
Equipe da FME/Breithaupt enfrenta
a Chevrolet/GM em Jaraguá do Sul
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A equipe de futsal do

FME/Breithaupt, de Jaraguá
do Sul, enfrento amanhã, no
Ginásio Arthur Müller, o time
do Chevrolet/GM, de São
Poulo.A partido está marca
do paro às 20 horas,

O time jaraguaense, que
se preparo para o campe
onato estadual, vem re,

forçado com sete novos

contratações: 9'goleiro Emil
son Leite, o Ninho, o 010
Marcel Ribeiro e o pivô An
dré Rocha, do BLU/BTV de
Blumenau; os elos Márcio
dos Santos, contrctodo 00

Atlético de Pato Bronco,
Paraná; Patrick Nora, do
Berlanda, Curitibanos; Hé
zio Júnior, ex-Foz/Futsol. Foz
do Iguaçu, Paraná; e o pivô,
Edenilson Leite, o Dão, con
tratado do equipe do Tuper,
de São Bento do Sul,

A Chevrolet/GM é con

siderado uma dos melhores
do País, É o atual campeã
paulista e tem seis jogadores
que já atuaram no seleção
brasileiro,

Os ingressos, o RS 3,00, já
estão à vendo no Vale In

formático, Studio FM, ADD/
Makler e bilheterias do Giná
sio Arthur Müller.
Página 12
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"'AIS SABOR PARA SUA VIDII

'Duas Rodas
Industrial

Edson Junkes/CP

rcro

�
bordados

Expectativa: Adolfo, André e Jefferson, o Ciço, prontos para o jogo de amanhã

Carros são estrelas publicitárias da Malwee
Associar o agressividade

do Hummer 6,5 à suavidade
dos roupas do Malwee Mo
lhos, Essa é o estratégia do

empresa jaraguaense nos

componhas publicitários
que serão veiculados no

mídia nacional o partir
deste ano, As primeiros imo-

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

V.'
Vitório.A. Lazzaris

, &
Isleb,Ventura S/C

OAB/SC· 2563· ADVOGADOS· OAB/SC 275/97

CAUSAS:
- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumidor
- Direito Bancário

PNEUS AMORTECEDORES MOLAS

gens dessa novo experiên
cia forammostrados nos úl
timos três meses através de

contracapas de revistos es

pecializados em veículos,
calendários, folders e car

tazes, A Malwee planejo re

tornar aos mercados impres
so e eletrônico poro apre-

FOTOLITOS

371-7719

Pasold promete manter ç:pEistrutura administrativ
definido por Werninghaus, Página 3

-

Richard Hermann é reeleito presidente do Apevl.
Página 5

'"

Acidente moto duos meninos em Jaraguá do Sul.

Página 11

sentar aos consumidores o

novo tendência do próximo
coleção.

No início do semana, o

empresário Wandér Weege
mostrou os novos veículos

que serão utilizados no com

ponho publicitário: urnc ca
mioneta, Página 9

RODAS

,

E NA

Fecam leva

reivindicações
ao secretário

O presidente do Fe
com, Antonio Carlos Zim
mermann, entregou 00

secretário estadual de
Saúde, Eni Voltolini, os
reivindicações dos mu

nicípios paro o setor,
Os principais itens do

pauto são: redefinição dos
tetos de repasses finan
ceiros, reestruturação dos

regionais de saúde e o cri

ação dos Câmaras de

Compensação de AIH's

(Autorização de Internação
Hospitalar) regionais,

Voltolini prometeu estu
dar os pedidos, afirman
do que. assumiu com

promisso de bem aten
der o todos, "de não
mentir e de não protelar
os decisões", Ele avisou

que não vai priorizar nen
hum partido,

Zimmermann disse que
o situação do saúde nos

municípios é muito ruim,

Página 4

JGG Pneus
Av. Getúlio Vargas, 712 _ Centro

Re Pneus
Telefones: (047) 372-1799/371-0747
Jaraguá do Sul - SC
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A derivai
Fim do Carnaval, começo de ano para a grande

maioria da população brasileira, O temor de um pa
cote econômico para enfeitar os carros alegóricos e

atormentar o sono dos foliões ficou somente nas es

peculações, para nossa felicidade, Entretanto, o go-
verno precisa, quanto mais

depressa possível, tomar o

leme e comandar o segundo
manddto, que já dá sinais de

desgaste, A possibilidade da

volta da inflação é 'real, A

, Nação aguarda ansiosa por
medidas urgentes e eficíentes
para conter esse mal, que por
muito ternpo corroeu a moe

da e os salários,
Até agora, os resultados

apresentados pelas tenrotl-
..

vos em conter o obisrno
econômico no Brasil não

apresentaram soluções que
possam dar segurança à população, São apenas
ações isoladas e paliativas que combatem o efeito
sem tratar a causa maior do desastre - o. déficit públi
co e a política econômica submissa, As exigências re

cessivas do FMI desenham no horizonte um colapso
cornblol que pode comprometer a modernização do.
País, O pior é que, apesar dos discursos, os privilégios
continuam a manchar a imagem do Brasil perante a

comunidade internacional,
O governo prometeu apertar o cinto e economizar

RS 28 bilhões, O funcionalismo público não vê reajus
tes há anos, Seguindo o exemplo, a iniciativa privada
também "congelou" os salários, Entretanto, desde
1987, o Judiciário Federal teve o salário aumentado
em 770%, Infelizmente, o Brasil continua sendo admi
nistrado por uma minoria elitista, Essa mesma minoria
não permite que a distribuição de renda - uma das
rnols perversas do mundo - entre na pauta de dis
cussão, nem que se debata a reforma agrária e tan
tos outros problemas nacionais fundamentais,

Uma desvalorização do Real da ordem de 60 ou

70% torna praticamente inevitável uma inftação anu

al de dois dígitos - alguns bancos apostam que chega
em 30%, Isso implicaria em juros altos, quebradeira
geral, mais desemprego e, conseqüentemente, re
cessão e violência, Estamos voltando na história sem

conseguir identificar onde é que erramos, Por outro

lado, intimidar as empresas que reajustam os preços é
terrorismo fiscal. Se o governo transformar a fiscaliza

ção num instrumento de seu oportunismo, acaba priva
tizando a intimidação de contribuintes,

Precisa noscer no País o exercício de inculpação
coletiva para gerar mudanças e diminuir essa

deslóucldode social criada por uma elite política que
visa somente o enriquecimento próprio,O governo está
aí para funcionar e, enquanto seu mestre não vem,

alguns ministros vão fazendo o que bem entendem,
aparentemente sem dar satisfação à sociedade, FHC
poderia assumir o comando a tempo de evitar alguns
descalabros, perpetrados pelos novos ministros, À de
riva, o País revive o final do governo Sarney, quando a

inflação beirava o absurdo de 80% mensais,

I,

Carta do Leitor

Uma terra sem lei
* José Thomaz Barbara Filho

Como no velho Oes- das irregularidades na palhaço, Cabe às outcn

te. onde alguns pis- Prefeitura no ano de doces locais irem em bus-

toleiros faziam suas leis 1997 - intensamente ca dos culpados e puní-
e as impunham sobre a denunciadas -, onde se los, pdrém, sabe-se que

'.

cidade, OtJ como no constotou fraude em não o farão, o que leva a

Nordeste, onde os coro- várias licitações, inclu- conclusão de que tu-

néis faziam tudo segun- sive com a falsificação barão não come tubarão

do a próprio vontade, é de vórios documentos, e, ao povo, resta somente

deste jeito que vivemos Denunciamos ao Tribu- organizar-se para tomar o
aqui, em nossa cidade, nal de Contas do Esta- poder ou estará perdido

I

em plenb século XX, do, registramos queixa completamente, Não
/

Aqui a lei se aplica às na Delegacia de Polícia adianta esperar por um

classes menos favoreci- e, até agora, nada, salvador da pátria, pois.
das, senão o que dizer nenhuma providência este acabaria também

das lombadas por toda foi tomada por nenhú- refém das elites novo-

o cidade, O novo Có- ma autoridade em ne- mente,
I

digo de Trânsito esta- nhuma instância e, po- O PT vem a público
belece normas rígidas e ra piorar ainda mais a manifestar seu protesto
também prazo para se- situação, temos infor- contra essa situação e

rem retiradas, Até ago- mações que a Câmara propor um novo tempo
ro. o poder público faz- dêVereadores aprovou de igualdade e de bus

de-conta que nada as contas daquele ano, ca da Justiça e do bem

sabe e não cumpre a Diante de situações comum,

lei. como essa, é que o ci- * Secretário do PT, em
Ou o que dizer então dadão se sente como um Guaramirim

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. 180, ,As cartas
devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o

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

CORREIO DO POVO r ,(
,

'

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001�50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Waller 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 do jornaL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� CP _

[b ···1 Pasold querapoio dos partidos
E]!���.!�ee !�!�E�� poro administrar o Município
"No dia 11 de fevereiro, fomos subornados POl um

aluno da 5° série 03, do Colégio Holando ,

Marcellino Gonçalves =, Efrem; Só agora é que
percebemos o nosso ato de irresponsabilidade,

trocar nosso voto para o líder da nossa sala por um Co'
insignificante 'geladinho'. i

Estamos arrependidos por deixar-nos levar por essa 'i
atitude. Entendemos, embora tarde, que um líder deva ,i
ser uma pessoa responsável, sensível com os problemas ii

dos outros e não uma pessoa egoísta, mesquinha.
Nossa classe foi ingênua, e tivemos muito pouco

tempo para escolher um candidato para
representar os alunos da 5° série 03,

O que está acontecendo na nossa sala é semelhante
com o que está acontecendo com o Brasil. Estamos

sendo subornados. O Brasil está sendo subornado pelos I
políticos e nossa sala de aula por um aluno.

Exigimos nova eleição."
Maurício Hupnar a Rodrigo Urial - Jaraguá do ,Sul

"Quero manifestar minha indignação com certas

pessoas que freqüentam o Parque Malwee.J do
conhecimento de todos que este parque é um

dos lugares mais lindos desta região. Mas existem
certas pessoas que não sabem dar valor e não

respeitam o local.
Adoro o Parque Malwee e Várias vezes já o visitei
com pessoas de todo o País e até do exterior, e
não são raras as vezes em que deparamos com
pessoas praticando sexo em plena luz do dlo.

dentro do parque. Isso sem falar nos vândalos que
derrubam as mesas e os bancos e deixam muita

sujeira por todo o parque.
Quem sabe se houvesse uma ronda diária da PM

a situação melhoraria."

Erinaldo Dafrain - Jaraguá do Sul

ATENÇÃO SENHORAS E MOÇAS DE

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Yves Rocher, Empresa Francesa líder no mercado mundial
em biotecnologia vegetal 100% natural, em mais de 88 países,
convida você para ser uma consultora de beleza. Aumente sua

renda e tenha o seu próprio negócio. Venha conhecer e ganhe um
tratamento facial francês grátis. I

Esta marca leva você a Paris. Para ser uma consultora, basta
trazer xerox de identidade, CPF e comprovante de residência.
Local: Itajara Hotel
Rua: Expedicionário Gumercindo da Silva
Data: 22 e 23/02 - segunda e terça-feiras
Horário: 10 às 21 horas
Falar com Luiza (049) 223-3273

982-1948

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

Prefeito empossado disse ainda que vai manter a mesma linha
de ação traçada pelo ex-prefeito Geraldo Werninghaus

Jaraguá do Sul - o prefeito,
Irineu Pasold (PSDB), declarou,
em entrevista coletiva no final
da semana passada, que pre
tende buscar apoio de todos
os partidos para administrar o

lvlunlcioio. Ele já se reuniu com
os presidentes Augusto Müller

(PFL) e Célio Bayer (PSDB), le
gendas que compõem a Coli

gação "Acerta Jaraguá",
para discutir a forma de otuar
e as novas metas. Pasold re-

, velou que pretende"dialogar"
com os demais partidos políti
cos do Município,

- Vamos tentar envolver o.s

vereadores nos problemas de
Jaraguá do Sul e buscar as

possíveis soluções em conjun
to, Não tenho o apoio declara
do do PMDB e do PT. mas não
temos nenhuma divergência
que impeça o diálogo - lem

brou, acrescentando que vai

manter a mesma linha de

ação implantada pelo ex

prefeito GeraldoWerninghaus
(PFL), morto em acidente au

tomobilístico na madrugada
do dia 9, "A rnoneírode atuar
ê que poderá ser diferente, atê

pelas características de cada
um", justificou,

Sobre a composição dos

escalões do governo, Pasold
disse que não será alterada,
"Existe um projeto pard o Mu

nicípio e uma equipe que
acredita nele", resumiu, lem
brando que apenas o se

cretário de Planejamento, car
go ocupado anteriormente

por ele (Pasold), será substituí
do, "Por enquanto fica a

secretária-adjunta, Clarice
Coral, como interina", infor
mou..D prefeito fez questão de
desmentir as notas sobre de

missões no governo, "Os
secretários deixaram os cargos
à disposição, mas foi apenas
um gesto de boa vontade e

Arquivo/CP

solidariedade" .

AMVALI - Pasold
tem opinião dife
rente de Werning
haus com relação
à Amvali (Asso
ciação dos Mu

nicípios doVale do
Itapocu)'werning
haus vinha sendo
induzido a aceitar
a presidência da
entidade, mas

negava catego
ricamente,afir-
mando que não
havia a necessi-
dade da existên-
cia do órgão, . � '-'t
����:� ���� Ä�� r:

.

J� __,
vali bem altddminis- Ptomessa: Pasold vai continuar projetostroce. vo a a pa-
ra atender os problemas da entre PFL e PSDB, no final

região, "Fui o idealizador do do ano passado, vai vol
consórcio de saúde e ainda tar à Câmara de Verea-

I

acredito que pode resolver
os problemas da região",
declarou, acrescentando

que pretende brigar para a

construção do pronto-socor
ro regional. "Precisamos nos

unir em torno dessa idéio".
conclamou.

PROJETO DO ISS - O

polêmico projeto alteran
do as alíquotas e as formas
de cobrança do ISS (Impos
to Sobre Serviços), que
acabou gerando conflito

dores, conforme pretendia
o ex-prefeito Werninghaus,

- O projeto sofreu algu
mas modificações, feitas
por uma comissão nome

ada pelo' prefeito Geral
do Werninghaus, que ini

ciou os trabalhos no dia 11

de janeiro. A intenção é
buscar a igualdade - dis
cursou, Pasold não reve

lou quando envia o proje
to à Câmara de Vere
adores.

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��

I'
DE IMAGEM jHospital'Jaraguá

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

Sua empresa
I

.

em ótima forma

I, "J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fecam apresenta reivindicações
à Secretaria Estadual de Saúde
---------------------------------

Zimmermann se reuniu com o secretário no início do mês e entregou
documento elaborado em conjunto pelas associações de municípios

Guaramirim - O presi
dente da Fecam (Fede
ração Catarinense das As

sociações de Municípios),
Antonio Carlos Zimmer
mann, também prefeito do

Município pelo PMDB, entre
gou ao secretário estadual
de Saúde, Eni Voltolini, os
principais reivindicações
dos municípios para o se

tor. Os principais itens da

pauta são: redefinição dos
tetos de repasses finan
ceiros, reestruturação das

regionais de saúde/e a cri

ação das Cômaras de

Compensação de AIH's

(Autorização de Internação
Hospitalar) regionais.

O documento entregue
ao secretário foi elaborado
em conjunto pelas asso

ciações de municípios, em
diversas reuniões. Zimmer
mann afirmou que as reivin
dlcccöes procuram aten
der todas as regiões do Es
tado. Na opinião dele, a

situação da saúde nos mu

nicípios é muito ruim, pro
pondo mudanças na forma
como foi feita a municipa
lização. "A saúde foi -prefei
turizada' e, agora, faltam os

recursos", reclamou.
Zimmermann insistiu que

deve haver contrapartida
financeira por porre da Uni
ão e do Estado. "A propos
ta dos municípios é que 50%
dos recursos arrecadados
com a CPMF fiquem nos

municípios", revelou, acres
centando que há ne

cessidade urgente ern dis
cutir o assunto entre municí
pios, estados e União, para
buscar soluções a curto

prazo.
O secretário, por sua vez,

informou que foi criada
uma assessoria que irá per
correr os 40 gabinetes dos

deputados estaduais, além
de manter contato com a

bancada federal, na busca

�r!luivolCP

BEBIDAS DE TODAS
AS MARCAS

J
Proposta: Zimmermann quer contrapartida dos governos

372-0620
-------

de pedidos e reivindi

cações vindas do interior
do Estado. "Temos o com

promisso de bem atender,
de não mentir e de não

protelar as decisões", de
clarou, avisando que nôo vai

priorizar nenhum partido.
"Não tenho o direito defozer
isso", completou.

PU8L1CIDADE----------------__ �

Associação Jaraguaense de Psicólogos - AJAPSY

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os prezados associados a

inscreverem suas chapas para eleição da nova

Diretoria (Gestão 06/99 a 06/01), até o dia 11 de

março de 1999, as 18 horas; na sede da Ajapsy, rua
Domingos da Nova, 370, fone/fax (047) 371-2224.
A condição básica para candidatar-se é estar

regularmente inscrito e quites com a Tesouraria da

Ajapsy.
A Diretoria

Ao afirmar que pretende manter a mesma linha de ação
traçada pelo ex-prefeito Geraldo Werninghaus (PFL), mas
implantar uma nova maneira de atuar. o prefeito de

Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB), dá demonstração de
querer gerenciar a Prefeitura à sua maneira.

Isso é muito bom e deverá promover algumas mudanças.
É preciso, no entanto, estar atento aos palpiteiros de plantão,
que nada mais fazem do que afastar o prefeito da população,

corn conseqüências danosas para ambos.
É preciso ser índependente e firme nas posições.

Porque andorinha que qcompanha morcego, dorme de

cabeça para baixo.

Eu também
O ex-deputado estadual Udo

Wagnernegou
categoricamente que vá se

candidatar a prefeito no

próximo ano. Disse que o

candidato natural do PPB é o

vereador Moacir Bertoldi, que
não esconde o desejo em

disputar a Prefeitura.
Bertoldi inclusive já vem

fazendo as costuras de
bastidores, mas pode melar.
Wagner negava também
que seria candidato a

deputado, e foi.

re fora
No final do ano passado,

quando se especulava que
Duwe deixaria o PMDB para
se filiar ao PFL e disputar a

Prefeitura em 2000, o próprio
secretário tratou de
desmentir os boatos.

Na época, Duwe disse que
não teria motivos para
deixar o partido e, pela

amizade pessoal com o ex

governador Paulo Afonso,
iria para onde esse fosse.

Hoje, Paulo Afonso está na

Espanha e o PFL órfão.

Compasso de espera
O vereador em Guaramirim, Ivaldo Kuczkowski (PFL),
candidatíssimo a prefeito do Município, disse que vai

aguardar o eleição do diretório, no dia 6 de março, para
decidir o futuro político.

- Precisamos reavaliar a situação. A morte do prefeito
Geraldo Werninghaus nos deixou órfãos. Estou propenso a

me desligar das atividades políticas - revelou.

Troca-troca
Desde a segunda-feira (8), o
ex-tesoureiro da campanha
de Luiz de Freitas Melro Neto
à Assembléia Legislaiiva,

Nivaldo LehmkuhL responde
pela diretoria da Divisão de
Patrimônio da Prefeitura de

Jaraguá do Sul.
Lehmkuhl, ex-funcionário da

Weg, substitui Renato
Hinterholtz.

Loteria
Os pedestres que necessitam
atravessar o cruzamento das

ruas 25 de Julho, Olívio
D'Brugnago e Ângelo

Schiochet, na Vila Nova, são
submetidos a um verdadeiro

'teste de paciência.
Sem ter como se orientar,
apostam na sorte para

atravessar o cruzamento. É
pura loteria.

. [ADD/Maklef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o"o 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�{)f,ßf,Ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC

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

Anote seus dias de sorte!

*OS automóveis serão distribuídos conforme o regulamento. ,merc.dos�IBREI'HAUPAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hermann é reeleito presidente da

associação das pequenas empresas

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

EMPRESÁRIOS PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIAS NA c;APITAL

Um grupo de empresários jaraguaenses participaram de
audiências com o vice-governador, Paulo Roberto Bauer, e
secretários de Estado, no semana passado, em Florianópolis,
discutindo questões relacionados ó cidade e região.
Mantiveram contatos com os secretários, prof. Celestino Secco,
do Coso Civil, Leodegar Tlscoskí. dos Transportes e Obras, Paulo
Gouvêa do Costa, do Desenvolvimento Econõmico e

Integração 00 Mercosul e Eni Voltolini, do Saúde.
Com o vice-governador, Paulo Bauer, o assunto principal

foi o construção do Centro Politécnico e o necessidade do
agilização dos recursos do porte do MEC. O vice-governador
assumiu compromisso de contatar com o ministro d0
Educação, Paulo Renato de Souza, sobre o assunto. Paulo
Bauer aceitou convite e confirmou suo vindo o Jaraguá do
Sul, no dia 9 de março, quando profere palestro no almoço
em suo homenagem e dá posse simbólico os diretorias do

Apevi e do Acijs.
Com Leodegar .Ilscoskí. manifestaram preocupação em

relação as informações sobre os prazos de reclízcçõo dos
melhorids nos rodovias do Sistema Norte, concedidos o
iniciativa privado pelo governo do Estado, em 1998, e quanto
ao volar do p�dágio. Apesar de favoráveis o concessão,
ponderam o necessidade de rever questões como os prazos
paro duplicação de trechos do BR-280, considerados
demasiadamente longos, como tombem o volar do pedágio,
previsto em RS 3,50, localizado em Guaramirim.

Com o secretário Eni Voltolini trotaram sobre assuntos gerais
ligados o saúde e aos hospitais jaraguaenses. E com Paulo
Gouvêa do Costa discutiram sobre os programas de incentiv,o
à indústria catarinense, quando o secretório mahifestou o

interesse de unificar o Prodec, criando o Prodec empresarial.
Os dirigentes também se reuniram com o vice-presidente do
Sistema Fiesc, José Fernando Faraco, candidato o presidência'
do Sistema Fiese. e com o novo superintendente do Sebrae/
SC, empresário Antônio Carla? Kieling.

Segundo Eduardo Horn, presidente do Acijs, foram
audiências e reuniões considerados de grande importância
para futuros contatos. Foram feitos convites paro participação
nas reuniões do Acijs, ficando o vindo dos secretários apenas
no dependência de acertar o agendo.

