
Prefeito de Corupá é eleito para
presidir Associação de Municípios

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

o prefeito de Corupá,
\ Luiz Carlos Tamanini (PMDB),
"assumiu na noite da última
quarta-feira (24), em Schro
eder, a presidência da Am
vali (Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu).
_

A escolha de Tamanini
para substituir o prefeito de
Barra Velha, Orlando Noga
roll. do mesmo partido,
aconteceu durante reunião
dos sete prefeitos dos mu

nicípios que integram a

região, na noite de segun
da-feira (22), em Corupá.

Por unanimidade, os

chefes dos Executivos de
cidiram eleger Tamanini
para presidir a AmvalL por
um ano.

No discurso de posse,
Tamanini prometeu um tra
balho "pelo menos igual ao
dos antecessores", afirman
do que a vontade é de su

perar e fazer melhor. O pre
sidente disse ainda que pre
tende reivindicar a con

clusão da SC-474, no trecho
entre São João do Itaperiú
e Massaranduba. Página 3

Jaraguá do Sul vai construir
centro para menor infrator

Em visita a Jaraguá do
Sul, na tarde de ontem, o
secretário de Justiça e Ci
dadania, Jaime Duarte,
anunciou a construção de
um centro de internação
provisório para menores in
fratores do Município. A pro
posta foi apresentada aos

jUízes e promotores da infân
cia.

O projeto para a cons

trução do centro é seme

lhante à obra que está em

tJt4/S SABOR PARA SUA VIDA

'Duas Rodas
Industrial

andamento na cidade de
Joinville. O prédio terá ca

pacidade para abrigar 50
menores infratores e funcio
nará através de rodízio - pra
zo de permanência no local
é de 45 dias.

Membros do CDH (Cen
tro dos Direitos Humanos)
aproveitaram a visita do
secretário para entregar a
pauta de reivindicação da
entidade com relação ao

Presídio Municipal. Página 11
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Temporal: funcionários tentam impedir que loja seja inundada pelas águas da chuva

O temporal que caiu sobre Corupá, no Ihado sobre os prejuízos cousocos pela enxur

domingo (21), durou apenas duas horas, roda.Cerca de 50 famnias ficaram isoladas por
mas foi o suficiente para destruir ponti- 48 horas. Quatro postes da rede de energia
lhöes. devastar plantações e deixar estra- elétrica foram arrancados, uma ponte destruí
das íntronsltóvels. isolando comunidades, da e duas estradas obstruídas.
nas localidades de Pedra de Amolar e Na tarde de quarta-feira (24), um tempo-
FaxinaI. rol de alguns minutos inundou Jaraguá do

O prefeito, Luiz CarlosTamanini (PMDB), Sul (foto). As ruas ficaram intransitáveis e 10-
encaminhará, nos próximos dlos. à Defe- jas foram invadidas pelas águas.
so Civil, em Florianópolis, relatório deta- Página 13

FOTOLITOS'

Alcides Pavanello promete rigqr nó'cumprimento
prozos'reoírnentc's. Página 4
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Banco Real inaugura agênciGl em Jorcçuó do Sul
Página,S" ,1'
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Testemunhàs confirmam qUE;l oposentcdo foi agredicjo
pelo proprietário do Bar dos' Petry.:�Página 14 "
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Seca d'água é pior
A 'importância dada às chuvas de verão, os famo

sos temporais, na região, e em especial Jaraguá do

Sul, pode ser comparada à preocupação dispensada
pelos consecutivos governos à seca no Nordeste. Ape
sar de acontecer todos os anos, nenhuma providên

cia, sequer para atenuar o

problema, é implantada. De
pois da desgraça instalada,
correm atrás com paliativos,
que nada mais fazem do que
conter a sangria, sem com

bater a causa. NçSo é admis
sível que um governo sério,

_

em qua.lquernível, não ténha
nenhum projeto para evitar a
fome no Nord.este e as

�
. /.

enchentes dcqut,
A miséria do Nordeste foge

aos nossos olhos pela distân
cia geográfica e cultural. Mas
as constantes inundações de
ruas e avenidas de nossa

região,.com conseqüências preiudiclols tncolculóvels.
inclusive com perdas humanas, não têm como passar
ao largo de nossa rotina, A chuvc forte, de apenas
alguns minutos, de quarta-feira, trouxe mais tristeza, O
Centro ficou inundado, As águas invadiram as lojas,
Os proprietários reclamam da inércia do governo, que
nãö promove trabalhos de prevenção e de conscien

tização, com relação ao meio ornbierite.
É bem verdade que ao prefeito não cabe sair às

ruas apanhando ó lixo jogado no chão pelos mal-edu
cados, Entretanto, não pode permitir que a obstrução
de bueiros e bocas-de-Iobo impeça o fluxo das águas
pluviais, que volta e meia invadem as casas, Da mes

ma forma, é de responsabilidade dos governos aten
tar para as condições de moradia de uma parcela da
população, sob constante perigo de desobernento.
Devem destinar recursos poro a construção de redes

pluviais, evitando o perigo de tragédias como acon

teceu recentemente em Corupá e Joinville, para ficar

por aqui,
Apesar dos discursos, a conscientização ambiental

ainda está longe dos níveis aceitáveis de civilidade,
Se as autoridades não priorizarem o debate, estare
mos fadados ao caos, É preciso, todavia, ultrapassar
as barreiras burocráticas e criar mecanismos práticos
que possam resolver, de uma vez por todas, o proble
ma e evitar o perigo, A tragédia que sucumbiu Çorupá
no início da semana, isolando 50 famílias, destruindo
redes elétricos, pontes e estradas, ilustram o descaso

governamental com relação aos constantes perigos
causados pelos temporais,

Os milhões gastos nas campanhas políticas são urno
afronta Õ racionalidade, Os políticos torram verdadei
ras fortunas para se elegerem, prometendo "resolver"
os problemas que atligem a população, Empossados,
invertem a prioridade das ações e continua tudo como
dantes no quartel de Abrantes. Precisamos nos levan

tar numa revolução, Não pelas armas, mas sim pelo
debate, na participação ativa dos nossos destinos e,

principalmente, na conscientizöção da responsabi
lidade diante dos desafios que nos são impostos dia

riamente.
Ainda há tempo para revertermos essa situação

humilhante e degradante.

Carta do leitor
,

E preciso reciclar
A reciclagem do lixo não

é apenas uma opção
ecológica, mas sim questão
fundamental para o bem-es
tar das pessoas em seu meio,
O reaproveitamento de cer

tos materiais vem sendo con
siderado à chave do proble
ma do desperdício e, ao

mesmo tempo, a melhor
maneira de tentar reduzir as

grandes quantidades de
resíduos sólidos nos aterros
sanitários,

Reciclar significa econo

mizar recursos naturais; ener

gia elétrica e espaço no

planeta. Além disso, evita a

poluição ambiental e pode
gerar dinheiro, Se ainda exis
"te alguma dúvida quanto
aos benefícios da reciclagem
para o meio ambiente, exis
tem dados incontestá'veis:
uma única latinha de refri

gerante, ao ser reciclada,
economiza energia suficiente
para deixar uma televisão

ligada por três horas,
Desde que exista umpou

co 'de boa vontade, muitas
atitudes pessoais simples po
dem contribuir decisiva
mente paro melhorar o meio
ambiente e a dizer não à

* Mora Regina Krause

deteriorização dos recursos

naturais, Um exemplo de

embalagem reciclável com
a qual nos defrontamos dia
riamente é a garrafa de re

frigerante PET (polietileno
tereftalto), Pesquisadores
concluíram que, devido à
imensa quantidade usada
em quase todos os países -

produção chega a 95 em

balagens por segundo =, es

sas garrafas, se,colocadas
lado a lado, dariam 80 voltas
no Terra,

A produção de PET apre
senta risco para o meio'om

blente. Sua matéria-prima é
o petróleo. Libera CFC (clo- .

roftuorcarbono) que prelqdi
co a camada de ozônio. Nos
Estados Unidos o PET não

pode ser reutilizado em em

balagens para alimentos, Em
todo o coso, é preferível
transformar esse plástico em

outros produtos do que
deixá-lo nos aterros, pois leva
mais de um século para se

degradar. A Rhodia-Ster. '

maior recicladora de PET no

Brasil, utiliza a embalagem na

composição de um tecido
usado para fabricar um de
terminado jeons,

Cada tonelada de popel
reciclado significa de dez a

20 árvores poupadas e eco

nomia de 74% da energia u�
lizada na produção primária
do produto, além de redujl
em mais de 70% a poluição
do ar e em 30% a da água,
O reaproveitamento do po
pel não é um processo muito
simples, por isso, dos 29% da

produção reciclada no Bra·

siL 55% são usadas para coo

fecção de caixas de po
pelöo.

-

A reutilização do vidro

permite uma grande econo

mia de energia em relaçãO
ao que se gasta nc

produção normal, A recicla

gem de apenas 10% já di·
minui esse gasto em 25%,

É preciso lembrar que em

todo 6 processo de recicla'
gem tem seu ponto de parti·
da dentro da casa de coda
um de nós. Portanto, o início
e a continuidade da reutiliza
ção dos materiais depen°
dem da separação do lixO,

de uma ação doméstico,

* Membro da ONG AmigoS
da Natureza, Curitiba,
Paraná

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 necessárias,

CORREIO DO POVO
)

,
,
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Os textos para esta coluna,
com críticas, sugestões e

reivindicações, devem conter
no máximo dez linhas.

Os textos com mais de dez
linhas serão sintetizados pelo
jornal, observando a essência.
O jornal se reserva o direito de

fazer as correções
ortográficas e

gramaticais necessárias.
As cartas devem ser assinadas e

com o nome completo do
autor, endereço ou telefone
para contato. Os textos sem
essas informações não serão

publicados.
As colaborações devem ser

enviadas para a Rua Walfer

Marquardf, 1. 180, Bairro Rio
Molha, 89.259-700. Caixa- Posfal
19 ou pelo feie-fax (047) 370-

7919

HOMENAGEM
Atenção, apoio, respeito, valorização e carinho

marcaram a administração do Prefeito GERALDO
WERNINGHAUS para com a TERCEIRA IDADE em nosso

Município,
Os idosos lhe tributam sua homenagem de

reconhecimento e gratidão pela presença constante
e parceria decisiva no crescer da qualidade de vida
da Terceira Idade em Jaraguá do Sul.
Curvamo-nos aos desígnios de Deus que lhe

reservou viver sua MELHOR IDADE junto DELE, seu
GERALDO

DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE ALMA VOIGT

COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA CENTRO

Edson Junkes/CP

Tamanini é eleito presidente
da Associação dos Municípios
--------------..,---------------------

A escolha do prefeito de Corupá foi feita na noite de segunda-feira
(22), durante reunião dos chefes de Executivos da Amvali

Schroeder - O prefeito de
Corupá, Luiz Carlos Tamani
ni (PMOB), foi empossado
presidente da Amvali (Asso
ciação dos Municípios do
Vale do Itapocu) na noite
de quárta-feira (24), durante
a na Assembléia Geral Or
dinária da entidade, A es

colha de Tamanini aconte
ceu na noite de segunda
feira (22), quando os sete
prefeitos dos municípios que
integram o órgão se re

uniram em Corupá e deci
diram, por unanimidade,
eleger Tamanini para ficar à
frente da associação, por
um ano,

Em princípio, a presidên
cia da Amvali estava sendo
cogitada para o prefeito de
Jaraguá do Sul, na época,
Geraldo Werninghaus (PFL),
que recusou o "convite",
Werninghaus não via razão
na existência da entidade,
Ele chegou, inclusive, a afir
mar que a Amvali não tinha
importáncia, nem havia
'feito nenhum trabalho aos

municípios associados, A dis
puta então ficou entre
Tamanini e o prefeito de São
João do Itaperiú, Alzerino
Bernardes (PMOB),

Ourante a transmissão do
cargo, o ex-presidente da
Amvali, Orlando Nogaroli,
também do PMOB, elencou
as atividades desenvolvidas
pela entidade no ano pas
sado, Ele lembrou o consór
cio de saúde como vitórLa
dos municípios associados,
iamanini, por sua vez, disse

que pretende trabalhar em
conjunto com todos os

prefeitos, para fortalecer a
entidade, "É preciso cres

cer para que a Amvali ten
ha maior representatividade
junto ao governo estadual",
discursou,

PROJETOS - Luiz Carlos
Tamanini revelou alguns pro
jetos que pretende implan-

Presidente: Tamanini discursa durante a posse

Escritório de

ADVOCACIA
Julio Max Manske - OAB/Se 13.088

Advogado Criminalista

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

tar, como a aquisição de
sede própria - hoje a en

tidade funciona no prédio
da antiga prefeitura de
Jaraguá do Sul, Tamanini
quer também desenvolver o
ecoturismo na região, explo
rando o potencial turístico,

- Precisamos cuidar dos
nossos rios para que possa
mos usufruir de água com

qualidade - disse, acres
centando que vai reivindi
car junto ao governo esta
dual a conclusão da Ro
dovia SC-474, no trecho en-

.

tre São João do Itaperiú e

Massaranduba, "Quero tra-'
bolhar em conjunto com os

demais prefeitos, para po
der desenvolver um bom
trabalho frente à Amvali ou
pelo menos igual aos dos
meus antecessores, A von

tade é fazer melhor", afir
mou,

O presidente da Fecam

(Federação Catarinense
das Associações de Municí
pios), Antonio Carlos Zim
mermann, prefeito de Gua
ramirim pelo PMOB, ofere
ceu apoio a Iorncnlnl. Zim
mermann voltou a reclamar
do governo federal que, na
opinião dele, repassou obri

gações aos estados e mu

nicípios, mas não recursos,

"Vamos cobrar o que é de
direito", declarou, informan
do que na próxima quarta
feira (3, promove outra
"Marcha a Broslllo".

Ele disse que os presiden
tes de federações vão co

brar do presidente da Re
pública, Fernando Henrique
(PSOB), ações imediatas
para "evitar o caos nos mu

nicípios", "A maioria dos
municípios tem pelo menos

uma folha de pagamento
atrasada, Outras têm qua
tro ou cinco", lntorrnou.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

DE IMAGEM
Hospital Jaraguá

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

" Check�up
_VIP4"'�
Sua empresa

em ótima forma
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Povonello promete cumprir com
rigor prazos definidos em I.ei

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

Presidente da Câmara de Vereadores lembrou que comissões têm 2Q dias

para apresentar pareceres aos projetos enviados ao Legislativo

Joroçuó do Sul - o presi
dente da Câmara de Verea
dores, Alcides Pavanello

(PFL), disse que não vai per
mitir atraso nas análises, por
parte das comissões, dos pro
jetos encaminhados ao Legis
lativo. Enfático, afirmou que
os 20 dias definidos' pela Lei

Orgânica serão respeitados,
"mesmo que sejam matérias
polêmicas". Segundo Pa-

. vanello, o atraso das comis
sões compromete as vo

tações e pode inviabilizar o

projeto em discussâo.
.
Pavanello assumiu a

presidência do Legislativo
Municipql em fevereiro, de
pois de acordo interno esta
belecendo prazo de um ano

para cada presidente. Eleito
por unanimidade, Pavanello
aproveitou o momento e, no

dia 11, uma semana antes da
primeira sessão, convocou os

15 Vereadores para uma re

união, onde não faltaram
apelos para a unidade e críti
cas com relação aos posicio
namentos pessoais durante
os debates de projetos.

- Discutimos os encami
nhamentos dos trabalhos e a
forma de conduzi-los. Pedi o

apoio para que pudéssemos
trabalhar tranqüilos. Fii
questão de frisar que as dis
cussões mais ríspidas se limi
tassem ao âmbito da Câma
ra e não se tornassem assun

tos pessoais - recordou,
acrescentando que' o de
bate é saudável, mas dentro
das posições exigidas do pro
jeto.

Na opinião dele, os traba-

Edson JlInkes/CP

Rigor: Pavanello promete imparcialidade nos trabalhos

lhos legislativos deste ano de
vem ser desenvolvidos "com
harmonia". "Até quando não
sei, mas, se depender da dis

posição do presidente, até o

dia 31 de dezembro", discur
sou, prometendo imparcia
lidade na condução dos pro
jetos. "Não vou permitir atraso
nas análises de projetos de
quem quer que seja", re
forçou, afirmando que de ou

tra forma seria injusto.
PARTICIPAÇÃO - Sem ter

ainda um projeto definido,
Pavanello pretende atrair a

população para assistir âs
sessões da Câmara de Vere
adores. O objetivo, segundo
ele, é permitir que a comu

nidade possa acompanhar e
entender o papel do verea

dor e sua posição na vo

tação dos projetos.
- Não sei como, mas que

ro despertar o interesse da

populoçöo para os traba
lhos dos vereadores - adian
tou, lembrando que a

função do vereador é con

fundida com a de assistente
social oficial.

PT vai debater crise e metas para 7999
Jaraguá do Sul - o

Diretório Municipal do PT vai
se reunir na noite da próxi
ma segunda-feira (1), no

Sindicato dosTrabalhadores
da Construção Civil e do
Mobiliário, para debater a
crise econômica do País e

deliberar as propostas a se

rem encaminhadas â dire

ção estadual, que pretende
apresentar projeto de alter
nativas à crise. A legenda
discute ainda as metas e es

tratégias para o ano de
1999, com vistas às eleições
,municipais do ano que vem.

- O País enfrenta uma das
piores crises de sua história

e o governo federal se mos
tra cada vez mais submisso
aos interesses internacio
nais, esquecendo o com

promisso social. O PT quer
apresentar propostas que
possam livrar o País do abis
mo econômico - declarou o

presidente do diretório, Luiz
Cezar Schörner.

Com relação âs elei

ções municipais do próxi
mo .ono. Dionei da Silva,
candidato natural do

partido para concorrer

ao Executivo Municipal,
disse que a legenda vai
definir nomes e submetê
los à convenção. "Em

princípio, sou candidato
a prefeito, mas o PT vai
discutir com mais profun
didade a questão, e ana
lisar o quadro político",
desconversou, acrescen
tando que as definições
sairão da convenção,
que analisará também as

possíveis coligações.
O encontro vai reunir

lideranças petistas regio
nais e contará com as pre
senças do presidente esta
dual dolegenda, e�dep�
todo Milton Mendes, do
deputado federal Carlito
Merss e da deputada esta
dual Ideli Salvatti.

Fora de perigo
O prefeito, Irineu Pasold

(PSDB), negou os boatos
em torno da substituição
da secretária interina de

Planejamento, Clarice
Coral.

Especulava-se que o

ex-secretário de

Planejamento no

governo Durval Vasel (PTB),
Otaviano Pamplona, e o

vereador Afonso Piazera
Neto (PTB) estariam no

. páreo para assumir a vaga
de Clarice.

-----------------�--�

Os delegados do PSDB de Jaraguá do Sul podem ·definir
a eleição da Executiva estadual em favor do deputado

estadual Jaime Duarte.
A fantástica votação do deputado federal Vicente

Caropreso no Município - 32 mil votos - credenciou a

cidade levar para a convenção estadual, no dia 14 de

março, 33 delegados que, segundo a Rádio Peão, estão
dispostos a não permitir que o ·comando fique nas mãos

do também deputado estadual Jorginho Mello.
O racha no ninho tucono. vem desde a disputa pela
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, quando

divergências internas tiraram do PSDB a presidência
prometida pelos líderes dos partidos aliados, PFL e PPB.

Reivindicação
Pasold afirmou que a secretária continua, mas confirmou

que, em conversa com líderes do PTB, o partido
reivindicou duas secretarias.

Não se sabe se as secretarias eram em troca de apoio.
Segundo fontes. as secretarias seriam de Educação, para
a ex-titular da posto. Rosimeire VaseL e de Planejamento,

para Piazera.
O prefeito garantiu que não fechou questão e negou

tudo. Mas dizem que ofecereu duas secretarias-adjuntas

Marketing
A vereadora em Jaraguá
do Sul, Niura dos Santos

(PSDB): concluiu o relatório

sobre as atividades dela na

Câmara Municipal no ano

passado.
Ela segue os passos do

vereadqr Pedro Garcia

(PMDB) que há tempo
distribui um informativo

sobre os trabalhos

desenvolvidos por ele no

Legislativo.
De olho nas urnas, os

vereadores tratam de
prestar contas aos eleitores.

Aliás
A chapa "Unidade e

ética", encabeçada por
Duarte, defende a

manutenção da coligação
com PFL e PPB e tem o

apoio de Caropreso,
que continuava a ser

cotado paro presidir o
PSDB no Estado.

Fontes tucanos, entretanto,
garantiram que o

deputado não aceitou
a missão, preferindo

dedicar-se ao

Congresso" .

Troca-troca
Na sexta-feira (19), o

secretária de Educação,
Isaura Silveira, e o chefe de
Gabinete, José Klitzke,
assinaram as fichas de

filiação no PFL,
enfraquecendo ainda mais

o PPB-no Município.
O vereador Moacir Bertoldi
(PPB) desdenhou a perda.

Segundo ele. os dois
eram apenas filiados ao

PPB, mas afinados
com o PFL.

- Os nomes não foram
oferecidos pelo PPB. Eles

(Isaura e Kliztke) deveriam
ter oficializado a posição
há mais tempo - declarou.

�ADD/Maklef]
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços tia área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�O"OçO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�DßRß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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pelo ABN Amro Bank, oita
vo maior do mundo, no ano

passado. Hoje, é o quarto
maior banco privado do
País, perdendo apenas
para o Bradesco, Itaú e Uni
banco. Foi o primeiro ban
co brasileiro a abrir escritório
de representação em Nova
York, em 1957.

SERViÇOS - João Cesar
destacou os serviços diferen
ciados do Banco Real como

parte da estratégia da insti

tuição. Segundo ele, o ban
co dá dez dias sem juros para
os cheques especiais de pes
soas físicas e cinco para pes
soas jurídicas. "O banco tem
o Realcop, um título de ca

pitalização que sorteia sema
nalmente RS 500 mil. A cota
de adesão varia de RS 30,00
a RS 100,00 e, ao final de 36
meses, o investidor poderá
resgatar 77% do valor, corri
gido pela. Taxa de Referên
cia", explicou.

O banco oferece seguros
especiais, que atendem às
necessidades de cada cate

goria. 'Ternos. por exemplo,
seguros de responsabilidade
civil, desenvolvido especial
mente para contador, que
garante determinado volor".
completou.
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

DIRETORIA DA ACIJS É RECONDUZIDA A NOVO MANDATO

A assembléia geral da Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul, no dia 22 de fevereiro, reconduziu a

diretoria para um novo mandato, O relatório das atividades
do exercício administrativo foi apresentado pelo presidente,
Eduardo Ferreiro Horn, pelo diretor-secretário e vices
presidentes, destacando as principais realizações da gestão,
nas áreas de treinamento, administração/financeiro,
associativismo, segurança, projetos, investimentos,
comemoração dos 60 anos, núcleos setoriais e envolvimento
da Acijs na defesa dos interesses dos associados e da
comunidade.

Eduardo Horn elogiou o trabalho dos colegas de diretoria,
pelo comprometimento e envolvimento na realização dos
objetivos e metas, como também a equipe interno. que
executa um bom trabalho. A integração foi outro ponto
destacado, "A Acijs vai continuar forte e atuante", garantiu
Horn. A assembléia também aprovou o balanço geral e
elegeu o Conselho Deliberativo, que foi renovado, em parte,
por força estatutária, junto com o Conselho Fiscal.

O Conselho Deliberativo, por aclamação, reconduziu a

diretoria para o segundo mandato, até fevereiro/2000. Ela é
formada pelos seguintes empresários: presidente, Eduardo
Ferreira Horn; diretor-secretário, Anselmo Ramos; diretor
tesoureiro, Paulo. Obenaus. E, ainda, pelos vices-presidentes
Alexandre Menegotti (assuntos da Indústria), Gentil Marció
(Comércio), Décio Bogo (Serviços comunitários), Alidor
Lueders (Jurídico/Legislativos), Silvio Punchirolli (Treinamento/
desenvolvimento),Gilmar Moretti (Estudos sócio-económicos/
pesquisas), Richard Hermann (Micro e pequenas empresas),
Laercio Luis Coelho (Núcleos setoriais), Christiane Hufenüssler
(Serviços) e Nilton Roque Zen (Segurança).

A posse informal da diretoria da Acijs,junto com a diretoria
da Apevi, acontecerá no dia 9 de março, durante almoço
em homenagem ao vice-governador Paulo Roberto Bauer.

ACIJS ENCAMINHA SUGESTÕES À FIESC

O Sistema Fiesc recebe, no dia 1 de março, o ministro da
Indústria e Comércio, Celso Lafer, além do embaixador José
Botafogo Gonçalves, secretário-executivo da Câmara de
Comércio Exterior da Presidência da República. O encontro
acontecerá no Centro de Convenções do Sistema Fiesc, em

Florianópolis. Na ocasião será formalizada a entrego de
documento ao ministro Celso Lafer contendo as principais
sugestões do indústria catarinense ao governo federal. A Acijs
também está contribuindo com informações e posicio
namentos que integrarão o documento.

APEVI ORGANIZA PALESTRA SOBRE EXPORTAÇÃO
A Apevi organiza para o dia lOde março, às 19 horas, no

auditório do Cejas, palestra com Hélio Rengel sobre
"Exportação - Rotinas, procedimentos e formação de

preços", para qualificar o participante a desenvolver e

executar negócios internacionais de forma eficaz e objetiva.
O público alvo são as empresas que atuam ou desejam atuar
no comércio exterior. O custo para associados da Apevi/Acijs
é RS 5,00, e RS 10,00 para não associados, Informações e

inscrições: telefone 371-1044, com Daniele.

HOMENAGEM "IN MEMORIAM" A WERNINGHAUS

A Associação Comercial e Industrial aprovou a concessão
do título de sócio-benemérito "in memoriam" para o prefeito
Geraldo Werninghaus, falecido no dia 9. A entrega será
durante reunião de trabalho, com a presença de familiares.
A concessão será um reconhecimento aos serviços prestados
à comunidade de Jaraguá do Sul e a parceria com a classe
empresarial,

Banco Real inaugura agência e

promete novidades em serviços
--------------------------------�\
Quarto maior banco privado do País, o Real tem expectativa em abrir 2,5

mil contas nesse ano e seguir crescendo a uma taxa anual de 700%

Retorno do ICMS recuo 7% em relação àmédia de 98

Gerência: João Cesar da Luz

.

