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Prefeitura implanta programa que�
destinará50% do IPTU para obras v

Erramos
A edição passada, de

11 de junho, saiu
como sendo de

número 4.198, quando
o correto é 4.199

área. A associação do bairro
precisa estar legalmente for
mada e inscrita na Secretaria
de Planejamento .

O prefeito Irineu Pasold
(PSDB) disse que o objetivo
principal do programa é o

envolvimento da comuni
dade na busca de soluções e
a manutenção da qualidade
de vida do Município.

O valor do IPTU destinado
ao programa será dividido
pelo número de pontos con
quistados pelos bairros, re
sultando no valor em reais de
cada ponto. Página 7

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul lançou nesta semana o

programa "Bairro que faz",
.

que vai destinar 50% do IPTU,
cerca de RS 1,5 milhão, para
obras nos bairros. A verba será
dividida de acordo com o

número de pontos conquista
dos pelas comunidades entre
os meses de agosto deste ano
e março do próximo. ,

Para participar, os bairros
precisam se envolver em pro
gramas e projetos ·governa
mentais, como por exemplo o
"Bota-fora", e se responsabili
zar pela manutenção da

fl4A1S SABOR PARA SUA VIDA

Duas Rodas
Industriali

FOTOLITOS

r--------------------j

I Palestra para convidados I
I A Rádio Jorcçuó AM promove na próxima terça-feira (22), I
I no Clube Atlético Baependi, palestra com o professor e I
I escritor Antõnio RosaNeto, com o tema "O papel do rádio I
I no novo milênio". I
I O evento tem como objetivo preparar amídia para o terceiro I
I
milênio e vai discutir o panorama da mídia brasileira, o rádio I
e a Internet. asmudanças na realidade brasileira que afetam

II o consumo dos meios, entre outros assuntos.
,I A palestra será para parceiros da Rádio Jcroçuó. I
L �

. Pro
{IJ1§1g�m
371-7719 Lançamento: Pasold apresenta programa "Bairro que faz"
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Programa de prevenção reduzefTl50%aincrdência de,j;
cãncer bucal. Página 11 II

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá

Centro de Imagem 2

(Dr. João Biron]
Fone: (047) 371-8776

Centro de Imagem 1

(Junto ao Hospital Jaraguá)
Fone: (047) 371-9653

.

ENOERECO ElEiRONICO
I

.

corpovo@ jgs.matrix.com.br

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
.

Tel. (047) 372-1799 / 371-0747
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Por uma 'revoluçãoeconômica'
De todas as reformas propostas pelo governo em

trâmite no Congresso, uma merece atenção espe
cial dos parlamentares: o Estatuto das micro e peque
nas empresas. Responsável por centenas de milha
res de postos de trabalho, gerando riquezas e parti
cipando de uma parcela considerável do PIB (Produ
to Interno Bruto) nacional, as micros e pequenas

empresas precisam ter um

tratamento diferenciado,
como forma de incentivo à

produção e à manutenção
das atividades. Se as autori
dades não se atentarem

para as necessidades de

mudanças, o Brasil não con

seguirá crescer.

Dos números apresenta
dos pelo setor, se conclui que:
sern micros e pequenas em

presas saudáveis e competi
tivas, o País está fadado à
estagnação econômica.
Não basta, no entanto, que
apenas alguns focos isolados
de indignação e de dls
cussões em torno da propos
ta de reforma do estatuto. É

preciso que o governo chame poro si a responsabi
lidade em promover o que o presidente da Confe

deração das Associações Comerciais do Brasil,
Joaquim Fonseca, classifica como "Revolução
econômica". Está mais do que na hora de se abrir
um amplo debate nacional. .

<'

. O apelo feito por Fonseca ao ministro da Indústria
e Comércio, Celso Lafer, para que lidere a revolução,
é um exemplo do que a sociedade civil organizada,
reunida em associações e entidades de classe po
dem fazer para pressionar governo e Congresso a

agilizarem as reformas essenciais. Falta às micros e

pequenas empresas o estímulo que assegure os in
vestimentos necessários e a sobrevivência. Os pro
gramas de créditos não contemplam o setor. O prin
cipal entrave, entretanto, é a alta retenção dos re

cursos provenientes de depósitos em bancos.
De cada RS 100,00 de depósito à visto. RS 75,00 fi

cam no Banco Central. Esses recursos poderiam ser

aplicados para estimular o setor produtivo, gerar
empregos, promover ganhos de competitividade e

retomada do crédito, completando o ciclo econômi
co. A redução das taxas de juros não beneficia o

setor. Só vale para a transação entre bancos. En
quanto os governos criam programas de incentivo
às médias e grandes empresas, como é o caso co

tarinense do Prodec, as micros e pequenas vivem à

míngua a espera de créditos, dificultando a disputa
do mercado.

O economista João Sayad, ex-ministro do Planeja
mento do governo José Sarney, acredita que a

solução econômica do Brasil' está nas exportações.
Como aumentá-Ias? Em recente palestra na Associ

ação Comercial de Guaramirim, o presidente-exe
cutivo do Grupo Weg, Décio Silva, disse que era pre
ciso acabar com o paradigma de que exportação
é somente para grandes empresas. Para que as mi
cros e pequenas empresas possam integrar esse se

leto grupo de exportadores é necessário que o go
verno crie mecanismos de incentivos fiscais e tributári
os, linhas de crédito especiais, além de conceder
tratamento diferenciado ao setor.

em promover .. (.J +
:�;:

"revolução
>

Fofodo FOfo

Omeio
ambiente con

tinuo sendo
constantemente

.--_

desrespeitado.
Desobedecendo

a legislação
federal,

moradores
constroem nas

margens dos

rios,
transformqndo
os em esgoto a

céu aberto

Carta do Leitor

* Odenite Cardeal de Magalhães

tem muito a ver sobre como
coda um "exige" atenção

. do outro e do "quanto"
coda um se doo para o ou

tro. Num relacionamento

conjugal, ou até mesmo nos

relacionamentos de forma

geral (seja no família ou na

empresa) uma pessoa não
tem que viver ou estar subju
gado o outro. Esse compor
tamento seria uma quase
total anulação de si mesmo
e porque não dizer, uma des

personalização ou perda de
identidade, o que é muito
comum nos vários relacio
namentos vividos em nosso

sociedade.
É muito difícil viver um re

lacionamento o dois (casal,
amigo, irmãos ... ) onde não
há o intenção de aceitar o
crescimento transpessoal do
outro, É importante cada um

ter bem estabelecido um

conceito de companheiris
mo e parceria. Pois, a ascen
são de um implica ou é con

seqüência da do outro.
Como vivemos numa so

ciedade, onde politica
mente um deseja o derrota
do outro, enquanto não

mudarmos esse discurso,

CORREIO DO POVO

o cotidiano do relacionamento

o ser humano é por natu
reza um ser social; vive em

relações, não é uma ilho iso
lado. É talvez o único "ani
mai" que por si só não sobre
vive, Preciso de cuidados

especiais, proteção e, acima
de' tudo, muito do seu com

portamento tem que ser

aprendido (ensinado) no de
correr de seus sete preciosos
primeiros anos de vida, Os
dois primeiros anos são de
crucial importãncia paro o

sua vida em termos de for

mação de personalidade
(caráter e temperamento) e
relacionamentos psicoafe
tlvos,

Se nos primórdios do
vida de uma pessoa elo re

cebeu atenção suficiente e

adequado, quando em sua

vida de adulto, será isso

que repassará em seus rela
cionamentos com apenas
alguns aperfeiçöamentos.

O sentimento de posse
que existe no maioria dos
relacionamentos entre adul
tos advém muito de como

se sucedeu esses primeiros
anos de vida,

O prazer e o desprazer do
relacionamento conjugal

esse sentimento e essa for
ma de agir, principalmente
dentro do sociedade que é

origem de todos os relacio
namentos - o família - as

desuniões, desentendimen
tos, agressividade e vio
lência continuarão fazendo

parte do nosso dia-o-dia,

seja em qualquer meio so

cial que estejamos.
Viver intensamente o

hoje, se amando e aman

do o outro tal como ele é
ou se apresenta, valorizan
do o que se tem e o que se

pretende ter, se respeitando
e se fazendo respeitar, é

possível que amanhã a

quoltdode dos nossos rela
cionamentos seja mais

produtivo e cheio de glória
- motivo suficiente paro se

viver mais feliz e promover
a felicidade e o amor,

.

"O limite da vida/amor é
o amor que sinto por mim
mesmo o qual transcende
00 outro ao mesmo tempo
depende do outro ...

"

* Psicóloga e secretária
da Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do

Vale do Itapocu)

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1,180, As cartas

devem conter no máximo 30 linhas, de 70 toques, o endereço ou telefone para contato, O jornal
se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Gráfica e Editora CP Lida. - CGC 00.105.75'5/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - �70-8649

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindt'r
necessariamente, a opinião do jornal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Edson Junkes/CP

���!:�.��P?·�·��:·:�·��·���·��·��·}·�??·······.······coRREI0 DO POVO \��!!1.C?�.;.3

Amvali e Ampla querem
mais cargos no Conselho
Jaraguá do Sul - o prefei

to Irineu Pasold (PSOB), repre
sentante da Amvali (Associ
ação dos Municípios do Vale
do Itapocu), e o presidente
da Ampla (Associação dos
Municípios do Planalto Norte
catarinense), Mauri Grein, pre
feito de Papanduva pelo PPB,
reivindicam mais cargos no

Conselho Deliberativo da

Região Metropolitana de Join
viiie. Em reunião na segunda
feira (14), em Joinville. a Am

pla e Amvali ficaram com

duos das cinco vagas.
O conselho ficou constituí

do pelo prefeito de Joinville,
Luiz Henrique da Silveira
(PMOB), pelo prefeito de
Araquari, Francisco Garcia
(PFL), pelo prefeito Irineu Pa
sold e por dois vereadores, um
de Araquari e outro de Pa-

pcnduvo. A formação não
agradou Pasold, que reivindi
ca um vereador da Amvali e
um prefeito que pode ser tan- .

to da Amvali quanto da Am
pla, "A Região Metropolitana
tem como objetivo discutir os
problemas das regiões, Por
isso, é preciso mais represen
tatividade" .justlticou,

Pasold pretende convocar
uma reunião com todos os re
presentantes dos municípios
que formam as três associa
ções de municípios que com
põem a regiãometropolitana
e a Comissão Suprapartidária
da Assembléia para tentar re
ver a lei que criou as regiões
metropolitanas, "Negociamos
com a Ampla para reforçar a
reivindicação, São apenas três
prefeitos para representar 20
municípios", completou,

Prefeitura divulga relatório
dos investimentos feitos em 98'
---------------------------------

Documento apresenta as principais fontes da receita do Município e os

montantes aplicados em cada setor da administração

Jaraguá do Sul
- Desde segunda
feira (14) a PrEõ)fei
tura está distribu
indo 27 mil exem

plares do relató
rio" Prestação de
Contas - 1998",
que relaciona as

fontes de receita
do Município e os

investimentos rea
lizados no ano

passado, O docu-,
mento, um livreto
com 64 páginas,
foi apresenta
do na noite
de segunda
feira (14) na

Acijs (Associ-
ação Comer-

A•.•,,. O�d",.176. Co""

cial e Indu�trdial Entrega:Pavanellorecebeolivreto "PrestaçãodeContas- 1998"dePasoldde Jaragua o

Sul) e na Câmara de Ve
readores pelo prefeito lrl
neu Pasold (PSOB), Os em
presários e .o presidente nicípio no ano passado
do Legislativo, Alcides foi de RS 65,03 milhões e

Pavanello (PFL), recebe
ram um exernplor.

. De acordo com o

prefeito, o objetivo não
é "somente afirmar que
os recursos estão sendo
bem aplicados, mas

onde foram investidos as
verbas oriundas dos im

postos", O destaque é o

investimento em edu

cação, superando em

21,17% os índices exigi
dos pela Constituição
federal. No ano passa
do, foram aplicados cer
ca de RS 17,4 milhões em
educação, Para a área
de saúde, a adminis

tração destinou RS 10,2
milhões, destes, RS 5,2
milhões provenientes de
convênios com o Mi
nistério da Saúde e Se-

II
Informativo'Semanal da Câmara Municipal äe Jaraguá do Sul

a sessão ordinária realizada no dia 7 de junho, as principais ações dosvereadoces foram:
Jaime Gielow teve aprovação, por 14 votos, das indicações: implantação de um Centro Municipal
de Educação Infantil; implantação de um posto de saúde na rua Paulo Gielow; manutenção de
programas de reflorestamento no município einstalação detelefone público no Rio Cerro II.

Aprovado por 14 votos, o projetodei ��·Oº$!9.9 do:iegislativo que desíçna vereadores para
representar a Câmar�naa9·qien.

,. ".

.lre�Q[déJ.Jatma.
Alonso Piazera teve apfqV,ªÇ� u' 4:para Durval Marcatto,
Informou que a FatmáiidêA9 à dillPÓ ijr

'

nar a questão dos
loteamentos irregulares'(;quári ...

aos(rªbalhos lembrou ,as inictaüvas
do legislativo quanto a qlfeStão.do.IN8S;}lcampanha da d.��g ha do transito, sendo
isso apenas uma amost

J

'. Qjeitq, ,_.,_

.

Niura Oemarchi dos teu críticas; rel�ti
aprovação de 68 novo Secretaria qe Cplt
trabalho sério, respeitan o os seus e!eitqres, n4nc*
Garcia parabenizou as e'äisse qu� o Il)g
com o que se vê de ruim 1 í
Adernar Possamai lem

.

re ídid, send
da comunidade para sua ve!
das pessoas envolvida�, lei,
relatório dacomissão de tr
Maria Elisabet Mattedi e
Alfabetização de Adultosc... _.......... -r-x-z»

Ademar Possamai explicou que o projeto do Sis
deste programa. Agradeceu os participantes
Na sessão ordinária do dia lade junho as pri
Moacir Bertoldi teve aprovação, por, 14
iluminação das ruas Alberto_lJ1llf\deleb ,

Lia Tironi teve aprovação;:;poló;oiA:.votos,..da.J
para usuários de ônibus: óidmo aMetalúrgica
Alonso Piazera fez relaf na fatma .

Prefeito Municipal. Solic também envio dei o
Maria Tereza Nora, pela iniciativa dä"la Teu
parabenizou o executivo municipa��ela;qb�rt4ra dfl' erceira Idade.
Niura Oemarchi dos Santos informotJ làifirtaJ�M'li eta para a compra do terreno p,ara o

Novo Amanhã, falou da disposição do presidente da Celesc para parcena para a Ilumtnaçao do

calçadão e indenização aos prejudicados pela que�a de avião em Schroeder em anos passados.
PedroAnacleto Garcia convidou todos para reumao, 2a feira, CÂMARA
com o Capitão Amarildo de Assis Alves e lideranças dos postos do MUNICIPAL DE
Besc, na tentativa de reabrir os postos fechados. JARAGUÁ DO SUL

vereadores, quanto a

afirmando que faz um

'pria, o vereador Pedro
tá sendo comparado

I

cretaria Estadual de Sau
de.

A receita total do Mu-'

as despesas real.izadas

pela administração foram
de RS 66,05 milhões, apre
sentando déficit de RS 1,02
milhão, As principais fon
tes de receita foram: ICMS

(Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Ser

viços), com RS 21,88 mi
lhões, seguido pelo FPM
(Fundo de Participação
do Município), com RS 4)
milhões, Fumdef (Fundo de
Manutenção e Desenvolvi
mento do Ensino Fundo
mental e Valorização do

Magistério) com RS 4,3
milhões e ISQN (Imposto
sobre Serviço de Qualquer
Natureza) com RS 3,7 mi
lhões,

A folha de pagamento,
incluindo encargos so

ciais, consumiu 52,23% da

receita, ou RS 34,49 mi
lhões, No item obras, o

relatório aponta como in
vestimento a construção
de galerias, pontilhões,
com destaque para a

ponte do Rodeio Crioulo,
que exigiu RS 679 mil, a

construção do terminal de
ônibus urbano, orçado ern
RS 264 mil, e melhorias e

duplicação da Rua Join
viiie, cujo investimento a

tinge RS 1,4 rnllhóo. No to- r

tal, foram investidos RS
5,25 milhões em obras no

Município, '

O documento relaciona
os investimentos feitos em

todos os setores da admi

nistração pública, elen
cando as realizações e os

respectivos recursos apli
cados, incluindo as autar

quias e fundações,
A confecção do relatório

"Prestação de Contas - 1998"
custou RS 27,966,43 aos

cofres públicos,

Eureka'

� Jt\ Jr\�. �.J.',"\,.>Q;lW� r.;ql.lihl

::4:IBREITHAUPT G�rW
------

I
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Caropreso quer discutir com
Abifarma preços de remédios
-------------_ ...._-----------------

Deputado sugeriu que representantes das indústrias farmacêuticas
participem de audiência na Câmara Federal para explicar reajustes

Brasília - O deputado fe
deral Vicente Caropreso,
presidente da comissão pro
visória do PSDB no Estado,
criticou o repasse dos custos
de matéria-prima ao preço
final dos medicamentos,
Caropreso chegou a classi
ficar de abusivos o aumento
de preço promovido pela
Abifarma (Associação Bra
sileira da Indústria Farmacêu
tica), Ele lembrou que o rea

juste dos remédios, registra
do de janeiro a maio, ultra

passou em muito a inflação
do período,

As críticas foram feitas na
semana passada, na tribuna
da Cãmara dos Deputados.
Na oportunidade, Caro
preso solicitou que os repre
sentantes da Abifarma
fossem convidados para
participarem de audiência
no Casa, para expllcor o

curnentcdos preços, "Mui
tos brasileiros não contam
com mecanismos eficazes
para conter a prática tão
comum dos laboratórios em

I "'UI· ..vx. (11-'71 J71-HItHl

tos agrava o

quadro clínico de pacientes,
cuaoreclscrco de novas inter
nações" , explicou. Mois enfáti
co, disse: "Ou as indústrias e o
governo encontram formas de

conciliar a necessidade da po
puloçöo e a margem de lucro,
ou não vai sobrar gente para
comprar remédio, Saúde não
é curar,mas prevenir".

Terceira vaga garante Konell no TeE
Jaraguá do Sul - A indi

cação do deputado esta
duallvo Konell (PMDB) para
o TCE (Tribunal de Contas
do Estado) não depende
somente das negociações
com PFL e PPB, É preciso an
tecipar a aposentadoria do
conselheiro Carlos Augusto
Caminha, para ser aberta a

terceira e decisiva vaga. Em

princípio, Caminha só se

aposenta em março do

próximo ano, o que invia
biliza acordo entre os três

partidos.
Koriell não esconde o

desejo em ser indicado
.

para o trlbunol. mas de
monstra tranqüilidade ao

abordar o assunto, "Lógico
que quero ser indicado, No
entanto, há alguns empeci
lhos que precisamos resolver
antes", lamentou, informan
do que as negociações con
tinuam. "A terceira vaga
será aberta somente em

março. Para fecharmos

questão seria preciso anteci
pá-Ia", completou.

No mês passado', a ln
dicação de Konell, que se

arrasta desde o início do
ano, parecia concretiza
da. PFL, PMDB e PPB che

garam a um acordo para
indicar três candidatos ao
TCE, um de cada partido,
Como a indicação de-

pende da aprovação pelo
plenário da Assembléia

Legislativa, as legendas
decidiram apoiar três can
didatos indicados pelos
partidos.

ELEiÇÃO - Konell disse

que só será candidato a

prefeito no ano que vem se

for necessário. O PMDB vem

negociando futura coli

gação com outros partidos,
Segundo o deputado, as

negociações com o PTB es

tão em andamento e com

outras legendas, avança
das, "Com o PT está mor

na", resumiu. O PMDB deve

lançar Cecília Konell como
candidata a prefeita.

Vereadordenuncia favorecimento em obras
Guaramirim - o vereador

Ivaldo Kuczkowski (PFL) pro
mete denunciar na tribuna
da Cãmara Municipal o

que classifica de privilégio
da administração pública
com relação à distribuição
de macadame no Municí
pio, Ele adiantou que vai
solicitar à Mesa Diretora

que investigue a denúncia
e peça informações e expli
cações ao Executivo.

Kuczkowski disse que re

cebeu informações de que
o secretário de Obras, Fran
cisco Luiz de Souza (PMDB),
também vice-prefeito, esta
ria distrlbulndo macadame
em propriedades particu-

lares, "Algumas estradas

municipais estão intron
sitáveis e o governo alega
não ter material. Isso preci
sa ser apurado", sugeriu,
afirmando que pensou em

não levantar a questão,
porque "o governo con

funde o dever do vereador
I
com demagogia".

O presidente da Celesc. Francisco Küster, trafega na

contramão dos governos, quando 'se trata de privatizar
empresa energética do Estado.

Em entrevista concedida à imprensa de Jaraguá do Sul
na semana passada, Küster disse com todas as letras qu

é contrário à privatização. O presidente Fernando

Henrique (PSDB) prometeu ao FMI (Fundo Monetário
Internacional) privatizar todo o sistema elétrico do País
até o final deste ano, e o programa do governador
Esperidião Amin (PPB) inclui a privatização da Celesc,

Aliás
Küster disse que o Estado

precisa ter uma
salvaguarda no setor

energético, Ele compartilha
da opinião do governador
de Minas Gerais, Itamar
Franco (PMDB), que vem
brigando para manter a
gigante Cemig como

empresa estetel
A companhia mineira

registrou faturamento de
aproximadamente US$ 198
milhões no ano passado,
justificando os argumentos

do governador,

Paz no ninho
O deputado federal
Vicente Caropreso,

presidente da Comissão
Provisória do PSDB no

Estado, disse que acabo
a crise interna, que vinh
se arrastando desde o

início do ano,
- Concluímos que era

necessário abdicar de
alguns posicionamentos
poro se chegar a um

consenso e buscar a
.

harmonia que garantisse
o fortalecimento do

partido - declarou,

Resultado
Com a paz reinando no ninho tucano, foi possível

. apresentar o nome do futuro secretário de Justiça e

Cidadania, quinhão do PSDB no governo Amin,
Trata-se do promotor em Joinville, Paulo Cezar Ramos d

Oliveira, que tomou posse na tarde de ontem.

Eleições 2000
No sábado passado,

líderes do PSDB, PFL PTB e
PPB se reuniram na

Sociedade de
Canaricultores poro discutir
uma possível coligação

nas eleições municipais do
anoquevem.

O presidente do PL Heins
Reader, não foi, alegando
não ter sido convidado,

'

Argumento negado pelos
demais líderes políticos.

Coisas de política
Mesmo participando das
reuniões, os vereadores do

PTB negociam a

transferência para o PMDB,
A informação é do

deputado estaduallvo
Konell (PMDB), que

participou de reunião no

noite de segunda-feira (14)
para tratar do assunto.

- Até o momento, os conta
tos não envolveram o ex

prefeito Durval Vosel- frisou

De olho na próxima
Pesquisas realizadas em Guàramirim apontam os

vereadores Ivaldo Kuczkowski (sem partido), Valério
Verbinen (PFL) e Osvqldo Devigille (PMDB), como os

parlamentares rnols atuantes, com 32,7; 13,9 e 6,6%,
respectivamente.

Na mesma consulta, Kuczkowski aparece com 7A% das

intenções de voto, Verbinen com 4,3 e Devigille com 3,7%,

[ADDlMakler�
ÉMAlSSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
.

repassar aos

consumidores o
aumento da

matéria-prima" ,

justificou, acres
centando que
troto-se de uma

questão de saú
de pública.

Na opinião
do deputado,
é necessário

que a vigilân�
cio e o controle
de preços se"

jam mais rigo
rosos, "Há ain
da de se consi
derar o efeito

que os reajustes
causam no setor

público de saú
de, uma vez

que o não uso

demedicamen
Apelo: Caropreso é contra o aumento
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Metalúrgico Menegotti . Wiest vai investir US$ 35 milhões
lançamáquina de blocos em ampliaçãoemodernização
Jaraguá do Sul - A Meta- Ele lembrou que os testes

lúrgica Menegotti lançou no preliminares, em um pro
a mercado interno a máquina tótlpo. torem realizados em

de blocos MBM-4, que fabri- parceria com o Departa
co bloco de vedação, estru- mento de Engenharia Civil,

e tural e pavimentos, utilizan- da UFSC (Universidade Fe
do processo simultâneo de deral de Santa Catarina).
vibração e compressão. O "Somaram-se os conhecimen

projeto foi desenvolvido tosem blocosde concreto da

pela própria empresa usan- universidade e a experiência
do Öque existe de melhor em da Menegottl em máquinas
tecnologia. de vibro-compressão para se

A vibração é gerada por obter omelhor resultado", afir
dois motores que movimen- mou Costa, Informando que
tom a massa excêntrica, a máquina deverá ser expor
produzindo uma força cen- toda para a Bolívia nos próxi
trífuga de três mil Kp (unl- mos meses. "A qualidade dos

J dode de vibração), e um sls- blocos e a eficiência da má
I tema hidráulico capaz de quina são os principais itens

gerar uma força de 2.160 kgf de contentamento dos cll
a 110 bar de pressão, é o res� entes", completou.
ponsóvel pela compressão. ISO - AMetalúrgica Mene
O controle e o aclonamen- gotti Iniciou no mês de melo
to são feitos por sistemas a Implantação do Sistema de
móbil e pedaleiras. "A unl- Garantia da Qualidade ISO
dode e os cilindros hldráull- 9001, na Divisão de Mlstura
cos são fornecidos pela Man- . dores, e 9002, na Fundição. A
nesmann Rexroth", informou empresa contratou ainda a

o engenheiro responsável consultoria do SenaijQuality
pelo projeto, Antônio Hen- Progress para fornecer o

rique da Costa. suporte técnico necessário.

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

Empresa assinou contrato com IFC, que garantirá 50% dos recursos
necessáriospara a implantação do projeto de ctesclrnento

Joinville - AWiest assinou na
semana passada com o IFC
(International Finance Corpo
ration) contrcto para finan
ciar a expansão emoderniza
ção do parque fabril. O pro
jeto exigirá até 2001 Investi
mentos da ordem de USS 35.4
mllhôes, dos quais o IFC par
ticipa com 50%. Parte dos re
cursos entrará na empresa
como adiantamento para
aumento de capital e outra
parte como financiamento de
longo prazo.

A Wiest terá três anos de
carênCia e oito anos de amor
tlzcçöo. com custo de 3,12"10
ao ano acima da Llbor (taxa
de juros entre os bancos In

gleses) para quitar os USS 17
milhões do IFC. Na parte com
plementar dos recursos será
utilizado as fontes internas de
recursos e geração de caixa.

Na opinião do diretor-pre
sidente daWiest, JamlroWiest,

o contrato com o IFC, braço
financeiro do BancoMundial,
é um grande diferenciai para
a empresa. "O apolo do IFC
é o passaporte para um novo

estágio, qbrindo perspectivas
de continuar na trajetória de ,

crescimento,modernlzaçâo e
competitividade", declarou,
acrescentando que outro dife
renciai do projeto é a análise
reali2ada pelo IFC,quegarante
a segurança do negócio.

PROJETO - Os Investimentos
serão utilizados na expansão
da rede de lojas Midas, espe
cialmente a subfranqula inici
ada em janeiro deste ano,
estabelecendo-se também
para outros estados, além de
São Paulo. Modernização e

expansão das fábricas dees
c;apamentos poro veículos,
em Jaraguá do Sul e em Re
cite. da fábrica de tubos de

. aço com costura, de Joinville,
ampliando o leque de produ-

tos com maior valor agrega
do e da fábrica de autopeças
de Guarulhos.

CRESCIMENTO - O cresci
mentomédio anual daWiest é
de 23"10 no faturamento em

dólar. O acumulado nos últimos
seis anos é de 240"10. Em 1998 a

empresa registrou faturamento
bruto de RS 87 milhões. Para
2002, depois de Implantado o

projeto de expansão da em

presa,aWiest prevê que o fatu
ramento bruto deverá ulíropos
sar RS 150 milhões.

.

- Essa nova estrutura de

capital, com recursos do IFC,
além de menos onerosa, tem
um perfil adequado para in
vestimentos a longo prazo. A

alavancagem financeira para
ocrescimento serámuitomenor,
reduzindo o serviço da dívida
que nos últimos anos tem ab
sorvido a quase totalidade do
lucro operacional - Informou
JamiroWiest.

Cozinhas Berlim, as cozinhas de I s mundo

Depois de desvincular-se totalmente da Euroline, há 17,meses,
a Cozinhas Berlim cria o Departamento de Design. Aproveita
o know- howadqui�ido durante os 26 anos de atividades para
produzir cozinhas personalizadas, com padrão internacional,
conciliando qualidade e sofisticação com praticidade.
São modelos inspirados no que existe de mais moderno em
cozinhas no mundo, principalmente europeus.
Desenhistas e decoradores do Departamento de Design
desenvolveram três modelos básicos da linha Euro-kitchen,
as cozinhas do primeiro mundo.
Os profissionais da Cozinhas Berlim fazem o projeto e as

perspectivas e criam a sua cozinha dentro do novo modelo

europeu.
As cozinhas sob medidas são projetadas obedecendo as

determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
A preocupação com a segurança é item primordial da
Cozinhas Berlim.