APEVI RECONDUZ D.lRETORIA PARA NOVO MANDATO

A Apevi - Associaçâo dos Pequenos Empresas do Vale do
Itapocu - realizou no dia 15 Assembléia Geral com o eleição
dos conselhos Deliberativo e Fiscal e do diretoria. Inicialmente,
foram apresentados o balanço financeiro e o relatório dos
atividades, ambos aprovados, e posteriormente, os conselhos
Deliberativo e Fiscal, eleitos por aclamação. No diretoria, todos
foram reconduzidos paro mais um mandato: presidente Richard
Peter Hermann; vice-presidente, Laercio Luis Coelho; tesoureiro,
João Henrique Renner; secretário Odli:lnite Cardeal de
Magalhães; diretor do Comércio, Eugênio Moretti Garcia;
diretor do Indústria, Everaldo B. de Oliveira; e diretor de Serviços,
Arno Olavo Duarte.

-

O presidente reeleito pretende dor ênfase no área de
treinamento empresarial, com cursos e palestras, como
também ornptlor os benefícios poro os associados. A criação
do carteiro' do associado e o condomínio empresarial fazem
parte do projeto do Apevi, que está empenhado em mondar
um representante ó Feiro de Hannover, Alemanha, que é o

maior do mundo, com o compromisso de repassar os

informações paro os demais companheiros, no retorno.
A realização do 4° Multifeira, com o Feiro Industrial do

Pequeno Empresa e o Feiro Alimentício se destocondo. é o

desafio imediato do entidade empresarial, que encontro-se
em curso.

ACIJS MARCA ASSEMBLÉIA GERAL

A Acíjs marcou paro segundo-feiro, 22 de fevereiro, o
assembléia paro renovação de parte do Conselho Deliberativo
e Fiscal e eleição do diretoria. Se prevalecida o praxe, o
diretoria deve ser reeleito poro novo mandato de um ano, com

Eduardo Ferreiro Horn no presidência.

ACIJS VAI PRESTAR HOMENAGEM A WERNINGHAUS

AAssociação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul decidiu
se pelo realização de reunião especial, ooró homenagear o ex

prefeito Geraldo Wernir\ghaus, falecido no dia 9. Objetivo é reunir

jeJmiliares, como formo de reconhecimento pelo parceria e
/'

participação permanentes com o iniciativo privado, em vários
projetos. A comunidade empresarial tinha em Werninghaus um

grarde aliado e incentivador.

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

Prioridade para o segundo mandato é a concretização do Condomínio
Industrial, que abrigará cerca de dez empresas do Município

PUBLICIDADE-------------�

INFORME JURÍDICO
Quem completou até 15 de dezembro o

tempo para se aposentar (proporcional ou
integralmente) continua podendo requisitar
o benefício independentemente da idade. O

artigo 3° da emenda Constitucional n° 20,
garante lia concessão de aposentadoria e

pensão, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação vigente à data de

promulgação da emenda, aos servidores

públicos e segurados do regime geral de
Previdência que, até essa data, tenham
cumprido os requisitos para obtê-las

II

•

Vitório A. Lazzaris

Isleb, Ventura s/c
OAB/SC - 2563

Advogados - OAB - 275/97

Jaraguá do Sul - O em

presário Richard Hermann,
Carrocerias Argi, foi reeleito,
na noite da última segunda
feira (15), presidente da

Apevi (Associação das Pe

quenas Empresas doVale do
Itapocu), para outro man

dato de um ano. A eleição,
que aconteceu no auditório
do Centro Empresarial, re
conduziu toda a diretoria e

escolheu os novos membros
dos conselhos Deliberativo e
Fiscal.

Na oportunidade, foram
apresentados o relatório de
atividades da Apevi e o ba

lanço financeiro do primeiro
mandato. Hermann disse

que pretende dar ênfase na
área de treinamento empre
sarial, promovendo cursos e

palestras, além de reuniões
nas empresas para reforçar
o intercãmbio. "Vamos dar
continuidade aos projetos
implantados com destaque'
aos trabalhos associativos
entre as empresas", afirmou.

De acordo com Her

mann, a prioridade é a im

plantação do Condomínio
índustrlcl. Ele adiantou que
a diretoria da Apevi está
estudando a possibilidade
em trocar o terreno cedido

pela Prefeitura, para outro
mais proxirno da Ferj
(Fundação Educacional Re
gional Jaraguaense), de
preferência que tenha um

galpão com

cerca de dois
mil metros quo
drados. "Não
temos nenhum

lugar definido,
mas já estamos
"nornorondo

'

alguns", reve
lou.

O Condo
mínio Industrial
irá abrigar cer
ca de dez em

presas do Mu

nicípio, de to
dos os setores,
que pagam
aluguel ou a

serem criadas.

Mais conheci- Reeleição: Hermann assina o termo de posse
do como Ber-

çário Industrial, o con

domínio permite que as em

presas se instalem por dois
anos com direito a renovar

o contrato por mais um. O

objetivo é dar incentivos às

pequenas empresas para
.que possam, durante esse

tempo, comprarem um pré
dio para a localização.

- Nenhuma empresa ins
talada no condomínio pa
gará aluguel. Elas vão dividir
os despesas administrativas
como água, telefone, ener
gia elétrica, entre outras -

explicou Hermann, acres
centando que, a partir do
prazo definido, as empresas
devem criar sua inde-

pendência.
Hermann destacou ain

dà outra meta da Apevi: a
intenção de enviar um re-

I

presentante à Feira de Han-

nover, na Alemanpa, que
será realizada entre os dias
15 ? 26 de abril. O objetivo é
buscar percerlos para as

exportações da região e

conquistar importadores.
Com relação à 4° Multi

feira, Hermann lembrou que
a novidade será a Feira Ali

mentícia, abrangendo to
das as empresas ligadas ao
setor. "Este ano, o leilão de

máquinas e equipamentos
usados acontece em setem

bro", cornpletou.

l;ilii,�;�;�.�:'��'�·:'��J" -

-I
I O O Grupo Breithaupt antecipou a i- I
I nauguração da shopping center para I
I setembro. I
I O empreendimento, com mais de 39 mil I
I metros quadrados de área construída, I
I contará, além de 95 lojas, com três I
I cinemas, praça .de alimentação, I
I Playground, com boliche e jogos Ieletrônicos.

:.O grupo investiu cerca de RS 20 milhões. :
I O Santa Catarina fechou o ano de I
I 1998 com superávit de USS 1,3 bilhão I
I na balança comercial.

I
I
As exportações, apesar do recuo de

I7,27% em relação ao ano anterior,I registrou USS 2,6 bilhões, enquanto que I
I as importações somaram USS 1,2 bilhão. I
I -. I
I O Somente nos últimos 12 meses, cerco I
I de 480 mil postos de trabalhos torem

I�echados e�odo� País.
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DROGARIA VIDA E SAÚDE

Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

CJJr. 9lcgr 9iídekí CJ<odrígues da Uí/Dtl

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

-

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364 -c/estacionamentoanexo - não fechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (0117) 433-3501

,FIE!!I.I5iE11
- Móveis e Eletrodomésticos

MANIA DE VENDER BARATO

Calçadão da

Marechal, nQ 180

(antiga Loja Fruet)

Fone: (047) 371-5800

Clínica Especializada em Ortodontia

J. J. C a r Ion

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

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

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

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

........................................ � ,

foram presel1tehdos çom produtos e

souvenirs da Mahv� _M;ilhas, Merci
pelo oonvite.•

·

.

.....0 bem-lançado Lui:
Lanznaster Junior '.

i �pr,;Veitóu pará ....

conhecer a Universal

Studios, em Holly
wood, em sua recente
viagem de estudos aos

Estados Uniãos
.

372-0880 - 371-0866
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Encarte especial tio JornalCORREIO DO POVO nº8Iaraguá do Sul, 19 defevereiro de 1999

Jozel inaugura novo estabelecimento

A Jozel Comércio
de Verduras e

Frutas Ltda.

inaugura, neste dia

20, com
distribuição de

I

chope, a nova

construção e

ampliação do

estabelecimento,
. "

que Ja se

encontrava pequeno

para atender às

necessidades da

localidade ..' O

objetivo principal
da expansão é

oferecer maior
variedade de

mercadorias e

prestar atendimento
de qualidade.

Trabalhando com

Atuando há oito anos no ramo de mercearia, amplia o

espaço e a qualidade

grande variedade de
frutas e verduras,

vindas de Curitiba,
Vale do Itajaí e da

região de Jaraguá do

Sul, repostas todas

às segundas, quartas
e sextas-feiras;
carnes e frios;

bebidas; material de
limpeza, pães
confeitados e

caseiros, sempre
fresquinhos; e todos

os tipos de

alimentos, a Jozel
oferece ótimos

preços, sendo
considerados mais

acessíveis, dispondo
de ótimas

condições de

pagamento,

Modernidade: mercearia aumenta espaço físico

aceitando cheques
pré-datados.

Com 200 metros

quadrados de área
total construída,

dispõe de
estacionamento

Qualidade: "mercadoria;sempre!resquinhas, repostas três vezespor semana
---

próprio, faz entrega fevereiro de 1991, a

em domicílio e
. .

mercearia InICIOU

atende de segunda a num pequeno
sexta-feira das 7 às galpão de madeira,

20h30, aos sábados, tendo à frente os

das 7 às 19 horas, e proprietários Jonni
aos domingos e e Zelinda Gneipl,

feriados das 8 às 12 que tinham o

horas. objetivo de adquirir
Situada na Rua o próprio negócio e

Bernardo oferecer um serviço
Dornbusch, ótima de qualidade para a

localização, a Jozel região. Atualmente,
tem vasta clientela, com oito anos de
atendendo a Vila "estrada", os
Baependi, Vila . proprietários

Lalau e a todas as trabalham em

pessoas que por ali conjunto com mais

passam, sejam três funcionários,
vindas do Centro ou

. expandindo os

indo para as cidades " .

negoclos eí

vizinhas, ampliando
Fundada em horizontes.
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Instaladora Elétrica Osvaldo
investe em qualidade

Oferecerecendo à
cidade e a região

um trabalho

completo na área

elétrica, a

Instaladora Elétrica
Osvaldo dispõe de

serviços
residenciais,
industriais e

prediais; trabalha
com revenda de

portões eletrônicos
e materiais elétricos
em geral e também

com decorações
natalinas.

Instalada na cidade
há dez anos,

oferecendo todo e

qualquer tipo de

serviço na parte Excelência: empresa trabalha com todos os tipos de serviços elétricos e atende a toda região
elétrica, trabalha

com preços
baseados no

mercado facilitando
-o pagamento,

negociados durante
o orçamento.
Iniciou com

decorações
natalinas, há cinco

anos, enfeitando a

empresa Malwee
Malhas que, desde

então, tornou-se
cliente fixo para

serviços gerais, e a

partir daí também
passou a decorar,

Empresa oferece cursos para os funcionários e

participa de grandes feiras

IUSlR1NS E PREDIAIS

MIA:?ITêtS ELETRÔNICOS
MATERIAl ELHRICO
CM GtRAL

IUf�ÖES NATALINAS

com temas obras foi em busca para atender, funcionário,
natalinos, a cidade de novos sistemas clientes nas regiões atendendo apenas a

de laraguá do Sul, de trabalho. de Rio do Sul, serviços residenciais
viabilizado pela Participa de feiras Blumenau, e industriais. Com o

CDL (Câmara de de decorações em Joinville, tempo, foi
Dirigentes Lojistas) São Paulo e Guaramirim, .

investindo no

e pela Prefeitura. também investe em Corupá, negócio, estudando,
Sempre procurand<? cursos técnicos para Massaranduba, pesquisando,
se aperfeiçoar mais, os funcionários. Brusque, o litoral . melhorando e,

o proprietário, Trabalhando com como em Piçarras, o atualmente, tem
Osvaldo Bridaroli, 15 funcionários Hotel Beto Carrero planos de investir

já visitou a maior. fixos e cerca de 40 World e 1araguá do na construção de
das instaladoras contratados para as Sul. uma sede própria,

elétricas de épocas de muito Com experiência de com amplo espaço
Munique na serviço, todos mais de 15 anos, para oferecer um

Alemanha e em especializados, Bridaroli iniciou serviço de melhor
visita a diversas possui três carros somente com um qualidade.
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Restaurante da Armalwee oferece
à la carteopções de bufênovas e

Desde o início do ano, o Restaurante da Armalwee

(Associação RecreativaMalwee) está sob a direção do
tradicional Fritz Restaurante, de Blumenau, que durante
várias edições da Oktoberfest manteve uma unidade no
pavilhão da Proeb.
Anexo ao ginásio de esportes do Parque Malwee, o
restaurante trabalhará com um cardápio diferenciado, com
excelentes opções.

J!!lefTílnfs
Coquetel Coco/Maracujá
Martini cl cereja
Vinho Almadén
Vinho Marcus James
Vinho LiebfraumiJch

Whisky Natu Nóbilis
Whisky Grants
Whisky J. Walker

Whisky Logan
Champ. M. Chandon

J!!l'ias
1 - Coupert(pão, manteiga, maionesee
legumes diversos)
2 - Bife - tartar

3 - Matjes Hering (cl nata)
4 - Maionese de Camarão

c!liTes
5 - Frango à Francesa (Grelhado cl

batata palha, presunto, ervilha, cebola e

aITOZ)
6 - Frango à Canadense (Grelhado cl
creme de milho, arroz e fritas)
7 - Frango à Cubana (Milanesa, frutas
à milanesa, fritas e arroz)
8 - Marreco Típico
(Repolho Roxo, späetzel e arroz)
9 - Marreco à Califórnia

(Arroz, purê e frutas)

(!Jln-.rres
10- Strogonoffde Filet (Arroz e fritas)

O restaurante,

equipado com ar

refrigerado, atende
de segunda a

sábado, das 10 às
23 horas, e no
domingo, das 10 às
18 horas, com bufê.

Além de servir

almoços e jantares, o
restaurante aceita

reservas para festas

de aniversários,
casamentos,

reuniões, formaturas,
etc., independente
do número de

pessoas.
Para reservas, (047)
376-1425.

(À dorê cl molho de camarão e pirão)
18 - Bacalhau à Portuguesa (pimentão,
cebola, batatas, ovos, azeitonas e arroz)

(!lamm,ga
19 - Camarão à grega
(Arroz à grega e queijo ao forno)
20 - Camarão à Nemburg (Camarão
puxado na manteiga, tlambiado, clmaçã,
molho beijamel e catehup)

fllfpiras
21 - Eisbein (Joelho de porco,
chucrute, batatas cozidas, raiz forte e

mostarda)
22 - Kassler (Costeletas de porco
defumadas, purê, chucrute, raiz forte e

mostarda)

11 - Filet aomolhoMadeira (Grelhado
cl champignon, purê e arroz)
12 - Filet da Casa (Cebola, aspargos e
batatas cozidas e arroz)
13 - Filet à Feffer Stück (Grelhado,
tlamb. cl pimenta do reino, molho branco,
fritas e arroz)
14 - AlcatraGrelhada

peixes
1·5 - Peixe àBaden-baden

(Gratinado ao forno cl molho

branco, bacon, batatas cozidas e arroz)
16 - Peixe à Presidente (Grelhado cl

champignon, alcaparras, batatas cozidas
e arroz)
17 - Peixe aomolho de Camarão

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

grande diversidade. Consulte-nos!t1Iiiillll�, Estofados
.

.

14 . W'_ .KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

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 I tapocu

Há 72 anos
- Em 1927, o superintendente, dr. Ulysses Costa, autorizava o pagamento,
pelo 2° Distrito (Jaraguá); a quantia de Rs. 140$000 (cento e quarenta
mil réis) a H. Nebelung e r. Emmendoerfer, pelo fornecimento de tubos
de cimento e madeira para o bueiro em frente das terras dos herdeiros de

Quirino Rocha, à Estrada Jaraguá.
- Arthur Müller encaminhava, na qualidade de intendente do 2° Distrito,
uma consulta, e o superintendente respondia informando que os

comerciantes que, na sede ou zona rural, abaterem gado, suíno, ficavam
sujeitos tão somente sobre fábrica de salame, lingüiça, etc., exportando
o produto. É que, anteriormente, a cobrança do imposto recaía sobre
todas as atividades, o que motivou o fechamento de vários
estabelecimentos e provocando crise no abastecimento do vilarejo, porque
os impostos eram extremamente elevados.
- Por Portaria, n° 20, de 18/1/1927, era desdobrado o curso da escola de

Ribeirão Grande, neste 2° Distrito, com a gratificação de mais Rs. 50$000,
mensais ..

Há 71 anos
- Em 1928, a administração de Joinville tomava grande interesse pela
lavoura, adquirindo dez toneladas de mudas de cana-de-açúcar, atividade
que ocupava o 1° lugo/ no Município, especialmente Bananal (atual
Guaramirim) e Jaraguá. A cana comprada que resistia às pragas era o

tipo "Java", resistente à geada e ao mosaico. Também comprava grande
quántidade de sementes de milho e arroz.

- Otto Kathwinkel, em petição, pedia a transferência dos impostos do.
"Hotel Central" (hoje demolido, na Rua Emílio Carlos Jourdan) para o

nome de Frederico Oberbeck.
- D. Gercino de Oliveira, sacerdote, em Joinville, aniversariava em 7 de

fevereiro, pertencente a família de Florianópolis, formado em teologia
em Roma, estava indicado para ocupar o bispado de Joinville.

Há 70 anos
- Em 1929, discutia-se o contrato com a AEG - Companhia Sul-Ameri
cana de Eletricidade, assinado em 31/10/1928 - para luz e força. O assunto

do conselheiro Schwartz era violentamente agredido pelos conselheiros dr.
Plácido Gomes, Rodolfo Schlemm eMax Colin, acusando os signatários de
interesses pessoais (estes não eram os antigos donos da Companhia de

Eletricidade"), como sócios-acionistas daEmpresa de Eletricidade de Joinville.
O sr. Plácido Gomes era\rélho opositor. Jaraguá achava que a não aceitação
da proposta da Cia. Eletricidade de Joinville (Max Colin eRudolfSchlemm),
e a aceitação da AEG só dava vantagens a Jaraguá.
- Francisco Fischer, pai & Francisco F. Fischer, já falecido, depois de
um período de viagens, voltava a colaborar na página alemã, redigindo
para o CORREIO DO POVO.

Há 68 anos
- Em 1931, era destacado para Porto União o 2° Batalhão do 13° Regimento
de Infantaria, de JoinvilIe, com um efetivo de 35Q praças, sob o comando do

major Peixoto.
- Ainda perdurava como no tempo do PRC (Partido Republicano Catarinense)
a encrenca municipal, uma luta política em Joinville, através de jornais e

boletins. Willy Urban assinava um boletim e o dr. Plácido Olympio, novo
prefeito, respondia, dizendo que "o sr.

Willy Urban, como muitos outros, não

deixou que a revolução esquentasse lugar,
para adotar seu programa e acomodar-se

paramenos incomodados". Nomeado para
a comissão de sindicância, foi ter lugar.de
contador, ali quis ser mais.realista que o

rei, contrariando em certos assuntos pelo
sr. prefeito, caiu na asneira de dar entrevista
em jornais, atacando o seu chefe.

Qualidade
Marista de

Educação

K7

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (150) - APONTAMENTOS

Em fms de 1899, Ângelo veio para Jaraguá,
via Garibaldi, chegando ao lugar onde o Rio
Cerro entra no Rio Jaraguá (a Barra do Rio

Cerro). Ângelo casa-se em 1 de abril de 1899,
com Maria Satler, filha de Fiorenzo. Do
consórcio tiveram os seguintes filhos: Virgílio
Pietro, professor e industrial, casado com

Emília Piazera; Juliano Fiorenzo, casado com
Maria Piazera; Amábile, casada com José

Andreatta; Natália, casada com Camilo

Andreatta; Horácio Benedito, casado com

Paula Stahl; Faustino, casado com Nícia

Schlichting; Benedita, casada com ArturBork;
Otília, casada com Selmiro Nicolodelli;
Constantino, casado com Maria Hruschka;
Albino, religioso (irmão Ático Rubini) eMaria
(irmãLuiza)", religiosa. Ângelo Rubini nasceu
em 22/7/1877, era o "tio Momi" da família, e
como profissão variada tomava-se afamado na
especialidade de temperar ferramenta de cortar.
Era o ferreiro da aldeia. Estabeleceu-se na

incipiente vila de Jaraguá, adquirindo as terras

onde morava Ângelo Piazera, na hoje esquina
Calçadão' - Praça Ângelo Piazera e

Expedicionário Antonio Carlos Ferreira-, com
o qual permutou, recebendo Pietro Rubini as
terras na Barra do Rio Cerro, onde ainda estão
os Rubini e seus descendentes. Um dos

primeiros trabalhos de Ângelo foi a construção
e o zelador da estrada que liga Jaraguá do Sul
a Blumenau, via Pomerode - a SC-416 - a atual

Rodovia Wolfgang Weege. Líder na

comunidade, Ângelo foi comissário de polícia
no distrito joinvilense de Jaraguá, de 1901 a

1911, e construiu, às suas expensas, a primeira
cadeia pública, no ano de 1905, que se situava
na esquina da Rua Quintino Bocaiúva (hoje
ligação entre o Calçadão e a Reinoldo Rau e a

Praça Ângelo Piazera, aí na antiga Prefeitura,
hoje convertido em museu). O primeiro
carcereiro foi o sr. Carlos Fritz Vogel, sogro
de Max Fiedler. Era uma pequena construção

de madeira que oferecia. mais segurança aos

presos forasteiros e, a janela de madeira, foi
substituída por uma grade de ferro, feita pelo
ferreiro José Marcelino Müller, irmão de
Arthur. ÂngeloRubini ainda exerceu a função
de juiz de Paz do distrito de Jaraguá, nos anos

de 1920 a 1923. Além de todas as ocupações,
não descuidou da pequena serraria, engenho
de açúcar y aguardente acionados à energia
hidráulica, com as águas captadas pelo então
volumoso Rio das Pedras Brancas,jámostrado
numa planta das Reminiscências (133), da ed
4.166, de 9/1O/1998, do CORREIO DO POV€l,
cedida pelo ex-vereador Faustino Girolla.
Como assunto de real interesse para a história
de Jaraguá do Sul, vale a pena incluir nessas
reminiscências um fato que aconteceu, quando
ÂngeloRubini comprou o primeiro alambique,
que havia adquirido na localidade de

Pirabeiraba, quando acabou sabendo que
aquele alambique nada mais era do que um

dos alambiques que havia estado instalado no

Estabelecimento Jaraguá, do fundador de

Jaraguá - o engenheiro e coronel honorário
Emílio Carlos Jourdan - e que havia sido
tomado pelos credores, em pagamento de

dívidas quando o estabelecimento entrou em

processo de decadência, em virtude de uma

série de fatores que não vale a pena ser

lembrado, que envolve o administrador do

Domaine Dona Francisca, seu diretor Fredéric
Bruestlein e o Domaine Pirabeiraba com a

usina de açúcar do duque de Aumale, nas

proximidades do Rio Cubatão. Ângelo Rubini
faleceu em 5 de fevereiro de 1962, aos 84 anos,

e seus restos mortais descansam no cemitério
do hoje Bairro da Barra do Rio Cerro, e a

Câmara Municipal aprovou o seu honrado

nome, para constar de um trecho da via pública
que dá até o trevo, onde se inicia a SC-416,
nominada de RodoviaWolfgang Weege.