Jaraguá do Sul - O Banco
Real inaugurou, na noite da
última segunda-feiro (22), a
agência no Município. O
banco optou por Jaraguá
do Sul após análise do PIB

(Produto Interno Bruto) do
Município - RS 889,7 milhões,
em 1997 - e a renda per cap
ta de RS 14.658,00, além do
número de empresas e de
funcionários. De acordo com

Jaraguá do Sul - A Secre
taria de Administração e Fi

nanças informou que o retor
no do ICMS (Imposto sobre Cir

culação de Mercadorias e

Serviços) recuou 7% em

relação à média de 1998, sain
do de RS 1,83 milhão para RS
1,71 milhão. A queda era es

perado, já que o cálculo do
índice para esse ano foi 3,19
negativos.

Paro o secretário José

Papp, a queda é reflexo da
economia do País, que vem

registrando perda de 10"10 na

o gerente princi
pal da agência,
João Cesar da
Luz, muitas empre
sas da cidade já
trabalhavam com

o banco em ou

tras praças, o que
incentivou a vinda
da unidade.

A agência tra
balha com a ex

pectativa em

abrir 2,5 mil con
tas neste ano,

apostando num

crescimento da
ordem de 100%
-nos seguintes, até
um limite definido

pela direção. As
negociações
com os empresas
e entidades de
classe iniciaram

antes mesmo do dia 22, mas
somente após esse dia o

Banco Central permitiu a

abertura de contos na

praça de Jaraguá do Sul.
"Nossa expectativa são as

'melhores possíveis", revelou.
O banco, que nasceu

em Minas Gerais no início
dos anos 50, como Banco
da Lavoura de Minas Gerais,
passou a ser administrado

produção industrial. "Se a

produção cot conseqüonte
mente o bolo diminui e o re

passe segue a lógica", expli
cou, acrescentando que os

grandes municípios perderam,
como foi o caso de Chapecó,
com queda de 12,57%, e Join
ville, com 3,65%.

Contraditoriamente, o ativi
dade econômica de Jaraguá
do Sul cresceu. O valor adicio
nado para este ano apresen
tou índice de 1,64% positivo,
comparado com o de 1998,
passando de RS 897,42milhões

para RS 902,03 milhões, "Neste
mesmo período, o valor adicio
nado do Estado cresceu C?1o,
mostrando que outros municí

pios cresceram mais que Jara

guá do Sul", justificou Papp.
FPM - Segundo o secretário,

o repasse do FPM (Fundo de

Participação dos Municípios) a
Jaraguá do Sul está estável,
algo em torno de RS 360 mil
rnersos.tO repasse é de acor
do com o índice de partici
pação dos estados. O de San
ta Catarina é 1,27%, e o da Ba
hia é de 9,3C?1o", afirmou.

'01� eerao cbll'lbufdoe confc:wme o regutamento. Casa nowIor de RS 26.000,00. Grátis por sorteio nu oompr88 ecêne de RS 10,00. Cert. daAuto�o I MJ nG 011061168198 .L
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não chegou", afir
mou, lembrando

que os descontos,
que variam entre 15
a 40%, incentivam o

consumidor a com-

Crise econômica não atingiu
o comércio de Jaraguá do Sul

prar mesmo sem ne�

cessidade.
Com relação aos

reajustes de preços,
Pacheco da Rosa

garantiu que não
estão sendo repas
sados para os pro
dutos. "Os lojistas es
tão negociando
diretamente com os

fornecedores para
evitar reajustes. Se
aumentar, não ven

de", prevê, acres
centando que o sucesso

será a participação de to
dos dentro da cadeia de
abastecimento. "Precisa
mos evitar a inflação para
que possamos gerar rique
zas e empregos", comple
tou. Na opinião dele, a cri
se é "apenas mais uma na

História do País".
OTIMISMO - Para o presi

dente da CDL, é possível su
perar a crise com criati
vidade. Ele revelou que, du

ronte os encontros de lojis
tas, tem lembrado aos asso

ciados que é no momento
de crise que o grande em

presário se destaca. "Acon
selho os associados a cui-

--------------------�------------

Presidente da COL disse que retração nas vendas é normal nos dois
primeiros meses do ano e que em março o setor retoma o crescimento

Jaraguá do Sul - Apesar
do estardalhaço e da in
sistência em divulgar que a

crise econômica está redu
zindo o volume das vendas
no varejo, o comércio do

Município ainda não sentiu
os reflexos. Pelo menos é
essa a análise feita pelo
presidente -da CDL, Alberto

poderá fazer uma análise
dos reftexos causados pela
crise após o mês de março,
quando geralmente o setor
retomo o crescimento. "En
tre março e início de maio,
acontecem as liquidações.
É o período da entressafra
de mercadorias. Já acabou
o verão e o inverno ainda

Pacheco da Rosa. De acor
do com ele, a retração,
que em alguns setores che
ga a 40%, é normal nessa
época do ano, quando os

consumidores estão em

férias e já gastaram nas fes
tas de final de ano.

Pacheco da Rosa disse
que o comércio somente

Presidente da CDL, Pacheco da Rosa

darem dos seus próprlcs
negócios, sem se preocu
parem com as grandes re·

des que por ventura estão
em concordata e com a

onda pessimista que se coo
teu sobre o País", disse.

Para a retomada do
consumo, Pacheco da Rosa
acredita que os lojistas de
vom investir em treinamen·
to e na criatividade. "Não
há porque reajustar OI

preços, a não ser que sejam
produtos importados", suge·
riu, lembrando que hoje GI

dificuldades soo maiores,
mas nada do que o lojista
já não sentiu em anos onte
riores.

r -------------------1

: o o Núcleo da Mulher Empresária promove no dia 11 de março, às 20 horas, no Au- :
I
ditório da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), palestra com o

diretor-presidente da Marisol, Vicente Donini. I
I Com o tema "Prontidão às mudanças - ação e reação". I
I O O superintendente do Metalúrgica Menegotti. Eduardo Horn, foi reeleito presidente I
I da Acijs. A eleição aconteceu na noite de segunda-feira (22). I
I o Lilian Werninghaus, viúva de Geraldo Werninghaus, um dos fundadores da Weg, foi I
I eleita para o Conselho de Administração da empresa. I
I
Ela assume o cargo até o.díd' 5 de abril, quando a assembléia geral ordinária/
extraordinária deverá confirmar a eleição. I
IDA administração de Jaraguá do Sul estima receita de RS 4,5 milhões com o pagamento I
I do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). I
I A Secretaria de Administração e Finanças informou que 22 mil. dos 27 mil cornês. já I
I
foram entregues. A previsão é que entre 60 e 65% dos contribuintes paguem o imposto Iem cota única e que a inadimplência fique na casa dos 15%.
L � �

WEG S.A.
Companhia de Capital Aberto - CGC 84.429.695/0001-11
Rua JOinville, 3300 - Jaraguá do Sul - SC

:::abrasca
•••companhia associada

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 E 1997
(Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DA EMPRESA E
CONSOLIDADO DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE

DEZEMBRO DE 1998 E 1997

Senhores Acionistas,
Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações

Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1998.

CONTROLADORA CONSOLIDADO

�__l!!l!Z 1998 1997
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 16.633� 628.102 559.566

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (391) (658) (100.653) (93.957)

RECEITA OPERACIONAllíQUIDA ����
CUSTO DOS PRODUTOS E

SERViÇOS VENDIDOS (11.702) (13.677) (331.611 )(303.391)

Jaraguá do Sul (SC), 12 de fevereiro de 1999.
A ADMINISTRAÇÃO

PASSIVO

CONTROLADORA CONSOLIDADO

����
137.037 85.831 498.720 341.922
------

CQNTRQLADORA ºQNSQlIDADO
.....1l!.!!!! 1997 .....1l!.!!!! �
2.!.l!.i � .� �

446 118 14.636 17.961

2.301 1.600 19.699 17.203

22.400 254 184.391 97.162

2.480 1.902 5.133

20.370 14.792 20.374 14.792

2.963 3.459

1.049 607 10.045 4.254

4.646 4.429 12.524 9.431

RESUlTADQ QPERACIQNAl BRUTO 4.540���
CIRCULANTECIRCULANTE

DEWESAS OPERACIQNAIS (5.801).� (113.969) (85.558)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (5.352) (4.851) (52.832) (44.701)
DESPESAS COM VENDAS (56.311) (43.010)
DESPESAS FINANCEIRAS (16.789) (11.764) (43.262) (31.387)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (19.332) (1.504) (32.036) (16.800)
RECEITAS FINANCEIRAS 35.672 30.664 70.472 50.340

FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS

IMPOSTO DE RENDA

DIVIDENDOS/JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

OUTRAS OBRIGAÇÕES

EXIGíVEL A lQNGQ PRAZO

INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS

EMPI;!ESAS CONTROLADAS/
CONTROLADORA
TRIBUTOS EM CONTINGÊNCIAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES

PARTICIPACÃO DOS MINORITÁRIQS

PATRIMÓNIO líQUIDO

DISPONIBILIDADES 122.815 80.574 283.597 193.667

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

MERCADO INTERNO

/MERCADO EXTERNO

TíTULOS E VALORES
r-: �ÕQUES

MERCADO INTERNO

MERCADO EXTERNO

IMPOSTOS A RECUPERAR

85.627 70.387

61.181 47.301

24.446 23.086

3.631 3.233 3.631 3.233

91.916 58.549

45.667 44.395

46.249 14.154

6.481 112 15.960 5.196

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL

130 8.613 7.148 3.656

83.132 42.663 4.514 2.592

131.102 74.741 157.651 144.493 RESUlTADQ QPERACIONAl líQUIDO �� 93.531�

79.665 56.544 99.115 93.017 RESULTADO NÃO OPERACIONAL (2.898) (2.265) (251) (13.545)
PERDAS/GANHOS DE CAPITAL 444 (3.276)

40.692 13.149 339 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 79.103 66.671 93.724 66.087
4.579 2.078 50.692 43.041 PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO --;ãii) (1.084) (12.601) (7.847)
6.166 2.970 7.844 8.096 CONTRIBUiÇÃO SOCIAL (152) (2.186) (3.466) (4.169)

IMPOSTO DE RENDA (664) (6.411) (12.122) (12.287)
-

-- ___ll1 � REVERSÃO JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO 19.332 1.504 32.036 16.800
--

353.278 295.142 353.278 � RESULTADO líQUIDO DQ EXERCíCIO ..E:.lli� 97.571 58.584

PARTICIPAÇÃÔ DOS MINORITÁRIOS ��
270.000 240.000 270.000 240.000

623 4.430 623 4.430 RESUlTADQ líQUIDQ CONSOllDADQ ����
12.607 13.236 12.607 13.236 RESULTADO POR AÇÃO· R$ 0,15 0,09 0,15 0,09

91.428 52.457 91.428 52.457 VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO - R$ 0,55 0,45 0,55 0,45

(21.380) (14.981) (21.380) (14.981) Demonstrações Contábeis auditadas por Audit Auditores
535.594 394.163 778.197 610.773 Independentes S/C - CRC/SC nQ 1.132.

DESPESAS DO EXERCiclO SEGUINTE 10 11 1.161

1.901 16.828

378

10.512OUTROS CRÉDITOS 4.100

REALIZÁVEL A lONGO P!'IAZQ 84.853 66.360 39.442
------

40.868

EMPRESA CONTROLADORA 82.015 60.684 4.152

DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.256 1.300 27.685 25.820

OUTROS CRÉDITOS 1.582 4.376 7.605 15.048

PERMANENTE � 241.972 240.035 227.983

INVESTIMENTOS 308.611 236.721 42.749 35.452

IMOBILIZADO 5.093 5.251 194.889· 189.509

DIFERIDO 2.397 3.022

TOTAL DO ATIVO 535.594 394.163 778.197 610.773

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
RESERVAS DE lUCROS

AÇÕES EM TESOURARIA

TOTAL DQ PASSIVO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Eggon João da Silva Gerd Edgar Baumer Geraldo Werninghaus

Presidente Vice-Presidente Werner Ricardo Voigt I
DIRETORIA

Décio da Silva Moacyr Rogério Sens Walter Jassen Neto

Diretor Presidente Executivo Diretor Técnico Diretor' de Marketing

Alidor Lueders Wilson J. Watzko

Diretor Administrativo TC-CRC/SC 16.555/0-4
e de Relações com o Mercado CPF 352.366-129-34

Nildemar Secches

Edson Vaz. Musa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.-------_..__.._.....
Palestra
Na próxima segunda-feira (1), a partir das 13h30, no Auditório
do Sesi {Serviço Social da Indústria), a Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer, de Jaraguá do Sul. promove palestra com o

professor Paulo Roberto Barcellos de Mello, abordando os

temas Educação Física, Concepção, Ensino/Aprendizagem
e Importãncia social.

Capacitação
Os professores de 1 ° a 4° séries, de escolas multisseriadas e biblio
tecários de Jaraguá do Sul participaram, durante a semana, de
cursos de capacitação.
Os professores de 1 ° a 4° séries discutiram o resultado do teste de
avaliação de rendimento, aplicado em novembro passado, e o

encaminhamento de ações para o ano letivo.
Os professores das escolas multisseriadas debateram propos
tas de avaliação para alunos e a melhor maneira de utilizar a
biblioteca ambulante.
Os bibliotecários discutiram a questão do incentivo à leitura
e à pesquisa.
Turismo
A Secretaria de Desenvoivimento Econômico de Jaraguá do Sul
está distribuindo a Z' edição da Agenda de Eventos/99.
A agenda reúne informações sobre os eventos artísticos e

culturais do Município e está constantemente sendo atua
lizada.
O trabalho está disponível pela Internet, no endereço
www.netuno.com.br\pmjgua ou na própria secretaria.

Encontro
A Ajapsy (Associação Jaraguaense de Psicólogos) vai rea
lizar nos dias 16 e 17 de julho, no auditório da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. o 2° Encontro jara
guaense de psicólogos, tendo como tema central "Relacio
namentos", abordando subtemas como: casamento, sepa
rações, filhos de pais separados e agressões familiares .

Direitos humanos quer debater

desemprego e geração de renda
---------------------------------

Entidade pretende ainda trabalhar a conscientização dos direitos
humanos, buscando a cidadania e integrando a comunidade

Jaraguá do Sul - O
combate ao desemprego
e a busca de alternativas
de renda para os traba
lhadores são os principais
eixos de luta dos centros
de Direitos Humanos de
Santa Catarina, neste
ano. A linha de ação foi
definida em reunião da

coordenação estadual,
realizada no sábado (20),
no Sindicato do Mobi
liário.

A direção decidiu ain
da divulgar as propostas
da organização não-go
vernamental. buscando a

conscientização da po
pulação para que co

nheçam seus direitos. "A
idéia é debater com a

comunidade os objetivos
dos trabalhos, informando

sobre os direitos de cada

um", resumiu o coordena
dor estadual. Gelásio de
Oliveira.

Na opinião dele, a

maioria da população
tem um conceito errado
do trabalho desenvolvido

pelos Direitos Humanos,
graças às campanhas
contra o movimento. "In

felizmente, os Direitos Hu-'
manos é visto como uma

organização que atua na

defesa de bandidos, o

que não é verdade. Nos
sa luta é para garantir os

direitos do cidadão, que
vêm sendo desrespeita
dos", explicou.

Os centros irão traba
lhar na organização dos

desempregados, atuar
nas cooperativas e cobrar

do Estado providências
para viabilizar a crtcçöo
de empregos e renda,
"Além das ações propôs
tas, pretendemos mostrar
à comunidade a nossa

preocupação com rela

ção ao desemprego,
gerador de conflitos e vi
olência", disse o coorde
nador no Município, Sér

gio Hornrlch.

A entidade aproveita o

tema da Campanha da
Fraternidade deste ano,

desenvolvida pela Igreja
Católica, cujo o tema:

"Sem trabalho... Por

quê?", que pretende dis
cutir as conseqüências
sociais do desemprego,
apelando para a mu

dança de rota da econo
mia do País.
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'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 ein até 12 meses (Pessoas Físicas).*

REAL EMPRESÀ PLUS Cheque especial para Pessoas Jurídicas com 5 dias por mês
sem juros.*

DESCONTO DE CHEQUE Taxas competitivas, sem burocracias (Pessoas Jurídicas).*

*REALMASTER - 10 dias por mês sem juros alternados ou consecutivos no período de JO dias. A partir do 11° dia serão cobrados juros de todo o período.
*REAL EMPRESA PLUS. 5 dias por mês sem juros alternados ou consecutivos noperlodo de JO dias. A partir do 5° dia serão cobrados juros de todo o período.
*sujeito a análise de crédito.

Futuras instalações - Rua Preso Epitácio Pessoa, 61 - Defronte ao Corpo de Bombeiros

Abra já sua conta, no endereço acima ou:

Disque Real 326.7325/433.7325/(048)247.7325
Via Internet - www.bancoreal.com.br

,

.' .Ina�,g-urac;ão
22.02.99 ','
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DROGARIA VIDA E SAÚDE

<DT. 9lClJT 91ídekí c:Rodrígues da Öíloa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá doSul-SC

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8o�to .

..

I Calçadão, 364 - c/ estacionamento ane�o - não fechamos para almoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

MANIA DE VENDER BARATO

Calçadãoda
Marechal, nº 180

(antiga Loja Fruet)

Fone: (047) 371-5800

Clínica Especializada em Ortodontia

J.J. Carlon

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

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

Dr. J.J. Car/on - CRO 717

Dr. M. Marcello Car/on - CRO 4190

Dr. Márcio A. Car/on - CRO 4546

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

CELsoL

Loja de Móveis Vieira inaugura
filial na cidade de Corupá

Com o objetivo em fortalecer o comércio da cidade de Corupá e oferecer mais opção no

segmento moveleiro, a Loja de Móveis e_ Eletrodomésticos Vieira inaugurou, sábado (20). a
primeira filial no centro da cidade, com muitos fogos, música, salgadinhos e bebidas para

todas as pessoas que visitavam a loja.
Trabalhando com todos os tipos de móveis, eletrodomésticos, linha infantil, bicicletas e

tapetes, a loja oferece as melhores marcas como colchões Mannes, Móveis Rudnick,
Cozinhas Marel, entre outras, e ótimas condições de pagamento, dispondo de crediário

próprio, aceitando cartão de
crédito e também

negociando com o cliente.
De acordo com o

proprietário, João Batista À

Vieira, "nós estamos à �
disposição do cliente para

oferecer as melhores

condições, sempre
trabalhando no sentido de

ter o melhor preço da

praça", e acrescenta que "a
cidade necessitava de uma

loja bem equipada para que
o cidadão corupaense não

precise se deslocar para
cidades vizinhas, fortalecendo

o comércio local". Qualidade: loja trabalha com as melhores marcas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Café Confusão éAcid

Moon, uma trip selvagem
A festa vai rolar neste sábado na abertura da temporada/99 do

Café Confusão. A casa noturna que traz o mais puro techno

para as pistas de danças de Jaraguá do Sul, reabre as portas
com a festa Acid Moon, uma trip selvagem. Ao som dos DJ's

Fernando, conhecido da galera que freqüenta o Bali Hai.ino
Balneário de Piçarras, e Lolo, de Joinville, a noite de amanhã

é para não ser esquecida.
Localizada num casarão estilo mal-assombrado, na Rua Max

Wilhelm, ao lado da antiga fábrica de bebidas, o Café Confusão

mantém as três áreas que transformam cada festa em uma

verdadeira reunião de tribos. Na reabertura, show ao vivo com a

Banda Gata Parida, ao ar livre. Quem preferir, um bar exclusivo,
com coquetéis dos mais variados sabores e cores.

Patricinhas e mauricinhos se deliciam no segundo piso, ao
som dos DI's. No ambiente, mesanino para um descanso

rápido. Já para os apreciadores do bom e velho rock-n'<roll, a

pista situada no térreo é parada obrigatória. Também entram

no repertório pagode e axé music. Os bônus que oferecem

descontos variados estão sendo distribuídos no Sorvetão,
Smurf' s Lanches, Quik Dog e na Choperia da Praça.

Ingressos antecipados, na Som Mendonça.
.. ,

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

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104. - Centro - Jaraguá .

do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltapocu Há 72 anos

- Em 1927, os moradores do Ribeirão Molha encaminhavam petição,
pedindo que fosse empregado em serviços naquela estrada, a renda do

imposto de conservação, o superintendente despachava ao intendente
Arthur Müller: "Ao sr. intendente de Jaraguá, para providenciar como
forma conveniente ao interesse público".
- O PRC (Partido Republicano Catarinense) escolhia, pelo sufrágio de

todos os municípios, o dr. Celso Bayma para renovação do terço no

Senado, e o dr. Edmundo Luz Pinto, Abe_lardo Luz e Fúlvio Aducci, para
as cadeiras vagas na representação da Câmara. Foram aprovadas noções
de aplauso e solidariedade aos srs. Adolpho Konder, pela maneira digna
de sua administração, Washington Luís, pelo patriotismo, e dr. Victor

Konder, ministro da Viação, e ao dr. Ulysses Costa, pelo seu inesquecível
trabalho de pacificação política.
- Jornal da sede de Joinville fazia sérias acusações, segundo o qual os
funcionários municipais dos distritos estavam com muitos meses de atraso,
e o CORREIO DO POVO pedia o nome do funcionário em atraso.

Há 7t;anos
- Em 1928, o superintendente municipal, dr. Ulysses Costa, oficiava ao

intendente de Bananal (atual Guaramirim) sobre o péssimo estado da

estrada que liga Bananal a Schroeder, obrigando as pess�las passarem

por Itapocuzinho, que era uma grande volta. Reiterava o superintendente
as ordens ex-pressas no ofício n? 08/11/1927, recomendando imediato

início das obras de reconstrução.
- O superintendente ainda aceitava o pedido de exoneração de Alfredo

Fiedler, encarregado da barreira da estrada Jaraguá, e designava o sr.

Vicente Pali.
- O Café e Restaurante, de W. Schmitz, perto da agência dos Correios,
convidava a seleta população de Jaraguá para a abertura, quinta-feira, dia 16/
2/1928.

Há 70 anos
- Em 1929, o Sehnetzenverein Jaraguá Central convidava para a AGO, dia 26/1,
às 8 horas, no Salão Buhr, com a seguinte ordem do dia: 1 ° admissão de novos

sócios; 2° prestação de contas; 3° relatório de caixa; 4° eleição da-diretoria e 5°

diversos. A diretoria eleita para o ano de 1929 era a seguinte: presidente,Reinoldo
Rau; vice, João Emmendoerfer; 1 ° secretário, ArthurMüller; 2° secretário, Erich
BIosfeld; 1 ° tesoureiro, Paul Neitzel, e 2° tesoureiro, João Karger.
Vale lembrar que tinha outro clube, de nome igual, destinado para futebol
- Sport Klub Jaraguá.

.

- O "Realienbuch fuer Deutsche Schulen in Brasilien" era levado à

impressão pelo editor - Rotermund & Cia., de São Leopoldo, RS.

Há 68 anos
- Em 1931, o governo provisório do Estado de SC estava exonerando velhos

servidores com 10, 20 ou mesmo mais anos, sem mais nem menos.

- O jomallevantava a questão: "Não deviam ser levado em conta os chamados

"crimes políticos", porquanto no Brasil, pouca gente existe que não 'tenha
"rasca na assadura", em matéria dessa natureza.
- Em Joinville, por causa dos impostos, acabava de cerrar as portas a firma

Schmalz & Cia., por não colocar seus produtos, com a grande alta dos

impostos que recaía sobre amatéria-prima
que importava: artigos de juta. Também
as firmas Souza Cruz, Lafayete e Caxias

desempregavam cerca de dois mil

operários. A fábrica de fósforos reabria,
mas a caixa custava 200 réis.
- O Floresta FC realizava baile de Ianta
sia, no SalãoBuhr, abrilhantado pelo "Jazz
Band Elite", de Corupá. Seus jogos
realizavam-se no campo do Piazera, antigo
Germânia, que se mudava para as terras

de Czemiewicz.

Qualidade
Marista de

Educação

&'7

REMINISCÊNCIAS .

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (151) - APONTAMENTOS
Como informação histórica para aquela

região do atual bairro da Barra do Rio Cerro,
vale a pena rememorar que, quando da Revo

lução Federalista, antes mencionado por Udo

Ramlow, de Pomerode, em suas memórias
sobre manobras militares, este capítulo dá

seguimento àquelas notas, para completar o
roteiro das forças revoltosas de Saraiva, co
mandadas pelo seu irmão, Aparício, e gen.

Jaques Ouriques, vindas de Joinville com

direção a Blumenau, no que não foram. bem
sucedidas, pelos entraves encontrados ao lon

go do trajeto.
As forças rebeladas, sob o comando do

uruguaio, "general" Gumercindo Saraiva, vi
nham do Sul do País para derrubar o presi
dente mal. Floriano Peixoto, que sucedia ao

,ral. Deodoro da Fonseca. A capital Dester
ro (hoje Florianópolis, por isso!) estava nas

mãos dos revoltosos e cometeram as maiores

atrocidades, assim como também estava Ita

jaí, onde Gumercindo, Aparício e Cesar Sa
raiva tentavam tomar Blumenau, onde encon

travam, pela resistência à Junta Governativa
e depois ao ten. Machado, quando se realiza

va a eleição municipal de 31/8/1891, em que
haviam sido eleitos o então superintendente
dr. José Bonifácio da Cunha e os conselheiros

Augu-sto Müller, Luiz Altemburg, Henrique
Reuter, Leopoldo Knoblauch, Pedro Schmidt,
Henrique Krohberger, Fernando Braatz, Luiz

Abry, Emílio Wehmut, Alexandre Lenzi,
Gustavo Salinger, Frederico van Ockel e

Jorge Wamser. Acontece em 29 de dezem-,
bro a renúncia do governador Lauro Müller,
em que, permanecia no poder a intendência

nomeada pelo governador renunciante, em
possado em 18 de janeiro de 1890, isto é,
Bonifácio Cunha, Henrique Clasen. Frederi

co .Rabe, Gottlieb Reif e José Agostinho
Pereira. Gumercindo estava em Itajaí para
tomar Blumenau, em' vão, havia que traçar
uma nova estratégia, pegando Blumenau por
uma outra rota, que é a contada anteriormente

por Udo Ramlow. Daí a expedição, do lado
de Blumenau. Marcharam de Joinville pan
Bananal (atual Guaramirim), e ali acamparam
à margem esquerda do Rio Itapocuzinho, con
postos avançados no antigo Estabelecimento
Jaraguá, de Emílio Carlos Jourdan, aí na Proc
Gomes de Oliveira, antiga propriedade do dr.
Mário Tavares e atualmente pertencente a

Ademar Menegotti, casado com uma Rubini
filha de Constantino, de saudosa memória, um
outro posto nas terras do Parque Municipal
de Eventos, próximo do Ribeirão Molha, eo
outro, onde hoje tem início a Rua Ângelo Pi

azera, na rótula que dá para a Rodovia Wolf

gang Weege, no lado direito do Rio Cerro,
que logo em seguida deságua no Rio Jaraguá
na atual empresa Malwee, onde existia um

posto de gasolina da firma W. Weege. Ali

acamparam as forças revoltosas, estrategica
mente, porque sabiam que qualquer ataque só

poderia vir do lado esquerdo do Rio Cerro,
daí a precaução, pois, temiam as forças le

galistas do gen. Pinheiro Machado, que tarn

bérn estava no encalço deles.

