geral do Império do
Brazil na Itália - "Bom para o Rio de

Janeiro, em 30/11/1886".
Celeste Alchini foi escolhido para

a coluna "Flashes da cidade", do
CORREIO DO POVO, na edição n°

3.50 I, da semana de 13 a 19 de agosto
de 1988�

Modesto como sempre, começou
a responder as perguntas que

resgatam a sua útil existência entre

nós.
" Aos 4 anos e meio já ajudava a
I'
.i- mãe no plantio de milho, já que o pai

trabalhava na Societá Cooperativa
Italiana Agordina Agrária de
Consumo. Com 16 anos foi para Rio
dos Cedros, para estudar com o padre
José. Antes, ia 2 ou 3 horas na escola
italiana do professor Battista Gheta,
em cadernos leaste, silabário e

complemento de silabário, vindos da

emigraram Pietro e Fortunata. A

princípio - conta A\ceste - foram
recebidos friamente, certamente
temendo a reclamação de alguma
herança ou cousa que tal. Depois que
mostraram as identidades brasileiras

e as passagens de volta ao Brasil e

informar a quantidade de terras que

possuíam aqui, que os deixou

espantados, receberam tratamento
mais afetuoso, porque sabiam que não
iriam permanecer por muito tempo.

Pois, é este o Celeste Alchini,
ainda robusto, que completa 90 anos

de vida útil, a quem cumprimen
tamos, com os votos de renovados
anos entre seus familiares, parentes,
amigos e admiradores.

Itália. Completou o primário no

ColégioSanto Antônio, de Blumenau,
em 9/12/1922, boletim assinado pelo
reitor frei ErnestoEmmendoerfer ofm.

Trabalhou em Timbó como balconista
numa casa comercial, junto com um

dos professores, o sr. João Effting, e
com o guarda-livros e gerente
Reinhardt Manske, a filial do Weege.
Voltou para Luís Alves onde
trabalhou com João Tomazelli,
"permaneci um tempo com os pais"
e, por iniciativa própria foi aprender
o ofício de marceneiro, em

Massaranduba, com Otto Bublitz,
com ordenado de 300 mil réis. Para
não pagar nada, tinha que trabalhar 3
anos. Terminado o período trabalhou

por conta própria,
fazendo serviços
avulsos até poder
comprar ferramentas.
Instalou-se no Braço
Direito, perto da

cooperati va, até 1954.
Veio a Jaraguá, pro

Ribeirão Grande do

Norte, de que fazia

parte Arthur Müller,
assürnindo a serraria

Agroindustrial
Retorcida Ltda .. É um

sei! made man que
sabia o que queria.

Nas suas memórias
contou algumas pas
sagens, quando foi à

Itália, a terra do pai e I

do avô. Parentes
Alchini que estiveram
na localidade de onde Celeste Alchini (E) com Frederico Dix

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

Tio Eugênio

Ângelo Piazera

Q vizinho de seu pai, o comerciante e maçom, Antonio da 'Platina Vieira, um dia fez a entrega a ele uma placa de rua

com o nome de seu avô Ângelo Piazera, que ele Vieira, comprara no depósito de ferro-velho do Chiodini, que ele - o

Junior colocou na casa de veraneio de Praia Alegre, na Penha, em sua homenagem. Sabe-se que nunca se levou muito a

sério a denominação de vias públicas, ainda hoje acontecendo freqüentemente. No passado, então nem se fala. A Rua

Ângelo Piazera foi para homenagear um dos pioneiros, com toda a justiça. Mas certos funcionários, (e não se fala só do

professor Emílio da Silva, do tenente Leônidas Cabral Herbster e de vereadores que, desconhecendo as mínimas regras
legislativas e históricas, apresentam projetos de supressão, mudança ou troca de nomes, que de repente, apareciam nos

mapas da cidade.

Com a passagem do nome de Ângelo Piazera para a Praça da Bandeira, em 1941 (quando da inauguração da Prefeitura),
simplesmente se passou a denominar de Rua Jacob Buck, a Rua 31, homenageando a fanulia Carl Johann Friedrich Jütte,
sogro do falecido. Assim aconteceu com a Rua Padre Pedro Francken, a D. Pedro II, a Abdon Baptista e outras.

Grossklags, pai de Edwin - o relojoeiro -, trabalhava na Empresul, e a mulher, sua mãe, era parteira. Lá existia ainda
uma casa que era de Lothar Sonnenhohl. I

Na esquina, onde hoje está o Banco Bradesco (1992), era a casa de comércio de Heinrich Marquardt, depois passou
a ser a casa comercial de Alais Stüber, casado com uma Doubrawa e, em falecendo Alais, até seu final era administrado

por Walter Doubrawa. Perguntava-se: existiam escravos em Santa Catarina? Voltaremos. Até a próxima.

o trabalho e a escravidão
A 15 de novembro de 1887 os fazendeiros paulistas promoveram ali um meeting para examinar a

questão do elemento servil. Antônio Prado propôs a alforria geral, com a condição de prestarem os

escravos aos antigos senhores três anos de serviço. Campos Sales é mais radical e, a propósito da fuga,
exclama:

- Não, senhores; o escravo não foge ao trabalho, mas foge ao cativeiro.
E a um aparte contrário:
- Não é a pena do trabalho que o impele; é, sim, o horror da escravidão! ...

Antônio Ribas - "Perfil de Campos Sales", página 99.

LIVRO NA PRAÇA

Manual do garçom
Já está na praça um interes

sante livro que leva o titulo
Manual do garçom, escrito por
Sílvio Roberto Bortolotti, filho do
nosso muito conhecido Alindo

Bortolotti, de Jaraguazinho. Ele se

destina aos profissionais que
desejam aperfeiçoar-se na arte de

bem servir, hoje cada vez mais

exigido pela moderna sociedade.
Editado pela Gráfica Editora

Palotti, pode ser adquirido pelos
telefones (048) 224-0558 ou 224-

4602 ou pessoalmente na Linda

cap - Brasa, Forno e Fogão, na

Felipe Schmidt, 1132, em Floria

nópolis. Sílvio Roberto Bortolotti

seguiu a carreira do pai, exímio
garçom nas praças de Blumenau
e Florianópolis, e está a testa do
restaurante há 15 anos, com muito

sucesso, pela fiel clientela e os

turistas que afluem em massa para
o estabelecimento. Está dado o

recado!

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

1llllMlllllilllilíll� 1111;1.191:
SETOR MATRIZ

NOSSA MENSAGEM

A nova justiça!!
Eu não vim revogar, mas vim cumprir a lei, diz Jesus. Não

se trata de abolir ou acrescentar algo à lei. Para a comunidade
cristã, entrar no reino significa passar por Jesus que cumpriu a

lei e a levou à sua perfeição.
A lei e os profetas não deixam de existir. Manifestarão sempre

a: vontade de Deus, que indicou uma aliança com o seu povo. A

resposta a essa aliança se dájustamente na fidelidade à vontade
de Deus inscrita na lei e nos profetas. No entanto, ajustiça nova

é maiordo que aantiga eJesus ultrapassa os limites da leijudaica
pelo seu amor até o. fim. Por seus ensinamentos, morte e

ressurreição, Jesus se tomou a vida da lei e dos profetas.
Que o Senhor nos dê a grandeza do seu Espírito para nunca

nos acomodarmos"ao que foi dito aos antigos", mas percebemos
o que está sendo dito a nós, agora. Que ele abra nossos corações
para a nova justiça que se baseia no amor verdadeiro.

Apoio:

SÁBADO
19hOO - Matriz

l7h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

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

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

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

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

I
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"Nassa sociedade nos

condiciona a acreditar que
cada um de nós é insignifi
cante. Simplesmente, isto
não é verdade, quando nós

compreendemos que come

çamos a assumir o controle
de nossas vidas e de nosso

futuro.
Estamos em uma encru

zilhada. Não podemos mais
tratar a Terra e seus recursos

como se fossem descartáveis.
Reciclar é uma forma funda
mental de afirmar isto. Li

teralmente, nós salvamos

partes do planeta... mas o real
poder vem do nosso compro
m.etimento em proteger nos
sos lares agora e nos próxi-
mos anos." John Javna

O QUE É RECICLAR?

Você sabe a resposta, cer
to? É coletar suas garrafas,
latas e outros materiais e re

ciclá-los.
A menos que você seja um

produtor onde a reciclagem
ocorre após o material ser
coletado. Ou a menos que
você seja um professor de
arte que recicla-caixas velhas
de ovos e rolos de papel
higiênico para projetos esco
lares.

Você entendeu a situação.
Reciclar é uma daquelas pa
lavras que todas as pessoas

Cj(ecic/tlndo
usam e ninguém se preocupa
em definir. Resultado: sig
nifica coisas diferentes para
pessoas diferentes. Tudo

bem, mas como é que nós po
demos ter um diálogo sobre
este assunto tão significante
se ninguém está falando a

mesma língua?
Então, antes de irmos adi

ante, aqui está um guia de
referência do uso de algumas
das palavras:
* Definição Oficial: "Cole

tar, reprocessar, comercilizar
e utilizar materiais considera
dos lixo".
* Definição Clássica (do di
cionário): "O mesmo mate

rial é usado várias vezes para
fazer o mesmo produto ou o

equivalente. Isto reduz a

quantidade de material vir

gem requerido para produzir.
Os melhores exemplos são:

latas de alumínio, garrafas de
vidro."

*Definição Plástica: reciclar
uma vez. Um contêiner plás
tico é usado uma vez e então

o material é usado em um

item diferente. Isto mantém

o material fora do campo

temporariamente mas não

corta recursos usados para
fazer o produto voltar ao

original novamente.
* Definição do produtor: se
uma fábrica utiliza o mesmo

material duas vezes, eles

sentem que já reciclaram.

POR QUE RECICLAR?

Vale a pena o esforço em

reciclar? Experts afirmam

que sim, por várias razões:
* Acúmulo de lixo - Temos

que fazer algo com todo o

lixo que produzimos. Os Es
tados Unidos produz em mé
dia mais de meia tonelada de

lixo a cada ano por pessoa '

aproximadamente 1 quilo e

meio pordia. E os números
ainda estão crescendo. No

período de uma vida inteira,
a média dos americanos irá

jogar fora 600 vezes o seu

peso adulto, em lixo. Se você

somar, significa que um adul
to de 70 kg vai deixar de he
rança 42.000 kg de lixo para
seus filhos.
* Não há mais espaço -

Tradicionalmente, nós enter
ramos a maior parte de nos

so lixo em campos desertos.

Mas estes locais desertos es
tão se esgotando em todas as

partes do país. 70% ou

14.000 depósitos de lixo a

bertos dos 20.000 campos e

xistentes, fecharam entre

19_]_8 e 1988. Até 1994,
aproximadamente 2.000 fe
charão.
* Segurança em primeiro
lugar - Mesmo se todos os

depósitos de lixo estivessem

te rcatto ZYS

''As pessoas no nosso planeta não

estão colocadas emfila indiana. Olhe
com mais atenção. Estão todas na

verdade formando um círculo, de
mãos dadas. O que você der à pessoa
ao seu lado, acabará voltando às suas

mãos. "

abertos, haveriam perigos de

segurança e saúde. A maioria

dos depósitos foram construí
dós antes que os padrões de

segurança se tornaram uma

prioridademaior. Eles não es
tão equipados para impedir o
lixo tóxico que penetra no sub
solo e atinge os lençóis de

água. Quantos depósitos de
lixo vazariam? De acordo com

.
a agência de proteção do meio
ambiente, todos eles.
* Queimar - Queimar também
não é a solução. De acordo

com a Ação de Meio Ambi

ente, "mesmo com os controles
de poluição, os incineradores
são a maior fonte de poluição
de ar na maioria das comu-

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente MarcaHo e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

centro- São' Paulo· SP
CEP 1020·901

9lultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

O Inti-Líceu da Vida informa que as matrículas para as Aulas de Yoga
e Hlst6ria 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 Carvalho)

HORÁRIOS:

Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas

Ouarta-feira: 19' horas às 20h30

Ouinta-feira: 8 horas às 9h30

Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

nidades. Eles liberam gases
que contribuem na formação
da chuva ácida, metais tóxicos,
etc .. 13 os-rincineradores

produzem milhões de cinza

tóxicaque.ainda tem que voltar
aos depósitos de lixo.
* É senso comum - Aprovei
tar aomáximo aquilo que dis

pomos, é uma tradição ameri
cana. Diferente dos depósitos
de lixo abertos, que simples
mente estocam pilhas e pilhas
demateriais; ou a incineração,
que deixa cinzas de lixo tóxi

co, reciclar remove comple
tamente o lixo e o transforma
em produtos úteis e aprovei
táveis.

(Continuaremos em 19/2)

Rua Bernardo
DornbujJch,
1611·Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069

Jaraguá cio Sul

'K'" 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



13••-.16 . CORREIO DO POVO· Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1999
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Empleno
verão, Zapata
Ir. deixou as

altas

badalações do
Rio de

Janeiro para
'rever os

.

amigos
.

jaraguaenses
e,

logicamente,
a bela

namorada
Fernanda

Wagner

GERALDO
WERNINGHAUS
> Desde as primeiras horas
de terça- feira (9),
sentimentos de muita

tristeza tomaram conta da
comunidade jaraguaense
devido ao falecimento do

prefeito, Sr. Geraldo
Werninghaus. Empresário
bem-sucedido, assumiu a

Prefeitura de Jaraguá do Sul
com o objetivo de
administrä-Ia com métodos
eficazes adotados pela
iniciativa privada. Um fato

raro em se tratando de
Brasil. Contrariando todas as

"regras" do perverso jogo
político que tanto emperra o

crescimento deste País.

Antes de fundar a Weg,
juntamente com os sócios

Eggon e Werner, Geraldo era

um simples mecânico que
trabalhava muito em

Joinville. Com um

crescimento surpreendente, a
pequena empresa de motores

elétricos se transformou num

dos mais importantes grupos

CENTERR
. SOM'

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371·2847

DISQUE·LANCHE'
371-5309

Foto.:ARS

empresariais do Brasil,
levando o nome de Jaraguá
do Sul por esse mundo a

fora e empregando mais de

oito mil pessoas, Apesar de
possuir uma confortável
situação financeira, a
simplicidade de

Werninghaus era uma de
suas maiores marcas. Falava
com um ministro do governo
federal da mesma maneira

que conversava com o mais
humilde cidadão.
Como todo ser humano,
tinha seus defeitos, mas as

qualidades eram

infinitamente superiores.
Entre elas, o amor exemplar
por Jaraguá do Sul, que hoje
chora pela perda irreparável
de um grande vencedor.

passagem pelo "QG" da
coluna Expressão, fez um
convite à equipe para um giro
pelas quentes noites da

Cidade Maravilhosa.

NOITE DA
NEVE
> A Danceteria Overnight, da
Sociedade Estrella, em Nereu

Ramos, promove neste

domingo (14), a partir das 19

horas, a Noite da Neve com o

Grito de Carnaval. Durante
todo o evento, os presentes
ficarão branquinhos,
branquinhos com o lançamento
de flocos de neve que estarão

saindo de equipamentos
especiais estrategicamente
colocados nos quadrantes da
pista. Valores dos ingressos até
às 22 horas: R$ 4,00 (eles) e
R$ 2,00 (elas). Após este

horário: R$ 5,00 e R$ 3,00.

ZAPATA JR.
> O amigo de longa data,
Zapata Jr., após alguns meses

ausente da terra natal, esteve
visitando os amigos
jaraguaenses para relatar um

pouco das badalações do Rio
de Janeiro, onde cursa

medicina. Numa rápida

NOTRE
> A Notre programou duas

grandes noites de pura
alegria para os foliões locais

QUICK
DOG

e deu uma ajudazinha no

preço do ingresso. Com
apenas R$ 5,00, garotos e

garotas poderão curtir o
melhor do pagode, axé e

puro samba no Sábado (13) e

terça-feira (16). Os ingressos
já estão disponíveis na

Hobby Video Locadora,
Choperia da Praça e

Boticário (Calçadão).

SAEPENDI
> A diretoria social do Clube
Atlético Baependi promove na

noite de hoje (12), a partir das
23 horas, a tradicional Noite
Azul e Branco. No palco, a
qualidade musical estará

garantida. Sady & Cia, da
joinvilense Pop 'Band, estarão
animando a noitada. Ingressos
antecipados podem ser

adquiridos na secretaria do
clube por R$ 6,00 (sócios) e
R$ 12,00. Na hora, custarão
R$ 8,00 e R$ 15,00.

BANDA EVA
> Confirmado para o

próximo dia 20, sábado, o
show da Banda Eva, na
estréia da nova vocalista,
Emanuelle Araújo, no Ibiza

Club, em Jurerê

Internacional, em
Florianópolis. Os holofotes
estarão voltados para a

substituta de Ivete Sangalo,
. que oficialmente deixou a

banda. Aos 22 anos,
Emanuelle é atriz, cantora e

dançarina. Se confessa
honrada com o convite de
comandar os vocais da banda
e não poupa elogios ao'
grupo: "A minha segurança
está intimamente ligada ao

valor das pessoas que
estarão à minha
volta. Tanto a diretoria da

Eva, quanto ao empresário
Jorginho Sampaio, além dos

músicos, que são

maravilhosos", afi�ma. O
espetáculo tem a assinatura
da Beto Produções Artísticas
e do Ibiza Club.

JORGE
BENIOR E
SIMONE
MORENO
> Os cantores Jorge Benjo
Simone Moreno são as dua
grandes atrações que estarão
animando a Passarela do
Samba Nêgo Querido, em
Florianópolis, na última noi
de Carnaval, terça-feira (16) .

Estarão colocando todo mu

para dançar do alto de um t

elétrico.

FESTA DAS
GRANDES

,

> A Microcervejaria Mein

Bier,de Balneário Camborií
estará realizando seu Baile

Carnaval, dehoje (12) a
terça-feira (16), ao som das

bandas Flerte e Trylogia. O

ingresso: uma camiseta da

Mortália; que poderá ser

adquirida na própria Mein
Bier ao preço de R$ 10,00
(não haverá consumação
mínima). Só pra lembrar: e
98, durante as cinco noites

Carnaval, mais de 14,mil

pessoas marcaram presença,

BALl HAI
> Para não ficar de fora da

folia, o Bali Hai Summer
Club, de Piçarras, também
estará promovendo suas fest
de Carnaval. Serão duas
noites. No sábado (13),
acontece a refrescante Noite
da Espuma, e na segunda
feira (15), o Último Lual de
Carnaval. A ala feminina te

entrada gratuita até à meia
noite.