'

Venha

conhecer

oque
existe de

•

rnais

moderno

em

cozinhas

no

mundo

Para se chegar aos modelos da linha Euro-kitchen, Aclino
Feder, proprietário da Cozinhas Berlim, visitou dezenas de
feiras internacionais, tais como a de Milão, na Itália;
Colônia, Alemanha; e Bermigham, Inglaterra.
Há 17 meses do final do contrato com a Euroline, a

Cozinhas Berlim está lançando uma linha de móveis para
escritórios, também personalizada.

.

Além da qualidade e da praticidade, os móveis buscam a

harmonia com o ambiente, de acordo com as sugestões
dos clientes.

Peça orçamento inteiramente grátis, e tenha
em mãos o que há de mais moderno, prático
e bonito em termos de cozinhas planejadas e

móveis para escritório.
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Küster promete sanear aCelese
e torná-Ia eficiente e competitiva
---------------------------------

Presidente é contra aprivatização da empresa, afirmando que
concessionária terá de se enquadrarà novas realidades

JaragUá do Sul - o presi
dente da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catari

na), Francisco Küster, afir
mou que a diretoria tem
como meta sanear a em

presa para torná-Ia efi
ciente e competitiva. A de

claração foi feita durante
entrevista coletiva que con
cedeu no gabinete do pre
feito Irineu Pasold (PSDB).
Küster disse que é contrário
à privatização da Celesc

por entender que basta ter

comportamentos e proce
dimentos de empresa pri
vada para ser eficiente ope
racionalmente.

- Acho que privatizar
100% das empresas elétricas
é uma temeridade. A Ce
lesc vai ajudar o governo
federal porque acredito

que o Estado precisa 'ter'
uma salvaguarda - justifi
cou, informando que serão
necessários investimentos
da ordem de RS 400 milhões,
nos próximos seis anos, para
tornar a empresa competi
tiva e "preparada para en

frentar os desafios",

Segundo'Küster, a dívida
total da Celesc é de RS 800
milhões. Do total, cerca de
55% é com órgãos estatais.
"A maior devedora é a

Casan, com RS 83 milhões",
recordou, lembrando que
48% das indústrias catari
nenses estão em débito

Posição: Küster quer Celesc estatal e competitiva
com a Celesc, com dívida
em torno de RS 48 milhões,
"As empresas e órgãos es

tatais iniciaram em maio o

pagamento. Estamos nego-
.clcndo com os credores e

a solução está a caminho.
A Celesc é maior que a di
vldo ". frisou, informando

..

que foi criado esta semana
o Departamento Comercial
para tratar diretamente das

inadimplências.
O rctulcrnento mensal

da Celesc é de RS 105 mi

lhões, valor insuficiente

para evitar o déficit mensal
de RS 8 milhões. "O prejuí
zo é decorrente de vários
fatores. Entre eles, os 26 me
ses sem reajuste na tarifa e

falta de ajustes internos",

explicou, acrescentando
que o reajuste autorizado

pelo Ministério das Minas e

Energia (15,45%) não é sufi
ciente. "A tarifa da Celesc
continua sendo a mais ba
rata do País", completou,
informando que o MW Ih
(megawatt/hora), é de RS
46,00,

LlNHÃO - Küster afirmou

que a linha de transmissão
de energia entre Blumenau
e Jaraguá do Sul, conhe
cida como linhão, iniciada
no mês passado, consumirá
RS 18 milhões. A linha trans
mitirá da geradora da Ele
trosul, em Blumenau, 138 mil
volts. em circuito duplo, que
será rebaixado para 220
volts em duas subestações,
uma na Tifo da Pólvora e

outra em Guaramirim, esses
dois circuitos já estão inter

ligados.

---------------------,

O Mais de 100 pessoas estiveram reunidas, na semana passada, no plenário da Câmara
de Vereadores de Massaranduba, para assistirem à palestra "Venda com arfe", ministrada
pelo consultor Mário César Bugmann,da Bugmann & Zacarias Associados.
O evento foi promovido pela Aciam (Associação Comérdal, Industrial e Agrícola de

Massaranduba). O presidente da Aciam, Jairo Luiz Riboldi, disse que o Objetivo é
proporcionar aos associados acesso às transformações que vêm ocorrendo no mundo

globalizado.
O As lojas Breithaupt registraram aumento de 24,38% nas vendas referentes ao Dia dos

Namorados, em relação ao ano anterior,

O O Grupo Weg participou da 199 Feira Interrnacional da Indústria Elétrica e Eletrônica,
que aconteceu no Anhembi, de 10 a 14 de maio.
Na oporfunidade, a empresa lançou novos produtos e consolidou relações e fez novos
contratos.

O Durante esta semana, a Weg realizou a 1" Semana do Meio Ambiente. O evento

aconteceu no parque fabrillll, em Guaramirim, na fábrica de tintas e vernizes industricls.
A Semana do Meio Ambiente reuniu funcionários e estudantes de escolas públicas vizinhas,
A programação incluiu cpresentoçóo de vídeos educativos, divulgação da política

I ambiental, distribuição de cartilhas sobre meio ambiente e visita à nova estação de

I tratamento de efluentes e ao incinerador de rnoterlols não recicláveis,
L �

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

DEPUTADO KONELL CONTATA COM EMPRESÁRIOS NA ACIJS '

O deputado Ivo Konell participou, na Acijs, como
convidado, da reunião semanal, discorrendo sobre
a atividade parlamentar, quando, também, teceu
comentários acerca de questões regionais. O

orçamento participativo, ou orçamento regio
nalizado, foi um dos assuntos abordados, no qual
as lideranças apontam as prioridades poro inclusão
no orçamento geral do Estado, para o exercício
seguinte. Neste ano, conforme explicou, os

seminários deveriam iniciar no mês de junho, mas
existe um fator impeditivo que é o orçamento
plurianual qüinqüenal, que o governo do Estado

precisa mandar para a Assembléia Legislativa, no
qual prevê os investimentos para os cinco anos

subseqüentes.
"Sem esse orçamento qüinqüenal não há como

elaborarmos o orçamento regionalizado. Por isso, as
reuniões devem começar somente no mês de

agosto", informou o parlamentar. Ivo Konell explicou
acerca do polêmico projeto de criação de 280

cargos em comissão na Assembléia, dizendo que isto

nõo implicou em aumento das despesas, porque
cada gabinete parlamentar tem RS 12.000,00 de

gastos com pessoal que ocupo cargos de confiança
e o valor ficou mantido. "O que houve foi a criação
de novas faixas e volores dos vencimentos dos

coroes. perrnltlndo uma maior tlexlbllízoçóo nas

controtcçoes desse pessoal. O valor ficou O' mesmo

e isto pouco foi divulgado", explicou.

PROGRAMA OFICIAL DA MULTIFEIRA É DIVULGADO
A programação ofic-ial da 4° Multifeira de

Jaraguá do Sul, realização da Apevl. está definida

e contempla shows e eventos diários, parale
lamente às exposições industrial e alimentícia nos

pavilhões "A" e "B" do Parque Municipal de Eventos.
A abertura acontece no dia 9 de julho, às 19h30,
com a participação da Banda do 62° Batalhão de

Infantaria e encerramento com a Banda Montreal.
Até o dia 18 de julho, o público terá ocasião de

participar de todos os eventos. pagando RS 1,00 de

ingresso e, ainda, adquirindo o direito de concorrer

a um Fiat Pálio EX 1.0, no final da Multifeira.
Dentre as novldodes está O' Sclöo Gourrnet. onde

diariamente a protessoro Cida dos Santos ensinará
receitas da culinária orcsueíro. italiana, alemã e

húnqoro. as quais o públlco poderá provar. Shows
diários integram a programação, como também
bailes. A Banda Cavalinho Branco está confirmada

para o dia 17 de julho. lntcrrncçöes sobre a Multifeira:
371-1044 (f;PEVI) O'U 372-3255 (Rosonl Promoções e

Eventos).

ACIJS VAI AMPLIAR BENEFíCIOS PARA OS ASSOCIADOS
A Acijs está realizando contatos com estabele

cimentos para a formalizqção dé convênios de

parcerias, para ampliar O' leque de benefícios aos

associados, em diversos setores. Os cssoclcdos
receberão uma carteirinha e, através dessa

identificação, gO'zarãO' de custos diferenciadosjunto
cos estabelecimentos conveniodos. As empresas e

os serviços que prestam serão amplamente
divulgadas pela Aci]s.
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Curso de capacitação
A Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul promoveu
no segunda e terça-feiras, na Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense), curso de
capacitação para 70 professores de 5 a 8Q séries que
trabalham no projeto de aceleração de estudos.
O curso foi ministrado pela psicóloga Ana LúciaWeigert
Coelho, tendo como tema central "Relacionamento
interpessoal- teoria e vivência".

Avaliação
De- acordo com a secretária de Educação de Jaraguá
do Sul, Isaura Silveira, 587 alunos de 23 turmas e de 11
pólos da rede municipal de ensino estão toro do fluxo
normal da série.
Em julho será feita uma avaliação para recuperar a

distorção escolar de parte desses estudantes. A secretaria

prevê que somente em 2001 acabe a distorção escolar.

Hospitais
O deputado federal Vicente Caropreso solicitou ao

governo federal, por intermédio do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social),
empréstimo de RS 4,25 milhôes para os hospitais São José
e Jaraguá, divLdidos em RS 1.45 milhão e RS 2,8 milhões,
respectivamente.
Os recursos, ainda a serem aprovados, terão juros de 7,5%
ao ano, um ano de carência e oito anos de prazo poro
o pagamento.

I

Serviço militar
Uma boa notícia para os cerca de 1,1 mil jovens nascidos
em Jaraguá do Sul, em 1981. O comandante da Região
Militar decidiu dispensá-los do serviço militar obrigatório,
por excesso de contingente.
Os jovens, no entanto, precisam se apresentar na Junta

I do Serviço Militar para adquirirem o certificado de

dispensa de incorporação, documento indispensável.

Bota-fora
O Projeto "Nosso bairro Bota-fora", desenvolvido pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul, acontece neste sábado (19)
na Ilha da Figueira.
Os organizadmes orientam os moradores para separarem
papéis, latas, rnodelros. pneus, vidros, plásticos, metais
e colocar nos locais indicados ou em frente à coso no

dia da coleta.

T�ABALHOS GRÁFICOS JOCAPI
f<EDlJO rr<>ABALHOS ESCOLAr<>ES VIA COMPUrADOr<>
CAr<>rÕES DE vsrrA. CONVirES DE CASAMENro

fiLMAGENS DE FESíAS DE ANIVEPSÁPIO. JOGOS DE
rUíEBOL E EVENíOS VAPIADOS (Exceto aos sábados)

Fone: 975-4366

ras'suli�ogadOS Associados
OAB/se 3437-B

.

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047)371-75111Fax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul- SC - HomePage.www.cassulí.com.br - ê-mail.cassuliéàcassuli.com.br

Administração municipallança
oficialmente 'Bairro que faz'

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

Programa ponfuará as ações da comunidade que serão revertidos em
verbas para ofender as reivindicações de obras

Jaraguá do Sul - o prefei
to Irineu Pasold lançou ofi
cialmente na noite da última
terça-feira (15), no Salão
Barg, no Rio da Luz, o pro
grama "Bairro que faz". O
projeto, idealizado e desen
volvido pela administração
municipal, pretende destinar,
a partir do próximo ano, 50%
dos recursos do IPTU (Impas
to Predial e Territorial Urba
no), cerca de RS 1:5milhão,
para obras nos bairros. A
verba será dividida de acor
do com o número de pon
tos conquistados pelas
comunidades.

A exigência é que os bair
ros se envolvam em progra
mas e projetos governamen�
tais, como por exemplo o

"Bota-fora", participe e se

responsabilize pela manu

tenção da área. Segundo·
Pasold, o programa foi
desenvolvido pela Secreta
ria de Planejamento e asso

ciações de moradores. Na

opinião do prefeito, "é a for
ma mais justa de distribuir as
obras pelo Município". Para
participar do programa, a

associação do bairro preci
sa estar legalmente formada
e inscrita na Secretaria de
Planejamento.

- Não pretendemos
transformar o programa
numa competição entre os

Edson Junkes/CP

Lançamento: Pasold (E) apresenta o programa em reunião

bairros, mas incentivá-los a
participar das ações do
governo e propor alternati
vas e iniciativas que possam
trazer benerletos ao Municí
pio - explicou Pasold, infor
mando que todos os bair
ros da cidade receberão
verbas para obras inde

pendente da pontuação no

programa. "O bairro que
tiver mais pontos é contem
plado com obras extrcs".
completou.

A pontuação do progra
ma inicia em agosto e termi
na em março do ano que
vem. A partir de abril, os pon
tos contarão para os investi
mentos do ano 2000. As

ações desenvolvidos pelas

comunidades resultarão em

pontos, bem como a situ

ação cadastral e legal do
bairro. Para efeito de parti
cipação no programa,
cada bairro poderá apresen
tar.apenas uma associação.
As reivindicações de obras
deverão ser apresentadas
no fi.nal de agosto.

Pasold fez questão de res

saltar que a pontuação não
resultará em dinheiro para os

bairros, mas em obras elen
codas pela comunidade. "O
objetivo principal do progra
ma é o envolvimento da
comunidade na busca de
soluções e amanutenção da
qualidade de vida do Mu
nicípio", reforçou.

Palestra orienta jovens sobre drogas
Jaraguá do Sul - A profes

sora e jornalista Myrthes Go
GaY, publlcltórlc e pesquisa
dora da TV Educativa do Rio
de Janeiro, fez palestras du
rante a semana na Região
Norte do Estado. Myrthes ori
enta e conscientizo as pes
soas, principalmente os jovens,
sobre gravidez na adolescên
cia, prostituição infanto-juve
nil, doenças sexualmente
transmissíveis, com ênfase em
olds. drogas (dependência
química) e alcoolismo.

'SEJA COMPETITIVONESIE'MERCADO'GLOBALIZAD0
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

O programa, patrocina
do pela Petrobras, faz parte
do Projeto "Vida e saúde" e
já percorreu 272 cidades em
todo o País, atingindo mais
de 600 mil pessoas. De acor
do com a professora, a pa
lestra tem como objetivo a

presentar as causas e os efei
tos dos itens abordados, bem
como orientar sobre pre
venção, possibilitando o de
bate. Durante a palestra são
mostrados filmes educativos
e publicitários, propiciando

um maior entrelaçamento
entre famílias, professores e

alunos.
As palestras, com entrada

franca, foram feitas na terça
feira (16), no Caic (Centro
de Apoio Integral à Cri
onça), em Jaraguá do Sul.
No dia seguinte em Mas
saranduba e na quinta-feira
em Rio Negrinho. Hoje,
Myrthes faz palestras em

Araquari e amanhã, à noite,
no ginásio de esportes de
São João do Itaperiú.
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

CJ)r. 9lcgr 9fídekí Cj(odrígues da uí/Da

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

APOIO. '

@metalnox Prensas Térmicas
_

� INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Aua Barão do Aio Branco, 862 - Tel. 0800475056 - Jaraguá do Sul
e-mail: metalnox@metalnox.com.br -

home page - http://www.metalnox.com.br

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364 - cl estacionamento anexo - não fechamos para almoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Depilação Definitiva de pelos
ELETRÓLISE .

Adote esta técnica e elimine o problema de vez
Consultas sem compromisso

eLE/DELOT/TO
Fone/Fax: (047) 372-3325

uádoSuI

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHULZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestiva

Clínica Geral e Aparelho Digestivo
DR. JULIANE T. SCHULZ
CIRURGIÃ-DENTISTA

Rua: Jorge Czerniewicz, 84 - Jaraguá do Sul - Centro
Fone: (047) 372-3932/371-1109

Albino Luís ePatricia
receberam a bênção matrimo.
nial, sábado passado, na Igrej
Nossa Senhora do Rosário (R�

,
Molha). Os convidados foram
recepcionados na AABB. O
noivo éfilho de Albino (in
memoriam) e Teresinha Cassol
Ivanowski, e a noiva é filha de
Edemar (in memoriam) e Ilvi
Fodi Schmidt

Tatiane, filha de Alcides (in
memoriam) e Alice Sasse, e

Fernando, filho de Adelino e

Zélia Altini, recebem a bênção
matrimonial, amanhã, na

Igreja Senhor Bom Jesus, de
Guaramirim. Os convidados se

rão recepcionados na Associa

ção Recreativa Weg

Giseie Schunke (2'
Princesa), Iosiane
Tietz (Rainha),
Marileia Baumann

(2a Princesa) e Arie

Engelmann
(Simpatia) no con-

.,....;;---...;...=;;;;r curso que elegeu a

rainha da

Freundschaftfest, n

Sociedade Amizade
-----...

Eliete e Edson trocaram "sim" em

cerimônia realizada na Igreja São

Cristóvão, no último dia 5 de junho.
Os convidados foram recepcionados
na SociedadeAmizade. Eliete éfilha
de Mauro e Edite Petry, e Edson é

filho deM6rio eAnita Schwan.
FotoMlllh"

A fofurinha Julia Carolin
Vieira Kreis, filha de Raulin
Junior e Mara Rosana Viei

Kreis, assoprou a primei'
velinha, domingo passado

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

"
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Fora do casulo
Dizem que sensibilidade de

artista o tempo só consegue apu
rar. Que assim seja, já que um

grande talento decidiu romper o

período de exílio e retomar o ofí

cio. David Donha renuncia à ela
usura ela própria casa. onde en-

nha precisou conciliar outra ati vi
dade remunerada ao ofício artís

tico, no início da década de 90.

o artista se orgulha porque "esse
trabalho pouca gente faz". Cada

quadro entalhado em madeira
Tornou-se técnico em manutenção exige 18 horas ele perícia, gra-
de piscinas e acabou por relegar a ças à máquina que ele desenvol-
arte às horas de folga. Mas ela está veu para substituir martelo e for-
em toda pane, na arquitetura ela mão. Dois anos ele engenharia e

Fotos: EdsonJunkes/CP
materiais do ferro velho

possibilitaram o suces

so da invenção.
David Donha tam

bém assina óleo sobre

rela, óleo sobre paredes
c outras técnicas. Mas os

entalhes em madeira são

os preferidos. Dos típicos
pinheiros paranaenses às
montanhas do vale, o pai
sagismo vai retratando nas

obras a viela e a'memória
do artista, há 32 anos. Nes

se tempo, produziu e regis
trou 2,5 mil entalhes, es
palhados pelos Estados

Unidos, França, Iugoslá-
via, Japão, Argentina e

outros países da América do Sul.
Ele não tem pressa. Ainda

não planejou nenhuma exposi
ção para a nova safra que come

ça a produzir. Imagina voltar

logo a deelicar-se exclusivamen- Preferência: David retoma a produção, fiel aos entalhes
te aos quaelros e já tem até mar

chand responsável pela comer

cialização. Mas tem seu próprio
tempo, ele faz o ritmo ...

Fases: quadros retratam pai�agens da memória

cerrou suas obras nos ú I timos

anos, para socializar o trabalho.
Paranaense de 55 anos, radi

cado em Jaraguá do Sul há cinco,
ele dispensa apresentações. Recu
pera aos poucos o ritmo ele pro
dução, mas já exportou paisagens
talhadas em madeira para países
dos mai s di versos pontos do mun
da. Solitário convicto, David Do-

casa; no design dos utensílios; pin
tadas, esculpida e talhada nos ob

jetos e nas paredes.
Na oficina, a pilha de pranchas

de rnadeira prensada é grande. Si
nal de que em breve haverá deze
nas de novas paisagens, talhadas
com paciência e esmero. O traba
lho mistura desenho, entalhe, pin
tura e escultura, dedicação de que

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

grande diversidade. Consulte-nos!. 1liii1111�1 Estofados
.'

.

1& �� KRAUSE
.

Requinte o seu Bom Gosto
TELEVENDAS: 371-3466

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

�------------�------------------------------------------------------------------------�I

....._-------------���---------------------------_._-- - ------
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Confira aHistória
".-4. História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

ßa�ão de ltapocu Há 72anos
- Em 1927, o dr. Adolpho Konder, governador .de Santa Catarina,
autorizava o engenheiro Eppinghaus, do Estado, para a elaboração de
um projeto e custo de uma nova ponte sobre o Rio Itapocuzinho, a ser

iniciada no próximo ano. Estava provado que o trânsito de Jaraguá para
Bananal, no período das cheias, ficava muitos dias interrompido, o que
seria resolvido com uma ponte alta, não ficando, contudo, acertado se a

ponte seria de ferro ou madeira. É aquela, condenada, na Barra com o

Itapocu, ao lado da ponte da estrada de ferro, só usada por poucas pessoas
-da divisa dos municípios, com risco de vida. Por aquela ponte circulou
todo o movimento de veículos de todas as pessoas, para o Sul e para o

Norte do País. A recuperação concorreria para um melhor desenvolvi
mento da área, que demonstra que as cidades de Jaraguá do Sul e

Guaramirim juntam as suas zonas urbanas.

Há 71 anos
- Em 1928, chegava a Jaraguá a "Revista Boas Estradas", e nas suas páginas
aparecia um interessante artigo assinado por um antigo administrador do
Domínio Dona Francisca, em Jaraguá - o dr. Cesar Pereira de Souza, sob o

título Ligações Interestaduais, tratando das estradas no Sul do Brasil-, falando
das estradas dos últimos 25 anos.

- A Sociedade de Atiradores Jaraguá, que se chamou um ternpo "Clube

Jaraguaense", e depois se transformou em Clube Atlético Baependi, naquele
tempo a Festa do Espírito Santo alcançava grande prestígio e afluência de
sócios e convidados, que contou com o concurso da Banda do 130 Batalhão
de Caçadores, de Joinville. No tiro ao alvo saíam vencedores: Max

Hiendlmayer, Leopoldo Mahnke e Paulo f'íeitzel. No segundo dia de festa
era buscado o 'rei' João Karger, que passava o título a Frederico Bartel.

Há 70 anos
- Em 1929, o dr. Marinho Lobo apresentava ao Conselho Municipal o
projeto de lei criando o escudo de.Joinville. Quando da passagem pelo
município do dr. Affonso de Taunay, soube-se que o superintendente dr.
Ulisses Costa recebera do conterrânea a promessa do desenho do escudo

que é o brasão de armas. Trabalho de real significado e condizente com
a origem da rica região no nordeste catarinense a que fomos anexados,
inicialmente, como djstrito policial no Jaraguá, Município de Joinville,
para ambas as margens do Rio Itapocu. No listeI se inscrevia a divisa
Mea Autem Brazilia Magnitudo (que significa: A grandeza do Brasil

I é também a minha). Jaraguä, em 1934, se desmembrou de Joinville e,

quando Jaraguá do Sul, se preparava para comemorar o centenário, um
concurso do brasão, à divisa foi colocada, em português: Grandezapelo
Trabalho (Lei n" 203, de 1968), que o filho desta terra, padre Hilário
Busarel!o, verteu para o latim, em duas formas: Magnitudo Labore ou

Magnitudo per Laborem.

Há68anos
- Em 1931, o Floresta Futebol Clube elegia a nova diretoria: presidente,
Osvaldo Meyer; vice, Emílio Krueger; 1 ° secretário, Venâncio Nicoluzzi;
20 secretário:Antonio A. Pereira; 1 ° tesoureiro, Oscar Nagel; 20 tesoureiro,
Werner Buhr; 1 ° capitão, João Silva; 20 capitão, Álvaro Bértoli; orador,
Arthur MUller; guarda-esporte, Alberto Bertoli; conselho fiscal, Roberto
Funke Jr., Alvino Binder e Heinz Zahler.

- O Decreto n? 58, de nacionalização do

ensino, encontrava empecilhos, principal
mente as escolas das tifas (becos) cinco a

oito quilômetros do centro de Jaraguá, pela
distância e pela falta de inspeção das

próprias escolas públicas com os então

limites. Este artigo era assinado por um

tal de J.Justo, que posteriormente as

pesquisas revelavam tratar-se do diretor
do CORREIO DO POVO, sr. ArthurMüller,
ele mesmo já tinha exercido as funções de
inspetor de ensiná em Jaraguá.

Qualidade
Marista de

Educação

LIVROS NA PRAÇA

São Pedro de Alcântara - 170 anos

A Elbert Indústria Gráfica Ltda., de

Campinas, São José-SC, acaba de imprimir
um interessante documentário sobre aprimei
ra colônia alemã em Santa Catarina, organiza
do por Toni Vidal Jochern, consagrado escri
tor catarinense, autor de obras tais como Pou
so dos Imigrantes (1992), A Epopéia de

uma Imigração (1997), Sesquicentenário
da Colônia Alemã Santa Isabe11847-1997

(1998) e São Pedro de Alcântara (1999).
No livro em apreço, em 352 páginas, o es

critor aborda aspectos de sua história, com
revelações que surpreendem o leitor, revelan
do fatos que a grandemaioria dos catarinens
es desconhece.

OatuaI governador Esperidião Amin He-
I

lou Filho, em 1 de março de 1999, comparece
com uma saudação à obra de TOni Vidal
Jochem manifestando-se sobre a obra:

"Falar sobre a colonização alemã em nos

so Estado é falar do próprio desenvolvimento
econômico, cultural, social e políticode San

ta Catarina.
Com efeito, a imigração germânica, que'

lançou as primeiras' sementes do seu profícuo
labor no fértil solo da Colônia São Pedro de

Alcântara, foi a responsável pela conquista,
distribuição e racional, aproveitamento das

terras, num projeto fundiário que se expandiu
por outras regiões, em absoluto respeito à lei
e à convivência social.

Falar sobre imigração alemã em Santa
Catarina é, também, falar na conquista e no

progresso das regiões do Norte, do Vale do

Itapocu, .da Foz, do Médio e do Alto Vale do

Itajaí e, mais recentemente, em pontos
determinados do Sul, do Vale do Rio do Peixe
e do Oeste.

Os 170 anos da chegada dos alemães em

nossa terra estão hoje retratados em cores vivas

e inapagáveis em todos os quadrantes de Santa
Catarina e em todos os ramos da atividade

humana, sem exceção.
Se os alemães e os seus descendentes, até

hoje, ocupam lugar de destaque na pesquisa
científica, na cultura humanista, na agricultura,
na indústria, no comércio, na prestação de

serviços, e inclusive na política, outro aspecto
precisa ser enaltecido: a miscigenação racial.

O homem catarinense de hoje é, real
mente, fruto de uma integração lenta,
gradual e pacífica de várias etnias, que se

uniram no amor,

com objetivos al

truístas de fazer
uni. Estado forte
e pujante.

Como catari
nense e como go
vernador, tenho

muita honra em

saudar os descen-
r."> .'

dentes de alemães

de toda Santa Ca

tarina e reverenciar;'

respeitosamente, a

memória dos imi

grantes germânicos,
a quem o nosso Es

tado e sua popu
lação muito de

vem".

Não encontran

do a obra nas li

vrarias locais, po
de adquirir com o

autor, Toni Vidat
Joehern, caixapos
tal 15, 88150-000.
- Águas Mornas

SC, ou pelos tele

fones (048) 277-

0122, Fax (048)
277-0219 ou Fax

(048) 245-7252:
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por Egon Iagnow

Troles-táxi estacionados na [reute da estação ferroviária, vendo-se um automóvel, um Mercury, de Herbert Fischer, o qual
aposentou seu trole mais cedo

Praça do Expedicionário, vendo-se ao fundo os troles-táxi

o trole (carro de

mola), nos
primórdios da

colonização, era
muito utilizado

para passeios e

viagens".
Havia alguns que
até eram equipados
com lanternas,
faroletes e buzina.
Até os anos 60
também servia de

táxi, tendo seu ponto
na frente da estação
ferroviária e depois
na Rua Arthur

Müller, ao lado da

Praça do

Expedicionário.
Aos poucos foram
substituídos pelos
automóveis.

Nota: as fotos foram gentilmente emprestadas pela sra. Margit Wagner. Se o caro leitor tiver alguma foto interessante e que gostaria
que publicássemos, entre em contato conosco pelos telefones 370-7919 ou 372-1300. Ab, muito obrigado para aqueles que ligaram por
causa da foto identificada como capela-escola, na edição anterior. Brevemente daremos a identificação da mesma.
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SOCIEDADE

Baependi eßl festas
Jaraguá do Sul - o maior

clube social-esportivo da ci
dade realizou, no último dia 29
de maio, a sua tradicional festa
do Espírito Santo, que se realiza
anualmente desde J 906.

No correr dos anos passou
por todas as fases em sua vida

social-esportiva e, não fosse o

tempo adverso, teria realizado
o costumeiro desfile das en

tidades filiadas ao, Clube
Atlético Baependi.

Habituados ao desfile, rea
lizou o CAB'uma ligeira mar

cha interna, seguido da ceri
mônia de proclamação dos
vencedores do Bolão e Tiro,
em todas as suas modal i-

dades.