No 2° Livro de Jaraguá, do mestre Emílio

da Silva - Um capítulo da povoação do Vale

do Itapocu, às págs. 144 a 147 -, registra fa·

tos acontecidos que precipitavam aconteci,

mentos, em que não havia julgamentos, mas

simplesmente execuções, onde acabaram de

goladas Frederico Negherbon, às margens do

Rio Itapocuzinho, e Albert Schulz, na Barra

do Rio Cerro, além de Victor Rosenberg,
primeiro intendente do distrito de Jaraguá do

Sul, que escapou por pouco de ter o mesmo

fim. Trazemos para estas reminiscências; os

depoimentos do mestre Silva: (1) "No início
do ano de 1893, Chico Mendez e sua família
inclusiveManoel, Antonio e Joaquina, transferi
ram-se para a propriedade de Kraemer. Ali tra

balhou com seus filhos na tarefa árdua de des'

matamento para a plantação de produtos indis

pensáveis à farru1ia do adventista Kraemer."
Fritz von Jaraguá - 2/99

Do aceno de Faustino Girolla, uma foto do passado, sem data.foi encontrada IlUIIl cofrinh"
de madeira que hoje tem mais de 100 anos, ainda perfeitamente conservada. Girolla e

Paulina, a esposa, uma Rubini, souberam identificar: uma irmandade de quatro Bortolini'
(da E) Narciso, Diamantina (Piazera), Luiz e Feliciano

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Transformações são

necessárias e inevitáveis na

paisagem urbana de uma cidade.

Muitas vezes, são tão radicais

ao ponto de aniquilar todo
um passado, extirpando com

isto a própria identidade

dos cidadãos que nela residem.

Sua história e sua cultura passada
simplesmente são apagadas da

paisagem urbana. É o que

aconteceu conosco. Mais um

exemplo claro disso encontramos

nestas fotos. Se perguntarmos
aos mais idosos, certamente
se lembrarão onde ficavam

esta igreja e o Salão Cristo

Rei. Para os jovens, porém,
é uma incógnita. E não só as

edificações se foram. Estas

eram expressão de uma cultura, .

modo de pensar e viver.

E ao desaparecerem,·com
elas desaparecem toda uma

bagagem cultural. Por isso,

penso que seria interessante

repensar nossa maneira de

modificar nossa paisagem urbana. IgrejaMatriz Santa Emüia

Salão Cristo Rei (ambos à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, onde hoje se situa a Igreja Matriz São Sebastião)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FALECIMENTO

Baldur Magnus "Stuka" Grubba
Na manhã de 18/2/1999, circulou

em Jaraguá do Sul a notícia do faleci
mento do engenheiro BaldurMagnus
Grubba, popularmente conhecido por
"Stuka", filho dos finados Harry A

dalberto Grubba e Hildegard Geffert
Grubba.

Em seguida confirmou-se o lutu

oso fato, com os pormenores de que
encontrava-se no Balneário de Itape
ma, quando sentiu-se mal, sendo le
vado às pressas a Navegantes, onde
um táxi-aéreo da Unimed o conduziu
a Curitiba, vindo a falecer, apesar de
todos os esforços da medicina, sendo
sepultado no Cemitério Parque do 1-

VIDA ROTÁRIA

guaçu, com a presença de jaraguaen
ses com os quais mantinha amizades
de juventude, aos 57 anos.

O apelido "Stuka" lhe fôra dado

pelos familiares, de vez que mantinha
média abaixo de sua altura.

Era componente do grupo juvenil
do Clube Atlético Baependi, treina
do pelo dentista Arnaldo Otto Schulz,
o "Carranga", em 1954, ocupando a

alfaria (meio do campo).
Após estudos em São Leopoldo,

formou-se engenheiro pela Faculdade
de Engenharia do Paraná e, no tempo
em que Jaime Lerner, como prefeito
de Curitiba, foi secretário municipal

de Obras Públicas, de Curitiba.
Vale lembrar que, quando da ad

ministração Mayer x Schmöckel, foi
Baldur Grubba contratado para super
visar as obras no Município de Jara

guá do Sul, por algum tempo, no

período 1970-1973.
Dos seus tempos de mocidade,

dentre muitos outros, são lembrados
o "Cascudo", Rainer, Schwerdtner,
Rocha, Piazera, Verch, Gito e Benti
ca.

CORREIO DO POVO apresenta
condolências aos familiares do distin
to jaraguaense, e que Deus o tenha na

santa paz!

Os frutos do intercâmbio de jovens
Jaraguá do Sul - Na reunião

de dois do corrente, o Rotary Club
recebeu a visita do jovem Thomas

Herbst, acompanhado do e x

intercambista Mauro Fábio Koch,
atual integrante do Rotary Club
Jaraguá - Pérola Industrial, e do
rotariano daquele clube, Ingo
Krause e esposa.

Vale lembrar que o então

intercambista Mauro Fábio Koch foi

hóspede do Rotary Club de Far

mington, nos EUA, estabelecendo-se
uma sólida amizade entre jovens,
principal escopo da Comissão de

Serviços Internacionais, atualmente
sob a direção do rotariano Douglas
Corrêa Anjo, onde se destaca dentro
do Plano de Atividades, o envio de

jovens da comunidade de Jaraguá do
Sul para estudarem no exterior através
do intercâmbio de jovens.

Os Rotary Club Jaraguá do Sul
e o Jaraguá - Pérola Industrial

aplaudem este intercâmbio que

veio dernonstrar, na prática, como
funciona o programa, frutificando
com visitas e colaborando, mais
adiante, na compreensão mundial.
Bem-vindo, Thomas, e tenha uma

boa estadia entre nós!

FORMATURA

Paulo Roberto Wille
Jaraguá do Sul - o jovem

acadêmico de Medicina, Paulo
Roberto Wille, filho de Edmun
do e Emma Pereira Wille, colou
grau, em 23 de janeiro de 1999,
pela Universidade Federal de

Santa Catarina, após longos anos
de estudo.

O novel profissional em

mediei na deverá partir para a

Alemanha, no próximo dia 25 de

março, onde irá especializar-se
em Radiologia, na cidade de
Mainz.

O CORREIO DO POVO fel icita

o novo médico e seus pais, pelo
belo alcance profissional, com os

votos de q ue retorne ao, nosso
meio para prestar serviços de alta
qualidade aos seus clientes.

Memória Jaraguaense '

'

, ,

,
.

O que faltou. para contar... (XCX)
"

..
,

.
Tio Eugênio . , ,

Nas "Reminiscências do CP, ed. 3679, de 7/3/1992, pág. 2", fizemos referências de uma rua que homenageava
nosso fundador. Francisco F. Fischer leu a matéria, no "Lar das Flores", e me procurou para dizer que, onde
estava o antigo Inco (Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina), aquele prédio foi construído por Wilhelm

Weege, com a finalidade de estabelecer ali um banco, entrado lá o Banco Agrícola e Comercial, em 1937, depois
Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S.A., Banco Brasileiro de Descontos S.A., transformado depois
em Bradesco. "Chico Fischer, que já foi guarda-livros de Weege, disse, também, que quando Weege construía

calçada, um dia apareceu o prefeito tenente Leónidas Cabral Herbster, dizendo que deveria levantar a calçada,
que estava muito baixa. Weege não atendeu. Então o tenente Herbster mandou colocar em cima da calçada
carradas e carradas de barro, afim de que fosse levantado o nível da calçada, o que, depois, de fato aconteceu. Em

12/3/1992, às 15h35, estou na casa de Alfonso Buhr, para colher o endereço do "Brasil-Post"; comentando as

últimas reminiscências, que eu lia para ele que já não enxergava bem, as notas sobre a Rua CeI. Emílio Carlos
Jourdan e ele rne revela coisas interessantes: na esquina onde Aurélia Vieira Walter tinha a escola federal, de
acordo com o Decreto n° 13.014, de 4/5/1918, tendo em vista o que dispunha o Decreto Legislativo n° 3.361, de
26/1011917 (vide "Confira a História", anotações de 1922, CP, ed. 41, contracapa, de 1111/1922), lá Alvim

Walther, agente do "Correio e Telégrafo", numa parte da sala tinha a agência, depois estabelecia-se a "Pharmácia

Central", de Werner Buhr & Costa, este chamava-se Altino Januário Costa e ainda lá existia a alfaiataria onde
Buhr fazia as suas roupas com os alfaiates Joaquim Piazera e Romeu Bastos. Voltaremos. Até a próxima.

Sexta-feira, 26 de fevereiro de 1999

SOCIAIS

Bodas de Prata
Jaraguá do Sul- Transcorrerá

em data de amanhã, 27 de

fevereiro de 1999, a Bodas de

Jaraguá Esquerdo, nesta cidade.
Vale lembrar que Waldernar

Reeck foi eficiente funcionário
Prata do distinto casal Marlí Rode. do Escritório A Comercial, em

e Waldemar Reeck, desta cidade,
com a comparência do casal à

Igreja Evangélica Luterana da

Barra do Rio Cerro, às 19h30,
onde serão abençoados pelo
pastor por tão signifi.cativo
alcance de vida conjugal. Os
filhos Adriana, Andressa e

Alessandra, como não podia
deixar de ser, distribuíram
convites aos parentes e amigos
de suas relações, con vidando
para a solenidade religiosa e

recepção dós convidados no

Salão de Festas Bompani, no

cujo período contraiu núpcias, e,
agradecido ao seu "patrão",
convidou o casal para ser seu

padrinho, fato que renovou,

agora, ao completar 25 anos de
casados.

A foto mostra um instante do
distinto casal no apartamento do

padrinho.
CORREIO DO POVO, ao ensejo

de tão significativa data, apresenta
ao casalara se cobrindo de prata,
com os votos de perenes fe

licidades, extensivos aos seus

filhos e familiares.

SÁBADO
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

SETOR MATRIZ
DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

OShOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

o caminho do fracasso à vitória
Neste segundo domingo da Quaresma, o evangelho aponta para a

vitória de Jesus Cristo. No entanto, o caminho para a vitória é intrigante.
É, de fato, necessário passar pelofracasso da cruz para chegar à vitória? ...
Pelo entendimento de Deus, é. Pelo nosso ... por não só a vitória? Nossa

cabeça, na verdade, não pensa pelos critérios de Deus. Neste tempo de

Quaresma e Campanha da Fraternidade, o caminho que a proposta de

Cristo precisa seguir é o mesmo. Com relação à pessoa humana, o

episódio da transfiguração consiste em a pessoa humana voltar à origem
de sua dignidade, tão espezinhada atualmente pelo desemprego. Na
origem do projeto de Deus para a pessoa humana está a dignidade dos

filhos e fühas de Deus. Uma dignidade que Deus assim quis. Dignidade
que assim ele também respeita e quer que seja respeitada.

Em Jesus Cristo transfigurado, Deus mostra o caminho para a

recuperação da dignidade da pessoa humana. No projeto de Deus, a

"transfiguração" consiste em que os excluídos se �ornelÍ1 incluídos.

Apoio:

® - �TAFAC - TAVARES ma
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS

Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380
Avenida Marechal Deodoro - 371-3969

da Fonseca, 429 - Sala [05 Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Ed. Flor,ença - 1° andar Filial- Fone: (047) 371-7311

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125 Rua Walter Marquardt, 110

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Com ela voce domina a sua energia vital

Veja só: a gente respira em

média 18 mil vezes por dia. São

18 mil chances de nos fortale
cer. É de jogar fora?

Processos importantes do
nosso corpo, como as secreções
do sistema digestivo, os bati
mentos cardíacos e o próprio
funcionamento dos pulmões, in
dependem da nossa vontade: são

regidos pelo sistema nervoso au
tônomo. Mas quando controla
mos a respiração consciente

mente, regulando a inspiração e

a expiração, passamos a coman
dar o movimento dos pulmões
e, em conseqüência, os batimen
tos cardíacos e as secreções di
gestivas.

Já ouviu falar nos chakras,

aqueles centros de energia que
temos ao longo do tronco e da

cabeça? Pois eles também se

nutrem do prana ou ki- ou chi

que a respiração traz, através de
milhares de canaizinhos de e

nergia vital que nos povoam.
Mergulhe em bons livros de

yoga se quiser se aprofundar no
assunto, que é fascinante.

Há muito mais entre uma

narina e outra do que supõe
nosso nariz. Pra dar um exem

plo bobo: as duas narinas rara

mente funcionam ao mesmo

tempo, uma está sempre respi
rando mais que a outra durante

períodos que vão de uma hora

e meia a duas horas. Se entra

mais ar pela narina direita, fi-

camos mais ativos e atentos ao

mundo exterior. Se entra mais

ar pela narina esquerda, ficamos
mais quietos, mais passivos c

voltados para omundo interior.
Pode-se tirar muito partido des
sa coisa tão simples. Descan
sando depois do almoço, diga
mos, você deita sobre o lado

esquerdo; isso faz sua narina

direita se abrir e ativa os pro
cessos digestivos. Quando vai

dormir, deita igualmente sobre
o lado esquerdo para abrir a

narina direita e gerar calor no

corpo. Mas daí a cinco ou dez

minutos vira para o lado direito

para abrir a narina esquerda.
O que acontece? Relaxa, acal
ma, bem no ponto pra dormir.

Há três aspectos básicos na respiração: ritmo, profundidade e duração
A respiração lenta acalma,

deixa a pessoa pacífica e com

preensiva, produz clareza de

pensamento. Ajuda a desen
volver uma percepção mais

ampla de todos os fenômenos,
aprofunda o autoconhecimen
to e a consciência universal.
Diminui o ritmo das atividades

biológicas e a temperatura ten
de a baixar.

A respiração rápida excita,
produzindo um estado mental

instável. A pessoa muda

emoções bruscamente e tem

reações inesperadas de ataque

e defesa; torna-se mais subje
tiva e egocêntrica, vê mais os

detalhes que o todo, fica mes

quinha.
A respiração profunda gera

harmonia entre todas as

funções do corpo, e com isso

há mais satisfação, estabili
dade emocional, confiança e

capacidade de expressão. Fa
cilita a meditação e o senti

mento amoroso.

A respiração superficial
gera carência, já que não su

pre as necessidades orgânicas
de oxigênio, e isso se reflete

no estado mental e emocional.

A pessoa fica medrosa, volú
vel, insegura, ruim de memória

e de intuição. A angústia tem

muito a ver com isso.
A respiração longa dá poder

de concentração e sintoniza a

gente com oritmo do universo;
traz paciência, calma, tolerância,
desenvolve uma visão profun
da das coisas e a consciência do

aqui-agora. Amemória e a visão

do futuro se tomam mais exten

sas e claras.
A respiração curta é disper

siva, traz impaciência, cria um

ritmo irregular; a gente muda

muito de idéia, tende àintolerân
cia e ao mau humor. Custa a se

adaptar aos ambientes, vi ve

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

J'---------

9lU/é1S de cyogé1
com relaxamento e meditação

O Inti-Liceu da Vida informa que as matrículas para as Aulas de Yoga
e História da Arte já estão abertas. Não esqueça que se fizer a reserva

até o dia 21 de fevereiro, estará isento da taxa de matrícula das aulas

que iniciarão no dia 3-de março.

Rua Emílio Stein, 300eur - Centro - (Rua do Edifício 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

sempre em conflito e se apega
mais aos detalhes que ao todo.

Fonte: Deixa sair
Sonia Hirsch

Rua Bernardo

Dornb.usch,
1611-Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069:'

Jaraguá do Sul

., lIt.. Kastrup &

� Junqueira ltda.
Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BOM
COMPORTAMENTO
• Emoções, aplausos e um

show de bola estiveram
.

presentes na partida de

futsal realizada no Ginásio

de Esportes Arthur Müller,
no último sábado (20),
envolvendo as equipes da

Breithaupt/FME, de Jaraguá
do Sul, e a poderosa GM, de
São Paulo, considerada uma

das melhores equipes do

Brasil. Um dos pontos altos

do espetáculo foi o incentivo

de cerca de dois mil

jaraguaenses à jovem e

talentosa equipe local, que
fazia a sua estréia perante à

torcida. Desta vez,

prevaleceu a boa educação e

o respeito aos adversários, o

que não ocorreu nos jogos
contra as equipes de

Curitibanos e São Bento do

Sul (Tuper), no ano passado,
durante disputa do

Campeonato Estadual, nos

quais alguns maus

torcedores exageraram na

dose, parti ndo para pesadas
agressões verbais e físicas.

O comportamento exibido no

jogo contra a equipe paulista

CENTERRSOM

,.
CD's - DISCOS - FITAS

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

çombina mais com a imagem
que Jaraguá do Sul tem e

deve mostrar a quem nos

visita.

GAROTA
..

VERAO
• A RBS TV realiza na

noite de hoje (26), a partir
das 23 horas, na Sociedade

Vieirense, a etapa Jaraguá
do Suldo badalado concurso

Garota Verão, cuja
finalíssima será nas areias

de Balneário Camboriú, no

próximo mês. A banda In

Natura é quem animará a

noite.

NOTRE
• Depois do sucesso da

Festa das Mulheres, a Notre

programou para este sábado

(27), a partir das 23 horas,
uma noitada dedicada aos

"bons de bico", a
Festa do Chope.
A bebida oficial das
festas germânicas
catarinenses estará sendo

distribuída gratuitamente
durante toda a noite.

Ingresso: R$ 5,00.

®

QUICK
DOG

Serginho
Bagattoli e
Nívea
Goederdt
em recente

noite de

agito na

Notre

CURSINHO

Colégio Evangélico
Jaraguá

371-3022

,

(AFE
..

(ONFUSAO

diretores globais,
encontram-se abertas desde

a última quarta-feira (24), no
quiosque em frente à loja
Colcci, no segundo piso do

Shopping Mueller. Atores e

diretores dos programas da
TV Globo, "Malhação" e

"Você Decide" e outros

profissionais, irão promover
atividades que envolvem

trabalhos cênicos, de
preparação vocal, expressão

.

corporal e interpretação.
Entre os professores estão os

atores Hugo Gross, André
Marques e Bruno Gradim; o
diretor geral de "Malhação",
Flávio Colatrello Jr.; Oswald

Berry, coreógrafo da Xuxa;
Ana Kfouri, que trabalha

expressão corporal com
atores da Globo; e Neto

Costa, preparador vocal de
Ivete Sangalo. Serão dois
cursos: um para adultos e

outro para crianças. Ambos
trarão conhecimentos
básicos de interpretação
visando o desenvolvimento
da espontaneidade diante
das câmeras. Os cursos serão

realizados a partir de 5 de

março no Centreventos Cau

Hansen, em Joinville, e terão

duração de dois meses. A

taxa de matrícula é de R$
35,00 e duas mensalidades
de R$ 180,00. Mais
informações pelos telefones:
451-8078 e 451-8079.

MEIN BIER

• A primeira promoção de

1999 do Café Confusão, a
Acid Moon, uma tripe
selvagem, acontece neste

sábado (27), a partir das 23
horas. Com grandes
novidades em seu visual,
principalmente na área

externa (jung Ie) e na pista
techno, a casa promete
repetir o sucesso de público
do ano passado. Para a

promoção de amanhã,
estarão agitando as pistas os

DJ's Fernando (techno) e

Lolo (pop), ambos do Bali

Hai, de Piçarras. E, lá fora, o
som estará a cargo da banda

Cata Parida, de Jonville. Os
bônus (limitados) estão
sendo distribuídos em vários

pontos da cidade.

CURSO DE

INTERPRETAÇÃO
PARA TV
• As inscrições para o

curso Livre de

Interpretação para TV,
ministrado por atores e

, ..

(AFE PINHAO
• Para comemorar o grande
sucesso obtido durante o

verão, a equipe do Café -

Pinhão, da Praia de Perequê,
faz uma grande festa nesta

sexta-feira (26) e sábado

(27) para a despedida oficial
da temporada. Bandas da

região, entre as quais a

Estatura Mediana, de

Brusque, estarão
participando das gravações
do CD ao vivo do Café

Pinhão. O point costuma
reunir muita gente bonita.

Vale conferir!

DISQUE·LANCHE
371-5309

• Doze badalados

promotores de eventos da

região, entre eles Túlio
Cordeiro, Otávio Margarida,
Cachorrão e Cláudia

Gugelmin, realizam nesta

sexta-feira (26), na Mein Bier,
em Balneário Camboriú, a
Superfesta Best Friends, que
terá direito a um show com a

Banda Flerte, de Itajaí. No
sábado (27), acontece a

Double Bier, na quai os
presentes pagarão uma cervej
e receberão duas. Presença da

esperta Banda Morangos
Caramelados.

AlITOMOBILI5M()
• Os já tradicionais pegas da
serra estão de volta, Acontece

nos dias 6 e 7 de março, no
Autódromo Rio Represo, em
São Bento do Sul, a Ia etapa
do Campeonato Catarínensr
de Velocidade, nas categorias
Marcas e Stock Caro
Caravanas aqui da cidade já
estão nos preparativos.

ARTE
• A Galeria de Arte

Monserrat, localizada no

terceiro piso do Shopping
Mueller, de Joinville,
inaugurou, ontem (25), a

exposição "Impressões de

Paulo Marinho". Natural do

Rio de Janeiro, Marinho é
considerado um dos

expoentes da pintura
contemporânea no Brasil.
Seus trabalhos levam a

delicadeza de cenas rurais aOl

olhos do observador. Os

campos com suas plantações,
rebanhos e trabalhadores são

temas constantes na obra de

Marinho, além dos casarios,

portais e igrejas. Para quem
estiver interessado em

conhecê-lo pessoalmente, o
artista permanecerá em

Joinville até amanhã (27). A

exposição permanece até 13
de março.

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

.

:FAt;.;A :»UA VIDA
MAIS DIVINA!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP 370-7919
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�'1HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

321 • Rua José Teodoro Ribeiro· c/510m2 • RS 25.000,00
323- c/441m2 no Loteamento 'Júlio Rodrigues'· Vila Rau· RS 7.S00,00
324 • c/448m2-Jaraguá Esquerdo· Entr. RS 5.000,00 + parcelas de RS SOO,OO/
mês
325 • no Lot. Dona Juliana na Barra com 599,88m2 • RS 21.000,00
326 • c/846m2, edijicado c/2 casas no Ribeirão Molha· RS 28.000,00
327 • na Rua Guilherme Hass • Jguá Esquerdo· RS 14.000,00
328- no com 88Om2de área, com 670m2 de área construída, Rua Emmo Stein·
Centro.
329 • Lote prox. do Champagnat c/615,35m2 • RS 25.000,00
330 • em Guaramirim c/l.l 01 m2 de esquíoa- no centro

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

112- Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes· RS 28.000,00
114- Alvenaria Jguá Esquerdo c/l suíte + 2 ouartos- toda murada • RS 45.000,00
115 • Alvenaria na Rua Campo Alegre na Ilha da Figueira c/220m2 • RS 100.000,00
116 . Alvenaria próx. Duas Rodas c/288m2, Terreno c/l.202m2 • RS 2SO.000,00IMOBILIÁRIA·

,
, CRECI1583 J

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

"RESIDENCIAL GEHRING"
201 • Apto. em construção no 'Residencial Bartei" • próx. Terminal Rodoviário· Ent. RS
13.500,00 + 5 anos de financiamento.
202- Instalações Choperia da Praça com todos os móveis e utensílios necessários para
funcionamento· RS 60.000,00
203- "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" • RS 9.000,00 de entrada mais financiamento
204- c/2 quartos no Amizade· RS 17.000,00 de entrada mais financiamento
209 • APTO. ED. VIRGíNIA com 1 quarto- Centro· Ent. RS 20.000,00 + finane.

214- Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m2

215- Apto. r:J 1 suíte + 2 quartos no "Edifício Argos" • RS 46.000,00 de entrada +

financiamento, aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

'i
'i'

1'"

401 • Salas comerciais com 50m2 • Rua Venâncio da Silva Porto· pr6x. Weg I

402 • Sala comercial Av. Getúlio varças- 1· andar- Centro· RS 2SO,00
403 • Sala comercial numa casa na Rua Gumercindo da Silva· RS 290,00
404 • Sala comercial com 130m2 • Barão do Rio Branco esq/LeopoldoMalheiro
405 • Sala comI. c/ 45m2 • Rua Preso Juscelino, Edij. Ana Isabel, Centro
406 • Sala r:J 150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czerniewicz

407 • Apto. c/l quarto em cima calçados Beber-.centro- RS 230,00
408 • Casa de Madeira r:J 2 quartos· Jguá Esquendo • RS 170,00
409 • Apto. 'Imigrantes" • próx. faculdade· RS 300,00
411 • Casa em alvenaria pr6x. CTG c/ 4 quartos e 2 bwc • RS 335,00
413 • Casa de madeira c/ 3 qoartos- Jguá Esquerdo· RS 230,00
414 • Apto. Rua Joinville, r:J suíte + 2 quartos- RS 35Ó,00
416 • Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa· ótimo ponto comercial- RS 350,00
418 • Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula c/ 500m2 (novo) • RS 800,00
419- Apto. com 3 darm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt • centro·. RS
390,00
420 • Apto. com 2 darm. em cima Calçados Beber· Centro· RS 370,00
421 • Salas comerciais com 120m2 e 150m2 naRua José Emmendoerfer • próx.
Weg I

423 • Casa de madeira c/3 q/tos próx. Homago na Ilha da Figueira· RS 230,00
424 • Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini • centro- r:J mobilia • ótima
para consuäório ou escritório.