,

SATIJRITE
> Já o bom e velho Baturité,
Balneário Camboriú, com qu
duas décadas de existência,
estará realizando durante as

cinco noites de Carnaval a

promoção 1001 Noites, com

Filmagens & FotografiOl
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Classificados do CP 370-7919
323 - d 441 m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - d 448m2 - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
325 - no Lai. Dona Juliana na Barracom 599,88m2 - R$ 21.000,00
326 - d 846m2, eciíicado d 2 casas no Ribeirão Molha - R$ 28.000,00
327 - na Rua Guilherme Hass: Jguá Esquerdo - R$ 14.000,00
328- no com 880m2de área, com 670m2 de área construída, Rua Emflio Stein -

Centro.

329 - Lote nas prox. do Champagnat d 615,35m2 - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim d 1.101 m2 de esquina - no centro -

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

'1 HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), n� 157

Fone:. 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

\tt:N)t!S
CASAS

101 - Bairro Czemiewicz, num terreno de 900m2 - R$ 69.000,00
102 - Alvenaria d 270m2 no ano - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social + lavabo +

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

apto. em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
103 - Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - R$ 20.000,00
104 - Tomaz Fco. de Goes, em alvenaria d 3 quartos + dependênciade empregada.
106 - Aiv. d 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
108 - Guaramirim d -ou- 400m2 + 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 T�a Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x R$
195,00
110 - Alv. d piscina no Czemiewicz - R$ 75.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00
114 - Alvenaria Jguá Esquerdod 1 suíte + 2 quartos - todamurada - R$ 45.000,00
115 - Alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m2 - R$ 100.000,00

SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 1999

116 - Alvenaria próx. Duas Rodas d 288m2, 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' - próx. Terminal Rodoviário - Ent. R$
13.500,00 + 5 anos de financiamento.
202 - Instalações Choperia da.Praça com todos os móveis e utensflios 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, ent. R$ 24.000,00 + parcelas
209 - Apto. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro - Ent. R$ 20.000,00 + financ.
214 - Sala comercial conjugada no Ed. 'Domingos Chiodini' com 83m2

.

215 - Apto. d 1 suíte + 2 quartos no "Ed�ício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada +

financiamento, aceita.apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 - Rua Victor Meirelles, no Molha d 60Qm2 - 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 d 1.930,18m2 - R$ 380.000,00 - 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 7.26m2 - Beira Mar
- R$ 60.000,00
312 - ComercialWaner Marquardt com 66Om>, d 22m de frente pl asfano - R$ 30.000,00
314 - Área de 165.ooo,00m2 na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos d 453,60m2 cada, no Jguá Esquerdo R$ 15.000,00 cada lote.
316 - Área de 7.066m>, sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha d1.300.00Qm2 - dcasas, lagoas, gado, minhocário, etc. - R$
350.000,00
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing com 546,60m2 de área - R$ 30.000,00
319 - BR-280 JguálCorupá d 9.627m2 - R$ 16.000,00
320- C/1.840m> no ano da Henrique Marquardt - R$ 12.000,00
321 - Rua José Teodoro Ribeiro - d 510m> - R$ 25.000,00

VENDEDORES
Adesivos - Brinquedos - Serigrafia

Jaraguá e região
IICom Experiência em vendas qrática"

Rua: João J, Ayroso, 675 - Fone 371-8351

AEngetec
estâde

casanoval
A partir do dia 18/2 na

Rua Pe. Pedro Franken, 253

ENGETEC IMOBILIÁRIA
CRECI 934-J

Fones: 372-2679 / 372 ..3139

COIVIPRA.. - VENDE -

A..LUGA.. - A..DIVIINISTRA..

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Ref. 1409 - Casa alvo cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - c/2 dorm., 1 bwc, demais dep. - R$ 23.000,00
+ Financ. 360,00 pl mês - CEF
Ref. 1410 - Casa madeira - Centro - Próx. Estofados Krause - terreno cl 789,90m2 - R$ 35.000,00
Ref, 2191 - Terreno cl 1O.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
Ref. 2192 - Terreno plano cl 4.658m2 - Ótimo pl Indústrias - frente para asfalto - à 950 metros da Rua
Joinville - R. Manoel Francisco da Costa - R$ 95.000,00
Ref. 2193 - Terreno na Barra cl 825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee
Malhas - R$ 22.000,00
Ref. 2194 - Terreno plano cl 408,15m2 - Rua Anna Tecila Ferreira - cl asfalto - Lot. Dona Inês -

Jardim São Luis - R$ 11.000,00
Ref. 4111 - Apto. novo Ed. Misione - Balneário Camboriú - cl vista para o mar e elevador - apto. cl
145,50m2 - Rua 1401 - cl 1 suíte + 1 dorm. cl garagem - R$ 67.000,00
ReC. 4112 - Apto. no Ed e

, Verona - apto. térreo - cl garagem - c/2 dorm. - Czerniewicz - cl 74, 15m2 -

R$- 25.000,00 quitado.
Ref. 4079 - Apto. central, cl 240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwc, sob
medida, cl hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - cl 1 suíte + 2 dorm. - R$
75.000,00 + saldo a negociar.
ReC. 1411 - Casa alvo Czerniewicz - Próx. Colégio Alberto Bauer - 1 suíte + 2 dorm. salão de festas,
demais dep. - terreno cl 373,lOm2 - R$ 78.000,00
Ref. 1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projeto moderno - R$
137.000,00
Ref. 1414 - Casa alvo - Centro - R. Florianópolis, 125 - cl 3 dorm, bwc, sala estar, copa/cozinha,
lavanderia, garagens 2 aut - R$ 65.000,00
Ref. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas
Ref. 2199 - Terreno cl 729m2 - Próx. trevo Weg II - lugar alto - plano - R$ 33.000,00
Ref. 1433 - Casa alv, cl 170m2 - Czerniewicz - 3 dorm. - R$ 40.000,00 + Financ.
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 - semi-mobiliado - 5° andar - R$ 110.000,00
Ref. 4118 - Ed. Maguilú - cl 74m2 - R: Procópio Gomes de Oliveira - R$ 22.000,00 + Financ.
Ref. 4117 - Ed. Talimar - Barra - cl 75m2 - 2 dorm. - R$ 13.000,00 + Financ. 230,00 pl mês

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS

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 - 1 Q 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. d 45m> - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala d 150m>, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Apto. d 1 quarto em cima calçados Beber - R$ 230,00
408 - Casa de Madeira d 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 d 4 quartos e 2 bwc - R$ 335,00
413 - Casa de madeira d 3 quartos - Jguá Esquerdo - R$ 230,00
414 - Apto. Rua Joinville, c/suüe + 2 quartos - R$ 350,00
416 - Casa na Rua Preso Epitácio 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 Schmidt - 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 d 3 quartos próx. Homago na Ilha da Figueira - R$ 230,00
424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - d mobília - ótima
para consuäório ou escritório.
425 - Galpão Industrial d 150m2 -Ideal para confecção - c/Tritásico - R$ 250,00
426 - Galpão Industrial d 250m> - Bem localizado - d Trifásico - R$ 380,00

RuaPaãePedro Francken,65:-Centro
Forle'Fax: (047)372-3412-Creci1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



* Chácara com 42 morgos, casa em alvenaria
com 350m2 (em construção)
Rio Molha

Preço: R$120.000,OO (Negociáveis)

* Casa emalvenariacom 166m� terreno com4OOm2•

Czemiewic:

Preço: R$ 75.000,00
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INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

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

E-mail: http://www.ÍInoveis.netJii'lter

COMPRA - VENDE - ALUGA
CRECI8240

VENDA RÁP/DA E SEGURA
• Vende-se, sObrado/parte superlor ::;apioi:�;s�íteg;i2 salas; cozinhá: bw�;árêa de*'
serviço, parte inferiOfcsalacOTnl: cgmf 2�Orn2 alugada pélra 4<).nos; aluguet- R$ 1;.200,00,
valordo imóvel R$170,Obb,00.

. ....

%., te
. . ..

• 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 coni 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 rnaís 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

. . .

• 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$80 mil.

-

• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
._Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1000m2 rua calçada plaino. R$ 30.000,00
• Terreno cl 440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00

Procuramos imóveis para locar, temos clientes já cadastrados.

ALUGAM-SE SALAS COMERCIAIS NA RUA JOINVILLE - ÓTIMO PONTO

ALUGA-SE APTO ED. JGUÁ CI GARAGEM.

• Vende-se linha celular e aparelho R$ 270,00

COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE
CONSULTE-NOS SOBRE OUT�AS 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: 975-0749

�.

Vende-se no Champagnat
terreno cl 450m2 área

nobre. Fone: 871-6112

Vende-se lanchonete cl

90m2 equipamentos novos,

ótimo ponto e clientela.

Aluguel 1 salário mensal.
Fone: 975-2364

Vende-se casa de alvenaria
cl 90m2 área do terreno cl

600m2, local R_

Florianópolis, 292- Centro,
em Schroeder. Fone: 971-
4556 - R$ 30.000,00 aceito

carro

Compro terreno cl rua

calçada nas proximidades
do centro, Pago até R$
13.000,00 a vista. Fone.-
371-6112

Vende-se na Vila Lenri

prâx. campo de areia

terreno cl 575m2 cl 2 casas

simples. ValorR$16.500,00
- tratar R. dos Escoteiros,
114_

Vende-se práx. Igreja S.
Judas terreno cl 500m2

pronto para construir R$
12_850,00. Inf. R. dos

Escoteiros, 114 próx.
Marcolla.

"GALINHA MORTA"

Vendo casa em Jaraguá
Esquerdo 170m2 com 4

quartos, 1 suíte, 2

banheiros, 2 salas, 2

cozinhas, garagem para 2

carros, churrasqueira e

demais dependências, toda
murada. R$ 36_000,00
Tratar: 371-0588 ou 975-
2919 com Sandro

••••••••••••••••••••••
• CRECI Nº 158� J I

= � �. Bar�a I!ul:
: :::»J . Imovels :
• I

: FONE: (047) 372-2734 :
• VENDE I
• TERRENOS I
• 1 - TerrenoC/1.044,5Om2(28,00x37,30) - RuaAngelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - I
• (defronteCiluma) I2 - Terreno C/448,00m2, Loteamento Papp - Rua 541 - R$18.000,00

• 3 - Dois lotes c/ área total de 968, 12m2 - Lot. Heriberto Henke, Barra - R$ 21.000,00 I
•

4 - Terreno c/800,20m2 - Lot. Papp, na Barra, área nobre - R$16.000,00
5 - TerrenoC/673,58m2 - Rua BerthaWeege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50% I

• entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno. I
.•

6-Terrenoc/462,OOm2(14x33) Lot. Rosá, ruaasfaltada, na Barra-R$ 12.000,OO,emparcelas I7 - Terreno C/329,00m2 (14x23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 13.500,00 aceita

• carro até R$ 8.000,00 I
8 - Terreno C/455,60m2 - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00

• 9 - Terreno noHesidenciallmperador- R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10 I
• x - Total R$ 11.000,00 I
•

10 - Terreno C/384,OOm2 - Loteamento Francisco Hruschka - São Luiz - R$ 3.000,00 + 20 x

IR$400,OO

• 11 - Terreno c/408,70m2_ Jardim Hruschka 11- R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00 I
• SíTIOS I
• 1 - Sitio c/267.500,00m2, edificado com um rancho e ummangueirão, com quatro lagoas com I

peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, c/·190.000,00m2 de pastagem,
• localizada Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com I
• cavalinho, caminhãoMercedes) - R$ 40.000,00 I

2 - Sitio c/62.500,00m2, sendo 16.000 de área plana, c/ rancho de 100,00m2, churrasqueira,
• 15 cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$ I
.��OO

.

I
• �� I
• 1 - Casa de alvenaria C/50,00m2 - Terreno C/718,00m2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$ I
•��OO I2 - Casa em alvenaria c/157m2 mobiliada e rnals uma c/60,OOm2 semi-acabada, terreno cl

• ""2.013,28m2,localizada à RuaPastorAlbertSchneider, s/n'. Aceita outro imóvel como parte em I
•

pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 150.000,00 -

INegociável

• LOCAÇÃO I
1 - Salacornercialc/õü.Oörrs,RuaAngeloRubini, 1256-ao làdoda Igrej'ada Barra - R$270,00 I• 2 - Sala comercial C/36,OOm2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

.

• 3 - Sala comercial C/34,62m2, Rua Reinoldo Rau, Esquina GuilhermeWeege - R$ 220,00 I
•

4 - Apartamento térreo, c/2 quatos, garagem edemaisdependências, R. PastorA. Schneider, I1187, Barra - R$ 240,00

• 5 - Apartamento c/2 quartos, garagem - Lot. Papp, na Barra - R$ 290,00 I
•

6 - Apartamento c/3 quartos e demais dependências - Rua BerthaWeege, 3086. na Barra -

IR$15O,00

• 7 - Apartamento c/3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete I
Malhas - R$ 250,00

• 8 - Apartamento c/3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00 I
• 9 - Apartamento c/2 quartos, garagem e demais dependências - Ed. Jaraguá, Centro - R$ I

315,00
• 10 - Casa de alvenaria c/2 quartos e demais dependências, lateral BerthaWeege, próx. Arte I
• Laje - R$ 240,00 I

11 - Casa de madeira, c/2 quartos, demais dependências, Lot. Rosá, na Barra - R$ 150,00
• 12 - Casa de madeira c/3 quartos, demais dependências - Rua Arduíno Pradi, 729 - Jguá I
• Esquerdo - R$ 250,00 I
•

13 - Casa de madeira c/3 quartos e demais dependências - Rua Angelo Rubini - Barra - R$
I360,00

• 14 - Galpão em alvenaria c/260,OOm2 - Rua Luiz Salier, na Barra - R$ 600,00 I

RUA ANGELO RUBIN., 1224 - SALA 09
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

Fone: (047) 376-1537 - CEP 89260-200

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Terreno com 1.180m'· Rua Padre Aluísio Boeing (defronte Noviciado N. Sra. de Fátima)· R$
12.000,00 (negociável, aceita automóvel, F·1.000 cabine dupla, como pagamento).
• Terreno com 10.000m' . 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 otspensa- 2· piso: 1 suíte, 3 quartos, sala ampla, BWC· R$ 110.000,00
(negociável, aceita imóvel de menor valor e automóvel) . Terreno 402m' . 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 Colégio Cristina Marcatto).

SíTIOS
JGUÁ 84 . com 170.000,OOm', edificado com uma casa de rnadelra 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 (financiável)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

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

LOCAÇÃO:
TELEFONE PREFIXO (376)

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

I
VENDE: I

I I
I TERRENO - Bairro Amizade

I
I

no Res. Henrique Behling
Icom 421,89m2

I no valor de R$ 11.000,00 \ I
I I
I TERRENO - Bairro Estrada Nova I
I próximo da Faculdade

I
I

com 368,00m2
I

I
no valor de R$ 8.000,00

I

Larlmóveis

Casa de alvenaria cl 243m2 na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada
mais parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2
Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira cl 397m2
Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3,080m2, 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 Edifício Catarina Ersching, centro próximo pizzaria
Caneri entrada mais financiamento
Chácara em Três Rios do Norte cl 23 morgos, 2 casas, água e

luz
Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e luz

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

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

RU1,'!It,�,�ELO r��rt/ELLI, ��'tERAL DA RU1, .25 DEi;J��HO
APAR'TAMENTOI�,\� QUART,OS y APARTAMENTO;;;"3 QUARTq§, .

Suíte com sacada mais 1 quarto e demais dep., Suíte com sacada mais 2 quartos e demais
sacada social com churrasqueira e pia - garagem pl dep, sacada social-com ohurrasqueira e pia -

1 carro rnais box para depósito. Área de 123,68m2 garagem pi 1 carro mais bo* Pélfa depósito.
- Preço totaLr.R$49.000,OO Area-de 147,.70 reçÇl totaJ;.J3$,59,OOO,OO

:-.�<:: ,\::;<:::,:::;::)/ "i"<.:'::::«:;::-:.
:; :.tIt\}@M?

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
· Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. c/ Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, c/ suite + 2 quartos, dep. empregada
e demais dep. (sacada c/ churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença.
· Salas comerciais em diversos locais.
- Apto. c/2 quartos, saia/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
· Apto c/ 3 quartos, saia/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/ 2 quartos e demais dep .. Rua Antõnio Carlos Ferreira, 950
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - R. Leopoldo Malheiro
- Apto c/ suite + 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, 64 t . Ed. Vila Nova.
- Apto c/2 quartos e demais dep. - Rua Guilherme Hering, 70 - Ed. Erica.
- Apto c/2 quartos e demais dep .. Rua Leopoldo Malheiro· Ed. Gardênia.
- Casa nova c/ 3 quartos e demais dep .. Próxima a Ferj.

APTOS EM CONSTRUÇÃO

Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
· Apto. c/1 suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partir de R$ 9.422,00 + parcelas a partir
de R$ 724,77 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m', temos disponiveis apartamentos n' 301,302,501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.592,67) por mês
Edificio Tower Center - Rua João Marcallo, esquina com Clemente Baratto
- Apto. c/ surte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas M garagem:
n' 1001 c/241,20m' - Entrada de R$ 34.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 11099,60)
- Apto. c/ suíte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n' 1104 c/157,30m' - Entrada de R$ 23.250,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 724,77)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de' Entrada R$ t5.815,OO e parcelas de R$ 527, t 1.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiechet, prõx. ao Beira Rio
· Apto c/3 quartos (1 suíte) e demais dep., sacada com chUrrasqueira - Entrada de R$ 37.000,00 e assumir parcelas de condominio de construção de 2,30 Cubs
R$ 1.003,60'

.