A foto feita na ocasião
mostra o grande grupo de

contemplados com as hon-

rarias a que tem direito.
CORREIO DO POVO saúda os

laureados naquelas modalidades
de competição.

MENSAGENS

"A GAZETA" (Empresa Jornalística Jaraguá Ltda.)
Ao Jornal CORREIO DO POVO, att. Francisco Alves - Jaraguá do Sul

-SC. CORREIO DO POVO, 80 Anos - Cumprimentos por tão significativa
<'

efeméride, e que empenho continue. Geraldo José, diretor.

Os 80 anos do

CORREIO DO POVO

Orgulho de general
Após as campanhas de 1868, quando supunha ir travar a batalha definitiva com as forças de

Solano López, viu o duque de Caxias que este, mudando de tática, seernbrenhava nas cordilheiras,
fugindo diante das tropas brasileiras a fim de iniciar o regime das guerrilhas.

'

- Não posso tqmar o papel de capitão-do-mato, a correr atrás de fujões! - declarou Caxias.

E, pedindo uma licença, embarcou para o Rio.

Taunay - "Reminiscências", volume l, página /50.

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

Tio Eugênio
Os Breithaupt

Julius Breithaupt era agricultor, qU3I10 filho do pastor Theodor Breithaupt. nasceu em Watzum, em 10-8-

1821. Pôr vocação, depois de administrar propriedades em Brandenburg e Mecklenburg, retornava a Brunswig.
Em 1863 arrendava a propriedade de Volkmarsdorf e, em 1869, a quinta do conde von Schulemburg-Steimke,

que entregava em 1-5-J 888, mudando-se com a família para Helmstedt, onde vivia de rendas; Hans Breithaupt
tinha como nome completo Hans Heinrich Justus Breithaupt, nascido em 19-8-1824, sexto filho do pastor
Heinrich Breithaupt. Freqüentou até 1840 o ginásio deWolfenbüttel, onde se decidiu pela profissão de geôrnetro,
preparando-se primeiro em Jerrheim, e freqüentou o "Collegium Carolinum", em Brunswig. Depois de estar em
atividade em diversas regiões dó Ducado dé Brunswig, era ele convidado pelo dr. Blumenau, fundador da
Colônia na Província de Santa Catarina, no Brasil, para prestar serviços de sua especialidade no assenramentoÍ'
de imigrantes. Casou em 1857 com Frederke Böhme, nascida em 25-9-1834, em Calbe a.d. Saale, que acompanhou
seus pais, em dezembro de 1855, emigravam para o Brasil, para a Colônia Blurnenau. Esta união trouxe oito
filhos: Marie, Klara, Jenny, Victor, Anna, Walter, Achill (pai de Walter e Artur Breithaupt) e Oito: dr. Bruno
Breithaupt era médico prático, sétimo filho do pastor TheodorBreithaupt. nascido em 29-10-1828, em Watzum.

Com aulas em casa, freqüentou o ginásio de Wolt;enbüttel. Com a conclusão do exame de maturidade, entrava
como voluntário, por um ano, em Brunswig, e estudou em Tübingen.Halle und Braunschweig Medizin. Em

1856 fazia seus exames finais. Como na época dos médicos praticantes era muito limitado, decidiu-se Breithaupt
para emigrar para o Brasil. Em 1858 embarcava em Hamburgo com destino à Colônia Blumenau.

Voltaremos. Até a próxima,

Sexta-feira, 18 de junho de 1999

Elly Regal
MíDIA INTEGRATIVA

O que é a inspiração para o artista no processo de criação de sua
obra?

Esse é o tema central do livro da escritora Cristina Costa Pereira - A

Inspiração Espiritual na Criação Artística - pelo selo da Publicações
Lachatre, e que teve seu pré-lançamento na 9a Bienal Internacional do Li

,
vro. Dia 18 último aconteceu o lançamento oficial, com a participação
especial da orquestra Pandemonium (orquestra de pandeiros) e apresenta
ções de textos de autores referidos na obra.

Sincronias
• o artista plástico Regis Moreno promete movimentar a vida do
niteroiense e do carioca com exposição de suas telas e esculturas. Será
por certo um belo' acontecimento, onde a sensibilidade do artista, que
desponta, será alvo de comentários elogiosos. Regis nos fala que, suas
obras são um relato dos movimentos e da grande paixão que tem pelas
cores e seus contrastes.
• Astros & Versos - Boletim Alternativo Prosa & Poesia de Vera Maria
Viana Borges - circulando em nosso meio cultural. Nele vem impresso as

mais belas poesias de autores ligados às letras de nosso País. Destaco espe
cialmente as poesias de Vera, de cunho religioso, onde a beleza da arte de
escrever torna-sé mais bela.
• O talento interpretativo e o estilo da declamado�a niteroiense Vivian
Monteiro. Dinâmica que é, está sempre em dia renovando o repertório e

participando de eventos. Um brilho todo especial.
• A Associação dos Amigos do Hospital Orêncio de Freitas realizou Bingo
Beneticente, dia 10 de junho, no Clube Central. Uma tarde agradável, onde
valiosos prêmios foram a tônica com a colaboração à associação.
• Novamente Irê, com seu canto romântico de.timbre forte, eleva os

corações apaixonados. Breve lançamento do seu CD, na cidade "Sorri
so". Irê aniversariou dia 12, recebendo amigos em noite festiva.
• Sosimbra Restaurante e Bufê realizou, nos dias II e 12 deste, jantar
dançante em homenagem aos eternos apaixonados.
• \ É bom frisar que a Sosimbra está com uma programação musical
intensiva. Para dia 19, Uma noite portuguesa; dia 26, Tito Madi.
• Noite árabe, no Clube Central, no último dia 12, foi um encontro da vasta

gama de personalidades de nossa Niterói. Na programação o canto suave de
nossa tão conhecida Silvinha Ma Chiozzo, Uma noite realmente inesquecível.

SÁBADO
15hOO - Matriz

19hOO - Matriz

SETOR MATRIZ
DOMINGO

07hOO, 09hOO e ] 9hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão
IOhOO - São Luiz (Festa)17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz (Festa)
19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM

Renúncia de si mesmo
A palavra deste evangelho nos lembra que o seguimento

de Jesus é uma opção de radicalidade que exclui meias
medidas. Sem confundir com um rigorismo sem sentido, esta
radicalidade coloca como eixo da nossa vida a busca de Deus

e do seu reino, e nos desafia a renunciar nós mesmos o centro

das nossas preocupações. Convida nossas Igrejas a retomarem
o compromisso pelo qual tantas pessoas deram a vida nesses

últimos anos em nossa América Latina. Num mundo onde

cada vez mais a realidade sócio-econômica se agrava e onde

o desempregue a violência aumentam, a Igreja, para ser fiel a
Jesus, tem que exercer a profecia. (Mt 10,26-33)
Apoio:

TAFAC - TAVARES'
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

Assessoria Comercial. Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

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

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 . Sala 105

Ed. Florença, 10 andar
Fones: (047) 371-1910 e 372-3125
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* Você não precisa neste momento toda ajuda na defesa do
estar carrancudo, a química do seu

'

organismo contra

nem mal-humorado, corpo muda. doenças.
para mostrar que * Faça do riso uma * Se abrissem vários
trabalha. arma contra o próprio centros de humor,
* Solte um pouco o estresse. com certeza o

lado negro e veja o lado * Seja leve, cante, estresse e muitas

engraçado das coisas. dance, brinque, mas outras doenças
* Veja e ria dos seus principalmente, ria diminuiriam.

próprios problemas, bastante. * Já que tudo pa�sa,
* Melhor que ser uma melhor enfrentar as

Advocacia pessoa vitoriosa, é situações

MARCATTO
ser uma pessoa desafiantes, não só
vitoriosa em paz. chorando e se

Drs. Plínio Clemenle Marcalto e * O bom humor é lamentando,Rafael Jonalan Marcalto
sinal de saúde e "pratique", "force",

R. Tabatinguera, 140
também se necessário o risoConjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613 proporciona saúde, e sinta a diferença.
3104-3616

Centro - São Paulo - SP porque ativa a sua * Durante esta semana

CEP 1020-901 glândula Timo, que inicie estas práticas.

rn��pp�A \fflfV
1 o INTI-uce�a���;�E:�::�§'�� e fazer sua r
� PRIMEIRA AULA INTEIRAMENTE GRATUITA �
�SegUnda-feira: 7 ÜS 8 hOI:�GA SegUnda-fCira�������S �

lf6 Terça-feira: 16 ÜS 17h30 IS às 16 horas �
ç:::2.A 18h30 às 20 horas 18 às 19 horas

v -

�'v'

� Quarta-feira: 8 às 9h30 Quinta-feira: 10 às II horas /�
� �

19 às 20h30 IS às 16 horas

� Quinta-feira: 7h30 às 9 horas Sexta-feira: 18 às 19 horas ��� 19h30 às 2 I horas
-

� Sexta-feira: 7 às 8 horas

, . .
A

Rua: Emillo Stein, soo», - Centro íWW (Rua do Edifício Carvalho) - Tel/Fax: 372-1141 ([fJ

� rn��p P�A \ff If�

Alegria deve ser a

mais bela lição
Amigo deMarcel

Proust, o abade Arthur
Mugnierfoi responsável
pela conversão ao

catolicismo de muitos
dos famosos artistas do
seu tempo. Mesmo
vivendo numa época
moralista ao extremo.

Mugnier procurava
lembrar a todos que a

idéia central de Cristo é

a alegria da redenção, e
não as torturas da

culpa.
Certa vez o abade foi .

abordado por uma de
suas paroquzanas, que -

embora já tivesse 75
anos de idade - estava

preocupadissima com os

pecados da carne.

"Caro abade", disse
ela, "de vez em quando
me surpreendo olhando
meu corpo nu no

.

espelho. Isto é um

pecado?"
E a resposta do abade
veio rápida:
"Não, madame. Isto é

" "

um equzvoco .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FOTOS: ARS

Vocalista Danielle Borba, da Banda ln Natura, solta a voz,
nesta sexta-feira (18), no ClubeAtlético Baependi, logo após

.

a realização do concurso Garota São Luís/99

GAROTA SÃO
,

-1UIS/99

,

MUSICA
,

GAUCHA NA
AABBo Terceirão do. Colégio São.

Luís convida a juventude
jaraguaense para prestigiar
O. concurso Garota São

Luís/ 99, que acontece

nesta sexta-feira (18), a
partir das 23 horas, no. salão.
nobre do. Clube Atlético.

Baependi. A mesa julgadora
será composta pür ex
vencedoras do. concurso. A
Banda In Natura, de
Jaraguá do. Sul,
comandará a agitação. da
moçada. I ngressos
anteci pados, a -R$ 7,00,
ainda podem ser adquiridos
no Vip, Smurf's Lanches,
Choperia da Praça e cüm os

próprios alunos do.
Terceirão (na hora custarão.

R$ 10,00).

o bom fandango tem espaço.
garantido, nesta sexta-feira
(18), a partir das 20 horas, na
Associação Atlética Banco. do.

Brasil, onde estará

acontecendo a 48 Noite
Gauchesca. Para animar os
amantes das tradições gaúchas,
os organizadores chamaram O.

Léo do Acordeão e Teclado.
Valor do. ingresso: R$ 5,00. O
convite é dos amigos Mário.
Thiesen e Maria Helena Sedrez

Fagundes, da diretoria da

AABB.

SUCESSO
A inauguração. do. novo espaço.
para shows do. Café Confusão,

DISQUE·LANCHE
371-5309

CENTERR·SOM
-

QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

O. Café Umplugged, ocorrida
no último. sábado. (12), com
apresentação. da Banda

Dazaranha, de Floripa, foi
um grande sucesso. Mais de
mil pessoas, inclusive de

Curitiba, Joinville e São. Bento'
do. Sul, marcaram presença. A
nova opção dará mais "gás" às
noitadas jaraguaenses.

FESTA BREGA,
Muita alegria e criatividade
estarão. invadindo. a Notre,
neste sábado. (19), a partir das
23 horas, cüm a realização. da
48 Festa Brega. Marcada pela
diversificação de cores e pür
rnodelitos do. tipo. "nada a ver",
a promoção promete repetir O.

sucesso. das edições anteriores,
Aquela geral no armário. do.

papai, damamãe ou até dos

avós, é uma boa dica para
arrasar na divertida festa de

amanhã.

CIDADE
NEGRA
E no próximo. dia 26 (sábado),
a Notre estará recebendo. a

rapaziada do. Cidade Negra.
Desde setembro do. ano.

passado, O. grupo. carioca

(nascido. na Baixada
Fluminense) vem percorrendo
diversos países da Europa e as

principais casas de eventos do.

Brasil com O. show "Quanto.
mais curtido. melhor". Toni
Garrido. & Cia. costumam

colocar todos para dançar em
suas apresentações. Os
ingressos antecipados estão.

disponíveis na Choperia da

Praça, O Boticário (O
Calçadão) e na Hobby Vídeo.

Locadora, a R$ 15,00.

DAKOTA
ELITE
Daniele Priebs, Paula Engler,
Viviane Rodrigues da Silva e

Patrícia Tribess foram as

escolhidas para representar a

região. na etapa estadual do.

badalado. concurso Dakota
Elite Models/99, em
Florianópolis. A seleção. das
quatro. finalistas aconteceu no.

último. sábado. (12), no.
Atomium, com organização da

Agência Cekat e supervisão. da
scalter Claudinha, da Elite de

São. Paulo.

OVERNIGHT
Casais que vierem

acompanhados até às 22
horas terão acesso livre na

Danceteria Overnight, em
Corupá, neste sábado (19).
Após este horário, os
ingressos custarão R$ 4,00
(eles) e R$ 2,00 (elas).

PRAÇA
A Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer de Jaraguá do.

Sul estará promovendo uma

grande festa junina, neste
domingo (20), a partir das 14

horas, na Praça Ângelo.
- Piazera. Casamento' caipira e

apresentações de quadrilhas
são. algumas das atrações que
estarão. fazendo. parte da

animada festa caipira. O
encerramento' do. evento'
ficará por conta do. grupo.
Portal Gaúcho, que estará
subindo. ao. palco. por volta
das 18 horas,

MEIN BIER
Traje: muito. brega! Este é o

principal requisito. para quem
quiser curtir logo mais à noite
a Festa Brega, na Cervejaria
Mein Bier, em Balneário.
Camboriú. A promoção terá

animação. .da veterana Banda
4D Redenção, de ltajaí. Já no

sábado. ( 19), as portas serão'
abertas para a Noite Grafitt
Surf Pro, que marcará O.

encerramento' da Taça
Governador do. Estado,
Morrnaii Pro, evento'
integrante do. Circuito.
Brasileiro. de Surf. A noitada
"das ondas" contará cüm a

presença dos dez melhores
surfistas de Santa Catarina,
desfile da Grafitt Surf Shope
sorteio de uma prancha Index

Krow. No palco, bandas
Coyotes do Deserto e Super
Tubbies.

'Rubens Franco, aqui na companhia de Giomara Koche/la,
vem se destacando em vários trabalhos que realiza. Seja noS

palcos dos teatros ou nos mais variados eventos, o artista
vem demonstrando o seu excepcional talento

IS LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas Uda·

1989 -1999
10ANOS A SERVIÇO pA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669
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Vende-se
Casa em alvenaria com

70m2 em construção,
terreno 465m2 - Rua 25 de

Julho, fundos, n° 748 - Vila
Nova - Valor R$28.500,00.

Tratar 975-1827

Vende-se
terreno próximo Salão

Amizade 15x27 de esquina
tratar 371-8700

Venda-se
Casa em alvenaria no

Bairro São Luis, contendo 4

quartos e demais dep.
Área de 120,00m2
R$ 65.000,00.
Tratar 371-0031

Procura-se
casa para alugar

para casal - Paga-se até

R$100,00 - Tratar 370-7856

Vende-se
Casa em alvenaria

com 240m2, terreno 2075m2
Rua Barão

do Rio Branco, 964
R$ 230.000,00.
Tratar 370-7798

Mais um empreendimento PIERMANN'

TRANSENTULHO
Coleta de Entulhos e Resíduos

Transfers Costa
Aplicação de Transfers

e bordados em:

Confecçãó em geral,
bonés, mouse pad,
materialmagnético,
camisas e bonés

personalizados placas
decorativas e

condecorativas,
displays, certificados,
cartões de visita, etc.

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

Rua Joinville, 1532 - Tel./Fax (047) 372-1185
Rua Joaquim Francisco de Paula, 279

Rua Francisco Piermann, n° 81 - Vila LenziFone: (047) 371-5317

117· PREÇO DEOCASIÃO· Alv, em TRÊS RIOS DO NORTE· RS 23,000,00 À ViSTA
118· Alv. c/ HJ8m', num terreno de 622,SOm', em scnrceder- RS 37.000,00

321 . VERSALHES cl 644,OOm'· RS18.000,00
323· cl 441 m' no Loteamento "Júlio Rodrigues"· VILA RAU· RS 7.500,00
324· ci 448m'· JARAGUÁ ESQUERDO· Entr. RS 5.000,00 + parcelas RS 500,OOImês
325· no l.ot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m'· RS 21.000,00
326· a 200m da FERJ, numa lateral da av, DOS IMIGRANTES c/ + de 500,OOm'
327 • na Rua Guilhenne Hass' JGUÁ ESQUERDO· RS 14.000,00
328· novo com 880m' de área, com 670m' de área eonstruida, Rua Emilio Stein·
CENTRO
329· PRÓX. DO CHAMPAGNAT cl 615,35m'· RS 25.000,00
330· em GUARAMIRIM cl 1.101m' de esquina- NO CENTRO
331 • R. MANOEL PÓVOAS FILHO/JGUÁ ESQUERDO, ci 429,OOm'· RS 25.000,00
• NEGOCIÁVI;õL
332· No RESIDENCIAL ELiSABETH· CHICO DE PAULA· cimais de 700,00m'

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VERA

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

201· Troca-se sala- CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO porterreno residencial
202 • "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" • RS 9.000,00 de entrada mais
financiamento

�

203· CENTRO· ci suíte. 2 quartos e dep, emprego • RS 60.000,00
204· e/2 quartos no AMIZADE· RS 14.500,00· Entrada mais financiamento
205· e/3 quartos no AMIZADE· RS 15.000,00 ' Entrada mais financiamento
206· PRÓX. BEIRA RIO.CLUBE DE CAMPO· cl 2 quartos e 2 bwc- RS 45.000,00
207· SALA COMERCIAL· no MARKET PLACE . c/ vaga de garagem
209· ED. VIRGíNIA com 1 quarto, CENTRO· Ent. RS 20.000,00 + finane.
214· SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83m'

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA

ADMINI,STRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 • CASA no CENTRO na Rua José Fontana • RS 600,00 • Excelente ponto
comercial
402· SALA COMERCIAL Av. Getúlio Varqas vt o a.ndar· CENTRO· RS 250,00
403 • APTOS. e/2 e 3 quartos no Residencial Aqata- NOVOS
404 . SALA COMERCIAL com .130m' • BARÃO DO RIO BRANCO ESQ/
LEOPOLDO MALHEIRO
405· SALA COMERCIAL cl 45m'· RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL
·CENTRO
406· SALA c/150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407· CASA na FELIPE SCHMIDT· CENTRO· R$ 350,00
408· APTO. CENTRO e/1 suite + 2 quartos + dep. empreg .• RS 350,00
409 • APTO. R. JOÃO PICOLLI c/ 3 quartos + 2 bwc- RS 320,00
410· SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3 bwe
411 • APTO NO ED. PETÚNIA, RUA JOSÉ EMMENDOERFER • R$ 300,00
412· APTO. e/3 quartos, na LEOPOLDO JANSSEN· CENTRO· RS 310,00· c/.
2 quartos- RS 290,00
413· GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT· CENTRO· RS 500,00
414· APTO. c/ 3 dormitórios + sacada grande· próx, Weg I . RS 350,00
415· APTO e/1 surte mais 2 quartos- EDIFíCIO ISABELLA
416· QUITINETE na RUA JOAO PICOLLI . RS180,00
417· QUITINETE TÉRREA, no CZERNIEWICZ· RS 150,00
421 • SALAS COMERCIAIS c/120m' e 150m' na RUA JOSÉ EMMENDOERFER
. próx. Weg I
424, SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini • CENTRO· c/ mobilia
Otima para consultório ou escritório· RS 400,00
425· GALPÃO INDUSTRIAL c/120m', Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Sehmidt •

RS 400,00

TERRENOS

301 . RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA e/600m'· próx. Pref. Municipal· RS
25.000,00
302· Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m'· Edificado com casa antiga
303, Area de 440.000m' em SANTA LUZIA· RS 100.000,00 ,

304· AV. MARECHAL DEODORO e/1.930.18m'· RS 380.000,00· PARCELADO
305· TERRENO C/572,80m', nas proximidades do KOHLBACH • RS 26.500,pO
306· RIO CERRO e/75 margas, c/ água, palmitos, árvores nafivas- RS 70.000,00
307· De esquina no LOT. STO. ANTÔNIO· NEREU RAMOS· RS 8.000,00
309· Lot. "CAMPOSAMPIERO"· RS 17.000,00

.

310 • Praia de Itaguaçu • S. FRANCISCO DO SUL com 726m' . Beira Mar- RS·
70.000,00

.

312· ComercialWalter Marquardt 660m', cl 22m de frente p/ astalte- RS 30.000,00
313 • Na Rua Manoel Francisco da Costa. BAIRRO JOÃO PESSOA, área de

5.280.00m' edificado com um galpão de 450m',
314· Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA· RS 65.000,00
315·2 terrenos c/453,60m', no JGUÁ ESQUERDO RS15.000,00 cada lote.
316· Área de 7.066m', sem benfeitorias, VILA LENZI· RS 40.000,00
317· no CHICO DE PAULA e/6.000m'· RS 80.000,00
318· Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546,60m' de área· RS
30.000,00
319· LOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m', na RUA EUGÊNIO BERTOLDI·

RS 15.000,00
320· RAU com frente para Erwino Menegotti, RS 18.000,00· bem negociável

VENDAS
CASAS

101'. BAIRRO CZERNIEWICZ, num terreno de 900m'· RS·69.000,00
102· Alvenaria noAha, CENTRO· ci suitemais 3 quartos, com churrasqueira,lareira,
lavabo, pennuta com apartamento aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário deCamboriú.
103· BARRA VELHA com 3 quartos- alvenaria, RS 20.000,00
105, Alvenaria na SCHROEDER cf 108m', num terreno de 450m'· RS 16.000,00
106· OFERTÃO, alv. no BAIRRO SÃO uss- Entr. RS10,000,OO + PARCELAS/RS

500,00/Mês
107· Casa em alvenaria, cl 150m', num terreno e/406m'· NO AMIZADE· RS

53.000,00
108 • MORRO DO MEIO, 2 casinhas em alv. por RS 15.500,00
109 • GUARAMIRIM c/112m', em alv, c/ 1 suite + 1 quarto + 1 bwe • RS

38.000,00
110· Alvenaria c/ piscina no CZERNIEWICZ· RS 68.000,00
111 • Madeira na SCHROEDER, Rua Nova Trento, próx. ao Centro > RS

16.000,00
112· Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes • RS 28.000,00
114 • Alv. na Vila Lenzi • RS 15.000,00 • Ent. + RS 125,00/mês

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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centro- Alvenaria com 112m'. terreno 558m', Rua GuilhermeWeege.
Itajuba • Alvenaria com 150m', terreno 375m', 100m da praia .

JoãoPessoa· Alvenaria com 84m', terreno343m', Rua Francisco Panstein, 38. . 17.100

I.Figueira· Madeira com 60m', terreno 395, 1m', Lot.Divinópolis : 25.440
schroeoer- Mista com 100m', próx. Parque Aquático Junkes...... . 25.000
Vila Nova· Alvenaria com 140m', terreno 355m', Rua.Eugênio Piaz, 177. . 47.000
Vila Nova- Alvenaria com 227m', terreno 859m', Rua 25 de Julho 2042 200.000

Vila Nova· Alvenaria com 70m' em construção, terreno 465m'· Rua 25 de Julho/fundos n' 748 28.500

Amizade 420m' Rua urq- Ao lado hampagnat... 1 .

Centro· 740m' Rua Eugênio Nicolini. "
80.000

Vila Nova· 877,5m' Rua Josephina Vavassori- FinaL. . 20.000
B. Rio cerro- 1.187m' Rua Pe.Aluisio Boening, próx.ao Noviciado 12.50O
B. Rio cerro- 416m2 Rua 98210te 10· Loteamento Raios de Sol 3.500 + fih.
Guaramirim· 368,9m'no loteamentc Vtla Carolina 5.500
Schroedar- 40.000m2, próx. parque Aquático Junkes 25.000
São turs - 350m', Rua Emilio Schultz- lote 22 . : 15.000

?: .ç.��.��I.�I�::��� CORREI9·DO ROVOL �.�.����.�.�� .��.L:. � � .��.�����? p.�.: .�??
370-7798 I 975-1827

Rua 25 de Julho 703 - Vila Nova· Creci 2066·J

www.prerriiérimoveis.com.br

Vendo chácara com 1 casa de
alvenaria (nova); 1 casa de madei

ra; benfeitorias para 3 lagoas;
plantação de bananas e árvores

frutíferas, terreno com ribeirão -

Local: Rio Molha - Medida:
15, 000m2 - Valor à combinar, acei
tamos carro no negócio e parcela
mos, Tratar pelo fone: 370-7184 -.

973-3499

Vende-se ótimo terreno na Vila

Rau, com '312m2 por apenas R$
6,000,00 - Tratar 973-3623 com

Roberson CRECI 7402

Vende-se ou troca-se terreno de

esquina com, 35 x 14 - na Praia do

Erwino, com 1 casa de 32m2 por
terreno em Jaraguá ou automóvel,

Treterno 371-5301 - cl Isolda ou Ena

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2• R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno cl 700m2. Valor R$ 150 mil negoc. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização. Valor R$ 55.000,00 negociável
(especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$ 100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa boa de madeira com 110m2 - terreno cl 370m2; Rua José Emmendoerfer - próximo APAE - Valor R$ 40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$ 58.000,00

• Apto. central com 1 suite mais 2 quartos, área de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. em Itajai perto da Univale • 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00
• Apto. em Meia P.raia Itapema • ótimo apto - excelente acabamento mobiliado - R$ 70.000,00
• Apto. no Ed. Argos, suite + 2 dormitórios· R$ 46.000,00 + financiamento
.• 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 cl 440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino· R$ 14.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia - alto padrão cl 780m2 - R$ 38.000,00
• Terreno no Amizade, excelente área com 13.0·00m2 - R$ 180.000,00 (negociável)
• Sala Comercial cl 111 m2 no Ed. Tower Center, 2' andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.

I M O B.I l I A R I A

MENEGOTII

Vende-se casa em alvenaria (sem
acabamento), com 148,00m2 - Sã
Luis - R$ 55.000,00 - Tratar 371-2117

Vende-se casa madeira na Vila Rau,
por R$ 20.000,00. Aceita-se carro

ou moto no negócio,
Tratar 375-1579 com Ivo

Imobiliá no Menegotti ltda .

•

�.'..
.r'

CRECI N° 550-J

Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul

TERRENO COMERCIAL

Área: 357,80m2

Local: Rua
Rudolfo

Hufenuesller,
esquina com

a rua

Heleodoro

Borges -

TERRENO I GALPÃO-CENTR'AL

Local: Rua Oscar
Mohr,
proximidades do
Angeloni - Área:
344,80m2 -

Contém um

galpão com área
de aproximadamente 200,00m2

GALPÃO-CENTRAL .

Local: Rua Guilherme Francisco

Oanker

Área: 322,00m2
Valor: R$ 65,000,00 (parcelado)

TERRENO COMERCIAL
Local: Próximo do Posto Becker, Rua

Joinville

Área: 409,50m2

TERRENOS

Local: Bairro
Estrada Nova
Área: 562,50m2 -

Valor: R$
12.000,00

CASA EM ALVENARIA
Local: Vila Rau -

contendo 2 quar
tos e demais

dependências
Área - 70,00m2
Valor: R$
26.000,00

CASA EM ALVENARIA

Local: Bairro
São Luiz - ,

contendo 4

quartos e

demais

dependências
Área -

120,00m2 -

Valor: R$.65,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua: Henrique Marquardt, 62 - Czerniewicz - Terreno:

397,50 - Const: 200,00m2 - 3 darm. + sala + cozo +

bwc .. área de serv, .. churrasqueira + garagem - R$
60:000,00

Rua: Av Mal. Deodoro da Fonseca - Lado Móveis, Vieira
- Calçadão - Centro - Área: 144.0Iilm2 - R$ 2.000,00

�

Rua: Av Mal. Floriano Peixoto. 35 - Centro - Área:
475,25m2 - cl estacionamento - RS 3.000.00

Rua: João Marcatto - Centro -'Área: 111.74m' - RS 1.112,00

Rua: Proc.
Gomes de

Oliveira, 1320 -

Edifício Isabela •

-" Centro· 9°
andar- 1 suíte +

2 darm. cl

garagem -

RS 450,00

Rua:João
Marcatto, 13 • 3°
andar- Centro -

Área: 62,13m'·
Valor R$

,

25.000,00

LOCAÇÃO, VENDA, ADMINISTRAÇÃO,DE IMÓVEIS
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 372-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

SÃO PAULO

1B.,opE
, ,

tAASTER
92 . 93 ,; 94 . 95 . 96 . 97 ·98

IMOBIliÁRIA PREfERIDA DO JARAGUAENSE

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre procurou.
fazer o melhor para atender bem seu

"público alvo" e pelo SÉTIMO ano

consecutivo, consegue atingir seu objefivo,
'" .

conquistando mais uma vez o PREMIO

MASTER por ser

liA Preferidado jaraquaense no ramo

imobiliário.