425- Galpão Industrial c/150m2- Ideal para coníecçäo- c/ Trifáslco-

TERRENOS

301 • Rua Victor Meirelles, no Molha c/600m2 • próx. Pref. Municipal. • RS 25.000,00
303 . Área de 440.0oom2 em Santa Luzia· RS 90.000,00
304- Av. Marechal Deodoro r:J 1.930,18m2- RS 380.000,00- parcelado
305- 420m2 no Água Verde· RS 15.000,00
306 • Rio Cerro c/75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas- RS 70.000,00
307- De esquina no Lot. Sto. Antônio· Nereu Ramos· RS 8.000,00
308- Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra· RS 19.000,00
309- Lot. "Camposampiero" • RS17.000,00
310 • Praia de Itaguaçu • S. Francisco do Sul com 726m2• Beira Mar· RS

60.000,00
311 • No Três Rios do Sul, próx. recreativa da CEF, c/ 2.600m2 • RS 25.000,00
312 . Comercial Watter Marquardt com 660m2, c/22m de frente pi asfalto • RS 30.000,00
314 • Área de 165.oo0,00m2 na iocalidade de Ribeirão Alma· RS 70.000,00
315-2 terrenos c/453,60m2 cada, no Jguá Esquerdo RS15.000,00 cada lote.

316- Área de 7.066m2, sem benfeitorias, Vila Lenzi· RS 40.000,00
317- Fazenda no Rio Molha c/1.300.0oom2 . r:Jcasas, lagoas, gado, minhocário • RS

350.000,00
318- Esquina na Rua Aloísio Boeing na Barra com 546,60m2 de área- RS 30.000,00
319- BR-280 Jguá/Corupá c/9.627m2- RS 16.000,00
320- C/ 1.840m2 no ano da Henrique Marquardt· RS 12.000,00

\,fNl!!S
CASAS

101 . Bairro Czerniewicz, num terreno de 900m2- RS 69.000,00
102 . Alvenaria cl 270m2 no ano, no centro- 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social

+ lavabo + sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem· RS 21 0.000,00
. aceita apto. em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
103 • Barra Velha com 3 quartos- alvenaria- RS 20.000,00
104 . Tomaz Fco. de Goes, em alvenaria c/ 3 quartos + dependência de

empregada.
105- Estrada Nova, em alvenaria, r:J linha telefônica· RS17.500,00
106 . Alv. r:J 4 quartos + 1 banheiro • Entrada Rio da Luz . RS SO.OOO,OO
107- Figueirinha, em alvenaria, r:J 214m2, terreno c/l.384m2- RS 55.000,00
108- Guaramirim r:J +Ou- 400m2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv.• RS

130.000,00 • Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá . ideal p/ clínica ou

restaurante

109- Geminadas na Tita Blaezer, em alvenaria RS 18.000,00 ent. + 21 x RS

195,00
110 • Alv. r:J piscina no Czerniewicz • RS 75.000,00

426 • Galpão Industrial c/250m2 • Bem localizado· c/ Trifásico· RS 380,00

ADMISSÃO IMEDIÀTA'
• I'

•

-, 'COIVIPRA.' - VE'NDE -

A.LU'GÄ - ADIVIINISTR.A.
. .

EXIGIMOSOFERECEMOS
· Semana de 5 dias
· Vale refeição
· Otimo ambiente de trabalho
· Treinamento e acompanhamento
permanente

- Premiações;
- Possibilidade de ganho acima de R$ 500,00
Interessados comparecer nesta segunda-feira (1/3/99) das 9hOO às
121100 e das I4hOO às I7hOO, munidos de documentos na Rua Walter

Marquardt - Vila Nova - Centro> Comercial Vasel . sala 8.

- Boa aparência
- Disponibilidade de

tempo integral
. - Dinamismo

- Maioridade

RuaPadrePeäo Francken,65-Centro
FoneIFax:(047)372-3412-Creci1749--J
CONSULTE-NOS SOBRE

OUTRAS OPÇÕESREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Ref. 1409 - Casa alv. cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dorrn., 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. 2183 - Terreno cl 524,25m2 - Ilha da Figueira - Lto. Divinópolis - R$ 12.000,00
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 �I 408, 15m2 - Rua Anna Tecila Ferreira - cl asfalto - Lot. Dona Inês - Jardim São

Luis - R$ 11.000,00
Rei. 2213 - Terreno cl 450,00m2 - Schroeder - R$ 5.000,00
Ref. 2214 - Terreno cl 562,50m2 - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
Ref. 2217 - Terreno com 395,00m2 - Vila Lalau - R$ 20.000,00
Ref. 4112 - Apto. no Ed. Verona - apto. térreo - cl garagem - cl 2 dorm. - Czerníewicz - 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 dorrn. salão de festas, demais

dep. - terreno cl 373,1 Om2 - R$ 78.000,00
Ref.1412 - Sobrado cl 240m2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projeto moderno - R$ 137.000,00
Ref. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas
Ref. 4093 - Apto cl 54,22m2 - Ed. Tereza da Praia - Barra Velha - R$ 22.000,00 (mobiliado)
Ref, 4119 - Ed. Carvalho - cl 173m2 - semi-mobiliado - 5° andar - R$ 110.000,00
Ref, 4117 - Ed. Talimar - Barra - cl 75m2 - 2 darm. - R$ 13,000,00 + Financ. 230,00 pl mês
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INtERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance dó seu Futuro
Fone: (047)371-2117
Rua.IoãoPiCGIli, 104
JaraguádoSuI-SC

http://www.imoveis.netl.mter

* Casa de madeira, com 88m2, terreno com 345m2•
Rua: João Januário Ayroso, 1055 (Jguá
Esquerdo)
Preço: R$ 20.000,00

Vende-se lanchonetee Vende-se lanchonete, Vende-se casa mista de Vende-se terreno bem Vende-se terreno de
sorveteria equipada na ótimo ponto, ótima 80m2 cl terreno de 15x30 localizado no baieeo 27.000m2 em Luiz Alves
RuaWalterMarquardt, clientela, equipada com + meia água de 13x7por São Luis - 800m2 "

na Vila Braço da
407 - FO;1e: 371-4083 ou II telefone. 20.000,00 - 370-0188 pronto para construir Cunhapor

370-1680 R$ 9.500,00 - Aluguel Vende-se terreno no
376-1595 R$ 30.000,00 -

. .,
R$ 130,00 mensal Fone: 372-3551Chico de Paula de 600m2 Vende-se casa de 175m2

Vende-se Tr�iler para
Contato 97502364

por 5.500,00. Aceita-se de alvenaria, terreno de Vende-se Terreno de

lanchonete 2x4 em Aluga-se 2 peças + carro até R$ 2.500,00 - 405m2 no Jaraguá 25.000m2 - próximo
aluminio. R$ 450,00 banheiro - R$ 120,00 Tratar: Rua Max Esquerdo e vendo Malwee - Valor a

Contato: 975-2364 � incluso água e luz Wilhelm n" 289 cl Terreno no amizade - combinar 372-1267 ou

Tratar: 975-3666 Antonio 370-7558 372-0230

* Sam comercial com área total de 72m2•

Ed. CentroMédico Odontolágico
Rua: Guilherme Weege (Centro)
Preço: R$ 32.000,00,

CC:>IVIPRA - VENDE - ALUG-A

VENDA RÁP/DA E SEGURA
._.._I"W'..........

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com

724m2. R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno cl 700m2. Valor R$ 150
mil negoe. aceita imóvel.
.• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima
localização. Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)

,

'

• Casa ótima localização Rua Equador,el 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor
R$ 100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00
- negociáveis. Aceita imóveis
• Casa cl 40m2; Terreno cl 375m2 - loteamento Juventus R$ 15,000,00

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

• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.000,00 mais Financiamento.
• Apto. eond. Hortêneia com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo IOGal - R$
55.000,00 aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37,000,00
• Apto. Ed. Jaraguá - 2 quartos - R$ 33.000,00 - Aceita imóvel em Balneário
Camboriú

• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$
65.000,00
• Apto em Meia Praia Itaperna - ótimo apto - excelente acabamento mobiliado -

R$ 70.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,
negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização.
Valor R$ 80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$
29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1 OOOm2 rua calçada plaino. R$ 30.000,00
• Terreno cl 440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00

• Apto. Ed. Jaraguá, 2 dormitórios - R$ 280,00
• Apto cl 1 dormitório - Rua Joinville cl garagem - R$ 230,00
• Sala comercial - Rua Joinville - R$ 450,00
• Casa alvenaria - Vila Baependi - 3 dormitórios - R$ 350,00

Rua Epitácio Pessoa, nº 60 - Centro ao lado do Corpo de

Bom"beiros - Jaraguá do Sul - SC
Telefone: (047) 372-1347 PLANTÃO: 975-0662

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Terreno com 1.180m' - Rua Padre Aluísio Boeing (defronte NOVICIADO N. Sra. de Fátima) - R$
12.000,00 (negociável, aceita automóvel, F-1.000 cabine dupla, como pagamento).
• Terreno com 324m' - Rua Pastor Albert Schneider - R$ 10.000,00

CASA
• BARRA DO RIO CERRO - 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 elou outro ramo industrtal- R$ 70.000,00-
Terreno com 640m'., rua Feliciano Bortolini (parcela R$ 40.000,00 e saldo, aceita imóveis.)
• CENTRO - Casa de alvenaria de 291"1' (inacabada) - 1· piso: garagem para 2 automóveis, sala
ampla, churrasqueira, BWC e dispensa - 2· piso: 1 suíte, 3 quartos, sala ampla, BWC· R$110.000,00
(negociável, aceita imóvel de menor valor e automóvel) - Terreno 402m' - Rua Jorge Lacerda.
• BARRA DO RIO CERRO - Casa de alvenaria de 188m' - 4 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros,
escritório, dispensa e garagem R$ 120.000,00 - Rua Bherta Weege (próximo Malwee) - Terreno:
2.200m'

SíTIOS
JARAGUÁ 84· com 170.000,00m', edificado com uma casa de madeira de 70m' e galpões, pastagem,
própria para lagoas e muita água,'eultivado com 6.000 pés de banana e com possibilidade de cultivar
-mats 20.000 pés. Valor R$ 55.000,00 (negociável, aceita imóvel do valor de R$ 25.000,00 como parte
do pagamento).
NEREU RAMOS - com 22.500m' (sem edificações)· R$ 9.000,00 (negociável com lote elou parcela)
RIO MOLHA· Terreno com 543.000m' (próximo a CEVAL), com muita água, próprio para pastagem,
com energia elétrica e galpão de madeira - R$ 180.000,00 (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

PROCURA-SE GALPÃO de aproximadamente 200m', (Rua Joinville efou Bernardo

Dornbusch) para Locação,

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

�PIAZERA
: VENDE:

I
I
I
I
I
I
I
I

I� Lar Imóveis

Casa de alvenaria cl 243m2 na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada
mais parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2
Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira cl 397m2
Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl3.080m2, aceita-se troca
Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no
Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antonio

Apartarnento condomínio Amizade entrada mais financiamento.

Apartamento Edifício Catarina Ersching, centro próximo pizzaria
Canerí 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 Molhacl 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VEND.E _ ALUGA"- ADMINISTRA

CASASIAPARTAMENTOSISALAS
- Apto. e/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo . R$ 50.000,00
- Apto cl 1 quarto, cozinha, sala, bwt, área de serviço e garagem. Prédio clportão e portaria eletrõníca- Rua José Emmemdoerfer 1549, Ed. Hortência R$26,000,00
· Apto cl 3 quartos e demais dep. - R. José Emmerndoerfer 1549 - Ed. Horlêneia - R$ 48.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m' - R. Bernardo Dornbusch, 1678· R$ 150.000,00
· Casa de campo em alvenaria cl 250,00m', ótimo acabamento. Terreno cl 5.000,00m' cl 2 lagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 210.000,00
- Sala cl 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$ 50.0eO,00
- Casa de alvenaria cl 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 cl 125,00m', num terreno de 945,00m' - Rua .ilguas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Sehiochet, apto. 702 cl 225m'· suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep. empregada,
2 garagens, salão de festas, píscína. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 125.000,00
- Casa em alvenaria cl 200,00m' - 1 suíte + 2 quartos, dep. de empregada e demais dep. - Rua Heinrich August Lessmann, 230 - R$ 58.000,00
- Casa.ern construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno cl 450,00m' - R. Ferdinando Krueger s/n", lote 132 - R$ 26.000,00
- Chácara no Rio Molha cl 84.000m' de terreno, 2 casas, piscina, lagoas, com toda infra-estrutura - R$ 245.000,00
- Casa cl 70,00m' num terreno cl 750,00m' - Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Água Verde.

TERRENOS
- Terreno cl 350 m'· Rua LaI. José Theodoro Ribeiro· Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, pröx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 420,00 m' - Rua Donaldo Gehring . ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m' - (20.000,00m' pianos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m'· Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo
salário mínimo
- Lote de esquina cl 510,00m' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau· R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m'- Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote n· 09 cl 442,00m', no Loteamento Hruseka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
- 021errenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área totat de 4.200,00m' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos - Rua Centenário (esquina) . R$ 15.000,00 cada
- Lote n'01, cl 688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias" - R$ 25.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apartamenlos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Sehioehet a partir do mês de novembro, cl suíte + 2 quartos, dep. empregada
e demais dep. (sacada cl churrasq., 2 garagens), prédio com salão de fes las e piscina.
- Apto cl 1 quarto e demais dep. - rua José Emmendoerfer 1549 - Ed. Hortêneia
- Apto. cl 2 quartos, sala/copa. cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto cl 3 quartos, sara/copa, cozlnha e banheiro - Schroeder, em trente à Neki Confecções.
- Apto. e/2 quartos e demals dep. - Rua Antônio Carlos Ferreira, 950
- Apto. cl 2 qua rtos e demais dep. - R. Leopoldo Malheiro
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio G. Oliveira - Eõ. Isabella.
- Apto cl 3 quartos e demais dep.· R. Guilherme Wackerhagen, 641 - Ed. Vila Nova.

- Apto cl 2 quartos e demais dep, - Rua Guilherme Hering, 70 - Ed. Eriea.

- Apto cl 2 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Malheiro - Ed. Gardênia.

- Casa nova cl 3 quartos e demais dep. - Próxima a Ferj.
- Sala com mesanino Av. Marechàl Deodoro, Edifício Florença.
- Salas comerciais em diversos locais.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. cl 1 suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., todos lêm sacada com churrasqueira. Entrada a partír de R$ 9.422,00 + parcelas a partir
de R$ 724,77 corrigidas pelo Cubo

.

Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
· Apto cl 306m', temos disponíveis apartamenlos 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. cl suíte + 2 quartos e dernaísdep., 2 vagas de garagem:
n' 1001 cl 241 ,20m' - Entrada de R$ 34.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.099,60)
- Apto. cl suíte + 1 quarto e demais cep.. 1 vaga de garagem:
n' 1104 cl 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 partirde: Entrada R$15.815,00 e parcelas de R$ 527,11.
Edificio Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, pröx, ao Beira Rio
- Apto CI:> 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 cuos
R$1.003,60
- 1 Sala comercial cl111,14m'de área total (1 08,57m' de área útil). Entrada de R$ 35.975,00 + assumir parcelas de condomfnio de construção de 2,221 cuos (R$
969,13)

R. EPITÁCIO PESSOA, 42,1 � SALA 103 .: FONE: 37,1-8814
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CII.Oive
VENDE - CASAS
112 - Casa mista de 150m' c/ terreno de 600m' lateral 25 de julho em frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$
43.000,00
101 - Alvenaria com 80m', 3 quartos e demais dependências - Vila Lenzi - próx. Colégio Giardini Lenzi - R$ 37.000,00.
102 - Alvenaria com 190m', 3 quartos e demais dependências - Centro - Rua Guilherme Hering - R$ 90.000,00.
103 - Sobrado com 220m', I suíte, 2 quartos - novo - Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi - R$ 85.000,00.
104 - Alvenaria com 206m', I suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - 65.000,00.
105 - Alvenaria com 210m', I suíte, 3 quartos - Rua José Rasá - Barra - R$ 75.000,00.
106 - Alvenaria com 156m', 3 quartos - Centro - Rua Procópio Gomes - R$ 90.000,00
107 - Alvenaria com 260m', 4 quartos + lanchonete - Rau - R$ 50.000,00
108 - Alvenaria com 210m', I suíte, 3 quartos - Figueira - Rua Angelo Beneta - R$ 69.000,00.
109 - Alvenaria com 108m' - Rua Urbano Rosa - Vila Lenzi - R$ 60.000,00
110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 6oom' - Figueira - próx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000,00
111 - Apartamento semi -novo com 70m' e garagem - Barra - Lot. Satler - Entr. R$ 11.000,00 e assumir financiamento
Caixa Econômica ou à vista R$ 33.000,00.

-

113 - Casa no Água Verde próx. Mel. Wiest com 70m', 3 quartos e demais dependências - R$ 32.000,00
114 - Casa alvenaria c/120m', 3 quartos - Rua José Pansren c/ asfalto - Figueira - R$ 55.000,00 aceita chácara.

TERRENOS

201 - Comercial com 1.134m' - contendo casa e galpão - Rua 25 de Julho - Vila Nova - loo.ooo,oo.
202 - Comercial 2.220m' - Rua João Planinscheck - R$ 70.000,00
203 - 3.540m' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000,00.
204 - Comercial 1.250m' - Rua Walter Marquardt - em frente Posto Cidade - R$ 90.000,00.
205 - 770m' - Rua Francisco Hruschka - próx. Arroz Urbano - R$ 22.000,00.
206 - 5.ooom' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
207 - 42001' - Barra - próx. Mercado Fritske - R$ 12.900,00.
208 - 619m' - Czerniewicz - R$ 34.000,00.
209 - 02 c/ 420m' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
210 - 416m' - Amizade - R$ 10.700,00. "

211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 2.';.000,00.
212 - 315m' - Czerniewicz- próx. SUS - R$ 21.000,00
213 - 450m' - Vila Lenzi - R$ 15.000,00.
214 - 390m' - Água Verde - próx. Fundição Vitória - R$ 9.500,00 - Parcela,

215 - 450m' - Figueira - próx. Colégio Holanda Gonçalves - R$ 20.000,00.
216 - 355m' - Rua 25 de Julho - servidão próximo gatos & atos - R$ 14.900,00
217 - 4.900m' - em Schroeder - Rua Teodoro Weiss .c/140m frente p/ rua ótimo p/Iotear - R$ 25.000,00
218 - 740m' - c/2 casas de madeira - Rua Eugenio Nicollini, em frente edifício Isabela - Centro - R$ 80.000,00
219 - Comercial 4oom' próximo Indumak - Figueira - R$ 33.000,00
220 - 27.00001' - Barra em frente a Tritex c/37m para o asfalto - R$ 65.000,00

Rua João Marcatto, próximo Posto Saúde Reinoldo Rau, aptos com 1 e 2 dormitórios,
salão de festa com churrasqueira, play ground, garagem privativa.

Financiamento direto com a construtora ou S.F.H.
Venha conferir de perto a facilidade para adquirir um imóvel.

.

.

. Rua Barão do Rio Brancó, 221, -
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: .: Fone: '(047) 372-1-502 - 372,-1594 -, .'.

o'
,

'. Fon'e/Fax: (047)- 372-1666 .' .

.

"

.

." 'Jaragua do Sul - sc .

-

.' -.
, .

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.1 CarlosVasel

JaraguádoSul-SC
FONE (047) 372.Q153 - 370-7238.

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

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: 372-0266VENDE

VENDE E TROCARet. 011 - Casa alv.: 200m2, 2 quartos + dep. Vila Lalau - R$ 85,000,00
Ret. 015- Casa alv.: 105m2, 1 suíte, 3 quartos, + dep, Centenário- R$
35,000,00
Ret. 031 - Casa alv.: 127,5m2, 4 quartos, + dep. Vila Lenzi- R$ 35,000,00
Ret. 032 -Casa alv.: 80m2, 2 quartos, + dep, Ana Paula 111- R$ 25,000,00
Ret. 045 - Casa alv.: 134m2, 3 quartos, + dep, Ilha da Figueira - R$
47,000,00
Ret. 053 -Sobrado: 310m2, 1 suíte c/hidra, 2 quartos, + dep, Czemiewicz
- R$ 110,000,00
Ret. 057 - Casa alv.: 180m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep, Amizade - R$
60,000,00
Ret. 079 - Casa alv.: 256m2, 1 suíte, 3 quartos, + dep, Rio Molha - R$
110,000,00
Ret. 137 - Casa mista: 100m2, 3 quartos, + dep, Jguá Esquerdo - R$
21,500,00
Ret. 138 � Casa Mista: 100m2, 3 quartos, Ilha da Figueira - R$ 25,000,00
Ret.141- Casa Mista: 100m2, 4 quartos, Vila Lenzi - R$ 35,000,00

.

Ret. 142 - Casa Mista: 3 quartos, + dep. Vila Baependi - R$ 30,000,Oei
Ret.149-CasaMista: 144m2, 3quartos, +dep, VilaNova- R$38,OOO,OO
Ret. 111, - TERRENO: 19x29,40 = 558m2 - Lot. Rozá - Barra - R$
15,000,00
Ret. 130 - TERRENO: 25x14,50 = 362m2 - Vila-Nova - R$ 13,000,00
Ret. 139 - TERRENO: 14,70x43 = 602,70m2- Vila Lalau - R$ 27,000,00

.

Ret.145 - TERRENO: 14,50x38 =551m2-Amizade- R$ 32,000,00
Ret. 175 - TERRENO: 13x26 = 338m2 - Lot. Marquardt - Barra - R$
9,500,00
Ret 179 - TERRENO: 13x26 = 338m2 - Lot. Marquardt - Barra - R$
9,500,00

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 Jaraguä Esquerdo, R$ 43.000,00

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

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

Terreno cl 3,240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

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

Terreno cl 603,00m2 - Rua Carlos Oeehsler - esquina cl Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro

Ilha da Figueira - R$ 13,000,00

Terreno cl 350,00m2 - Rua 895 -Iot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 9.000,00

Terreno cl 935,00m2 - Rua Carlos Oeehsler, esquina cl Rua 895 - lot. Heineck - Bairro Ilha

da Figueira - R$ 22,000,00
ALUGA:
Casa rnad, - 2 quartos, bwc, + dep. - Vila Nova - R$ 200,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Osmais rápidos do Brasil
Amantes da (alta)
velocidade, preparem-se.
A Fiat, depois de
turbinar o Uno e o

Tempra, dota agora o

sedan e a perua, da linha

Marea, de um motor com

turbocompressor .

Aparentemente, a versão
"turbo" não é muito

diferente das demais,
distinguindo-se apenas
pelos aros em liga leve
do novo desenho, as
entradas de ar sob o capô
e o discreto logotipo no
pára-lama dianteiro.
Nada que se compare ao

Uno 1.6R, Escort XR3 ou

Gol GTi que, com estilo

invocado, faziam

qualquer brasileiro se

derreter.
É um estilo comportado
para uma versão com

alma que esbanja
esportividade.
Para se ter uma idéia, já
tomou a liderança em

velocidade máxima entre

os veículos nacionais,
chegando aos 227 kmZh,
precisando de apenas 7,3
segundos para sair da

imobilidade até os 100

km/h. O consumo

mantém-se dentro da

média, fazendo cerca de

12 km/I na estrada.
No interior do carro foram

Mesmo com

estilo que
traz poucos
detalhes
exclusivos
de
esportividade,
versão tu rbo
chama a

atenção e

conquista o

título de
mais rápido
do Brasil

implantados itens
exclusivos dessa linha como
o painel com fundo branco,
'pedais em alumínio e

volante e alavanca de
câmbio forrados em couro,

sugerindo uma direção
esportiva.
Nessa versão top de

linha, apenas quatro itens
são opcionais: bancos em
couro, teto-solar,airbag
para passageiro e CD

changer. O restante é de

série. As rodas que
equipam esta versão são

195/60 R1S, de 6,5
polegadas.
Os preços variam de R$
40.690,00, na versão
sedan, e R$ 42.890,00 na
versão weekend.
Com isso, a linha Marea é

.

a mais completa do
Brasil entre os carros de

luxo, oferecendo quatro
versões de acabamento e

três de motorização.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHEVROLET . FO RD '

Vende-se Chevette, ano Vende-se URGENTE Vende-se Fiesta, ano
�4, branco, 5 marchas, Tempre, ano 93, 96, cor prata, ótimo

J gSlsolina, em ótimo completo, azul, 16v, valor estado, entrada de R$
�stado, R$ 2.600,00. R$ 9 mil. Tratar: 370- 3.500,00 + 20x de R$
Contato pelo telefone: 8072. 386,00 fixas.
I Tratar: 371-2735 ou' 975-2364.

Vende-se Uno '5, 975-0601 com Carlos
Vende-se Kadett GS, vermelho, excelente ou Anderson.
ano 91, teto solar, estado, R$ 5.000,00.

gasolina, completo menos Tratar: 975-1118, Vende-se Fiesta, ano
ar, valor R$ 7.500,00 + 97, cor azul, ótimo
7x de R$ J 88,00 fixos. Troéa-se Tempra, anq 94, estado,
Tratar pelo telefone: completo, gasolina, com R$ 9.000,00, valor a

973-8323. 60.000km, original de combinar. Tratar: 371-

fábrica( por Palio week- 2735 ou 975-0601,
end ou Ipanema, ano 97 com Anderson.

Vende-se OPALA em diante e paga-se a

COMODORO, diferença. Vende-se F-l 000,
i Tratar: 370-7292. cabine dupla, completa,i ano 91, verde, direção hidráulica.

,I completo, Vende-se Uno IE, ano 96/ Vendo ou troco por 2

14 cilindros, valor 96. Tratar: 370-2257 com carros de menor valor.

R$ 6.800,00.
Paulo. Tratar: 370-8652.

,�

Tratar: Vende-se Fiat Uno, ano Vende-se Corcel II, ano
370-0522 97, 4 portas, por 80, 5 morchcs ,

.com Cesar. R$ 7.800,00. ' gasolina, R$ 1.800,00 .

Tratar: 974-0797. Tratar: 370-7292.

Não fique
sonhando
acordado ...

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

LEIA - LIGUE - ANUNCIE - Fone/Fax: (047) 37Õ-7919 / 370-8654 / 370-8649 - 370-7944

Vendo MAVERICK
G'T VB, ano 75.
ÓTIMO ESTADO.

Aceito carro ou moto
de menor valor.