Fritz von Jaraguä - 2/99
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Sexta-feira, 19 de fevereiro de 1999

ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
,

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° Distrito
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram
neste Cartórioexibindo seus. documentospela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.057 de 10/02/1999

Cópia recebida do cartório de Maringá, Paraná
ADEMIR NOVASKI E MODESTA DURÃES DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, soldador, natural de Lebon Régis, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Bernardo Dornbusch, 634, C2, Vila Baependi, nesta cidade,
filho de Lourenço Novaski e Terezinha da Silva Novaski:

Ela, brasileira, solteira, zeladora, natural de Catuní, Minas Gerais, domiciliada e

residente na Rua Shibazaburo Kitazato, 781, Jardim Alvorada, Maringá, Paraná,
filha de Adão Pereira da Silva e Maria Rosa Durães Silva.

EDITAL N° 22.064 de 12/02/1999
LUCIO STEIN E LUCIANI CRISTINA SIEWERDT

Ele, brasileiro, solteiro, projetista mecânico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na RuaWalter Marquardt, 706, nesta cidade, filho de João Carlos Stein
e Maria Koehler Stein.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar odontológica, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Eugenio Nicoli, 144, nesta cidade, filha de Osmar Ayroso
Siewerdt e Lígia Maria Eiehinger Siewerdt.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente
Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado

por 15 (quinze) dias.

E D I T A L ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente Edital de Intimação de Falência, faço saber ao

responsável pelos títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham

neste Ofício de Protestos para serem Protestados no prazo da Lei se

não forempagos,
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação

de protes�o ao apresentar declaração de resposta por escrito.

Documento

Vencimento Valor
Credor
Sacador

Devedor
Espécie Número

Confecções LoniMar Ltda.
Nota Promissória 05

Confecções LoniMar Ltda.
Indicação 04

Confecções LoniMar Ltda.
Nota Promissória 03

84.435.411/0001-08 MultigrafEditora Ltda.
31/12/98 3.000,00

84.435.411/0001-08 . MultigrafEditoraLtda. '

30/11/98 3.000,00

84.435.411/0001-08 MultigrafEditora Ltda,
31/10/98 3.000,00

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n° 7.661/45 -

Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSc.

Jaraguá do Sul, 18 de Fevereiro de 1999.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

CORREIO DOPOVO-]

EDITAL
ILTON HOFFMANN ,Tabelião Designado da Comarca deJaraguá
doSul,EstadodeSantaCatarina,nafonnadal..ei, etc.
Fazsaberatodos quantoestedital, viremque seachamnesteTabelionatopara
protesto de Títuloscontra:

AdolarMachado /EmitiaMachado - R. LeopoldoMalheiro, 15 - apto. 205 - Nesta;
AdolarMachado /EmitiaMachado - R. LeopoldoMalheiro, 15 - apto. 205 - Nesta;
AdolarMachado /EmiliaMachado - R. LeopoldoMalheiro, 15 - apto. 205 - Nesta;
AdolarMachado /EmiliaMachado - R. LeopoldoMalheiro, 15 - apto. 205 - Nesta;
AdolarMachado /EmitiaMachado - R. LeopoldoMalheiro, 15 - apto. 205 - Nesta;
AGC Eletro Eletrônica Ltda. - R. Manoel Francisco da Costa Vieira - Nesta;
Aloisio Meinerz - R. Harry Buckmann, 60 - Centro - Nesta;
Arnei Francisco Bianchetto - R. Rio Grande do Norte, s/n° - Nesta;
Belalub Peças e Lubrificantes Ltda. - R. Carlos Hanstocnel, 385 - Nesta;
Bergo Equip. de Sego Ltda. - R. Prof. Antonio Airoso, 122 - Nesta;'
Bertoldo Hinsching - R. Ano Bom, s/n° - Corupá - SC
Dec Diviflex Ltda. - R. Joinville, 2963 - Nesta;
Dinarte Minato Jr. ME - R. São José, 52 - São José - Nesta;
Dolores Siewert Fossile - R. Três Rios do Norte, 2542 :.. Três Rios do

Norte - Nesta;
Gelson Massaroth - R. Emmendorfer, 1675 - Loja 1 - Nesta;
Ind. e Com. Alimentos Hertz Ltda. - Estrada Jacuaçú, Km 10, s/n° -

Guaramirim
Ind. Com. Alim. Rio Cerro Ltda. - Estrada Rio Cerro II, 1058 - Nesta;
Jair Bridaroli - R. José Emmendorfer, 908 - casa - Nova B'rasília - Nesta;
JGB Indústria Com. e Repres. Lt. - R. Alberto Krause s/n° - Schroeder
José Carlos Vicente - R. 535, sala 1, s/n° - Nesta;
Jose de Gasper - Estrada Rio Molha, s/n° - Nesta;
Jurandi Inácio dos Santos - BR-280, Km 72, n° 35 - Nesta;
MEM Enobrecimento Têxtil Ltda. - R. Domingos Sanson, 252 - Nesta;
Marcia Bodenberg Rosa - R. Fco. de Paulo, 60, lat. 484 - Nesta;

.

Marcos Paulo. de Lima - R. Joinville, 1389 - Nesta;
Marcos Reimar Engster - R. Emilio Butzke, s/n° - Nesta;
Mibety Transp. e Desc. de Madeiras Ltda. - R .. Ângelo Rubini, 119 - Rio
Cerro - Nesta;
Miguel Afonso Pivotto - R. Bernardo Dornbusch - Nesta;

\

Miguel Afonso Pivotto - R. Bernardo Dornbusch - Nesta;
Miguel Afonso Pivotto - R. Bernardo Dornbusch - Nesta;
Miguel Afonso Pivotto - R. Bernardo Dornbusch - Nesta;
Miguel Afonso Pivotto - R. Bernardo Dornbusch - Nesta;
Nazario Com. de Colchões Ltda. - R. Joinville, 3145 - Centro - Nesta;
Paulo Leócir da Silva - R. 652, s/n° - Nesta;
Pescados Marechal Ltda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1650 -

Próximo Centro - Nesta;
Posto de Medes. Rio da Luz Ltda - Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro
- Nesta;
Renato Martins - Estrada Braço Ribeirão Cavalo, s/n° - Nesta;
Sanatura Terapias Nat. Ltda. - Praça Ângelo Piazera, s/n° - Nesta;
Suzana Leite da Silva Ribeiro - R. Carla Rubia Drossi - Lot. 75 - Nesta;
Toca do Pescador Com. Art. Pesca E N - Av. Principal, 200": Nesta;
Vanderlei Schmeier ME - R. Tiradentes, s/n° - Schroeder

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

.

adevida intimação, fazpor intermédio do presenteEdital, paraque os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da
Lei, a fim de 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, 18 de Fevereiro. de 1999.

IIton Hoffmann
.

Tabelião Designado
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"

As de Ouro
Os "Áses de Ouro" do Boliche, filiado ao CAB (Clube Atlético Baependi), ressentem-se

da partida do companheiro Geraldo (Geba) Werninghaus com a sua morte, a 1 hora de 9 de
fevereiro de 1999, deixando uma lacuna impreenchível no quadro social-esportivo.

Que DEUS o tenha na boa paz!

Douglas Conrado Stange
Mario Mann

Wigold 1. Leitzke
João Carlos Marcatto

Ingo Wagner
Álvaro Mann

José Benedito de Campos
Nelson Maske

Ivo Harold Zeh

Milton Grützmacher

Eugênio José da Silva
Lino Dalpiaz
Sólon Schrauth
Carlos Chiodini

Jaelmey Ricardo Garcia

Nelson Tamawski
Vlademer Mazureehen
Thomas Cesar-Fruet
Rainer Alfredo Wiele
Carlos Chiodini
José Dalmarco Filho

Ingo Paulo Robl
Heinz G. Leitzke
Hamilton Garcia

Eugênio Victor Schmöckel
Odair Floriani
Loreno Antonio Marcatto

Heinz G. Leitzke
Walter Carlos Hertel

Foto de 1972,-no tempo
de uma vida franca e

risonha. Eugênio Victor

Schmõckel - primeiro
vice-prefeito, no
exercício do cargo de

prefeito de Iaraguâ do

Sul-, assumiapor
quatro meses, enquanto
o titular Hans Gerhardt

Mayer voltava para a

Jaraguá Fabril S.A ..

Numa festa de bolão,
Geraldo (Geba)
Werninghaus já ciscava

pelos meandros da
política

Sexta-feira, 19 defevereiro de 1999

�

Afoto é de 14/10/1998. Os "paganini/s" Hamilton Garcia, Eugênio Victor

Schmõckel, Odair Floriani e Loreno Antonio Marcatto ofereciam o jantar aos
"Áses de Ouro", pela passagem de seus aniversários e, de acordo com o

cerimonial, deveriam ser homenageados. Na falta de Moacyr Rogério Sens, coube
ao regente-adjunto Geraldo Werninghaus, a missão. No momento dirigia-se aos

aniversariantes, que não aparecem.

Cumprindo o estatuto, aqui apresentam a despedida formal, da letra do hino do clube,
a primeira estrofe e a estrofe-emenda, em estudos:

Em alemão
Wir singen dem GEBA ein Lied, ein Lied
Wir singen dem GEBA ein Lied, ein Lied
Wir singen dem GEBA ein Lied, ein Lied
Ein wunderschoenes Lied.

Gloria ... Gloria ... Gloria, Viktoria
Mit die Kugel in de Hand
In die Kegelbahn ich Stand
Fuers Vaterland".

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar,.. (XCIX)

TioEugênio
Os jornais do Desterro e do Rio de Janeiro noticiavam o planejamento da colonização do Norte-catarinense e, em 1849,

o piíncipe de Joinville cedia parte do território, que lhe pertencia no Município de São Francisco, para um estabelecimento
colonial

A Província de Santa Catarina ainda sentia as conseqüências da Revolução de 1835 a 1845, que ficou conhecida por
"Guerra dos Farrapos". Carlos Ficker, em sua "Crônica da Colônia Dona Francisca", descrevia os dados oficiais: 80 mil
habitantes, dos quais, ao todo, 60 mil brancos, quatro millibertos (alforriados?) de cor e 14 mil escravos.

A designação de ITAPOCU era usada de forma generalizada, de acordo com a penetração dos desbravadores. Em 1893/

94, na passagem das forças da coluna de Gumercindo Saraiva, comandada por Apaiício, seu irmão - os revoltosos federalistas,
de que fala o livro de Ângelo Dourado, em "Voluntários do martírio", acampavam no lado esquerdo da barra do Rio

Itapocuzinho com seus 300 homens, e aquela região era conhecida por Itapocu, gerando muitas vezes dúvidas do porque
sertão do Itapocu, Itapocu - Alto Itapocu e Jaraguá.

No final do ano de 1868 - diz Carlos Ficker -, "com perspectivas promisseras para o próximo futuro da colonização,
conseguindo a Sociedade Colonizadora, em contrato particular com o príncipe de Joinville, a concessão das terras férteis do
Rio Itapocuzinho" (p. 261). Este episódio serviu para o frei Álido Rasá, filho de Itapocuzinho - Santa Luzia -, escrever, em

80 capítulos, no CORREIO no POVO, ó interessante trabalho de sua lavra, com o título "Os herdeiros da duquesa".
Emílio Carlos Jourdan aqui se estabeleceu em 1876, mas na margem direita do Rio Itapocu, e que dom Álvar Cabeza de

Vaca, passou pelo peabiru dós índios há 335 anos. Voltaremos. Até a próxima.

/

Jumento sábio
Francisco Ramos Paz, que legou à Academia Brasileira de Letras a sua coleção de clássicos e dez contos de réis

em apólices, e que transmitiu a Machado de Assis o amor à boa linguagem, era português de nascimento e veio da sua

terra aos 9 anos. A bordo, um passageiro perguntou-lhe se já sabia ler.
- Sei, sim, senhor - respondeu o pequeno.
O passageiro deu-lhe um livro que tinha consigo.
- Leia, então.
Ramos Paz abriu a brochura na primeira página (era o prólogo), e soletrou, pausadamente, acentuando cada sílaba:
- Pró-ló-gó ...
- Muito bem, - declarou o desconhecido.
E batendo-lhe no ombro:
- É mais um jumento que vai para o Brasil!

Alfredo Pujol - "Machado de Assis", página 28.

Tradução
Cantamos aoGEBA uma canção, uma canção
Cantamos aoGEBA uma canção, uma canção
Cantamos aoGEBA uma canção, uma canção
Cantamos ao GEBA uma canção,
uma formosíssima canção ...
Glória ... Glória, Glória, Vitória
Com a esfera junto à mão

Vou à pista com disposição
Pela Pátria (no sentido de grupo ou sociedade).

SETOR MATRIZ
DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão

SÁBADO
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

l7h30 - Rainha da Paz

19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM

Tentações de Jesus e dos Cristãos
As comunidades cristãs iniciam sua caminhada

quaresmal atentas aos apelos que nos vêm da realidade.
Neste ano, a Campanha da Fraternidade traz um lema em

forma de pergunta, que expressa uma triste realidade: "Sem
trabalho ... por quê? É um tema inquietante: "Fraternidade
e desempregados".

Celebramos a memória daquele que venceu a tentação
do acúmulo, prestígio e poder, e se tornou pão de vida

para que todos possam viver. Sua obediência ao Pai até o

fim trouxe para nós a justificação. Jesus é a árvore da vida

que o Pai plantou no centro de nossa existência. Com ele
nascemos para uma vida nova, baseada' na partilha e

fraternidade.
Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

ma a
CASA DAS TINIAS t

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

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

Assessoria Comercial

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Vivrnbo em

'Janete
. '91dministrtlndo o estresse
Programa de redução do estresse

Este programa 2) Aprendendo a vendo a saúde físi-

promove uma série responder ao es- ca, a estabilidade
de benefícios no tresse: transforman- emocional emental,
qual tem sido'clini- do as reações impul- a força interna e o

sivas em respostas
estando mais cons

ciente das situações,
da respiração, da

qualidade mental e

das escolhas pos-

camente comprova
do nosUSA pela sua
efetividade na re

dução do estresse.

Inclui:

1) Redução do es-

comprormsso com o

bem-estar através
de:
* posturas físicas,
* práticas respi

ratórias'
* relaxamento

profundo,
* concentração e

* dieta para a

redução do estresse.

tresse: compreensão síveis.
,

do estresse, seus ci- 3) Criando uma

elos e sinais - apren- base para 0/equilí
dendo a lidar com brio interno e o cen

agentes estressores. tramento: desenvol-

r-------------�------------------i
I 22 a 25 de fevereiro de 1999, I
I

das 19 às 22 horas (12 horas). I
I

. .1': . I
I Segunda/Terça/Quarta e Quinta-j eiras. I

: Janete C. Marcatto' é professora de Yoga formada com -Yogi Hari & Leela I

I Mata's Ashram na Escola Vedanta Yoga, da Flórida, EEUU. Formada :
I também em Adminis-tração de Empresas, Ferj e Treinamento em I

. I Administração do, Estresse, com Maria Laura Packer - Chacarananda I

l Ashram. I
------------------�-------------�

Há dias em que a gente acorda

desanimada, sem vontade sequer de

abrir a boca. Uma
...
boa dica para

.perar o â�irfi�· 'l.recorrer à

cromoterapia, a. cúra através das

cores. ·0 ideal é pârar e mentalizar
,

/

a cor laranja. E simples: num lugar
so�.�egado - seu quarto, por exemplo
- 'relaxe, feche os olhose por cerca

.
de cinco minutos visualize essa cor.

Ponha uma músiea-calminha para
/

facJlitar. E. tiro e queda. Pinta uma

sensação de bem'"��tar,"e otimismo,
-/

que vai ajudá-la pelo resto do dia.

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto
. R. Tabatinguera, 140

Conjunto 1.814
.

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP
CEP 1020-901

Rua Bernardo
Dombusch,
1611-Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069::!. i

Jaraguá do Sul '

9lultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

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

que iniciarão no dia 3 de março.

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

HORÁRIOS:
Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas

Quarta-feira: 19 horas às 20h30

Quinta-feira: 8 horas às 9h30

Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

., li.. Kastrup & .

� Junqueira Ltdao

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

Rua' Pe, Pedro Francken, 167
. Centro í
Fone (047) 372-1224

.

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PONTO DE
APOIO
> Apesar de estar há
apenas dez meses na

estrada, a banda

jaraguaense Ponto de

Apoio já está trabalhando

para o lançamento do

primeiro CD. As

gravações estão sendo

realizadas no estúdio

Apoio. E-mail:
<'

ponto.de.apoio@mailbr.com.br

FESTA DAS
MULHERES
> Neste sábado (20,), a
Notre estará se rendendo
à beleza da ala feminina
local. Promove, a partir
das 23 horas, a Festa das

Mulheres, na qual elas
"únnica", em São Bento não precisarão
do Sul. Desejo inevitável, desembolsar um Real
a canção de maior sucesso sequer para entrar. O
da banda, vem sendo ingresso para os

executada com freqüência
nas melhores rádios da

região. Outro destaque
deste grupo pop/rock, que
tem fortes influências do
som dá banda gaúcha
Engenheiros do Hawaii, é
o hit Complexo segredo,
já presente na lista das

melhores músicas

produzidas pela Ponto de

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

marmanjos estará

custando apenas R$ 5,00.

, ,

CAFE
CONFUSÃO

Jaraguá
371·3022

...

Maria Luiza Zanon (primeira à direita) com seu grupo
amigos na maior folia

acontece no próximo dia

27, sábado, com o nome

de Acid Moon - Uma

Tripe Selvagem.
Rosseie Gianesini &
Cia. prometem um novo

visual para o point. Os
bônus, limitados, já
estão sendo distribuídos
em vários pontos da

cidade.

BANDA EVA
> Será neste sábado

(20), no Ibiza Club, em
Jurerê Internacional,
Florianópolis, o
primeiro show da Banda
Eva com a nova

vocalista, Emmanuelle
Araújo, que substitui

disco ao vivo, que
relembra os maiores
sucessos da carreira,
além de trazer duas

canções inéditas: Arerê,
galope de Alain Tavares
e Gilson Babilônia, e

Miragem, de David
Salles. O disco vendeu

Confusão já está

armando o retorno. A

primeira noitada de 99

QUICK
DOG

> Após merecidas férias, por definitivo a

a equipe do Café "multimídia" Ivete

Sangala. Em 97, a banda

emplacou de vez com a

gravação do primeiro

DISQUE�LANCHE
371-5309

dois milhões de cópias
emplacou a Banda Eva

definitivamente como

campeã de vendas no

mercado fonográfico
brasileiro. O esquenta
começa às 23 horas, c
a apresentação da Ban

Zawaju's. O show da

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 1999

"''1HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

\,S\DAS
CASAS

101 - Bairro Czemiewicz, num terreno de 900m2 - R$ 69.000,00
102 - Alvenaria c/270m2 no alto, no centro - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social +

lavabo + sala jantar/estar com lareira + Churrasqueira e garagem - R$ 210.000,00
- aceäa apto. em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
103 - Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - R$ 20:000,00
104 - Tomaz Fco. deGoes, em alvenaria c/3 quartos +dependência de empregada.
106 - Aiv. c/4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
108 - Guaramirim c/ -ou- 4()()m2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv. - R$
130.000,00 - Troca por apto. oom 3 quartos em Jaragljá - ideal p/ clínica ou

restaurante

109 - Geminadas na Trta Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent, + 21 x R$
195,00
110 - Aiv. c/ piscina no Czemiewicz - R$ 75.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00
114 - Alvenaria Jguá Esquerdo c/I suíte + 2 quartos - todamurada - R$ 45.000,00

115 - Alvenaria na Rua Campo Alegre na Ilha da Figueira c/220m2 - R$ 100.000,00
116 - Alvenaria próx. Duas Rodas c/268m2, Terreno c/l.202m2 - R$ 250.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO
"RESIDENCIAL GEHRING"

201 - Apto. em oonstrução no 'Residencial Bartei' - pr6x. Terminal Rodoviário - Enl. R$
13.500,00.+ 5 anos de financiamento.
202 - Instalações Choperia da Praça oom todos os móveis e utensmos neoessários para
funcionamento - R$ 60.000,00
205 - APTO. "COND. AMIZADE" - com 2 quartos - entro R$ 13.000,00 + financiamento
208 - APTO. "RESIDENCIAL TULIPA", 'em construçãó, ent. R$ 24.000,00 + parcelas
209 - APTO. ED. VIRGíNIA oom 1 quarto - Centro - Enl. R$ 20.000,00 + financ.
214 - Sala comercial conjugada no Ed. 'Domingos.Chiodini' com 83m2
215 - Apto. cll suíte + 2 quartos no 'Ed�ício Argos' - R$ 46.000,00 de entrada +

financiamento, aceäa apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 - Rua Victor Meirelles, no Molha c/6()()m2 - pr6x. Pref. Municipal. - R$ 25.000,00
302 - Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel- nos fundos da Milium - R$
75.000,00 - Bem negociável.
303 - Área de 440.000m2 em Santa Luzia - R$ 90.000,00
304 - Av. Marechal Deodoro c/l.93O,18m2 - R$ 380.000,00 - parcelado
305 - 420m2 no Água Verde - R$ 15.000,00
306 - Rio Cerro c/ 75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas - R$ 70.000,00
307 - De esquina no Lot. Sto. Antônio - Nereu Ramos - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra - R$ 19.000,00
309 - Lot. 'Camposampiero' - R$17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. Franciscodo Sul com 726m2 - Beira Mar - R$ 60.000,00
312 - Comercial Wa�er Marquardt com 660m2, c/22m de frente pl asfato - R$ 30.000,00
314 - Área de 165.ooo,()()m2 na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - 2 terrenos C/453,60m2 cada, no Jguá ESquerdo R$ 15.000,00 cada lote.
316 - Área de 7.Q66m2, sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/l.300.0()()m2 - c/casas, lagoas, gado, minhocário - R$
350.000,00
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na Barra com 546,6Om2 de área - R$ 30.000,00
319 - BR-280 JguálCorupá c/9.627m2 - R$ 16:000,00
320- C/l.840m2 no a�o da Henrique Marquardt - R$ 12.000,00

VENDEDORES
Adesivos - Brinquedos - Serigrafia

Jaraguá e região
IICom'Experiência em vendas gráfica"

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

AEngetec
está.de

casanova!
A partir do dla 18/2 na

Rua Pe. Pedro Franken, 253

ENGETEC IMOBiliÁRIA
CRECI 934-J

Fones: 372-2679 / 372-3139
-

321 - Rua José Teodoro Ribeiro - cl 510m2 - R$ 25.000,00
323 - c/441m2 no Loteamento 'Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - c/ 448m2 - Jaraguá Esquerdo - Entr . .R$ 3.000,00 + parcelas
325 - no Lot. Dona Juliana na Barracom 599,68m2 - R$ 21.000,00
326 - c/846m2, edificado cl2 casas no Ribeirão Molha - R$ 28.000,00
327 - na Rua Guilherme Hass - Jguá Esquerdo - R$ 14.000,00
328- no oom 680m2de área, com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein -

Centro.
329 - Lote prox. do Champagnat C/615,35m2 - R$ 25.000,00
330 - em Guaramirim c/l.l 01m2 de esquina - no centro -

ALUGUÉIS

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

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

402 - Sala comercial Av. Getúlio Vargas - 12 andar - Centro - R$ 250,00
403 - Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva - R$ 290,00
404 - Sala comercial com 130m2 - Barão do Rio Branco esqILeopoldo Malheiro

405 - Sala comI. c/ 45m2 - Rua preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala c/150m2, próx. Hospäal Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Apto. c/I quarto em cima calçados Beber - Centro - R$ 230,00
408 - Casa de Madeira c/ 2 quartos - Jguá Esquerdo - R$ 170,00
409 - Apto. 'Imigrantes' - próx. faculdade - R$ 300,00
411 - Casa em alvenaria próx. CTG c/ 4 quartos e 2 bwc - R$ 335,00
413 - Casa Se madeira c/3 quartos - Jguá Esquerdo - R$ 230,00
414 - Aoto, Rua Joinville, c/ suíte + 2 quartos - R$ 350,00
416 - Casa na Rua Preso EpRácio Pessoa - ótimo ponto oomercial - R$ 350,00
418 - Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula com 500m2 (novo) - R$ 800,00
419 - Apto. oom 3 dorm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - centro - R$
390,00
420 - Apto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber - Centro - R$ 370,00
421 - Salas oomerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerier - próx.
Weg I

423 - Casa de madeira c/3 quartos pr6x. Homago na Ilha da Figueira - R$ 230,00
424 - Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - c/ mobília - ótima
para consuäórío ou escritório.
425 - Galpão Industrial c/150m2 -Ideal paraconfecção - c/Trifásico - R$ 250,00
426 - Galpão Industrial c/250m2 - Bem localizado - c/ Trifásico - R$ 380,00

COIVIPR.A - VENDE -

A..LUG.A - .ADIVIINISTR.A

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Ref. 1409 � Casa alvo cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 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
l45,50m2 - Rua 1401 - cl 1 suíte + 1 dorm. cl garagem - R$ 67.000,00
Ref. 4112 - Apto. no Ed. Verona - apto. térreo - cl garagem - cl 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.