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS\
· Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep .. semi-novo . R$ 50.000,00
· Apto c/1 quarto, cozinha, sala, bwc, área de serviço e garagem. Prédio c/portão e portaria eletrônica- Rua José Emmerndoerfer 1549, Ed. Hortência R$ 26,000,00
· Apto c/ 3 quartos e demais dep .. R. José Emmerndoerfer 1549 - Ed. Hortência . R$ 48.000,00
- Casa em alvenaria c/ aprox ..260,OOm'· R. Bernardo Dornbusch, 1678· R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria c/250,OOm', ótimo acabamento. Terreno c/ 5.000,OOm' c/2 lagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 210.000,00
· Sala c/ mesanino . Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000,00
- Casa com 192,OOm' - suíte + 2 quartos e demais dep .. R. Anna Müller Enke . R$ 50.000,00
· Casa de alvenaria c/ aprox. 150,OOm'" Rua Max Wilhelm . R$ 75.000,00 . Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria c/125,OOm', num terreno de 945,OOm' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 c/225m' - surte + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep. empregada,
2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 125.000,00
· Casa em alvenaria c/200,OOm' - 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,OOm'· R. Ferdinando Krueger sts«, lote 132 - R$ 26.000,00
· Chácara no Rio Molha c/84.000m' de terreno, 2 casas, piscma, lagoas, com toda infra-estrutura - R$ 245.000,00

TERRENOS
· Terreno c/ 350 m'· Rua Lat. José Theodoro Ribeiro· Próx. Tubos Mahr· R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno c/420,OO m' - Rua Donaldo Gehring . ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno c/86.000,OO m' - (20.000,OOm' planos) . Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terr_eno 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
salário mínimo
- Lote de esquina c/510,OOm' - Loteamento Renascença· R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
· Lote c/362,18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau- R$ 15.000,00
- Lote n· 09 c/442,OOm', no Loteamento Hruscka . Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.20.0,OOm' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,OOm' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
·02 terrenos- Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
· Lote n'01, c/688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias" . R$ 25.000,00

R. EPITÁCIO PESSOÂ, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'leodoro( astilho
CORRETOR DE Imóveis

1M0\7[1

VENDE
CASAS

• Alvenaria com 80m', 3 quartos e demais dependências - Vila Lenzi - próx. Colégio Giardini Lenzi - R$ 37.000,00.
• Alvenaria com 190m', 3 quartos e demais 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', I suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - 65.000,00.
• Alvenaria com 210m', I suíte, 3 quartos - Rua José Rosá - 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
• Alvenariacom 210m', I suíte, 3 quartos - Figueira - Rua Angelo Beneta - R$ 75.000,00.
• Alvenaria com 108m' - Rua Urbano Resa - Vila Lenzi - R$ 67.000,00 J

• Alvenaria com 106m' - Terreno 600m' - Figueira - próx. Holando 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.
• Casa no Água Verde próx. Met. Wiest com 70m', 3 quartos e demais dependências - R$ 32.000,00

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
• 3.540m' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000,00.
• Comercial 1.250m' - Rua Walter Marquardt - em frente Posto Cidade - R$ 90.000,00.
• 2.496m' - Rua Francisco Hruschka - próx. Arroz Urbano - R$ 60.000,00.
• 5.000m' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
• 420m' - Barra - próx. Mercado Fritske - R$ 12.900,00.
• 619m' - Czemiewicz - R$ 34.000,00.
• 02 cl 420m' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.

.416m'-Amizade-R$10.700,00. "

• 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 25.000,00.
• 315m' - Czemiewicz - próx. SUS - R$ 21.000,00
• 450m' - Vila Lenzi - R$ 15.000,00.
• 390m' - Água Verde - próx. Fundição Vitória - R$ 9.500,00 - Parcela.
• 450m' - Figueira - próx. Colégio Holando Gonçalves - R$ 20.000,00 .

•. Chácara 72.500m' CI casa de madeirá 8x6, tanque peixe, 16.000 pés de banana e demais árvores frutíferas -

Estrada Bela Vista, Ribeirão Grande do Norte - R$ 17.500,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Walter Marquardt, 623 " sala 4
Centro Com.l CarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762·J

VENDE

Ret. 015- Casa alv.: 3 quartos, + dependência. 105m2 - Próximo
ao DG da Weg - R$ 35.000,00
Ret. 025 - Casaalv.: 2 quartos, + dependência. 98m2 - Jaraguá
Esquerdo - R$ 24.000,00
Ret. 036 - Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, + dependência. Lot. Satler.
115m2 - R$ 36.000,00.
Ret. 035 - Casa alv.: 3 quartos, + dependência. Próx. Panif.
Bavária - 213m2- R$ 95.000,00

'

Ret. 039 - Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, + dependência. 130m2-
Figueira - R$ 33.0.00,00
Ret. 043 - Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, + dependência. 172m2 - Vila
Nova - R$ 100.000,00
Ret. 062 - Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, + dependência. 2oom2-
São Luís - R$ 89.000,00
Ret. 073 - Casa alv.: 3 quartos, + dependência. 72m2 - Amizade
- R$ 18.000,00 + 26 pare. R$ 59,00
Ret. 085 - Casa alv.: 3 quartos, + dependência. 105m2 - Barra �

R$ 27.000,00
Ret. 134 - Casa madeira: 3 quartos, + dependência. 70m2 -

Amizade - R$ 12.000,00
Ret. 094 - TERRENO: 9.600m2 - Figueira - R$ 75.000,00
Ret. 083 - TERRENO: 25.000m2 - Rio Cerro II - R$ 135.000,00
Ret. 151 - TERRENO: 37.500m2 - Garibaldi - R$ 50.000,00
Ret. 136 - TERRENO: 3.986m2 - Rio Cerro - R$ 200.000,00
Ret. 110 - TERRENO: 392m2 - Jguá Esquerdo - R$ 16.000,00
Ret. 105 - TERRENO: 463,32m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
Ret. 099 - TERRENO: 350m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
Ret. 165 - TERRENO: 325m2. - Res. Hard. - R$ 6.500,00
Ret. 177 - TERRENO: 338m2 - Barra - R$ 9.500,00

CH'i°ive
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

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

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

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

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

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

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

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 - Bairro llha da Figueira - R$ 60.00b,00 -

Aceita carro.

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

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

Terrenos:
Terreno cl L7oom2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

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

VENDE E TROCA

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dilatando a oferta e asmarchas
A briga entre Parati e

Palio Weekend já era

quente, agora é que
pega fogo de vez, com

o lançamento da perua
Fiat na versão 1.0.
Com o lançamento do
Siena 1.0 seis marchas,
a Fiat conseguiu
alavancar

potencialmente as

vendas do sedan,
porém, não o suficiente

para bater o principal
concorrente, o Corsa
sedan.
Com o Palio Weekend
a idéia é ofertar mais
uma opção, além de
abocanhar parte das
ótimas vendas da

,

Parati 1.0. Enquanto a

perua Volks tem o

adicional das 16

válvulas, a Fiat oferece
as seis marchas, para
que, com marchas mais

próximas, diminua a

tendência do carro

perder potência. Sem a

manobra da sexta

marcha, seria inviável
lançar essa versão 1.0,
já que o peso extra é
bem maior que no

modelo hatch.
Em acabamento, a nova
perua é semelhante ao

irmão Siena. O interior é

praticamente igual aos
demais Palio, tendo
apenas a manopla de
câmbio mostrando a

sexta marcha. Nesta

versão, itens de série são

poucos e entre eles está o

conta-giros, em que o

ideal é ficar entre os 3.000

rpm.
Os opcionais são

vários, com destaque
para air bagpara
motorista e passageiro,

[i] (JSfiPEÇfiSTu;;;
[peçAS USADAS) Fones 376-0228

USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda. 376-1289

freios ABS, direção
hidráulica, aros em

liga leve e Fiat Code.
Ao contrário da versão

1.6, que vem equipada
com rodas 14", esta conta
com rodas aro 13".-
Por fora, a única
diferença em relação às
demais versões es tá
nos pára-choques, que
vem na cor preta,
assim como no sedan.
Para quem deseja uma
per�ua pequena, com bom

espaço interno e amplo

Com
acabamento
sernelhonte
ao do
sedan
Siena, esta

versão

chega para
brigar com
a Parati
1.0 16V

porta-malas, esta pode
ser a opção certa, ainda
mais levando-se em

consideração o bom

preço inicial de R$
17.000,00
(aproximadamente) ,
podendo ultrapassar a
R$ 20.000,00
(aproximadamente)
totalmente equipada.
Cerca de R$ 1,5 mil mais
barata que a Parati.

Informações podem ser

obtidas na Javel, telefone
371-2111.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHEVROLET

Vende-se Blazer DLX 4.3
V6, ano/modelo 96/97,
pneus semi-novos, ótima
conservação, completa
(ar-condicionado,

direção, trava, alarme.)
Preço: R$ 23.000,00
(entrada) + 22x de R$

780,00 (fixas).
Aceita-se proposta.

Telefone para contato:

(047) 973-3627 ou 371-
3062 (após o horário

comercial).

Vende-se 5-10, ano 98,
com 5 mil km, na

garantia.
Valor R$ 18.000,00.
Tratar pelo telefone:

370-0786.

Vende-se Chevette, ano
84, gasolina, 5 marchas,

ótimo estado.
Valor: R$ 2.600,00.
Tratar pelo telefone:

975-2364.

Vende-se Corsa Wind,
Okm, branco,
R$ 11.900,00,

gasolina.
Tratar: 372-3711 .

Vende-se Monza com

rodas esportivas, ano 86,
prata, R$ 4.300,00,

gasolina.
Tratar: 372-3711 .

Vende-se Corsa 1.0, ano
94, preto, (entrada +

financiamento).
Tratar: 370-2022 ..

Vende-se Ipanema GLS

completa, ano 97, bordô.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Corsa Wind,
com rodas, ano 96,

cor azul.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Chevette, ano
88, gasolina, cor prata.

Bom estado.
Tratar: 370-2022.

FIAT

. Vende-se Palio EDX 1.0,
ano 98, 4 portas,

completo, trava e vidros
elétricos, por R$ 8.000,00

+ 1 2 prestações em

REAIS. Aceito carro em

troca, preferência de 4

portas. Tratar pelo
telefone:370-8171.

Vende-se Tempra, ano 92,
4 portas, completo, azul.

Tratar: 370-2022.

Vende-se Uno 5, ano 93,
vermelho. Tratar: 370-2022.

Vende-se Uno EP, ano 96,
4 portas, cor azul,
(completo c/ ar).
R$ 9.000,00.

Tratar: 372-3711 .

Vende-se Polio, ano 98
EDX, 4 portas, 20.000 km,
R$ 8.000,00 + 8x fixas em

reais. Tratar: 370-8171 .

Aceito carro em troca.

Está precisando uma mãozinha

\, I, .

para comprar.
_ \11 .

trocar ou

I vender o
seu

veículo?

Aproveite esta que o CORREIO DO POVO
está dando para você.

Confira as melhores ofertas da semana.
LEIA - LIGUE - ANUNCIE - Fone/Fax: (047) 370-7919/370-8654/370-8649 - 370-7944

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGUR.ADORAS

Vendo 'MAVERICK
GT VB, ano 75.
ÓTIMO ESTADO.

Aceito carro ou moto
de menor valor.

Tratar: 370-0224

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

Cor
branco
azul

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

gas.
6.500, gas.
6.500, gas.
6.500, gas.
5.300, gas.

gas.
4.300,
2.600 gas.

gas.

2.700,

Modelo Ano
OkmCorsa Wind

Mondeo 97
Uno EP 4 portas camp. + ar 96
Gol CU 1.6 95
Gol GL 1.8 com rodas CD 93
Uno Mille 92

Apolo GL 91

Pick-up LX completa 91

Opala Diplomata completo 90
,

PampaS 90

Voyage 89

Pampa 87
Monza com rodas esportivas 86
Passat 83
Escort hobby

azul
branco
verde
vermelho

prata
azul mel.
bordô

marrommel.

prata
prata
azul

prata

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

Rua Bernardo Dornbusch, nQ 330 - Vila Baependi

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

POWER CLEAN no seu carro.

AUTOMECÂNICA MORAES
MECÂNICA - ELÉTRICA E

INJEÇÃO ELETRÔNICA

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

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

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

Vende-se Gol, ano 88,
volor: R$ 370-8672.

Vende-se Gol GL 1.8 com

rodas CD, ono 93, verde,
gasolina: R$ 8.500,00.
Tratar: 372-3711 .

Vende-se Santon,
ano 89, completo
com rodas e som,
ótimo estado.

Tratar: 372-3711 .

Vende-se Gol CL 1.6, ano
95, com rodas, cor

branco. Tratar: 370-2022.

Vende-se Santana
GLS, ano 92, completa,

cor bordô.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Voyage, ano
88, cor marrom, gasolina.

Tratar: 370-2022.

Vende-se Gol GL,
motor 1.8, no 91,
gasolina, cor prata,
por R$ 6.000,00.
Tratar: 371-4076

com Dirceu.

Vende-se Gol CL, motor
1.6, ano 92, por
R$ 6.500,00.

Tratar: 371-3447.

Vende-se Corsa Wind, ano 94,,

R$ 3.900,00 + 13x de
R$ 4,10,00. Tratar: 975-2158.

VOLKSWAGEN CHEVROLET

Vende-se Gol,
ano 96, modelo
novo, cor verde,

motor 1 .000 com rodas
esportivas, por
R$ 9.200,00.

Interessados tratar pelo
telefone: 370-4873.

Vende-se Corsa Sedan,
ano 98/98, preto, valor
R$ 8.500,00 + 13x de R$

370,00 (fixas).
Contato (047) 984-2823.

Vende-se si O, ano 98,
.

com 5.000 km, por R$
18.000,00. Tratar: 370-

0786 com Jorge.
FORD

Vende-se Monza, ano 89,
motor 2.0, álcool, trio

elétrico, em ótimo estado,
troco por carro de menor

valor. Tratar: 371-4785.

Vende-se Corcel II, ano
75, branco, ótimo estado,

R$ 1.700,00.
Tratar: 371-1005.

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

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

Suzuki Intruder GL 800
XA 200 (pronta para trilha)

Vectra GL - com rodas de liga-leve
Ipanema GLS completa
Blazer Dl.,X completa
PalioEDX

Tempra 4 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.)
UnoS
Santana GLS completa
Gol CL completo
Saveiro
Verona GLX completo
Chevy
Voyage GL gasolina
Escort L
Chevette gas.
Kombi
Kombi gas.
Parati gas.
Goi gas.
Gol Chaleira

97 verde
97 bordô
97 grafite
97 vermelho
92 azul
95 branco
93 verde
95 branca
95 marrom

94 azul
94 verde
94 preto
93 vermelho
92 bordô
92 prata
91 marrom

91 preta
88 preta
88 marron

86 cinza
88 prata
87 bege
87 branca
86 bege
85 prata

80,84 e 85

95 bordo
Okm branca

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

-

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

Modelo Ano Cor Combo
Ka 98/99 preta gasolina
Ka 97/97 vermelha gasolina
Fiesta 96/96 vermelha gasolina
Pick-up Corsa GL 95/96 branca gasolina
Pick-up Fiorino 95/95 branca .gasolina
GoI CL .91/92 branca álcool
Chavette SL 1.6 88/89 prata álcool
BelinaIIL 83/83 azul álcool

� CARROS NOVOS E US.ADOS

� Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484/370-7166

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NOVIDADES mais de
Bora: no lugar do Polo?

Cogita-se que o novo médio da Volks,lançado ano

passado na Europa para substituir o Vento, pode vir a %

ser lançado no Brasil ainda neste ano.

Automaticamente o obsoleto Polo Classic fica na linha
de tiro, já que não conseguiu emplacar por aqui. O
novo Bora,·que poderia ser considerado um Golf

sedan, poderá ser fabricado na recém inaugurada
fábrica de São José dos Pinhais, PR.

É aguardar para ver!

• A. •

penencra
Fotos: Edson Junkeo

No foto, o VW Boro ainda não tinha nome definido
.'

quando StanislauMajcher
resolve abrir uma pequena
oficina. A partir de 1983, o

anos, e conseguim

comprometendo
comqualid

Astra sedan
Está chegando ao Brasil a versão sedan do recém ::
lançado Chevrolet Astra, que ainda contará com a

ii! negócio passa para as mãos
versão perua. O sedan, que é 14 centímetros maior dofilhoJoséCarlos

:;?,:

que o hatch, tem como trunfo o grande porta-malas, A Majcher, atual
com capacidade para 460 litros, 90 a mais queo:: proprietário.

irmão hatch. : De lá para cá, a Oficina

: Maringá vem
: acumulando experiência,
m comprofissionais
�t:

m
. treinados que

r; freqüentemente
: particfpam de cursos de

: aperfeiçoamento e

m especialização.$'

i% Atualmente, oito
*

1ii profissionais trabalham
*

M com as mais avançadas
: técnicas reparando latoaria elinhos elegantes, com bom porto-molos

A volta doMX-5

Bonito, mos não tão original quanto o anterior

m quadrados, em galpão recém
w

inaugurado, além de contar
m

m com amplo estacionamento.
: E, para maior comodidade e

, maior agilidade, conta
também com serviço de'I

li!

m

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



371-7931Girassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI 1741-J

COMPRA· VENDE • ADMINISTU

Residencial GRACE KELLY
• Um apto. por andar
.' Duas vagas de garagem
• Três quartos (1 suíte)
• Sala em L (estar e jantar)
• Churrasqueira na sacada
• Ótima insolação
• Região residencial
• Vista privilegiada
• Área total = 140m2
• Entrega = Agostoj99

.

Localização: Pr6x. Hospital Jaraguá Este é o novo telefone
comercial da Gráfica,

Editora e Jornal
CORREIO DO POVO

50% DA OBRA CONCLllllJA
-

Administramos obras com
total assessoria. Temos muitas
outros ofertas disponíveis.
Consulte-nos'

OPORTUNIDADE!
Disponível para venda:

PANIFICADORA E CONFEITARIA

�. Clientela formado • Excelente pontoA 370·8649

Precisamos de Imóveis para alugar.
TERRENOS

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

Negociáveis.
• Terreno no Versallis II, 605m2 - R$ 20.000,00 - Negociável.
• Terreno no Giardini Lenzi com 3.813,48m2- Excelente imóvel para colocação de Galpões - R$ 75.000,00
.Terreno com três frentes, na Rua - Padre A. Jacobs - próximo ao Getúlio Lenzi - com 1.426m2 -

R$ 85.000,00 - Negociáveis.
• Terreno no lado do Champagnat - com 420,00m2 - A partir de R$ 18.000,00

_

• Terreno nos fundos da Clínica Santa Cecília, Walter Marquardt, com 473,00m2 - pronto para

construir - R$ 27.000,00
sse

ABERTO PARA.CONSTRUIRORESIDENCIALALZIRA LAUBE, PREÇ() DE LANÇAMENTQ,;,
,::::3,:::::.',' �::�;:: 'h', ,::::.:: .:.:.:. O-r, -.-'-'h<t-:-:->:-: .