Tratar: 370-0224

Modelo Ano Cor R$ Combo
Corsa Wind Okm branco 11.900, gas.
Fiesta 4 portas + opcionais 98 verde gas.
Mondeo 91' azul 27.000, gas.
Uno EP 4 portas camp. + ar 96 azul 9.000, gas.
Gol GL 1.8 com rodas CD 93 verde 8.500, qas.>
Uno Mille 92 vermelho 5.800, gas.
Kadett cl rodas esportivas 91 azul 7.500, 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 5.3_QO, gas.
Voyage 88 marrommet.

Pampa 87 prata gas.
Monza com rodas esportivas 86 prata 4.500,
Passat 83 azul 2.600, gas.
Parati 84 branca 2.800, gas.
Escort hobby 95 prata 6.500, gas.
XLR 125 97 branca 2.700,
Os preços acima citados são para vendas sem trocas.

COMPRA - V,ENDE - TROCA - FINANCIA ... 372-3711'

CARROS NOVOS .E USADOS· ,

Rua Bernordo Dornbusch, nº, 330' ,- Vila Bae endi

Você já passou por alguma
situação onde seu veículo:

* estava FALHANDO;
* demorando para PEGAR;

*
sem DESEMPENHO;

* CQNSUMINDO muito;
* GRILANDO (batendo pino).

Solucione estes problemas fazendo agora um

POWERCLEAN no seu carro.

AUTOMECÂNICA MORAES
MECÂNICA - ELÉTRICA E

INJEÇÃO ELETRÔNICA

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

_-'

o F I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

I MAR Ic
GUINCHO.' �2. 'HORA.'

.

. '" ' .

372-3210 I 975-0109
.

.

Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GRANDE �EILÃO DE 'AUTOMÓVEIS É UTILITÁRIOS

Dia;{)3/03/99 - 13h30
LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL DA TELEPAR

Rua: Monteiro Tourinho, s/n° - VISITAÇÃO:
Dias: 26/2 a 2/3 - Dia 3/3/99 visita pela manhã

Este Graciosa, 870, próximo ao Trevo do Atuba.

DUARTECORREA
TELEftAR F O N E S:

LEILOEIRO I"'M

;t:L �)�.� ��:g ;;:�����
@l1'� (041) 995-5606

(041) 995-3508

Pç, Zaracias, 110 - cunj, 1104 - Curitiba PR c-mail: jduarte eotnu.com.br

_

'

http://www.duarteicilao.colll.br "

VOLKSW'AG.EN

Vende-se Fusca, ano 85,
por R$ 2.900,00. Tratar
no Mercado Roler de Três
Rios do Norte, telefone:
276-0311 com Celia e

vende-se CG Titan ano 85

por R$ 1.800,00.

Vende-se Santana, ano 92

por R$ 8�500,OO ou troca

se por carro popular.
Tratar: 372-2071.

Vende-se Fusca, ano 79/
80, porJR$ 2.200,00.
Tratar: 372-2527.

Vende-se Fusca, ano 79,
por R$ 2.000,00 e moto

CB por R$ 1.500,00.
Tratar: 975-2837.

Vende-se Santana, ano 92,
por R$ 8.500,00. Aceita-se
Uno ou Escort no negócio.

Tratar: 372-2071.

Vende-se Voyage, ano 89,
por R$ 4.300,00. Tratar:

370-2241.

Vende-se Logus, ano 94,
modelo 95, completo, por
R$ 10.000,00. Tratar:

370-2475.

-

MO'T O S

Vende-se moto DT 180,
ano 90, por R$ 1.400,00
por R$ 1.400,00. Tratar:

376-1208.

Vende-se moto DT,. por
R$ 1.400,00,

Tratar: 973-8323.

Vnede-se motos ML ano

87 e uma DT ano 83.
Tratar: 370-7292.

Vende-se CG Titan,
consórcio contemplado
com 36 parcelas pagas,
moto a ser reti rada na

regata. Valor:
R$ 2.400,00 + 14x de
R$ 74,25. Tratar com

Ademir 372-2791 (horário
comercial) ou 370-7932

(residência).

Vende-se moto NX 200,
ano 95, em perfeito

estado, por R$ 2.800,00.
Aceita-se moto CG na

troca. Tratar: 371-5616.

Vende- se moto GS 1 25

Yusung, valor R$
2.800�00, ano 97. Tratar:
375-1515. Aceito moto de

trilha DT-180

Atendemos linha geral:

",��IIBmD
A A_II./,.AA� I

1J�����'
Telefone: '(047) 376-0251

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

.
FIAT

. . .

Vende-se Fiat, CS, ano
91, motor 1.6, gasolina,
completo, R$ 5.800,00 ou

troco. Tratar: 426-0859.

Vende-se Fiat Uno ano

85, verde metálico, por
R$ 3.400,00 ou troca-se

por carro de menor valor.
Tratar: 370-8438.

Vende-se Fiat Uno, 96/97
com 35 mil km, por R$
3.600,00 + consórcio.
Aceita-se Fusca no

negócio. Rua José
Theodoro Ribeiro, -4031.
Ilha da Figueira. Tratar:

371-5198.

Vende-se Fiat Uno,
branco, ano 88, em ótimo

estado, por R$ 4.000,00.
Tratar: 371-5691.

Vende-se Fiat Fiorino,
branco, por R$ 5.000,00.
Tratar: 313-1039 com

Hilário.

Vende-se Fiorino, ano 96,
por R$ 6.000,00 ou troco

por carro de passeio.
Tratar: 374- 1 641 .

Vende-se Fiat Uno, ano
97, 4 portas, por

7.800,00.
Tratar: 974-0797.

FORD -'

. .

Vende-se Fiesta, ano 98,
bordô, por R$ 3.500,00
+ 20x de R$ 545,00.
Aceito carro de menor

volor. Tratar: 371-5082.

Vende-se Fiesta, ano 97,
por R$ 10.000,00. Tratar:

370-8130.

Vende-se Fiesta, ano 96,
motor 1.0, 4 portas, em
bom estado, por R$

9.000,00. Troca-se por F-

1000, ano 90 ou 91.
Tratar: 371-5676.

Vende-se Saveiro, ano
93, motor 1.8, ou troca

se por carro, de melhor
valor. Tratar: 973-5045.

rt5J[JJ)·O·.
". fi5J rt '77:J/' ";j7LN ..

' LfiJ /!:::J iJ tiL
Veic.dos 370-2022

PalioED 98 branco
Blazer DLX completa 97 grafite
Vectra GL - com rodas de liga-leve 97 verde

Ipanema GLS completa 97 bordô
PalioEDX 97 vermelho

RangerSTX 96 azul
Gol 1.6 CL rodas 95 branco

Pampa L 1.6 95 branca

Pampa L com direção 95 marrom

Corsa 1.0 (entrada + financ.) 94 preto
Logus GLS completo 94 verde
Fiat ELX 4 portas 94 bordô
Fiesta 1.3 93 verde
UnoS 93 vermelho
Goi CL 1.8 92 prata
Tempra 4 portas completo 92 azul
Gol CL completo 92 prata
Saveiro 91 marrom

Voyage CL 1.6 90 verde

Voyage GL gasolina 88 marron

Goi CL 88 branco
Escort GL 88 azul
Escort L 86 cinza
Chevette gas. 88 prata
Kombi 87 bege
Kombi gas. 87 branca
Goi gas. 85 prata
Monza SL 4 portas 84 prata
Suzuki Intruder GL 800 95 bordo
XR200 (pronta para trilha) Okm branca

-

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

UM NOVO CONCE<IrO EM VEÍCULOS USAJX)S!

ESTAMOS COMPRANDO
,

VEICULOS
do ano de 92 a 98

Venha para a ,.Ra e
"-

sinta-se en1 casa,
tome aquele .

cafezinho.e
(tfjjjj) CARROS NOVOS li: USADOs
� Rua WalterMarquardt, 1.855

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



NOVIDADES � Menos velharias nas ruas
--------------------.

Um Renault por R$ 9mil

Se for confirmado, o Twingo será o mais barato do Brasil

É bem provável que o recém remodelado Twingo ganhe
uma versão 1.0 para disputar o mais farto mercado

brasileiro, e pelo preço, poderá dar-se muito bem, ainda
mais nestes tempos de economia acirrada. Por

aproximadamente R$ 9 mil, ou seja, mais barato que o

Uno Mille, atualmente o mais acessível. O novo Twingo
deverá ser montado no Uruguai.

,'" ,,�---��-----

m Carros malconservados
•

m

ro, Se a lei de renovação da frota
: brasileira entrar em vigor a

: partir de meados de julho,
: como se prevê, o destino de

� muitos "jaburus" de quatro
: rodas pode estar com os dias
t1
• contados.

�: É que, segundo uma

: proposta criada pela Anfavea
• (Associação Nacional dos
im

&1 Fabricantes de Veículos
: Automotores), o governo

�------------------------,
N

beneficiaria quem tivesse um

Hyundai invocadão
O'primeiro utilitário esportivo da marca coreana foi

apresentado durante o Salão de Detroit (EUA) e chamou
a atenção pelo desenho ousado e pela aparência

musculosa que o imponente jipe transmite. Deverá estar

nas ruas a partir de 2000.
.

carro com mais de quinze
anos, pagando pelo carro,

independente do estado,
cerca de R$ 3,4 mil, na troca
por um zero-quilômetro a

álcool, e ainda isentaria o

proprietário com dois anos

sem pagamento do IPVA e

mais millitros de álcool grátis
durante o mesmo período.
Caso o carro escolhido seja
a gasolina, o valor cai para R$
1,8 mil. O projeto seria mais

abrangente ainda a partir de
2001, quando a idademínima

para os carros velhos cai para
dez anos.

O projeto visa impulsionar a
produção de carros, oferecen
do menos riscos à população,
que sofre com carros velhos e

inseguros, além de contribuir
sensivelmente a longo prazo
para a despoluição do ar nos

grandes centros. O meio am

biente também será beneficiado.

»

Cai imposto para usados
Boa notícia para quem está

& pensando em comprar um

:' carro usado. É que o governo
federal mudou a política de

impostos sobre a venda de
i usados.

Antes, se o vendedor com

m prasse o carro por R$ 9 mil e
�-----------�---------� :Ji

Hyundai Santa Fé: tração integral permanente e motor V6 @

Ressuscitando o Impala
Lançado no início da década de 60, o Chevrolet Impala
vendeu cerca de dez milhões de unidades e tornou-se um

mito. Agora, a Chevrolet criou a nova versão, que traz

poucos traços do antigo, um deles são os faróis traseiros
redondos, que nem de longe lembram o original.

Novo Impala: bonito, mas sem o charme do primeiro

o revendesse por R$ 10 mil,
o valor do imposto incidia
sobre o valor de revenda, ou

seja, os R$ 10 mil. Agora não,
o valor do imposto cobrado

é só sobre a diferença, OH

seja, os R$ 1 mil. Assim, o
vendedor pode baixar o valor

do veículo sem prejudicar seu
lucro. E omelhor, agora todos
farão negócios dentro da lei,
emitindo notas fiscais,
garantindo, .assim, que não

haja nenhum problema no

pós-venda.Pode não parecer
muito, mas já ajuda.

----------------------------1

I(lOlrOUI QILJle
SÓ é lernbrodo

V�SltO?
NESTE MOMENTO vÁRIAs

""",,,,\\f',J,wd.llfJlil#3tfu.
PESSOAS PROCURAM

PELO SEU PRODUTO

3 7 O - 7 9 1 9-

JÓI

,

ouem e

A
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Girassol
I#ÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CREC11741..J

COMPU· VENDE· ADMINISTRA

371-7931

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 Jaraguã

501 DA OBIA CONCLlllDA

OPORTUNIDADE!
TERRENO BR-280 PRÓXIMO O

POSTO MARCOLLA - ÁREA DE 6.270M2

v Administramos obras com �

totol assessoria.Temos muitas
outras ofertas disponíveis.
Consulfe-nosl

�

Precisamos de Imóveis para alugar.
TERRENOS

• Terreno no loteamento Juventus, com 15,0001', totalizando 375,OOm' - R$ 12.000,00 - Negociáveis (aceita-se
entrada e parcelamento).
• Terrenos no loteamento Renascença - Vila Rau -

I - 19,50x25,OO = 487,5001' de esquina - R$ 25.000,00 - Negociável.
2 - 15,OOx25,00 = 375,00m' - R$ 15.000,00 - Negociável.
3 - 15,OOx30,00 = 450.00m' de esquina - R$ 20.000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua Afolso Schuman, lateral da R�a Bahia -Jaraguá Esquerdo, com420,5011� - R$ 20.000,00 - Negociável.
.Terreno de esquina na Rua Dona Antónia - Nova Brasília, com 555,80m' - R$ 35.000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua Pe. Alberto Jacob, próximo ao supermercado Getulio com 1.426,00m' - R$ 85.000,00 -

Negociável (aceita-se parcelas)
• Vende-se Sítio com 179.00001' a 7km da Malwee, com água corrente, 1000 pés de Pinos, terra excelente para

chacara, parque aquático - defronte para estrada Garibaldi - R$ 60.000,00
• Chácara com 20.000m', sem moradia defronte para estrada Garibaldi a 10km da Malwee - R$ 15.000,00

CASAS

• Casa mista no Loteamento Miranda com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem
- R$

13.000,00 - Negociável
• Casa na rua Henrique Geferdt, 1269 - Vila Lalau - com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,

garagem - terreno com 14,00x2.'i,00 = 350,00m' - R$ 35.000,00 - Negociáveis.
• Casa de alvenaria, próx. a rnalwee (Barra) com I suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro social,

lavanderia, garagem - R$ 55.000,00
• Casa de alvenaria, na Rua Jacob Gesser, 209 - Amizade, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, circulação,

garagem, lavanderia + apliação de 50,00m' com laje e banheiro - terreno com 14,50x28,00 = 406,OOm' -

R$ 60.000,00 - Negociáveis.
• Casa de alvenaria na Rua Marcelo Barbi, 544 - Giardini Lenzi, com I suíte. 3 quartos, 2 banheiros, sala,

copa + cozinha, lavanderia, garagem - Terreno com 14,00 x 28,00 = 392,00111' - R$ 70.000,00 - Negociáveis.

Este é o novo telefone
- comercial da Gráfica,

Editora e Jornal

CORREIO DO POVO

370-8649

CASAS

LOCAÇÃO
• Apto na Rua Alberto Wagner - defronte a antiga Botoarte, com: 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem com piso - R$ 200,00 (6 meses) após R$ 250,00
• Apartamento na Rua José Teodoro Ribeiro, próx. ao Colégio Holanda Gonçalves com 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia - R$ 270,00 - Negociável.
• Apartamento no condomínio Amizade, com 2 quartos, saia, cozinha, bwc, lavanderia, garagem - R$ 250,00
• Apartamento na Rua Joaquim A. Girolla, com2 quartos, saia, cozinha, bwc, lavanderia, garagem - R$ 290,00
• Apartamento no Edif. Hertel. com 2 quartos, sala, cozinha, bwc, dependência de empregada - R$ 350,00
• Apartamento próx. ao Rest. California com I suíte,2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, dependência'
empregada, sacada - R$ 440,00 - Negociável.

• Casa de aiv. na Rua Frederico Toldt - Amizade, com2 quartos, saia, cozinha., bwc, lavanderia, garagem - R$ 230,00
• Casa de aiv. na Rua Carlos Schutz, com 3 quartos, saia, cozinha, bwc, lavanderia e abrigo para carro - R$ 250,00
• Casa de madeirá na Barra, próx. ao Botafogo, com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem, a

murada - R$ 200,00
'

SALAS

• Sala comercial na Rua Angelo Schiochet, defronte ao Beir Rio com 68,0001' - R$ 300,00 - Negociável
• Sala com. no Centro Com. Vasel, com 70,OOm' - R$ 270,00 - Negociável
• Sala no Centro C. Maiochi, com 45,00m' - R$ 420,00 - Negociável
• Sala na Rua Reinaldo Rau, defronte a Disapel, com 68,00m'
• Sala com. na Rua 25 de Julho. ao lado Floricultura, com 84,00 - R$ 400,00 - Negociável
• Sala com. na Rua José Fontana, com 57,00 - R$ 450.00 - Negociável
• Sala com. ao lado da PM.lS. com 66.()()m' - RS 300.()() - Negociável

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CASAS DE ALVENARIA
ceo. 1004· R. ANTÔNIO TOBIAS· 235m'· Suíte + 2 quartos· R$ 70.000,00
Cód. 1007· R. HELEODORO BORGES· 300m'· Suíte + 2 quartos· R$ 140.000,00
Cód. 1013· R. VERDI F. LENZI . 325m'· 3 sultes - R$ 230.000,00
Cód. 1018· R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA· 386m'· Suite + 3 qtos· R$ 265.000,00
Cód. 1019· R.ÂNGELO SCHIOCHET· 300m'· Terreno c/l.500m'· Suíte + 2 quartos.
Cód. 1021· R. LEOPOLDO MANKE· 140m'· Suíte + 2 quartos· R$ 55.000,00
Cód. 1022· R. ERICH MIELKE • alv. c/150m' c/4 qtos, 2 bwc . R$ 90.000,00
Cód. 1091 • BAE'PENDI . 420m'· 2 suítes + 3 quartos· R$ 200.000,00
Cód. 1019· BARRA· 220m'· suíte + 2 quartos· R$ 130.000,00
Cód. 1196· FIGUEIRA· 92m'· 3 qtos· R$ 10.000,00 + financ.
Cód. 1198 . FIGUEIRA· Casa c/150,33m' • suíte + 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'· Suíte + 2 qtos· R$ 85.000,00
Cód. 1251 . R. JOÃO PLANINSCHECK . 300m'· Suíte + 2 qtos· R$ 180.000,00
Cód. 1314· VILA LENZI· 125m'· 3 qtcs- R$ 42.000,00
Cód. 1355· VILA NOVA· 180m'· Terreno c/1628m'· R$ 155.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1014· R. BARÃO DO RIO BRANCO· 200m'· R$ 70.000,00
Cód. 1020· PRÓX. BEIRA RIO· 3 qtos· R$ 39.000,00
Cód. 1253· R. JOSÉ EMMENDOERFER . 98m'· 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· 1 020m'· R$ 60.000,00
Cód. 2009· R. PROC. GOMES 1262m'· R$ 210.000,00
Cód. 2097· BAEPENDI· 1018m'· R$ 130.000,00
Cód. 2113· BARRA· 364m'· R$ 10.000,00
Cód. 2114· RES. PAPP· 430m'· 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· 721m'· R$ 17.000,00 + parcelas
Cód. 2271 • VILA MABA . 496m' . R$ 15.000,00
Cód. 2291 . VILA LALAU • 600m'· R$ 35.000,00
Cód. 2351· VILA NOVA· 646m'· R. Waldemar Rebella"
Cód. 2373· VILA RAU· 360m' • R$ 13.000,00
Cód. 2980· GMIRIM • R. 28 de Agosto 455m'· 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
Cpd. 4002 • ED. FLORENÇA· 80m'· R$ 65.000,00
Cód. 4004 • MARKET PLACE . 44m' • R$ 46.000,00
Cód. 4007· AV. MARECHAL· 78m'· R$ 65.000,00
Cód. 4010 . CENTRO MÉD. ODONT.. 49m'· R$ 32.000,00
Cód. 4012· ED. CHIODINI· 36m'· R$ 13.000,00
Cód. 4013· ED. CHIODINI . 85m'· R$ 30.000,00

APARTAMENTOS
Cód, 3001 • Ed. Athenas . suíte cl closed + 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
Cód. 3016 • ED. CRISJIANE MONIQUE· Suíte + 2 qtos· R$ 60.000,00
Cód. 3021 • ED. ISABELA • Suíte + 2 qtos • R$ 75.000,00 ••
Cód. 3023 • ED. NOVO MILÊNIO· Centro (em construção) • Suíte + 2 qtos 96 CUBs (parcelado:
+ acabamento final ;
Cód. 3093 • RES. BARTEL . Suíte + 2 qtos • R$ 18.000,00 + parcelas

'

Cód. 3211 • ED. FRAGATA· 2 quartos c/ garagem· R$ 20.000,00 + financíamento

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 . suíte, 2 quartos no Ed. Schiochet
Cód. 644· APTO com suíte, 2 quartos no Ed.· Barão
Cód. 632 . APTO com 1 quarto no Res. Vaira.

Vende-se uma esteira eletrônica
Atlefic semi-nova por R$

250,00. E vendo máquina de
fazer cascão por R$ 75,00

Fone: 372-3549

Vende-se 80 placas de Fibra de
Vidro para qualidade.
Tratar: 370-1455

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

Vende-se terreno com

aproximadamente 34.000m2 na

vila -nova. Aceita troca
comimóve! ou carro. Tratar:

370-1455

Vende-se terreno cl 18x45m2
em Luís Alves, próximo a

Rorotex ou troco por um em

Jaraguá do Sul
Fone: 370-1492

Vendo um telefone sem fio com

23 memórias intercomunicador,
bateria pl até duas semanas, 2

tipos de campainha com

controle de volume. Excelente

qualidade de recepção,
interferências, (novo na caixa)

Tratar: 370-1400

Vende-se ou troca-se opala
comodoro 4 cilindros, gasolina,
ano 91 por carro de menor

valor.
Tratar: 370-0522 cl Cesar

Troca-se casa de alvenaria
170m2 no Bairro Jaraguá

Esquerdo por uma casa na área
central.

Tratar fone: 370-7189

CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins· Lote n° 043

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

I
CASA DE ALV. com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes de Oliveira· R$
180.000,00
CASA ALV. c/2 12m' . Terreno c/ I .060m'· Rio Molha- R$ 45.000,00
CASA MADEIRA c/ 60m' . Terreno Rua Alberto DeIIagiustina, n° 165

Figueira- R$ 18.000,00
CASA ALV. c/ SOm' . Constantino Pradi n° 064 (26xR$ 270,00) . R$
12.000,00
CASA MISTA c/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86· (26xR$ I 95,00)
· R$ 12.000,00

II
CASAMADEIRA c/42m'· Ouro Verde n° 74 (40xR$1 70,00) R$ 7.5000,00
CASA ALV. com 70m'· Terreno c/375,OOm' Ana Paula IV Lote n° 027·
R$ 19.000,00

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

TERRENO

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

I90m' Rua João J. Ayroso· R$ 110.000,00
TERRENO com 1.540m'· Rua Amazonas> Centro· Próximo a Scar· R$
100.000,00
TERRENO com 15 x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 56Om' . lote n° 8 Loteamento Camposampiero assumir

(4 I x R$ 335,00) + R$ 7.000,00
TERRENO com 5.38001' . próximo a Ferj . Vila Rau- R$ 60.000,00
TERRENO com 56001' Loteamento Carnposampiero (Entrada e Saldo em

150X).
R$ 19.000,00

I
TERRENO com 336m'· Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 50x)
· R$ 10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
· R$ 10.000,00
TERRENO com 800m' Loteamento Flamboyat (entrada e saldo em 50x) .

R$ 30.000,00
TERRENO com 651 m' . Lote nO 09 I do Loteamento Ana Paula· R$
12.000,00
Lote n° 162· Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x

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

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de
R$ 180,00 + saldo de R$ 3.500,00
Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir47 parco de R$ 180,00)
R$ 1.500,00
Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parco de 180,00)
· R$ 3.500,00

Terreno cl 750m2, excelente
localização central - Rua

Leopoldo Jansen - Tratar 372-
1166 - R$ 60.000,00

Terreno 720m2 - Rua Bahia,
próximo Polícia Militar - Tratar
372-1166 - R$ 25.000,00

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

O I . CENTRO· Casa de alvenaria c/280m', suíte c/ c!oset + 2 quartos, hidro-rnassagem, bwe, dep. de
empregada + escritório· R$ 220.000,00 em até 50 meses.

02· PRÓX. A PREFEITURA· Casa de alvenaria c/100m' com 3 quartos· terreno 18x22m . R$ 46.000,00
03· CZERNIEWICZ· Casa de alvenaria c/140m' + casa pequena atrás, terreno e/450m'. Com suíte + 2

quartos c/ garagem· R$ 98.000,00 + Financiamento
'

04· CENTRO· Sobrado de alvenaria c/ 120m', 3 quartos, 2 bwcs, terreno c/ I ôxl ôrn . R$ 50.000,00
05· CZERNIEWICZ· Casa de alvenaria antiga, terreno e/2.500m'· R$ 100.000,00· Negociáveis
06· JARAGUÁ ESQUERDO· Casa de alvenaria c/170m', c/ suíte + 2 qtos, 2 bwe . (troca por casa central)
. R$ 85.000,00
07 . FIGUEIRA· Casa de alvenaria c/150m', c/ suíte + 2 quartos· R$ 45.000,00
08· JARAGUÁ ESQUERDO· Casa de alvenariac/209m', 5 quartos, 2 bwcs, terreno c/445m'· R$ 70.000,00
09· JARAGUÁ ESQUERDO· Sobrado de alvenaria c/300m', c/3 quartos, I bwc, 2 garagens, pvto. térreo,
2 apartamentos cl 3 quartos cada, no pvto. superior.
10· FIGUEIRA· Casa de alvenaria c/110m' . R. Calçada, 3 quartos, BW, Garagem, Terreno c/ 15x30.. R$
25.000,00
II . CENTRO· Apartamento c/ I I Sm', c/2 quartos + garagem· R$ 50.000,00
12· AMIZADE· Apartamento c/100m', c/ 3 quartos, I bwc, c/ garagem· Entrada de R$ 16.000,00 +

financiamento (6 anos) . aceita Carro no negócio.