.

Ref. 1411 - Casa alvo Czerniewicz - Próx. Colégio Alberto Bauer - 1 suíte + 2 dorm. salão de festas,
demais dep. - terreno cl 373, 10m2 - 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 alvo 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 7�m2 - 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

RuaPadrePecto Francken,65�Centro
FoneIFax:(047)372-3412-Creci17�

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

AQUI TEM CASA COM FINANCIAMENTO E TUDO!

PARCERIA HSBC BAMERINDUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



* Casa mista com 106m2, terreno com 522m2
Rua: João J. Ayroso (Iguâ Esquerdo)
Preço: R$45.000,OO

* Casa em alvenaria com 48m2, terreno com

371,75m2•
Rua: 738Lot Milbratz
Preço: R$11.000,OO +financiamento

INTERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

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

E-mail: hUp:/lwww.imoveis.netlinter

I

IMOVEIS
COMPRA - VENDE - ALUGA

<'

VENDA RÁPIDA E SEGURA

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2. R$
70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização c/300m2 e terreno c/700m2• Valor R$ 150 mil negoc.
aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável comizome e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,c/ 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00 -

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

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

localização.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.000,00 mais Financiamento.
• Apto. cond, Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. Ed. Jaraguá - 2 quartos - R$ 33.000,00 - Aceita imóvel em Balneário Camboriú
• Apto. em Itajai perto da Univale - 1 suite + 2 quartos - prédio c/ piscina - R$ 65.000,00

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 9O.000,00m2 - R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2plaino, ótima localização. Valor R$
80mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdoc/ 1000m2 rua calçada plaino. R$ 30.000,00
• Terreno c/440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00

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

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

COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE
CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.

TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO - 372-1347

Rua Epitácio Pessoa, nº 60 - Centro
ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: (047) 372-1347
PLANTÃO:..975-0662

Casa em alvenaria c/
270m2 no alto, no centro - 1

suíte + 3 quartos + 1 BWC
social + lavabo + sala

r

jantar/estar com lareira +

churras-queira e garagem -

R$ 210.000,00 - aceita

apto. em Jaraguá do Sul e
Balneário Camboriú. Tratar

fone: 371-8009

Terreno cl 10.0801122-
Centro - ao lado

Recreativa Marisol - R$
380.000,00

Fone: 372-3412

Casa em alvenaria Rua
Thomas Francisco de Góes,

325 - Nova Brasília -

196,381122- 1 suíte + 2

dorm. - 85.000,00 - Tratar

fone: 371-1500

Vende-se aparelho de som

completo, mesa, potência,
micro-fones, equalizador,
caixas com auto-falantes,

câmara de eco, fios
completos, 3 aparelhos de

CD e + 200 cd's

R$ 10.000,00
Aceita-se carro de menor

valor, máquina de estam-

paria. Contato 370-4461
clAnselmo

Ed. Cristiane Moniqué-
Suíte + 2 quartos
R$ 60.000,00 -

Tratar 372-0003

Casa de alvo na Rua Conrado

Riegel, próx. Bar do Oca,
com 5 qtos, sala de estar,
sala de jantar, 4 bwc, salão
de festas, garagens, piscina,
cozinha, defumadores, toda
murada, portão eletrônico,
área de serviço, terreno com

500,00m2 - R$ 130.000,00
Tratar - 372-2990

.--------------------.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 1 - Terrenoe! 1.044,50m2(28,00 x 37,30) - RuaAnglillo Rubini, esquina Rua 750, na Barra-

(defronteCiluma)
-

I 2 - Terreno e! 448,oom2, Loteamento Papp - Rua 541 - R$ 18.000,00

I 3 - Dois lotes e! área total de 968, 12m2 - Lot. Heriberto Henke, Barra - R$ 21.000,00
4 - Terrenoe!8oo,20m2- Lot. Papp, na Barra, área nobre - R$16.000,00

I 5 - Terreno e!673,58m2 - Rua BerthaWeege, defronteAdagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50%

I entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno:
6 - Terrenoe!462,00m2(14x33) Lot. Rosá, rua asfaltada, na Barra - R$12.000,00, em parcelas

I 7 - Terreno e! 329,00m2 (14x23,5O) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$13.5oo,OO aceita
carro até R$ 8.000,00

I 8 - Terreno e! 455,60m2 - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00

I 9 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10
x - Total R$ 11.000,00

I 10 - Terreno e! 384.oom2 - Loteamento Francisco Hruschka - Sãó Luiz - R$ 3.000,00 + 20 x

I R$400,00
11 - Terreno e! 408,70m2 - Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00

I
I
I
•
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS

SíTIOS
1 - Sitioe!267.5oo,00m2, edificadocom um rancho e ummangueirão, com quatro lagoas com
peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, e! 190.ooo,00m2 de pastagem,
localizada Estrada Garioaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com

cavalinho, caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00
2 - Sitio e! 62.500,00rn", sendo 16.000 de área plana, e! rancho de 100,00m2, churrasqueira,
15 cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$
75.000,00

'

CASAS
1 - Casa de all1llnaria e! 60,00m2 - Terreno e! 718,oom2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$
42.000,00
2 - Casa em alvenaria e! 157m2 mobiliada e mais uma e! 6O,OOm2 semi-acabada, terreno e!
2.013,28m2, localizada à RuaPastorAlbertSchneider, s/n°. Aceitaoutroimóvel como parteem
pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 150.000,00-
Negociável

LOCAÇÃO
1 -Salacomerciale!5O,00m2, RuaAngeloRubini, 1256-aoladoda Igrejada Barra -R$270,00
2 - Sala Comercial e! 36,00m2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
3 - Sala comercial cl 34,62m2, Rua Reinoldo Rau, Esquina GuilhermeWeege - R$ 220,00
4 - Apartamentotérreo, e!2 quatos, garagem edemaisdependências, R. PastorA. Schneider,
1187, Barra - R$ 240,00
5 - Apartamento e! 2 quartos, garagem - Lot. Papp, na Barra - R$ 290,00
6 - Apartamento e! 3 quartos e demais dependências - Rua BerthaWeege, 3086, na Barra -

R$150,00
7 - Apartamento e! 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete
Malhas - R$ 250,00
8 - Apartamento e! 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00
-9 - Apartamento e! 2 quartos, garagem e demais dependências - Ed. Jaraguá, Centro - R$
315,00
10 - Casa de alvenaria e! 2 quartos e demais dependências, lateral BerthaWeege, próx. Arte
Laje - R$ 240.00
11 - Casa de madeira, e! 2 quartos, demais dependências, Lot. Rosá, na Barra - R$ 150,00
12 - Casa de madeira e! 3 quartos, demals dependências - Rua Arduino Pradi, 729 - Jguá
Esquerdo - R$ 250,00
13 - Casa de madeira e! 3 quartos e demais dependências - Rua Angelo Rubini - Barra - R$
360,00
14 - Galpão em alvenaria e! 260,00m2 - Rua Luiz Salier, na Barra - R$ 600,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
'Terreno com 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 dispensa - 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 Marcalto).
, Casa alvenaria 183m', 1 suíte, 2 quartos + bwc, 2 saias, dispensa, lavanderia e garagem + uma

construção nos fundos em alvenaria c/18m' terreno c/630m' - R$ 70.000,00 - Negociável - Fundos

Botafogo.
SíTIOS

JGuÁ 84 - com 170.000,00m', edificado com uma casa de madeira de 70m' e galpões, pastagem,
própria para lagoas e muita água, cultivado com 6.000 pés de banana e com possibilidade de cultivar
mais 20.000 pés. Valor R$ 55.000,00 (negociável, aceita imóvel de R$ 25.000,00 como parte do

pagamento).
NEREU RAMOS - com 22.500m' (sem edificações) - R$ 9.000,00 (negociável com lote e/ou parcela)
RIO MOLHA - Terreno com 319.000m' (próximo a GRUTA), com muita água, próprio para pastagem,
com energia elétrica e uma casinha de madeira - R$ 60.000,00 (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"

�l')Â.
.

Lar Imóveis
<� Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

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 PastorAlberto 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
.Caned 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 LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. . semi-novo· R$ 50.000,00
- Apto cl1 quarto, cozinha, sala, bwc, área de serviço e garagem. Prédio c/portão e portaria eletrônica - RuaJosé 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. 260.00m'· R. Bernardo Dornbusch, 1678· R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria c/250,00m', ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m' c/2 lagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 210.000,00
- Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$ 53.000,00
• Casa com 192,00m' - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke . R$ 50.000,00
· Casa de alvenaria c/ aprox. 150,00m' - Rua Max Wilhelm • R$ 75.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
• Casa semi-acabada de alvenaria c/125,00m', num terreno de 945,00m" Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central
· Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 c/225m' . suíte + 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/200,00m' - t 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/450,00m2• R. Ferdinando Krueger s/n·, lote 132 • R$ 26.000,00
- Chácara no Rio Molha c/84.000m' de terreno, 2 casas, piscina, lagoas, com toda infra-estrutura· R$ 245.000,00
• Casa c/70,00m' num terreno c/750,00m' - Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Água Verde.

TERRENOS
- Terreno c/ 350 m' - Rua Lat. JO�é Theodoro Ribeiro· Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
·2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
• Terreno c/420,00 m'· Rua Donaldo Gehring • ao lado Cosmos Turismo· R$ 45.000,00 . Troca-se por casa ou apto.
- Terreno c/86.000,00 m2 - (20.000,00m' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
• Terreno c/ 364 m2 - Rua Erich Sprug • Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo
salário mínimo
- Lote de esquina c/510,00m' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer· Vila Rau - R$ 17.000,00
• Lote c/362, 18m'· Loteamento Renascença· Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote n° 09 c/442,00m2, no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz· R$ 12.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m'· R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
·02 terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Lote n201, c/688,27m2, localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias" • R$ 25.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
• Apartamentos no Ed. Dianthus • Rua Marina Frutuoso esq. o/ Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro. c/ suíte + 2 quartos, dep. empregada
e demals dep. (sacada c/ churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e ptsclna.
· Apto c/1 quarto e demais dep. - rua José Emmendoerfer 1549 - Ed. Hortência
- 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 António Carlos Ferreira, 950
- Apto. c/2 quartos e demais dep .. R. Leopoldo Malheiro
• Apto c/ surte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio G. Oliveira - Ed. Isabella.
· Apto c/ 3 quartos e demais dep .• R. Francisco Plrrnann, 360 • Ed. São Gabriel.
• Apto c/ 3 quartos e demais dep. - R. Guilherme Wackerhagen, 641 - Ed. Vila Nova.
• Apto c/2 quartos e demais dep .• Rua Guilherme Hering, 70 • Ed. Erica.
- Apto c/ 2 quartos e demals dep .• Rua Leopoldo Malheiro - Ed. Gardênia.
• Casa nova c/3 quartos e demais dep. - Próxima a Ferj.
• Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença.
- Salas comerciais em diversos locais.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residenciaf Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoido Malheiro
- Apto. c/I suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., Iodos lêm 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 - Lateraf da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m2, temos disponíveis apartamentos n' 301, 302, 501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.592,67) por mês
Edifício Tower Center- Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratta
· Apto. c/ suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de'garagem:
n· 1001 c/241 ,20m2• Entrada de R$ 34.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.099,60)
- 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$ 15.815,00 e parcelas de R$ 527,11.
Edifício Tulipa - Rua Ângefo Schiochet, próx. 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 condomínio de construção de 2,30 cucs
R$1.003,60

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

• Casa mista de 150m' cl terreno de 600m'lateral25 de julho em frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$ 43.000,00
• Alvenaria com 8Om', 3 quartos e demais dependências c Vila l..enzi - próx. Colégio Giardini l..enzi - R$ 37.000,00.
• Alvenaria com 190m', 3 quartos e demais dependências - Centro - Rua Guilherrne Hering - R$ 90.000,00.
• Sobrado com 220m', I suíte, 2 quartos - novo - Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi - R$ 85.000,00.
• Alvenaria com 206m', I suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini l..enzi - 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
• Alvenaria com.Zf Omt, I suíte, 3 quartos - Figueira - Rua Angelo Beneta - R$ 69.ooo,QO.
• Alvenaria com 108m' - Rua Urbano Rosa - Vila l..enzi - R$ 67.000,00
• 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$ I 1.000,00 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
• Casa alvenaria cl 120m', 3 quartos - Rua José Pansten cl asfalto - Figueira - R$ 55.000,00 aceita chácara.

TERRENOS

• Comercial com I. I 34m' - 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 I .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.ooom' - BR-280 - próx. Faculdade'- R$ 55.000,00.
• 420m' - Barra - próx. Mercado Fritske - R$ 12.900,00.
• 6 19m' - Czerniewicz - R$ 34.000,00.
• 02 cl 420m' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada .

• 41 6m' - Amizade - R$ 10.700,00.
• 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 25.000,00.
• 3 I Sm' - Czerniewicz - próx. SUS - R$ 21.000,00

.'

• 450m' - Vila l..enzi - R$ 15.000,00.
• 390m' - Água Verde - próx. Fundição Vitória - R$ 9.500,00 - Parcela.
• 45001' - Figueira - próx. Colégio Holando Gonçalves - R$ 20.000,00.
• Chácara 72.500m' cl casa de madeira 8x6, tanque peixe, 16.000 pés de banana e demais árvores frutíferas - Estrada
BelaVista, Ribeirão Grande do Norte - R$ 17.500,00
• 355m' - Rua 25 de Julho - servidão próximo gatos & atos - R$ 14.900,00
• 4.900m' - em Schroeder - Rua Teodoro Weiss cl 140m frente pl rua ótimo pllotear - R$ 25.000,00
.74001' - c/2 casas de madeira - Rua Eugenio Nicollini, em frente edifício lsabela - Centro - R$ 80.000,00
• Comercial 4OOm' próximo lndumak - Figueira - R$ 33.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1CarlosVasel

JaraguádoSul- SC
FONE (047) 372'()153 - 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
ReI. 025 - Casa alv.: 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.
Ref. 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$ 33.000,00
Ret. 043 - Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, + dependência. 172m2 - Vila
Nova - R$ 100.000,00
Ref. 062 - Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, + dependência. 200m2 -

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. 1 05ín2 - 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
Ref. 105 - TERRENO: 463,32m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
Ret. 099 - TERRENO: 350m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
Ref. 165 - TERRENO: 325m2 - Res. Hard. - R$ 6.500,00
Ret. 177 - TERRENO: 338m2 - Barra - R$ 9.500,00

CRECI612-J

CHiOive

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

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.
CREC/1667-J

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

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

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

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

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

Aceita carro.

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

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

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

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

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

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

VENDE E TROCA
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Mais espaço para asmalas
Se o novo Astra já está

dando o que falar, com
vendas em plena
expansão, nada melhor

'que expandir também a

variedade de modelos.

E, se para você a falta
de espaço no porta
malas era um ponto
negativo, aí vai uma
boa notícia: o Astra '

sedan começa a ser

vendido já neste final
de fevereiro. O modelo
fica como opção entre

o Corsa sedan e o

Vectra. Assim, a
Chevrolet é a que
passa a oferecer a mais

variada linha de se

dans, desde o

compacto Corsa até o

enorme Omega.
O design externo e

interno 'é o mesmo da

versão hatch,
diferenciado apenas na

traseira, onde desponta
o seu proveitoso porta
malas para 460 litros
de capacidade. Além
disso, nele existe a

praticidade das quatro
portas, opção
inexistente (po�

CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 1999

enquanto) para o hatch.
Existem duas opções
de motorização, sendo
uma 1.8 de 110cv e

outra 2.0 de 112. A

novidade é que foi

lançado também uma

versão do Astra hatch
com motor 2.0 16V, o
mesmo que equipava o

Vectra.
Um ponto negativo no

Astra é o espaço
interno no banco
traseiro. Apesar de
parecer largo por fora,
por dentro é um pouco
apertado quando existe

um terceiro passageiro
no banco de trás. Fora

isso, o espaço é ótimo

para pernas e cabeça.
A ótima dirigibilidade
é garantida graças à

regulagem do volante
em altura e

profundidade, com
'

bancos que seguram
bem o corpo do
motorista e do

passageiro.
Os preços devem ficar
na faixa dos R$ 21 mil

(1.8) e R$ 23 mil (2.0),
aproximadamen te.

Modelo lançado no fina
frente e interior semel

adição das dua

Frente é a mesma do hatch
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CHEVROLET FIAT FORD

Vendo Caravan, ano 87, Vende-se Fiat 147 CS, ano- Vende-se Corcel, ano 75,
preta, 2º dono, 4cc, em 85, por R$ 1.600,00. branco, ótimo estado,
ótimo estado, preço de Tratar pelo telefone: R$ 1.700,00.

ocasião. Tratar: 371-1005\ 370-4093. Treter: 371-1005.
com Armando. (horário comercial).

Vende-se Fiat Uno, ano
Vende-se Corsa GL, ano 93, rodas de Liga leve, Vende-se Escort L, ano 85,

96, completo, por desembassador, por R$ 2.500,00.
R$ 10.500,00. cor verde musgo. Tratar: 370-7244.

Tratar: 370-0288. Tratar: 372- 1599 com

Ricardo. Vende-se Corcelll, ano
Vende-se Chevette, ano 85, 81 , cor cinza, em ótimo

álcool, por R$ 3.100,00. Vende-se Uno EP, estado, ou troca-se por
Tratar: 371-8273. 4 portas, completo + Fiorino. Tratar: 371-5869.

Vende-se Chevette, ano 93,
ar-condicionado, ano 96,

azul, R$ 9.000,00, Vende-se Fiesta, ano 98,
por R$ 5.500,00 ou troco gasolina. 4 portas, bordô, por

po carro ou moto de Tratar:372-3711 . R$ 3.500,00 + 20x de
menor valor. R$ 545,00.

Tratar: 276-0267. Vende-se Uno Mille, ano Tratar: 371-5082.

Vende-se 5-1 O, ano 97, único 92, cor vermelha,
dono, pqr R$ 15.500,00. gasolina. Vende-se Verona, ano 82,

Tratar: 973-9385. Tratrar: 372-3711 . por R$ 6.700,00. Tratar:
975-1702.

Vende-se Kadett SL, ano
'"

Vende-se Tempra. 4
92, preto, por portas, completo, ano 92, Vende-se Belina, ano 80,
R$ 8.000,00.

"-

cor azul. por R$ 1.500,00. Tratar:
Tratar: 376-0244. Tratar: 370-2022. 372-1066.

Não fique
sonhando
acordado ...

Aproveite as oportunidades
que o CORREIO DO POVO
está dando para você.
Confira as melhores
'ofertas da semana.

J
LEIA - LIGUE - ANUNCIE� Fone/Fax: (047) 370-7919/370-8654/370-8649 - 370-7944

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Vendo MAVERICK
GT V8, ano 75.
ÓTIMO ESTADO.

Aceito carro ou moto
\

de menor valer,

Tr.atar: 370-0224

Ano Cor RS Combo
Corsa Wind Okm branco 11.900, gas .

Mondeo 97 azul .
' 27.000, gas.

Uno EP 4 portas camp. + ar 96 azul 9.000, gas.
Gol CU 1.6 95 branco 9.900, gas.
Gol GL 1.8 com rodas CD 93 verde 8.500 gas.
Uno Mille 92 vermelho gas.
Apolo GL 91 prata 6.500, gas.
Pick-up LX completa 91 azul met. 6.500, gas.
Opala Diplomata completo 90 bordô 6.500, gas.
PampaS 90 5.300, gas,
Voyage 89 marromme!.

Pampa 87 prata gas.
Monza com rodas esportivas 86 prata 4.300,
Passat 83 azul 2.600 gas.
Escort hobby prata gas.

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

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

Rua Bernardo Dornbusch, nº 330 - Vila Baependi

Você já passou por alguma
situação onde seu veículo:

* estava FALHANDO;
* demorando para PEGA�

� sem DESEMPENHO;
* CONSUMINDO muito;

'!' GRILANDO (batendo pino). I

Solucione estes problemas fazendo agora um

- POWERCLEAN no seu carro.