CASAS
• Vende-se uma casa na Ilha da Figueira - próximo 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.
• Casa na Rua Argentina, lateral da Rua Rudolfo Hufenuessler, com 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, 1 sala de

TV, cozinha, ampla churrasqueira, toda murada, portão eletrônico, etc - R$ 125.000,00 - Negociáveis.
• Casa na Vila Nova em uma Servidão com 60m2 de alvenaria ao preço de R$ 20.000,00 -

Negociáveis - aceita-se carro.

• Casa na Tifa dos Pereira - próx, ao Hospital Jaraguá - 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.
• Cas� 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).
• 2 casas na Rua Marcelo Barbi - R$ 32.000,00 (Negociáveis - aceita-se carro).
• Vende-se apto. próximo a universidade em Florianópolis - Negociável.

terien
LOCAÇÃO ,00010

• Sala no centro Comercial Maiochi - Rua Reinoldo Rau, com apróx. 45,00m2.
• Sala na Rua Reinoldo Rau, ao lado da Só Intima, com apróx. 68,00m2•
• Sala no Edif. Chiodini, 10 piso, com 62,OOmli - R$ 250,00
• Sala na Rua Angelo Schiochet, com 68,OOm2 defronte ao Beira Rio
• Apartamento na Rua José Teodoro Ribeiro, próx. ao Holando Gonçalves com 2 quartos,
demais dependências - R$ 270,00 - Negociável.
• Apto na Barra, com 2 quartos, demais dependências - R$ 290,00
• Apto na Rua Alberto Wagner - próx. a Arweg, com 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
garagem - Negociável.
• Apto na Reinoldo Rau, com 1 quarto, sala, cozinha, bwc, área de serviço, garagem, salão
de festas - R$ 310,00
• Galpão próx. a Haneman - Bk-Pomerode, com apróx. 400,OOm2
• Galpão próx. a Rocel Maquinas - Jguá Esquerdo, com apróx. 528,00m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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. LENZ!' - 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 e/1.500m'- Suite + 2 qtos - R$ 265.000,00
Cód. 1091 - BAEPENDI - 420m' - 2 suites - 3 quartos - R$ 200.000,00

-

'Cód. 1118 - BARRA - 150m' - Suite + 2 qtos - R$ 86.000,00
Cód. 1119 - BARRA - 220m' - 2 lotes - Suite + 2 qtos - R$ 130.000,00
Cód. 1120 - BARRA - 218m' - Suite + 2 qtos - R$ 115.000,00
Cód. 1196 - FIGUEIRA - 92m' - 3 qtos - R$ 10.000,00 + finane.
Cód. 1211 - JGUÁ ESQUERDO - 91m' - 3 qtos - R$ 44.500,00
Cód. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - 130m' - 3 qtos - R$ 45.000,00
Cód. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - 230m' - Suite + 2 qtos - R$ 95.000,00
Cód. 1251 - R. JOÃO PLANINSCHECK - 300m' - Suite + 2 qtos - R$ 1BO.000,00
Cód. 1314 - VILA LENZ I - 125m' - 3 qtos - R$ 42.000,00
Cód. 1355 - VILA NOVA - 180m' - Terreno cl 1628m' - R$ 155.000,00

CASAS MISTAS
Cöd. 1014 - R. BARÃO DO RIO BRANCO - 200m' - R$ 70.000,00
Cód. 1020 - PRÓX. BEIRA RIO - 3 qtos - R$ 39.000,00
Cód. 1021 - Rua Leopoldo Mahnke - alv. cl 140m' - suite + 2 qtos - R$ 55.000,00
Cód. 1022 - Rua Erich Mielke - alv. cl 150m' cl 4 qtos, 2 bwe - R$ 90.000,00
Cód. 1198 - FIGUEIRA Casa nova cl 150,33m' - suite + 2 qtos
Cód. 1351 - VILA NOVA - 140m' - 3 qtos - R$'43.000,00

TERRENOS
Cód. 2005 - R. PROCÓPIO .GOMES - 780m' - R$ 90.000,00
Cód. 2006 - R. CENTENÁRIO - Centro - R$ 525m' - R$ 33.000,00
Cód. 2007 - R. MARINA FRUTUOSO - 1020m' - R$ 60.000,00
Cód. 2009 - R. PROC. GOMES 1262m' - R$ 210.000,00
Cód. 2097 - BAEPENDI - 1018m' - R$ 130000,00
Cód. 2112 - BARRA - 330m' - R$ 12.500,00
Cód. 2113 - BARRA - 364m' - R$ 10.000,00
Cód. 2114 - RES. PAPP - 430m' - R$ 1B.500,00
Cód,-Q-116 - 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. 2373 - VILA RAU - 360m' - R$ 13.000,00
Cód. 2980 - GMIRIM - R. 28 de Agosto 445m' - À$ 27.000,00
Cód. 298\ - GMIRIM - Lateral28 de Agosto - 420m' - R$ 13.000,00
Cód. 2982 - se 413 - 50.000,00 - R$ 40.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód, 4002 - ED. FLORENÇA - 80m' - R$ 65.000,00
Cód. 4004 - MARKET PLACE - 44m' - R$ 46.000,00
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 7Bm' - 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. 3001 - Ed. Athenas - suite cl closed + 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Cód. 3004 - ED. CARLOS SPÉZIA - 3qlos - 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$ 60.000,00
Cód. 3021 - ED. ISABELA - Suite + 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3023 - ED. NOVO MILÊNIO - Centro (em construção) - Suite + 2 qtos 96 CUBs (parcelados)
+ acabamento final

j

.Cód. 3025 - Ed. Dianthus - suite + 2 qtos, sem acabamento final.
Cód. 3093 - RES. BARTEL - Suite + 2 qtos - R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3252 - ED. HORTÊNCIA - 3 qtos - R$ 50.000,00

LOCA'ÇÄO
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 cl 3 quartos - R$ 340,00

Tratar: 372-1335 ou 371-3901
à noite.

Vende-se terreno na praia do

Ervino, de 490m2, por R$
6.500,00, troco porcerro.

Tratar: 371-5995.

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 nO 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 e/I.060m' - Rio Molha - R$ 45.000,00
CASA MADEIRA c/ 60m' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina, n° 165

Figueira - R$ 18.000,00
CASA ALV. c/ SOm' - Constantino Pradi n° 064 (26xR$ 270,00) - R$
12.000,00
CASA MISTA cl 65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$ L95,OO)

I
- R$ 12.000,00

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

R$ 19.000,00

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

Vende-se casa de madeira de
130m2 com terreno de 660m2,
por R$ 27.000,00, ne Rua Luiz

Gonzaga Ayroso, 160. Tratar:
370-8599.

Vende-se casa em Três Rios
do Norte, por R$ 13.000,00,
aceito carro até R$ 8.000,00.
Tratar: 372-1502 com Adalton.

Vende-se ou troca-se por casa
no Centro, um casa de

alvenaria de 170m2, no bairro

Jaraguá Esquerdo. Próximo ao

Colégio Cristina Marcatto.
Tratar: 370-7189.

TERRENO

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

I90m' Rua João J. Ayroso � R$ 110.000,00
TERRENO com I .540m' - Rua Amazonas - Centro - próximo a Sear - R$
100.000,00
TERRENO com 15 x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote nO 8 Loteamento Carnposampiero assumir

(41x 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

150X)
- R$ 19.000,00

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

TERRENO com 800m' Loteamento Flarnboyat (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 Zanghehm + casa (mela água) saldo de 38x

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

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghehnt (assumir saldo de 42 parcelas de '

R$ 180,00 + saldo de R$ 3 500,00
Lote n" 118 do LoteamentoCirilo Zanghelini (assumir 47 pare de R$ 180,00)
R$ I 500,00
Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare de 180,00)
- R$ 3 500,00

Vende-se casa mista de 80m2,
com água, por R$ 25.000,00 na

Vila Rau. Tratar: 370-0833.

Vende-se terrreno de 350m2
com casa 5x7 de alvenaria, toda
murada ao lado das Bebidas

Kienen, bairro Vieiras, por R$
11.000,00. Tratar: 370-2629

\ '

com José.

Vende-se lanchonete e

sorveteria na R. Walter

Marguardt n° 407 - aceito carro.

Fone: 371-4083 ou 370-1680

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

01 . CENTRO - Casa de alvenaria c/280m', suíte c/ closet+ 2 quartos, hidro-massagem, bwc, dep.
de empregada + escritório· R$ 220.000,00 em até 50 meses.

02 - PRÓX. A PREFEITURA - Casa de alvenaria c/100m2 com 3 quartos - terreno 18x22m . R$
45.000,00
03· CZERNIEWICZ· Casa de alvenaria c/140m2 + casa pequena atrás, terreno c/450m. Com suíte
+ 2 quartos c/ garagem- R$ 98.000,00 + Financiamento
04· CENTRO - Sobrado de alvenaria c/120m2, 3 quartos, 2 bwcs, terreno c/16x 16m· R$ 50.000,00
05· CZERNIEWICZ - Casa de alvenaria antiga, terreno c/2.500m2. R$ 100.000,00 - Negociáveis
0,6 - JARAGUÁ ESQUERDO - Casa de alvenaria c/70m' + casade madeira, terreno c/15x45m - R$
23.000,00
07· FIGUEIRA - Casa de alvenaria c/150m2, c/ suíte + 2 quartos· R$ 45.000,00
08· JARAduÁ ESQUERDO· Casa de alvenaria c/209m2, 5 quartos, 2 bwcs, terreno c/445m' - R$
65.000,00
09 - JARAGUÁ ESQUERDO - Sobrado de alvenaria c/300m', c/3 quartos, I bwc, 2 garagens, pvto.
térreo, 2 apartamentos c/ 3 quartos cada, no pvto. superior.
10 - FIGUEIRA· Casa de madeira c/85m', 3 quartos - R$ 15.000,00
11 - VILA RAU - Apartamento c/147m', c/3 quartos, 2 bwcs· R$ :;5:000,00

II . VILA NOVA· Apartamento c/145m2, c/ suíte + 2 quartos· R$ 58.000,00
12 . VILA NOVA . Apartamento c/ 3 quartos, garagem, salão de festas. Entrada de R$' 10.000,00 +
Financiamento.
15- CENTRO· Apartamento c/I quarto, sala, cozinha e garagem· R$ 27.000,00
14· CENTRO - Terreno comI. c/I.200m2. R$ 45.000,00· Troca por apartamento
15· VERSAILHES - Terreno c/450m2. R$ 13.000,00
16· BARRA - Terreno c/607m2. R$ 14.000,00
17· GIARDINI LENZI- Terreno c/788m2 - R$ 15.000,00
18· VILA LALAU - Terreno comercial c/380m2 13x27 . R$ 35.000,00

ALUGA
O I - Casa de alvenaria c/ suíte + 3 quartos - R.: Joinville . R$ 500,00
02 . Casa de madeira c/2 quartos· R.: Anna Karsten, 198, pröx.Curtume Schrnidt - R$ 220,00
03· Meia - Água rnadeira- R.: Leopoldo Karsten, s/n°· R$ 150,00
04 - Apartamento cl3 quartos, churrasqueira na sacada, garagem - Lot. Juventos - R$ 280,00 si Cond. "Novo"
05 - Apartamento c/2 quartos· R.: Joinville, pröx. ao Líder Club - R$ 250,00
06· Sala comI. c/75m2 - R.: João Pieolle . R$ 300,00

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

CRECI4936

VENDE
• Em Schroeder Terrenos prontos para construir R$ 700,00 entrada R$ 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 Girolia próx. Posto Km 7 - R$
17.000,00

• Terreno industrial cl 1 02.000m2localizado na BR 280 Guaramirim, cl 197m de frente pIo asfalto
70% arrozera. R$ 250.000,00

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

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

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

• Casa Vila Nova mista com 100m2, galpão com 180m2, terreno com 1.113m2, na rua 25 de julho.
R$ 110.000,00

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

RUA CEL. 'ROCÕ'IO GOMES "EOLIVEIRA, 1207
JARAGUÁ "O SUL - SC - FONE: 371-2357

Comu-

rueamos

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

Precisa-se de
Vendedores.

Tratar na RuaProcópio Gomes, 330-
sala 3, fone: 372-3641.

DIVERSOS

Compra-se aparelho de
fax. Contato: 370-1492.

Vende-se centrífuga
Fischer, semi-nova, (2
meses de uso), Valor:
R$ 80,00. Contato pelo
fone: 371-4959 com
Mário (período da

tarde).

Vendo 3 ventiladores
industriais, de alta

eficiência, ideal para
malharias e oficinas

mecânicas, comércio
em geral.

E uma para de caixas
acústicas inglesas da
marca B&W, ideal para
Home Teather. Tratar:

370-1400.

Vendo video game
nintendo 64, 2

controles original - R$
280,00

Tratar: 371-6238

Vende-se

computador 286
R$ 150,00-

Tratar 371-6238

Vende-se bicicleta
Calai Cruiser masculina

R$ 50,00
Tratar: 372-2634

Vende-se casa na

Cohab, Vila Rau, valor
R$ 10.000,00. Aceito R$
8.000,00 + R$ 2.000,00
financiado. Rua João da
Cruz e Souza, 115, com

Hélio.

Vende-se terreno no

beirro João Pessoa

próximo ponte pencil,
por R$ 4.000,00. Aceito
carro ou moto e outra

proposta. Tratar: 370-
2238 com Rodinei.

Vende-se casa de
madeira em Schroeder

I, de 53m2, terreno
450m2, por R$

12.000,00. Aceito carro

de menor valor. Tratar:
370-8180.

Vende-se casa de
alvenaria 7x10, no

Braço Ribeirão Cavalo,
por R$ 18.000,00.
Aceito carro. Tratar:

276-0097. ou em Nereu
Ramos, Rua Julio Tisse,

801 com Inês.

Vende-se casa de

148m2, grande, semi
acabada, terreno de
589m2 toda murada,

com portão de alumínio,
próxima ao Caique.

·d/I(RIVElTO lmóva�
venda e locação
para ternporada

Barra Velha - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua: Maximiliano Hilldêlmeyer., :71,
Terreno:,709;6(Jm�

. ..·Const:'130 60m2
.'. ,..... ,

.

. :
3 dorm. + sala. + COPll +.coz'.+ dejJ. emp. +

áreà de serviço.f2bwç'+garagem
Valor R$ 66.000,,00

VENDAS
CASAS

• Alv. R. Adélia Fischer,
298 - Centro - 300,00m2 - 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 - Czerniewicz

- 226,OOm2 - 1 suíte + 2

dorm.- 81.000,00
• Alv. R. Francisco Hrus-

ka,1690 - Ana Paula I -

400,00m2 (inacabada) - 03

dorm. - 64.000,00

VENDAS

TERRENOS
• R. Fritz Hasse, 1119 -

Centro - 875,(X)m2 - 6O.crn,00
• R. Lewinos Krause -

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

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

Rau - 420,CX)m2 - 10.600,00

-

LOCA-ÇAO DE CASAS

• Rua 25 de Julho, 1485 - fundos - VilaNova - 1 suíte + 2 donn - R$
400,00
• Rua Domingos Rosa, 120-- Figueira - 2 donn. - R$ 400,00
• Alv. - Rua Ferdinando Schlünzen, 62 - Centro - 2donn. + I suíte-

400,00
• Alv.- RuaJoãolAyroso, 1855-JguáEsquerdo-5donn.- 800,00
• Alv. - RuaJorgeM. Oliveira, 20 - Guaramirim - 2 donn. + 1 suíte-

450,00
• Alv. - Rua Jorge Lacerda, 374 - Centro - 3 donn. - 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, 11O-Centro - 4 donn. - 560,00
• Alv. - RuaMariaD. Naguel, 65 - JguáEsquerdo - 3 dünn. - 400,00
• Alv. - Rua Thomaz F. de Goes, 325 - Nova Brasília - 3 donn. + I
suíte - 670,00
• Alv. - Rua 480 n049 - Czemiewicz - 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

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS

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

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

LOCAÇAO DE SALAS

• Av. Mal. Deodoro, 1594 sala 1 - Centro - 30,00m2 - 450,00
• R Exp, Antonio Carlos Ferreira, 798 - Centro - 59,00m2 - 320,00
• R Exp. Antonio Carlos Ferreira, 23 - Centro - 180,00m2 - 1.000,00
• Av. Mal. Deodoro, 49 - Centro - 70,00m2 - 300,00
• Av. Mal. Deodoro - Centro - I44,00m2 - 2.700,00
• Rua: Angelo Schiochet, 311· - Centro - 50,00m2 - 280,00
• Rua: Cabo Harry Hadlich, 160 - Centro - 70,00m2 - 800,00
• Rua: Domingos da Nova, 154 - Centro - 40,00m2 - 280,00
• Rua: João Marcatto, 13 - Centro - 50,00m2 - 200,00
• Rua: Leopoldo Malheiro, 15 - Centro - 80,00m2 - 360,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e-mail: ars.expressao@zipmail.com.br.

papo pra
lá de

animado,
Rosani

Funkes
(esquerda)
e Ellen

Queiroz
Jaraguá

371-3022

expressivas colocações. Os
interessados poderão ter
maiores informações através
do fone 326-7166, no horário
comercial.

esfiles de Odaliscas e Sultões.
a pista um, estará rolando
penas músicas carnavalescas,
á na dois, os decibéis serão de
uito rock-and-roll, techno e

com inscrições abertas para
crianças, jovens e adultos que
estejam interessados em fazer
curso de Teatro. O Nute, que
neste ano comemora 15 anos

de atividades, além de

ministrar cursos de teatro para
pessoas com pouca ou

nenhuma experiência, vem
apresentando espetáculos em

várias cidades brasileiras,
além de participar de festivais
estaduais e nacionais, obtendo

URSO DE
EATRO

Valor do seguro de
automóvellOO% nacional
aumentando em função da
valorização do Dólar???
Os espertinhos continuam
atuando. Êta, Brasil!