Este ano também fornos premiados por rnaís
duas empresas de pesquisa e publicidade:

I

,

. �lID@[?�-,São Paulo

e [?@[Q)[H]���-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos sempre à

disposição e procuraremos melhorar cada

vez mais o atendimento .ao nosso cliente. '

Rua: Major Julio Ferreira, 106 - esq, cl Bernardo Dornbusch
- Vila Lalau- 3 darm., 2 bwc + garagem· R$ 400,00

Rua: João Marcatto, 13 • 6° andar - área: 115,88m2 - 1 suíte
+ 2 dorm., + sala + coz, '+ 2 bwc + área de serv. + garagem
- R$ 70.000,00

Rua: Av. Mal. Deodoro da Foriseca, 364 • centro- Calçadão
·2 dorrn. + dep. emp. + garagem· R$ 350,00

Rua: Tufie Mafud, 86 • Centro - 2 dorrn, cl garagem· R$
335,00

Fonseca, 425 -

centro

Cal�adão - 3°
andar- 1 suíte +

2 dorm, + dep.
emp. cl

garagem - R$
450,00

I -

Edifício
Dlanthus -

garagem·
,R$ 560,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE

SOBRADO NOVO
103 - Ótimo sobrado com 220m2, 1

suíte, 2 quartos, garagem para 2

automóveis com possibilidade para
montar piscina - novo - Rua Marcelo

Barbi » Vila Lenzi - ótimo preço

TERRENOS,
202· Comercial 2.22001' - Rua João Planinscheck- - R$ 70.ÓOO,OO
203 - 3.54001' - lateral João Planinscheck - R$ 55.000.00.
206 - 5.00001' - ER-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000,00.
208 - 61901' - Rua João Nunes com calçamento - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000,00
209 - 02 cl 42001' cada - Rau - próx. Campo - R$ 12.500,00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 23.000,00
215- 45001' - Figueira - próx. Colégio Holanda Gonçalves - R$ 20.000,00
217 - 4.90001' - Rua Teodoro Weiss - Schroeder - cl 140m' frente - R$ 25.000,00'
221 - 338m' - Rua Constância Feder Ronchi - Próx. Catos&Atos - R$ 21.000,00
228 - 185701' e/34,75m de frente pl Rua - ótimo terreno fundos da Marisol - R$ 48.000,00
236 - cl 1645,1701' - Bairro João Pessoa - Rua João Jahn - R$ 20.000,00
238 - 5.281,5001' - Próximo COHAB da Weg - Ótimo terreno para indústria - R$ 60.000,00 (Negociável)
237 - cl 412,5001' - Nereu Ramos - atraz da Igreja - R$ 8.500,00 •

CASAS
103 - Sobrado com 220m', I suíte, 2 quartos - Novo - com possibilidade para montar piscina - Rua Marcelo Barbi
- Vila Lenzi - R$ 115.000,00
104 - Alvenaria com 206m', I suíte, 2 quartos - em frente Colégio Giardini Lenzi - R$ 65.000,00
lOS - Sobrado novo ci 41001', cl terreno de 855m' - Rua Amazonas, 147 - Centro - R$ 250.000,00
110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 6oom' - Figueira - próx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000,00
112 - Mista de 150m' cl terreno de 600m' lateral 25 de julho em frente Condomínio Jardim das Mercedes. R$
43.000,00
116 - Alvenaria com 130m' - Rua João Stein - Próx. Juventus - R$ 42.500,00 - Aceita imóvel em Joinville.
121 - Alvenaria com 140m' - 3 quartos - Rua Afonso Bartel. 2! 5 - Baependi - R$ 58.000,00
123 - Alvenaria cl I 32.00m', 3 quartos - Vila Lalau - próx. aMarisol- R$ 58.000,00
126 - Alvenaria cl 1-5401' - Rua João Planinchek - Nova Brasília - R$ 39.000,00
131 - Alvenaria cl 150m' - I suíte, 2 quartos, dernais dep. - Rua Fritz Lange, 178 - João Pessoa - R$ 48.000,00
132 - Alvenaria cl 140m' - 3 quartos e demais dep. - Rua Lourival Zocmeli - B. Vila Lenzi - R$ 58.000,00
133 - Alvenaria cl 170m' - 3 quartos e dernais dep. - RuaVictor Rosernberguer, 295 - Vila Lenzi - R$ 65.000,00
GALPÃO· em fase de construção com 346m', com terreno de 542m'· Flguetra- Próx. Colégio Holanda

Gonçalves • R$ 56.000,00 . ac�ita proposta
"

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS
;

Rua Walter Märquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1 Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 372-0153 - 370-7238
I

�U���JÊluÀ�) CELULAR 973-5097
� CREC/1762-J

VENDE
Ref. 092 - Casa Alv.: 172m2 - 1 suíte, 2 quartos, bwc,
sala, copa, cozinha, sala TV, dep. ernp., 2 garagens,

. área de serviço - Vila Nova - R$ 120.000,00
Ref. 091 - Casa Alv.: 145m2 - 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc, área de serviço, dep. emp.,
garagem - Centro - R$ 90.000,00
�ef. 097 - Casa Alv.: 350m2 - 1 suíte, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, 2 bwc, área de serviço - Amizade -

R$ 73.000,00
Ref. 084 - Sobrado: 50m2 - 3 quartos, bwc, sala,
sacada, bwc, sala, copa, cozinha, dispensa,
qaraqemchurrasqueíra - Amizade - R$ 53.000,00
Ref. 155 - Terreno: 16x24,83 == 397,28m2 - Centro -

R$ 29.000,00
Ref. 135 - Terreno: 13x�6 = 338m2 - Vila Nova - R$
27.000,00
Ref. 06.4 - Terreno: 450m2 - Bairro Amizade - Lot.
Versalhes - R$ 13.000,00
Ref. 075 - Terreno: 15x25 = 375m2 - Próx. Prefeitura
- R$ 18.000,00
Ref. 164 - Terreno: 13x24 = 312m2 - Residencial Hard
- R$ 8.500;00 à vista ou parcelado

ADMITE
- Corretor de imóveis com credencial

3Iagoas"tobogan, casa, galpão,
churrasqueira, 2 piscinas,
,excelente para recreativa

• Casa na Rua Leopoldo Jensen. com 1 suíte com closet, énti sala, sacada, 3 qtos,
demais dep., piscina, garagem para'3 carros, aquecimento solar - Entrada + assumir

financ. - parte da entredé.eceite apto, terreno, carro - ótima localização.
• Lotes no residêncial Miranda - Barra do Rio Cerro - á partir de R$ 5.500,00 á vista
ou entrada + parcelamento
• Terreno João Planincheck com 467,OOm2 (16x30) com uma casa âe madeira, ótima
para comércio - R$ 38.000,00

Rua' Barão do' Ri� Bra�co� 221' .:. j�ragu� do Sul::' SC
'.'

'

'.' Fone: .(047-) 372-1594', ','.' .'

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71- CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul- SC

VENDE E TROCA

CASAS:

Fon�: (047) 371-0124· Fax: 372-0266

CASA DE ALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl 2
emTOS, churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE
C/3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.
CASA DE ALVENARIA cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz

Woguel, 138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43.000,00
I

TERRENOS:
TERRENO cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max
Doering, - Bairro Czerniewiez - obs.: COM VISTA PRI"ViLEGIADA 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.
TERR.ENO cl 603,OOm2 - Rua Carlos Oechsler - esquina cl Rua 895 - lot. Heineck TI -

, ,

Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
.
TERRENO cl 350,OOm2 - Rua 895;-10t. 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
ÓTIMO TERRENO cl 756m2 - Rua Irmão Leão Magno � Bairro Champagnat - Valor R$

59.000,00 - OBS: ou 2 lotes cl área de 378m2 (cada) - Valor R$ 29.500;00 (cada)
TERRENO laterais e frente murado cl 483m2 - Rua Henrique Marquardt, sIn° � Bairro

�
Czerniewiez - Valor R$ 15.000,00 .)

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

IMÓYEIS

COMPRA
VENDE

ALUGA

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA . VENDE . ADMINISTRA
CREC18489,

Residencial GRACEKELLY Residencial LUNELLI
CASAS

• Alv. 100m2 (3 quartos) lote com 390m2 - Ana
Paula - R$ 25.000,00 - aceita lote/carro
• Alv. 100m2 (2 quartos) lote 405m2 - próx. WEG II
- R$ 45.000,00
• Alv. 110m2 (3 quartos) lote com 300m2 - Nova
Brasllia - R$ 32,000,00 aceita carro/terreno'
• Alv. 180m2 (5 quartosjIote com 329m2 - Vila
Lalau - R$ 55,000,00
• Alv. 170m2 (3 quartos) lote com 337m2 - Ilhq da
Figueira - R$ 37.000,00 aceita R$ 20.000,00 resto

parcela particular
• Alv. 90m2 (3 quartos) lote com 510m2 - próx.
Posto Marcolla - R$ 28,000,00 aceita carro.

• Mista 80m2 (3 quartos) lote com 392m2 - Ana
Paula - R$ 17.000,00 aceita troca por lote comercial
• Mista 140m2 (4 quartos) lote com 560m2 - próx.
BR-280 - R$ 20.000,00 aceita troca de igual valor.
• Mista 80m2 (3 quartos] lote com 305m2 (comercial)
- João Pessoa - R$ 15.000,00
• Madeira 60m2 (3 quartos) lote com 510m2 - Nova
Brasília - R$ 50.000,00 aceita troca
• Madeira 60m2 (2 quartos) lote com 550m2 - próx.
Malwee - R$ 13,000,00 aceita-se carro até R$
7,000,00

IMÓVEL 1\12 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 I Champagnat Rua Irmão Magno 65,000 Aceita Apto
Casa ê-Iv. 60 2 I Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv, 149 3 2 João Pessoa Próx. Mercado Costa 30,000 Negociáveis
Casa Mad. 60 2 Lenzi Rua Urbano Rosa -20.000 Terreno 491 ,96m2
Casa Alv. 123 3 I Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 _ Próx, Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vir
Apto OK 96 3 I Amizade Res, Amizade _ I ° andar 15,500 Assumir _ CEF

Apto OK 147 3 Baependi Ed. Cristina _ 2° andar 55.000 Troca por casa

Lote 450 15.0 x 30.0 São Luís Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 450 15,0 x 30,0 Rau Rua dos Escoteiros 21.000 Negociáveis
Lote 344 12,8 x 27.4 Centro Rua Marina Frutuoso (Lar) 25.009 Negociáveis
Lote 466 18.0 x 23.5 Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 12,000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado
Lote Corni jil4 20.0 x 25,0 J. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial
Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Prq,x, Breithaupt Mat. Cons. 180.000 Parcelado
Lotes 483 14,0 x 34.5 Santa Luzia Residencial Geraniun 8.000 R$ 150,00 mensais
Lotes 600 13,0 x 46,0 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36 x

'Chikara 125000 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa
Chácara 76000 345x221 Massarandub Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho 17 Km Centr

Rua José Emmendoerfer, 704 - Jaraguá do Sul- Sànta
Catarina,

Fone (047) 371·2507
,

Vende-se ou troca-se casa em

Joinville - Bairró Fátima -

Contato: José Teodoro
II Ribeiro, 2615 c/Irene.

• Casa mista na Rua João J, Ayroso - Jguá Esquerdo, contendo 80,00m2 - terreno com 670,00m2-
R$ 45,000,00 - neg.

APARTAMENTOS
• 02 Aptos na Rua Alberto Wagner - Vila Lalau (próx. Ao Líder Club). corn? qtos. sala,
'cozinha. banheiro. lavanderia, garagem - I pronto e outro semi acabado - R$ 45,000,00 -

! aceita-se carro:

,
• O I Apto no Bairro Vila Nova, com dois quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,

I preço de R$ 35,000,00 - Aceita-se carro - Negociável.
_

• Apto no edif. Jacó Emrríendoerfer, com I suíle,2 qtos, banheiro, dependência empregada
,; com banheiro, copa/cozinha (fica cozinha mobiliada), sala de estar, sala de jantar, sacada, 2
! garagens, portas eletrônicas - R$ 100.000,00 - negociável.

'

! • Aptos, Em construção no Residencial Morada do Sol, Vila Nova, com um, dois, e três

! quartos, a escolher. entrada mais financiamento próprio - Negociáveis,

TERRENOS
/. Terreno no Loteamento Enke, lote n° 24 - Barra 716,68m2 - R$ 10.000,00 - aceita-se entrada +

parcelamento
• Terreno no Lot. 00 Juca --Ilha da Figueira com 13,50 x 25,00 = 364,75m2 - R$ 13,000,00 -

negociável
• Terreno no Loteamento Renascença - Vila Rau

,

I - 19,50 x 25,00 = 487,50m2 de esquina valor R$ 25.000,00 - Negociável.
, 2 - 15,00 x 25,00 = 375,00m2 valor R$ 15,000,00 - Negociável.
3 - 15,00 x 30,00 = 450,00m2 de esquina Valor R$ 20.000,00 - Negociável

• 2 lotes ao lado da Escola Jaraguá 84 - R$ 7,000,00 �ada - negociável
• Terreno ao lado Colégio Giardine Lenzi com 3,813,48m2 - valor R$ 70,000,00 - Negociável.
• Terreno na Rua Pe. Alberto Jacob, próximo ao supermercado Getúlio com 1.426,00m2 - valor R$
85.000,00 - Negociável (aceita-se parcelas),

CASASi

! • Casa demadeirá, na lateral da Antonio B. Schmitz -Ilha daFigueira - terreno com 587,oom2- R$ 18.000,00
,

• Casa de alv. na Rua 772 - No Ana Paula III, com 3 qtos, sala, copa, cozinha, garagem, lavanderia
- R$ 20.000,00 - negociável
j
• Casa na Rua Lourival Zocatelli - mista - 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,

i dispensa - R$ 25.000,00 - Aceita-se carro.
• Casa próximo ao Rau. com 2 quartos, banheiro. cozinha, copa, garagem, toda murada - R$

: 30.000,00 - Aceita-se carro.
'

'; • Casa de alv. na Rua Adolfo Putjer, com I qto, sala, copa, cozinha, churrasqueira, garagem, toda
,
murada - terreno com 15.00 x 24,00 = 360,00m_ - R$ 35.000,00

. _-

� • Casa de alv, (sobrado), na Rua Adolorata O, Pradi, de esquina próx. Cancha de bocha do Pradi

; - Jguá Esquerdo, com 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, closet, lavanderia. escritório, garagem,
,: sótão - terreno com 415,00m2 - R$ 18.000.00 entrada + financiamento
;' • Casa no Rau, pröx. ao Bar do Tino, com I suíte, 2 quartos, banheiro, lavabo, sala, copa, lavanderia,

I dispensa, churrasqueira, garagem. semi-nova, toda murada - R$ 70,000,00 - aceita-se apto. ou

í casa central - paga-se a diferença. , ._

, • casa (sobrado) na Rua Arduino Pradi, 23 - contendo 248.00m2 - parte superior sendo I suíre.B
qtos, banheiro social. sala de estudos, com sacada (parte térrea), :1 salas.rcozinha, banheiro, área

; dc serviço. dispensa. garagem p/4 carros, churrasqueira toda murada - R$ 80.000,00
i • Casa de alv na Rua Martin Sthal com J qtos, sala, copa/cozinha. área de serviço. 2 banheiros, garagem, toda

1ll1urada, área I 23.65m2 - terreno com 708, IOm2- R$ 80.000,00 - nego
, _

j. Casa de alv, em construção, com material de pnrneira, contendo, L SUite, 2 qtos, sala, copa,

I cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, etc" n? lot, Georg - Bairro Ilha da Figueira - R$ 26.000,00

�l�e entrada + R$ 20,000,00 financiado pela Oej3 lmóveis,

LOCAÇÃO I
• Apto na Rua Leopoldo Manke, 160 - contendo I suíte, 2 qtos, dependência empregada, sala,
copa, cozinha, banheiro, lavanderia, sacada - R$ 440.00 - negociável.

-

• Apto na Rua Getúlio' Vargas, com 2 .qtos, dependência empregada, banheiro, sala, cozinha, I
lavanderia, garagem - R$ 350,00
• Apto no 'Edlf. Gardêniac corn I suíte, 2 qtos, dependência empregada com banheiro, sala,
cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem - R$ 340,00
• Apto na Rua Leopoldo Jansem - Edif. -San Miguel com 3 qros, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço, garagem, playgrond - R$ 310,00,
'

• Apto a Rua Joaquim A. Girolla - Barra - com 2 qtos, sala, cozinha, lavanderia: garagem - R$ 290,00

CASAS
• Casa de alv. na Rua Exp. Antonio C, Ferreira, com :1 qtos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço, garagem,

Faça-nos, uma visita e conheça nossa variedades de imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Czerniewicz - cl 180m2 em fase final de

construção - R$ 95.000,00 - entrega 60 dias

'Vila Lalau - cl 117m2 nova - 1 surte + 2

dorrn. - R$ 53.000,00

r

Czerniewicz - Próx. Alberto Bauer - cl
235m2 - R$ 80.000,00

3
,

.
_ CASAS DE ALVENARIA' -

Ret. 1219 - Corupá "c/120m2• 2 darm., piscina, - RS
7C.00a,00
Ref.1240- Centro - sobrado ccmercial- 4 salas, 2 aptos - AS

.

·160.eOO,00 - Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - d 256m2 - 1 suíte + 3 corm., 3 salas,
piscina - RS 110.000,00
Ref. 1337 - Amizade - d 98m2, 3 dorrr.. próx. ao Theilacker
P.S 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acaraí - cl 260m2 - 1 suíte + 2 darm. - RS
130.000,00
Ref. 1354 - Barra - 2 suítes + 3_dorm., cl piscina - 380m2 - RS
165.000,00
Ref. 1355 - Barra - d 150m' - 2 donm. + 1 suite - RS 95.000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz - cl 234m� - sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00
Ref. 1381 - Água Verde - 3 donm. + 2 bwe - d 108,37m'- RS
23.000,00 + financ. RS 530,00 - 9 anos (S.O. 29.000,00)
Ref. 1388 - Centro - c/338m' - 3 donm. - RS150.000,00
Ref. 1394 - W. Rau - d 210m' - 1 suite + demais dep. - RS
68.000,00 + financ. RS600,OO -17 anos (S.O. 6O.00e,00)
Ref.1402 - Vila Nova - 3 oorm. - d 160m'- RS 59.000,00
Ref.1406 - Vieiras - d 124m' - RS 23.000,00 + financ. RS
103,00 p/ mês -19 anos (5.0.11.400,00).
Ref. 1411 - Czerniewicz - 1 suite + 2 dann. - c/185m2 - RS
78.000,00
Ref. 1413 - W.1Rau - d 9Om'- 3 donm. - RS 35.000,00
Ref. 1423 - Czerniewiez - d 124m' - 3 donm. - RS 35.000,00
entrada + finane. RS 390,00-10 anos.

Ref. 1430- W. Rau - d 160m2- Uo. Renascença - R:;65.000,OO
+ Financ, RS 270,00 - 1� anos

Ref. 143�· Amizade - d 170m' - 3 donm. - RS 40.000,00 +

finane.
Ret. 1434 - Amizade- Lot. Champagnat- cJ240m2 -1 suíte +

2 donm. - R$ 82.000,00 :.. financ.RS 1.300,00 - 8 anos.
Ref. 1436 - Barra - Lot. Papp - d 150m'- 1 suite + 2 donm. -

R$ 76.000,00 + finane.
Ref. 1438 - Jguá Esquerdo - cl 175m2 - 1 surte + 2 dorrn.
RS 63.000,00
Ref. 1439 - Barra - Lot. Papp - cf 242m2 - 2 dann. + í suite-

piscina - RS 160.000,00
'

Re!. 1440-Jguá Esquerdc-! suíte +2dorm. - RS65.000,OO
Ref. 1.445· Ilha da Figueira - d 95,32m' - 1 suite - 2 donm. -

RS 30.000,00
.

Ref. 1447 - Czerniawicz - c1224m2 - 1 suíte + 3 dann. - AS
75.000,00
Ref. 1453 - Nova Brasllia - d260m2- cl píscna - 3dorm: + 1

suite - RS 110.000,00
Aef. 1455 - Tlta Schuber - r:1100m2 - 1 suíte + 2 dorm. - AS
16.000,00
Ref. 1453· Barra - d 50m' - Resid. Satter - 2 donm. - RS
1B.000,00
Ref. 1459 - Ana Paula - d 100m' - 3 donm. - RS 26.000,00
(quitado).
Ref. 1467 - João Pessoa - d 140m'- 3 donm. - RS 57.000,00
Ref. 1469 - Amizade .._ cl 100m2 - 1 suite - 2 darm. - RS

27.000,00'
Ref. 1471" Centro � Sobrado cl 400m2 - 1 suite + 3 darm.,
piscina - RS 150.000,00 (sinal) + financ. 8S 1.200,00 p/mês
-10 anos (S.O. RS 60_000,00)
Ref.1472-Jguá Esquerdo-d141m'-3dorm., Ró 33.000,00
+ financ. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (S.O. RS14.800,00).
Ref. 1473 - Czerniewicz - d 70m2 - lerreno cl 420m2 - 3
donm. - RS 47.000,00
Ref. 1474 - 'Centro - d 268m' - 1 suile + 2 dorm. - RS
150.000,00
Ref. 1485 - Ana Paula - d 95m' - 4 donm. - RS 36.000.00
Ref. 1494 - W. Rau - d 141,39m' - suíte + 2 donm. - RS
75_000,00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa ri 80m2 + 1 casa ri 63m2-
lerreno d 45.333m' - RS 58.000,00
Ref. 1497 - Vila Rau -d l00m'-1 suite. 2donm. - RS9.000,00
+ financ, HSBC - RS 374,00 - 20 anos

Ref. 1498 - Vi:a t.alau - d 117m2 - 1 suíte, 2 darm. - R$
53.000,00
Ref.1499- Vila Rau -d156m'-1 suíle,2donm. - RS75_000,00
Ret. 1500 - Estrada Nova - d 121 ,50m2 -terreno ri 2.500m2
- RS 38.000,00
R�1. 1505 - Centro - d 260111'- suíte-s 3 donm. - RS 150.000,00
Ref. 1511 - Czerniewicz - ri 235m2 - 2 dann. - salão feslas -

RS BO.OOOm
Ref. 1512 - Czerniewicz - ri 212m2 - suíte + 2 dorm.·- RS
110.000,00
Ref. 1519 - Vila Nova - ri 180m� - suíte + 2 dorm. - lerr. d
1.624m'- R$ 130.000,00
Ref.1516-Jguá Esquerdo-d 180m'-3dorm. - ÁS30.000,00
Rei. 1520 - Centro - d 4 donm. - 2 bwe - RS 120.000,00
Ref. 1522 - Czemiewicz - ri 203,92m2 - 2 suítes - 2 darm. -

RS 140.000,00

APARTAMENTOS
Ref. A - 49 - Czerniewiez - d 40m' - 2 dorm. - RS 170,00
Ref. A - 45 - Ed. Schioehet - d 153m' - 2 donm. + 1 suíte
- R$ 480,00 + cond. - c/ tel.
Ref. A-52 - Cond. Amizade - 72m' - 2 darm. -'RS 2BO,00

.cASAS
Ref. B - 53 - Vila Rau - casa alv, d 9Om' - 3 qtos - RS 300,00
Ref. B - 54 - Lot. Santo Antônio - casa mista ri 103m2, 3
darm. - RS 150,00
Ref. B - 56 - Casa alv. ri 701112 - 2 dann. - Estrada Nova - R$

120,00
SALAS COMERCIAIS •

Ref. C - 4 - Amizade - R; Artur Ghunter - d 90m' - RS 3BO,00
Ref. C -19 - Vila Lenzi - R: Exp. AntonioCarlos Ferreira. 1790
- d 4 tme - RS 240,00
Ref. C - 24 - Baependi - R: Adélia Fischer. 711 - d 160m' - 2

bwe - RS 600,eO·
TERRENOS

Ref. E - 1 - Centro - RS 330,00

'_
•

'.:
r

• :APAinAIV!.ENTp- -, �', -

Ref. 4062 - Ed. Vila Nova - Vila Nova - d 90m' - RS
20.000,00 + finan. - 14 anos RS 457,00 - (S.O. RS

35.000,00)
Ref. 4080 - Ed.

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parce�ia HSBC �l)

ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

Barra - com 380m2 - com piscina - 3 suítes
- RS 165.000,00

darm. - RS 40.000,00
Ref. 4081 - Ed. Vita Nova - Vila Nova - c/ 90m' - RS
13.000,00 + finane. 9 anos RS 469,00
Ref. 4092 - Ed. Isabella - Centro - 2 darm. + i suíte -

RS 45.000,_OO + financ. CEF - 7 anos - RS 730,00 -

(S.O. RS 33.000,00)
- ,

Rat. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 dann. - Czerniewicz
- c/ 1 03,95m' - RS 48.000,00
Aef. 4101 - Ed. Verona - 2 darm. - Czerniewicz - AS
35.000,00
Ref. 4106 - Ed. Juliana - Centro - 1 suíte + 2 dorm. - RS
63.000,00
Ref. 411 O-Aptos. ri 1 sutte + 2 darm. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a cambinar).
Ref. 4114 - Ed. Hortêneia - Nova Brasília - cl 142m2. 3
darm. - RS 58.000,00
Ref. 4118 - E�. Maguilú - Centro - e/74m' - 2 dann. RS
15.000,00 + financ. 11 anos - RS 440,00 - (S.O. RS
27.000,00)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - c/198m' - 5' andar
- 2 garagens - RS 99.000,00 (mobiliado)
Ref. 4122 - Ed. Vitória Regia - d 112m'- Vila Lalau - 3
darm. - RS 20.000,00 + financ. CEF - (S.O. RS
28.000,00)
Ref. 4126 - Ed. Amizade - Amizade - 3 porm. - AS
15.000,00 + financ. CEF 15 anos RS 370,00 - (S.O. RS
28.000,00)
Hef. 4135 - Aes. Gabrielly - Baependi - suíte + 2 darm.
- RS 42.000,00

"'1!jß.1í!·'�13;[í3M§1·1Ijj;[<I}.1I
Ref. 1149 - Rio Molha - Chácara e/3.500m' - Casa alv.
- 2 lagoas - RS 60.000,00
Ref. 3021 - Estrada Guamiranga - chácara e/81.628m'
- casa alv. cl 140m2 + casa mad. c/35m2 - roseira - gado
; RS 57.000,00
REf. 7008 - Estrada Nova - 1 galpão (inacabado) d
320m' + 1 galpão (pronto) c/200m' - RS 27.000,00
Ref. 5013 - Centro - Calçadão - sala comI. d 101,61m'
- loja e sobre loja - RS 75.000,00
Aef. 5014 - Centro - c/312m2 - 2 pavimentos - RS
78.000,00

'PF.lAtAS EOUtRAS P.RA AS: •

Ref. 2030 - d288m' - São Francisco do Sul- RS 6.500,00
Aef. 2038 - Penha - Terreno c/ 5.257m2 - ao lado ao
Beta Carrero· RS 20.000,00
Ref.2163 - Enseada - e/312,50m' - RS 7.000,00
Ref. 2185 - Barra Velha - c/280m' - RS 4.000,00

(parcela). )
Ref. 2225 - 1 terreno e/70.000m2 - lugar c/ vista p/ o
mar - Palhoça - Enseada de Brito - I1S130.000,00
Ref. 4133 - Florianópolis - Edif. Res. Itambé - apto ri
60m' - c/ mobilia - RS �8.000,00

. (' CASAMJSTA:- '': .

Ref. 1361 - Vil. Lenzi - c/114m' - 3 darm. - RS
25.000,00 + 257,00 - a anos.
Ref. 1441 - Ilha da Figueira - madeira cl 110m2 - RS
25.000,00
Ref. 1461 - João Pessoa - el78m' - RS 17.000,00
Ref. 14BO - Corupá - d 100m' - RS 40.000,00
Ret. 1495 - Lto. Santo Antônio - cl 49m2 - 2 oorm. - RS
13.500,00

.

Ref. 1508 - Vila Lalau - c/135m' - 3 darm. - 2 bwe - RS
30.000,00

Ref. 2130 - C/ 1.940m' - Vila Lenzi - RS 90.000.00
Aet. 2135 - 694m2 - Condomínio das Azaléias Jguá
Esquerdo - R$ 25.000,00
Ref. 2147 - 7.805m' - Centro - Próx. Kolhach - R$
195.000,00 .