AUTOMECANICA 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 1.8,
ano 88, cor branca,
valor R$ 4.500,00.
Contato: 370-8672.

Vende-se Gol CL, ano 90,
cor prata, gasolina, motor
1.6, por R$ 5.000,00.
Tratar: 370-0132.

Vende-se Fusca, ano 77,
em bom estado, por

R$ 1.600,00. Tratar: Rua
Francisco Zacarias, 606,

com Antonio.

Vende-se Gol, ano 81, em
ótimo estado, pneus e

motor Okm, por R$
1.500,00. (parcelado).
Tratar: 370-2279 ou

975-1404.

Vende-se Gol CL: motor
1.8, ano 92, por
R$ 6.600,00.

Tratar: 376-1009.

Vende-se Gol ano 92,
CL, prata, gasolina, por

R$ 6.000,00.
Tratar: 371-3447.

Vende-se Santana Quan
tum, ano 86, por
R$ 4.500,00.

Tratar: 372-2033.

VOLKSW AGEN VOLKSWAGEN

Vende-se ou troca-se 2
(DOIS) Passat.

Um ano 77 por R$
900,00 e o outro, ano
81, em bom estado, por
R$ 2.200,00. Aceito

celular digital no negócio.
Tratar: 370-8499.

Vende-se Fusca, ano 69,
por R$ 1.600,00. Tratar

pelo telefone:
371-7831.

MOTOS

Vende-se Yamaha RO -

135, cor preta, ano 87,
por R$ 750,00. Tratar:

975-0548.

Vende-se Fusca, por
R$ 1.500,00 e Opala

5, ano' 78, por
R$ 1.500,00.

Tratar: 975-0548. DIVERSOS

Vende-se Sontono,
ano 86, com ar

condicionado, vidro
elétrico e direção
hidráulica, po�

4.500,00. Tratar:
370-8693 com Marli.

Compro veículo
financiado acima do

ano de 93, mesmo com

prestações em atraso.
Somente preço atrativo.

Tratar: 370-0975
(residência).

"

AUTOMECANICA
DA BARRA lTDA.

Atendemos linha geral:

Telefone: (047) 376-0251
Rua AngeloRubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

FONE (Q47) 371-1005==,====
Rua Domingos da Nova, 93 - Centro - Jaragua do Sul - SC

IJ!]f1JJ/J[/!1L?(jJJ
370,;,2022

Blazer DLX completa
Vectra GL - com rodas de liga-leve
Ipanema GLS completa
PalioEDX

AangerSTX
Fiesta

Tempra
Tempra 4 portas completo
Gol 1.6 CL rodas
Fiesta 1.3 .

PampaL 1.6

Pampa L com direção
Escort Hobby 1.0
Corsa 1.0 (entrada + financ.)
Logus GLS completo
UnoS
Gol CL completo
Saveiro
Verona GLX completo
Voyage GL gasolina
Escort L
Chevette gas.
Kombi
Kombi gas.
Parati gas.
Goi gas.
Gol Chaleira

Suzuki Intruder GL 800
XA 200 (pronta para trilha)

97
97
97
97 vermelho
96 azul
96 branco
94 grafitte
92 azul
95 branco

- 93 verde
95 branca
95 marrom

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

91 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, nº 3573 - Jaraguá do Sul - SC

�

UM NOVO CONCEI1O EM vstanos USADOS!
Modelo Ano Cor Combo
Ka 98/99 preta gasolina
Courier 97/98 prata gasolina
RangerXL 96/96 preta gasolina
Fiesta 1.0 96/96 vermelha gasolina
Pick-up CorsaGL 95/96 branca gasolina
Pick-�p Fiorino 95/95 branca gasolina
EscortL 94/95 prata gasolina
EscortL 93/94 vermelha álcool
EscortL 90/90 azul gasolina
Chevette SL 1.6 88/89 prata álcool
BelinallL 83/83 azul álcool

i

� CARROS NOVO-S E USADOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVIDADES

Aqui, algumas maravilhas que
brilharam no Salão deDetroit

A Chrysler apresentou, entre outras novidades, o

Neon 2000 (acima), que ganhou desenho mais
atualizado e elegante.

A Dodge. também apresentou à picape Dakota Oucd
Cab, cabine dupla com possibilidade de ser

fabricada no Brasil. Ainda mostrou o novo Dodge
charter RT (abaixo), que tem as portas traseiras tão

camufladas que são quase imperceptíveis.

Já no estande da Ford brilhou o saudosismo, com a

versão ul.tramoderna do Thunderbird, sucesso nos

anos 50. No novo modelo foram mantidos os faróis
redondos, a enorme grade cromodo.. Outra

semelhança deste conversível para apenas duas
pessoas está na janelinha redonda da capota e ano

arco cromado do pára-brisas. Apresentado como

concept cor, deverá estar nas ruas em 2001.

� Van diferente e espaçosa,] .

:m'

bancos que
acomodam

seis

passageiros
ou viram

práticas
mesinhas;

painel
centralizado

Já

" Mais uma vez temos

'i� que nos render à genia
lidade italiana em criar e
desenvolver novos pro
jetos automobilísticos. E

!li
uma das empresas que

w mais antecipa o futuro, é
:' a Fiat.

.

:\ Mais uma prova disso
::::::

'" está no lançamento do

: monovolume Multipla,
11 Com seu 1,871 metro de

. : largura e 1,670 metro de

:: altura, o novo Fiat con

�� segue acomodar seis
"' passageiros e ainda

: oferecer 430 litros de

: capacidade no porta
& malas. Esse veículo
11

% supera as concorrentes,
como a Renault Scénic,

n para cinco passageiros, e
w também a Chevrolet
11 Zafira (derivada do
% '

.

w Astra), que transporta
:;: sete passageiros, porém
N
com porta-malas reduzido

H para apenas 150 litros,
: mesmo sendo cerca de trinta
n centímetros maior.
N

;;1 A manobra para tamanho

:: espaço interno está na dispo
: sição dos bancos e da alavanca
% de marchas, que fica junto à

: coluna de direção.
"" Além disso, todos os bancos,
N

'iii exceto o do motorista, podem ser

:: rebatidos, removidos e podem
,N ainda virar mesinhas. A
: dirigibilidade é semelhante a de
m

i'II um carro menor.

: O desenho do Multipla, visto
�J de qualquer ângulo, é esquisito, �

mo

% inusitado e completamente novo.
: Se for confirmada a sua vinda

: para o Brasil (em outubro,
waproximadamente), deverá
e

� custar cerca de R$ 30 mil.

I(lOlrOUI QIUle

SÓ é lernbrcdo

VIS[O?.,

ouom e

NESTE MOMENTO vÁRIAS

PESSOAS PROCURAM

A

370-7919
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-79316irassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

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 = 137m2
• Entrega = Agosto/99

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

Editora e Jornal
CORREIO DO POVO

370·8649

50% DA OBlliA (;ON(JLIJ1IJA
v Administramos obras com �

total assessoria. Temos muitas
outras ofertas disponíveis.
Consulte-nos'

.� A
/

OPORTUNIDADE!
TERRENO BR-280 PRÓXIMO O

POSTO MARCOLLA - ÁREA DE 6.210M2
� �

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 noGiardini Lenzi com 3.8l3,48m2-Excelente imóvel para colocação deGalpões - 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,OOm2 - 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

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 .Jaraguä - com 3 quartos - 2 banheiros, 3

salas, garagem para 2 carros, de esquina toda murada - terreno com um mini bosque - R$

110.000,DO - Negociáveis - aceita-se apto.
• Casa com 2 pisos, defronte ao Urbano Franzner - 4 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, lavanderia,

garagem para 4 carros - toda murada - R$ 85.000,00 (Negociáveis - aceita-se terreno comerciai).
.2 casas na Rua Marcelo Barbi - R$ 32.000,00 (Negociáveis - aceita-se carro).
• Vende-se apto. próximo a universidade em Florianópolis - Negociável.

LOCAÇÃO
• Sala no centro Comercial Maiochi - Rua Reinaldo Rau, com apróx. 45,OOm2•
• Sala na Rua Reinaldo Rau, ao lado da Só Intima, com apróx. 68,OOm2..
• Sala no Edif. Chiodini, 10 piso, com 62,OOm2 - R$ 250,00
• Sala na Rua Angelo Schiochet, com 68,00m2 defronte ao Beira Rio
• Apartamento na Rua José Teodoro Ribeiro, próx. ao Holanda 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 Reinaldo Rau, com 1 quarto, sala, cozinha, bwc, área de serviço, garagem, salão
de festas - R$ 310,00
• Galpão próx. a Haneman - BR-Pomerode, com apróx. 400,OOm2
• Galpão próx. a Rocei Maquinas - Jguá Esquerdo, com apróx, 528,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(;iii' Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
� CRECI W 572-J

1004· R. ANTÔNIO TOBIAS· 235m'· Suite + 2 quartos· R$ 70.000,00
1007· R. HELEODORO BORGES· 300m'· Suite + 2 quartos· R$ 140.000,00

Cód. 1013 . R. VERDI F. LENZI . 325m' . 3 suües - R$ 230.000,00
Cód. 1018 . R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA· 386m' • Suite + 3 qtos • R$ 265.000,00
Cód. 1019· R.ÃNGELO SCHIOCHET· 300m'· Terreno e/l.S00m'· Suite + 2 quartos.
Cód. 1021 • R. LEOPOLDO MANKE . 140m'· Suite + 2 quartos· R$ 55.000,00
Cód. 1022 . R. ERICH MIELKE . alv. c/150m' c/ 4 qtos, 2 bwe . R$ 90.000,00
Cód. 1091 . BAEPENDI . 420m'· 2 suites + 3 quartos· R$ 200.000,00
Cód. 1019· BARRA· 220m'· suite + 2 quartos· R$ 130.000,00
Cód. 1196· FIGUEIRA· 92m'· 3 qtos· R$ 10.000,00 + finane.
Cód. 1198· FIGUEIRA· Casa e/150,33m" suite + 2 quartos.
Cód. 1211 • JGUÁ ESQUERDO· 91m'· 3 qtos· R$ 44.500,00
Cód. 1212· JGUÁ ESQUERDO· 130m'· 3 qtos· R$ 39.000,00
Cód. 1214· R. JOSÉ EMMENDOERFER· 230m'· Suite + 2 qtos· R$ 95.000,00
Cód. 1251 . R. JOÃO PLANINSCHECK . 300m'· Suite + 2 qtos· R$ 180.000,00
Cód. 1314· VILA LENZI • 125m'· 3 qtos· R$ 42.000,00
Cód. 1355· VILA NOVA· 180m'· Terreno e/1628m" R$ 155.000,00

CASAS MISTAS
cee. 1014· R. BARÃO DO RIO BRANCO· 200m'· R$ 70.000,00
Cód. 1020· PRÓX. BEIRA RIO· 3 qtos . R$ 39.000,00
Cód. 1253· R. JOSÉ EMMENDOERFER· 96m'· 2 quartos· R$ 39.000,00

TERRENOS
Cöd. 2005 . R. PROCÓPIO GOMES· 780m' . R$ 90.000,00
Cód. 2006· R. CENTENÁRIO· Centro- 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$ 130.000,00
Cód. 2113· BARRA· 364m'· R$ 10.000,00
Cód. 2114· RES. PAPP· 430m2. R$ 18.500,00
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 ·121m'· R$ 17.000,00 + parcelas
Cód. 2271 . VILA MABA . 496m' . R$ 15.000,00
Cód. 2291 . VILA LALAU . 600m'· R$ 35.000,00
Cód. 2351 . VILA NOVA· 646m'· R. Waldemar Rebello.
Cód. 2373 . VILA RAU· 360m'· R$ 13.000,00 "
Cód. 2980· GMIRIM . R. 28 de Agosto 4S5m' . R$ 27.000,00
Cód. 2981 • GMIRIM· Lateral 28 de Agosto· 420m'· R$ 13.000,00
Cód. 2982 . SC 413 . 59.872,00 m'· R$ 40.000,00

SALAS COMERCIAIS
cee. 4002· ED. FLORENÇA· 80m'· R$ 65.000,00
Cód. 4b04 . MARKET PLAGE· 44m' . R$ 46.000,00
CÓd.-4007· AV. MARECHAL· 78m'· R$ 65.000,00
Cód. 4010· CENTRO MÉD. ODONT.. 49m'· R$ 32.000,00
Cód. 4012· ED. CHIODINI· 36m'· R$ 13.000,00
Cód. 4013· ED. GHIODINI· 85m'· R$ 30.000,00

APARTAMENTOS
. Cód. 3001 . Ed. Athenas . suíte c/ elosed + 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Cód. 3004 . ED. CARLOS SPÉZIA . 3qtos • R$ 53.000,00
Cód. 3009· ED. CAETANO CHIODINI· 2 qtos· R$ 30.000,00
GÓd. 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
GÓd. 3023· ED. NOVO MILÉNIO· Centro (em construção) . Suite + 2 qtos 96 CUBs (parcelados)
+ acabamento final
Cód. 3093 . RES. BARTEL . Suite + 2 qtos . R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3211 . ED. FRAGATA· 2 quartos c/ garagem· R$ 20.000,00 + financiamento
Cód. 3252· ED. HORTÊNCIA • 3 qtos . R$ 50.000,00

LOCAÇÃO
Cód. 602 . CASA alvenaria 400m' na Vila Lenzi
Cód. 635 . QUITINETES . Ed. Marquardt
Cód. 639 . APTO. 2 qtos . Ed. Caetano Chiodini
Cód. 626 . APTO . suite, 2 quartos no Ed. Sehioehet
Cód. 644 . APTO com su ite, 2 quartos no Ed. Barão
Cód. 632 . APTO com 1 quarto no Res. Vaira.

DISPOMOS DE.FI1li1�C.AMENTO BANCÁRIOJVr,n.;Ô!�O"�SBC"·,.
BAMI;:RINDUS �ARA *QUISIÇÃO .DOSEl:.IIMÓVEI,i;ÇONSQ�!E-NQ,S!!> F

I
APARTAMENTOS

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

hidromassagern- 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 na 043

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

I
CASA DE ALV. com 35Dm' Rua cei. Procópio Gomes de Oliveira· R$

180'.000,0'0'
CASA ALV. e/212m'· Terreno c/ I.06Dm'· Rio Molha· R$ 45.000,00
CASA MADEIRA c/ 6Dm' . Terreno Rua Alberto Dellagiustina, na 165

Figueira- R$ 18.000,00
CASA ALV. c/ 5Dm' . Constantino Pradi na 064 (26xR$ 270',00) . R$
12.000',00
CASA MISTA e/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote na 86· (26xR$I95,00)
· R$ 12.000,00

II
CASAMADEIRA e/42m'· Ouro Verde n" 74 (40xR$I 70',(0) R$ 7.5000,00
CASA ALV. com 7Dm'· Terreno c/ 375,OOm' Ana Paula IV Lote n" 0'27 .

R$ 19.000,00

CHÁCARA
TERRENO com 8D.OOOm' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário 30'%
Plano o resto é acidentado· R$ 60'.000,00

TERRENO

I
TERRENO de esquina com 96Dm' . Edificado com casa de alvenaria +

I9Dm' Rua João J. Ayroso· R$ 110'.000,00
TERRENO com 1.54Dm' . Rua Amazonas· Centro· Próximo a Sear . R$
10'0'.000,0'0'
TERRENO com 15 x 27,5Dm Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 56001' . lote na 8 Loteamento Camposampiero assumir

(41 x R$ 335,(0) + R$ 7.000,00
TERRENO com 5.38Dm' . próximo a Ferj . Vila Rau· R$ 60'.000,00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

15DX).
R$ 19.000,00

ITERRENO eom.336m'· Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 5Dx)
· R$ 10'.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
· R$ 10'.000,00
TERRENO com 800m' Loteamento Flarnboyat (entrada e saldo em 5Dx) .

R$ 30'.000,00
TERRENO com 65lm'· Lote n" 0'91 do Loteamento Ana Paula· R$
12.000',00
Lote na 162· Loteamento Cirilo Zanghelini +casa (meia água) saldo de 38x

I
de R$ 160',00 + R$ 5.600,00

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

R$ 180',00 + saldo de R$ 3.500,00
Lote na 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 47 pare. de R$ 180',(0)
R$ 1.500,00
Lote n" 0'34 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assunnir 40' pare. de 180',(0)
· R$ 3.500,00

O' 1 . CENTRO· Casa de alvenaria e/28Dm', suíte c/ cIoset + 2 quartos, hidro-rnassagern, bwc, dep. de empregada +

escritório· R$ 220'.000,00 em até 50' meses.
0'2 . PR6x. A PREFEITURA· Casa de alvenaria c/ lDDm' com 3 quartos· terreno l8x22m . R$ 45.000,00
0'3 . CZERNIEWICZ . Casa de alvenaria c/ l4Dm' + casa pequena atrás, terreno c/ 45Dm. Com suíte + 2 quanos c/
garagem- R$ 98.000',00 + Financiamento
0'4· CENTRO· Sobrado de alvenaria e/12Dm', 3 quartos, 2 bwcs, terreno e/16xI6m,· R$ 50'.000,00
0'5 . CZERNIEWICZ . Casa de alvenaria antiga, terreno e/2.500m' . R$ 100.0'00,00· Negociáveis
0'6· JARAGUÁ ESQUERDO· Casa de alvenaria e/7Dm' + casa de madeira, terreno c/15x45m· R$ 23.0'00,00
0'7 . FIGUEIRA· Casa de alvenaria c/ l5Dm', c/ suíte + 2 quartos- R$ 45.000,00
0'8· JARAGUÁ ESQUERDO· Casa de alvenaria e/2D9m', 5 quartos, 2 bwcs, terreno c/445m'· R$ 65.000,00
0'9 . JARAGUÁ ESQUERDO· Sobrado de alvenaria e/300m', c/ 3 quartos, 1 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', e/3 quartos, 2 bwes· R$ 55.000,00
11 . VILA NOVA· Apartamento c/145m', c/ suíte + 2 quartos- R$ 58.000,00
12· VILA NOVA· Apartamento e/3 quartos, garagem, salão de festas. Entrada de R$ 10.0'00,00 + Financiamento.
13· CENTRO· Apartamento c/ 1 quarto, sala, cozinha e garagem· R$ 27 .000,00
14· CENTRO· Terreno cornI. e/1.200m'· R$ 45:000,0'0'· Troca por apanamento
15· VERSAILHES . Terreno c/ 45Dm' . R$ l3.!XJO,OO
16· BARRA· Terreno e/6D7m2• R$ 14.000,00
17· GIARDINI LENZI. Terreno e/788m'· R$ 15.000.00
18· VILA LALAU· Terreno comercial e/38Dm' l3x27· R$ 35.000,00

Vende-se' sobrado, parte
superior - apto, 4 suítes, 2
salas, cozinha, bwc, área de

serviço, parte inferior - sala
comI. com/220m2 alugada para
4 anos, aluguel- R$ 1.200,00
valor do imóvel R$ 170.000,00.

T;;atar 372-1347

Casa de alvenaria cl 90m2, mais
uma casa de madeira cl 30m2 -

Rua Carlos Fritz Woguel, 138 -

Bairro Jaraguá Esquerdo. R$
43.000,00 -

Tratar 371-0124

Casa Vila Nova mista com

100m2, galpão com 180m2,
terreno com 1. 113m2, na rua 25
de julho. R$ 110.000,00 - Fone:

371-2357

Apartamento semi -novo com 70m2
e garagem - Barra - Lot. Satler -

Entr. R$ 11,000,00 e assumir

financiamento Caixa Econômica ou

à vistaR$ 33.000,00.
Fone: 371-3724

Sítio c/267.500, 00m2, edificado
com um rancho e um

mangueirão, com quatro lagoas
com peixe (tilápia, cascudo,
carpa capim), 30 cabeças de

gado, c/190. 000, 00m2 de
pastagem, localizada Estrada

Garibaldi, 1 quilômetro antes da
Igreja Santo Estevão (aceita

carreta com cavalinho,
caminhão Mercedes) - R$
40.000,00 - Tratar 372-2734

Precisa-se de
Vendedores.
Tratar na Rua Procópio
Gomes, 330 - sala 3,

Fone: 372-3641.

ALUGA
Gl . Casa de alvenaria c/ suíte + 3 quartos· R.: Joínvílle- R$ 500,00
0'2· Casa de madeira e/2 quartos- R.: Anna Karsten, 198, próx. Curtume Schmidt- R$ 200,00
0'3· Meia- Água madeira- R.: Leopoldo Karsten, s/na. Próx. curtume Schmidt - R$ 200,00
04· Apartamento c/3 quartos. R.: Angelo Schiecher- Ed. Vaira- R$ 400,00
0'5 . Apartamento e/2 quanos- R.: Joinville, próx. ao LIder Club- R$ 250',00
06· Sala coml. c/75m'.. R,: João Pieolle • RS 300,00

rreno ei2.500m2

eço: R$ 100.000,00 -

gqciâvel
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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 Giralla próx. Posto Km 7 - R$
17.000,00

• Terreno industrial cl 1 02.000m210calizado 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, 9Q
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 cl 420m2, 3 quartos, 2 ewc, churrasqueira, garagem para
3 carros, etc ... - R$ 75.000,00

RUÃ',CEL. ,,���o,iô i��iÂÊS D
.,. V�/R .

JARAGUÂ "DO SÚf�JC - FONE: 311-235'1:;'

Comu-

nicamos

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

venda e locação'
para rernporada

Barra Velha - SC "". >'

HUMANA URGE'NTE
ASSESSORIA EM RH lRAIlAí.HO JE,.POftA�IO

DEIXE COM A HUMANA A TAREFA DE RECRUTAR
SELECIONAR PESSOAL QUALIFICADO EM

ÉPOCAS DE GRANDE PRODUÇÃO!

LISTA DE VAGAS

GERENTE SUPERMERCADISTA (experiência em mercado)

COZINHEIRA INDUSTRIAL (vaga permanente)

TRABALHADOR RURAL (com experiência)

GERENTE DE VENDAS (3° Grau, Sexo Masculino)

AilDiTOR CONTÁBIL (3° Grau completo - com experiência)

ADMINISTRADOR COMERCIAL

ATENDENTE DE ENFERMAGEM (pernoitar)

CONTABILISTA (Cursando 3° Grau, com experiência)

Estamos recrutando pessoas aposentadas com 10Grau

completo ou cursando.

MAlS DUAS BOAS OPÇÕES DA
HUMANA PARA SUA EMPRESA:

MEDICINA DO TRABALHO = terceirizar
ou não?

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

MEDICINA AMBULATORIAL = Ofereça esta

vantagem ao seu pessoal e comemore o

aumento da produção.