I

o Núcleo de Teatro e

scola, do Teatro Carlos

Gomes, de Blumenau, está

••••••••• 1 C t 1'1 E J'I\ Ja\ ..

OPERAÇÃOCUPIDO JOINVILLE
-

I
. Direção: Naney Meyers. G.N.e. eine Mueller I: Pânico 2 (censura 14 anos). I
- Elenco: Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. I
Natasha Richarson,Wlaine Hendrix.... G.N.e. eine Mueller 2: Operação Cupido (censura livre). .

I
. Gênero: Comédia romântica. Horários: 13h45, I 6h 15, 18h45, 21 h 15

I_ Duração: 131 minutos. (sexta à terça) e 13h45, 16hl5 (quarta e quintá)
Sinopse Mensagem para Você ("avant premiére"), I

Este novo longa-metragem da Wall Disney Horários: 18h45 e 2 I h 15 (somente quarta e quinta). I
Pictures, Operação Cupido, conta a história de G.N.e. eine Mueller 3: Lado a Lado (censura 12 anos).

I
duas gêmeas idênticas separadas pouco após Horários: 14h15, 16h45, 19h15, 21h45.

seu nascimento devido ao divórcio dos pais. BLUMENAU IICada uma vai viver num continente diferente G.N.e. eine Neumarkt I: Pânico 2 (censura 14 anos).

edid Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. Icom um dos pais, profissionais bem sue lOS.
c.s.c. eine Neumarkt 2: Poderoso Joe (dublado/censura livre).Hallie (Lindsay Lohan) cresce em Napa Valley, I

Q 'd)
Horário: 14h30.

como pai, Nick Parker (Dennis uai , Lado a Lado (censura 12 anos). Iproprietário de um vinhedo. Annie (também Horários: 17h, 19h30, 22h. ILindsay Lohan) é �riada na elegante Londres
G.N.e. eine Neumarkt 3: Soldado do Futuro (censura 12 anos).

por sua mãe, Elizabeth James (Natasha H
,. 14h30 16h30 Ioranos: _, ..

Richarson), uma famosa estilista de vestidos de Amor Além da Vida (censura 12 anos). I
I noivas. As gêmeas ignoram a existência uma Horários: 19h, 21h30. I
I

da outra até que, por obra do destino, elas se G.N.e. eine Neumarkt 4: Operação Cupido (dublado/censura livre). Iconhecem por acaso num acampamento de Horários: 14h, 16h30, 19h,21h30.I verão em Maine, EUA. Ansiosas por G.N.e. eine Neumarkt 5: Zoando na TV (censura livre). I
I conhecerem seus pais, as meninas decidem Horários: 15h, 17h. I
I trocar de lugar uma com a outra para, com isso, Central do Brasil (censura livre). I
I reunir seu pai e sua mãe. O plano assume Horários: 18h45, 21h.. I
I

Contornos urgentes quando elas descobrem que G.N. e. eine Neumarkt 6: A Noiva do Chucky (censura 12 anos).
Io pai apaixonou-se por uma bela e jovem Horários: 14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21h.

I OPOrtunista, Meredit Blake (EIaine Hendrix). * Programação válida para o período de 12 a 1812. I
••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

ifliJmt
CORRETORA DE SEGUROS

Rua Mal. Deodoroda �EIFonseca.1452 0
FonelFax: 372-3306 � •Jaraguá do Sul- se :.:::l(aDio.

371-3633
FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!Procópio Gomes, 481

Infonnativo Center Som: Títulos mais vendidos: Axé
Bahia 99, O Melhor da Paradise Danceteria (Vols. 1 e 2),
Planeta Atlântida Hits (VoI. 3) e Mexe Brasil. Principal
lançamento: Art Popular (Samba Pop Brasil II) .

A 41a edição do Grammy, o maior prêmio da indústria
fonográfica mundial, acontece no dia 24 deste mês em Los

Angeles. Não está muito difícil adivinhar quem vai levar os

prêmios Grammy para casa este ano. Criado em 1958 pela
Academia de Artes eCiências Fonográficas dos Estados Unidos
(NARAS) o pequeno gramofone dourado homenageia aqueles
que mais se destacaram no mundo musical.

Na categoria Gravação do Ano a disputa vai se concentrar
entre Madonna ("Ray Of Light"), Shania Twain ("You're
Still The One") e Celine Dion ("My Heart Will Go On"). As
três são favoritas, mas a exMaterial Girl pode levar a melhor
por seu som estar bastante diferente de tudo o que ela fez até

hoje. Mas não se deve desconsiderar a força do terna de amor
de Titanic, barbada absoluta em todas as outras promoções
nas quais concorreu. O páreo é duríssimo em se tratando do
Álbum do Ano. Sheryl Crow (The Globe Sessions) corre por
fora, mas o favoritismo está dividido entreMadonna (Ray Of
Light), Shania Twain (Come On Over) e Lauryn Hill (The
Miseducation Of Lauryn Hill). O Garbage, com Version 2.0,
é zebra. Continua na próxima semana.

(Shopping Music)

............................................................

....................•.....
.

-
Ep,J �'N'f"N'1t

r:::ifrEm virtude do falecimento do prefeito, Sr. Geraldo
Werninghaus, fica cancelada toda a programação de
Carnaval que aconteceria na Praça Ângelo Piazera e

Rua Reinoldo Rau. A Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer estará reunida nos próximos dias para
definição de uma nova data.

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

(' N I V E R ",
I Marcelo Gascho (l3/2), I
I Kleber R. Alves (14/2), I

: Débora C. Fagundes (15/2), :Alessandra Maiochi (15/2),
�" � Deise L. Adriano (15/2) e :
\..
.... Karina Müller (16/2). /---------------------

ARTIGOS E SUGESTÕES PARA ESTE ESPAÇO
DEVEM SER ENVIADOS PARA:

COLUNA EXPRESSÃO
Rua João Picolli, 246 - Centro - Jaraguá do Sul (SC)

Cep: 89251-590:
Fax: (047) 370-7919 ou 370-8654
e-mail: ars.expressao@ziprnail.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



RarARYCLUB
DE GUARAMIRIM
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Estamos no início de um novo

ano. Após um mês de férias, a cidade
vai retornando ao seu ritmo normal,
febril e fabril. Reiniciam-se as aulas,
e nós, mulheres, retomamos nosso

ritmo normal, o qual, aliás, não
deixamos totalmente de lado durante
este mês de férias, não é mesmo?

Contudo, todo reinício de ano sempre
gera um pouco de ansiedade,
principalmente neste período tão
difícil ao nosso País. E assim,
entramos no ritmo normal, sem

muitas vezes nos darmos por conta
de nosso cansaço e esgotamento.
Contudo, ser mulher cristã exige uma

certa atenção conosco, como seres

humanos criadas a imagem e,

semelhança de Deus. Neste reinício
de ano, eu quero convidar você,
minha amiga leitora, a refletir junto
comigo: o que esperamos deste novo

ano? O que esperamos de nós?
Viver exige muito fôlego, e viver

-

bem exige muita atenção e dedicação
conosco mesmas. Por isto, lembre-se
de agradecer a Deus a cada nova ma

nhã. Lembre-se de respirar cada vez

que estiver para ficar irritada, pois a

vida é curta, e nada ganhamos com o

irritar-se, Ser -urna mulher cristã hoje
em dia implica também em colocar
mos nossa esperança em Deus, e dei
xar que Ele cuide de nós. Ao ler estas

linhas, talvez você ache graça, mas

Início de ano
concretizar esta realidade depende de
nós! Pense comigo: ao querermos cui

dar de tudo, prestar atenção em tudo,
olharmos para tudo como se nada se

resolve-se sem nós, não nos esgotamos
mais facilmente do que se procurarmos
priorizada nossa atenção?

Vamos procurar viver este novo

ano com alegria proporcionada por
nossa fé e esperança. Não esqueça o

lema do ano de nossa igreja: "É tem

po de lançar". O que você deseja
lançar este ano, minha amiga? O que
você acha que pode ser melhor em'

você? O que você sente que pode tor

nar sua vida melhor? Cabe a você
colocar prioridades em sua vida.

Lembre-se de que, como comu

nidade, não estamos sozinhas. Somos

porte de um todo, pois a igreja é o

Corpo de Cristo. Procure prestar
atenção em suas amigas. Mostre que
está interessada em suas idéias .. Lem

bre-se de que a atenção sincera é o

melhor elogio que uma pessoa pode
receber. Desta forma, você também

poderá compartilhar suas idéias e

crescer espiritualmente. Não tenha
receio em participar de sua comu

nidade. Não tenha medo de expor
suas idéias. Lance desafios a você

mesma, lance desafios a suas amigas.

Vamo� buscar, juntas, transformar
este ano num ano melhor para nós.
Deus nos deu a capacidade de gerar

.

vida. E isto não é pouco! Podemos
muito mais! É só acreditarmos em

nós mesmas! Procüre se informar, es
teja atenta ao que acontece em seu

redor. Acredite em você mesma!

Principalmente, seja criteriosa
com você mesma! Há muita gente
que só sabe do mundo pelo "Jornal
Nacional" e pelo "Ratinho", mas a

verdade é que o mundo é incomen
suravelmente maior do que isto que
nos é impingido pela TV. Contudo,
se soubermos ser críticas com o que
acontece ao nosso redor, conosco

mesmas e com nossa família, sem nos

deixarmos levar por conceitos pré
concebidos, teremos melhores re

sultados. Procure conhecer-se a si

mesma. Isto não é fácil como pode
parecer à primeira vista, mas é im

portante para nossa realização como

pessoas. É isto que pode nos ajudar a

melhorar nossa vida, pois somos nós

que decidimos quem vamos ser. Que
ro desafiar você, amiga leitora, a pres
tar mais atenção a você mesma e a seus

desejos, e, desta maneira, com fé em

Deus, vencer os preconceitos que em

sua cabeça, a impedem de ser uma pes
soa melhor. Este início de ano está

cheio de oportunidades. Cabe a nós

aproveitarmos aquilo que a vida nos

oferece. Tenha uma boa semana, ami

ga.
Marta Moura Streppel

de Jaraguá do Sul

Sede social
Nós continuamos firmes na construção da nossa sede social e cultural, independente das

dificuldades financeiras. Quais os principais motivos que nos levam a enfrentar tão difícil
empreitada? São várias as razões que nos convencem a lutar pela nossa própria casa:

- Um local de encontro da comunidade italiana e simpatizantes de Jaraguá do Sul e região;
- Salas para ensino da lingua italiana, cursos de culinária italiana e degustação de vinhos;
- Salão de jogos, em especial truco e mora;
- Biblioteca com livros, jornais, fitas e outrosmateriais vindos da Itália e de outras comunidades

italianas;
- Museu com materiais recolhidos na região, junto aos descendentes dosprimeiros imigrantes;
- Sala para reuniões do conselho, diretoria e demals departamentos;
- Sala para ensaios do Coral e dos Grupos de Dança Folclórica;
- Cantina italiana, com serviço de comidas típicas e bons vinhos.

Parece-nos que são bons

motivos, não concordam?
Podemos acrescentar mais.

Devanir Danna
Presidente do Círculo

Italiano de Jaraguá do Sul

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

Qualidade
Marista de

Educação

Msineo

CORREIODOPOVO

R$30,OO-
assinatura semestral

R$50,OO-
assinatura anual

(047) 370-7919

r.)C)
::/Z9lnos
A EDUCAÇÃO COMPLETA

ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

ROTARY X HOSPITAL - Companheiros Osnildo Bartei, Amauri Teixeira,
Paulo Veloso e Paulo Odebrecht, estes três últimos médicos no Hospital Santo
Antônio e o primeiro Relações Públicas do Rotary Club de Guaramirim,
reuniram-se com o secretário de Saúde e provedor do hospital, Nilson Bylaardt.
Na ocasião, com outros médicos do hospital, o arquiteto Otaviano Pamplona,
diretor da SPL de Jaraguá do Sul, foi analisada a atual planta (baixa) do hospital
e procedeu-se as necessárias mudanças que deverão ser feitas no momento da
reforma. O trabalho foi concluído e, em ato contínuo, o engenheiro arquiteto
Otaviano Pamplona irá elaborar a planta oficial de reforma do hospital, que
será apresentada ao prefeito, Antonio Carlos Zimmermann, para análise, como
também uma proposta de reforma do hospital, em parceria com a comunidade.
Frisamos que os trabalhos realizados pela SPL são gratuitos, uma doação do

empresário Otaviano Pamplona que o Rotary Club agradece.

ROTARY X GOVERNADOR - RolfBotho Hermann, governador 1999/2000,
compareceu em reunião de trabalho no Rotary Club de Guaramirim. O objetivo
da visita foi uma afinidade maior com os companheiros, de um modo especial
com o presidente e secretário do Club ,1999/2000, Sidney e Rildo. Apresentou
os projetos que dará maior ênfase durante o ano rotário 1999/2000, sendo a

ecologia e ética, temas que estarão em evidência; os projetos e as metas deverão
ser mensuráveis, viáveis, ousados e compartilhados com todos os companheiros
e a goverrmdoria. Comunicou, também, a escolha de Osnildo Bartel para

governador adjunto da região do Vale do Itapocu, compreendendo os clubes de

Guaramirim, Jaraguá do Sul, Corupá e Massaranduba, tendo como missão

aproximar os clubes com a governadoria e proceder as visitas administrativas e

apoio aos projetos idealizados.

ROTARY X SWAT - A Polícia Militar e Polícia Civil, através do comandante

Rogério Wonk e delegada Jurema Wulf, respectivamente, apresentaram ao Ro

tary Club a documentação e pequeno histórico da existência de cursos na Spe
cial Weapons And Tactics (SWAT) USA, a realizar-se em lndianápolis, Atlanta
e Colurnbus, restritos para integrantes das forças públicas, no sentido de

desenvolver técnicas de abordagem, táticas para resgate de reféns, tiros e outros

itens imprescindíveis ao trabalho policial. Salientando o interesse de ambas as

corporações, na participação do evento, a realizar-se em 26 de março alO de

abril, p.v. em Atlanta-USA. A modernidade e o aumento constante da

criminalidade estão a exigir das forças públicas um constante aperfeiçoamento
em suas técnicas operacionais. Existem três policiais interessados: sargento PM

Luiz, cabo PM Fischer e comissário de polícia Célio Luis Liebl, lotados e

desenvolvendo trabalhos nesta comarca de Guaramirim. O custo é de US$
1.780,00 para cada participante, e que depende de doações e/ou patrocínios.
Rotary apóia a iniciativa e espera que, mesmo em época de crise, seja dado

respaldo financeiro para que se concretize, principalmente porque é um curso

que poderá ser repassado aos policiais da região, e a colaboração financeira

poderá ser em âmbito regional, já que todos serão beneficiados. A comunidade
tem necessidade que a segurança seja resguardada e somente com o apoio e

parceria da comunidade isso será possível, a exemplo da Polícia Interativa que
já é uma realidade em Guaramirim, com o apoio do Rotary.

ROTARY X PLANO ESTRATÉGICO - O Conselho de Planejamento
Estratégico, composto por 42 líderes da comunidade, desenvolve um trabalho

junto às organizações existentes na comunidade e região, analisando as

organizações, as suas competências e seus interesses em participar do plano
estratégico. As organizações estão sendo questionadas, sobre o que faz

(atribuições, ações, etc.); qual é o interesse da organização em participar do

PEG; quais as limitações da organização para executar projetos (financeiros, de
pessoal, políticos, etc.); qual é o papel que se recomenda para a organização
assumir dentro do PEG. É o momento de a comunidade participar, daí a insistência
do Rotary em motivar e auxiliar na fundação das associações de moradores,

pois, somente com a participação das organizações será possível esclarecer qual
será o panorama das organizações envolvidas, as possíveis fontes de recursos e

o tipo de projeto viável. É bom lembrar que Planejamento Estratégico é um

processo de mudança, implicando mudança de pensamento, mudança de atitudes

de pessoas, tornando-se um trabalho complexo e difícil, daí não podemos esperar
efeitos imediatos porque hábitos adquiridos de muitos anos não se alteram em

poucos dias. Tendo consciência deste fato, a sua aplicação já se torna mais

fácil, devendo existir boa vontade e engajamento por parte dos envolvidos. Se

houver boa vontade e participação efetiva quando convocado para colaborar, é
certo que as mudanças para melhor virão, caso contrário, nada acontecerá e por
certo a exclusão é o resultado. Lembre-se que o momento não é criticar, é

momento de participação, trabalho e solidariedade.

Apoio:
�-------------------------- �--------------------------

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-071 O
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ferjprepara Programa de Capacitação de Docentes

Sexta-feira, 12 de fevereiro de 1999

o CESJS (Centro versidade Federal de
de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul), da

FeD (Fundação Edu

cacional Regional Ja
raguaense), realiza,
até hoje (sexta-feira,
dia 12), o Programa
para Capacitação de
Docentes. O encontro

Santa Catarina. O

programa conta ainda
com a participação de
docentes ministrantes
de outras instituições.
A informação é da

diretora acadêmica,
Iria Tancon, que fez o

convite à dra. Léa
conta com a presença durante a realização
da professora Léa das do 9° Programa de

Graças Anastacious, Formação Pedagó
doutora emMetodolo- gica, realizado na

gia do Ensino Superi- UFSC, em Florianó
or pela Universidade polis. "Este encontro

de São Paulo e que serviu para verificar
realiza trabalhos na mos· como a Ferj
Universidade Federal situa-se dentro das
do Paraná e na Uni- Diretrizes Curricula-

CORREIO DO POVO - 9

res, como programa projetos pedagógicos
de nível nacional que desenvolvidos nos

deverá estar concluído diversos cursos estão,
até o primeiro semes- em fase acelerada, se

tre de 1999". comparados a outras

A diretora disse que instituições. "Vimos
a elaboração dos que a reformulação da

nossa grade curricular
atenderá às novas

diretrizes e que o

nosso projeto peda
gógico está muito
bem definido", fina
lizou.

Educação Permanente está com inscrições abertas
Ficam abertas até o dia entre 1 de março a 30 de da Ferj (Fundação Edu-

27 de fevereiro as inseri- junho sendo que o valor cacional Regional Jara
ções para os cursos de mínimo mensal de cada guaense). As inscrições
Educação Permanente curso equivale a dois podem ser feitas na

.

promovido pelo CESJS créditos financeiros (R$ Coordenação de Exten

(Centro deEnsinoSuperi- 22,60). O valor do cré- são (bloco A), das 8 às

ordeJaraguádo Sul). Os ditoédefinidodeacordo 12 horas e das 14 às 20
cursos serão realizados com apolítica financeira horas.