Ret. 2150 - c/450m2 - Em frente ao Salão Amizade
. RS 7.000 + 12 x RS 584,00
Hef. 2155 - c/6i8,30m2 - Lot. SIO. Antônio - Nereu
R$ 9.000,00 (RS 4.000,00 + parc.)·
Ref. 2182 - c/31.312,50m' - Schroeder - RS 8.000,00
(o morgo)
Aef. 2191 - e/10.080m2 - próx. recreativa Marisol

(ao lado) - RS 3.80.000,00 (comercial)
Ref. 2192 - e/4.658m'· João Pessoa - RS 50.000,00
+ 50 meses de RS 1.207,00
Aet. 2195 - c/560m2 - Ue. ßampo Sampiero - RS
19.500,00 + 16 parcelas oe RS 349,24
Ref. 2197 - c/378m2 - Uo. Champagnat - Am:zada
RS 26.500,00 (parcela)
Ref,2199 - c/ 729m' - Trevo Weg II - Rua Joinville .

Lugar alio, plano - RS 38.000,00
ReI. �203 - c/ 3.000m' - Corupá - BR 280 - RS
15.000,00 .

Ref. 2206 - e/1.300m' - Guaramirim - RS 13.000,00
Ref. 2208 - e/410m' - João Pessoa - RS 8.000,00
Ref. 2211 - c/458m2 - Ilha da Figueira - Lot.

Divinópofis -.RS 25.500,00
Ref. 2213 - c/ 450m' - Sehroeder - RS 5.000,00
Ref. 2214 - e/562m' -Ilha da Figueira - RS B.OOO,OO
Ref. 2217 - c/395m' - Vila Lalau - RS 20.000,00
Ref. 2218 - c/ 688,50m' -.Lto. Sto. Antonio - RS
9.000,00
Ref. 2221 - c/ 569,68m' - Centro - RS 25.000,00
Ref. 2224.- c/392m' - Lot. Centenário - RS 18.000,00
Ref. 2227 - c/ 681 ma - Centro - RS 27.000,00
Aef. 2228 - c/500m2 - Nova Brasília - próx, Móveis
Gomes - RS 58.000,00
Ref. 2234 - c/ 531.75m' - Três Rios do Sul - RS
6.500,00
Ref. 2235 - c/ 2.642,4 7 - Vila Lalau - RS 38.000,00
Ref. 2236 - e/503,50m' - Vila Rau - RS 15.000,00
Ref. 2237 - e/493m' - Lto. Centenário - RS 7.000,00
+ finane.
Ref. 2238 - c/ 2.598,75m1 - Três Rios do Sul - RS
25.000,00
Ref. 2239· e/435m' - Vila Lenzi - RS 13.500,00
Ref. 2240 - c/ 486,33m' - Ilha da Figueira - Lto

Divinópolis - RS 13.500,00
fief. 2241 - c/ 7.968m' - Amizade - RS 50,00m'

Amizade - casa mista/nova - 3 dorrn., 1 bwc,
sala e demais dep. Ter. 660m2 - R$18.0QO,00

Vila: Rau' - casa alv, - 178m2 - 1 suíte + 2

dorm., demals dep. - R$ 70.000,00

Vila Rau - Nova - com 156m2 - 1 suíte + 2

dorm. - R$ 75.000,00

Chácara/Rio Molha - sobrado cl 300m2 - 3 suites,
piscina, 2 lagoas, cl 11.657m2 - R$ 90 mil + pareeI.

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

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Rua PaslOr Albert Schneider (LO.!. VENO VOLKMANN) - R$ 6.500.00 - a vista
• Rua trineu Franzner com área de 460m2-- R$ 3.000,00 de Entrada e o saldo até 36 vezes.
• Rodovia SC-4 16 (LOT. HARDT) Lotes - R$ 8.000.00 - a vista e parcelamento até 50 meses.
· Rua Pastor Albert Schneider com área de 8.300m' - R$ 100.000.00

CASAS
• BARRA· Rua Feliciano,Bortolini - Casa de alvenaria de 118m2, com 3 Quartos, sala de estar e TV, cozinha, 2
bwc, lavanderia, garagem e mais uma área de alvenaria'próprta para instalação de indústria de pequeno porte
R$ 70.000.00 - Terreno: 640m' (parceta R$ 40.000.00 e saldo aceita imóveis).
• CENTRO - HuaJorqe t.acerda- Casa de alvenaria de 291m2 (inacabada) - 1° Piso: garagem para 2 carros, sala
ampla, cozinha, churrasqueira, bwc e dispensa - 2° Piso: l' suíte, 3 qúartos, sala ampla, dispensa, banheiro e
TERRENO com 402m' - R$ 110.000.00 (aceita carro ou imóvel de menorvalor). .

• ÁGUA.CLAR�S - Casa de alvenaria (piso térréo 109m2, sala, cozinha, 3 Quartos, bwc e garagem e 2° PISO: de
36m2 próprio e completo para festas recreativas - Terreno: 950m2 - R$ 28.000,00 - R$ 15.000,00 entrada e saldo

parcelado.)
SíTIOS

RIO DA LUZ - a 2 km da CEVA!:. - Terreno com 543,OOOm2, com muita água, próprio para pastagem e lagoas,
com enerçta elétrica, edificado com um galpão de madeira - R$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis té o

valer de R$ 50.000.00) .

.

GAR!BALOI -a 2 km da Capela Santíssima Trindade. Terreno com área de 170.000m2 com uma casa oe madeira,
galpões, pastagem e bananal (próprio cara lagoas) - R$ 42.000,00 'neqoclável - aceita um imóvel de menor

valer).
Lindos lotes residenciais - em.vénos pontos -loteamentos aprovados

prontos para constryir.
Venha morar no que é seu

com p�quena parcela de entrada e o saldo em até 36 vezes

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluísio Boeing - 4 ouartos.saías. banheiros, garagem e demais dependências - R$ 300,00

- (toda murada)

SALA COMERCIAL - Rua João Planinchek de 230m' - R$ 550.00
Rua João Januário AYROSO - 125m2 - R$ 500,00 çom telefone I

TELEFONE: Prefixo - (376.)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"
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CRECI Nº 1589 J

BanaSui
Imóveis

VENDE

TERRENOS
1 - Terrenocl I .044.50m' (28.00x37.30) - Rua Angelo Rubini. esquina Rua 750., na Barra - (defronte
Ciluma)
2 - Terreno cl 35S:00m'. Loteamento Papp -Bua 541 - R$19.000.00
3 - Terreno cl 378.00m', Lot. do Papp. na Barra, área nobre- 1'1$ 15.000,00
4 - Terrenoc/673,5Sm' - Rua BerthaWeege. defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000.00 - 50%
entrada - saldo parcelado - aceita carro até valordo terreno.
5 - Terrenoc/329.00m'( 14x23.50) - R. Ernesto Lessmann - Vila t.atau- R$12.000.00aceitacarro
até R$ 8.000,00
6 - Terreno c/600.60m' - Rua Victor Satler. na Barra - R$ 16.000,00

.

7 - Terreno no Residenciallmperador- R. João J. Ayrpso - R$ 5.000.00entrada. saldo até tüx -

Talai R$11.000.00
-

8 - Terreno c/408.70m'. Jardim Hruschka II· R$ 4.000.00 + 30 x R$ 334.00

SíTIOS
1 • Sitio c/137 .500.00m'. área toda plaina. localizado em Garibaldi. distante 5 Km da Malwee.
edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 11 O.OOm' e a outra c/117 ,OOm' com
laje e uma de madeira c/sorrs, duas granjas de porcoscom capacidade para 300 porcos. uma área
para reprodução. dois galpões com a área total de 2S0.00m' para embalagem de bananas. 25.000

pés de banana e uma lagoa enorme de peixes - R$ I SO.OOO.OO - aceitacaminhão
,

CASAS
. 1- Casa de alvenaria c/60.00m'· Terreno cl 71S.00m' - Rua Júlio Pedri· Vila Nova- R$

��M ,.

2 -Casa em alvenaria cl 157,OOm'mobiliada e mais uma c/60.00m's.emi-acabada. terreno c/
2.013,2Sm'.'localizada à Rua PastorAlbert Schneider. s/n". Aceita outro imóvel tomo parte em
pagamentos nos Bairros: Barra. São Luis. Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 130..000.00-
Negociável
3 - Casa madeira dois quartos. demais dependências. dois galpões em alvenaria. um com

60.00m' e outro com 50,OOm' - Rua Willi Günther. na Barra- R$ 30.000.00
4 - Casa alvenaria com 190.00m', terreno 4S5,00m'(20x24.25). Jaraguá 99 - Lot. Butzke,
lateral Bertha Weege· R$ 37.000.00
5· Duas casas em alvenaria c/96.00m' e outra com 63.00m', cada uma cltrês qtos, garagem
e demais dependências. edificadas em terreno c/489,OOm' (1 4x35).localizada na Rua 50S-

lateral da Frida Piske. na Barra. R$ 35.000,00 ",
6 - Casa alvenaria com 250.00m' outra com IS0,OOm' -duas salas com 72,OOm' e mais um

galpão em alv. cl 66.00m' - Terreno com 1.677.00m' - Rua Rio Branco. quase esquina
Reinaldo Rau - R$ 400.000.00 (negociável).

APARTAMENTOS
. 1 - Edifício com 2 pavimentos tendo a area total de 404.00m', com 4 aptos. 4 garagens.

churrasqueira. Rua Egidio Busarella. 324- Lot. Papp .. na Barra. área nobre - R$ I 10.000.00
- 70% de entrada + saldo a combinar.

LOCAÇÃO
1- Sala comercial cl 36.00m', Rua Angelo Rubini. 972 - R$ 270,00
2-Salacomercialc/l00.00m'. Rua Pastor A. Schneider. 1412. R$ 300.00

. 3 - Sala comercial cl I OO.OOm'. Rua Pastor A. Schneider,.871 - R$ 400.00
4 - Sala comercial cl I OO.OOm'. Rua Angelo Rubini. 1053 - R$ 600.00
5 - Galpão em alvenariacl 260.00m'. Rua Luiz Satler. na Barra - R$ 600.00
6· Apartamento cf3 quartos. garagem. Rua Egidio Busarello, 324. Lot. Papp

- R$ 290.00
7 - Apartamentoc/2 quartos. garagem. Rua Joaquim A. Girolla. 21 O. Lot. Papp. na Barra - R$290.00
8 - Apartamento c/3 quartos. garagem e demals dependências - Rio Cerro- próximoNanete Malhas
- R$230.00
9-Casa dealvenaria c/2 quartos. garagem. e demais dependências - RuaWolfgangWeege. s/n? - na

Barra- R$ 130.00 .

10· Casamista com 2 quartos e demias dependências - rua. LaI. BerhaWeege. Lot. Satler na Barra

-190.00 .

I I • Casa de rnaoeira cf2 quartos. garagem, murada.Lot. Alzira Hardt, SC-41 6- RioCerro- R$180,OO
12 - Casa de madeira cf3 quartos, garagem edemaisdependências. Lot.Miranda - Garibaldi- R$ 170.00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorénzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. cl I suite", 2 qtos ou 1 suite + 1 qto e demais dep .. todos têm sacada cl churrasqueira. Ent. a partirde R$ 14.183,06", parcelas a partirde R$ 746;45
corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacar! - Lateral da Rua Amazonas (SCAR) .

'Apto cl 306m'. com suite + 2 quartos, dep. empregada completa. e demais dependências. com 2 vaças de garagem. Edicicio cornqrande área social

(piscinas térmicas. salões de testas.salas de jogos, quadra de esportes, quiosques ... ) Valor: R$ 142.000,00 sern acabamento interno.
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto

.

- Apto. c/2 ou 3 quartos e demais dep., Entrada a partir de R$ 25.500.00 e assumir parcelas de condominio de construção a partir de R$ 735,22.
• Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos. com preços a partir de: Entrada R$ 18.100,00 e parcelas de R$ 474,12.
Edificio Tufipa- Rua Ãngelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
-1 Sala comercial c/lll,14m' de área total (108,57m' de área útil). Entradade R$ 41.100,00 + assumir parcelas de condomínio de construção de 2,325
Cub's (R$ 1.044.85)
Condomínio Residencial Prímula - Rua Arthur Gumz, Vila Nova (Próx. 80 Fórum)
- Apto cl suite + 1 quarto e demais dep .. cl I vaga de garagem - Entrada de R$ 22.S00,OO e assumir parcelas de condominio de construção de 1.686 Cub's
(757,68).

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
• Ed. Dianlhus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ãngelo Schiochet, apto. 102 cl 225m' • suite + 2 quartos. sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2
garagens, salão de festas. piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 125.000.00

.

- Apto. 303: c/21 9.00m' - suite + 2'quartos, dep. empregada, sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de festas. piscinas - Preço total sem
acabamento. R$ 110.000.00
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep .• semi-novo - R$ 50.000,00 ,

- Apto. cl suite + 2 quartos, bwc social, sacada cl churrasqueira e demais dep., área total de 92m'· Rua Bahia � Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento
de R$ 28.000,00
, Casa em alvenaria cl aprox. 260.0Qm' - R. Bernardo Dornbusch. 1678- R$ 150.000.00
- Sala cl mesanino· Av. Marechal Deodoro - Edificio,Florença - R$ 53.000.00
- Casa com 192,OOm' - suite + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 50.000,00

.

- Casa de alvenaria cl aprox. 150.00m' - Rua Max WiI�elm - 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,OOm'. num terreno de 945,OOm'· Rua AguasClaras, Ilha dá Figueira· R$ 29.000,00 ou troca porcasamais central
- Casa em alvenaria c/200,OOm • I suüe- 3 qtos. dep. de empregada completa e demais dep., boa área churrasqueira, garagem parazcarros- Rua Heinrich
August Lessmann, 230 - R$ '58.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com SO,30m' + mezanino, num terreno cl 450,09m' - R. Ferdinando Krueger s/n·, lote ·132 - R$ 26.000,00
- Casa c/70.00m' num terreno cl 750.00m' • Rua Jorge Buhr 249 (Fundos), Bairro Agua Verde - Próximo a FERJ .

- Casa c/181,OOm'-4 quartos, 2 banheiros, demais dep., cl garagem p/2 carros. Com uma edicula em alvenaria cl 55.00m'· Aua Irmão Leandro, 750 R$
85.000,00
- Casa em madeira cl 350.00m', terreno cl 595.00m' • Aua Martin Stall- R$ 47.000.00
- Sobrado em alvenaria com 350,OOm'· Rua Leopoldo Jansen, 20 - R$ 200.000.00

.- Casa em alvenaria cl 120,OOm' • rua Arthur Henchel, 46 - R$ 60.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 43.689,OOm' - Rua Joinville. próx. Persianas Engler.
- Terreno cl área de 22.S92,OOm' - Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BA 280- R$ 50.000',00
-2 terrenos cl área de total de I 02.752,OOm' - Rua Walter Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.

_

- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emrnendôerter, próx. ao Colégio .:Julius Karsten- R$ 15.00G,OO cada
- Terreno cl 450,OOm' • Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger· R$ 15.000.00
- Terreno cl 350.00 • R. kateral da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500.00 ou entrada R$ 3.000,ÓO + 5 parcelas de R$ 1.500.00
• Terreno cl 86.000.00 m' - (20.000,OOm' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/364 m'· Rua Erich Sprug - Vila Rau- R$ 15.000.00

.

- Lote de esquina cl 510.00m' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Hau- R$ 17.000.00
• Lote c/362,1Sm' - Loteamento Rénascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
• Lote n' 09 cl 442,OOm'. no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$ 12.000,00
-02 terrenos no loteamento San Josephe. Vila Nova, com área total de 4.200,OOm' - A$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550.00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos- Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada:
- Lote n'OI. cl 688.27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias" - R$ 25.000.00

.. - Terrene-c/368,OOm' - Rua Celestino Depiné (lote n' 98). Loteamento Champagnat· R$ 28.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa em alvenaria c/3 quartos e demais dep, - Rua João Planinschek, 685- fundos
- Casa em alvenaria c/3 quartos e demais dep. - Rua Erich Sprung - Bairro Água Verde
- Apto. cl lau 2 quartos e demais dep. - Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421- Ed. Emilie
• Apto. c/2 quartose demaisdep. - Rua Presidente Epitácio Pessoa. 4�1 - Ed. Emilie
- Apto. c/2 quartos. sala/copa. cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demajs dep. - Rua Eleonora Satler Pradi. 307- Ed. Antúrio
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiocheto
• Apto c/3 quartos e demals dep. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca. prédio Banco Bamerindus.
• Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. clÃngelo Schiochet, cl suite +2 quartos, dep. empregada edemais dep. (sacadac/churrasqueira ..

2 vagas de garagem). prédiocom salão de festas e piscina.
- Aptos no Condominio Residencial Amaryllis - Rua Ãngelo TorineIli. Vila Nova (l'locação). com suite + 1 ou 2 quartose demaisdep., sacada cl churrasqueira.
garagem e box para depósito.

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Litoral: Apto. cl 1 quarto, mobiliado-Piçarras. R$20.000,00. Troca por terreno em Jaraguá do Sul.
Litoral:Casa de alvenaria, 140,00m2 - 4 quartos - Centro - Piçarras. R$45.000,00. Troca por casa em

Guaramlrim ou Jaraguá do Sul.
.

Area Comerclalem alvenaria cl 300,00m2(15.50x19.351 e terreno com 1.600.00m2/20x801 na

Rua 28 de Agosto - R$ 200.000.00 /Negoci�veisl.
GUARAMIRIM - CASAS DEALVENARJA

Ref.506 - área de 300,00m2 -1 suite(c/hidro) + 3 quartos - R.28 de Agosto - R$ 110.000,00 (Negociavéis)
Rel.82 - área de 180,OOm2 - 3 quartos - R. Agostinho Valeniim do Rosário' - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Rel.85 - área de 128,00m2 - 4 quartos - R. João Soter Correa - R$ 45.000,00 (Negociavéis)
Rel.154 - área de 162,00m2 - 4 quartos - Estrada Caixa D'Água - R$ 60.000,00 (Negociavéis)
Ref.426 - área de96,00m2 - 4 quartos - Vila Amizade (Schroeder I) - R$ 15.000,00 ,

Rel.179 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosário - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Rel.354 - área. 90,00/70,00 m2 - 3/2 qtos - Rua Alexandre Lenfers ' (Mista e Alv.) R$ 38.000,00 (02 casas)
Ref. 433 - área 122,00m2 - 3 quartos(cl telefone) - Rua Reinaldo Junç, 136-R$ 30.000,00(aceita carro)

GUARAMIRIM - CASAS MISTAS EMADEIRA
ReI. 160 - área de 155,00m2 - 3 quartos - R. Rodolfo Aquilino Bucci - Avai - R'$ 27.000,00 (Negociavéis)
Ref. 170 - área de 80,00m2 - 2 quartos - l.at. da Agostinho Valentim do Rosário - R$ 10.000,00 (Negociavéis)
ReI. 411 - área de 100,00 m2 - 3 quartos - Rua Pr. Lorens Hans (Centro) - R$ 27.000,00 (Barbada).
Ret. 507 - área de 128,00m2 em construção - Lat. Olímpio J. Borges - R$14.000,00(parcela/ Aceita carro)

,

GUARAM/RIM - TERRENOS
ReI. 93 - área de 775,00m2 - R, Jaraguá (Próx. a escola Germano Lafin) - R$ 15.000,00
Ref. 294-área 1.102,50-R. Bethildes P.M. Ribeiro(lat. Ervino Hanemann) Avai-R$ 15.000,00(parc./ ac. terreno)
ReI. 169 - área de 457,00m2 - R. 28 de Agosto (Próx. Estação Hodoterroviária) - R$ 30.000,00
ReI. 239 - dois terrenos de 450,00m2 cada - Lateral de Silveira Junior (Próx. a Classic) - R$ 27.000',00 cada.
ReI. 182 - área de 1.300,00m2 (26x50) Plano - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 15.000,00 (aceita
carro ou terreno de menor valor)

-

Ref.,279 - área de 9.060,OOm2 (Q4x70) - BR 280 Km 57 (Próx. ao trevo) - R$ 300.000,00 (Parcelável)
Ref. 200 - área de 1.680,00 - Lat. Got Lieb Kinas (Próx.,a Imam) R$ 35.000,00
Ref. 246 - área de 420,00 (4 lotes) - 'Lateral da Got Lieb Kinas - R$ 9.000,00 (Aceita carro)
Ref. 274 - área de ·1.000,00m2 CORtem galpão de alv. pl empresa. R. Athanásio Rosa - R$ 75.000,00
Re1.429- área de 6.000.000,00m2 - 02 casas - cachoeiras - mata nativa - R$ 1.600.000,00
ReI. 509 -área de 502,00m2. Totalmente murado, pronto pl construir - R$13.000,00 (Aceita teleí. convi 373).

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
Ref. 197 - 215.000,00m2 edil. 2 casas de mad., rancho, lagoas, pomar, - Est. Pta Camp. - R$ 45.000,00

. Ref. 353 - 130.000,00m2 (50% arroz - c/casa de rnad, R$ 75.000,00 (Ac. casa em Jguá).Reduz o valor á vista
Ref. 425 - 2.000,00 - ocasa alv. 126,00m2 - 03 qtos. - lagoa - toda cercada - Corticeira - R$ 30.000,00 -Troca

GUARAMIRIM - APARTAMENTOS
Ed. Topázio'- Apto 202 - Suite + 2 quartos - áreas de: 146.70m2 total e 94,29m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa - Entr. de R$ 19.031,40 + 30 pare. de R$ 634,38 (Em Construção)
Ed. Safira - Aptos com suite + 2 quartos - áreas de: 184,68m2 total e 122,80m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa inicio da obra Julho 99 - Entr de R$ 4.894,14+ 60 pare.de R$ 815,69 Lançamento
Ed. Safira - Aptos com suite + 1 quartos - áreas de: 144.69m2 total e 94,28m2 privativo - R. Gerônimo Cor,rêa
inicio da obra Julho 99 - Entr de Fl$ 3.833,04 + 60 parc.de R$638,84 Lançamento

ÖS PREÇOS DOS APARTAMENTOS SÃO VÁLIDOS ATÉ 30/06/99

Temos ainda excelentes áreas comerciais no centro e Br 280. Confira

8 - CLASSIFICADOS
' . / "
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JARAGUÁ DO SUL - CASAS
Re1.208- área de 120.00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
Ref,455- área de 117,00m2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + financiamento
Re1.243- área de 72,00m2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
Re1.301- área de 120,00m2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
Ref.415- área de 80,OOm2 - 2 quartos - Lat. Rua Francisco de Paula - R$ 20.000,00
Ref.430- área de 104,00 r712 - 3 quartos - Rua Domingos Rosa (Figueira) R$ 25.000,00
Ref.456-Sobrado c/ área de 275,00m2- 3 quartos- R. Rlchart Piske R$ 75.000,00
·Ref.454- Casa de madeira cl área de 98,00m2- 3 quartos- R. Gov. Jorge Lacerda - R$ 75.000,00 (Negocia)
Ref.434- área de 65,00m2-1 quarto-Lat.R.Chico de Paula(Próx. Menegotti MalhasR$12.000,00(troca pl
terreno)

JARAGUÁ DO SUL - TERRENOS
Ref. 77- área de 405,00m2 - R. Ricardo Grimm - R$ 15.000,00 (Negociavéis)
ReI. 452 - área dê 392,00m2 - R. José Emmendoerfer - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Ref.451 - área de 855,00m2 - R. 789 Lot. Heineck - R$ 19.000,00 (entrada 11.000,00, saldo a combinar.
ReI. 414 - área de 456, 12m2 - R. Henrique.Krause (Figueira) - R$ 20.000,00 (De Esquina).

JARAGUÁ DO SUL - APARTAMÉNTOS
Residencial Clarice Koch Apto 204 - áreas de: 115,66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso- Entr. de R$ 24.935,54 + 29 pare. de R$ 499,21 (Em Construção)
Residencial Clarice Koch Apto 104 - áreas de: 115.66m2 totat e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 21.458,15 + 29 pare. de R$ 463,96 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 107.12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 48.076,66 + 14 pare. de R$ 879,25 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 101 - áreas de: i73,30m2 total e 107,12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$40.445,44 + 14 pare. de R$ 879,25 (Em Construção)
Residencial Ágata - Apto 101 - áreas de: 162,30m2'total e 160, i 2m2 privativo - Suite + 2 quartos -

R.Nelson Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 401 - áreas de: 161,41 m2 tc.tal e 99,S2m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencia! Ágata - Apto 501 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R.
Nelson Nasatto - R$ 85.000,00. (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Jade - Apto 101 - áreas de: 152,05m2 total e 91 ,43m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda -Entr. de R$8.988,54 + 49 pare. de R$ 817,14 (Em Construção)
Residencial Jade - Apto 102 - áreas de: 11.3,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 6.731,12 + 49 pare. de R$ 611,92 (Em Construção)
Residencial Esmeralda - Aptos com suíte + 2 quartos - áreas de: 210,34m2 totai e 128,78m2 privativo - R.
João Picolli - 66 pare. de R$ 950,57 (1 º andar) Lançamento/66 pare. de R$ 1.043,06 (demais andares) ,

Lançamento Parcela n.Ol somente 15/07/99
Residencial Esmeralda - Aptos com .suíte + 1 quarto - áreas de: 105,36m2 total e 64,74m2 privativo - R João
Picolli -66 pare. de R$ 477,81 (19 andar) Lançamento/ 66 pare. de R$ 524,30 (demais andares) Lançamento

Párcela n.01 somente 15/07/99
Residencial Talismã - Apto 302- área de 123,59m2 total e 69,90m2 privativo - Suite e 1 quarto - ·Rua Jorge
Lacerda - R$ 55.000,00 (negociáveis).
Residencial Talismã - Apto 401 - área de 202,41m2 total e 124,16m2 privativo - Suite(cl hidro) e 2 quartos
Rua Jorge Lacerda - R$ 95.000,00 (negociáveis)

VILSON CORRETOR DE IMÓVEI'S

VENDE

• 103 - VILA LALAU - Alvenaria com 200m2 - 1 suíte, 2 quartos - R$ 100.000,00
• 106 - ANA PAULA - Aivenaria com 84m2, 2 quartos, demais dep. - R$ 16.000,00
• 107 - TIFA MARTINS - Alvenaria. com 92m2 - 1 suíte, 3 quartos - R$ 30.000,00
o 109 - ANA PAULA - Alvenaria com 91 m2 - 2 quartos, demais dep. - R$ 30.000,00
• 110- VILA LENZI .; Alvenaria com 190m2 - 3 quartos, demais dep. - R$ 75.000,00
• 112 - VILA NOVA - Alvenaria com 100m2 - + Galpão de 180m2 - R$ 110.000,00
• 115 - VIEIRAS - Sobrado com 238m2 - 3 quartos, + sala comercial- R$ 85.000,00
• 117 - CZERNIEWICZ - Sobrado com 226m2 - 1 suíte, 2 quartos - R$ 140.009,00

•

•

,
' �.

"

-'" '> :TERRENOS':"- .

'" ,":". .� ..

• 206 - CZERNIEWICZ - Terreno cem 400m2, Área nobre - R$ 19.000,00
• 209 - AMIZADE - Terreno com 421 m2 - R$ 11.'000,00
• 219 - VILA LENZI - Terreno com 420m2 - Próx. Salão União - R$ 7.500,00

305 - PEDRA DE AMOLAR - Com 75.000m2 sem benfeitorias - R$ 15.000,00

Lar .Imóveis

Terreno na Ru'a Amazonas com 6.QOOm2 - Centro.

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira- Centro - com 540m2•

Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira - com 397m2.

Terreno na Rua Pastor Alberto Schinaider c/3080m2 - Aceita-se troca.

Lotes Financiados cl Parcelas de Hum salário mínimo no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Santo Antonio .

Lote na Rua Angelo Minei cl 300m2.
Lote na R!1a João Planinschek cl 330m2.

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais financiamento.

Apartamento Edifício Catarina Ersching - Centro próximo Pizzaria Caneri - Entrada + financiamento.

Chácara em Três Rios do Norte cl 23 morgos, 2 casas, água e luz.