13· VILA RAU· Apartamento c/147m', c/3 quartos, 2 bwcs· R$ 55.000,00
14· VILA NOVA· Apartamento c/145m', c/ suíte + 2 quartos· R$ 58.000,00
15· CENTRO· Apartamento c/ I quarto, sala, cozinha, e garagem· R$ 27.000,00
16 . CENTRO· Terreno cornI. c/ 1.200m' . R$ 45.000,00 . Troca por apartamento· Central
17· VERSAILHES· Terreno c/450m'· R$ 13.000.00
18 . TERRENO· Próx. Marcolla- 14x28 . R. Calçada- R$ 15.000,00
19· GIARDINI LENZI . Terreno c/788m'· R$ 15.000,00
20· VILA LALAU· Terreno Comercial c/380m'· 13x27 . R$ 35.000,00
21 . BARRA· Terreno c/345m' . 15x23 . R$ 9.000,00
22· CHAMPAGNAT· Terreno 15x30· R$ 17.000,00· (Parcelado)

ALUGA
OI . Casa de alvenaria c/ suíte + 3 quartos· R.: Joinville· R$ 450,00
02 . Casa de madeirá e/2 quartos· R.: Anna Karsten, 198, próx. Curtume Schmidt . R$ 200,00
03 . Meia- Água madeira· R.: Leopoldo Karsten, sino. Próx. Curtume Sehmidt . R$ 120,00
04 . Apartamento c/3 quartos. R.: Angelo Schiochet . Ed. Vaira- R$ 400,00
05 . Apartamento c/2 quartos· R.: Joinville, próx. aO Líder Club· R$ 250,00
06· Apartamento c/2 quartos· R.: José Theodoro Ribeiro· Esq. R. Luiz Alves· R$ 250,00
06· Sala cornl. c/75m' . R.: João Picolli . R$ 300.00
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VENDAS
CASAS

.Alv. R. Adélia Fischer, 298 -

Centro - 300,00m2 - 1 suíte + 2

dorm. - 160.000,00

• !W. R. Thomas Francisco de

Góes, 325· Nova Brasília -

196,38m2. 1 suíte + 2 darm. -

85.000,00

• Alv. R. Ernesto Rudolfo Fritz

Sohn, 340 - Czerniewicz -

226,00m2 - 1 suíte + 2 dorm.-

81.000,00

• Alv. Ro Francisco Hruska,
1690 - Ana Paula I - 400,00m2
(inacabada) - 03 darm. -

64.000,00

VENDAS
TERRENOS

e R. Fritz -Hasse, 1119 -

Centro 875,00m2
60.000,00

e R. Lewinos Krause -

Jaraguá Esquerdo
450,OO� - 15.800,00

eR. Henrich Augusto Less-
mann Centenário
392,00� - 15.800,00

e R. Alberto Klitzke - Vila

Rau - 420,00� - 10.600,00

973-5405
"'"

LOCAÇAO DE CASAS

.Alv. - Rua Ferdinando Schlünzen, 62 - Centro - 2dorm. + 1 suíte -

400,00
•Alv. - Rua João 1. Ayroso, 1855 - Jguá Esquerdo - 5 dorm. - 800,00
.Alv. - Rua Jorge M. Oliveira. 20 - Guararnirirn - 2 dorm. + 1 suíte -

450,00
.Alv. - Rua João Planinschek, 1808 - Jguá Esquerdo - 3 dorm.

350,00
.Alv. - RuaMarina Frutuoso, 110 - Centro - 4 dorm. - 560,00
.Alv. - RuaMaria D. Naguel, 65 - Jguá Esquerdo - 3 dorm. - 400,00
.Alv. - Rua ThomazF. de Goes, 325 - NovaBrasília- 3 dorm. + 1 suíte
- 670,00
•Alv. - RuaFrederico K. Vase], 546 - B. do R. Molha - 3 dorm. - 250,00
.Alv. - Rua João Picolli, 313 - Centro - 3 dorm. - 300,00
•Alv. R. Pedro Gonzaga, lado n° 205 - Vila Nova - 1 suíte + 2 donn.
- R$ 600,00

.

• Alv. R. Alberto A. A. Zieman n° 440 - Czemiewicz - 3 dorm -R$
500,00

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS

• Av. Marechal Deodoro, 364 - apto. 303 - Centro - 2 dorm. - 400,00
• Av. Getúlio Vargas, 49 - apto. 203 - Centro - 3 dorm. - 400,00
• Av. Mal. Deodoro, 28 - apto: 206 - Centro -1 dorm. - 250,00
• R.: Emil Burow, 30 - apto: 201 e 202 - Centro - 2 darm. + 1 suíte-

500,00
• R.: Expedicionário Gumercindo da Silva, 555 - Ed. Carvalho - 2

dorm. + 1 suíte - 600,00
• GuilhermeWackerhagen, 641 BI: A apto: 404 - Vila Nova- 3 dorm,
- 350,00
• R: Procópio Gomes de Oliveira, 717 - aptos: 23 e 33 - Centro -

2dorm. + 1 suíte - 335,00
• R.: Reinaldo Rau, 400 - apto: 12 - Centro - 2 dorm. - 250,00
• R.: Jorge Czemiewicz -lado 877 - Czemiewicz - 2 dorm - R$ 350,00
• R.: Tufie Mafud, 86 - Centro- 2 darm. --R$ 350,00

LOCAÇÃO DE SALAS

• Av. Mal. Deodoro, 1594 sala 1 - Centro - 30,00rrJ2 - 450,00
• R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 798 - Centro - 59,00rrJ2 - 320,00
• R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 23 - Centro - f80,00m2 - 1.000,00
• Av. Mal. Deodoro - Centro - 144,00m2 - 2.700,00
• Rua: Angelo Schioehet, 311 - Centro - 50;00rrJ2 - 280,00
• Rua: Cabo Harry Hadlich, 160 - Centro - 70,00rrJ2 - 800,00
• Rua: Domingos da Nova, 154 - Centro - 40,00rrJ2 - 280,00
• Rua: João Marcatto, 13 - Centro - 50,00m2 - 200,00
• Rua: Leopoldo Malheiro, 15 - Centro - 80,00m2 - 360,00
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• 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 02.000m2localizado na BR 280 Guaramirim, cl 197m de frente pio asfalto
70% arrozera. R$ 250,000,00

• Casa Jguá Esquerdo em alvenaria com 124m2 - Terreno 15 x 28 = 420m2 na rua Arduino Pradi,
- R$ 15,000,00 entrada + 100 x R$ 212,00

• Casa Três Rios do Sul cl 80m2, terreno 445,5m2 - Rua Prefeito José Bauer, próximo Rodeio
Crioulo - R$13.000,00
• Casa Vila Nova mista com 100m2, galpão com 180m2, terreno com 1.113m2, na rua 25 de julho.
R$ 110,000,00

'

• Apartamento semi acabado cl 113m2, 1 quarto, mais uma suíte, churrasqueira, terraço, etc. No
edifício Monte Carla, centro - R$ 50.000,00

• Apartamento edifício Schiochet cl 152m2, 2 quartos, suíte e demais dependências, 9° andar
R$ 30,000,00 + financiamento 8 anos Banco Itaú.

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

VENDE

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

••••••••••••••••••••••
• CRECI Nº 1589 J I

: � Barra Sul:
: Imóveis:
I I
I I
I FONE: (047) 372-2734 I
I VENDE I
I I
I TERRENOS I
I 1 - TerrenoC/1.044,50m2(28,OOX37,30) - RuaAngelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra -

I(defronte Ciluma)
I 2- Terrenoc/448,OOm2, Loteamento Papp - Rua 541 - R$18.000,OO I
I 3 =Dols lotes cl área total de 968, 12m2 - Lot. Heriberto Henke, Barra - R$ 21.000,00 I

4 - Terreno c/800,20m2 - Lot. Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00
I 5 - TerrenoC/673,58m2.Rua BerthaWeege, defronteAdagha, na Barra - R$ 19.000,00 - 50% I
I entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno. I
I

6 - Terreno C/329,00m2 (14x23,50) - R. Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 13.500,00 aceita
Icarro até R$ 8.000,00

.

I 7 - Terreno C/455,60m2 - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00 I
I

8 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até 10
Ix - Total R$11.000,OO

I 9 - Terreno C/384,OOm2 - Loteamento Francisco Hruschka - São Luiz - R$ 3.000,00 + 20 x R$ I
I 400,00 I11 - Terreno cl 408,70m2 - Jardim Hruschka 11- R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00
I I
I SíTIOS I

1 . Sítiocl267.500,OOm2, edificadocom um ranchoe ummangueiräo, com quatro lagoas com
I peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, cl 190.000,OOm2 de pastagem, I
I localizada Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antesda Igreja Santo Estevão (aceita carreta com I

cavalinho, caminhão Mercedes) . R$ 40.000,00
I 2 - Sítio c/62.500,OOm2, sendo 16.000 de área plana, cl rancho de 1 OO,OOm2, churrasqueira, I
• 15 cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$ I
I

75.000,00 I
I CASAS I
• 1 - Casa de alvenaria cl 6O,OOm2 - Terreno c/718,OOm2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$ I
I

42.000,00
I2 - Casa em alvenaria cl 157m2 mobiliada e mais uma cl 60,OOm2 semi-acabada, terreno cl

I 2.013,28m2,localizada à Rua PastorAlbertSchneider, s/n°. Aceita outro imóvel como parte em I
I

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

INegociável

I W�� I
I

1 - Sala comercial C/100,OOm2, Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 430,00 I2 - Sala comercial c/50,OOm2, RuaAngeloRubini, 1256 - ao ladoda Igreja da Barra - R$ 270,00

I 3 - Sala comercial cl 36,OOm2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00 I
I 4 - Sala comercial c/100m2, Rua Angelo Rubini, 1053 - R$ 600,00 I

5 - Sala Comercial C/34,62m2, Rua Reinaldo Rau, Esquina Guilherme Weege - R$ 220,00

I 6 - Apartamentotérreo, cl2 quatos, garagem e demais dependências, R. PastorA. Schneider, I
I 1187, Barra - R$ 240,00 I

7 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Lot. Papp, na Barra - R$ 290,00
I 8 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete I
I Malhas· R$ 250,00 I
I

9 - Apartamento c/3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00 I10 - Apartamento c/2 quartos, Rua Angelo Rubini, 1197, na Barra - R$ 250,00

I 11 -Apartamentoc/2 quartos, garagem edependências, Ed. Jaraguá, Centra0 R$315,OO I
I

12 - Casa de madeira cl 3 quartos, demais dependências - Rua Arduíno Pradi, 729 - Jguá IEsquerdo - R$ 250,00

I 13 - Casa de madeira c/3 quartos e demals dependências - Rua Angelo Rubini - Barra - R$ I
I 360,00 I

.;Ü;;ijj!14if;imififii;Qli�
Assine o CORREIOJ)(lPOVO ,

.

.

,

R$ 30,00 - assinatura semestral

R$ 50,00 - assinatura anual

. . � �

. '., (047) 370-7·919 .' '"

. ,

-

.�RIVnTO ImóV�I�
venda e locação
para rernporada

Barra,Velha - sc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A partir da esquerda, Débora S. Pereira, Eliane Rocha e

Darlene S. Pereira estampam em sorrisos o alto astral

presente em nossa juventude

ITORAl
Na faixa litorânea entre

spraias de Mariscai e

içarras, o número de

fogamentos diminuiu de 16

temporada de 1998) para

lit?
.mortes neste verão. Esta

nahse foi constatada em

oeais onde existem posto
alva-vidas. O projeto do

rorpo de Bombeiros "Adote

alva-vidas" está sendo
esenvolvido desde a

mporada passada em

onjunto com prefeituras das
idades litorâneas da região
isando intensificar a

gurança dos banhistas. Os
rgãos municipais
I�cionam funcionários

para trabalharem nos postos
enquanto o Corpo de

Bombeiros realiza

treinamento de cinco

semanas. A Univali

(Universidade do Vale do

Itajaí), através do curso de

Oceanografia, também está

apoiando o projeto,
colocando estagiários à

disposição.

TIAZINHA
AFINADA
� Frase da Tiazinha

(Suzana Alves) durante "rica

entrevista'" no programa da

Hebe, na última segunda-
/

feira ( 22): "Estou gravando
I

um CD. Sou afinada, gente".
Ao ouvir tal afirmação, não
é de se duvidar que grande
parte dos telespectadores foi
correndo até o dicionário

para ver se o termo "afinado

(a)" teria mudado de

significado. Percebendo que
não mudou,
ninguém.entendeu a

mensagem. No CD,
Tiazinha conta com a

participação do tal do Vinny,
autor daquela canção
inesquecível de "expressiva
qualidade musical",
Mexe a cadeira. Dois

"grandes músicos" reunidos
num único CD. Um páreo
duro para Rodolfo & ET.

Help me!!!

ClFDia 9 de março, aniversário de Joinville, o
Centre.ventos Cau Hansen irá abrigar o Festival
Rock Joinville. No palco, cinco boas atrações:
Titãs, Pato Fu, Nucleo Sul, a jaraguaense In

Natura, e Serginho & Moretti.

RuaMàl. Deodoroda�.BFonseca, 1452 �FOOe,fax: 372.3306 q::

JaragUá do Sut - SC �CADi Procópio Gomes, 481

I�írm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633

O grupoBackstreet Boys conquistou de vez o coração das
meninas do Brasil. O quinteto americano recebeu Disco de

Platina dupla pelas vendas superiores a 500 mil cópias do

seu mais recente álbum, Backstreet's Back (Virgin). Além
disso, a música "As Lang As. You Love Me" foi uma das mais

tocadas nas rádios do Brasil no ano passado. Só em São
Paulo ela foi executada 5.349 vezes. E os rapazes não

descansam. A turnê mundial continua até junho pela Europa,
com apresentações agendadas para Suécia, Alemanha, Itália,

Espanha, Bélgica e Suíça. (Shopping Music)

Informativo Center Som
. Títulos mais vendidos: Axé Bahia 99, Euro Momento
Transasom (Volume I), Offspring (Americana) e Suave
Veneno - Nacional. Principal lançamento: Paradise

Danceteria (7 Anos).

---------------------'

( N I V E -R 'I
: Giovana Kazmierski (27/2), :
I Márcio Batista Martins (l/3), I
I Luciana Saade (2/3), I
I Paula Carolina Bertoli (2/3), I
I Josiane B. Scheuer (2/3) e I

I, Maurício_:'�os�/3) )
.----C I 'i'1 E J'I\ ;.\1......
I. JOINVILLE I.C.N.e. eine Mueller I: A Vida é Bela (censura 12 anos).
I Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21h15. I
I C.Ne. eine Mueller 2: Madeline (censura livre). I
I Horários: 13h45, t 5h30.

. I
I

Pânico 2 (censura 14 anos).
•Horários: 17h30, 20h30.

I C.N.e. eine Mueller 3: Mensagem para Você (censura livre). I
I Horários: 14h, 16h30, 18h45, zu. I
I BLUMENAU I
I

C.Ne. eine Neumarkt I: Além da Linha Vermelha (censura 12 anos). IHorários: 14h30, 18h, 21h15.
I G.Ne. eine Neumarkt 2: A Vida é Bela (censura 12 anos). I
I Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. I
I C.Ne. Cine Neumarkt 3: Mensagem para Você (censura livre). I
• Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

-

I
I

C.N.e. eine Neumarkt 4: Pânico 2 (censura 14 anos).
IHorários: 14h15, 16h45, 19h15, 21h45.

I C_N.e. eine Neumarkt 5: Lado a Lado (censura 12 anos). I
I Horários: 14h30, 17h, 20h. I
I C.Ne. eine Neumarkt 6: Madeline (censura livre). I
I

Horários: 15h, 16h5Ö, 18h50.
ICentral do Brasil (censura livre).

I Horário: 2) h. I
I * Programação válida para o período de 26/2 a 4/3. I
•••••••••••••••••••••••

�-ARTIQOS .� 'SUGESTÕES PARA'E9TE:'ESPAÇO .:
-

DEVEM SER ENVIADOS. PARA:'

COLUNA EXPRESSÃO.
RuaJoão Pioolli, �46 ... Centro.-,- Jaraguädo S�I (SC)

Cep: 892S�-5�Q;····
.

;

.Fax: (047) .370-7919 ou �70-8654
e-mail: ars.expressao@zipmail.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Intere-se do assun

to, lendo no livro de

Atos dos Apóstolos
27,27 -44. Há dia, o

navio em que Paulo

viajava é castigado
por uma forte tempes
tade. Os marinheiros
afirmam estar próxi
mo à costa. Tentam

fugir, mas são flagra
dos por Paulo. Com a

tempestade, a tripu
lação não come há
duas semanas. Paulo
os estimula para que
comam, Ele mesmo

toma a iniciativa. To
dos então fazem o

mesmo. Para aliviar o

A EDUCAÇÃO COMPLETA

o naufrágio
peso do navio, a car

ga restante é jogada ao

mar. Levado em di

reção à praia, o navio
encalha e naufraga.
Com medo de que fu-
. .

jam os prisioneiros, os

soldados querem en

tão matá-los. Mas o

oficial -romano quer

preservar a todos. Os

que sabem nadar, são

os prrmeuo s a se

lançarem ao mar. Os

demais, agarrados em

tábuas e pedaços do

naVIO, também che

gam à praia. Em con

seqüência do naufrá

gio, ninguém morre e

todos chegam à praia,
em terra firme.

Aqui podemos lem
brar do naufrágio do

grande Titanic, que
muitas pessoas su

cumbiram no mar. A

maioria dos afogados
eram da 2a e 3a elas-

ses.

No naVIO de Paulo,
todos têm sua vida

preservada, também
os mais fracos.
Embora o Apóstolo

fosse apenas um pri
sioneiro, a sua fé em

Deus o impulsionou a

não se portar com in

diferença ao que esta

va acontecendo em

sua volta. Quem se

sabe em paz, salvo e

cuidado por �eus, é
liberto para agir em

favor da vida e sal

vação de todos. Pela
fé no Filho de Deus, a
vida vence a morte.

Que seja também
esta a nossa meta: re

sistir aos poderes da

morte, por meio da

quele que venceu:

"Jesus Cristo".

Um abraço,
Alba Piske

�rculc>
Ita.lia.I1�

de Jaraguá do Sul

Champagne
o champagne tem simbolizado o vinho da amizade, do amor, do sucesso. Por isso, tem sido,

principalmente, o vinho das celebrações. Porém, antes de tornar-se a mais nobre das bebidas,
era considerado salutar e medicinal: auxiliar da digestão, antidepressivo, potente anti-séptico
e um dos melhores diuréticos, soberano contra os reumatismos e na prevenção do
envelhecimento. Suas virtudes e propriedadesforam enaltecidas em compêndios e receituários
assinados por médicos da mais alta expressão, que prescreviam o champagne, em diferentes
doses, para. o tratamento de diversos tipos de doenças ou distúrbios. Assim, pelo menos até o

final do século passado, ter uma garrafa de champagne em casa, mais do que um gesto de bom

gosto, era sinal de bom senso.

O desenvolvimento da quimica moderna, em especial no campofarmacêutico, acabou tornando
esquecido esse lado terapêutico do champagne, fazendo com que se consagrasse apenas o seu

lado 'festivo ''.

Nota: continuaremos na

próxima edição com mais

informações a respeito.
Devanir Danna
Circulo Italiano
de Iaraguá do Sul Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

Sexta-feira, 26 defevereiro de 1999

- RarARYCLUB
DE GUARAMIRIl\t1

ROTARY X 94 ANOS - Rotary Club de Guaramirim promoverá no

próximo dia 25 de fevereiro, às 20 horas, no auditório da Aciag,
palestra do comandante da Polícia Militar, de Guaramirim,
companheiro Rogério Wonk. A palestra será administrada aos

estudantes do 2° Grau do Colégio Prefeito Lauro Zimmermann, com
convite a todas as autoridades, lideranças de associações demoradores
e demais lideranças. Na ocasião será lembrado os 94 anos de Fundação
do Rotary (23/2/1905), com 32 anos no Município de Guaramirim, e
a importância de a comunidade se organizar e ter uma participação
ativa no Projeto da Polícia Interativa que está sendo implantado em

Guaramirim pela Polícia Militar, através do comandante Rogério
Wonk e com apoio do Rotary Club.

ROTARY X ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Com uma

participação ativa os rotarianos vêm assessorando as associações de
moradores. Várias já foram fundadas e outras estão em fase de

organização. O objetivo é fazer acontecer o maior número de

organizações e grupos legalmente constituídos para promover, não

apenas com palavras, mas especialmente através de uma dedicação
exemplar a conscientização da dignidade de todas as pessoas e o

respeito pelos direitos humanos. O Rotary vem, através do

companheiro Osnildo Bartel e outros, encorajar os moradores no

sentido que assumam a responsabilidade pela melhoria de seu bairro
e dentro de um espírito de cooperação mútua, reconhecer o valor e a

dignidade de todas as profissões úteis promovendo a auto-ajuda
através da ação individual e coletiva. O importante é encorajar o

desenvolvimento do potencial humano na sua plenitude, dentro do
contexto da cultura e da comunidade local.

ROTARY X GOVERNADOR - Pedimos desculpas pelo equívoco
de datas da presença do governador Camilotti. Agora sim, está

confirmada a sua presença no próximo dia I I. de março, às 20 horas,
no Rotary Club de Guaramirim, em visita oficial.

ROTARY X CORUPÁ • Companheiro Osnildo BarteI, governador
Adjunto do ano rotário 1999/2000, compareceu em reunião rotária
de Corupá. Na ocasião, juntamente com o governador Rolf Botho
Hermann e companheiro Paulo Veloso, transmitiu-se instruções rotárias
para o ano 1999/2000. Bastante proveitosa, sendo que na ocasião foi
escolhido o companheiro Rubens, de Corupá, que coordenará, em nível
do Distrito, o trabalho de ecologia que se pretende colocar em prática
no ano Rotário 1999/2000. Rotary Club de Corupá está de parabéns
pela organização e condução das reuniões rotárias.

ROTARY X VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Rotary deverá,
oportunamente, trazer autoridade sanitária para uma palestra sobre

vigilância sanitária. Pelos companheiros Cleber e Jatahi foram
coletadas e examinadas amostras de água de vários locais e origem
da cidade, visto que em Guararnirim foram internadas várias pessoas
com os mesmos sintomas e suspeita-se de existir algo anormal na

água ou alimentos. Oportunamente, após um exame minucioso, Ro
tary deverá se pronunciar. É pensamento também do Rotary convidar
o secretário de Saúde, Bylaardt, para que esclareça o trabalho que é

feito em Guaramirim, quanto a Vigilância Sanitária, no que diz

respeito à produção de alimentos.

ROTARY X MOTOQUEIROS: Rotary Club de Guaramirim

promoverá, no próximo dia I I de abril, um encontro de motoqueiros.
O coordenador é o companheiro Taciano e pedimos aos companheiros
e não companheiros amantes deste esporte na região, para melhores

informações, mantenham contato com Taciano - Fone: 973-8880

Apoio:
- ADVOCACIA Posto de I

Marcos Roberto Hasse �� I

Gasolina
OAB/se 10.623 �. MaiochiSandra Lúcia Ronchi

Ltda.
OAB/se 12.520

Rua Reinoldo Rau. 61 - sala 2
Rua 28 de Agosto, n" 1598

Jaraguá do Sul Centro » Guaramirim - SC
Telefones: 372-2194 - 982-0710 Telefone
Rua Paraíba. 256 - Blumenau

(047) 373-0187Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MEC avalia curso de Administração
o curso de

Administração do

CESJS/Ferj foi avaliado
pela Comissão de

Especialistas do MEC

(Ministério da Educação
e do Desporto) e

recebeu os seguintes
conceitos:

Corpo docente -

Condições boas;
Organização Didático
Pedagógica - Condições
boas;

, Instalações - Condições
muito boas.
Em Santa Catarina,
foram avaliados 25
cursos de

Administração.
Ressalte-se que os

critérios de avaliação
utilizados pelo MEC são

os mesmos para todas as

instituições de ensino

superior do País. Este
resultado coloca o curso
de Administração do

CESJS/Ferj entre os

melhores do Estado.
Nos últimos anos, o

CESJS (Centro de
Ensino Superior de
Jaraguá do Sul) tem
investido muito na

titulaçãoe qualificação
de seus professores e o

resultado já começa a

aparecer.
"A avaliação do MEC
mostra que estamos no

caminho certo.

Alcançamos o conceito
máximo no item

INSTALAÇÕES. Nosso
objetivo é termos em

nossa instituição
um curso de excelência.

Para tanto, é
necessário um esforço
permanente de toda a

comunidade

acadêmica", ressaltou o

coordenador do curso de

Administração,
professor Dirceu
Antônio Campos.

Palestra marca primeiro dia de aulas
o vice-presidente do

Conselho de Admi n is

tração do Grupo Weg,
Gerd Edgar Baumer, fará a

palestra de abertura do ano
letivo do CESJS (Centro de

Ensino Superior de Jaraguá
do Sul) nesta segunda-feira
(dia 1 de março), às 19

horas, no Salão Nobre da

FERJ (Fundação Educa

cional Regional Jaragua
ense) .

As aulas recomeçam
nos três turnos de atividade

acadêmica: 8 horas (matu
tino), 13h15 (vespertino) e
18h45 (noturno). Durante

a primeira semana, a

Diretoria de Registro e

Con trole Acadêmico

estará expondo, nos

painéis próximos ao

prédio adminis trati vo

(Bloco A), a relação das

salas de aula de cada

curso.

Biblioteca promove Semana do Perdão

Os alunos que estiverem com os livros da Biblioteca

Padre Elemar Scheid em atraso, poderão devolvê-los até °

dia 13 de março, sem pagamento de multa.

CESJS dispõe de vagas para
Arquitetura e Urbanismo

A Diretoria de Registro e Controle Acadêmico do

Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul comunica
que há vagas no curso de Arquitetura e Urbanismo.

Poderão ingressar candidatos portadores deDiploma
de Nível Superior.

As inscrições estarão abertas até 5 de março de 1999,
das 9 às 11 horas e das 14 às 20 horas.

Curso Extracurricular de

Língua Inglesa
Estarão abertas, a partir de 1 de março

próximo, as inscrições para o curso

Extracurricular de Língua Inglesa, do

Departamento de Letras do CESJS - Ferj, nas
modalidades English e Business English, em
diversos níveis de conhecimento da língua, a

partir do Básico I.

o curso, direcionado para a

comunidade acadêmica e à
comunidade em geral, tem início

previsto para a segunda
quinzena do mês de março.

Interessados podem obter informações junto
ao Departamento de Letras:

E-mail: deplet@ferj.rct-sc.br
Fone/fax: (047) 371-0983

Salas recebem reformas
Durante o período de

férias, diversas melho

rias foram realizadas no

Centro de Ensino Supe
rior de Jaraguá do Sul -

Ferj. Cinco salas do

Bloco C tiveram seus pi
sos lixados e suas pare
des pintadas. O antigo
auditório do Bloco C foi

dividido em duas salas,
sendo que uma delas

abrigará as chefias de

departamento.
A Coordenação de Pós

Graduação foi transferida
para a sala três do Bloco

E. As paredes externas

foram pintadas e o

estacionamento recebeu
uma nova camada de

brita. O campo de futebol

está recebendo obras que
facilitarão a drenagem.

POSTO ""ME 5

.'�
mime II 371 9964!