As atividades estão
distribuídas da seguinte
'forma: segundas-feiras -

NoçõesBásicas de Inglês;
terças-feiras - Noções
Básicas de Espanhol, Re
lações Humanas, Etique
ta e Cerimonial e Desen-

volvimento Interpessoal e
Comunicação; quintas
feiras - NoçõesBásicasde
Espanhol, Internet, In
formação Básica' e Ati
vidade Física; sextas
feiras-NoçõesBásicas de
Inglês.

Ferj promove seminário sobre tóxicos e dependência quimica
•

c ,

Com a participação
de Ernesto Margherini,
doutoremPsicologiapela
UniversidadeLaSapiénza
di Roma, a Ferj (Fun
dação Educacional Re
gional Jaraguaense),
Conselho Municipal de

Entorpecentes e a As

sociação Novo 'Amanhã
promovem, no dia 18 de

fevereiro, o seminário
"Tóxicos e dependên
cias". O evento é gratuito
e dirigido a membros de
conselhos municipais,

orientadoreseducacionais bordar aspectos médi
e profissionais que atuam cos e psicológicos da
na área. A programação tóxico-dependência,
está dividida em duas farmlia do dependente
palestras. A primeira, químico e orientações e

com início às 14 horas, métodos preventivos.
temcomotema "Fanu1ia Na segunda palestra,
e prevenção". Ela irá a- "Atualidades e reabili-

tação", o palestrante a

bordará os aspectos
gerais da tóxico-depen
dência, experiências i
taliana e européia na

tóxico-dependência e a

reabilitação em comu

nidades terapêuticas.

Curso de Italiano começaprimeira turma de 1999 1.--·--...............-------.

'POSTO MIME 5

M/,�
mime B 371 9964!

A primeira aula do nal Regional Jaragua- tinuam abertas entre 8 fessorJoséGianiciniNe-

Curso de Italiano, pro- ense), foi realizada on- e 12 horas e das 13 às to. As três novas turmas

movido pelo Centro di tem (quinta-feira, dia 22 horas, na Coorde- terão aulas às segundas-
Culturá Italiana Para- 11), na sala 2 do bloco nação de Extensão da feiras (das 19 às 22

náJSanta Catarina em D. Três outras turmas Ferj. horas) e aos sábados (das
parceria com a Ferj estão sendo elabora- o curso de Italiano é 8 às 11 horas edas 15 às

(Fundação Educacio- das e as inscrições con- administrado pelo pro- 19 horas).
-

Ruo PresJdeiite Ep/tóc!o Pessca. 1155
(próx. ao KohIbach) JoragJÓ do Sul- sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 12 de fevereiro de 1999

FONE: 371-3349

ALUGUEL
DE TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10
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° 22.051 de 04/02/1999

Cópia recebida do cartório de Guararnirirn, neste Estado
ROGERIO LUIZ WENDLAND E SIMONE APARECIDA PESSATTI·

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natural de Marechal Candido Rondon,
Paraná, domiciliado e residente na Rua João Bona, 49, em Guaramirim, neste
Estado, filho de EdemarWendland e Serenita Teresinha Wendland.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de laboratório, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Joinville, 121, nesta cidade, filha de Evaristo
Pessatti e Marlise Correia Pessatti.

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 (quilhe) dias.

CENTRO DE CULTURA ALEMÃ DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os associados deste Centro para a Assembléia Geral
Ordinária a realizar-se às 18h30min do dia 23 de fevereiro de 1999,
na sua sede social sito a rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira,
648 - próximo a Pizzaria Caneri com a seguinte:

-

Ordem doDia
I - Prestação de cohtas da atual diretoria;
II - Eleição da nova diretoria com mandato de um ano;
III - Eleição do Conselho Fiscal;
IV - Assuntos div�rsos.
Nota: Não havendo quorum suficiente na 1 a

convocação, haverá uma
segunda convocação às 19h30min com qualquer número de presentes.

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1999.
A Diretoria

Nota de Agradecimento
Familiares enlutados de
HELGA HEIDORN PEREIRA LIMA
consternados por seu falecimento,
agradecem a todos os que remeteram

flores, coroas, cartões e acompanharam a

extinta à sua última morada. Agradecem
especialmente ao Dr. Fábio Monteiro e,

.

Dr. Mauricio Spies. Agradecem familiares
de Helga Heidom Pereira Lima.

A Família' enlutada.
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EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma daLei, etc.
Faz saber a todos quanto este ditai, virem que se acham neste Tabelionato para

protesto de Títulos contra:
Adair Piovesan - Rua Julio Tisse, 01 - Nesta;
Artulino Lopes - RuaAlvino Stein, 655 - São Luiz - Nesta;

Confecções Remaus Ltda. - RuaMal. CasteloBranco, 3564 - Centro - Nesta;
Dalmar Confecções Ind. Com. Ltda. - Rua Joinville, 1346 - Nesta;
Dalmar Têxtil Ltda. - Rua Joinville, 1346 - Nesta;
Dalmar Têxtil Ltda. - Rua Domingos Sanson, 150 - Nesta;
Efrem Celestino da Silva - Rua José Vicenzi, 164 - Nesta;
HS Ind. Com. Alimentícios Ltda. - Rua 3 de Outubro, 3405 - Nesta;
HS Ind. eCom. deProd. Alimentício - EstradaBraço doSul, Km 2,5 - Schroeder

Iria Rita Kahler - Rua Ernesto Lessmann, 79 - Nesta;
Isaías Godoy Carvalho - Rua AnitaGaribaldi, 101 - Nesta;

Jaraguá Esterio Som Ltda. - Rua Gov. Jorge Lacerda, 293 -::___Nesta;
João Carlos Moldenhauer - Av. Santos Dumont, 6605 - sala B - Nesta;
Juanito Klitzke - Rua Antonio Francisco Dimann, 209 - Nesta;
.Juliano Barbosa - Rua GermanoMuller, 215 apto. 101 - Schroeder

Kelisa Modas e Repres. - Rua Gustavo Gumz, 325 - Nesta;
Lidio Rosniak - Rua Emerich Rysan - Vila Nova - Nesta;
Marcia Regina Ramos Gandra - Rua João Planinscheck, 685 - Nesta;
Maria Terezinha Ramos - Loteamento Garcia -lote, 102 - Nesta;
Mario SergioDias Dedeco - RuaFriedrichWilhelm.Sonnenhol, 672 - Nesta;
Nelio Kruger - RuaWaldemar Lessmann s/no - Nesta;
Nelio Kruger - RuaWaldemar Lessrnann s/no - Nesta;
Pescados Marechal Ltda - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1650 - Centro -

Nesta;
Pescados Marechal Ltda - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1650 - Centro -

Nesta;
Pescados Marechal Ltda - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1650 - Centro -

Nesta;
Roberto Becker Ind. e Com. deMA - Rod. BR-470, Km 241 - Nesta;
Sara C. Ruthes Dias - Rua João Tosini s/n° - Corupá
Tavoliere Têxtil Ltda. - Rua Henrique Friedmann, 455 - Nesta;
Tok Special Móveis e Decorações - Av. Getúlio Vargas, 611 - Corupá
WPS Com. Presentes Ltda. _.Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Nesta;
WanderleiaMahs - Rua ouo Meyer, 20 - Nesta;
Wavo Ind. Com. de Malhas Ltda.- Rua Leopoldo Janssen, 126 - NovaBrasília

-Nesta;
Wavo Ind. Com. de Malhas Ltda, ME - Rua Leopoldo Janssen, 126 - Nova

Brasília - Nesta;

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

adevida intimação, fazpor intermédio do presenteEdital, para que osmesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da

Lei, a fimde liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob
a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc .

"

Jaraguá do Sul, 10 de Fevereiro de 1999.

llton Hoffmann

Tabelião Desíanado
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Senhor, Geraldo
\

Os tradicionalistas gaú
chos manifestam, a toda
comunidade e família, pro
fundo pesar pela morte do

senhor GeraldoWeminghaus.
Pessoa de grande carisma,
competência e de índole

inquestionável, cumpriu
plenamente com seu dever de
cidadão e amigo.

Disse Cruz e Sousa: "A es

trela se foi, mas sua luz con
tinuará nos iluminando",
então, que as frases, exemplos
e feitos da melhor qualidade
que este homem nos deixou,
sirvam de lastro para nós
continuarmos seu trabalho.

O senhor Geraldo Wer

ninghaus foi o primeiro, e até

então o único, prefeito de
Jaraguá do Sul a vestir a pilcha
gaúcha. Um gesto simples,
mas digno de uma pessoa
querida.

Elevemos nossos pensa
mentos a Deus para que o

senhor Geraldo descanse em

paz.
Marcon, fevereiro - 1999

Curso de Dança Gaúcha
Início: 20 de fevereiro
Horário: 17 horas

Local: CTG Laço Jaraguaense
Ministrantes: Robson e Lucimara.

Informações: 371-4547, com Rodrigo

Jaraguá do Sul brilhou em Itaiópolis
A gauchada de Jaraguá do Sul

fez bonito durante o 19° Rodeio
Crioulo do CTG Lucena, em

Itaiópolis, onde trouxe para serra

abaixo, na mala de garupa, quatro
títulos, ou seja:

Primeiro lugar de Gineteada -

Lio - Estância Peão Farrapo
Segundo lugar de Gineteada -

Rafael Borges - Piquete Porteira
Aberta

Primeiro lugar de Laço Guri -

Josley - Piquete Cultivando a

Tradição
Final de Laço Individual -

Roberto Bento - Piquete Porteira

Aberta
O rodeio é realizado na fazenda

do senhor Joni Dinaroski, cancha
de primeira, com as mangueiras
estufadas de gado o rodeio inteiro.
O acampamento é bem campeiro,
um gramado bem cuidado, com
bastante espaço, sombra e sempre
aos olhares atentos da comissão

organizadora. O detalhe que mais

me chamou a atenção foi o

cumprimento rigoroso do programa
com a realização das provas sempre
no horário previsto. Parabéns CTG

Agenda gaúcha
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 de março - Baile Gaúcho com Grupo Rodeio - CTG Laço
Jaraguaense

Lucena e, se Deus permitir,
estaremos irmanados no seu 20°
rodeio.

r--------,
I Gaúchoia) de I

: idade nova :
I Andreza Carla Raulino I
I (12), I

: Lúcio João Marcon (28), :
I Alminda Franzner (28). I
L .J

Curso de Laço
Início: 20 de fevereiro
Horário: 17 horas

Local: CTG Laço
Jaraguaense

Ministrantes: Evandro e

Marcon.

Informações.
371-4547, com Rodrigo

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Weminghaus durante o rodeio do eTG Laço Iaraguaense,
em maio de 1998

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
DO PROFESSOR BECO

'-

Ensino de equitação e treinamento

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

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

Contatos: 376-'066

DEMARCHICOM. DE CARNESEFRIOSLTDA.

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá. do Sul - SC

"10' ANOS SERVINDO QUALIDADE"

...
CARNES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saída: 3 de março

Ro�e�ro: Santos, Parati, Búzios, Santos
A vista U$$ 432, ou

,:;:\:

•••••IIa,.1�ox�de US$ 48,

-

.

,PORTO SEGURO
Saldas de março a junho

10 X R$' 64,00
ou à vista R$ 490,00

4 dias /3 noites

Desde US$ /433,
•••• :•••••• ;I�p........assagem aérea + hotel + transfer

+ city tour

MACEiÓ
. . ...

Saídas de março a junho

10 X R$ 82,00
ou à vista R$ 630,00

..

,� ..•...
,

SANTIAGO
5 dias / 4 noites

NATAL

Desde US$ 604,
passagem aérea + hotel + transfer

+ city tour

Saídas de março a junho

10 x_R$ 82,00
ou à vista R$ 630,00

�

FORTALEZA
Saídas de março a junho

.

10 X R$ 84,00
ou à vista R$ 640,00

4 dias / 3 noites
Saída: 1 de abril

•., .. Excursão em ônibus + hotel + café da
manhã + almoço + guia

•••••.•,.�--..::acompanhante

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mudas de árvoresfrutíferas
flores eplantas ornamentais
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

1J§1f
�.

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC

·K····I··B····· ·E······L..
/ . .. ...•. .. ... .

..

Doces e Salgados
Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
Enl�em371-7575 domicilio

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(próx. Duas Rodas Indio)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dr. Ruben M. de Braga Filho
Laboratório Jaraguaense de A.C. Ltda.

���.':�.�� .�:? �.��: .l.�.��.���������.��. :?�� CORREIQ DO PON"�J� �.':.���.�.l.�
,.,., -

INTOXICAÇOES ALIMENTARES
Durante, o verão, as condições

climáticas exigem cuidados especiais com
o organismo.
\
A principal causa da desidratação

durante o verão são as síndromes
diarréicas agudas por intoxicações
alimentares. Nesta época do ano, o creme

de leite, os molhos e a maionese devem
ser evitados por conter muita gordura,
meio propício à cultura 'de bactérias como
Salmonela e a Shigela. A contaminação
por estes agentes pode levar a um quadro
de náuseas, vômitos, diarréia, - febre e

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

Clínica de Atendimento
Médico Integrado

Dr. Amaury do Amaral Teixeira - Dr. Paulo Veloso
.

CRM 7868' CRM 7528

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

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

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

desidratação.
Para se evitar estas intoxicações

alimentares durante o verão, as pessoas
devem se alimentar várias vezes ao dia em

pequena quantidade, dando preferência
aos alimentos frescos como verduras,
frutas e legumes.
Deve-se observar a diferença entre

intoxicação alimentar, causada por
bactérias, e uma gastroenterite, causada
por vírus, "virose", que pode desencadear

episódios de vômitos, febre e diarréia.

Após instalado o processo diarréico,

deve-se restringir os alimentos sólidos e

. iniciar a ingestão de grande quantidade de

água, sucos, chás e soluções de hidratação
oral.

Na falta de sais de hidratação oral, pode
ser usado, em caráter precário, o soro

caseiro, em que se coloca em um litro de

água, uma colher de sopa cheia de sal de

cozinha e duas colheres de sopa cheias de

açúcar.

ii
Doenças do Intestino grosso,
reto e ânus, Colonoscopia,

, retossigmoidoscopia

Dr. Alexandre L. Schlabendorff
( Proctoclin ) cm - 7096

Fone 371-5117 It 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

As melhores dicas para �'u
você encontrá ni'analmen e rio

,

":':"::�;:�'

Jornal CORREIO DO POVO.

leia e anuncie - 37(),��7919'

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

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

Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

- CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -

1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

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

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, i1' 371-3426

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

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

�!!TÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Sangue não se fabrica.
Doe sangue e você estará salvando uma vida
Dr. lVIar/o Sousa
Dr. /\/lar/o Sousa Jr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



de seus funcionários dependem
muitas empresas, o que
aumenta ainda mais a

responsabilidade.Outro fator

importante é o bom
relacionamento mantido com

os órgãos públicos, sindicatos
de classe e patronal,
Delegacia Regional de
Contabilidade, Junta
Comercial, enfim, a todos os

órgãos e entidades que
cercam o dia-o-dia do

contador. E, para o futuro,
conforme a filosofia da

empresa de ação uniforme e

gradativa, figuram projetos
que se tornam o diferencial

da Avelino
Contabilidade

0��!;-�.�� .C?::? �.��: .l.�.?� .������I.��.?�.� ?�? eeRREIO'DO'pevej\ �.E.���.� .l.�

Avelino Contabilidade - 8 anos de realizações

.\Aé

ernpre
1" sede

da

" Fagundes.
'a de Genes10

Residênci
terceirização.

Um dos serviços mais
terceirizados ao longo dos anos,

e que apresentam maior

viabilidade, até pela relação
custo/beneficio, são os serviços

do contador.
\

Nada mais comum do que as

empresas confiarem a

escritórios de contabilidade os

atributos burocráticos que

englobam a viabilidade das
mesmas.

Por isso, enche-nos de orgulho
quando podemos afirmar que
um destes escritórios, oriundo

.

de nossa cidade, transforma
se com o passar dos anos em

Uma experiência de sucesso.

Há 8 'anos, em lOde fevereiro
de 1991, inicia-se, na residência
deGenésio Fagundes, a
"Avelino Contabilidade ttco.".

ErnboraCom início modesto,
este não foi um empecilho para

Na atualidade,
costumeiramente nos

deparamos a assuntos que
são considerados "novidades"
nesses tão evolutivos dias em

que vivemos.

Temas como globalização, 5S,
terceirização, e poderíamos

enumerar tantos outros, nunca
estiveram tão na ponta da
�guadapopu�çãocomo

hoje.
Mas se analisarmos a questão a
fundo, veremos que temas tão

enfocados como atuais,
estiveram presentes, fazendo
parte do nosso cotidiano já há
um bom tempo. É o caso da

Fotos: Edson Junkes

Profissionais qualificadª��9'on1BPe,iRl:d:l�iJipe+a;'fi
.',,-.

Disposição organizacional agiliza o processo de trabalho

que a evolução estivesse

presente nos objetivos da
empresa. Priorizando a amizade

e o respeito ao cliente, o
escritório de assessoria contábil

de Ademir Avelino Fagundes foi
se firmando no mercado e, em

14 de dezembro de 1996, já
totalmente informatizado, passa

a ocupar sua edificação
própria, a atual sede da

emoreso. Outra preocupação
da Avelino Contabilidade é
com atualização tecnológica.
Como hoje seria praticamente
inviável administrar um escritório

desta natureza sem ajuda da
informática, Avelino garante
boa operacionalidade com

programas especialmente
desenvolvidos, sem esquecer a

qualificação profissional; já que

para o dia de amanhã;
dentre os quais destacamos a
padronização contra a
dependência e o sistema

diferenciado de arquivo, este
que, depois de totalmente
implantado, eliminará boa
parte dos papéis que circulam
sem necessidade na empresa.