Chácara em Rio'Molha 'cl 30 mil m2• Aceita-se carro no negócio.
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CORREIODOPOVOLtda. Jaraguá do Sul, 18 de junho de 1999

Land-Rover brasileiro
Em São Bernardo do

Campo, na antiga fábrica
da Karmann Chia, agora
fábrica da Land - Rover,

.

está sendo produzido o

primeiro veículo
brasileiro da marca

inglesa, o Defender 110
TDI, que é bom de
estrada mas que se

identifica mesmo é com a

lama. O "jipão", que é
fabricado desde 1948 11a

Inglaterra e só teve

algumas modificações
desde lá, isso porque
segundo pesquisas da
marca 70% dos carros

produzidos em 1948 até
os tempos de hoje

continuam rodando sem

problemas, e como o

Defender é o carro mais

vendido da Land-Rover,
a empresa preferiu não

mexer no vencedor. O
modelo lançado no Brasil

tem a versão picape e a

versão sta tion wagonque
tem dois tipos de

acabamento: básica e

Country, mas todas as

versões são equipadas
com motor turbodiesel

2.5, de 115 cavalos, que é

produzido pela Maxxion

Motores, em Canoas (RS).
O Defender tem tração

4X4 integral, 27 kgfm de

torque do motor e

bloqueio no diferencial

central, que passa a força
do motor para as rodas

que não estão patinando
ou que estejam com

bagagens, mas o aperto
e o desconforto são

inevitáveis, o espaço
entre os bancos é

pequeno e não tem

abertura embaixo dos
bancos dianteiros paTa

colocar os pés. O
acabamento interno é

simples e com botões de
fácil manuseio. As

versões mais completas
vêm com teto solar, ar
condicionado, rodas em

liga leve e pintura

metálica, mais tanto' a
.

versão completa quanto
as mais simples não

dispõem de preços

o modelo dispõe de suspensões de eixo �ígido, as rodas ficClm o maior tempo possível em contato com o solo,
graças as molas helicoidais de grande curso que permitem diferentes alturas para cada uma das rodas

competitivos, a versão
.Country sai por

R$ 63.596, e a básica
custa R$ 59.940.

GlA99-9HOP PÁRA-RRIBAB, TRAZ MAIB
NOVIDADEB PARA O BEU CARRO!

maior contato no solo. A

carroceria, feita de

alumínio, é muito leve e

muito diferente do chassi

produzido em aço, que
tem 2.028 kg, e com isso

o centro de gravidade
fica baixo e quase

impossível tombar. O
modelo ststion wagon

pode levar nove

pessoas, apertados,
mais leva, isso graças

aos dois bancos

situados 'no espaço das

Além dos pára-brisas com o melhor preço, consertos de
trincados sem remoção do pára-brisas.

Agora você conta também com serviços de eliminação de ruídos
internos, folga nos vidros, e o exclusivo sistema de micro-pintura

,�
para eliminar os riscos do

se�
carro!

GLASS SHOP FONE: (0.7) 372-1.55
RECUPERAÇÃO DE PÁRA-BRISAS ReinoldoRau, 433-AntigaGPAutomóveis
, --. Jaraguá do Sul - SC

Pipoca Yokt microondas

f OOg d 'versos sabores

RS 0,891
Óleo de saia Perdigão
RS l ,�_�J
Cerveja Lecker ex .cl .2

_I!l_�,9._�J

Coca-co'a 600ml

RS 0,951
Vinho

canrio 5lRS 9,75
'

Pão de queijo +

cho<:olate quente

_.!_$ • lt2�_1Palmito EJenice 300g
RS 2',991

Vinho Casa Grande SL

RS 5,25'1
Vinho

sare d� Boi 5L

R$ 9,751

Promoção válida até 3OI06.19S ou enquanto durarem nesses estoques Walter Ma u.udt· Relnoldo Rau > Bem.udo Dornbusch· E tâdo PesSOA fone: 372·8888
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FIAT' .

Vende-se ou troca-se Uno

Eletronic, no 94, cor
bordô metálico. Valor

R$ 6.600,00 (negociável).
Contato: 973-3999 'ou
370-0816 com Vilmar.

Vende-se Palio EL 1.5,
ano 97, completo.
Valor R$ 13.000,00.
Contato: 975-2394.

Vende-se Uno EP, 4
portas, ano 96 vermelho
perolizado, licenciado +

,IPVA 99 pago, R$
7.500,00 negociável.
Tratar: 372-052"1.

Vende-se Uno Mille EP, no
96, com ar-condicionado
e vidros elétricos. Tratar:
372-0912 com Sônia.

FORD
Vende-se Fiesta, ano 96, cor
prata. Valor: R$ 9.200,00.

Tratar: 975-2394.

CHE'VRO LE T
Vende-se Corsa Wind,

ano 95, bordô.
Valor: R$ 8.500,00.
Contato: 975-2394.

Vende-se Kadett, ano 93,
SLE, com injeção gas.
R$ 7.700,00. Aceita-se
carro menor valor.
Tratar: 370-2241

V.OLK,SWAGEN
Vende-se Fusca, 74,
1300, motor 9.500.
Tratar: 372-0573.

,

,

'DIVERSOS

Vende-se Crédito para
carro usado por carro

R$ 68,00 mensais, plano
especiol R$ 109,00

mensais. Tratar com Luiz
Carlos 371-6032.

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

VEíCULO ANO COR , COMBo

ESCORTGl16V 97/97 verde gas.
ESCORT 1.0 HOBBY 94/94 dourado gas.
VERONA2X 91/91 vermelha gas.
PAMPA 90/90 dourado gas.
CORSAWIND 96/96 vermelha gas.
Ipanema SlE 91/91 marron álcool
GOlCLI ,96/96 branca gas.
Saveiro Cl 91/91 branca gas.
GOlCl 88/88 branca gas.
Pick-Up Fiorino 95/95 branca gas.
Tempra 94/94 azul gas.

CARROS NOVOS E USADOS
Rua WalterMarquardt, 1.855

Barra do'Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166

,MARTELINHO DE OUR'
Tecnologia em micro Funilaria

[}!](]JJ{f[)l1!?1]JJ
.,

VêiculO$ 370-2022 I

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

Desamassamos seu veículo sem.afetar a pintura
" co: ')

,

,Serviço realizado n9 mesmo dia
. .

, Orçamento sem compromisso .

Custo muito menor do que o sistema convencional
-

Estaremos atendendo a partir do dia 1/6 ... 372-0235
Rua Bernardo Dornbusch, 184 - cabeceira da ponte do Baependi

Gol Mi 98 branco

Palio ED 98 branco

Gol Mi 98 preto

Palio EL completo 1.5 97 azul

Ranger STX 96 azul

Fiesta prata cl ar-quente e limpador 96 prata
Uno 1.5 IE 96 azul

Palio EDX 96 verde,

Alfa 164 completíssimo 95 cinza

UnoELX 95 bordô

Fiorino Furgão 95 branco

Santana Quantum GL 95 bege
Santana 'Quantum GL 95 prata
Corsa Wind 95 bordô

Pampa L 1.6 95 branca

Tipo cl teto, rodas completíssimo 95 grafite
Tipo completo 4 portas com teto 95 cinza

Saveiro CL 94 prata
Escort Hobby 1.6 94 branco

GolGL 93 verde

Tempra completo 93 azul

Escort L 93 azul

Logus CL 93 verde

MonzaSLE 88 branco

Jeep impecável 80 azul

MOTOS

Titan 98 roxo

Titan 96 azul

Saara 96 vermelho

Titan 96 cinza

XT 600 94 azul

Cß 450 87 azul

XL 125 84 vermelho

SILENCAR
�TOS.

AMORTECEDORES
....

. ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

Consulte-nos: 372-1307
RUA: ADÉLlA FISéHER, 52 - JARAGUÁ DO SUL - sc

"

, AUTOMEC�NICA.
DA BARRA LTDA.

CASA DO AUTOMOVE!
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

=4a·W!IMm1[J3·Jlca
Fones:

372�3675 '

·371-7157
371-7292

Atendemos linha geral:

...��'
�.�� L,_j-J gOSO

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

..Jaraguá do Sul - SC

1J��-��!
Telefone: (047) 376-0251,

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

Latoaria,
Pintura e

Mecânica

," GUINCHO 24. HO'RA'·
372-3210 I 975-0109

o F I C I NA MAR I NOA
Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 37,1-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTILO

� Vidros colados rentes à carroceria: perfil aerodi
nâmico para maior desempenho e diminuição dos
ruídos provocados pelo vento.

� Grade do radiador, pára-choques dianteiro e traseiro
e molduras das aberturas das rodas na cor do
veículo: visual mais atraente, transmite moder
nidade.

� Sistema de recirculação de ar: evita a entrada de poeira
e odores indesejáveis.

� Volante de direção acolchoado de três raios: maior
conforto e segurança.

'

, � Banco do motorista com regulagem manual de altura:

permite o ajuste adequado a cada motorista (opção).

CORSAWagon Super/GLS
VENHA CONHECER NA SUA CONCESSIONÁRIA

CHEVROLET. JÁ DISPONÍVEL!
,SEGURANÇA '

V Barras no interior das portas: proteção contra impactos.
laterais.

V Freios com sistema antiblocante ABS: frenagens seguras
em qualquer terreno e menor distância (opção GLS).

V Air-bag e pré-tensionador do cinto de segurança

para motorista e passageiro dianteiro.

MOTOR

� Motor Chevrolet powertech 1.0 SFI 16V a gasolina:
. potência de 68 cv a 6.000 rpm e torque de 9,2 mkgf
a 4.000 rpm (Super).

.

� Motor Chevrolet powertech 1.6 MPFI a gasolina:
potência de 92 cv a 5.600 rpm e torque de 13,0
mkgf 2.800 rpm (GLS).

EMMENOÖRFER Com. de Veículos
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc

t :
[HEVROlET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AVolvo se encontra com o barro N O V I D A D E -8
A Volvo quer agradar a

todos os gostos e por isso'

lançou, no lugar da perua da
Série 850, a Volvo V70 Cross

Country, que é uma boa

opção para quem anda fre

qüentemente em estradas de
chão. A marca não tem con

correntes nessa faixa de

mercado, mas a Subaru Out

back, perua com o mesmo es

tilo ott-road. pode prejudicar
um pouco, só o preço dife
rencia mais os modelos. As
formas quadradas não foram
esquecidas, houve apenas
alguns arredonda-mentos em
relação à perua anterior, já no

interior do veículo é muito
confortável e com espaços de

sobra, bancos revestidos em
.

couro e o ajuste dos dian
teiros são elétricos, e no

banco traseiro o assento

infantil é integrado. O V70
Cross Country XC ainda tem,
de série, teto solar, ar

condicionado, CDplayer de
painel para trêsdiscos, piloto
automático, limpador de
faróis e também os clássicos

r

trio elétrico, faróis de neblina
e rodas de liga leve. O

destaque do modelo fica por
conta do sistema quecontrola
e diminui a emissão de gases

na atmosfera. A Volvo vem

equipada com motor 2.3 ou

2.5 nas versões turbo e as

pirado, com amplitude de po
tência que varia de 170 a 250

cavalos, mas a versão dispo
nível no Brasil terá 193 cv,
com motor d e- 2.5 tur

boalimentado que levará o

carro aos 205 km/h. E para
segurar tanta potência o

modelo dispõe de pneus
205/55 R16, tração integral,
ABS com distribuição ele
trônica de frenagem e eir

bags fron tais e laterais. O

preço da versão lameira é de

R$ 83.000.

As formas quadradas da versão anterior não foram retiradas do modelo
novo, apenas sUavizadas com leves toques arredondados

PELO �o ANO

CONSECUTIVO EM

10 LUGAR NA

OPINIJ\O PÚBLICA.

FiátMarea com side bags
o FiatMarea foi o primeiro carro brasileiro à ter side bags, que são os air

bagscolocados na porta do motorista e que têm dispositivos que
percebem quando tem ou não alguém nos bancos dianteiros, para não

disparar sem necessidade.Mas os side bags só poderão ser instalados se

o carro tiver disponível eirbegs frontais. O custo dos eirbags e dos sÍde
bagssão, respectivamente, de R$ 1.13R e R$ 1.139.

Palio WeekendAdventure
A Fiat lançará uma nova versão para a perua Palio, que trará

suspensões mais altas e reforçadas, rodas com desenho exclusivo, pneus
de uso misto, moldura nas caixas de roda e faróis de neblina. O mçtor

será 1.6, de oito válvulas, e com 92 cavalos.

OFICINA DE LÄTOAR1A E PINTI)RA

>.
.•• '·1

·prrmtl1 b-I� (I�llaíi"{'ta(rr
"[lHprl!�;:lrr�rI (' IJrufrs.,;;hllIal

DEMICAR

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

Rua: Màjor Julio Ferreira, 244 - Vila Lalau

Fone/Fax: 371-5057 - Jaraguá do S.ul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - CENTRO - R. GUILHERME DANKER - cl 190.00m' .• cl 3 quartos., 2 bwes. sala de
estar e jantar. cozinha. lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 85.000,00
Cód. 1006 - CENTRO - Rua Luiz Kienen cl 282m' - Parcela-se
Cód. 1009 - CENTRO - Rua Leopoldo A. Gerent. 120m'- cl 2 qtos • R$ 80.000.00
Cód. 1017 - CENTRO - R. BARÃO DO RIO BRANCO - cl 126,OOm' .• cl 2 qtos, 2 bwes. sala estar
e jantar. copa. cozinha. lavanderia e garagem. Ideal pl escritório - R$ 55.000.00
Cód. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE - sobrado cl 140m'- Suíte + 2 quartos - R$ 58.000.00
Cód. 1118 - BARRA - RES. DNA JULIANA cl 150m' - com suíte + 2 qtos, dep. empregada e

píscina. Aceita imóvel menor valor. .

Cód. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - eil20m" 3 qtos - Próximo ao Colégio Cristina Mareatto - R$
35.000.00 . .

Cód. 1216 - JGUÁ ESQUERDO· Sobrado novo e/215.00m' .• cl suíte, c/ eloset e sacada. 2 qtos,
dep. empregada - R$ 125.000.00
Cód. 1254 - R. JOSÉ EMMENDOERFER· próx. antiga APAE. c/ suíte + 3 quartos - R$ 80.000.00
Cód. 1352 - VILA NOVA - Rua Henrique Spengler c/376m' - suíte. 2 qtos, escritório. salão de
festas, piscina- Terreno e/900m' ,

Cód. 1353'· VILA NOVA· cl suíte + 2 qtos, dep. empregada e piscina. Aceita imóvel de menor
�oc

.

·Cód. 1431 - R� JOÃO WIEST J�NIOR - próximo ao Recreativa do Breithaupt - 4\qtos. 2 BWC
'Terreno e/560.COm' - R$ 25.000.00 + financiamento· Aceita Terreno. carro. parcelamento

TERRENOS
Cód. 2072 . AMIZADE - e/20.570m'· R$ 120.000.00
Cód. 2073· RUA ROBERT ZIEMANN. ,esquina e/702.90m'· R$ 32.000.00

<, Cód. 2114· BARRA· Res. Dna. Juliana e/430m" R$ 16 000 00
Cód. 2117 • ROD. PARA POMERODE - próx. Met. Lombardi e't 4G.OOO,00m'
Cód. 2193 - FIGUEIRA - LOT JUCA e/307.50m'· R$ 12.500.00
Cód. 2214· JGUÁ ESQUERDO de frente e/500.00m' - R$ 20.000.00
Cód. 2216· JGUÁ ESQUERDO. esquina entrada Juventus e/479.00m' - R$ 27.000.00
Cód. 2213 - ROD. JOÃO LUCIO DA COSTA· de frente ci 1.350m' - R$ 20.000.00·2 km trevo de
Schroeder
Cód. 2314 - VILA LENZI- ao lado Escola Giardini Lenzi e/3.813.00m' - R$ 70.000.00
Cód. 2351 - VILA NOVA· Terreno alto cl 646.00m' - R$ 25.000.GO
Cód. 2373· VILA RAI) - Fundos Teenosol14 x 25 - R$ 13.000.00

�ALAS COMERCIAIS
cee. 4002· ED. FLORENÇA - 80m'· R$ 65.000.00
Cód. 4004· MARKET PLACE - 4401' - R$ 37.000.00
Cód. 4007· AV. MARECHAL· 78m'· R$·65.000,00
Cód. 4020· CENTRO - Rua João Pieolli - terrea e/117m'· R$ 90.000,00

APARTAMENTOS
Cód, 3001 . Ed. Eldorado - suíte + 2 qtos semi mobiliado - R$ 65.000.00 - parcela-se o pgto
Cód. 3005 . Ed. Jacó Emmendoerfer - 1 suíte. 1 >luarto. c/ garagem - R$ 55.000,00
Cód. 3007 - Ed. Argus - suíte. 2 qtos, cozinha mobiliada - R$ 46.000.00 + financiamento - aceita
apto. menor valer.
Cód. 3009 - ED. MONTE CARLO - suíte. 2 qtos, sacada c/ churrasqueira. 2 vagas garagem - sem

acabamento final.
Cód. 3013 - ED. SILVIO PRADI· CENTRO - Prédio OKm. Com suíte. 2 qtos - R$ 75.000.00
Cód. 3015 - Ed. Maguilú - 2 qtos. c/ garagem· R$ 35.000.00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE • Suíte + 2 qto s - R$ 60.000.00,
Cód. 3017· Ed. l.unelli- RUA ANTONIO C. FERREIRA - A construirem sistema de condomínio
fechado. Apto c/ suíte. 2 qtos. sacada c/ churrasqueira, c/ garagem - Valor 1 + 47 parcelas de 2,10'
Cub's, sem acabamento final.
Cód, 3022 - ED. ITÁLIA· suíte cl hidro, 2 qtos, cozinha mobiliada. dep. empreg.· R$125.000.00
• Aceita parcelamento
Cód. 3211 • ED. FRAGATA· novo e/2 qtos - R$ 20.000.00 + financ.

LOCAÇÃO
Cód. 604 - Casa mista c/3 qtos . Centro - R$ 290.00
Cód. 605 - Casa alv.• suíte. 3 qtos, dsp. empregada - CENTRO - R$ 660.00
Cód. 606· Cada mista c/3 qtos- próx. Schopping Club - R$ 200.00 •

Cód, 622 - Apto NOVO - Ed. Silvio Pradi c/ suíte. 2 qtos, churrasqueira individual· R$ 450.00
Cód. 627 - Apto c/2 qtos + teteíone- Res. Maguilú - R$ 280.00
Cód, 637 - Apto c/2 e aqtos na AV. GETÚLIO VARGAS· CENTRO· a partir de R$ 320.00
Cód. 641 • Apto c/ suíte. 2 qtos, dep. empregada - Ed. Jguá· R$ 600.00
Cód, 642 . Apto. PRÓX. PREFEITURA c/3 qtos • R$ 380.00
Cód. 646 - Apto. c/ suíte. 2 qtos· Ed. Arno Heichow - R$ 550.00
Cód. 660 - Salas c/32m' - estác. próprio no Center Foca - R. REINOLDO RAU· CENTRO - A

, partir de R$ 300.00
Cód. 663 - Sala ideal pl Restaurante ou Lanchonete. c/200m'· Próx, Posto Marechal- CENTRO
Cód, 679· Sala cornl. c/190m'. na AV. MAL DEODORO (antiga Farmácia Sesi) - CENTRO

,. Cód, 900 - Sala para facção. totalmente equipada (máquinas overlock. cobertura. acabamento.
rebater elástico. et�.).,Serviço garantido de 10.000 peças/mês- R$ 800.00

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572.-J

esquina com 480,00m2 e o outro com 420m2

I.
TERRENO com 350m2, naRuaExpedicionário FideJis
Stinghen � Loteamento São Francisco - R$ 14.000,00
Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro
Amizade - Valor de cada lote R$ 9.000,00

CASAS

Inforrnativo
lrnobiliário

AIJS

1
1
Convite

I A Associação das

Imobiliárias de Jaraguá do

Sul - AllS, convida a todos

I
associados para uma reunião

seguida de jantar por adesão,
com o presidente do CRECI-

SC, sr. WILSON

I
CARVALHO DE ALMEIDA,

na oportunidade serão

entregues as carteiras

credenciadas dos novos

I
corretores de Jaraguá do Sul,
e tratado de assuntos de inter-

esse da categoria.

DATA: 24/6/99
HORA: i8:00hs

LOCAL: Hotel Itajara

I
TERRENO

T�RRENO de esquina com 960m2 sito à Rua João 1.

Ayroso, esquina com a Rua João Planinchek - R$
110.000,00
TERRENO com 1.540m2 sito à Rua Amazonas -

Próximo a Scar - R$ 100.000,00

1
TERRENO no Rio Molha com 80.000,00rtl2 - ao lado
da Igreja Nossa Senhora do Rosário - R$ 55.000,00
TERRENO com 5.380m2 frente para BR 280 e Rua
dos Imigrantes - R$ 60.000,00
Dois terrenos na Rua AI fredo Schumann - um de

CASA DE ALV corn.Sôrn? sito na Rua Horácio Pradi

I·
.

- Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo
R$ 29.000,00
,CASADE ALV. em construção de 98,00m2 -mais casa
de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158 - R$
18.000,00

.

CASA ALV. ÇOIll 70rn2 - mais casa de madeira de

50,00m2 - na Rua Luis Bortolini, 435 - R$35.000,00

1 LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO TI
RESIDENCIALFALBOYANT

1 BREVE O LANÇAMENTO DO
LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

ESQUERDO

22 - AMIZADE - TERRENO 14X24,75 - Rua Asfaltada - R$ 10.000.00 + Parcelamento
23 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO 14X28 - R$ 5.000.00. 20 Parcelas de R$
��

.

24 - VILA LENZI • TERRENO COMERCIAL cl 1.20001' (20x60) troca por
apartamento ccnuul - R$ 45.000,00
25 - JARDINE LENZI- TERRENO c/ t5X29 - Rua asfaltada - R$ 15.000,00 (aceita
parcclameruo)

VENDAS

.

. .' ..
,

-, '. .Rua Reinoldo Rau;585-Jaragu.ádoSul -sé '- ."., ....
' ..... ' .. ".':...::.: ..... ,

_

.

.

.

.

. FONE/FAX: 047 371-0768 .. 371 ..6582' :.' '.
-

_'-' " .

-' ,'. _','"

OI - JAI{AGUÁ ESQUERDO - SOßRADO ALVENARIA cl 110m' + 90m';írea

dc resta - com} dorm .. :2 hwc, cozinha mobiliada. garagem c! portão eletrônico +

telefono - R� 7.'i.000.OO
02 -ILHA DA FIGUEIRA - CASA EM ALVENARIA c/150m'. suíte+ 2 durrn. +

TERRENO com 420m' - R$ RO.OOO.OO
03 - CENTRO - CASA cl 3 dorm .. 2 salas. cozinha. bwc, área dc serviço. d

garagem - R$ ó5.000.00
.

04 - ßARRA R. CERRO· CASA MV. c/70m'. 3 dorm .. I hwc. sata, cozinha.

murada - R$ 23.000.00 _

O.'i -I'RÓX.I'REFEITURA - 100m' + TERRENO c/ tR x 22 - Casa em alvenaria

c/ :1 dnrm. - R$ 45.000.00 I

06- CZERNIEWICZ - CASA ANTIGA + TERRENOei 2500m"- R$ IOD.OOO.DO

07 - JOÃO PESSOA - CASA ALVENARtA semi-acabada. c/100m'. e/3 dorm ..

bwc, sala. cozinha. garagem IOda murada - R$ 25.000.00 (aceita parcelamento)
OR - ÁGUA VERDE - CASA ALVENARIA com II :\m'· c/ 3 dorrn .• hwc. sala.

cozinha. garagem + casa nos tundes (:/ 65m2 (entrada individual) - R$ 59.800.00

(aceila em troca casa I terreno até R$ 25.000.00 em ßalneário de ßarra Velha).

09 - AMIZADE - CASA c! 70m2, 2 donu.. sala. cozinha.Javandcriu. c! piso cerâmico
- Terreno e! 65001' • R$ 23.000.00 I
: O - CENTRO - CASA ct 300m2 - I suúc + 2 donn., piseine. 2 garegcna d portão
elctronico - R$ I oo.ooo.no + financiamento

II • JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALVENARIA c/ :\6m'. t quarto. sala. cozinha.
bwc, garagem - R$ 17.000.00 - (I'ARCELADO) Aceitacarro/terreno.
12 - CENTRO - APARTAMENTO c! I suíte com sacada. 2 dorrn .. J saias.

churrasqueira com sacada. 2 garagens. satma. campo dé futebol. sala dc giruistica
- R$ 142.000.00 - Aceita imóvel/carro no negócio até R$ 70.000.00
13 - CENTRO - AI'ARFAMENTO et 2 I)()RM + GARAGEM· cl I t5111' - R$
46.000.00
14 - CENTRO - AI'ARTAMENTOe/3 !)ORM + 2 ßWCS -c/14'/m' - R$49.000.00
15 -,VILA NOVA - ftPAR!AMENTOclsulte+ 2 dorm. churrasqueira. sacada - cl
14.101' - R$ 6X.OOO.OO
16 - CENTRO - APARTAMENTO cl 2 dorm .. sala. cozinha, sacada. garagem - R$
30.000.00 + Finunc.

.

t 7 - CENTRO - APARTAMENTO Cl 3 dorrn .. sala. cozinha, c/ garagem - R$
4.1.000.00 - I 2 dann .• R$ 42.000.00
18 - VERSALHES - TERRENO e/450m' - R$ 13.000.00 (Parcelado)
19 - GIARDINI LENZI- TERRENO cl 7RXm' - R$ 1:'.OQD,OO.(Pareciado)
20 - VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL CI 3XOm'· t3x27 - R$ 32.000.00
2t - CHAMPAGNAT - TERRENO c/ t5x28· RS> t6.000.00 (I'arccladil)

LOCAÇÃO
Oi - VILA LALAU - CASA PR6x. WEG II - com suíte + 3 dorrn., com garagem - R$
450.00
02 • CENTRO - APTO. ED. SCHIOCHET - t SUÍTE + 2 dorm. cl garagem· R$
550.00
03 - NOVA BRASÍLIA - APTO NOVO - 3 dorm. - c/ garagem - R$ 310,00
04· VILA LALAU - CASA - Pröx. Weg II - 3 dorrn. e/·garagem - R$ 250,00
05· NOVA ßRASÍUA - CASA - R. João Planinscheck • 2 dorrn., c/ garagem - R$
330.00
06· CENTRO - APTO. SOß. ßAMERINDUS - 3 dorrn, c/ garagem - R$ 350,00
07 - CENTRO - APTO. 100. MAGUILÚ • t dorm. c/ garagem - R$ 230,00
08 - YILA LALAU - APTO. PR6x. LÍDER CLUß - 2 dann .• c/ garagem - R$ 250,00
09 - CENTRO· APTO. 100. KARINE· I dorrn., s/ garagem - R$ 150,00
10· CENTRO - APTO. ED. JARAGUÁ - 2 dorrn .. c/ garagem- R$ 300.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Excelente Chácara
- à 1500m do

Centro de

Guamiranga -

próximo de

supermercado!
Igreja, contendo 2

. casas mistas,

lagoa, 2 aviários

produzindo em

torno de 15.000

frangos /galpões,
lagoa, de peixe,
pastagem, toda

cercada com

telefone

Área de 55.266m2

Valor R$ 80. DOO. 00

à vista,
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CRECI934-J

Engetee Construtora e Imobiliár-ia
Fone/Fax: (047) 370-0919/ 370-0819

Rua Padre Francken,. 253

EngeteC VENDE
· . . . . . . . . . . . . . �. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . .

1 - CENTRO : 6 - VILA RAU

.' .

. .

\

: Casa em alvenaria excelente localizção - Rua Procópio Gomes de Oliveira :
: com aproximadamente 250m2 - fundos para 6 rio.
: Valor R$ 180.000,00 à vista

_

............................... o' ••••
"

•••••• -

: Casa-em alvenaria com 200m2 - suíte com hidra + 2 quartos, 3 salas, demais:
: camadas

•

: R$ 75.000,00
2 - CENTRO

: 7 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTE

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

: Loteamento City Figueira/Bruns - em frente ,a Lanchonete Ortiz

: Preços a partir de R$ 15.000,00 à R$ 20.000',00

Casa em alvenaria com 2 suítes, 4 quartos, 4 salas, garagem para 4
carros - terreno com 2.000m2 - lecallzada na Rua Romeu Bastos n° 115

(fundos da Jaraguá Fabril/Hospital Jaraguá)
Preço: R$ 250.000,00 (Aceita-se carro ou imóveis de menor valor.)

• 8 - VILA tALAU

.

,e
'

••••••••••••••••• o' • '.' ••••••••••••••••••• t.

· .

:' :3 : GUA'RAMiRiM
•••.••.•••••••••••••..•••••••• '.

: Terreno próximo a Weg II - Rua Ernesto Lessmanri.
: Valor R$ 12.000,00

\

: :
: Casa alvenaria à 500m - Rua 28 de agosto, somente R$ 15.000,00
, • • • • • • • • • • • • • ,e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '.

4 - CENTRO : 9 - RIO MOLHA, .

•
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. ernpreqada, vista privilegiada:

: do centro da cidade - (à 100 metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis:
: n° 242 - Preço: R$ 90.000,00

: Casa em alvenaria defronte ao Senai ao lado do Colégio Roland Dornbusch
: - com suíte, 2 quartos, copa, cozinha, sala, dispensa, churrasqueira,

•

: garagem p/ 3 'carros - Valor R$ 65.000,00
· .
. '

.

· .