O trabalho da HUMANA, tem como base a

sua satisfação. Com isso, garante à sua

empresa tranqüilidade e saúde para seus

funcionários e dependentes.

Rua Henrique Sohn, 33 • Cx. Postal 200 • 89.255-240
Fone (047) 371·4311 • FAX (047) 372·1091

humana@netuno.com.br

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!

-x· (047) 457-6272

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



975·5405

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 - Czemiewicz

- 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,()()m2 - 60.000,00
• R. Lewinos Krause -

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

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

Rau - 420,(X)m2 - 10.600,00

LOCAÇÃO DE CASAS

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

400,00
• Alv.- RuaJoãoLAyroso, 1855-JguáEsquerdo-5dorm.- 800,00
• Alv. - RuaJorgeM. Oliveira, 20 - Guaramirim - 2 dann. + 1 suíte-

450,00
• Alv. - Rua Jorge Lacerda, 374 - Centro - 3 dann. - 450,00
• Alv. - RuaJoão Planinschek, 1808 - JguáEsquerdo - 3
dann. - 350,00
• Rua 25 de julho, 1485 - Fundos - VilaNova - 1 suíte + 2 dann - R$
400,00
• Alv. - RuaMarina Frutuoso, 110 - Centro - 4 dann. - 560,00
• Alv. - RuaMariaD. Naguel, 65 -JguáEsquerdo - 3 dann. -400,00
• Alv. - Rua Thomaz F. de Goes, 325 - NovaBrasília - 3 dann. + 1
suíte - 670,00
• Alv. - Rua 480 n049 - Czemiewicz - 3 dann. + 1 suíte - 560,00
• Alv. - Rua Frederico K. Vasel, 546 - B. do R. Molha - 3 dorm.-
250,00
• Alv. - Rua João Picolli, 313 - Centro - 3 dann. - 300,00

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS

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

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

'

• R: Reinoldo Rau, 400 - apto: 12 - Centro - 2 donn. - 250,00
• R: Jorge Czemiewicz - lado 877 - Czemiewicz - 2 donn - R$ 350,00
• R: Tufie Mafud, 86 - Centro- 2 donn. - R$ 350,00

LOCAÇÃO 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 - 144,00m2 - 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 - 4O,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 



anda baiana 'deve

omeçar por volta da 1

OVERNIGHT
Uma das opções deste

,

omingo (21) é conferir a

promoção Noite do Cuba,
ue acontece na

anceteria Overnight, em
ereu Ramos, a partir das

J9 horas. Até às 19h30,
las terão acesso livre e

eles pagarão apenas R$
2,00. Durante toda a

noite, o cuba estará sendo

vendido por R$ 0,50.

BALI'HAI
> Após ter passado por
uma temporada de casa

cheia em quase todos os

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

e-mail: ars.expressao@zipmail.com.br
finais de semana, o Bali

Hai Summer Club, de

Piçarras, dá um tempo
em suas promoções. O

point deve reabrir suas

portas somente no

período da Páscoa.

RETORNANDO
AOS CINEMAS
> O resgate do soldado

Ryan, filme de Steven

Spiel berg que mostra com

realismo todo o

sofrimento presente numa

guerra, estará entrando

novamente em circuito

nacional no próximo dia
26, sexta-feira. Nos

papéis principais, Tom
Hanks e Matt Damon,
ambos com atuações
excelentes. Vale a pena

conferir!

CURIOSIDADES
* O consumo mundial de

água dobra a cada vinte

.anos, mas 50% desse

líquido que vai para as

grandes cidades são

desperdiçados.
* Em junho deste ano, o

mundo chegará a marca

dos seis bilhões de
habitantes. O próximo
bilhão chegará apenas dez

anos depois.
Os dados são da

Organização das Nações
Unidas.

Está difícil receber

alguma informação
da Eleven.

Lamentável!

I

'1••••••••• - C , 1'1 .E 1'1\ Ja\ •••••• '

•••••
I OPERAÇÃO CUPIDO JOINVILLE I
I - Direção: Naney Meyers. G.Ne. eine Mueller I: Mensagem para Você (censura livre). I
I - Elenco: Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21h15. I
I Natasha Richarson, Wlaine Hendrix,... G.N.e. eine Mueller 2: Pânico 2 (censura 14 anos). I
I

- Gênero: Comédia romântica. Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. I
I

- Duração: 131 minutos. G.Ne. eine M_,ueller 3: Operação Cupido (censura livre).
ISinopse Horários: 13h30, 16h, 18h30.

I Este novo longa-metragem da Wall Disney Lado a Lado (censura 12 anos). I
I Pictures, Operação Cupido, conta a história de Horário: 21 h. I
I duas gêmeas idênticas separadas pouco após BLUMENAU

, I
I seu nascimento devido ao divórcio dos pais. G.Ne. eine Neumarkt I: Mensagem para Você (censura livre).

I
I

Cada uma vai viver num continente diferente Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.
com um dos pais, profissionais bem sucedidos. G.N.e. eine Neumarkt 2: Pânico 2 (censura 14 anos). I
I Hallie (Lindsay Lohan) cresce em Napa Valley, Horários: 14h 15, 16h45, 19h15, 21 h45. I
I como pai, Nick Parker (Dennis Quaid), G.Ne. Cine Neumarkt 3: Poderoso Joe (censura livre). I
I p�oprietário de um vinhedo. Annie (também Horário: 14h. I
I Lindsay Lohan) é criada na elegante Londres Lado a Lado (censura 12 anos). I
I

por sua mãe, Elizabeth James (Natasha Horários: 16h30, 19h, 21h30.

I Ri�harson), uma famosa estilista de vestidos de G.Ne. eine Neumarkt 4: Soldado do Futuro (censura 12 anos). I
noivas. As gêmeas ignoram a existência urna Horário: 14h. I
I da outra até que, por obra do destino, elas se Operação Cupido (censura livre). I
I conhecem por acaso num acampamento de .Horärios: 1611, 18h30, 21 h. I
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, I7h.

I troca_rde lugar uma com a outra para, com isso, Central do Brasil (censura livre). I
reunir seu pai e sua mãe. O plano assume Horários: 18h45, 21 h. •
I contornos urgentes quando elas descobrem que G.Ne. eine Neumarkt 6: A Noiva do Chucky (censura 12 anos). •
I o pai apaixonou-se pol' uma bela e jovem Horários: 13h45, 15h45, 17h30, 19h15, 21h15. I
I Oportunista, Meredit Blake (Elaine Hendrix). * Programação válida para o período de 19 a 2512.

I
••••••••••••••••••••••••••••••••••

.5�:
RuaMal. Deodoroda �BFonseca, 1452 �FonelFax' 372-3306 ca:::

Jaraguá cio Sul- sc �CADiO .

371-3633
Procõpio Gomes, 481

o Grammy de Melhor Álbum Pop vai ser disputado cabeça à

cabeça entreEric Clapton (Pilgrim), Celine Dion (Let's Talk About
Love) e Madonna (Ray Of Light). Clapton é o que reúne menores

chances. No campo do rock estão algumas das disputas mais
acirradas do Grammy para os melhores de 98. O gramofone dourado
paraMelhor Performance Vocal Feminina deverá ficar entre Alanis

MorisseUe ("Uninvited", terna do filme City OfAngels) e Sheryl
Crow ("There Goes The Neighbourhood"). Na categoria masculina
a briga vai ser entre John Fogerty ("Almost Saturday Night"),
Lenny Kravitz ("Fly Away") e John MeIlencamp ("Your Life Is

Now"). O prêmio de Melhor Canção de Rock poderá ficar com

Verve ("Bitter Sweet Symphony") ou com Alanis MorisseUe

("Uninvited"). O Melhor Álbum de Rock será disputado por Sheryl
Crow (The Globe Sessions), Garbage (Version 2.0) e pela Dave

MaUhews Band (Before Crowded Streets). O prêmio de Canção
do Ano deve ficar com uma destas três: "You're Still The One"

(Shania Twain), "I Don't Want To Miss a Thing" (com o Aerosmith,
tema do filme Armageddon) e "My Heart Will Go On" (Celine
Dion). Aliás, os temas de Armageddon e Titanic vão brigar também
pelo Grammy de canção feita para trilha sonora.

O troféu ße Revelação vai ser disputado palmo a palmo por
Natalie Imbruglla, Lauryn Hyll e pelos Backsteet Boys. Uma

incógnita, pois novata mesmo só a cantora australiana, já que

Lauryn faz parte dos Fugees e os garotos já estão no segundo disco.
O italiano Andrea Bocelli pode surpreender, pois embora tenha

cinco álbuns gravados, foi lançado no mercado norte-americano

apenas em 98.
A 41" edição do Grammy, o maior prêmio da indústria

fonográfica mundial, acontece no dia 24 deste mês, em Los Angeles,
com apresentação da atriz Rosie O'Donnell. A TNT fará a

transmissão para o Brasil. (Shopping Music}

Informativo Center Som: Títulos mais vendidos: The Offspring
(Americana), O Melhor da Paradise Danceteria (Vols. I e 2),

Planeta Atlântida Hits (Val. 3) e Art Popular (Samba Pop Brasil

II). Principal lançamento: Hause Definition.

E", �'N'f"N'4
r::irAmanhã (20), à meia-noite, termina
o horário de verão. Os relógios deverão

ser atrasados em 1 hora.

/----�----------------�

't NIVER, I
I J) Ricardo Sasse (19/2), I
I José E. Zapata Montano Je (21/02), I
I Roseli Oechsler (21/2), I
I '- Marina Erbs (22/2), I
I

•
Fernanda Alquini (23/2) e I

I '.. ..# Claudete Ribeiro (23/2). ,
, /
---------------------

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@zipmail.com.br
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8 - CORREIO DO POVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Quaresma - Tempo de preparação
Esta semana, com a Quarta

Feira de Cinzas, entramos na

Quaresma. Quaresma vem de

quarenta. É um tempo de

quarenta dias que antecede a

Sexta-Feira Santa e o Domingo
de Páscoa.

A história nos conta que
nestes quarenta dias - quarente
na - os novos convertidos ao

cristianismo, que iriam ser ba
tizados na Páscoa, passavam por
um preparo com meditações,
jejuns, orações, não participa
vam de festas, não bebiam be
bidas alcoólicas. Com o tempo,
a prática da Quaresma se tornou

obrigatória para todos os cris
tãos e cristãs. Ela não estava

mais associada ao Batismo, mas
à tristeza devido a aproximação
da morte de Jesus. Também
nesta época se observavam vári
os costumes. Veja alguns deles:
as pessoas não bebiam álcool,
não realizavam festas e bailes,
não comiam açúcar, mas pre
senteavam doces na manhã da'
Páscoa.

É interessante relembrar es
tes costumes. Hoje em dia tão

poucas pessoas observam e

meditam na época da Quares
ma. A maioria só lembra da

Sexta-Feira Santa por ser feria-

A Casa da Música, do

Colégio Evangélico Iara
guá, informa que está com

matrículas abertas para os

cursos de violão, violino,
viola, cello, contra-baixo,
flauta doce, flauta transver

sa, acordeão, sax, trompete,
bateria, teclado, piano,
teoria musical, harmonia e

técnica vocal. Oferecemos
também musicalizaçõo para

crianças de 1 a 7 anos.

As aulas são individuais,
personaliradas e oferecidas a
toda a comunidade jaragua
ense e região.

Maiores informações pe
los telefones 371-5184 ou

371-3022, com Rogéria ou

Rose ou ainda na própria
escola: Rua Professora Es

théria Lenzi Friedrich, 130

(Em cima da Barato Maria).

A EDUCAÇÃO COMPLETA

do e do Domingo da Páscoa por
causa dos presentes e chocolates
de Páscoa. Praticar alguns cos
tumes nesta época, também hoje
em dia, é tão importante quan
to o era antigamente, pois Jesus
que sofreu, morreu e ressusci
tou por cada um de nós, conti
nuao mesmo.

Quaresma é um tempo novo

que Deus nos dá - um tempo de

preparação. É importante dei
xar-nos contagiar pelo grande
amor de Deus, revelado em

Jesus Cristo. É importante ter

mos um tempo de reflexão, de
parada, desilêncio e de pergun
tas. Quem sou eu? Que estou fa
zendo com o presente de Deus?
O criador nos fez a sua "ima

gem e semelhança". Isso nos

testemunha o primeiro livro da

Bíblia.

Quaresma nos fala da grande
paixão de Deus pela humanidade.
Ela nos dá testemunho do amor

de Deus e nos ajuda a compreen
dermos melhor a sua vontade. Ao
enfrentar o sofrimento e a cruz,

Cristo conquistou para nós o a

cesso aDeus e seu reino, obstruí
dos pelo pecado. Somos desafi
ados a descobrir e denunciar as
formas que o pecado se mani

festa, hoje, em nosso dia a dia.

Deus passou pela cruz mas

não permaneceu no Calvário. A
Páscoa' surgiu. Jesus ressusci
tau! A morte, o sofrimento e os

seus agentes foram derrotados

para sempre. O juízo de Deus

começou. A trombeta da vitória

jq soou. Já experimentamos o

sabor da nova Vida em Cristo,
que ressuscitou e nos transfor
ma em novas criaturas. Isto é a

certeza de que o sofrimento não

possui a última palavra sobre
toda a criação de Deus. Ele é

Senhor.
Somos convidados neste

tempo de Quaresma a refletir e
a agir com muito amor e soli
dariedade em favor de nosso

próximo. É tempo de nos en

chermos de fé e esperança! É
tempo de visitar os doentes, so
fridos ... É tempo de repartir o
pão! É tempo de agir corn
justiça! "Ele te declarou, ó

homem, o que. é bom; e que é o

que Senhor pede de ti, senão que
pratiques a justiça e ames a

misericórdia, e andes humilde
mente com o teu Deus?" (Pro
feta Miquéias 6.8). Que Deus,
em Cristo e no Espírito Santo,
abençoe este tempo de Quares
ma em nossas vidas.
Pa. Claudete Beise Ulrich

.!�\.o�"t",<'.,.,. t!iírcU�O
u o

Italiano

de Jara�uá do Sul

Programa para 1999

Está definido o programa para o primeiro semestre do ano

dos nossos encontros mensais e da nossa grande festa.

26 de março
Local: Recreativa da Marisol
Horário: I9h30'
Jantar: prato típico com

polenta, macarrão, galinha
caipira, saladas
e vinho.

30 de abril
Local: Recreativa da
Marisol
Horário: 19h30
Jantar: prato típico com

polenta, macarrão, galinha
caipira, saladas e vinho.

28 de maio
Local: Recreativa da Marisol
Horário: I9h30
Jantar: prato tipico com

polenta, macarrão, galinha
caipira, saladas e vinho.

25 e 26 de junho
Festa Italiana
Local: Parque Municipal de
Eventos - Pavilhão "A".

Atrações culturais, bailes,
prato típico e muito vinho.

ovos e usa

AUTOMOVEIS

Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

Sexta-feira, 19 de fevereiro de 1999

RaTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X FALECIMENTO - Homenagem póstuma com minuto
de silêncio, os .cornpanheiros de Guaramirim"prestaram ao falecido
Geraldo. Perca de um grande líder empresarial e político da região. É
lamentável.

ROTARY X POLÍCIAMILITAR- Presença do policial militar João
Wanderlei Soares, que sofreu acidente em serviço por' ocasião da

perseguição demarginal em assalto e seqüestro no supermercado Vitória,
em Jaraguá do Sul. Rotary e comunidade vêm dando apoio para cirurgias
necessárias para que não perca o braço direito. Louvável a atitude de

Wandér Weege, diretor-presidente da Malwee e companheiro "Paul

Harris", em ceder o helicóptero para levá-lo a Curitiba, PR. São gestos
desta grandeza que enobrecem a pessoa humana. João Vanderlei Soares

agradeceu ao Rotary e ao companheiro Osnildo Bartel pelo apoio na

cirurgia, sendo que a Polícia Militar promove um bingo eletrônico para
14 de março de 1999, com o objetivo de obter recursos necessários para
mais uma cirurgia. É mais uma razão de a comunidade e segurança
caminharem juntos, pois, do poder público pouco se espera.

ROTARY X GOVERNADOR - Governador Camilotti virá a

Guaramirim dia 4 de março, e não mais dia 25 de fevereiro, por motivo
alheio a sua vontade. Na ocasião, serão distintivados festivamente os

companheiros Lauro, Cleber e Rogério Wonk. A ocasião será uma

reunião festiva e um balanço do trabalho comunitário que se realizou e

continua realizando os companheiros de Guaramirim.

ROTARY X GIGIO - Companheiro Angelo e Marcos assumem a

coordenação dos trabalhos na preparação dos companheiros de

Guaramirim para o próximo Gigio. Com a admissão de novos

companheiros o Rotary - nova geração tem condições de representar
dignamente o Club de Guaramirim em várias modalidades, quais sejam,
Vôlei, Futebol Suíço, Xadrez, Truco, Dominó e outros. Aliás, o

companheiro RogérioWonk é campeão estadual de Xadrez. Parabéns!

)

ROTARY X CLÍNICA UROATUAL - Companheiros Paulo

Odebrecht, Paulo Veloso e Amaury Teixeira vêm realizando um ótimo
trabalho na especialização de Urologia, Ginecologia e Obstetrícia em

Guaramirim e região. Em recente, ou mais precisamente no dia I I de

fevereiro, realizaram na clínica uma cirurgia ureteroplastia endoscópica
com acompanhamento fluoroscópico digitalizado. Tal cirurgia levou
uma hora e meia, sendo o paciente liberado para sua residência após
algumas horas de pós-operatório. Rotary parabeniza estes profissionais
pelo êxito, sendo que os mesmos sempre têm se mostrado disponíveis
para trabalho voluntário em prol di! comunidade carente.

ROTARY X PALESTRA - No próximo dia 25 de fevereiro, às 20

horas, o companheiro RogérioWonk fará uma palestra aos companheiros
do Rotary, apresentando e relatando o trabalho que vem realizando na

comunidade com relação à Polícia Interativa, Data propícia, pois
naquele dia será lembrado a data da fundação do Rotary Internacional,
que ocorreu em 23� de fevereiro de 1905. São quatro anos de muito
trabalho em prol daPazMundial, oportuno para que cada companheiro
traga mais um'amigo para festejar juntos a data da fundação e propagar'
o muito que Rotary já fez e poderá fazer em prol da comunidade.

ROTARY X ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Rotary continua
apoiando e assessorando a todos os bairros que tenham interesse em

fundar a associação de moradores. Além de auxiliar na fundação, fará
acompanhamento na dinâmica das 'associações, visto que o mais
essencial é a continuidade. Com muita simpatia e interesse dos moradores
é a vontade de organizar-se e participar.

Apoio:

ADVOCACIA Posto.de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

(047) 373-0187

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 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Curso de Italiano pode ter mais três turmas
Três novas turmas do curso de Italiano,

promovido pelo Centro di Cultura Italiana
Paraná/Santa Catarina em parceria com a

Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense), estão previstas e as

inscrições continuam abertas de segunda
a sexta-feira, entre 8 e 12 horas e das 13

11 horas e das 15 às 19 horas). O curso

é aberto a toda comunidade, custa R$
85,00 por semestre e tem duração
prevista de três anos. O valor inclui o
material didático. Maiores informações
podem ser obtidas através do telefone
371-0983.

às 22 horas, na Coordenação de Extensão
do Centro de Ensino Superior de Jaraguá
do Sul - Ferj.
Ministrado pelo professor José

Gianicini Neto, as três novas turmas

terão aulas às segundas-feiras (das 19
às 22 horas) e aos sábados (das 8 às

Educação Permanente permanece com inscrições abertas
As atividades estão distribuídas da

seguinte forma:
Segundas-feiras - Noções Básicas de

Inglês;
Terças-feiras - Noções Básicas de

Espanhol, Relações Humanas, Etiqueta e

Cerimonial e Desenvolvimento

Interpessoal e Comunicação;
Quintas-feiras - Noções Básicas de

Espanhol, Internet, Informação Básica e

Atividade Física;
Sextas-feiras - Noções Básicas de

Inglês.
.

Terminam no dia 27 de fevereiro as

inscrições para os cursos de Educação
Permanente promovidos pelo CESJS
(Centro de Ensino Superior de Jaraguá do
Sul). Os cursos acontecerão entre 1 de

março e 30 de junho sendo que o valor
mínimomensal de cada curso equivale a dois
créditos financeiros (R$ 22,60). O valor do
crédito é definido segundo a política
financeira da Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense). As inscrições podem
ser feitas na Coordenação de Extensão, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 20 horas.

! Circulação do "Correio Porta-Voz"
ra quinzena de janeiro
de 1999, a coluna de

Elly Regal, da Aca
demia Itaocarense de

Letras, jornalista, ilustre
declamadora e poetisa
de dezenas de entidades
literárias, culturais e

científicas, em franca

ascenção, dividindo
com nosso diretor o es

paço no sodalício itao

carense, nosso diretor
na cadeira número 29,
com patronato de Me
lhem Bey Lahard, ilus
tre educador, e Elly, na
cadeira número 16, que
tem como patrono o

catarinense Cruz e

Sousa.
Deixemos a coluna

de Elly Regal falar:
"Iniciamos o ano de

1999 com um resumo do

que se foi. Entre os

muitos acontecimentos
destacamos a Jornada

Otorrinolaringologia, or
ganizada pelo professor
Luiz Rogério Pires de
Mello; os opúsculos

região, com seus mares

esverdeados, a indústria
açucareira, as salinas, a
bacia leiteira e os vestí

gios ainda bem mar

cantes dos barões que
plantavam café, amiza
des que duram até hoje,
facilitados os contatos

pela telefonia clara, lím
pida e instantânea,

. quando a saudade aper
ta mais. Não é, Zilá?
Porta-Voz é pro

priedade do jornalista
profissional José Carlos
Vicente, o departamen
to Jurídico está com o

doutor Luiz Roberto P.

Alves, e a colaboração
de Cássia Vicente,
Aparecida Victörio,
Elly Regal, Jorge Vi

cente, doutor Luiz Al

berto Parada Alves, Li
lity, Valentina Portugal,
Mary Sommerfeld, e as

fotos de Ubiratan
Fernandes.