Finalizando, toda a famma

Fagundes, junto da equipe
de funcionários, agradece a

todas as pessoas que
colaboraram ou continuam

colaborando para que esta

empresa se tornasse o que
é hoje, e .oos clientes e

amigos pelos anos de
convivência e confiança.
Obrigado!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cresce número de estrangeiros
..

nas praias de Santa Catarina
------�-------------,-------------

Santur divulgou o primeiro balanço do número de turistas vindos da

Argentina, Uruguai e Chile que passaram a alta temporada no Estado

Balneário Camboriú - A

temporada de verão ainda
não terminou e a Santur
comemora o aumento de
turistas estrangeiros que op
taram pelas praias do litoral
catarinense para curtir as

férias. Dados da Secretaria
de Turismo de Balneário
Camboriú revelam que
houve acréscimo, no mês
de janeiro, de 52% no núme
ro de chílenos em relação
ao mesmo período do ano

passado. Percentual idênti
co foi registrado com turistas
do Uruguai. Os argentinos,

que estavam desapareci
dos desde 1994, quando
ocorreu a dolarização do
moeda brasileiro, invadiram
° Estado: 21 % o mais do que
1998.

As estatísticos compro
vam que os ações dire
cionados 00 mercado de

países vizinhos deram re

sultados. Membros do ORT

(Organização Regional do
Turismo) e da próprio Santur

promoveram encontros
com agentes de viagens do
Chile, Uruguai e Argentino
divulgando os potencia-

lidades de Santo Catarina
no cenário sul-americano.

O turista brasileiro também
esteve em Balneário Cambo
riú. Relatório apresentado
pelo Secretario de Turismo
confirmou que 57.415 pes
soas entraram no cidade
através de õnibus de ex

cursão. São Paulo foi o maior
pólo emissor de turistas, com
15.930 pessoas. "Isso é o re

flexo do trabalho que realiza
mos durante o baixo tempo
rada, de divulgação do bal
neário", reforço o secretário
Osmar Nunes Filho.

......................................................................................................................................

GERALDO WERNINGHAUS
.'

Que os amigos do além te acolham e junto ao
arquiteto e administrador do universo, no plano

espiritual, possas continuar o teu trabalho.

A saudade e a ausência ficam entre nós, quem
sabe um dia �os encontraremos em outra estação,

rio eterna luz.

Solidários na dor, com seus amigos e familiares.

Loja do

.J1IC.Dhsi.

fone ��1 ������. Av, Atlântica! lJ� . cnseaaa . Säo rrancisco ao Sul· sc

Prefeitura Municipal de Araquari

o GOVERNO DO MUNiCíPIO, EM

NOME DA COMUNIDADE

ARAQUAR I ENSE, CONSTERNADO

COM O FALECIMENTO

PREMATURO DO LíDER
EMPRESARIAL/ COMUNITÁRIO E

pOLíTICq PREFEITO MUNICIPAL
DE jARACUÁ DO SUL/ GERALDO
WERNINCHAUS, REGISTRA COM

PESAR A PERDA DESTA

IMPORTANTE PERSONALIDADE

cATARINENSE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Acidente com prefeito cancela
desfiles e shows de Carnaval
----�------�---------------------

Apresentação de grupos folçlóricos e bandas locais se apresentariam
na Rua Quintino Bocaiúva e no palco da Praça Ângelo Piazera

Jaraguá do Sul - A deci

são do prefeito, Irineu Pasold

(PSDB), de decretar luto
oficial no Município por dez

dias em razão da morte do

ex-prefeito Geraldo Wer

ninghaus, cancelou o Car
naval que estava progra
mado pela Secel (Secretaria
de Esporte, Cultura e Lazer)
para iniciar neste sábado, às
20 horas, na Rua Quintino
Bocaiúva, em frente à Praça
Ângelo Piazera.

Estava previsto' o desfile
de quatro grupos folclóricos
e shows com bandas locais.

Alegria Alegria, Samba no

Pé, Em Cima da Hora e

Bumba-meu-boi não caem

na folia em homenagem ao

ex-prefeito.Depois do desfile
dos blocos carnavalescos a

animação seria com reper
tório especial de Carnaval
ao som da banda In Natura,
de Jaraguá do Sul.

Para domingo, conforme

divulgou a SeceL três dias
antes da tragédia envolven
do Werninghaus, estava
marcado o Carnaval infantil.
das 16 às 19 horas, no palco
da Praça Ângelo Piazera,
'com atividades de recrea-

ção e concursos. Logo após,
haveria o show com Valdir

Augustinho e Banda, de

Florianópolis. O grupo
jaraguaense Louguee, fe
charia o Carnaval/99 com o '

show "Nosso jeito de ser".

"Lembra queés
tão bom como

o que de melhor
tiveres feito
na vida."

BILLYWILDER

Em memória do empresário, prefeito e

amigo Geraldo Weminghaus.

370-0816

Sociedade Avaí lançou, quinta-feira (11), rifa em

comemoração aos 50 anos que o clube completa no

próximo mês de maio. Serão 2,5 mil bilhetes ao custo de
RS 20,00 e prêmios dos mais varidados. Desde freezer, ar
condicionado e até RS 12 mil. O sorteio acontece dia 8
de maio, pela Loteria Federal. paralelo o shows

apresentados na mesma data no Pavilhão de Exposições.
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Schroeder

Funcionários da S'ecretaria de Obras deverão concluir nos

próximos 30 dias, segundo cólculó do próprio secretário
Irineu Zanella, a colocação dos 200 metros da rede de

esgoto em três localidades do Município: Bracinho,
Schroeder I e Centro. Esto etapa encerra o projeto de
estruturar o saneamento básico no anel viário da cidade.
Num sistema de mutirão, 80 fcrnílios adquiriram os tubos
e a Prefeitura cedeu a mão-de-obra.

Guaramirim (I)

Prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB) se reuniu esta
semana com técnicos das secretarias de Finanças e de

Administração para discutir os novos planos para a

cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).
Conforme antecipou Rolf Antonius Júnior, secretário de

Administração, os cerca de três mil contribuintes deverão
iniciar a retirada dos carnês a partir da primeira quinzena
de março, com as alterações já definidas. Estuda-se a

ampliação no número de parcelas oferecidas e

descontos proporcionais. O percentual para quem optar
em quitar o tributo em parcela única deverá permanecer
em 25 pontos, igual a 1998. Nos próximos dias serão

dlvulqcdos as datas de vencimento do imposto.

Guaramirim (II)

Guaramirim (III)

Quem retirou Carteira de Trabalho emitidas entre os dias
8 e 21 de janeiro, pelo posto do Sine (Sistema Nacional
de Emprego) do Município, deverá retornar ao escritório
e substituir o documento. A Delegacia Regional do
Trabalho de Santa Catarina constatou erros na impressão
e convocou as pessoas com as carteiras (numeração de
048401 a 484456) para efetuarem a troca.Além da própria
carteira, é necessário uma foto tamanho 3 por 4,

Massaranduba

A Comissão Central Organizadora da 70 Fecarroz (Festa
Catarinense do Arroz) definiu para o dia 1 2 de março o

lançamento da festa, que acontece de 16 a 25 de abril.
A novidade será o lançamento paralelo em outros quatro
municípios do Estado: Jaraguá do Sul. Blumenau, Brusque
e Joinville. Também está programado para o mesmo

período da Fecarroz, a realização da 40 Expofeira e a 1 a

Festa Catarinense do Peixe de Água Doce.

Notas para a coluna pelo fax (047) 370-7919. Cartas: Rua
WalterMarquardt, 180, Barra do Rio Molha, ou Caixa Postal
19. CEP 89259-700

A Administração Municipal de São Francisco do Sul, em nome de toda comunidade trancisquense, une-se às

manifestações de pesar pelo falecimento do ilustre jaraguaense GeraldoWerninghaus, externando nosso apoio
e solidariedade aos familiares e amigos.

Despedimo-nos de um fiel companheiro, que deixou saudades e a certeza de que seu exemplo, de coragem e,

ousadia, será seguido pelos que continuam a lutar pelo mesmo ideal.

PREFEITURA MUN,ICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
A d rn i, n ist r a ç ã o 9 7 I 2 O O O

->

Rogério Z�ttar Junior - Prefeito Municipal Eduardo Musse - Vice-Prefeito

I

I

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Conselho aponta prioridades
para estruturação do presídio
------------------�--------------

Pauta comreivindicações para a estruturação do complexo de segurança
inclui desde a construção de celas até aquisição de computadores

Jaraguá do Sul - Inte

grantes do Conselho da
,

Comunidade, entidade
criada ano passado para
assegurar os direitos dos

presidiários, devem entre

gar ao secretário do
Justiça e Cidadania, Jaime
Duarte, uma pauta de

reivindicações sobre as ne

cessidades emergenciais
no Presídio Municipal. lo
calizado no Bairro Jaraguá
84. No encontro dos con

selheiros, terça-feira (9), fi
cou definido como prio
ridade a construção de

pelo menos outras quatro
celas para abrigar mu

lheres e menores infrato
res, e uma sala de aula
com 36 metros quadrados
para a alfabetização dos

presos.
Além disso, o conselho

projeta a construção de um
galpão para a realização
de atividades ocupaciona
is pelos presos, a perfuração
de um poço artesiano que
diminua o problema de
abastecimento de água no

local e a aquisição de um

fogão industrial. "O abas-
. tecimento do Samae

(Serviço Autõnomo de

Água e Esgoto) é precário",
afirma o coordenador do
conselho, Nilton Zen. O
secretário Jaime Duarte de
verá acompanhar o gover
nador EsperidiãoAmin (PPB)
em visita ao Município nos

próximos dies. promovida

pela Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul).
A principal reivindi

cação do Conselho da

Comunidade, no entanto,
refere-se à lotação ade

quada do complexo de

segurança. Com ca

pacidade para abrigar 79
detentos em 36 celas, o

presídio atualmente tem 86

presos distribuídos em duas
alas. "Precisamos manter o

contingente carcerário a

tuai, com mais de 10% de

tolerância, sob pena de
nosso trabalho ficar invi,a
bilizado", advertiu Zen. Três
mooores estão em isola
mento no presídio. A inter

nação foi autorizada pela

Justiça até que abra vagas
eminstituições penais para
menores infratores - como

o Instituto São Lucas, em

Florianópolis.
Segundo avaliação do

diretor, Ivo Ronchi, o presídio
de JarOguá do Sul oparece
entre os mais seguros do Es

tado, a exemplo do com

plexo de Lages) construído
em 1996. "O resto, é depósi
to de presos",avalia Ronchi.
Ele solicitou que o conselho

promova campanhas poro
a arrecadação de livros à
biblioteca e computadores
para serviços,administrati
vos. Hoje, os presos com

bom comportamento tra
balham na confecção de

grampos de roupa.

NOTA DE PESAR

A Castro Imóveis externa seus

. sentimentos de pesarpelo
. falecimento do Sr. Geraldo

Werninghaus, empresário e líder

político, por quem tinha grande
respeito e admiração.

Aos [amiliares, manifesta toda sua

solidariedade.

Edson Junk_

o Município de Pomerode, consternado com o falecimento do
Sr. Geraldo Werninghaus, Prefeito de Jaraguá do Sul, transmite
as .condolências à família enlutada e à comunidade jaraguaense,
pela perda de seu. ente querido, ilustre empresário e homem

público.

Prefeitura Municipal de Pomerode
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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vetor da prestação da casa

própria diminui cerco de 40%
---------------------------------

Redução no preço com vanaçõee de RS 40,00 a RS 80,00, foi proposta
pelo Executivo para nào aumentarcarfeira de inadimplentes

Jaraguá do Sul - O valor

das prestações das casas

populares, construídas

pelo Programa de Habi

tação da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, foram

reduzidas em torno qe 40%.

A diminuição foi- proposta
pelo Executivo com o ob

jetivo de dlrnlnulr o núrne

ro de inadimplência, pos-

sibilitando aos mutuários fará, nos próximos meses, o
regularizarem a situação recadastramento das mais

junto à Secretaria de Fi- de duas mil pessoas que se

nanças. Atualmente, os inscreveram para partici
valpres das prestações parem do proqrorno. já
variam entre RS 40,00 e RS

. que cerca de 20% dos ins-

80,00, com prazo de amor- critos não residem no Mu

tização da dívida de cinco nicípio. Alguns deles, inclu
a 18 anos. sive, conseguiram financia-

A Secretaria de besen- mento direto da Caixa

volvimento Econômico Econômica Federal.

91 CPrefelturti Wunlclpa/ de Cj3arra CVe/ha externa seus sentimentos depesarpelo fa/eclmento de
geraldo CWernlnghaus, empresário e líderpolíllco,por quem tínhamos grande respeito e admiração.

5Z/os familiares manifesfa fada a sua solidariedade.

Prefeitura Municipal de Barra Velha (Adm. 97/2000)

.,

Gerdldo Wem/nghdus, o cidadão

que como tantas pessoas que

migraram para o nosso

Município que trabalham e

lutam por melhores'dias, creio
eu que ele alcançou muito os

seus objetivos, como grande
empresário, grande político e

\

grande amigo.

Descanse em paz.

JOSÉ ANTÔNIO SCHMITT

A história não escolhe os

momentos de alegria e de

tristeza, mas ensina lições
de vida para todos nós.

I

Com Geraldo Werninghaus,I

aprendemos a dar valor aos

pequenos gestos, que somados,
muito fazem por todos nós.

Nossas condolências aos familiares.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Convênio garante instalação de
três estações meteorológicas

I

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

Projeto beneficiará produtores de arroz e bananal que terão um parecer
exato das condições climáticas e da proliferação de fungos

Jaraguó do Sul - Técnicos
do Climerh (Centro Integra
do de Tecnologia e Recur
sos Hídricos de Santa Cata
rina) chegam nos próximos
dias ao Município para cole
tar amostras de água em 18
locais dos rios Itapocu, Jara
guá, Rio da Luz, Garibaldi e
Rio Cerro, As análises serão
encaminhado ao laboratório
da EpagrL em Florianópolis,

A coleta faz parte da

primeira etapa do convênio
entre a Prefeitura e ó

Climerh para a instalação
de três estações meteo

rológicas no Município, O
projeto prevê o controle da
proliferação de fungos e

cTgentes patogênicos que
atacam bananais e plan
tações de arroz, além de

apontar a previsão do tem

po. a exemplo do que já e

xiste no IPA (Instituto de Pes

quisas Ambientais), da Furb

(Universidade Regional de
Blumenau),

Com as estações, explica

o secretário de Agricultura
e Meio Ambiente de Jara

guá do Sul, Werner Schuster,
será possível orientar os

produtores quanto a apli
cação de defensivos agríco
las conforme as condições
climáticas, Os resultados das
análises integram o progra
ma, reforça Schuster, O
secretário aguarda o pare
cer dos técnicos do Climerh

para definir os pontos de ins

talação dás três estações
meteorológicas,

�rido aml80 Geraldo,
Deus sempre esteve consi80 nessa tcrra,

.

onde o ócnhor deu o melhor possível de
sua capacidade, Profundamente
consternados e já saudosos dc sua

presença, testa-nos o consolo dc que o

senher. hoje, está com Ele, recebendo os

méritos na 0ua 8lória.
Através de seu ami80 Harlo, a equipe do

Laboratório Jaraguaense
a8radece� sensibilizados o exemplo de
vida que nos deixou em di8nidade,
trabalho, dinamismo e justiça.

,

�Q••.� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTOA.

'HJes'J�
· /aJ.

Manutenção e venda de co�putadores,�

U Impressoras e acessonos.

Rua Alfredo Benks, 212 Jaraguá Esquerdo
Fone: 376-0283

GERALDO WE'RNINGHAUS

VARIG
&:�$. 7tt,.Jf;'/: ,

.

Ainda consternados com seu falecimento,
expressamos nossos mais profundos sentimentos

" TUDO QUE ACONTECE EM

NOSSAS VIDAS NOS LEVA A FICAR

MAIS 'PRÓXIMOS DE DEUS"

Homenagem aos Familiares e amigos

VARIG I RIO - SUL - Agência Jaraguá do Sul

A' família do Senhor Geraldo Werninghaus, expres
\ ",mais, profundo pesar com o seu passamento. ,

iH!-J

Juntamente com todos os munícipes, estamos enlutados.
rILO��(�ILl���w?\:�t(8��j�l
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Corupá adota áreas industriais
poro atrair novos investidores

EPILEPSIA E APRENDIZAGEM
Os anos 90 foram considerados como a "Década do Cérebro"

pela OMS (Organização Mundial de Saúde), E com o avanço das

pesquisas sobre o cérebro e o sistema nervoso, chega-se à conclusão
de que se tem um vasto campoo se estudar nesta área,

Uma área há muito tempo, dentro da medicina; é alvo de estudo
dos neurologistas e neurocientistas em todo o mundo: a epilepso.
Trata-se de uma espécie de curto-circuito cerebral, uma descarga
sem controle do potencial elétrico, afetando a consciência e a

coordenação motora do indivíduo, podendo ou não ocasionar
danos ao mesmo,

As crises epilépticas podem ter várias causas desencadeadoras,
como tumores cerebrais, alterações em determinadas partes do

cérebro, excesso ou carência de minerais, e causas desconhecidas,
Tais crises podem iniciar-se nos primeiros meses de vida, ou até os 4

anos, ou no iníciö da adolescência e em certos casos, no decorrer
da vida adulta e são classificadas em três tipos principais: as crises
de ausência, crises parciais generalizadas e as tônico-crônicas
(convulsivas) ,

Nas crises de ausência, b indivíduo "sai do or por poucos
segundos, muitas vezes são confundidas pela família como um tique
ou uma mania e raramente notada por protessores. É uma forma
em geral maléfica ao cérebro; o que o faz lesado é a freqüência
das ausências e se não houver controle medicamentoso, pode
aumentar ou lesar importantes áreas cerebrais,

'Nas crises parciais, em geral, o indivíduo não chega a ficar

'inconsciente, mas tem espasmos involuntários na face e membros
de um lado do corpo, há alterações na fala ou a atividade
desenvolvida no momento da crise, É de certa forma,
constrangedora, quançJo ocorrida em público, A medicação tende
a controlar a incidência das crises,

Outra forma que assusta o leigo é a crise convulsiva, comum de
se iniciar no início da adolescência, A crise epiléptica convulsiva
caracteriza-se por súbita queda e perda da consciência, salivação
abundante (baba e espuma), forte contração muscular, com
momentos de aguda perda do tónus, tremores, gemidos, "olhos
virados", e não rorc breves paradas cardio-respiratórias,

Em geral, o aluno epiléptico não apresenta distúrbios de

aprendizagem específiCO, salvo quando é erradamente medicado,
ficando sonolento e desatento ou quando há lesões

comprometedoras da função cognitiva, O que se percebe é o

surgimento de uma "personalidade epiléptica" citada por vários
outros autores e que vem a se caracterizar por parte do aluno como
excessivamente dependente do professor ou des COlegas ("eu não

consigo"; "me eludo senão fico nervoso"), carente e imaturo
emocionalmente ("pegajoso" no jargão docente), inseguro, sem
iniciativa entre 'outras menos perceptíveis, o que em geral, percebe
se. todas são reforçadas pela família,

É claro que nem todos os epilépticos caracterizados por todas
as características acima, e muitos sequer apresentam, mas são

traços comuns à maioria dos portadores deste distúrbio, e que
refletem na interação com o grupo e na relação aluno x professor x
conteúdo,

A psicoterapia de epilépticos contribui para a estruturação da

personalidade destas pessoas, sua percepção como alguém
normal, integrado e compreendido pela família, que passa a ajudá
lo de modo produtivo e valoroso,

GILMAR DE OLIVEIRA - CRP-12/1950

Neuropsicólogo - Membro associado da Ajapsy

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

Prefeitura incentiva a instalação de empresas no Município, ofereCendo
isenção de impostos e doando, lotes em localização privilegiada

Corupó - Maior produtor
de banana de Santa
Catarina, o Município pre
ende incrementar o setor
industrial a partir do ano

2000, Duas áreas, totali
zando 250 mil metros

quadrados, estão reservo

das para .o instalação de

empresas dos mais variados

segmentos, Isenção de

impostos municipais durante
cinco anos e a doação de
terrenos foram as iscas,que
a Prefeitura lançou para
,atrair novos investidores,

Os primeiros resultados
entusiasmaram o prefeito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB),
principal articulador do

projeto, Dez lotes do Con
domínio Industrial, localizado
às margens da Rodovia BR-
280, acabaram negociados
com pequenos empresários,
Três empresas começaram a

construir a sede, seguindo
padrõo de tamanho e rno-

dele. como determina o

contrato entre Prefeitura e

iniciativa privada, "Decidi
mos apostar em empresas
de pequeno e médio porte,
em vez de grandes grupos",
disse o prefeito.