• 5 - ESTRADA NOVA

t !•••••••••••••••••••••• :
: 10 - VILA NOVA
: Apto próximo ao supermercado Breithaupt da Vila Nova - Novo - Suíte, 2 :

: quartos - R$ 22.000,00 + financiamento C.E.F.
.

• _ M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .' _ _ •

.: Casa em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, copa, abrigo para carro :
: Preço R$ 13.000,00

•

•• II!: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

<' OFERTA O·E JUNHO
. .

-,
.------------ a •
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*0 automóvel será sorteado entre os compradores do Residencial Imperial apósa venda de todas as unidades.

• • • • • • • • • • • •

• Apartamentos com 250,78 m' e 267,46 m2*
• 2(duas) vagas de garagem

.

• Suíte Master com banheira de hidromassagem
• 2(dois) quartos
• Sala estar/jantar
• Lavabo
• Sacada ampla com churrasqueira
• Cop�cozinha
• BWC Social
• Dependência de empregada (completa)

•.Área de serviço
• Fino acabamento

• • • • • • • •

,
.

• Prédio com 7 (sete) andares
• Localização privilegiada
• 2 (dois) apartamentos por andar
• Apartamento de zeladoria
• Vídeo porteiro
• Área de pl�yground
• Garagem para visitantes
OI Porteiro eletrônico para garagens

Apartamento Tipo Cobertura (andar superior)

Fonel Fax:370-0919
Rua Padre Pedro Francken, 253
89251-040 Jaraguá do Sul, SC

CRECI934-J
• Elevador
• Esquadrias de alumínio anodizado bronze
* Incluindo área comum e garagens Incorporação: -MarcoliDo Cipriani

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Voe
�

rner ce um imóvell
com a segurança e a quallidade

PIROIMA

• 4 Pavimentos

�
•

. 18 Apartamentos
• Salão de Festas

• Bicicletário

• Garagens
• Portão e Porteiro Eletrônicos

• Previsão TV a- cabo

• Central de gás
• Play Ground

COM ARQUITETURA MODERNA

Residencial
-

UM EMPREENDIMENTO ARROJADO

o Apartamento
• 2 Ouartos (1 suíte)
• Sala estar / jantar
• Sacada
• BWC Social
• Cozinha
• Lavanderia
• 1 vaga de garagem

o Edifício

- "'\
� -=c __ �="-I_L _

_

Localiz.aç.ão: Rua José Emmendoerfer, próximo Edifício Hortência

tf!V JPIR01MA
� CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

VOCÊ MERECE

·UM .IMÓVEL COM

�S�A QUALIDADE

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 421 • sala 102 Fone/Fax 371-6310 - Jaraguá do Sul - SC - CRENSC 32.786-7
... E-mail: prornaôprorna.com.br
Visite nO$SO site www.ptome.com.br

VENDA.S

S.ÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI1873-J

Rua Presidente Epltáelo Pessoa. 421
Sala 103 - l' andar - Jaraguá do Sul- SC

Fone: 371-8814

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

Int.ermed iár la

VENDE: Alvenaria COIII 160m2•
- João Pessoa

R$ 40.000,00

VENDE: Prédio comercial cl

384,OOm2 + galpão cl 352,00m2
R$130.000,00

VENDE: Terreno COIII 3.U6U,OOm2
Centro - Schroeder

R$ 33.000,00

VENDE: Alvenaria cl 70,O{)m2-
Nereu Ramos

R$ 18.000,00

VENDE: Condominio Residen

cial Leutprecht em construção -
,

Preço: Entrada + financiamento'

VENDE: vende: Alvenaria cl ..

180,OOm2• Rua Guilherme Melchet -

Corupá - R$ 75.000,00

VENDE:\Alvenaria com 120m2 - 'Ilha

da Figueira (Próx.lndumak)
R$ 55.000,00 '

VENDE: Sala comercial COIll

90,OOm2 - Rua Barão do Rio

Branco - R$ 120.000,00 r

VENDE: Terrenocom

15.716,501112 - Vila Romana

R$ 85.000,00

VENDE: Alvenaria (sem
acabamento), com 148,00m2 - São

Luis - R$ 55.000,00'

VENDÊ: Alvenaria c/llO,00m2
Próx. Malwee

R$ 35.000,00

ALUGA: Apto. cl 03 quartos:
Rua João J. Ayroso, 2412 (Parte

térrea) - R$ 330,00

VENDE: EIIl construção com
205,00m2 - Barra Rio Cerro

R$ 60.000,00

VENDE: Alvenaria c/70/00m2-
Vila Rau

R$ 27.000,00

VENDE: Alvenaria cl 200,00m2,
terreno cl 2.580,OOm2 - Corupá -

•

R� 70.000,00

VENDE: Madeira cl 90,0{)m2-
Nereu Ramos - R$ 12.000,00

+ financiamento

, Rua Joâö;Pic()líi, 1 04 � cEé�a925l-590 - Jarag�, do Sul- sc.
'. '".http://Www.imQveis.netli�ter ��CRECt 0914-J ,'. .",',:" .. ', ,', �.'.371 i.":2t17:

. ,

.

.

,,'., "', .", ." .�.
"

.

"
"

"'. "

..

":'
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Vendo tecteäo Cassio CA 110,
novo, na caixa - R$ 150;00,

tecilito em 2x.
Tratar 9.94-0459

,14 - CLASSIFICADOS' C10RDDTfi no DO"llfi JARAGUÁ DO SUL 18 DE JUNHO DE 1999................... "_ 'i@�:�t . ::::�N-R�:,.jhft!J.i.:�::f���+8!{t,Z�t���· '
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Vende-se ep. em Blumenau,
3 quartos, Residencial
Caçadores - Preço

R$ 13.000,00 + financiamento
- Aceito carro.

.

Tratar 372-1376

Vende-se ou troca-se
terreno na praia Grande, faz
em 3 x (à vista R$ 15.000,00)
ou troca por terreno ou carro.

Terreno com 35x14m e casa

cl 32m2 de madeira, terreno
de esquina a 180m da praia.

tratar 371-5301

Vende-se esteira mecânica
seminova por epenes

. R$ 200,90 - Tratar 276-0167

Vende-se fominho elétrico
R$ 50,00 - Tratar 371-9532

Vende-se berço com colchão
em bom estado - R$ 40,OÓ.

Contato 371-9532

Vende-se lanchonete, ótimo
ponto, totalmente equipada,

ótima ctientete:
Aceito carro no negócio -

Tratar 993-2671

Troca-se telefone 371 por 376
motivo de mudança."

Tratar 370-0279, com Marlene

Aluga-se telefone prefixo 372.
Tratar 372-2363, com Anita

ASSOCIAÇÃO DE MORADOPIES DO BAIRRO ÁGUA VERDE - AMAVE

Edital de Convocação \

Convocamos todos os moradores da AMAVE a se fazerem

presentes no dia 19 de Junho de Hl99 às 20:00 horas nas
,

dependências QO Galpão de Festas da Comunidade.São Ju-
das Tadeu para tratarem da seguinte:

ORDEM DO DIA

- Aprovação do Estatuto da AMAVE;
- Assuntos diversos;

Jaraguá do Sul, 11 de junho de 1999.

A Comissão

Vende-se 1 computador 486
com impressora a jato de tinta

e matricial - R$ 650,00.
Tratar 975-4926, com Riva

Vende-se piscina de fibra com

eouipemento e acessórios
R$ 6.800,00.

Tratar 975-4926, com Riva

Vende-se locadora com '

1.300 fitas + Til, videoqetne,
computedor por
R$ 15.000,00.
Tratar 371-8273

Vendo tetetone prefixo 373

por R$ 1. 000, 00..
Tratar 371-7126

CONVITE

, A ADAJA (Associ-.
ação dos Diabéticos
de Jaraguá do Sul)
convida todos' os
diabéticos e', demais
interessados para
encontro no dia 19 de

Junho, às 15 horas,
no Salão Paroquial
da Igreja São Sebas
tião.

Vendo máquina fotográfica
• minolta Mod. Maxxum

30001 digital, foco automático,
R$ 480,00

facilito em 2x.
Tratar 994-0459Vendo contrabaixo Gianini

commicroafinação, novo, na
caixa com estojo - R$ 450,00
facilito - Tratar 994-0459

vende-se. filhotes de poodle.
Tratar 371,2997

ROTARY Pérolà Industrial

Pró-AJADEFI

Promove FEIJOADA

Dia 26 de Junho de 1999 -

12 horas - Valor: R$ 5,00
Sociedade Recreativa'

-

UNIAO

Informações: 370-0414

o inaugura Café Colonial

Agora Jaraguá do Sul conta c,om a

melhor opção para o desjejum.
Atendendo a uma necessidade de
vários clientes e oferecendo uma

nova opção à população
jaraguaense; a Panificadora e

Confeit
.

Pão e Vi'nho atende

bem o dia
. ara começar

f' colomal P.. l' ca e

DeSjejU11 • ,.'

todas as manhãs, das 7h30 às 10 horas,
inclusive nos finais de semana, com um

completo café colonial. É um verdadei
ro café da manhã "de hotel" com,

.

completa variedade de pães, doces,
frios, salgados, tortas, bolos, sucos,
chás, café, chocolate quente, frutas e

outros produtos para fazer desta, que é
a refeição mais importante do dia, algo

«�

muito agradável e saudável.
Além de todas estas opções,
todos podem continuar contando com

a variedade e qualidade '

da Pão e Vinho, na
Marechal Deodoro, n° 1611
Telefone: 371-5805

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2! Vara

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA
I

PRAZO DO EDITAL: dias

O(A) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de
Direito,

FAZ SABER que, no dia 5/7/99, às 14 :00, e, em segunda oportunidade, no
dia 20/7/99, às 14 :00, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagem, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul

(SC)., serátão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrltots), consoante
determinação constante dos autos na 036.95.000469-9, em que figura(m)
como sxequentets) Tânia Fabiane Rozza, tendo como executado(s) Lenoir
José Bago. Bem(ns): 1/3 (um terço) do imóvel com área de 45.628,50m2,
situado nesta cidade, no lado ímpar da Rodovia SC-30 1 , edificado com um

Posto de combustível para auto veículos, dois €lalpöes abertos em

prémoldado, um qalpão fechado, em pré moldado e uma casa antiga,
matriculado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o na
5.441. Avaliação: R$ 278.000,00 (parte ideal), em 28/5/99, cujo valor será
corrigido monetariamente até a data doía) leilão/praça, seguindo o mesmo

rumo dado ao débito cobrado. Õnus: xxx. Recursos ou pendências: xxx.
Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser

inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a),
será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais

.

ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es),
fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da
hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvlho, o conferi e subscrevi. Comarca
de Jaraquá do Sul(SC), 1 de Junho de 1999.

Juiz de Direito'

, HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS e CAMINHÕES

ARQUITETO

....
ENCANADOR

REPRESENTANTE COMERCIAL

(30 Grau)

CALDEIREIROr-------�--�---------,

: Vende-se uma geladeira industrial
I

: com capacidade para 1 boi, com 3
I
I
I
I
I .

I
I
I
I

GERENTE DE MANUTENÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

portas, semi-nova, com pouco

uso. Tratar aqui no
OPERADOR DE PLAINA

(Para trabalhar em Corupá)

CORREIO DO POVO ou pelo SERRALHEIRO,

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (047) 371-4311 - FA,X (047) 372-1091 humana@netuno.com.brtelefone: 370-,8649 com Maria.
L �-----�

\

JÓI notou que só é lembrado Quem éV�S[O?

.ANUNCIE

374-�944 370-7·919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

EDITAL N° 22.257 de 14-06-J999

Cópia recebida do cartõrio de Barra do Sul, neste Estado
MARCOS FLORIANI E LUCIANA DA ROCHA

Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente nesta cidade, filho de Eloi

Floriani e Regina Liberata Floriani. , ,

Ela, brasileira, natural de Araquari, neste Estado, domiciliada e residente em Barra do Sul,
neste Estado, filha de Ailton Zulmira da Rocha.

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes;

EDITAL N° .22.248 de 09-06-1999

Cópia recebida do cartório de Blumenau, neste Estado
EDEGAR VIEIRA E SÍLVIA LEMBECK

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de São Bento do Sul, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Domingos Demarchi, 323, nesta cidade, filho de Terezinha e Jesus Vieira.

Ela, brasileira, solteira, escriturária, natural de Salete, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Guilherme Scharf, 1.361, Blumenau, neste Estado, filha de Alcides Lembeck e Lurdes
Lembeck. '

'

EDITAL N° 22.249 de 09-06-1999
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR E ALESSANDRA GONÇALVES

Ele, brasileiro, solteiro, advogado, natural de Matelândia, Paraná, domiciliado e residente na

Rua Arquimedes Dantas, 63, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de João Carlos Cassuli e Célia
Cassuli.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Clemente Schmitz, 97; Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Antonio Gonçalves e

Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves,

EDITA:L N° 22.251 de 11'-06-1999
ADEMAR VIEIRA E LUCELlA APARECIDA TONINI

Ele, brasileiro, solteiro, representante' comercial, natural de Massaranduba,: neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Antonio Carlos Ferreira, 1.676, nesta cidade, filho de Nestor
Rosa Vieira e Bernardina Machado Vieira.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Macieira - Caçador, neste Estado, domiciliada e

residente ha Rua MarirJa Fructuoso, 935, nesta cidáde, filha de João Tonini eIracema Ribeiro.

EDITAL N° 22.252 de 11-06-1999
ADALTO GREGÓRIO OSSOWSKY E ELISE MARIA BELITZKY

Ele, brasileiro, divorciado, advogado, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Leopoldo Karsten, 180, RibeirãoMolha, nesta cidade, filho de João Ossowsky
e En1a Malutta Ossowsky.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de São Bento do Sul, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Leopoldo Karsten, 180, RibeirãoMolha, nesta cidade, filha de Alfredo Belitzky
e Alice Belitzky.

EDITAL N° 22.253 de 11-06-1999

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
CLAUDINEI JOSÉ DEPIN E ROSANA MÜLLER

Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e

residente em Estrada Caixa d'Água, emGuararnirim, neste Estado, filho de José Depin Neto e

Paula Depin.
Ela, brasileira, solteira, revisora, natural de Itapocu, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Bernardo Schmidt, 393, Ilha da Figueira, _nesta cidade, filha de Antônio Mülle� e LuciaMüller.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL

ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Carlos Kruger - R. Carlos Emendoerfer, 44 - Nova Brasília
Nesta;
Cid Bemart Rodrigues - RuaFellpi Schmidt, 218 - ap. 20 - Nesta;
Cidnêi Bueno e ou Generosa Granemann Bueno - R. Francisco
Birmann, 5 - Vila Lenzi - Nesta;' -

Confecções Gnomos Ltda. ME - Rua Guilherme Weege, 166-
ap. 103 � n. Rib Cerro - Nesta;

Confecções Pegeau Ltda, - R. João Picolli, J03 - Nesta;
Elir Terezinha SpenglerME - R. Pedro Avelino Fagundes, s/n°
- Nesta;

, '�

Gelvane Antonio Kuhn - Rua Rio da Luz, sinD - Nesta;
Geovane Schrnidt - Rua Barão do Rio Branco, 757 - Nesta;
Gerson Jorge Vicznevski - R. João Tozini, sinD - Centro - Nesta;
Giovani da Silva - RuaWaldemar Rau, 38 - Vila Rau - Nesta;
Ilka Confecções Ltda. ME - Rua Lauro Müller, 103 - Nesta;
IndI. Silver Ltda. - Rua Carlos Eggert, 452 - Vila Lalau - Nesta;
Ivo Kwitschal- Guilherme Kopamann, 166 - Nesta;
Izidoro Kostaneski Junior - Nesta;
Jairo Jos� Flores - 717, Lote 13, Jardim Rodrigues - Estr. Nova
- Nesta;

Jaraguá Stereo Som - Rua Gov. Jorge Lacerda, 293 - Centro

Nesta;
Martim Hermann Mohr - Rua Jaraguá, sinD - CP. 56 - Ilha da

Figueira - Nesta;

Metalúrgica JR Ltda. - Rua Mathias Ruysan,'45 - Nesta;
Nilson Marcelino Duarte - Exp. Olimpie José Borges, n° 5978

Avai - Guaramirirn;
Noeli Bakum - Rua Walter Marquardt, 70 - Centro - Nesta;

Pescados Marechal Ltda. - Av. MaI.Deodoro daFonseca, 1650
- Próx. Mare. - Centro - Nesta;

Refrigeração Frigomaq Ltda. ME - Rua Pomerode, sinD - Cx.

Postal 17 - Nesta; ,

Sandra Zunino de Carvalho - Rua Adolfo Antonio

Emmendoerfer, sinD - Rio Molha - Nesta;

Silmaq Com. Representações - Rua Joinville, 2855 - Nesta;
\

ValeriaMaria Fodi - Rua BerthaWeege - Nesta;
Vera Anice DidzianlRicardo Augusto Didzian � Erwino

Menegotti, n? 1562 - sala 2 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foramencontrades ou se recusaraJ11

.a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabel ionato naRua: 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, 16 de Junho de 1999.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RAIMUNDOS
A maioria dos grandes nomes do rock nacional de hoje surgiu com força

em meados da década de 90. Com exceção dos Titãs, Paralamas e Barão

Vermelho, que vêm desde a década de 80, todas as outras bandas de destaque
chegaram na mídia nos últimos seis anos. Planet Hemp ; Pato Fu, Charlie
Brown Jr, O Rappa e, principalmente, Raimundos são os grandes exemplos
do "boom" do rock brasileiro nos últimos tempos.

Mas por que os Raimundos encabeçam essa lista? É muito simples. De
todos os nomes citados, eles foram, sem dúvida, os primeiros a conseguir
um grande espaço nas rádios, na TV e na mídia em geral, abrindo as portas
para todos os grupos que vieram na seqüência. Mais incrível que conquistar
espaço em uma época totalmente fechada para o rock no Brasil, foi a forma
como eles o conquistaram. Lançados em março de 94 pelo novato selo

Banguela, que era ligado à WEA, os caras caíram nas graças do público
jovem (cansado da mesmice musical e da falta de opções existentes) e

desencadearam uma verdadeira revolução musical executando a peculiar
mistura de rock com fOITó.

Os anos se passaram e, diferentemente do que muitos pensavam, o

quarteto brasiliense provou que não era apenas mais uma moda passageira.
Constituindo uma carreira sólida, Rodolfo (voz), Digão (guitarra), Canisso
(baixo) e Fred (bareriaj.já venderam mais de um milhão de discos e, agora,

reaparecem com um trabalho novo, Só noforevis (WEA).
INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Leonardo (Tempo), Raimundos (Só no forevis),
Engenheiros (Tchau Radarl), Suave Veneno (Internacional) e Cidade Negra
(Hits, Dubs). Títulos mais vendidos: Ultraje a Rigor (18 anos sem tinir) e
Os Monarcas.

�
.

..�
ssfinaltstos da fase regionaldo Dakota Elite Models/99, Daniele, Paula, Viviane e Patrícia'

, (apartir da esquerda)

ALFA&CIlA
MODAATUAL

E� �'NT"N'4
Cê"'Estão chegando à reta final os concursos de

beleza estudantil de várias unidades escolares da

cidade. Todas se preparando para a grande noite

de lOde julho, no Clube Atlético Baependi,
quando será escolhida a Rainha dos Estudantes

de Jaraguá do Sul.

VENHA CONHECER A NOVA

COLEÇÃO
OUTONO-INVERNO

Rua: CeI. Procópio Gomes
de Oliveira, 1 rt

Jaraguá do Sul - SC
Fone/Fax: (047) 371-9887 IftiJm

CORRETORA DE SEGUROS

(\tb-NIVER- \�"I
,r ,.�I
I Fernando L. de Souza (23/6), I
I Patrícia Decker (23/6) e I

I�ulia d�Azevedo!ubtil (24/6�J

I 1'1 E 1'1\ Ja\••• ,.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

••••••••••••••••••••

I••• C
: JOINVILLE

I
G.N e. eine Mud/er I: Segundas intenções.

Horários: 14h, 16h, 18h, 22h.
I G.Ne. Cine Mud/er 2: Nunca fui beijada.

Horários: 14h30, 16h4S, 19h I O.

!B
�Cji)i

371-3633Rua Mal. Deodoro da
Fonseca, 1452

Fone/Fax: 372-3306

Jaraguá do Sul _ SC Procópio Gomes, 481
. Matrix.

Horário: 21 h40.
G.N. e. Cine Mueller 3: Armadilha.

Horários: 14h4S, 17h, 19h1S, 21h30.
BLUMENAU Acenda a fogueira! i

A festa vai cõmeçar]
em Jaraguá. iI

::1]�
:!li

h

G.Ne. Cine Neumarkt I: A múmia.

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
G.N. e. Cine Neumarkt 2: A múmia.

Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.
G.N. e. Cine Neumarkt 3: Armadilha.

Horários:'14h1S, 16h30, 18h4S, 21hlO.
G.N. e. Cine Neumarkt 4: Segundas intenções.

Horários: lSh, 17h, 19h, 21 h.
G.N. e. Cine Neumarkt 5: Máfia no divã.

Horários: lSh30, 17h30, 19h30, 21 h30.
G.N. e. Cine Neumarkt 6: Matrix.

Horários: 14h, 16h40, 19h1S, 21h4S.

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

Viver sem remédios
Jornais, revistas semanais, pro

gramas de televisão: todos eles

apontam para o alto consumo de

psicotrópicos, antidepressivos, cal
mantes, usados por muitas mulheres.

Eu, particularmente, não faço uso

destes produtos químicos, mas conheço
amigas que os usam. Dias atrás,
conversando com uma amiga, ela disse
me que recebeu uma receita de uma

médica recomendando o uso destes
medicamentos. Mas, será realmente

preciso usar destes medicamentos para
ter-se uma vida melhor? Será necessário

depender destes produtos a fim de se

viver melhor? O mundo nos agita, nossa
vida parece ser cada vez mais rápida, e
não sabemos muitas vezes como reagir
a esta realidade que nos surpreende a

cada dia.

Creio, porém, que aquela que crê
no poder de Deus, que sente a presença
do Espírito Santo em sua vida pode
viver uma vida íntegra, sem depender
tanto de muletas químicas. Deus nos

deu uma vida boa para que a vivêssemos
em comunhão com Ele.

Mesmo assim, não se deve deixar
de notar quão poucas pessoas têm esta

paz que Cristo oferece, e quantas de

nós, mulheres cristãs, precisam de

A EDUCAÇÃO COMPLETA

verdadeiras muletas para viverem em

uma suposta paz.
O mundo nos exige tanto que,

muitas vezes, nos perdernos de nós
mesmas e, ao nos vermos sozinhas,
percebemos quão fracas somos diante
dos apelos consumistas de nossa

sociedade, e nos sentimos impotentes
para vencermos aquilo que nos impõe
como certo e verdadeiro. E assim, sem
percebermos, nos distanciamos de

Cristo, de nós, e nos vemos vazias.
E tudo, de repente, torna-se

absurdo e irreal, e nos deparamos com
a nossa verdadeira realidade: que, sem

fé, não podemos ter verdadeira paz, a

paz que somente Deus pode nos

proporcionar. E tudo o que o mundo
nos diz, parece distante de nós, de
nosso íntimo ...

E, para fugi r desta real idade

agressiva, muitas refugiam-se em

drogas controladas, que dão uma falsa

sensação de bem-estar. E tudo isto

ilusório, passageiro ...
Mas não é mesmo, cara amiga? Não

é um absurdo que. para poderem viver

bem, nossas amigas necessitem de

produtos químicos? Fala-se tanto em

drogas, em jovens drogados, em

centros de recuperação, mas ingerir
diariamente produtos químicos con

trolados não é também uma maneira de

se dopar, de fugir da realidade? Será

que não é mais possível viver-se a vida
sern uma bengala psíquica?

Deus, quando nos fez, pensou em

tudo, nos mínimos detalhes. Mesmo
.'

.

nosso bem-estar esteve previsto em
,

nossa criação. Como cristã, acredito
que Deus me deu a vida para que eu

pudesse vivê-Ia integralmente, de

maneira saudável, encarando a vida de

frente, sem auxílio de qualquer
medicamento que me distancie de
minha realidade.

Através do. amor e de meu relacio
namento com o próximo posso viver

minha vida de uma maneira íntegra.
lnteressar-rne por coisas mínimas,

como a agenda da escola de meu filho,
por atividades que não estejam
centradas em mim mesma, buscar
encarar a vida de frente, sern auto

piedade carola, são maneiras de se

vencer a tristeza, esta sensação de
vazio. Você pode viver sem remédios,
minha amiga! Basta ter fé em Deus e

procurar uma vida em comunidade.

Somos seres comunitários, não sa

bemos e não podemos viver solitários.
O ser humano, é o único animal que
nasce absolutamente desassistido pela
natureza. Por isto, precisamos de calor
humano para sermos saudáveis.

Percebo, nos grupos de Oase e nos

Idosos, como esta comunhão faz bem.
Como pessoas que estavam pra

ticamente morrendo sozinhas em casa

readquiriram o arnor pela vida após
intergrarern-se em um destes grupos.
Não tenha medo! Você pode viver sern
remédios. O arnor que Deus tem por
você pode ajudá-Ia a redescobrir o valor
da vida. Encare suas deficiências de

, frente e confie na força que o Espírito
Santo pode lhe dar.

Cara amiga leitora: não se deixe

iludir por esta falsa sensação de

segurança: antes disto, viva uma vida

dedicada a Deus, em amor ao próximo.
Participe, de verdade, de sua comu

nidade; sinta-se útil em amar, em

procurar vi ver o Rei no de Deus em sua

vida. Procure descobrir, através da

oração e da comunhão com Deus, e a

próxima, a força que Deus, através do

Espírito Santo, lhe concede. E seja feliz,
assim como Deus a fez. Viva sem

remédio! Viva com amor!

Um abraço, Marta Streppel

�rculo
Ita.lia.I1C>

de Jaragu.á do Su.l

Nona Festa Italiana

Parque Municipal de Eventos
- Pavilhão A -

Programação:
19/6/1999
10 horas - Desfile pelas ruas da cidade com distribuição de vinho

.11 h30 - Concentração na Praça Ângelo Piazera com apresentações do Coral e do Grupo de Danças Folclóricas Italianas,
.

25/6/1999
20 horas - Abertura da festa com a presença de autoridades

20h30 - Início do jantar típico italiano - Servido até às 22h30

20h40 - Apresentação do Coral Italiano de Jaraguá do Sul
21 horas - Apresentação do Coral "Cornpagni Trentini",
de Rio dos Cedros
21 h30 - Apresentação do Grupo de Dança de Jaraguä do Sul
22 horas - Homenagem às famílias dos primeiros imigrantes
italianos de Jaraguá do Sul

22h30 - Início do bai Ie/show com a Banda "Ragazzi Dei Monti"
3 horas - Encerramento

26/6 - Sexta-feira
21 horas - Apresentação do Coralltaliano de Jaraguä do Sul
21 h30 - Apresentação do Grupo de Dança de Jaraguä do Sul
22 horas - Eleição da primeira Rainha Italiana

23 horas - Início do bai Ie/show com o grupo "Vecchio

Scarpone"
4 horas - Encerramento
Nota: haverá venda de queijo, salame, polenta frita,
batata frita, macarrão à bolonhesa, macarrão com molho

branco e café com cuca,

Nota: haverá venda de queijo,
salame e café com cuca,

- Devanir Danna -

Presidente Novos. e usados - Fone 371-8287.
Rua Antônio Carlos Ferreira d Henrique Piazera

Sexta-feira, 18 de junho de 1999

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X INSTRUÇÃO ROTÁRIA - Governador
adjunto, Osnildo Bartel, 1999/2000, visita os clubes do
GRUPO VIII do Vale do Itapocu e profere instrução rotária,
contribuindo assim para que os companheiros da nova

geração e veteranos atentem para as evoluções que a Or

ganização Internacional do Rotary fez diante do mundo
moderno, que convive com uma vigorosa agilização de

formação, Ser ágil na obtenção e transmissão das infor
mações, significa, hoje, alinhar-se entre os melhores, Na
atual. conjuntura, o Rotary International recomenda aos

Rotarys Clubs Coerência, Confiança e Continuidade, O

importante é aprofundar-se nos conhecimentos rotários,
ter um plano de atividade, procurar cumprir e respeitar
horários, evitar ser somente sócio e não companheiro, não
criar comissões abstratas no clube, evitar críticas e

lamentações, evitar filantropia e procurar doar serviços,
não cair em rotina e comodismo, mas ser criativo e ágil
nas decisões, desenvolver socialmente, seriedade, solida
riedade e fraternidade,
ROTARY X ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - O

Rotary parabeniza o companheiro Cleber pela participa
ção na Associação de Moradores da Vila Esperança, Geber
Saad assumiu a presidência da associação, já que sua resi
dência fica situada naquele bairro, Com isso, o Rotary se

faz presente através do companheiro Cleber, mais direta
mente nas associações de moradores, que vem incentivan
do e auxiliando na organização,
ROTARY X PARABENIZA - Estão de parabéns o com

panheiroLauro e a esposa, Selma, pela vinda do herdeiro
Willian. Desejamos ao casal muitas felicidades, e ao

Willian muita paz e prosperidade no próximo milênio.
ROTARYX CRIANÇA - A Mitra Diocesana, através de
seus procuradores, esteve em Guaramirim contactando com
a Comissão do Rotary "Casa da Criança", a fim de regula
rizar a documentação para formalizar o contrato de uso do
imóvel no Rio Branco. Foi bem recebida a iniciativa do
Poder Judiciário e a participação do Rotary na adminis

tração da "Casa da Criança", pela Mitra Diocesana de

Joinville, Comunidade Católica de Guaramirim, através
do vigário padre Ademir Baulme, e também pela Igreja
Assembléia de Deus, através do pastor Cristiano
Pornmerening. As adesões são importantes já que é uma

iniciativa em que exige a unjão de todos.
ROTARY X 10 SEMINARIO - Fato histórico em

Guaramirim, com o Poder Judiciário, Executivo e

Legislativo, Polícia Militar, Polícia Civil, Igreja Cató
lica, Assembléia de Deus, todos unidos ao combate da
Violência e Violação dos Direitos da Criança e do Ado
lescente. O Rotary parabeniza a iniciativa e se propõe a

participar na campanha, já que é uma das metas do Ro

tary International a Paz Urbana, combatendo toda e qual
quer violência doméstica, terrorismo, fome, desemprego,
falta de moradia, doença, etc.; o Rotary tem idealizado e

contribuído com a UTI Infantil, Plano Estratégico e com

outras iniciativas; hoje uma réalidade em Guaramirim.
ROTARY 2000, AJA COM COERÊNCIA, CONFIAN
ÇA E CONTINUIDADE é o lema para 1999/2000. Com
união e vontade muitas realizações são possíveis,

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

Telefone

"
.