Qual não foi a sur

presa, na capa da edição
número 208, da primei-

Com o fim do mês
das férias, aqui no Sul,
baixou na mesa do dire
tor um volumoso enve

lope contendo diversas

edições do confrade
"Porta-Voz", de Niterói,
quinzenário que tem cir

culação mais acentuada
em Niterói/São Gonça
lo, região que é guarda
da nas lembranças de
turista pau-de-arara, um
casal sulino metido num
Fusca-62, usado, para
Uma aventura que deu
certo e viram o que
acontecia acima do
paralelo da lindérrima,
mas já perigosa, "Ci
dade maravilhosa", en
tão Distrito Federal.
A dormida se deu em

Niterói, de onde se

descortina uma vista no
turna fantástica. O hotel
ficava à beira da baía da
Guanabara. Lá os turis
tas improvisados, de ci
dade em cidade·, an

coraram seus corações
naquela bela e pacata

A foto mostra, da esquerda, Elly Regal, Acemilson Pessoa

Gomes e o presidente da AlL, doutor Kleber Leite

Arthur Müller no Cen
tenário de seu nascimen
to, Lembras-te, Mano?
Registro familiar e uma

retrospectiva do "Az de
Ouro Boliche Clube",
que completou 50 anos

de existência, o qual se
convencionou chamar
"A vida da vida que a

gente leva", de Eugênio
Victor Schmöckel, jor
nalista, diretor e propri-
etário do Jornal COR- POSTO MIME 5

REIO DO POVO, com ·�MlIJfIIJ. ,AÃt::�ampla circulação em IAVlfII tr�
SC. Trata-se de obras �

. mime 371 9964 �_..memoráveis, que ex- ,

-

pressam sentimentos,
pensamentos, constitu
indo uma memória res

gatada e preservada de

pessoas de diferentes
idades, empresários,
profissionais que cons

tituem fontes de um povo
rico; de trajetórias dignas
de registro que se tor

naram acessíveis às nos
sas gerações".
Elly, não precisava

tanto destaque para um

pobre barão do Itapocu.

Rua Presidente Epltoolo Pessoa, 1155
(próx, ao KohIbach) Jorog..;ó do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

Bruna Jimenez Garcia Junkas,
filha de Adriano e Tatiane

Junkes, completou
3 aninhes no dia 6/2.

A festinha foi em

sua residência para

amiguinhos e familíares.

Parabéns!

Parabéns aos irmãos

Diego Fernando, que

completou 11 anos dia 4/2, e

Paula Maqàra, que
completou 5 anos dia 10/2.

Eles são filhos de Antonio

Carlos e Sueli Maister.

Ana Paula Rosá Buzzi

aniversariou dia �r�'

completando
11, anos:

Sla é filha d

Ademar e

Ivanir Rosá Busai.

Pelicídades!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Embelezando a nossa

coluna a gatinha.
Caroline Eloize Reeck,

que estará de aniversário

.dia 24/2, completando 2

aninhes.

Ela é filha de Romeu

Reeck Filho e Salete

Nascimento s
30/1/99 - Cleison Matheus Selzlein
30/1/99 - Letícia Blenda Felipe
30/1/99 - Lisandra Heloísa Felipe
30/1/99 - Ketlin Cristina Pinheiro da Silva
30/1/99 - Stefani Pavanello
31/1/99 - Luigi Takeo Kita
31/1/99 - Gabriel Sardanha
31/1/99 - Mancella Sardanha
31/1/99 - Jaine Stringhini
1/2/99 - Carlos Eduardo de Oliveira
1/2/99 - Gabriela Maria Flasi
1/2/99 - Gabryelly Hafernann
1/2/99 - Leonardo Canovas Schroeder
1/2/99 - Patricia Karine Coelho
2/2/99 - Daniel Martinelli
2/2/99 - Évelon Gabriel Soares
2/2/99 - Paulo Ricardo Belarmino
3/2/99 - Gabriel Alex Alves
3/2/99 - Gustavo Machado Moreira
3/2/99 - Julia Salva
4/2/99 - Jean Lucas Finger
4/2/99 - Thiago William Zanella _CJ�i����5/2/99 - Gabrielli Zimmermann

,_. �
5/2/99 - Laura Bonatti Brunkhorst �.='�"'""""'

.._ It!:..-. -

•....................................... ,

Morgana Maria Kotarskí

completou 4 anos dia 2/2.

Ela é filha de Deonizio e

Ne.

TRANSPORTES ESCOLAR TIO POVOAS
I

.

I

I

.Nõs levamos seu filho a sério
Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação - dança - catequese - reforço -

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

PEDIATRA

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

,-�---- Convênios -------,

UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO
DA ALIMENTAÇÃO

Marcos A. Póvoas
Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro I - Jafaguá do Sul - SC -Fones: 973-5732 - 376-1112

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. .A ACADEMIA DE
DANÇAS

"Terre &. pamp6"
erG lAÇO JARAGUAENS'

PROMOVE:

Apoio: Demalchf Carnes

Curso de Laço
Início: 20 de fevereiro Horário: 17 horas
Local: CTG Laço Jaraguaense Ministrantes: Evandroe Marcon

Informações 371- 4547, com Rodrigo

r----------------------�

I Gaúcho(a) de idade nova I
I Lúcio João Marcon (28), Alminda Franzner (28), I
I Carla Giane de Oliveira Vargas (5), Angelo Spézia (9), I
I Marlene Jahn Franzner (9), Charles Janesch (9). I
�----------------------�

Agenda gaúcha ,

13 e 14 de fevereiro - Torneio de Laço - PiqueteQuerênciaNova - RioNegrinho
20 de fevereiro - Início do curso deDançaGaúcha - CTG Laço Jaraguaense
20 de fevereiro - Início do curso de Laço - CTG Laço Jaraguaense
5 a 7 demarço - RodeioCrioulo - CTGChaparral- Joinville
13 e 14 demarço - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba
27 de março - BaileGaúcho comGrupoRodeio - CTG Laço Jaraguaense
13 a 16demaio-18°RodeioCrioulo-CTG LaçoJaraguaense
14 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos deOuros - CTG Laço Jaraguaense
15 demaio - Baile do Rodeio com Fogo deChão - CTG Laeo Jarazuaense

CORREIODOPOVO-11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Baile
Gaúcho
27 de março
Grupo Rodeio
CTG Laço

Jaraguaense

Curso de

Dança
Gaúcha

Início: 20 de fevereiro

Horário: 17 horas
- Local: CTG Laço

Jaraguaense
Ministrantes: Robson e

Lucimara.

Informações: 371-
4547, com Rodrigo

E$COLINHA LAÇO DE OURO
DO PROFESSOR BECO

�7.Jc.JTlfUY'

Ensino de equitação e treinamento

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

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

Contatos: 376-1066

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

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPANHA E PORTUGAL
.... (P�s.sando por.Lisboa, Fátima, Sintra, Saída: 12 de junho

'.'

Menda, Sevilha, Torremolinos, •

Granada, Córdoba, Toledo e Madri) 15 aies
Preço: 5 x US$ 450,
Guia desde Jaraguá do Sul

e�" '.'
,.

-x.:
.

TREZE TILIAS
Saída: 2 de abril

R$ 220,00 ou 2x de 110,00
Excursão em ônibus + hotel +

2 cafés + almoço e janta

Saída: 3 de março

Rote�ro: Santos, Parati, Búzios, Santos
A vista US$ 432, ou

1 Dx de US$ 48,

......

,PORTO SEGURO·
.

Saldas de março a junho .

10 x R$ 64,00
ou à vista R$ 490,00

...

��em
.

.

..� .. BUENOS AIRES
4 dias /3 noites

Desde US$ 433,
passagem aérea.« hotel + transfer

+ city tour

Ii�. ;;> .

SANTIAGO
5 dias / 4 noites

MACEiÓ
Saídas de março a junho

10 X R$ 82,00
. ou à vista R$ 630,00

NATAL
Saídas de março a junho

Desde US$ 604,
passagem aérea + hotel + transfer

+ city tour

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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JGG Pneus trabalhando com

eficiência e qualidade
---------------------------------

Empresa está à frente no mercado de rodagem,
garantindo a excelência no serviço

Líder no mercado de

pneus e suspensão, a JGG
Pneus está há onze anos

em Jaraguá do Sul.

Durante esse tempo,
conquistou a confiança da

população por prestar
atendimento diferenciado

e eficiente em

balanceamento e

geometria, entre outros.

De acordo com o gerente
da loja, Ricardo

Carmacio, a JGG Pneus

honra-se em dizer que

hoje é uma loja moderna

e, por isso, atende todos

os tipos e modelos de

veículos. A JGG Pneus

garante o serviço
realizado, para isso

trabalha com as melhores

marcas nacionais e

importadas, como molas

Fabrini, amortecedores
Monroe - líder mundial -

pastilhas terminais de

direção, sendo também a

única loja, na cidade de

Jaraguá do Sul, que
possui credenciamento
das rodas BinolRodão.

Dispõe das já
consagradas
marcas de

pneus Pirelli,
Goodyear,
Firestone e

outros. A JGG
Pneus oferece

ainda rodas

esportivas e '

ongInaIs, e

um serviço de

suspensão
completo.

Atuando com

uma loja
completa, com

mil metros

quadrados
para melhor

Agilidade: loja trabalha com

profissionais especializados
atender, é uma

franquia concedida para
Re Pneus. Os

localizada na Rua Getúlio

Vargas e trabalha em

convênio com diversas

empresas da cidade.
Venha tomar um café

com o pessoal da JGG
Pneus, eles terão o maior

prazer em atendê-los.

�aiores informações
pelos telefones 372-1799

ou 371-0747.

funcionários são treinados

pelos fabricantes tanto em

atendimento ao público
quanto em técnica e,

devido ao excelente

trabalho, detém o

mercado de pneus e de

suspensão em geral.
A JGG Pneus está

,

'Eficiência: com serviço de qualidade, lidera omercado depneus e suspensão

contece
• Secretárias
o curso de Desenvolvimento para Secretárias acontece nos dias

19 e 20 de fevereiro, em Belo Horizonte, no Royal Center Hotel,
na sexta feira (19), das 14 às 20 horas, e no Sábado (20), das
8h30 às 18 horas, com o objetivo de mostrar os caminhos que

permitirão à secretária gerarmelhores resultados para si mesma,

para o chefe, para o departamento e para a empresa. Tendo como

enfoque os tempos de mudança que a secretária está vivenciando

no trabalho, passando a ter que delegar tarefas, alertando-a para

que redefina o papel profissional e atenda às novas expectativas
da empresa, o curso será ministrado pela bacharel em Serviço
Social, Naísa Magalhães de Oliveira Neves, ex-secretária
Executiva da Secretaria de Planejamento da Presidência da

República e' consultora em diversas empresas. O curso custa R$
580,00 por pessoa, incluindo almoço, estacionamento, caderno
e certificado de participação.

• Comunicação
Com o objetivo de desenvolver a habilidade de falar em público,
acontece, no dia 19 de fevereiro, das 18h30 às 22 horas, e no dia

20, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, na Exata Consultoria
e Eventos, o curso de Comunicação verbal e oratória, tendo

como público-alvo todas as pessoas que buscam aprimorar sua
comunicação verbal, tornando-a mais clara e objetiva. O curso

será ministrado pelo Facilitador Educacional, Ézio Ricardo,
consultor em gestão de qualidade, que abordará temas de como

ser mais persuasivo através da comunicação, técnicas para
controlar o medo e o nervosismo, discursos de improviso e

formais, gestos, postura, apresentação pessoal, dicção de voz,

etc ..

O investimento do curso é de R$ 90,00, por participante.

• Sucesso
Acontece na Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

Sul), de 22 a 25 de fevereiro, das 19 às 22 horas, o curso "O sucesso

através da motivação", com o objetivo de desenvolver o pensamento
criativo, as relações humanas e as relações públicas, posicionar-se
mentalmente para o sucesso através de metas profissionais e 'metas
familiares e saber utilizar amágica de pensar grande nas SItuações mais
críticas da vidaÉdirecionado para todo público.O curso seráministrado

,

pelomaster em comunicação, David Gonçalves, consultor de empresas
nas áreas de gerência, vendas e marketing e abordará o poder do
entusiasmo,posicionamentomental, o sucesso na vida empresarial,
o poder da ação, transformando a derrota em vitória, etc .. O
investimento será de R$ 60,00, para associados da Acijs, e R$
70,00 para não associados. Maiores informações no Balcão Sebrae
ou pelos telefones 371-3431/371-7843.

• Sebrae
Relação decursos que serão realizados no primeiro semestre do
ano de 1999:

Nos dias 15 a 18 de março, das 19 às 22 horas, acontece o curso
APN (Administração de Pequenos Negócios), tendo como

instrutor José David Nunes.

Nos dias 5 a 8 de abril, das 19 às 22 horas, o curso de

Administração do tempo, ministrado por David Gonçalves.
Nos dias 10 a 13 de maio, das 19 às 22 horas, será realizado o

curso de Análise de valores - ferramentas para redução de custos,
com Rosa Inácio.
E nos dias 7 a lOde junho, das 19 às 22 horas, acontece o curso

Custos e formação de preço de venda para comércio, tendo como
palestrante Carlos Friedrich.
Maiores informações no Balcão Sebrae ou pelos telefones 37; 1-
3431/371-7843.

'

Textos: Mônica de Souza - Fotos: Edson Junkes
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Posto Pérola do Vale inicia ano

com novas instalações
Para ficar

atualizado no que
há de melhor no
ramo de postos,
oferecer melhores
ins talações e um

atendimento de

qualidade, o Posto
Pérola do Vale
investiu cerca de R$
250 mil na reforma
e ampliação do

espaço físico,
trabalhando em

novas instalações
desde dezembro de
1998.
Com inovado

Investindo alto, o estabelecimento caminha em

direção à excelência

serviço 24 horas,
, lavação manual e

automática,
inclusive aos

domingos, loj a de

conveniência, que

sempre dispõe de
um produto em

promoção, o posto
trabalha com todos
os tipos de

combustíveis e

derivados de

petróleo, facilitando
a forma de

pagamento dos
clientes aceitando
cartões de crédito, Investimento: posto amplia espaço físico e conquista modernidade

Meta: funcionários são treinados em bem atender

cheques pré-datados feitas para superar a carro para cada 2,6
e netas para

"-

habitantes.concorrencia em

empresas melhores preços e Trabalhando há 22
conveniadas. atendimento", e anos no mercado de

Dispondo de 1,87 acrescenta que postos de
mil metros "garante a clientela combustível, possui
quadrados de área com as promoções vasta experiência que
total construída, 17 que realiza, urna lhe renderam

funcionários, entre delas é a lavagem credibilidade e

frentistas, caixas e automática para confiabilidade, pois já
! gerente, o posto, quem encher o possui um posto na

que é conveniado tanque do carro". cidade de
com a Rede Shell, Com ótima Guaramirim, um em

marca líder no localização devido ao São Francisco do Sul
mercado, oferece o grande fluxo de e o Posto Pérola do
melhor preço, veículos, Aldlovandi Vale em Jaraguá do
modernidade e considera o Sul, fundado em

conforto para a movimento do posto, 1986, em sociedade,

população de que é de e em 1996 passou
Jaraguá do Sul. aproximadamente dez totalmente para as

De acordo com o mil veículos por mês, mãos de Aldlovandi,

proprietário Arno bom, já que a cidade que inovou o mercado
Aldlovandi, "as de Jaraguá do Sul, de combustíveis com

instalações segundo pesquisas, uma proposta
modernas foram possui cerca de um diferente.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas omamentais
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Filmagens& Fotografias

Fone: 370-1703

, tI. (tlilt; i �
Máquinas para empacotamento

Rua Araquarí, 136 - Ilha da Figueira
.
FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003

Jaraguá do Sul - SC

I{IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

.

festas em geral
En�lSero

371-7575 domicílio
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(prox, Duas Rodas Indl.)

..,

,''\

E���
��
t���

R. mbu$th,' t973 �Vila lalau
I - SC. - Foné (047\371-2464

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o que significa proctologia?
Proctologia é a parte da medicina que

estuda os intestinos, o reto e o ânus;
trata doenças como o câncer do intestino
e reto, doenças inflamatórias do

intestino, hemorróidas, fístulas, fissuras,
,

constipação intestinal, entre outras.

A maior preocupação da proctologia
é o câncer do cólon e do reto; as suas

principais manifestações são o

sangramento QO intestino e a dificuldade

para evacuar. Mas calma, nem tudo que

sangra é câncer, as causas mais comuns
de sangramento são as hemorróidas e as

fissuras anais.
Todas as pessoas que chegam aos 40 anos

devem consultar um proctologista para fazer
a prevenção do câncer de cólon e reto,

principalmente as que possuem sintomas e

têm familiares com história de câncer. A
melhor opção é sempre a prevenção, pois
se este for diagnosticado em estágio precoce,
o tratamento é curativo.

Hemorróidas
A doença hemorroidária é uma das

doenças mais conhecidas pelas pessoas
e também uma das mais antigas que se

[em registro (no Egito, em 2750 a.C.).
\

Sua incidência é igual em ambos os sexos e

aparece em todas as raças e idades.
A doença hemorroidária ocorre

quando há dilatação e aumento dos

corpos cavernosos, que são um

emaranhado de veias e artérias. Os

principais sintomas das hemorróidas são
o sangramento e o prolapso (exteri-

I

orização) ..
As hemorróidas se classificam em

quatro graus, as iniciais podem ser

tratadas sem cirurgia, com ligadura
elástica ou esclerose e as maiores

geralmente necessitam de cirurgia. O
tratamento clínico consiste em não usar

papel higiênico, lavar-se sempre que for
ao banheiro evacuar, comer frutas e

verduras em abundância e tomar no

mínimo dois litros de líquidos por dia.

fi unimed
Sistema Nacional de Saúde

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

CLíNICA SÃO CAMILO
-

Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatoloqia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

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

Muitas outras patologias podem dar

sintomas semelhantes aos das hemor
róidas como fissura anal, fístula

periapal, trombo hemorroidário, papila
anal hipertrófica e tumores do reto e

ânus, entre outros. É muito comum

pessoas que vão ao co n s u l tór i o

pensando que têm hemorróidas e têm,
n a realidade, outros problemas.
.Portanto, não siga receitas de vizinhos
ou parentes pois o problema deles pode
não ser igual ao seu e você pode estar

deixando de tratar um problema de
forma adequada.
Dr. Alexandre L. Schlabendorff

� Ji =-= =-:.: Clínico; de Atendimento
=-- .#=:. ="='= =:� M'd· I t d-- - - _. - - - ... e tCO negra o

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

A dieta é um fator importante na

prevenção docâncer de intestino, as pessoas
devem comer frutas e verduras cruas e tomar
uma boa quantidade de líquidos por dia

(aproximadamente dois litros}.
N os tempos atuais dispomos de

diversos meios para diagnóstico precoce
do câncer, portanto, lembre-se: a

prevenção é o melhor meio para evitar
uma doença e seu diagnóstico precoce
facilita o tratamento.

Pl
Doenças do Intestino grosso,..........
reto e ânus, Colonoscopia,'

/ retossigmoidoscopia
........

i
.
/

Dr. Alexandre L. Schlabendorff
( Procfoclin ) cm - 7096

Fone 371-5117 "" 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - sc

Centro Médico Odontológico

FeM"\i�icli�
'Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

- CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -

10 andar - Centro - Telefone: 372-0395

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

Dr. Paulo Odebrecht

"Atendemos aos melliores
convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277, 'ii 371-3426

W. íJ.. ijac@netuno.com.br fone/fax J 11·0��2 RuaA�'I:�d�:��S��lu���hJ��é67'� LABORATÓRIO JARAGUAENSE 42 anos servin�o com qualidade e

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA. alta tecnologia - Jaraguá do Sul e região
Dr. J\/Iarlo Sousa
Dr. lVIarlo Sousa Jr.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Malwee aposta em veículos nas propagandas
--�------------------------------------------------------

Folders, cartazes, calendários e outdoors trazem modelo utilizado na Guerra do Golfo e

carros fabricados pelas indústrias automobilísticas da Itália, Estados Unidos e Grã-Bretanha

vidro. Durante a Guerra
do Golfo, helicópteros
aliados transportavam os

Hummer otó os campos
de combate, � lorga
vom os veículos de uma

altura de até cinco
metros do chão. Nem
mesmo o impacto de
duas toneladas foi ca

paz de abalar a estrutu
ra deste gigante sobre
rodas.

Jaraguá do Sul - Asso
ciar a agressividade do
Hummer 6.5 à suavidade
dos roupas da Malwee
Molhas. Essa é a estraté

gia da empresa jara
guaense nos campanhas
publicitárias que serão ve
iculadas na mídia nacio
nal o partir deste ano. As

primeiras imagens dessa
novo experiência foram
mostradas nos últimos três
meses através de contra

capas de revistos espe
cializadas em veículos,
calendários, fo/ders e car
tazes. A Malwee planejo
retornar aos mercados im

presso e eletrônico paro
apresentar aos consumi
dores a nova tendência
do próxima coleção.

Paro isso, o empresário
Wandér Weege vai utilizar
dois veículos, uma camio
neta e dois quadriciclos,
todos importados, nas

componhas publicitárias.
Durante encontro com jor
nalistas no Restaurante

Porque Malwee (agora sob
a direção do Fritz Restau

rante, de Blumenau), no

início da semana, Weege
apresentou os modelos ex
cêntricos.

Entre o Fiat 1100, de fa

bricação italiana, o Mini

Cooper, da britânica Ro-

ver, o Kawasaki quadrici
clo, do Japão, e outro,
norte-americano, o que
mais chamo o atenção é
o Hummer, um brutamon
tes que ficou conhecido

por suas ações na guerra
do Golfo Pérsico, em 1991.
Há somente três veículos .

deste modelo no Brasil -

dois na versão perua e

uma camion.eta. Wandér

Weege possui a camione
ta, feita pelo AM General,
em Indiana, EUA

Mesmo em movimento,
teclas do painel alteram o

pressão dos pneus: podem
ser esvaziados poro au

mentar a aderência, ou

enchidos quando o veícu
lo volta ao asfalto, por e

xemplo. O câmbio au

tomático de quatro mar

chas tem seletor de redu
zida que pode bloquear o
diferencial. Os quatro freios
a disco exigem pressão ex
tra no pedal. Afinal, parar
3,1 toneladas embaladas
não é fácil. Paro compen
sar, o freio-motor é de alto

rotação, especialmente
no reduzido. A direção
hidráulica é leve, apesar
do volante pequeno.

Quem se depara com o

painel do Hummer pela
primeira vez fica assustado.
São tantos mostradores e

_"'"" .... � , "'" .$ _ .... f:

I
Nostalgia: (E) Fiat 1100, Hummer, Mini Cooper e os quadriciclos, os astros da campanha

botões que, paro um leigo,
é difícil imaginar alguém no

comando da engenhoca:
velocímetro, voltímetro,
manômetro de óleo, ter
mômetro da água, nível de
combustível, relógio, mar
cador de pressâo dos

pneus, conta-giros, contro
lador de velocidade, etc ..

Os bancos são de couro e

há aplicações. de madeira
no painel. Os pára-brisas,

Novidade: WandérWeege apresenta calendário estampando o norte-americano Hummer

planos, têm aquecimento
elétrico.

.