RlX1 Presidente EpItéc/o Pessoa, 1155
[prÓ(. aoKohlbaoh) JaCJg.JÓ do &/1- sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRANSPORTES ESCOLAR TIO POVOAS

dias de uma gestação

o

� �<:�f:
Simone "dos �njos

él amigos no dia
.;:;'::

N67 filhos de Lucian

Tafner1i'

-r
querida

---�-----�

Marjorie
Mafstri
Brogngl
felicidad

A

aniversário,
dia 2$/2."

.t

Cumprimentos
dos pais Jorge
e Suel.�, a
irmã Larissa
e de seus

amigos ii'

•

"

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ti

•

•

•

•

•

: Nascimento s
•

• 5/2/99 - Lucas Ricardo Santos
7/2/99 - Matheus Walickosky de Carvalho

8/2/99 - Camile Carvalho

8/2/99 - Jayme Rosajunior
8/2/99 - Leonardo da Silva Arendt

8/2/99 - Luísa de Santana

8/2/99 - Mayron Alexsander Pinheiro da Silva
9/2/99 - Frank William Kowalski
9/2/99 - Jackelyne Nolli
10/2/99 - Àlan Eduardo Oderdenge
10/2/99 - Ariane Loesch Nogueira
10/2/99 - Francielly Eduarda Pinto
10/2/99 - Rafael Rodrigo Salamon

•
10/2/99 - Thiago de Rezende Alves
1112/99 - Mateus Heiler

11/2/99 - Tainá Scheuer

11/2/99 - Thaue Scheuer

12/2/99 - Janaina Dalla Brida

13/2/99 - Thalia Horwarth

15/2/99 - Adalberto Fernando Patsch

15/2/99 - Kemelyn Martins

15/2/99 - Larissa de Fátima da Silva

15/2/99 - Letícia Ropelato
15/2/99 - Rebeca Barreto Hermann

• 15/2/99 - V ítor Postai S i Iva

16/2/99 - Janilson Ruan Strelow Antunes

16/2/99 - Jean Luca Volpi
17/2/99 - Alex de Camargo
17/2/99 - Leticia Miranda

18/2/99 - Daniel Filipp
18/2/99 - João Vitor Gottardi Siuminski
18/2/99 - Júlia Candiani dos Santos
18/2/99 - Maristela Paula Tiegs
18/2/99 - Ricardo Urbanski de Jesus

] 8/2/99 - Vinicius dos Reis Loch
19/2/98 - Emilly Aline Machado
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Nós levamos seu filho a sério

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

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

PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 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 - Jaraguá do Sul - SC -Fones: 973-5732 - 376-1112

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sóalegrianos cursosdeLaçoeDança
80alunos e tantosalunos

Começaram, com pleno
sucesso, os cursos de Laço e

Dança do CTG Laço Jara

guaense. Foi motivo de alegria
para os peões e prendas que
tiveram a oportunidade de
iniciar e/ou melhorar suas

habilidades, na cancha e no

salão, deixando de lado a

timidez e entrando para um

grupo cada vez maior de
admiradores e praticantes da

tradição gaúcha.
O CTG Laço Jaraguaense

ficou muito satisfeito com a

grande procura pelos cursos,

pois a maior gratificação de
um trabalho deste gênero é o

apoio da comunidade. Diante
disso e da linha de trabalho do

Laço Jaraguaense, prometemos
usarde todos osmeios e recursos

para agradar e "irmanar" estes
novos integrantes da fanulia

gaúcha.
A tradição gaúcha é mais

uma opção de cultura e lazer

que vem somar a outras tradi

ções, belas e bem organizadas,
apresentadas dentro das socie
dades de Tiro, Jeep Club,
Motogiro, Canoagem, etc ...
Enfim, tudo isto que Jaraguá do
Sul e região fazem tão bem, ou
seja, entretenimento com

respeito e organização.

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
"O PROFESSOR BECO

Ensi1no 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

Baile
:: Gaúcho
II 27 de março

Grupo Rodeio

CTG Laço Jaraguaense

CORREIO DO POVO-11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

r--------,
Gaúcho(a) de
idade nova

Lúcio João Marcon (28),
Alrninda Franzner (28),
Carla Giane de Oliveira

Vargas (5),
Angelo Spézia (9),

Marlene Jahn Franzner (9),
Charles Janesch (9),

Mirlei Planinscheck (11),
Sandro Rogério Wille (12).
L .J

Agenda gaúcha
20 de fevereiro - Início do curso de Dança Gaúcha - CTG Laço
Jaraguaense
20 de fevereiro - Início do curso de Laço - CTG Laço Jaraguaense
5 a 7 de março - Rodeio Crioulo - CTG Chaparral - JoinviIIe
13 e 14 de março - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco -

Massarand uba
27 de março - Baile Gaúcho com o Grupo Rodeio - CTG Laço
Jaraguaense
13 a 16 de maio - 18° Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense
14 de maio - Baile do Rodeio com Os Garotos de Ouro - CTG

Laço Jaraguaense
15 de maio - Baile do Rodeio com Fogo de Chão - CTG Laço
Jaraguaense

tal
CARNES

I�
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 



CORREIO DO POVO Sexta-feira, 26 defevereiro de 1999.12- CORREIODOPOVO

CRUZEIROSMARíTIMOS
PORTO SEGURO
Saídas aos sábados

Saída: 31 de março

Roteiro: Santos, Parati, Búzios, Santos

À vista US$ 432, ou
1 Dx de US$ 48,

10x R$ 64,00
ou à vista R$ 490,00

4 dias I 3 noites

MACEIO
Saídas aos sábados

BUENOS AIRES 10 X R$ 82,00
ou à vista R$ 630,00f

Desde US$ 433,
passagem aérea + hotel + transfer

+ city-tour NATAL
Saídas aos sábados

GRAMADO
R$ 23>9,00

4 dias /3 noites

Saída: 1 de abril

.Excursão em ônibus + hotel + café da
manhã + almoço + guia

acompanhante

10 X R$ 82,00
ou à vista R$ 630,00

FORTALEZA
Saídas aos sábados

10 X R$ 84,00
ou à vista R$ 640,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o Banco Real inaugurou agência em Jaraguá do Sul, na Rua Presidente Epitácio
Pessoa, em frente à sede do Corpo de Bombeiros. Autoridades e grande

número de convidados compareceram ao coquetel inaugural .

Veiculos. peças e serviços
FONE: (047) 371-2111

I<IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral

371-7575

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440

(próx. Duas Rodas Indl.)

Filmagens & Fotografias

Fone: 370-1703

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anemia
A anemia é uma doença do sangue caracterizada

pela diminuição dos glóbulos vermelhos, ou mais

precisamente da quantidade de hemoglobina presente
nesses glóbulos. A hemoglobina é uma proteínamuito
importante do sangue, pois ela contém o ferro e o

oxigênio necessários para alimentar os tecidos do

corpo. Portanto, quando há diminuição dos glóbulos
vermelhos ou da hemoglobina, os tecidos começam a

receber uma quantidade inadequada de oxigênio e não

conseguem trabalhar normalmente.
Existem várias causas de anemia, cada uma

levando a diferentes alterações nas células do sangue,
mas no final os sintomas são sempre os mesmos.

A causa mais comum é a falta de ferre, tanto
devido a uma dieta pobre deste elemento quanto a

uma perda intensa de sangue, como ocorre nos

traumas ou nas menstruações abundantes. Também

pode ocorrer nas pessoas com úlcera ou problemas
intestinais, que levam à perda de sangue pelo vômito
ou pelas fezes.

Algumas pessoas apresentam perdas constantes

de sangue, muitas vezes não detectadas, como é o

caso de pacientes com câncer de rim e intestino,
"

levando a uma anemia crônica.
Outra causa de anemia é a falta de vitamina B 12,

seja por falta de ingestão de alimentos que a

contenham (como nos vegetarianos) ou por defeito
na absorção da vitamina, conhecida como Anemia
Perniciosa.

Os alcoólatras são muito propensos a anemia por
deficiência de ácido fólico, tanto pela falta de ingestão
do mesmo quanto pela dificuldade em absorvê-lo.

Outras vezes, a anemia é causada por um

problema, hereditário, em que há alteração genética
na produção de hemoglobina. Como conseqüência, é
fabricada uma hemoglobina alterada, que é logo

- destruída no sangue. Entre as doenças que podem
causar esse problema estão a Talassemia e a Anemia
Falciforme.

Em alguns casos, há .destruição dos glóbulos
vermelhos sem causa aparente, sendo que o próprio
corpo começa a destruí-los. É a chamada Anelllia
Auto-imune.

Até mesmo medicamentos podem causar

destruição dos glóbulos vermelhos, levando à anemia,

ft unimed
Sistema Nacional de Saúde

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

como as drogas anticancerígenas e outras.

Algumas vezes, o problema está na formação dos

glóbulos vermelhos pela medula óssea. É o caso da
Anemia Aplástica, onde há falta das células que iriam
dar origem aos glóbulos vermelhos. Pacientes com

problemas de insuficiência renal sofrem de anemia
devido à falta de um importante hormônio chamado

eritropoetina queé normalmente produzido pelos rins
e estimula a produção das células vermelhas do

sangue.
O sintoma mais comum é a pessoa apresentar

palidez bem evidente nas mucocas, principalmente
nas pálpebras dos olhos. Também há fadiga, fraqueza,
cansaço fácil ao se exercitar, sensação de tontura e

desmaio, falta de ar. Alguns pacientes apresentam falta
de apetite, o que piora aindamais a situação. Émuito
comum o paciente se queixar de palpitação, pois o

coração bate mais rápido para compensar a falta de

glóbulos vermelhos no sangue.
O diagnóstico é feito através do exame de sangue,

tanto na contagem dos glóbulos vermelhos quanto na

dosagem de hemoglobina. Também se pode fazer
outros exames de sangue para detectar alterações da

hemoglobina. Também é útil fazer exame de fezes e

urina para detectar se há perda de sangue pelo intestino
ou pelos rins.

Em casos mais severos, é bom fazer exame da
medula óssea, para ver se a produção de sangue está
normal ou não.

O tratamento em geral baseia-se na causa da
anemia. Quando o problema é falta de ferro, vitamina
B 12 ou ácido fólico, basta suplementar esses

elementos na dieta ou através de comprimidos. A
absorção de ferro é ainda melhor se for adicionada
vitamina C ao tratamento.

Nas anemias severas, pode ser feita transfusão de

� .:. -:. -= ":' -:.. ":" Clínica de Atendimento
--� -_-..

...... #=ti =7= =:-,: us« I d-- -- _.- - -.. e lCO ntegra o

Dr. Amaury do Amaral Teixeira Dr. Paulo Veloso
CRM 7868 CRM 7�28

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

sangue.
Nos casos de Anemia Auto-imune, pode-se usar

drogas imunosupressoras paramelhorar os sintomas,
Casos hereditários, em q�e há destruição acentuada

dos glóbulos, o tratamento se baseia na retirada do

baço, pois é ele o causador da destruição.
É muito importante ter uma dieta rica em ferro,

Para isso, é necessário comer alimentos como carne

de vaca, peixe, frango e gema de ovo. Os grãos corno

soja, feijão, lentilha, ervilha e grão-de-bico são muito
ricos em ferro. Verduras são também essenciais,
principalmente espinafre, brócoli, couve e outras

verduras com folhagem verde mais escura.
Mulheres grávidas precisam aumentar a ingestão

de ferro, para poder gerar uma criança bem sadia.
MarIo Sousa Junior
Farmacêutico-Bioquímico
Proprietário do Laboratório Jaraguaense de
Análises Clínicas Ltda.

pi
Doenças do tntestino grosso,-o;.;....
reto e ânus, Colonoscopia,

. ../
.

:::::i;=::dorff
. ( Procfoclin ) cm - 7096

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

Jaraguá do Sul - sc

Centro Médico Odontológico

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 -

1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

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

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

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

CLíNI,CA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

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

Dr: lVfarlo Sousa
Dr. l\/1arlo Sousa Jr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Museu Parque Malwee inaugura
� ,

neste sabado "Cultura popular"
Secretário anuncia construção de
centro de recuperação paramenor
Jaraguá do Sul - o

secretário de Justiça e Ci
dadania, Jaime Duarte,
anunciou ontem que o go
verno estadual deverá in
vestir, ainda este ano, na

construção de um centro de

internação provisório para
menores infratores no Mu

nicípio. Duarte esteve ontem
na cidade e discutiu o pro
jeto com juízes e promoto
res da infôncia.

O projeto para a cons

trução do centro é seme

lhante ó obra que está em

andamento na cidade de
Joinville. O prédio terá ca

pacidade poro abrigar 50
menores infratores e funcio
nará através de rodízio - pra
zo de permanência no local
é de 45 dias. O programa de
reabilitação prevê acom

panhamentos psicológico e

didático. "Vamos tentar uma

parceria com o governo
municipal", disse Jaime Du
arte, antes de se reunir, no fi
nal da tarde, com o prefeito,
Irineu Pasold (PSDB). A obra
está orçada em RS 180 mil. O
acordo estabelece que a

Prefeitura assegure a libe-

ração do terreno, e o Estado
a construção e manutenção
do prédio. "Também vamos

discutir quem administrará o

centro", ressaltou.
Embora' tenha admitido

que o Presídio de Jaraguá
do Sul lidera o ranking dos
mais seguros de sentoCata
rina, Jaime Duarte está pre
ocupado com o sistema
carcerário do Estado. A su

perlotação da Penitenciária
de Florianópolis exigiu que o

comando de Segurança
Pública antecipasse o anún- .

cio do Município que vai

abrigar a Penitenciária do
interior. Na próxima segun
da-feira (1), o governador
Esperidião Amin (PPB) anun
cia o local de construção do
complexo, que terá ca

pacidade para 470 presos.
Canoinhas, no Planalto
Norte, é a cidade mais co

tada para receber a obra.
Membros do CDH (Cen

tro de Direitos Humanos)
aproveitaram a visita do
secretário para entregar a
pauta de reivindicação so

bre as necessidades emer

genciais do Presídio.

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

Novo espaço fica ao lado do Museu 7 e abrigará máquinas e meios de
transporte utilizados no início do século por imigrantes alemães

Jaraguá do Sul - A partir
dos 10 horas deste sábado,
o Museu Parque Malwee

inaugura mais um espaço
voltado ao incentivo da
cultura. O "setor de cultu
ra popular e transportes" é
o novo empreendimento
do Malwee para abrigar
peças antigas. O público
poderá conferir máquinas
como engenho de cana

de-açúcar, prensa de fari
nha, ferraria, máquinas de
costura, bicicletas e char
retes utilizadas por imigran
tes no início do século.
Remodelado, o prédio

do setor cultural, anexo ao

Museu 1, ganhou pintura e

foi readequado para a vi

sitação pública. Rampas
também foram instaladas
para facilitar o acesso de
deficientes físicos ao local.
Com a restauração do pré
dio, 1 .658 peças expostas
nos museus 1 e 2 foram re

manejados. Enquanto as

Raridades: peças antigas recebem últimos ajustes

máquinas. e os meios de

transporte ganham um

novo espaço, antigui
dades, a exemplo de pon
tas de flechas indígenas
encontrados no Vale do

Itapocu no final do século

passado, e a concho de
melado pertencente 00

fundador do Município,
Emílio Carlos Jourdan, ocu
pam os setores destinados
às raridades que com-

põem o acervo do Museu

Parque Molwee ..

A mais nova aquisição
do museu é uma coleção
de cédulas alemãs, que
retratam a crise mone

tário do país logo após o

1 a Guerra Mundial, no

período de 19180·1929. A

relíquia foi doado por
uma família de Jaroguá
do Sul, cujo nome não foi
revelado.

PUBLICIDADE ---------_;_--------------�------------------�----,-------_,

No dia 23 de fevereiro, a Agência Jaraguá do Sul -

SC - preparou uma festa para um acontecimento muito

. especial. Na ocasião, o Sr. Edilberto R. Schuksue rece

beu a premiação do CLUBE VIDA UNIBANCO SE

GUROS, o seguro de vida e acidentes pessoais que dá

sorte. Afinal, ao mesmo tempo que o cliente garante
proteção e segurança à sua familia, concorre semanal

mente, pela Loteria Federal, a prêmios em dinheiro.

Desta vez a sorte estava ao lado do Sr. Edilberto.
,

Ele contratou o seu seguro na Agência Unibanco Iara
guá do Sul - SC, recebeu um número para concorrer e

foi sorteado no dia 29 de janeiro, pela Loteria Federal.

Agora, a preocupação do Sr. Edilberto é uma só: gastar
a ótima premiação que recebeu do CLUBE VIDA.

O CLUBE VIDA conta com uma série de benefí

cios: desconto para Plano Casal, Livre Escolha de Be

neficiários, Assistência 24 horas em todo o mundo, In

denização em até 7 dias úteis após a entrega da doeu

mentação completa. Tudo isso, com a garantia de uma

das maiores seguradoras do país: UNIBANCO SE

GUROS.

o CLUBE VIDA UNIBANCO SEGUROS pode ser

adquirido em qualquer Agência Unibanco, através do

seu Corretor de Seguros ou até mesmo pela Internet:

www.unibancoseguros.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ricardo Grützmacher dá nome
à ponte em Três Rios do Norte
-------�---------------_.----------

Construção, inaugurada em novembro do ano passado, lembra um dos

pioneiros da localidade que trouxe desenvolvimento e trabalho para a região
\

Por Eugênio Victor Schmöckel

Jaraguá do Sul - Seja-nos
permitido abrir espaço para
comentar pormenores da
ponte que aparece na foto,
inaugurada em outubro de
1998.

Quem conhece a região
de Três Rios do Norte e Três Rios
do Sul, cortado pelo sereno, e

. por vezes impetuoso Rio
Itapocu, o famoso curso de

água mais austral da América
do Sul, aqui em Santa Catari
na e, mais precisamente em

Joroçuó do Sul, que foi entra
da segura de um caminho
perene conhecido por Peabi
ru-Sumé-São Tomé e outras
variantes, por onde d. Álvar
Nunez Cobezo de Vaca che
gar a Assunción dei Poroçuov.
onde conhecia dos índios que
levavam oito luas para sair do
Pacífico para chegar ao Atlãn
tico. é vice-versa. Este históri
co rio. trezentos anos depois,
trouxe imigrantes europeus
que se fixaram em suas mar

gens, primeiro pelo lado es

querdo da Colônia Dona Fran
cisca e, depois, Erníllo Carlos
Jourdan, pelo lado direito.

Várias administraçôes de in-

Iendêncios e prefeitos passaram
em brancas nuvens. Depoisveio
a ponte pênsil, que, também,
teve seu tempo de uso.

Chegou a administração
Weminghaus, que pôs a sua

equipe a trabalhar para unir as
duas margens, face à grande
expansão da cidade para
aqueles lados.

Um dio. a equipe de traba
lhadores montou seu canteiro
de obras e, em outubro de
1998, ela foi entregue aos

usuários, sem festa inaugurati
vo. para mostrar obras e se

promover. E fez mais: escolheu
entre aqueles pioneiros, cansa
dos de remar em toscos

canoas num vaivém angus
tiante e perigoso, escolheu o

nome de Ricardo Grützma
cher para ter lembrado em sua

placa o trabalho pioneiro e tra
balhador em prol daquela
região, Sem festa, como disse
mos, de churrascada, fo
guetes, bebidas, banda de
música e tapinhas nas costas,
para se promover a uma

reeleição a mais.
A foto, tirada em 23-11-98,

mostra o comprimento da

ponte que atravessa o Ita

pocu. com todos os requisitos
de uma moderna ponte. Um
exemplo a ser imitado pelos
prôximos prefeitos.

SOCIEDADE ESPORTE CLUBE PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os associados desta Sociedade para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 9h30min do dia 7

de março de 1999, na sua sede sito a rua Ricardo Luiz Floriani - Nereu Ramos.

ORDEMDODIA
I - Prestação de Contas da atual diretoria III - Assuntos gerais a serem escritos no início da reunião
II - Aprovação do novo estatuto IV - Eleição da nova diretoria
Nota: Não havendo na Ia convocação 50% dos associados.ihaverá a 2" convocação às l Ohoras com qualquer

número de associados presentes.
Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro de 1999

A Diretoria-

ALUGUEL
DE TRAJES

FONE: 371-3349

RVA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:
EDITAL N° 22.070 de 23/02/1999

SIDNEI MARCOS NAGEL E ADRIANA RACHEL LORENZI DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Guaratuba, Paraná, domiciliado e residente na Rua João Marcatto, 13,
apto. 50 I, nesta cidade, filho de Waldomiro Nagel e Olivia Glovatski Nagel.
Ela, brasileira, solteira, contadora, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Padre Mirandinha,
196, Água Verde, nesta cidade, filha de José Garcia da Silva e Vilma Odette Lorenzi da Silva.

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.

I.
EDITAL

ILTON HOFFMANN ,Tabelião Designado da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Agropastoril Vale Verde Ltda. - Estrada Santa Luzia - Nesta; II

Alberto Salatino Miorelli - R. Piçarras, 255 - Centro - Nesta;
AMS Móveis Ltda. - R. Pref. José Bauer, 1361 - Nesta;
Arnaldo Luis Bregochi - R. Afonso Nicoluzzi, 2501 - Nesta;
B.LComérdo Pedras Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
1800 - Nesta;
Bluefish Agropecuária Ltda. - Estrada Rio Paulo, sinD - Corupá •

Butzke & RodriguesLtda. - R. Bertha Weege, 2214 - Nesta;
ConfecçõesNoppen Ind. eCom. Ltda. - R. Leopoldo Janssen, 100 - Nesta;

. Daterra Ind. e Com. Ltda. - R. 3 de Outubro, 3405 - Nesta;
Expresso Ungido Ltda. - R. Joinville, 5126 - Nesta;
Grashop Com. Rec. de Par. Ltda. - R. Joinville, 2222 - Nesta;
Humberto Bennemann Gonçalves - R. Marcelo Barbi, 430 - Nesta;
Indústria Têxtil Astro Ltda. - R. Horácio Rubini, sinD - cxp. 144 - Nesta;
Iolita Nunes Peche - R. C. Lote 94 - Posto 04,94 - Ana Paula - Nesta;
Ismael Dias de Almeida - R. Antonio 1.Macedo, lote 56 - SãoLuiz - Nesta;
Joakes Calçados Ltda. ME - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429-
S-O - Nesta;
José Carlos Vicente - R. 535, sala 1, sinD - B. Rio Cerro - Nesta;
José Simone Almeida Borges - Exp. A. C. Ferreira, 1345 - Nesta;
Luis Cavalheiro I Laudiseia Ozorio Cavalheiro - R. João Januário

Ayroso, 1934 - Jaraguá Esquerdo - Nesta;
Luis Cavalheiro I Laudiseia Ozorio Cavalheiro - R. João Januário

Ayroso, 1934 - Jaraguá Esquerdo - Nesta;
Luis Cavalheiro I Laudiseia Ozorio Cavalheiro - R. João Januário

Ayroso, 1934 - Jaraguá Esquerdo - Nesta;
Marcelino Atanasio da Costa - R. Arthur Gunter, 220 - Nesta;

. Marco Antonio Schlindwein - R. Guilherme Kopmann, 153 - Nesta;
Marcos Mario Wasch - R. São Paulo, 131 - Nesta;
Nyalla Com. de Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;

Nyalla Com. de Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Odair Antonio Schopping - R. Carlos Exel, apo 2, lot. Piazera -

Nesta;
Posto de Medes. Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da

Luz Primeiro - Nesta;
Rio da Luz Mal. de Const, Ltda. - R. Pastor Albert Schneider - Nesta;
RioNegrinhoMóveis e Decorações Ltda. - R. Joinville,4368 - Nesta;

Servo Agr. Simone Ltda. - R. Ângelo Rubini, 1256 - sala 4 - Nesta;

Serviços Agrícolas SimoneLtda. - R. ÂngeloRubini, 1256 - sala4 - Nesta;

Silvana Carmen Bonatti I Oldernar Bonatti - R. Guilherme C.

Wackerhagen, 125 - Vila Nova - Nesta;
T J Montagem Ltda. ME - R. Paraíba, 159 - Nesta;
T J Montagem Ltda. ME - R. Paraíba, 159 - Nesta;
T. 1. Montagens Industriais Ltda. - R. ErwinoMenegotti, 944 - Nesta;
Tabea Com. Rep. Matrl. Ltda. - R. Venâncio da Silva Porto, 37 - Nesta;
Tok Special Móveis e Decorações - Av. Getúlio Vargas, 611 - Corupá
Valmiro Probst - R. Veronica Dernarchi Rosa, 146 - Nesta;
Waldomiro Hauck Com. Exportação Ltda. - R. Francisco Mess.

320 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lei, a
fim 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, 24 de Fevereiro de 1999.

II

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corupó contabiliza prejuízos
causados por forte temporal

./

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

Chuva durou cerca de duas horas e destruiu pontilhões, devastouplantações
de milho e mandioca, deixou estradas intransitáveis e comunidade isolada

Corupó - O prefeito Luiz

Carlos Tamanini (PMDB) en
caminhará. nos próximos
dlos. à Defesa Civil, em Flori

anópolis, relatório deta

lhado sobre os prejuízos
causados pela enxurrada

do último domingo (21), que
deixou cerca de 50 famílias

-,

isoladas por 48 horas. Qua-
tro postes da rede de ener

gia elétrica, que abastece

uma comunidade estimada
em 300 famílias, foram ar

rancados pela força das

águas, uma ponte destruída
. e duas estradas, que ligam
o Boirro Pedra de Amolar

Alto à BR-280, obstruídas

pelo desabamento de ter

ra.

Tamanini acredita que
para normalizar a situação
nas áreas atingidas serão

necessários 60 dias. "As es

truturas dos pontilhões fo

ram abaladas. A erosão
afetou as estradas e, em al

guns trechos, o tráfego con
tinua em meia pista", expli
ca o prefeito, que decretou

,
estado de emergência nas

Jocalidades de Pedra de

Amolar e Faxinai. Os prejuí
zos, calcula, chegam a RS
100 mil. "Vamos atrás de re

Cursos estaduais", avisa o

prefeito.