O Condomínio Industrial
vai gerar 250 novos empré
gos diretos, Cerca de 90%
dos lotes foram adquiridos
por empresários do setor
rnetol-rnecóníco, O ISS (Im
posto Sobre Serviço) será
isento nos próximos cinco

, anos para as empresas que
instalarem a fábrica nos lotes
e apresentarem planos de
aumento gradativo de

emprego, "É preciso ofere
cer infra-estrutura para ob
termos benefícios, A gera
ção de empregos é um

benefício", constatou Ta
manini.

A Prefeitura pagou RS 70
mil à Fiação São Bento SA,
proprietária do imóvel de

168 mil metros quadrados,
distante dois quilômetros do
acesso ao centro de Co
rupó.Outros RS 30 mil serão
investidos na terraplana
gem, Conforme prevê a Lei

Municipal, o empresa ins-
. crita na aquisiçõd do lote
tem dois anos para iniciar a

construção da sede, Após
este prazo, o contrato perde
a validade e o lote é
renegociado,

O Distrito lndustrlol.
pioneiro no incentivo a

instalação de empresas de
médio porte na cidade, é
outra opçöo para novos

investidores, Localizado no

Bolrro Ano Bom: a área já
possui redes de esgoto e

água, Três empresas fecha
ram contrato, e uma, do
ramo têxtil, acelera o

processo de conclusão da
obra e calcula para janeiro
do ano que vem o início das
atividades,

Edson Junkesl

6.-__.-���--��--�-rr-'

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ßENEDITO NO\JO, PROFUNDAMENTE CONSTERNADA, LAMENTA O

fALECIMENTO DO ÇENHOR GERALDO WERNINGHAUÇ. A TODOÇ O)' FAMILIARES E AMIGOÇ

EN\JIAMOÇ cNOÇÇOÇ PROFUNDOÇ ÇENTIMENTOÇ.

Prefeitura Municipal de Benedito Novo
I ,

\
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Desempregado tentamatar o próprio cúnhado
-----------�--------------------------------------------.

Jonas Fabrício Sorti também responde inquérito por tentativa de estupro contra um menino de oito anos e uma

garota de sete. Outro cunhado incentivou os pais a denunciarem o jovem para a delegada Fedra Konell

Polícia prende foragido da
penifencJária agrícola do PR

Jaraguá do Sul - A dele
gada Fedra Konell deverá
encaminhar. nas próximas
horas, ao Fórum o processo
que incrimina o desempre
gaG:lo Jonas Fabrício Sorti, de
18 anos, por disparar três tiros
contra o próprio cunhado,
o empreiteiro Eduardo Osó
rio de Campos, 50. A tenta':
tiva de homicídio ocorreu na
noite do último sábado (6),
por volta das 21 h30, na

residência do empreiteiro,
no Bairro Vila Rau.

Dois advogádos, contac
tados pela famOia do acusa
do, negaram-se a trabalhar
no caso. Fedra aguarda o

juiz da 1 a Vara Criminal. Már
cio Renê Rocha, decretar a
prisão preventiva de Sorti
para encorrínhó-lo ao Presí
dio Municipal. Sorti foi preso
minutos depois do atenta
do, ainda com a arma, uma
pistola calibre 22� Em seu

bolso, a polícia encontrou
duas gramas de maconha.

"Foi necessário um cerco para
prendê-lo". disse o comissário
Júlio Roberto Rodrigues, res

ponsável pela delegacia do

Município. De acordo com o

policial. há suspeitas da parti
cipação de Fernandes em as

saltosà residência na região de
Jaraguá do Sul. Ontem, vítimas
começaram a fazer o reco

nhecimento do suposto assal
tante.

FURTO - A polícia de
Schroeder recuperou, na

madrugada de ontem, na

Rua Schroeder I. próximo à
Escola Básica Gustavo Tank.
a moto DT-180: placa LXH-
7526, pertencente a Arlindo

Lopes. A motocicleta havia
sido furtada terça-feira (9),
na Rua Roberto Ziemann,
Bairro Czerniewicz, em Jara

guá do Sul.

Schroeder - Ação conjun
ta das polícias Civil e Militar

conseguiu prender, na quarta
feira (10), Marcelo Júnior
Fernandes,25 anos. Ele esta
va foragido da penitenciária
agrícola de Curitiba desde

agosto do ano passado,
quando 'escapou do com

plexo numa fuga em massa.

Fernandes foi condenadoa 11
anos de prisão por furto, assal
to e homícidio na capital
parananese - já havia cumpri
do quatro anos da pena.

Uma denúncia anônima
levou os policiais à casa da
mãe de Fernandes, na Rua Rio
de Janeiro, Bairro Schroeder L
utilizada como esconderijo
pelo fugitivo. Assim que avistou
a polícia, Marcelo se embre
nhou num matagal ao lado
da propriedade da famOia.

Sem defesa: Sorti aguarda atrás das gradesprisão preventiva

da polícia. Outro cunhado
de Sarti convenceu os pais
das crianças a denunciá
lo. O desempregado asse

diou sua sobrinha em 1996,
quando, no época, a me

nina tinha três anos. "Um
caso que não poderia pas-

.
sar impune", salienta Fedra
Konel).

Segundo confirmou a

delegada, Jonas Sarti res
ponde inquérito por tentati
va pe estupro contra dois
menores, um menino de oito
onos..e sua irmã, de sete. A
denúncia foi feita pelo pai
das crianças, em janeiro.
Com medo de represálias,
a família escondia o fato

A Prefeitura Municipal de
Bombinhas lamenta

profundómente a

perda do líder empresarial e
grande administrador
político, Senhor
Geraldo Weminghaus, e
neste momento de pesar
solidariza-se com os

familiares e munícipes de
Jorcquó do Sul.

A Prefeitura Municipal de Brusque cumpre o

doloroso dever de participar o falecimento do

excelentíssimo Sr. Geraldo Werninghaus,

prefeito de Jaraguá do Sul, ocorrido no

dia 09 de fevereiro de 1999.

Companheiro de valor inestimável,

modelo de conduta, defensor dos valores

da justiça social e da democracia.

PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de
Bombinhas

BRUSQU5
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Amistoso entre AD Jaraguá e

GM paulista abre temporada

PUBLICIDADE

oQUEAPETROBRAS FAZEM SANTACATARINA
Inaugurado em 27 de maio de 1977, o Terminal Marítimo de São Francisco do

Sul é sede dos Dutos e Terminais do Sul - DTSUL. Recebe em suas instalações o
petróleo bruto que o Brasil importa de outros países, principalmente do Oriente

Médio (Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, mais Argélia, Venezuela, etc.) ou o

produzido na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro.
O petróleo é trazido em grandes navios petroleiros que ficam atracados numa

monobóia instalada a 8,5 km da costa. Dalí o petróleo é bombeado pelopróprio
navio através de dois oleodutos de II ,5km de extensão, até os tanques do Terminal.

Do parque de tanques do DTSUL, por um outro oleoduto de J J7 km de extensão, L

o petróleo é bombeado para a Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR -,

situada na cidade de Araucária, no estado do Paraná.

O DTSUL também construiu e tem sob controle, três Bases de Abastecimento;
Uma em Guararnirim, outra em Itajaí e outra na cidade de.Biguaçu, próxima a

capital. Estas bases são abastecidas pela Refinaria através de um duto (poliduto)
que traz os derivados para serem distribuídos nestas regiões, facilitando assim o

abastecimento em Santa Catarina.

João Fernando Zacher"
Assessor de Comunicação Social,

Dutos e Terminais do Sul

\

Prestamos a nossa última
homenagem ao grande
cidadão, político, empresário
e amigo GERALDO

WERNINGHAUS, que parte
deixando saudades.
Sentindo-nos consternados,
apresentamos à família
nossas condolências.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORUPÁ

INSTALAOÓRA
ELÉTRlCA ]ARAGUÁ

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

Jogo será no próximo sábado (20), às 20 horas, no Ginásio Arthur Müller; e
marcará a estréia de seis contratados e o novo patrocinador da equipe

Jaraguá do Sul-O primeiro
desafio para a reformulada
equipe de futsal da AD Jara

guá nesta temporada será
no próximo sábado (20), às
20 horas, no Ginásio Arthur
Müller, contra a GM, de São
Paulo. O amistoso marca a

estréia do time do técnico
Manoel Dalpasquale, o Ma
neco. em 1999, e dos seis re

forços contratados para o

Campeonato Estadual e

Jogos Abertos de Santa
Catarina. Os paulistas jogam
dia 19, em São Bento do Sul,
diante da Tuper, atual cam
peã dos Jasc e da Divisão Es

pecial.
Os. jogadores não terão

folga no Carnaval. Os treinos
reiniciam segunda-feira de
manhã e, durante a semana,
Maneca vai definir a base do
time que entra em quadra.
"Quem treinar melhor sai

jogando", disse o treinador,

Com a transferência do go
leiro Éder para a Tuper. Pauli
nho e Ninho disputam a

vaga, Os alas Patrick, Marcel,
Chiquinho e Márcio, além
dos pivôs Dão e André, serão
apresentados à torcida, O
novo uniforme, agora com o

patrocínio do Grupo Brei

thaupt, também é novidade,
A GM, que desponta

como favorita ao título da

Liga Nacional de Futsal este
ano, terá no banco de reser

vas um nome conhecido dos

catarinenses, O técnico Mar
cos de Moraes, ex-treinador
da Blu/BTV/Dalponte, de Blu
menau, comanda um time

que reúne alguns dos me

lhores jogadores do Brasil do
futsal. Maneca foi auxiliar
técnico de Moraes na In

pacel, em 1992, Antes do iní
cio do Estadual, programado
para 20 de março, a AD Jara

guá poderá disputarmais um
amistoso, O adversário mais
cotado é o lnternoclonol de
Porto Alegre (RS),

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 26B
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COLUNA JEEP CLUB
Perdemos um grande empresário, administrador,

político, prefeito e amigo.
O Sr" Geraldo Werninghaus deixou um legado'

de conquistas e realizações em nossa comunidade,
que jamais serão esquecidos.
Em nome da Diretoria e Associados do Jeep Club

de Jaraguá do Sul queremos manifestar os nossos

sinceros sentimentos à sua família, amigos e

colaboradores.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SCHROEDER

II o passamento do Senhor Geraldo

Werninghaus deixa uma lacuna que
nós da Prefeitura Municipal de

Schroeder lamentamos e sentimos

com pesar, pela força, dinamismo,
pioneirismo e arrojo com que o

mesmo sempre procurou direcionar
a sua vida.

.Iuntamo-nos a todos, nesta hora, em
que um baluarte deste quilate nos

deixa, p�ra, com certeza, nos iluminar

para aquilo que virá no futuro.

II

II
II

PREFEITURA
MUNICIPAL

DE
GASPAR

Expressamos o profundo sentimento de pesar pela J.

perda irreparável do Senhor
Geraldo Weminghaus� transmitindo nossas

condolências a todos os seus familiares e amigos,

II
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Projeto dos Joguinhos será
entregue depois do Carnaval
---------------------------------

Presidente da eco, Murillo Barreto de Azevedo, indicará três pessoas para
compor a organização da competição, que inicia em 24 de setembro

Jaraguá do Sul - o ad

vogado Murillo Barreto de
Azevedo, nomeado no iní
cio da semana presidente
da CCO (Comissão Central

Organizadora) dos 12°5

Joguinhos Abertos de Santa'
Catarina, entregará o proje
to da competição, depois
do Carnaval. para o prefeito
Irineu Pasold (PSDB). Tam
bém deverá anunciar mais .

três nomes para compor a
diretoria da CCO. Barreto.
reafirmou que permanece à
frente da comissão somente
se o projeto for aprovado
pela Prefeitura.

Na reúnião que conftr
mau Barreto de Azevedo na

presidência da CCo. o dire
tor da Fesporte (Fundação
Catarinense do Desporto),
Luis Carlos Barbosa, o Kalu,
e o diretor-técnico da en

tidade, Dante Klozer anun
ciaram a data de realização
da 12° edição dos Jogui
nhos. de 24 de setembro a 2
de outubro. Esta é a segun
da vez que o Município se

dia o evento. A primeira foi
em 1994.

Acompanhados de Regi
naldo Campos Júnior, presi
dente da FME (Fundação
Municipal de Esportes) de
Jaraguá do Sul. Kalu e Kla
zer estiveram no terreno
onde será construído o cen

tro esportivo, localizado no

Bairro São Luiz, e conhece
ram alguns locais de com

petição. Na próxima serno

no. membros da Fespo'rte
retornam a Jaraguá do Sul .

para analisar o projeto en

caminhado à Prefeitura - o
governo estadual'depende
da aprovação do projeto
para definir o investimento
no Município.

Kalu Viaja dia 22 a Cha

pecó, Oeste do Estado,
para tentar resolver o im-

A Prefeitura' Municipal de Cuaramírim manííesla seu mais profundo pesar
pelo falecimento do &enhor Geraldo Werninßhaus lamentando perda- ..

irreparável deste ßrande homem público.
.

Governo do Município
Guaramirim

Edson Junkes

Aviso: Murillo permanece na CCO se o projeto for aprovado

passe com a Prefeitura. A
cidade sedia em novembro
os Jogos Abertos de Santa
Catarina e exige repasse in

tegral de recursos para in
vestimentos de construção

de locais para as provas e

manutenção de pistas e

ginásios. O orçamento pre
visto é de RS 600 mil - a Fes

porte acena com repasse
de RS 220 mil.

PETERSON lzidono

Carta branca

Professor do esporte catarinense, Murillo Barreto de
Azevedo mandou um recado à Fesporte. Permanece
no comando da Comissão Central Organizadora dos
12°5 Joguinhos Abertos de Santa Catarina desde que o

projeto, que será elaborado por ele próprio, não sofra
qualquer alteração. Kalu, diretor da entidade, não só

entendeu o aviso como deu carta branca para
Barreto, que define nos próximos dias os outros três
nomes - vice-presidente e, dois tesoureiros - para

compor a organização da competição.

Corte de gastos
O Caderno de Encargos, entregue segunda-feira

passada para Murillo Barreto de Azevedo e ao diretor

presidente da Fundação Municipal de Esportes de
Jaraguá do Sul. Reginaldo Campos Júnior, apresentou
algumas novidades em relação a edições anteriores
dos Joguinhos. Anteriormente, o município-sede, além
de gastar com a manutenção de locais das provas e

construções de ginásios e pistas, também custeava
toda a despesa dos funcionários da Fesporte

remanejados de Florianópolis exclusivamente para
trabalhar na organização do evento. Agora, quem

paga a conta é o governo estadual.

Futsal de elite

Time da GM de São Paulo vem a Santa Catarina para
dois amistosos. O primeiro, no próxima sexta-feira (19), é
em São Bento do Sul. contra a Tuper. Sábado (20), é a

'vez da AD Jaraguá enfrentar a minisseleção de futsol
agora dirigida por Marcos Moraes, ex-Blu/Blv/

Dalponte, de Blumenau, no Ginásio Arthur Müller, às 20
horas. O teste de fogo paro a reformulada equipe de
Maneca marcará a estréia de seis jogadores. Os
jaraguaenses entram em quadra reforçados pelo

patrocínio do Grupo Breithaupt. O preço do ingresso
para o amistoso ainda não foi definido. Quem sabe um

quilo de alimento não perecível? A arrecadação
poderia ser destinada à Apae do Município ...

Varzeano

Auditório da Liga Jaraguaense de Futebol recebe na

próxima quarta-feira (24), a partir das 19h30,
representantes de equipes varzeanas de Jaraguá do
Sul. Na pauta, a fórmula e o número de times para a

17° edição do Cornpeonoto Varzeano.

Rescaldo

Os seis diretores do Grêmio Esportivo Juventus tentam
agendar' reunião para discutir o rumo do clube. O

problema é encontrar data compatível com a agenda
de cada um. Vale lembrar que, na atual situação,

cada minuto vale uma eternidade.

Sugestões para a coluna pelo telefone/fax 370-7919.
Cartas: Rua Walter Marquardt, 180, Barra do Rio Molha

ou Caixa Postal 19. CEP 89259-700

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