Por onde passa, o Hum
mer chama o atenção. O
estilo próprio paro com

bate, os pneus largos e

seu design de linhos retos,
compõe um corro nâo
tão alto (1,9 metro), mos
largo (2,67 metros), que
tem carroceria de
alumínio. Só o capô di
anteiro é de fibra de

Mini Cooper: a escolha certa
A excentricidade inglesa,

introduzido nos veículos da
metade do século, retrada
o design adotado pelos es

tilistas para os novos mode
los nas malhas do Malwee.
Arrojado e sutil são sinônimos
que definem o relação en

tre velocidade e bom gosto
em vestir. O Mini Cooper ad
quirido pela empresa jara
guaense, será utilizado nos

campanhas publicitários da
Malwee, divulgando as

tendências do próximo tem
porada.

Estilo arredondado, três
pares de foróis e rodos que
dão um toque esportivo no

modelo, o mini mantém a

forma de 40 anos atrás,
quando foi lançado. Paro a
alegria dos nostálgicos, pou
co se alterou da primeira
relíauia. Nesta carreira que

consolidou a empresa bri
tãnica Rover, o Mini Cooper
sofreu mudanças em 1993,
quando contou exclusiva
mente com motor 1 .3, nas

duas versões, e em 1996, rece
bendo melhorias na segu
rança e controle de emissões.

Com duas portas, o car

rinho dos lords tem 3,05
metros de comprimento,
1,44 metro de largura e 1,35
metro de altura.Como com
paração, um Ford KA tem
3,62 metros de comprimen
to. A bordo do mini. o mo

torista parece estar sentado
no chão. Os detalhes na pin
tura do teto e em faixas pin
tadas verticalmente sobre o

capô apimentam o visual de
um veículo que lembra o de
Mr. Been, o trcpolhöoroos
programas humorísticos da
Grã-Bretanha.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Samae deverá concluir estação de
tratamento de esgoto até março
-----------------_ ...._-------------

Diretor da instituição, Nelson Klitzke, confirmou que a obra no Bairro Nereu
.

Ramos está adiantada. Construção beneficiará cinco mil pessoas

Jaraguá do Sul - O diretor
do Samae (Serviço Autõnomo
de Água e Esgoto). Nelson Kli
tzke, confirmou esta semana

a conclusão das obras da es

tação de tratamento de es

goto do Bairro Nereu Ramos
ainda para a segunda quin
zena de março. A construção
terá capacidade de atendi
mento para cinco mil pes
soas, rede coletora de dez mil

, metros e custo orçado em RS
1,2 milhão, custeados com

recursos próprios. O Samae
deverá negociar, na próxima ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
semana, a desapropriação A SOCIEDADE CULTURA ARTÍSTICA - SCAR, pessoajurídica inscrita
de um terreno na localidade, no CGCMF sob o n° 82.901.638/0001-68, atendendo ao preceituado no artigo Lideranças comunitárias participaram do grupo de discussões
destinado à estação. 23 e na forma prevista nos artigos 20 e 24, letra "a", obedecendo os trabalhos do Plano Estratégico de Guaramirim, projeto que aponta os

No projeto de instalação ao disposto no artigo 19, todos dos seus Estatutos Sociais, convoca os senhores rumos do desenvolvimento do Município no próximo milénio.
da rede de esgoto no Municí- sócios fundadores, contribuintes e ativos, para a Assembléia Geral

.

Coordenados por Valério Verbinem e Osnildo Barte!.
pio, que está sendo desen- Extraordinária que fará realizar no próximo dia 03.03.99 (três de março de presidentes e representantes de associações de moradores
volvida há dois anos, a primei- mil aovecentos e noventa e nove), às 19h (dezenove horas), em primeira conheceram cada ponto do documento e abordaram os

ra estação de tratamento convocação e às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), em segunda e principais temas do projeto.O objetivo da reunião, informaram
que estará pronta para ope-

última convocação, em sua sede social, na Rua Amazonas n° 213, na cidade
os organizadores, é repassar informação do Plano Estratégico

rar será a Unidade 1, no Bairro
de Jaraguá do Sul (SC), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: .

às comunidades.
Franc,isco de Paulo, próximo - Autorização para venda de sua sede social.

{

ao posto Marcolla. A previsão Jaraguá do Sul, 17 de fevereiro de 1999. Notas para a coluna pelo fax (047) 370-7919. Cartas: RuaWalter
é que a obra atenda cerca

Edson Carlos Schulz _ Presidente Marquardt, 180, Barra do Rio Molha, ou Caixa Postal 19. CEP
de 25 mil pessoas. Os disposi- 89259-700
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tivos para tratamento pri
mário já estão 95% concluí
dos, informa Klitzke, enquan
to o tratamento secundário
(floculador, decantador,
tanque de contato e desin

fecção final) estará pronto
ern 60 dias. A finalização da
obra, de acordo com o pro
jeto, inclui a construção do
muro de contenção, pavi
mentaçõo e aquisição de

centrifugador.
A estação de tratamento

da Ilha da Figueira terá duas
unidades para atender outras
25 mil pessoas. A licitação
está em processo de análise
de documentos de cinco

empresas interessadas na pro
posta, segundo Nelson Klitzke.
O custo estimado é de RS 1,6 .

milhão e a rede terá 110 mil
metros.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

r?cP ..

��[Q)�[Q)��
Massaranduba (I)

A diretora do Departamento de Educação,Maria Régia Fadul,
reúne, no próximo més de março, diretores de APPs
(Associação de Pais e Professores) das escolas da rede
municipal de ensino. Na pauta, o fortalecimento da r.elação
entre escola e comunidade e as primeir.as avaliações do ano

letivo. A data do encontro ainda não foi definida.

Massaranduba (II)

Agora em laraguá do Sul

Banco Real
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 lurídicas).*

*REALMASTER - 10 dias por mês sem juros alternados ou consecutivos no periodo de 30 dias. A partir do 11° dia serio cobradosjuros de todo o perfodo.
*REAL EMPRESA PLUS - 5 dias por mês sem juros alternados ou consecutivos no periodo de 30 dias. A partir eIIo 5° dia serio cob,..dos Juros de todo o periodo.
*sujelto a análise de crédito.

Futuras instalações - Rua Preso Epitácio Pessoa, 61 - Defronte ao Corpo de Bombeiros

A Acim (Associação Comerciai. Industrial e Agrícola iniciou a

comercialização dos estandes para a 70 Fecarroz (Festa
Catarinense do Arroz).São 50 espaços distribuídos no Pavilhão
B do Parque Municipal de Eventos, com tamanhos variando

• entre 9 e 12 metros quadrados - o preço pelo metro quadrado
.

é de RS 45,00. Na parte externa do pavilhão, outros 55 espaços
foram colocados à disposição dos expositores. Conforme a

localização do estande, o valor do metro quadrado custa
de RS 5,00 a RS 6,00. O pagamento poderá ser parcelado e

as empresas associadas à Acim terão descontos.

Guaramirim

I

I
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•

•
•

•
•
•

•
•
•

Abra já sua conta, no endereço acima ou:

Disqlie Real 326.7325/433.7325/(048)247.7325
Via Internet - www.bancoreal.com.br

Inauguração
22.02.99
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Laudo sobre ocidente que mofou
meninas ainda não foi concluído

� I

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

Testemunhas confirmaram que o veículo trafegava em baixa velocidade. Com
o impacto, uma das meninas foi arremessada a uma distância de dez metros

Jaraguó do Sul - A polí
cia ainda não concluiu o

,
I

laudo sobre o ocidente

l ocorrido na terça-feira
l passada (16), quando
) duas filhas da professora
) Leotides Pessate, 49 anos,

morreram depois da bati

I da envolvendo o veículo
I conduzido pela mãe. Da
dos preliminares confir
mam que Leotides perdeu
o controle do Gol, placa
LlS-4397, bateu no muro,

ro?ou na pista e chocou
se contra uma árvore, Pa
loma e Pãmela Pessate
Vieira, de 4 e 5 anos, res

pectivamente, que viaja
vam no banco traseiro, so-

freram vários ferimentos,
Com o impacto da

batida, Paloma foi ar
remessada para fora do
carro a uma distância de
dez metros. Socorristas d.o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Jaraguá do
Sul conseguiram reanimar
a menina, que morreu

minutos mais tarde, quan
do dava entrada no Pron

to-Socorro do Hospital e
Maternidade São José.
Pâmela chegou a ser

transferida para a UTI (Uni
dade de Terapia Intensi

va) do Hospital São José,
em Joinville, mas não re

sistiu às fraturas e morreu

Polícia recupera objetos
roubados de agricultora
Corupó - Uma denúncia

anônima levou policiais a

identificar o local onde fo
ram abandonados objetos
e roupas pertencentes a

agricultora Edite Berthel
sen, 40 anos. A merca

doria, avaliada em RS '1 mil,
foi recuperada sexta-feira
passada (12).Aparelho de
som, TV, circulador de ar e

50 camisas estavam nurn

matagal às margens da
Estrada Geral do Bairro
G�JOrajuva, próximo à
residência da vítima.
Conforme depoimento

na Delegacia, Edite afirmou

que uma janela lateral da
casa foi arrombada na ma

drugàda do último dia 6 de
fevereiro. Ninguém estava
no interior da propriedade.
A agricultora pressentiu a

falta dos objetos no domin
go (14), quando retornou

para a residência.
,

Segundo o comissário de

políciaVanderlei Zocatelli, res
ponsável pela Delegacia do
Município, quem praticou o

furto conhecia a vítima. "Pre
meditaram o furto. Só não le
varam os objetos por causa
damovimentação da polícia
no bairro", acredita,

AUTO�ESCOLA
SINAL VERDE.

. '.

I,
----.-----

.

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
-----_._--

Rua: �pitácio Pessoa, 510
Fone: ,372·3912

no início da tarde,

Populares que traba

lham próximo ao local do

acidente confirmaram que
o veículo estava em baixa
velocidade no momento

do choque contra o muro,

O Gol, que havia sido com

prado na última sexta-fei
ra (12), trafegava no senti
do bairro/Centro pela Rua
Joinvllle. O acidente ocor
reu por volta das 7h50, na

esquina das ruas Joinville
com a Max Wilhelm, Cen
tenas de pessoas acom

panharam o enterro das

irmãs, quarta-feira (17), no
cemitério do Bairro João
Pessoa,

Ramos é empossado
na 1SoRegional

Jaraguó do Sul - O de

legado Adalberto Mano
el Ramos, titular da co

marca de Mafra, será
nomeado nesta sexta-fei

ra, delegado da 15° De

legacia Regional de Polí

cia Civil, região Jaraguá
do Sul, em substituição a

Adhemar Grubba, há 20

anos no cargo, A posse
ocorre às 14 horas, no CPL.

(Centro Integrado de

Profissionais Liberais), O
secretário de Segurança
Pública, Luis Carlos

Schmidt de Carvalho,

acompanhado do dele

gado geral da Polícia Ci

vil, Evaldo Moretto, e do

diretor da Polícia do uto

rol, José Moacir Racha

deI, participam da posse.

······'3fJeS1�
r, /'aJ..

Manutenção e venda de computadores,'-'"

U Impressoras e acessonos.

� 24�, ��,taM com H<Jta�
Rua/Alfredo Benke, 212 Jaraguá Esquerdo

Fone: 376-0283

ORIENTAÇÃO SEXUAL FAMILIAR

O tabu da sexualidade ainda está longe de ser

rompido, por mais que os ternpos se pareçam
"modernos" em relação a este assunto, O que ocorre é
uma vã tentativa de segmentos de nossa .sociedade
(sem o devido preparo) de impor a queda de costumes
e conceitos (preconceitos), Isso apenas reforça mitos e

repulsos sobre temas tão ricos que enfocam a

sexualidade. E a tal modernidade, é em maior ou menor

escala a repetição de "costumes" sexuais sempre

protlccdos em todos os povos, em todos os ternpos.
sempre tendo a sexualidade como mito, rito ou tabu,

Torna-se fundamental o papel familiar na orientação
e esclarecimento da sexualidade dos filhos, para que
haja, independente_ da escolha, um desenvolvimento
sexual sadio, O modelo de orientação sexual deve ser

objetivo, o como e o quando colocamos de modo

seguro, deixando claro que a sexualidade é tudo e não

apenas relação sexual. Como tudo? A sexualidade é
também relacionamento interpessoal. o conhecimento
das fases de transformação do corpo da menino e do

menino, os sentimentos, os desejos, a relação, a
maturidade, o respeito e a consciência de si.

As respostas sobre a sexualidade requerem
maturidade dos pais em terem preparo paro elaborarem
e respondê-Ias de modo direto e natural, sem negar
explicações, respeitando o grau de desenvolvimento
mental da criança, Deve-se lembrar aos pais com filhos
deficientes que estes também possuem um

desenvolvimento da sexualidade como pessoas ditas
"normais", Por esse motivo torna-se importante (assim
também para os pais cuja sexualidade não foi bem

resolvida) a ajuda de um profissional especializado' na
óreo que possibilite a plena valorizaçáo deste tesouro
tão valioso em nosso viver, que. é o pleno
desenvolvimento da sexualidade humana,

É muito importante que os pais educadores tenham
segurança e espontaneidade em lidar com situações
inusitadas, tais como a masturbação dos filhos, a

menstruação, as poluções noturnas dos rapazes, as
brincadeiras com conotação sexual entre as crianças
(brincar de médico) que nada tem de malícia e fazem

parte de fases da vida que, se mal orientadas, podem
traumatizar ou fazer a pessoa associar sexo com coisa

suja, fato que ainda hoje se vê e se ouve ("tira a mão
doí menino!!", "fecha a perna menina".") de pessoas
que se acham resolvidas nestas questões.

O impulso sexual deve ser conscientizado, jamais
anulando ou reprimido, Tal conscientização vem do
equilíbrio e do conhecimento de sl. /e as crianças e

adolescentes buscam tais fatores nos modelos de pai
e mãe (vejam a responsabilidade).

Pais que negam o desenvolvimento e os impulsos
sexuais dos filhos negam a si próprios, negam a noturezo
humana. A fórmula para o equilíbrio da sexualidade é
simples: guiar, orientar; sem castigar e reprimir nöo.

I,
GILMAR DE OLIVEIRA - CRP-12/1950

Neuropsicólogo - Membro associado da Ajjapsy

CEPPSI
O Endereço da Psicoloq ia

371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FME/Breithaupt joga amistoso
com a equipe da Chevrolet/GM
---------------------------------

Partida marcará a estréia de sete reforços do time jaraguaense,
além de apresentar à torcida o novo uniforme e o patrocinador

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

Jaraguá do Sul - A equipe
FME/Breithaupt disputo neste
sábado, às 20 horas, no Ginásio
Arthur Müller. o primeiro jogo do
temporada/99. O desafio do fut
sol será contra o Chevrolet/GM
de Sào Paulo, que hoje enfren
to o Tuper. em São Bento do Sul
e, domingo, jogo diante do As

sociação Carlos Barbosa, em
Irornondoí litoral 'gaúcho. O in

gresso poro o partido custará RS
3,00.

O técnico Manoel Dalpas
quole. o Maneca, define o time
titular no coletivo de hoje à tar
de. Os seis jogadores contrata
dos pelo FME/Breíthaupt foram
integrados00 grupo há dez dias.
Durante o fase de prepcroçõo
o treinador exigiumelhor posicio
namento dos atletas em qua
dro. Apesarde encarar uma das
melhores equipes do País, Ma-

. neca está confiante no jogo de
amanhã. "Será um bom teste",
definiu.

A Chevrolet/GM chego 00

Município com seis atletas que
já atuaram no seleção brasilei
ro: o goleiro Franklin, o fixo Sehu
macher, os alas Almir. Vonder e
Simi e o pivô Lavardinha. Além
disso, o equipe paulista vem re

forçado do pivô Altair. que ano

passado disputou a Ligo Nacio-

Apoio: camisa com novo patrocinador foi apresentada ontem

nal pelo BLU/BTV, de Blumenau,
no primeiro semestre, e foi
campeão estadual pelo Tuper.
Marcos de Moraes, ex-BLU/BTV,
assumiu o comando técnico do

Ct�evrolet/GM no final do 1998.
Ontem, o comissão pro

visório que coordeno o futsal no
cidade apresentou o novo uni
forme do equipe e o patrocina
dotoGrupo Breithaupt.A parce
ria foi confirmado depoisdo dire
toria do empresa aprovar o pro
jeto do Fundação Municipal de
Esportes. A proposto é utilizar os

jogadores do categoria Adulto
como professores em núcleos
espalhados pelos bairros de

Jaraguá do Sul. As aulas de fut-

sol seriam direcionados à cri

anças carentes.
A Federação Catarinense

de Futsal define amanhã, no
sede do entidade, em Florianó
polis, os 12 equipes que dis

putam o Estadual deste ano, o

fórmula e o início do campe
onato. Estudo-se o possibilidade
do competição ser disputado
em chove único. Os oito me

lhores colocados se classificari
am à segundo fase, que teria o

primeiro jogando contra o oita
vo, o segundo contra o sétimo
e assim por diante, em sistema
de playoff. Atualmente, o cam

peonato é dividido em dois gru
pos de seis equipes.

Guarujá abre temporada de Mountain Bike
Jaraguá do Sul - Os bikers

Markolf Bercthold e Cauê
Weiss, ambos de Schroeder,
disputam amanhã, no Morro
dos Antenas, em Guarujá, lito
ral paulista, o primeiro etapa
do Campeonato Brasileiro de
Mountain Bike, modalidade
DownhilI. A duplo cotorlnense
estréio no circuito nacional,
agora no categoria Especial,
depois de quatro tempora
das na Júnior.

Apesar do .superlorldode
dos paulistas nesta categoria,
Bercthold chega no Brasileiro

com chances de pontuar en
tre os cinco melhores logo no

abertura do torneio. Atual
vice-campeão brasileiro Júnior,
e o melhor colocado no Mun
dial do ano passado, em Que
bec. no Canadá, quandoficou
em 24° lugar. o bikeroposto nos

novos equipamentos e no ex

periência de enfrentar pistas de
alto velocidade, o exemplo do
Morro dos Antenas, paro ven

cer o etapa. Bercthold eWeiss

viajaram quarto-feiro (10) paro
Guarujá. Acompanhados do

pai de Cauê, Siegfrid Weiss,

Jeep Club
* No último sábado (13), realizamos uma aventuro pelos trilhos' de
Guaramirim, Araquari e Borro do Sul. Desto saído participaram 12
jipes.
* O companheiro Luís C. Rodrigues (Morcego) finalmente foi
batizado com lama e águo, nos trilhos de sábado.
* Queremos agradecer aos jipeiros que participaram desto
aventuro, inclusive os convidados, pois através destes eventos se
renovam os laços de amizade e companheirismo.
* O companheiro Clous (presidente) tentou desafiar o lei do
gravidade, mos seu jipe não correspondeu.Ou será que foi falto
de braço?
* O nosso clube possui jpeiros que dão um verdadeiro "show" de
pilotagem, como é o coso do companheiro Jorge que fez
recentemente uma apresentação na pista de testesdo Mitsubishi;
em São Paulo.

que também corre no Sênior,
os bikers fizeram o reconheci
mento do local e iniciaram o

bateria de treinos.

Lotérica
MEGA$ORTE

Av. Mal. Deodoro, 697
Fone: 371-9999

Trevo da Sorte - conc. 0009
04 - 34 - 29 - 20 - 37 - 39 - 41 - 10 - 21 - 16 - 06
24 - 33 - 45 - 25 - 22 - 15 - 32 - 46 - 44 - 11 - 35
43 - 28 - 18 - 17 - 08 , 30 - 12 - 40 - 36 - 19 - 4.8

PETERSON Izido

Tudo novo

O amistoso deste sábado, entre FME/Breithaupt e
Chevrolet/GM, de São Paulo, não só marcará a estréia
da reformulada equipe de futsal de Jaraguá do Sul na

temporada/99, como também apresenta as reformas
feitas no Ginásio Arthur Müller. Pintura, readequação
das placas publicitárias e a manutenção da quadra

transformaram o visual do complexo esportivo.

Então, tá
Vereador Cocá Pavanello, à frente da comissão

provisória que coordena a FME/Breithaupt, acenou
com a possibilidade de cobrar um quilo de alimento

não perecível do torcedor em troca do ingresso para
assistir à partida. O impasse foi o valor da cota exigida
pela Chevrolet/GM. Os paulistas cobraram RS 1,5 mil,
fora despesas de hospedagem e alimentação. Valor

do ingresso ficou definido em RS 3,00.

Maratona nas quadras

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 154

08 - 10 - 24 - 33 - 45 - 48

Super Sena (sábado/quarta)
concurso. 269

1ª faixa:
03 - 08 - 15 - 29 - 30 - 34

2ª faixa:
06 - 15 - 23 - 27 - 30 - 44

concurso. 270
l' faixa:

_ 04-09-18-37-38-47
2' faixa:

02 -17 - 40 - 41 - 43 - 44

I'
I'

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 513

15 - 27 - 31 - 56 - 63
.coocorscs ra

01 - 09 - 27 - 69 -78
concurso: 515

06 - 21 - 33 - 34 -75

Nesta fase áspera da economia brasileira, a crise

também atingiu o esporte, principalmente as

modalidades que escapam dos holofotes das

televisões. O time de estrelas da Chevrolet/GM entre

as melhores do País na atualidade, chega ao Sul para
três amistosos. Hoje, em S90 Bento do Sul, amanhã, em

Jaraguá do Sul: e domingo, em TramandaL litoral

gaúcho, quando enfrenta a Associação Carlos
Barbosa. O caixa da equipe paulista vai somar, ao final

da maratona, soldo de mais RS 4,5 mil.

Trinca (quinta/sábado/
terça)

concurso. 179
A-18 B-Ol C-24
concurso. 180
A-24 B-06 C-24
concu rso: 181
A-18 B-05 C-15

Perdido ao Sol

l' Por onde andará André Firmo Filho, árbitro jaraguaense
que integrou o quadro da Federação Catarinense de

Futebol no início da década de 90 e, depois,
desapareceu? A revelação da arbitragem estadual

sumiu assim como surgiu no cenário esportivo de Santa
Catarina. Num piscar de olhos.

Trocando as bolas

Ze Mário, apoiador do Grêmio Esportivo Juventus no

Estadual de 1992, e o goleiro Márcio Ventura, duos

temporadas no João Marcatto, preferiram transferir a

sede de suas escolinhas de futebol para o Centro de

Jaraguá do Sul. Agora, os treinos são no recém

inaugurado Centro de Futebol Society, na Av.

Marechal Deodoro.

Loteria Federal

(sábado)
conc.3340
1· - 38.606
2. - 14.160
3· - 01.236

.

4" - 47.560
5· - 57.857

CORREIO DO POVO

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 