Produtores de mandioca
e_ milho tiverom as plan
tações devastadas com a

cheia do Rio Pedra de Amo-

rotos: Edson Junkes/CP

Sem luz: rede de energia ficou afeta'!_a com o temporal

lar. O agricultor Pedro ßurl- Proprletório.do Flora Hansa

her contabilizava as perdas Ltda., que exporta plantas
na manhã de segunda-fei- ornamentais e sementes di

ra (22), quando as águas versas para todo o Brasil e

começavam a baixar. "A exterior,Zalewiski estima que/
colheita estava prevista o temporal trouxe prejuízo
para a semana que vem", de RS 50 mil à empresa.

disse, desolado. O botãnico As duas horas de chuva

Ivan Zalewiski perdeu toda forte também pegou de sur

Q produção de sementes presa os banhistas que es

das mais diversas espécies. tavam, na tarde de domin

go, na Prainha da Oma, em
Pedre-de Amolpr Baixo. Três
pessoas ficaram ilhadas

após a tempestade. O Cor

po de Bombeiros Voluntári

os de Corupá só conseguiu
resgatar o grupo depois de
12 horas. Convidados de

uma festa de comunhão,
comemorada na locali

dade de FaxinaI, também
estavam incomunicáveis
até a noite de domingo. Só
conseguiram abandonar o

local quando as máquinas
desobstruíram a Estrada

Geral. "Foi algo que eu nun

ca vl". observou, assustado,

o agricultor Ângelo Warzos

ki.Desabamento: terra obstruiu acesso à Pedra de Amolar Alto

rrcp··················································· .
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Guaramirim (I)
Estão abertas as matrículas para o CEA (Centro de Edu

cação de Adultos), que este ano oferece cursos de 1 ° e 20

graus nos três períodos. Através de módulos, estudantes
poderão aprender em casa o conteúdo. O método é di
recionado ao aprendizado acelerado das pessoas com

defasagem escolar. Ä idade mínima para matricular-se,
de 50 a 80 séries, é de 14 anos, enquanto a partir dos 18,
haverá vagas no 20 grau. O CEA funciona no prédio em

frente à Loja Mannes.

Guaramirim (II)
A Apae (Associação de Pols e Amigos dos Excepcionais)
comunica que está' recadastrando os contribuintes da
entidade. A renovação dos carnês para o ano de 1999
deverá ser concluída na próxima semana. Empresas e

pessoas físicas que já estavam cadastradas continuam na

lista de ajuda à Apae. O valor arrecadado é destinado à

manutenção da sede e auxílio a professores e equipe téc- /
nica.

Massaranduba (I)
A organização da 70 Fecarroz definiu os prêmios para Cl
rifa da maior festa do arroz de Santa Catarina. Os blocos
estão sendo distribuídos no comércio da cidade e a re

vendedores autorizados no Vale do Itapocu. Cada bilhete,
com seis números, custará RS 5,00. O primeiro prêmio será
um Ford Ranger, cabine dupla; o segundo sorteado ga
nha um Fiesta; o terceiro, um Ford KA e o quarto e quinto
sorteados recebem, cada, uma moto Titan. Os vencedores
serão. conhecidos no dia. 24 de abril, pela extração da
Loteria Federal. Dia 25, haverá sorteio extra, informam os

orgahizadores da festa. Os compradores dos bilhetes es-

. tarão concorrendo a outra Ford Ranger e um rnlcrocorn
putodor.

Massaranduba (II)
I O prefeito, Mário Sasse (PMDB), ainda não decidiu se pror
I roga o prazo do horário alternativo da Prefeitura. O expe
I diente único, adotado no final do ano passado com o

i': objetivo de reduzir despesas, funcionou e o prefeito estu
ii da a ampliação da data de atendimento à comunidade

i e dos serviços públicos. Se retornar ao antigo horário, a

II Prefeitura atenderá em dois turnos.

I Florianópolis
! Santa Catarina será o primeiro Estado brasileiro a colocar

I em operação o Banco da Terra, com movimentação fi

I nanceira perto dos RS 30 milhões. O dinheiro será destino
I do à compra de imóveis rurais, O anúncio foi feito pelo
I ministro da Reforma de Política Fundiária, Raul Jungmann,
li durante reunião com o secretário de Agricultura, Hugo
i.' Biehl. O projeto de implementação do Banco da Terra, no
: País, foi do governador Esperidião Amin (PPB), em 1997,

.

i� quando era senador da República. Os recursos preliminares
li do Banco da Terra foram garantidos no fino] do ano pos
I sedo. na aprovação do orçamento geral da União.

São Francisco do Sul
�:

r

I o Instituto de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos dó

I Município deflagrou campanha nacional para revogar a

! Lei Federal na 9636/98. Pela legislação, a União poderá
.; vender ou doar terrenos que pertençam a universidades
.1 federais, reservas ecológicas e ambientais, ilhas e mangue
i zols. terras ocupadas por selvículas, praias e terras rnorl
! nhas.

I Notas para a coluna pelo fax (047) 370-7919. Cartas: RuaWalter
ii Marquardt, 180, Barra do Rio Molha, ou Caixa Postal 19. CEP
J89259-700

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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quando matou Ari Bor

ges. O motivo, explicou
Koerner ao responsável
pela Delegacia de

Corupá,Wanderlei Zoca

telli. era uma rixa entre os

dois que durava 12 anos.

Ari Borges, segundo o

policial. havia tentado

matar a facadas, ano

passado, o acusado, e
desde janeiro passou a

ameaçar a torníllo Koer

ner.

Ari Borges, que foi

baleado na porta de

casa, na Rua 25 de Ju

lho, Centro, já foi conde
nado por dois crimes. O

primeiro por homicídio,
'quando matou a própria
mulher, em 1989. Cumpriu
pena na penitenciária de
Curitibanos. Em 1997, foi

flagrado por tráfico de

drogas. Passou nove me

ses no Presídio de Joinville

e acabou libertado por
,boa conduta.
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Test.emunhas -conflrrncm qgressão
de comerciante contra aposentado
---------------------------------

Henrique Mafezzolli recebeu chutes de Dorremi Bernardi, tropeçou num

degrau no Bar dos Petry, bateu a cabeço e teve traumatismo craniano

Joroçuô do Sul - Quatro

testemunhas que estavam

no Bar dos Petry, no Bairro

Santa Luzia, quando ocorreu

, a discussão entre o aposen
tado Henrique Mafezzolli, 57

anos, e o comerciante Dor

remi Bernardi. 48, na noite do

dia 1 7 de fevereiro, confirma
ram que Mafezzolli .ooteu a

cabeça no chöo depois de

tropeçar num degrau do es

tabelecimento, conseqüên
cia de chutes desferidos por

-

Bernardi. O aposentado teve
traumatismo craniano e mor

reu sábado passado (20), na

UTI (Unidade de Terapia In

tensiva) do Hospital São José.
A delegada Fedra Ko

nell vai ouvir mais duas

testemunhas que também

presenciaram a briga, que
começou em razão de tro

co, por ocasião do paga
mento de cervejas consu

midas naquele mesmo dia.

"Baseado nestas informa

ções, vamos elaborar o in

quérito e indiciar o acusa

do", afirmou a delegada.
Dorremi Bernardi respon
derá por agressão seguida
de morte.

p

A famnia do aposentado
retornou à delegacia, se
gunda-feira (22), para regis
trar nova queixa contra Ber

nardi. acusando-o de a

meaçar de morte o irmãoAl

fredo, e o filho da vítima, Hel
ton John Mafezzolli. Arlei Ba

gatolli. cliente do bar arren

dado por Dorrerni Bernardi.
disse à delegada que che

gou a segurar uma cadeira

que o comerciante pretendi
a arremessar contra o apo
sentado. "Essas afirmações
serão incluídas no processo", .

concluiu Fedra Konell.

Desempregado tenta raptarmenor
,

scnroeder - o plano do

desempregado Vanderson

Frigotto, 19 anos, conhe

cido por Fofão, de con

vencer a garota M.S., 12

anos, a abandonar a fa

mília e ccornpcnhó-lo 'até
sua cidade natal. em Dois

confiou do rapaz e acio

nou o órgão de proteção
ao menor, de Schroeder.

Uma consulta ao pró
prio Conselho Tutelar de
Dois Vizinhos revelou que
Vanderson Frigotto nunca

havia trabalhado em de-

Vizinhos, interior do Paraná, fesa dos direitos de me

foi descoberto quando nores carentes no rnu

Fofão tentava/se passar nicípio. �egundo o res

por membro do Conselho ponsável pela Delegacia
Tutelar do município poro- de Schroeder. Júlio Roberto
naense. A diretora do Rodrigues, Fofão chegou
Colégio Gustavo Tank, . na cidade há dois meses.

Melania de Souza, des- Hospedou-se numa pen-

são no Centro e passou a
�

freqüentar, escolas nos

horários de saída dos
estudantes. No depoi
mento à polícia, M. disse

que conversara apenas
três vezes com FrigÇ)tto e

confirmou a proposta do

acusado, de levá-Ia ao

Paraná. "Ficou evidente

que ele estava tentando
aliciar a menor", destaca

Rodrigues. Fofão respon
derá, em liberdade, in

quérito por falsidade ide

ológica.

Traficante flagrado com 700g oetnocotwio

•

Guaramirim - Uma blitz
da Polícia Militar, na Rua
Atanásio Rosa, paralela à
BR-280, na noite de sexta
feira passada (19), resultou
na prisão de Maurício Ros
niak, 27 anos, natural de
Massaranduba. Ele foi fla

grado com 100 gramas de
maconha. Segundo o de

poimento à delegada Ju-

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

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

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

_ rema Wulf. Rosniak revelou

que a droga era para con

sumo próprio e. que havia
sido adquirida em Ara

quari.
Esta é a segunda

apreensão de drogas no

Município. Há 20 dlos. poli
ciais prenderam o desem

pregado Airton Ochner, 41
anos, na Estrada Geral Rio

Branco, interior de Gua
ramirim, quando prepara
va-se para entregar ma

conha e cocaína para dls
tribuidores da localidade.
Com ele, a polícia encon

trou 3,5 quilos de maco

nha, 20 papelotes de .co
caína prontos para a co

mercialização, e duas pe
dras de crack.

'JfJes 'J�
• �

Manutenção e venda de comouraccres,""'"

U Impressoras e acessonos.

"Aleüadinho
N

mata auxiliar
de pedreiro com quatro tiros

Corupá - "O aleijadi
nho não morreu". Esta

foi a frase dita pelo pe
dreiro Laudelino Koer

ner, 40 anos, o Pito, an
tes de disparar quatro
tiros de

.

revólver contra
o auxiliar de pedreiro, Ari
Borges, 56. O crime

ocorreu na noite da últi
ma sexto-retro (19), na
residência da vítima.

Borges morreu a cami

nho do Pronto-Socorro

do Hospital São José, de
Jaraguá do Sul. Koerner

se apresentou na Dele:

gacia do Município um

dia após cometer o

homicídio e responderá
processo em liberdade.

A brincadeira feita por
Laudelino Koerner, que
antecedeu a tragédia,
foi por causa das con

dições de saúde do pe
dreiro. Pito havia fratura

do a perna e estava am

parado por muletas,

DOCUMENTOS PERDIDOS
Ind. e Com. de Sorvetes Catarinense T. W. Ltda. - Rua Argentina,
95 - Centro - Jaraguá do Sul- Sc. CGCIMF 78,537.206/0001-

42 - Inser. Est. 251.123.383. A empresa comunica que foram
extraviados os seguintes documentos: Contrato Social, Cartão
CGC/MF, FAC original e possíveis alterações, livros e

documentos fiscais e contábeis e 5 blocos de notas fiscais, cuja
numeração é de 000001 a 000300 série A-I.

PUBLICAÇÃO ----------------___,

COMUNICADO

Valdir Bernardi, Pessoa Jurídica de direito privado com sede na rua

João Soter Corrêa, 22, Centro, Guaramirim/SC, inscrita no CNPJ n°

83.638.577/0001-50 e InscriçãoEstadual n° 250.673.428 comunica para
fins de registro o extravio de blocos de notas fiscais usados sendo:

451 a500
BI: 851 a 950

1151 a 1306
OJ: 126a275

326 a 315
1351 a 1700

Esquadrias de Alumínio
*Valdir Bernardi

Rua: João Soter Corrêa, 22 - Centro
CEP 89.270-000 - Guaramirim - SC

VALDIR BERNARDI
TITULAR

Al: 001 a 350

Rua Alfredo Benke, 212 Jaraguá Esquerdo
Fone:376-0283

'
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Fesporte aponta Jaraguá do Sul
como munlcíplo-pôlo dos Jose
---------------------------------

Alteração do regulamento prevê chances maiores a pequenas cidades
do interior em disputar competições promovidas pela entidade

Jaraguá do Sul- Criação
de mais quatro regiões es

portivos no Estado e novos

regras paro o contratação
de atletas. Estas foram al

gumas dos mudanças
anunciados, quarta-feiro
(24), pelo diretor da Fes

porte, Pedro Henrique Bas

tos, durante reunião com

dirigentes de fundações
dos municípios do Leste e

Norte-catarinenses, realiza
da em Brusque.

As alterações serão vá
lidos paro os competições
promovidos pelo entidade
a partir deste ano, o exem
plo dos Jasc (Jogos Aber
tos de Santa Catarina), de
28 de outubro o 6 de no

vembro, em Chapecó;
Joguinhos Abertos, que
acontecem em Jaraguá
do Sul, de 24 de setembro
a 2 de outubro; e Jesc (Jo
gos Escolares de Santo

Catarina), programado
paro os dias 23 o 26 de ju
lho, provavelmente em Cu
ritibanos - o Fesporte con

firmo o município-sede no

próximo semana.

Com os mudanças,
Jaraguá do Sul passo o ser

pólomicrorregional no eta
pa classificatória paro os

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 271
l' faixa:

02-11-20-29-35-45
2' faixa:

01-03-18·38-46-47
concurso: 272
l' faixa:

08-11·24-37-39-48 ..

2i!c faixa:
03 - 15 - 32 - 35 - 37 - 46

Quina (qulnta/säbaoo/terça)
05 ���c_u��o: ��� 7; A

concurso: 517
03-14-22-46-60

concurso: 518
06 - 22 - 28 - 45 , 71

Loteria Federal
(sábado/quarta)

conc.3341 conc.3342
l' - 21.795 1· - 48.012
2' - 54.441 2· - 68.509
3' - 52.559 3· - 16.334
4' - 60.433 4·,11.996
5' - 49.215 5· - 14.819

Trinca' (quinta/sábâdol
terça)

.

concurso: 182·\
A-21 B-22 C,14
concurso: 183
A-22 B-12 C-18
concurso: 184
A-02 B-23 C-18

$';

.

Trevo da sorta- conc. 60' O ./. •
.

,

45 - 13· 09.14-19.25.40.10. 39.· ii'l'33
42 '12·41.32.07.36 - 08 - 03 - 38; 17.- 43
47,,02· 4�il: 3Ó; 35', 04·34 - 24- 01' f9IP5-;.� , :<-

•

:··-"':--�l»:

CORREIO DO POVO

Jasc. Anteriormente, com
um número reduzido de

regiões, o que aumentava
o participação de municí

pios, havia duas vogas em
coda modalidade. A di
visão eliminou uma vogo e

abriu espaço paro cidades
do interior, através do am

pliação de regiões esporti
vos, disputarem o outro

vogo. "Com microrregiões,
haverá economia nos gos
tos no fase classificatória",
destaco o diretor-técnico
do Fundação Municipal de
Esportes, Luderitz Gon

çalves Filho, que esteve no

encontro dos dirigentes e

membros do Fesporte.
Se o proposto de di

minuir o abrangência dos

regionais agradou os diri

gentes, o projeto que al
tero os regras paro o con

tratação de atletas, o pro
vado pelo Conselho Técni
co do Fesporte, irritou al

guns representantes. Até

ano passado, os funda

ções poderiam contratar
25 atletas paro jogar du
rante todo o temporada
pelo município. Agora, o

limite caiu paro dois atle
tas, medido válido, inclu
sive poro os Joguinhos A
bertos. "Isso pode quebror
o trabalho de base feito
em alguns municípios",
acredito Gonçalves Filho.

INDEFINIDO - O presi
dente do CCO (Comissão
Central Organizadoro) dos
Joguinhos Abertos de San-

.

to Catarina, Murillo Barreto
de Azevedo, ainda não
definiu os quatro nomes

que integrarão o CCO no

competição.
O projeto do evento,

que aponto manutenção
dos locais de competição
e o construção do centro

esportivo, foi entregue no

início do semana 00

prefeito, Irineu Pasold

(PSDB).

Jeep Club
* A nossa última reunião contou com a presença da maioria dos

sócios e vários convidados.
* Nesta semana, recebemos a indicação de dois candidatos a

sócio, os amigos Erolf Henschel eAlbino Rozza.Sejam bem-vindos.
* No próximo domingo, dia 28, com saída às 6:30 horas do Posto

Mime, da Weg, estaremos nos deslocando para a Vila da Glória,
em São Francisco do Sul, onde acontecerá um torneio de pesca.
Vamoslá.
* Os aniversariantes da semana são os companheiros Luiz Carlos

(Morcego), no dia 21/2; Benício, no dia 23/2; e Beto Mannes, no
dia 14/2. Parabéns e obrigado pela cerveja. .

* O companheiro Airton (Gordo) está querendo introd'uzir no
cardápio dos nossos jantares algumas carnes exóticas. Será que
vai dar certo?

PUBLICIDADE------------,.--------,

INFORME JURÍDICO
APOSENTADORIAS: Novas regras
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: Aposentadoria integral: 35 anos para homens e

30 anos para mulheres mais um período extra (pedágio) equivalente a 20% do tempo que

falta hoje para completar os 35 ou 30 anos.

Aposentadoria proporcional: 30 anos para homens e 25 anos para mulheres mais um

perfodo extra (pedágio) equivalente a 40% do ternpo que falta hoje para completar os 30 ou

25 anos.

CÁLCULO DA APOSENTADORIA: O valor do benefício é calculado a partir da média

dos últimos 36 salários sobre os quais à pessoa contribui, mas esse número será aumentado

porlei.
A aposentadoria integral corresponde a 100% da média, enquanto a aposentadoria,

proporcional parte dos 70%, contandomais 5% para cada ano de contribuição que supere o

tempo exigido pela tabela de transição, com o pedágio incluído.

Exemplo: Se a pessoa adquirir o direito à aposentadoria proporcional (70%) após o 32°

ano, somente a partir do 33° contará mais 5%, e assim por diante.

Vitório A. Lazzaris

IsIeb, Ventura S/C
OAB/SC - 2563

Advogados· OAB· 275/97

DALTON FERNANDO FISCHER

Psicólogo Clínico - CRP-12/1558

IGUALDADE NAS RELAÇÕES
Com a evolução dos relações humanos, o mulher

passou o ocupar um popel fundamental em nosso

sociedade. Em função disso, elo está deixando de

exercer um popel coadjuvante (complementar) paro
ser o centro de muitos mudanças. Está fazendo com

que suo estrelo brilhe tonto quanto o dos homens.

A tempos atrás, elo era destinado o ficm à sombra

de seus chefes e de seus maridos, sempre o suo

disposição. Estava à mercê de uma sociedade onde

o patriarcado imperava soberano; covardemente

perpetuando um sistema ultrapassado y subjugando
o potencial e o sensibilidade da mulher.

Hoje, o realidade é outra. As mulheres estão no

político, ocupam altos cargos em empresas,
desenvolvem trabalhos difíceis e, o coda dia que se

possa, se alegram com o resultado de seus trabalhos

e com novos conquistas. É o resultado de décadas

de lutos e sofrimento.

Com todas essas vitórias, muitos homens estão com

dificuldades em aceitar essa evolução. Possuem

dificuldades em dividir os tarefas domésticos, em
aceitar que o companheiro tenho um cargo e salário

melhores que o seu, em ter que "pedir" 00 invés de

"mondar", etc .. Essas transformações implicam não

apenas no mudança de comportamentos, mos

também no mudança de valores e do maneiro de ver

o mundo. Exige algumas adaptações que lentamente

os homens estão absorvendo.

Por sua vez, algumas mulheres estão caindo no

mesmo erro que foi cometido pelos homens. Deixaram
de ter tempo paro o companheiro, paro os filhos, paro
o lazer. Possuem uma necessidade tremendamente

forte de provarem que são capazes de lidar com

todos essas exigências do mundo moderno. Nesse

sentido, quem preciso provar algo o alguém, possui
em seu interior muitos dúvidas do que realmente se

é. Paro essas mulheres. o que interesso são apenas
os suas dificuldades, seus objetivos, i'etl trabalho.

Existe uma frase muito antigo que diz: "Todos os

extremos são negativos". Independente de ser

homem ou mulher, o opolo de ambos os partes é

fundamental para que possamos ter uma sociedade
mais justo e humano. É necessário o equilíbrio, o

iguàldade nos relações, paro que possamos olhar nos

olhos do outro, sem medo e sem arrogância, mos com
muito ornor.

A todos vocês, um forte abraço.

CEPPSI
O Endereço da Pslcoloqia

371-2224
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fórmula do Estadual de Futsal

agrada equipe jaraguaense
---------------------------------

Doze equipes formam chave única, com jogos em turno e returno, Segunda
fase será disputada em sistema playoff, que será mantido até a decisão

Jaraguá do Sul - O técni
co Manoel Dalpasquale, o
Maneca, da equipe de fut
sal Breithaupt/FME, ficou sa

tisfeito com o resultado dç
arbitral que definiu a fórmu
lá do campeonato da Di
visão Especlol deste ano. Os
12 clubes inscritos apro
varam a chave única, elimi
nando o sistema adotado
nas últimas três temporadas,
quando a primeira fase era

dividida em dois grupos."Vai
exigir dos times uma forte

preparação física", afirma
Maneca.

Agora, as equipes dis

putam entre sl em jogos de
ida e volto. oito vagas para
a segunda fase. O Estadual

começa dia 20 de março.
"O calendário está mais or

ganizado em relação a

1998,' quando havia muitas

competições durante esta

época do ano", explica
Hans Werner Hackradt, pre
sidente da Federação

, Catarinense de Futebol de
Salão, justificando a anteci

pação da data de abertu
ra do campeonato.

Outra novidade para a

temporada/99 do futsal de
Santa Catarina é a implan
tação dos playoffs o partir
da segunda fase.O primeiro
colocado, entre as 12

equipes que disputavam a

fase classificatória, enfrenta
o oitavo, em dois jogos - a

primeira partida será no

ginásio do clube com pior
campanha. O segundo
joga com o sétimo coloca

do; o terceiro com o sexto e

o quarto clossificodo enfren
ta o quinto. Em caso de uma
vitória para cada equipe,
haverá um terceiro jogo.

TREINOS Enquanto
aguarda a confirmação de
mais dois amistosos, antes da
estréia no Estadual. o técni
co Maneca intensifica os trei
nos da equipe Breithaupt /
FME. Durante a semana, o
treinador exigiu melhor posi
cionamento na marcação e

maior movimentação nos

contra-ataques. O jogo con
tra a Chevrolet/GM sábado

passado (20), quando. os

paulistas derrotaram os jara
guaenses por 7 a 6, compro
vou que falta conjunto ao

time. "Individualmente, fomos
bem. Faltou entrosamento",

Divulgação

Disposição: jogo entre GM e Breithaupt/FME foi equilibrado
..

OS PARTICIPANTES

Breithaupt/FME
Tuper /Planor /Bosf
Colegial/CCAA
ADblu/FMD
AABB/Jolnvllle
Belamar/Puma
Berlanda
AD Seara

FME/Rio do Sul

União/São Marcos

Nostra Coso/Iozzo
Unoesc/Ascril

Jaraguá do Sul
São Bento do Sul

Florianópolis
Blumenau
Joinville

Lages
Curitibanos
Seara
Rio do Sul

Caçador
Chapecó
São Miguel do Oeste

PETERSON lzidono
•••••••••••••••••• _i

Amistoso de luxo

São Paulo, Palmeiras ou Paraná Clube. Estes são os times
mais cotados para dlsputor amistoso com a equipe de
futsal Breithaupt/FME antes do início do Estadual. marcado

paro 20 de março. Dois, destes três clubes, vêm a Jaraguá
do Sul enfrentar a renovada equipe do técnico Maneca.

No alvo

•

Carione Pavane 11o, do Conselho do Esporte Amador de
, Jaraguá do Sul. que entre outras modalidades coordena
o tutsol oficializou, terça-feira (23). a sugestão dada na

coluna há duas sernonos.Aqoro. crianças até 12 anos que
comparecerem ao Ginásio Arthur Müller para os jogos da

equipe Breithaupt/FME terão que levar um quilo de
alimento não perecível. A arrecadação será destinada a

instituições de caridade e à Apae de Jaraguá do Sul.

Rumo certo

ressalta Maneca. O técnico
comandou apenas um cole
tiVo em três semanas de pré
temporada.

Terça-feira (23), foi oficia
lizado o Conselho Amigos do

Esporte Amador, uma asso

ciação que comandará as

modalidades amadoras no

Município em parceria com

a Fundação Municipal de
Esportes.

Marcelo Silveira Saragosa, 16 anos, e Daniel Bruno

Aldrovandi, 13, completam um ano de São Paulo Futebol

Clube, em março. Os garotos foram revelados pelo ex-
j jogador Carlos Alberto, através da escolinha "f'1eninos de
• Ouro", que funciona no campo do Botafogo, na Barra do

·

Rio Cerro. Outra boa indicação de Carlos Alberto, que
· largou a bola e passou a ensinar o futebol. foi Jeferson
; Vieira, integrado ao infantil da Portuguesa desde 1996.
t

Bolão no Baependi

A maior variedade de carnes selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

I
I Clube Atlético Baependi promove, hoje e amanhã, Torneio

I de Duplas de Bolão, categoria Bola 16cm. Nesta sexta

'I feira, os jogos acontecem a partir das 19 horas e, sábado,
,

às 8 horas.

Na caçapa

I Depois do Arroz Urbano confirmar o patrocínio nas

I categorias de base do tutsol. e o Breithaupt investir na
I equipe principal da modalidade, chegou a vez da Escola
de Idiomas Wizard e a Angular Fotos e Filmagens

s anunciarem apoio ao esporte amador de Jaraguá do Sul.

í As duas empresas patrocinam o Basquete feminino e

j masculino do Município,

Torneio Aldo Prado

; A FundaçE:lo Municipal de Esportes realiza, neste sábado,

I no Espaço Cultural da Praça Ângelo Piazera, o torneio
! "Memorial Aldo Prado" de Xadrez. Enxadristas de todo o

I Estado poderão fazer a inscrição no local. antes do início
! das partidas, previsto para às 1 Oh30, ou pelo telefone (047)
! 372-1300.
e

K (047) 372-0528

I Sugestões para a coluna pelo telefone/fax 370-7919,
I Cartas: Rua Walter Marquardt, 180, Barra do Rio Molha
.

ou Caixa Postal 19, CEP 89259-700
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