(047) 373-0187

li .- ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

I

Marcos Roberto Hasse

OAB/se 10.623
Sandra Lúcia Renchi
OAB/se 12.520

Rua Reinoldo Rau, 61. - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Diretoria de Controle e Registro
Acadêmico divulga datas para matrícula

,

Divulga ão

,
.

Acafe divulga relação candidato/vaga
para vestibular de inverno

o Sistema Acafe de que o curso de Urbanismo vespertino -

Ensino divulgou esta Administração noturno 45 (l,13/vaga),
semana a relação foi o mais procurado Ciências Contábeis - 48

candidato/vaga para as com 256 candidatos para (2,40/vaga), Pedagogia

provas de vestibular que 48 vagas (5,33/vaga). Habilitação Pré-Escolar

serão realizadas neste Os demais cursos e em Magistério - r a 4'

domingo (dia 20). O apresentaram os séries - 84 (1,87 /vaga)
Centro de Ensino seguintes índices: e Tecnologia em

Superior de Jaraguá do Administração matutino Mecânica - Modalidade

Sul registrou um total - 121 inscritos (2,52/ Processos Industriais -

de T29 inscritos sendo vaga), Arquitetura e 108 (2,84/vaga).

Terminado o prazo

para a matrícula prévia
(11 de junho), a Diretoria

de Controle e Registro
Acadêmico do CESJS

(Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do

Sul) informa que a

confirmação de

matrículas, para o 2°

semestre letivo, será
realizada entre os dias 21

e 23 de julho. É neces

sário que o aluno esteja'
quite com as

mensalidades até o mês

de julho e que não esteja
devendo livros ou multas

na biblioteca. Cum-

pridas as exigências, o
aluno terá sua matrícula

au tomaticamen te

confirmada, no mês de

julho, não havendo
necessidade de

comparecer ao CESJS.
A diretora Mariza

Pradi Floriani Garcia
informa que somente o

aluno que precisar
alterar os dados pre

enchidos na Matrícula

Prévia, por mudança de

planos,porreprovação
em disciplinas com pré

requisito ou se tiver

efetuado matrícula em

disciplina em regime

NÃO

FIQUE
SONHANDO

ACORDADO •••

especial, deverá
comparecer à Diretoria
de Registro e Controle

Acadêmico, nos dias 21,
22 ou 23 de julho de

1999, para a

confirmação de

matrícula.
"Durante o período
de confirmação de

matrícula, a Tesouraria
e a Diretoria de

Registro e Controle
Acadêmico

disponibilizarão, na
Internet, a relação dos
alunos cujas matrículas Mariza Pradi Floriani Garcia

não tiverem sido

confirmadas", explicou.

LEIA - LIGUE -

ANUNCIE -

Fone/Fax:

(047) 370-7919/
370-8654 / 370-8649 -

370-7944

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juliana Caroline Rausis completa 1
aninho amanhã (19/6).
Ela é filha de Osmar Francisco Jr. e
Simone Rausis,
Parabéns dos pais, padrinhos e ami

gos.
A festinha será na residência dos pais

Nascímentos
4/6/99 - Fabricio Natan Fischer
5/6/99 - Gustavo Kreutzfeld Schneider
5/6/99 - Luiza Mariana Riegel
6/6/99 - Alessandro Matheus Thomé
6/6/99 - Amanda Kamylla Torres
6/6/99 - Daniel Ferreira da Rocha
6/6/99 - Francielly Moreno Gonçalves
7/6/99 - Alison Luan Feder
7/6/99 - Bianca Letícia Kisner
7/6/99 - Eduardo Giese Barcelo
7/6/99 - Johannes Schmidt
7/6/99 - Natália de Almeida Bonfim
7/6/99 - Ketlin Alves Ferreira
8/6/99 - Gabriel Wiszniewski
8/6/99 - Inaiany Thainá dos Santos
8/6/99 - João Paulo Cordeiro
8/6/99 - Luana Caroline Maas Barg
9/6/99 - Eduardo Balestro Ferreira
9/6/99 - Matheus Greft
9/6/99 - Vinicius Demarchi Vivian
10/6/99 - Gabrielli Smaha dos Santos
10/6/99 - Henrique Mafra Lehmkuhl

Angelo Diego Müller Passamani faz
1 aninho hoje 08'/6).

Os pais,
Angelo e Leonira, e os irmãos Rubia

e Wagner desejam ao Diego muita

saúde e felicidade!
Parabéns!

O garotinho Thiago
Ribeiro Valler, com

pleta 'I aninho
dia 21/6.
Ele é filho de Maurí -

cio e Rosa Valler. A
festinha será em sua

residência, domingo,
às 15 horas, estão
convidados parentes

1IL.:l......:z..�� e amigos

••••••••••••••••••••••••••••

Matheus Henrique
Henri Berthi

completa 2

aninhas hoje 08'/
6). Ele é filho de

Berenildo e
.

Adriane Berthi,
com

o desejo de muita
saúde e

felicidades
de toda a família

í
-"� .

Carla Boaventura completa 11 anos dia 21/6.
Ela é filha de Fabian e Mariliz Boaventura.

Quem está desejando um feliz aniversário e

um superbeijo é a madrinha Dirce.
'

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
, ,

CLÍNICASantaCecilia 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 SAtJDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

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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Do Trote ao Galope.
o novo eTC de Jaraguá do Sul

Representantes de enti

dades públicas e tradiciona
listas gaúchas de vários

pontos do Estado estiveram
presentes no coquetel de
lançamento do CTG Do

Trote ao Galope, do patrão
Cilo Junkes. Foi bonito e

marcou o início de uma

nova fase de trabalho em

que o Cilo, familiares, pren
das e peões irão enfrentar

perante a sociedade, mas o

Cilo possui experiência e

saberá manter unido este

grupo de gaúchos dentro do
ideal gauchesco. Cilo agra
dece ao apoio e incentivo que
recebeu do CTG Laço Jara- .

guaense para iniciar esta no
va entidade tradicionalista
gaúcha. Agradece também a

todos que se fizeram pre
sentes no lançamento.
"O CTG Laço Jaragua

ense parabeniza o patrão
Cilo Junkes pela coragem e

arrojo que sempre demons
trou à frente de entidades,
e temos certeza que o CTG
Do Trote ao Galope será

mais um aliado jaragua
ense na divulgação e manu

'tenção dos princípios e

objetivos do tradicionalis
mo gaúcho. Teremos que
trabalhar juntos para cada
vez mais engrandecer e

enaltecer a tradição gaúcha
em Jaraguá do Sul, que hoje

já é representativa e reco

nhecida pela população e

autoridades. Desejamos, ao
Cilo, peões e prendas do

CTG Do Trote ao Galope,
muita sorte, e que Deus ilu
mine toda a sua caminha
da." Ninho, CTG Laço la
raguaense, junho de 1999

Cito, Etisabet Mattedi, representando a Câmara de Vereadores e

Augusto Demarchi Júnior, Ninho

r--------------------,

I
. Alerta I

I "Se alguém estiver com pedras na mão, por I
I favor, use estas para construir um alicerce, nunca I
I para machucar um tradicionalista gaúcho que está I
I lutando por uma sociedade cada vez melhor." I

� MaITon,junh��99� J
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Cito com o deputado estadual Ivo Konell durante o coquetel. Konell
elogiou e parabenizou a iniciativa, afirmando que a tradição gaúcha
é motivo de orgulho para jaraguaenses e catarinenses. Cilo agradece
pelo carinho e atenção do deputado e amigo Konell

.

Domingo no Rodeio

27dejunho
É um dia especial à família e amigos virem à sede

campestre do CTG curtir um "buenacho" domingo
campeiro. Haverá, a partir das 9h30, cavalos de aluguel para.
passeios, e você que já possui seu pingo, traga-o, pois
realizaremos provas campeiras e treinos de laço com a Vaca

Mecânica. Tudo isto e outras surpresas para fazer uni
domingo agradável. Estamos "tchesperando':' Nó local,
completo serviço de bar e cozinha.

9h30 - 'Treino de laço com Vaca Mecânica
10h30 - Treino de laço com Boi

Inscrição - R$ 5,00
Cada inscrição ganha um churrasco,
não será permitida reinscrição.
12 horas - Pausa para o almoço
13h30 - Provas campeiras

15 horas - Vaca

r-----------�--------,

I Gaúcho(a) de idade nova I
I

Cristiane Pedroti Demarchi (20), João Carlos de Souza (23), I
Aline Franzner (26), Amanda Gonçalves Cunha (30).

�--------�-----------�

Gorda com Vaca
Mecânica
16 horas - Vaca
Gorda com Boi

Tchê classificados
Vendo: Cavalo Crioulo, 11 anos, Rosilho.
Bom para iniciantes no laço.
Telefone: 372-3797, com Lio
Vendo: Cavalo marchador, tordilho negro, 8 anos.

Telefone: 371-6045, com Ademir
Barbada: Vendo dois vestidos de prenda.
Cores: salmão e bordô - telefone: 371-6975 - Caroline
Vendo: Vestidos de prenda.
Telefone: 371-9887, Aliane
Selaria Rancho Velho

.

Reforma de montaria, peças especiais e personalizadas,
Conserto ·de laço, tudo com fino trato.

Sidnei Murara - 372-0258

Agenda gaúcha
27 de junho - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
2 a 4 de julho - Rodeio Piquete Trote ao Galope (Cilo) - Jaraguá do Sul

9 a 11 de julho - Rodeio CTG Laço Massarandubense - Massaranduba

16 a 18 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense - Luís Alves

Junto com este rodeio acontece, também, a Festa Nacional da Cachaça
Treinos: venha fadas as quintas-feiras ao eTC Laço Jaraguaense
saborear um churrasco, rever os antigos e passar momentos de alegria
e descontração conosco. Nestas noites gauchescas teremos, -a partir
das 191130, freino de laço aberto a todos e música tradicionalista gaúcha.

Móveis Rústicos
em Couro

Vendo sala de estar cl 6

peças, sala de jantar cl 8
peças, bar cl 5 peças, e
cadeira do papai c/2
peças, em madeira

maciça - R$ 8.500,00 ou

aceito proposta - Tratar

(047) 975-1159

III-
CARNES

I�

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS��rDA.�. ,

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524 ����
Rua João P.lanincheck, 407 f�\Jaragua do Sul - SC '

..�L��=-071·? �
'''10 ANOS SERVINDO QUALIDA�E'"

'
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NAGEL ���Jl.el@����;com.br

Fotografias
Fone: 370-1703

Mudas de árvoresfrutiferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch. 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Isemara e Adilson selaram com

promisso matrimonial em cerimônia

realizada na Igreja Evangélica da Barra
do Rio Cerro. Os convidados foram'

.

recepcionados na Sociedade 25 de

Julho. A noiva é filha de Invaldo e

Ivone Krueger, e o noivo é filho de

Alfonso e Ingeburg Raduenz

Presidente do Círculo Italiano,
Devanir Danna, com a esposa,
Áurea, serão os anfitriões da 9"

Festa Italiana, semana que vem,
no Parque de Eventos

Dinael, filho de Norival e Isaltina Maiochi Chiodini e
.

,

Sorai, filha de Cândido e Lurdes Girolla, trocaram
alianças na mão esquerda, em cerimônia realizada
na Igreja dos Santos Anjos, em Guaramirim. A

recepção aos convidados, em grande estilo, foi no
aristocrático Baependi

e Breithaupt; Ela recebeu
muitíssimos cumprimentos, segunda-feira passada,
pela idade nova

César Augusto e Franciny Cristina trocam alianças
na mão esquerda, amanhã, em ato religioso na Igreja
Nossa Senhora do Rosário (RioMolha). O noivo éfilho
de Romano José e Leondina Maria Lescowicz, e a

noiva é filha de Carlos Alberto e Suely de Souza Leal

Foto Malhias

ADVOGADOS

Centro Espírita
Santa Catarina
Desenvolvimento -

Consultas Trabalhos
noAmor - Sorte

Negócios

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

ESl'kialidade:
CHAPEADOS

Cplllércip "e fflltas e
tler"lIr"s elll Ger"t

/)pces, SIII,,,,,ps, pips,
leli",,� "lilllelllilS

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,
1150 • Centro

Fone: (047) 372-1468

12 TIPOS DE CARNES

Rua Walter Marquardt, 1778

.
Tel. (047) 37D-8679

ROBERTO A. ROCHA
OAB/SC )).315

EVANDRO A. RATHUNDE
OAB/S.C 13.094

direito família, comercial,
penal e trabalhista
Rua Waher Janssen, 110

(fundos Verdureira da Raquel)
Fonellax: 371-8341 - Jaraguá doSul- SC

ITAJAI
Rua PallOça, 420

SãoVo::ente

JARAGUÁ DO SUL
Rua Pastor Aberto
Schneider,2373

FONE: (047) 241-3797 - 965-1195

\
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antecedentes familiares, as influências
do meio a que você está submetido, o
uso de medicamentos, sua dieta, seu
modo de vida e as influências do
ambiente de trabalho. Aliado a isto,
tem à sua disposição exames

laboratoriais e complementares na
pesquisa de qual substância está
causando a alergia.
Laboratório Jaraguaense de Análises
Clínicas (ao lado do Hospital São José)
telefone 371-08821.

��:.��9.�.� , ····CORREIO"DO· P"OMO·············����·�·��·�?·��·�'·]�·��·!·���·?·�·�.�??�

Mais de 20% da população mundial
têm sintomas alérgicos. Embora a

freqüência possa variar de região, há
evidências de que esta prevalência
está aumentando.
A alergia usualmente aparece na

infância e os sintomas podem variar com
o desenvolvimento da criança, mas o
padrão de reação freqüentemente se

mantém na fase adulta.
A alergia é uma reação normal do

organismo à substâncias como poeira,
, determinados alimentos, perfumes,
mofo, pêlos de animais, pólen, etc. Em
95% dos casos ela é hereditária.

Algumas manifestoções são comuns,
como: secreção nasal e ocular,
distúrbios respiratórios, tosse e

problemas cutâneos.
As alergias provocadas por alimentos e
medicamentos podem ser evitadas se as

substâncias que causam a reação não
forem ingeridas. No entanto, a alergia
respiratória é mais difícil de ser

controlada porque os agentes
causadores estão presentes no meio
ambiente e não podem ser evltddos.
O indivíduo que está sofrendo estas

reações tende a manifestar coceiras

espirros, ínchoçöo.verrnelhldöo.
. .

urticária, falta de er. sibilos. obstrução,
etc., dependendo se o fato ocorre na

pele, nas narinas, no pulmão.
Citamos abaixo alguns cuidados para
evitar alergias:
*

Sempre que possível, a coso deve ser

arejada. Os animais devem ficar fora.de
casa, pois além dos pêlos, a saliva de

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

W 371-3426

Dro. Anna Paula L. de Albuquerque
".1 Oftalmologista - CRM 6972

,xl:'�J�d",gts!�"�;��,ilglll�liglltillllli\�llli�i�j!1�;
Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro
Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

Alergia
cães e gatos também pode provocar
alergia.
* O quarto de dormir deve ser seco e

arejado, com poucos móveis. Evite
livros, brinquedos de pelúcia, móveis
estofados e outros objetos que
acumulem pó. Impermeabilizar
travesseiros e colchões. Usar pano
impermeável ou plástico,
* As cortinas leves são mais indicadas

pois podem ser lavadas com mais

freqüência. Tapetes e carpetes
antialérgicos são essenciais e devem
estar constantemente limpos.
* A limpeza do chão deve ser feita
com aspirador de pó ou pano úmido.
Não utilize produtos com cheiro forte e

duradouro.
Lembre-se de que esportes e vida ao
ar livre são muito úteis e que NATAÇÃO
para os problemas respiratórios é
ótimo. Se não consegue por limitação
física então procure andar e exercitar
os seus pulmões,
O médico dispõe de vários recursos

para pesquisar a causa do seu

problema: o rncls importante de tudo é
a sua anamnese ou história clínica:
coleta-se aquiseus sintomas, seus
antecedentes de doenças, seus

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTO AADULTOSEADOLESCENTES

Ursula Korol!
Contato: (047) 367-4661 /973-5919

Ernestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

w.i•• ijac@netuno,com,br
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de
última geração.

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul - Centro

ii'
Doença� do Intestino gros.so,
reto e anus, Colonoscopla,

retossigmoidoscopia

_-----�
Dr. Alexandre L. Schlabendorff

( Proctoclin ) cm - 7096

Dr. lVfar/o Sousa'
.t». lV1ar/o Sousa _Ir.

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

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

FeJt1!'\i V\icl i V\
, Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1,
andar - Centro - Telefone: 372·0395

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
.". CIRURGIA DOJOELHO (Vídeoartroscopia), TRATAMENTO DE

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e

Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



mas, água quente do chi

marrão e até o hábito de

palitar os dentes. Dos fa

tores de risco, o fumo re

presenta 92% dos casos

nos homens e 61 % nas mu

lheres. O álcool também é
um fator que desenvolve le

sões. "Os exames de pre

venção ainda são as me

lhores armas no combate

ao câncer", destacou Me

deiros.
/

Qualquer lesão passa

por uma biópsia, que para
a Prefeitura custa RS 20,00,
e o resultado do exame,

chamado de histopatolo
gia, vem do Laboratório
Central de Florianópolis,
em 15 dias. Medeiros pre
fere não apontar uma eco
nomia que o projeto-pro
porciona em relação a um

tratamento em estágio
avançado. "Mas, com cer

teza, é mais barato", diz o

médico.
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2° Encontro Jaraguaense de Psicologia
'

16 e 17 de julho
'

o COTIDIANO DO I?ELACIONAMENTO

O cotidiano da relação entre casais, pais e filhos
e as pessoas da família mostra as várias facetas do
comportamento humano dentro do lar, onde a sua

personalidade é, por assim dizer, a mais verdadeira.
O 2° Encontro Jaraguaense de Psicologi'a vai
abordar o cotidiano destes relacionamentos.
Contamos com você para participar conosco
deste evento.

SEXTA FEIRA - Dia 16/7
19h30 - Abertura
20 horas - "Vida de casal" (Performance - Show) -

Psico Luciano Estevão CRP-12/2064 e Psico Lenita
Novaes CRP-12/1710 (Baln. Cornborfú)
21 horas - Coquetel de confraternização

SÁBADO - Dia 17/7
8h30 - Palestra 1
"Vida a dois nos relacionamentos" - Psico Leonardo
Romão Jr. - CRP-12/0027 (Bll,Imenau)
lOharas - Coffee Break
lOh 15 - Palestra 2

"Sexualidade: prazer e desprazer" - Psico Flávia

Rieger - CRP- 12/ 1831 (Joinville)
11 h45 - Almoço
13h45 - Palestra 03

"Relação pais e filhós" - Psico Júlio Schruber -

CRP-08/0957 (Curitiba)
15h 15 - Coffee Break
15h30 - Palestra 4

"Origem da violência" - Psico Lucréclo Lunelli
- CRP- 12/ 1120 (Jaraguá do Sul)
17 horas - Encerramento

O encontro será realizado no auditório do Sesi e é

dirigido para a comunidade em geral e profissionais
da área.

lntorrnoçöes sobre o evento e inscrições poderão
ser realizadas na CEPPSI - Clínica de Psicologia =,

fone/fax (047) 371-2224 com a secretária Eliana ou

a psicóloga Odenite.

. A DIRETORIA

Promoção: Ajapsy
Apoio: Grafipel e Gráfica Avenida

Apoio Institucional: Acijs

CEPPSI
O Endereço da Psicologia'

371-2224

Programa auxilia a prevenir
câncerde boca noMunicípio
_'--------------------------------

Média de consultas aumentou no primeiro trimestre deste ano. Exames
gratuitos poderão ser feitos no posto de atendimento do INSS

Scarpromove oficina de teatro

Jaraguá do Sul - O pro

grama. de Prevenção ao

Câncer Bucal, desenvolvi
do pela Secretaria de

Saúde, é a mais nova arma
de especialistas no com

bate ao tumor. Desde a
. implantação do projeto
no Município, há dois anos,
o número de casos registra
dos da doença caiu pela
metade, revela o cirurgião
e traumatologista buco

maxila-facial Antönlo Sér

gio Medeiros. No entanto,
a média de consultas, fei
tas gratuitamente através
do posto de atendimento

do INSS, duplicou nos últl
mos' três meses.

Apesar de computar
quatro consultas por se

mana, Medeiros conside

ra baixo a média de a

tendimento. A coordena

dora do projeto, Nídia Hei

neck, aposta no trabalho

de divulgação para di-

Jaraguá do Sul- O Grupo
Adulto de Teatro da Scar (So
ciedade Cultura Artística)
'promove entre os dias 28 de

junho e 2 de julho a primeira
oficina de teatro. Aberto ao

público acima dos 16 anos,
a oficina será coordenada

pelos atores Rubens Franco,
Leone Silva e Mery Pett, elen
co da peça "Triãngulo esca
leno", além do diretor Gilmar
Moretti. "Queremos mostrar
como se faz téotro. Informar
as pessoas o que se passa
nos batidores, a expressão
corporal dos atores e a orte
dramática", ressotto Franco.

Esta é a primeira vez que
a Scar desenvolve uma ofic
na de teatro direcionado à
comunidade. O valor da ins-

minuir o índice de mortes

por cãncer em Jaraguá do
Sul. O câncer de boca,
conforme relatório da OMS

(Organização Mundial da

Saúde), é a quinta causa

de morte entre os brasilei

ros, perdendo só para os

de pulmão, útero, prósta
ta e fígado. E o que geral
mente determina a falta

de sucesso nos tratamen

tos. e possibilita a evolu

ção do câncer é o diag
nóstico tardio. Um peque
no machucado na boca

que não cicatriza por
mais de 15 dias é motivo

de preocupação. Esse é o

principal sintoma do

câncer bucal.

O câncer de boca, ou
,

carcinoma espinocelular,
. segundo especialistas,
pode ser decorrente de

cistos, próteses dentárias
ou obturações que ma

chucam a boca, granulo-

crlçco é de RS 30,00 e as

aulas são das 19 às 22 horas,
no prédio da entidade.
"Quem tem tendência para
as artes cênicas, vai ganhar
achance de aprimorar-se, e
quem não tem, poderá
desenvolvê-Ia", reforça Ru
bens Fronco.

IIAUliP-ESCOLA
I: SINAL VERDE
---------

II FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS

DOTRÂNSI10
----------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912
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Edson Junkes/CP

Carla: HA qualidade foi o principal critério para a aprovação da mudança"

Ferj inicia processo para se

tronstormor em universidade
----------------------�----------

Projeto para a criação do Centro Universitário foi aprovado pelo Conselho
Estadual de Educação, que já designou comissão de credenciamento

Jaraguá do Sul - o Con
selho Estadual de Educação
aprovou o projeto paro

. transformar o Ferj (Fundação
Educacional Regional Joro
guaense) em Centro Univer
sltórlo. A proposto foi elabo
rado pelo diretoria do insti

tuição, que pretende ter
maior autonomia com o

mudança. No próximo dia 29
de junho, o conselho instalo
o Comissão de Acompanha
mento e Credenciamento,
formado pelo relator do
Comissão de Consultores,
Cesar Luiz Pasold, e por pro
fessores da Unoesc (Universi
dade do Oeste de Santo Ca
tarina) e Unlvoll (Universi
dade do Vale do Itajaí).

O Centro Universitário é
o último degrau paro o ins

tituição educacional ser

reconhecido pelo MEC
(Minlstérlo do Educação e

do Desporto) como univer
sidade. "A nosso meto é jus
tamente essa", afirmou Car
la Schreiner, diretora do

Ferj.
Diferente dos normas

didáticos áplicadas em uni
versidades, o Centro Univer
sitário priorizo o ensino e o

extensão, otrovés de cursos

de pós-graduação, e tra
balho no iniciação de

pesquisas -.0 universidade
introduz no grade o pesqul-

so apr'bfundada. Atual
mente, o Ferj tem 36 mestres
e 25 doutores atuando nos

selos de aula. "A qualifi
cação profissional é outro

ponto avaliado no proces
so", retorce Carla.

Com o mudança d�

fundação paro Centro Uni
versitário, futuros estudantes
que optarem pelo ensino su

perior em Jaraguá do Sul
terão mais alternativos no es

colho de novos cursos. Para
trazer um novo curso paro o

Município, o Ferj tem que
submeter-se à aprovação do
Conselho Estadual do Edu

cação. Pelo centro, há ne

cessidade apenas do indi

cação do curso escolhido.
"Inclusive facilito no descen

Tralização de compus poro
cidades vizinhos" ,destaco o

diretora.
O projeto poderá acele

rar o processo de instala

ção do curso de Direito no

cidade. "Já havíamos en

caminhado 6 pedido 00

conselho. Agora, com o

transformação, tudo fico
mais viável", explicou Car
la. Psicologia é outro curso

que também deverá ser in
cluído após o Ferj mudar
para Centro Universitário.
"Até o final do ano vamos

tronstorrnor o fundação em

centro", conclui.

• Berço Henn sern cômoda - Branco ou Marfim (modelo 3112)
R$ 64,90 à vista ou 1 + 5 x de R$ 12,80

,

• Berço Henn com cômoda - Branco ou Marfim (modelo 3106)
R$ 96,90 à vista ou 1 + 5;" de R$ 19,06
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Guaramirim
A secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e

Econômico encaminhou para proprietários de terrenos com
frente para a Rua 28 de Agosto documento sugerindo a

urbanização das calçadas, As obras fazem parte do projeto
de embelezamento da via maismovimentada do Município,
"Também pretendemos melhorar as condições de tráfego
para os pedestres", ressaltou o secretátio Ivo Ranghetti.
Outra mudança envolvendo o sistema viário da cidade é
a extinção do estacionamento na 28 de Agosto, defronte
ao prédio da Preteíturo.

Corupá
O programa de coleta de lixo reciclável, da campanha
"Corupá recicla", será descentralizado do Centro do

Município no mês de julho, De acordo com o secretário de

Agricultura, Aldo Seil, a coleta vai ser ampliada paro os

bairros Ano Bom e Bornplont, A meta é chegar ao final do
ano com a coleta distribuída em toda a cidade,

Barra Velha
As sete secretarias deSoúde dos municípios do Vale do

Itapocu receberam investimentos para a informatização
dos setores, O anúncio foi divulgado semana passada, du
rante reunião da Amvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), A verbo. de RS 150 mil, foi liberada
através do fundo governamental e da contrapartida de
coda município no recolhimento de tributos, Todo os postos
de saúde das cidades da região estarão interligadoscom
a 17º Regional da Saúde,

E
E
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Apenas 5 minutos do seu tempo,
verifique as condições da caixa

d'água. Com certeza está polída;
Ofereça o melhor à sua família

Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria,
botei, ferramentaria, ievendetie, etc.

FIlTRAGEM NATURAL
A filtragem é natural, através äe um

processo construído por uma camada
de cervêo ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de

diferentes granulosidades.

O FILTRÃO é construído inteiramente

em aço inoxitiado.

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: toco, 3000,
5000 e 10000 litros por hora.

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos

os testes submetidos.

APÓS A INSTALAÇÃO VO .FILTRÃO, NÃO
HAVERÁ MAIS NECESSIVAVE VE LIMPEZA
VA CAIXA VE ÁGUA, EVITANVO ESCOVAR OS
VENTES COM ÁGUA SUJA E CONTAMINAVA
VA CAIXA. O FIlTRÃO FORNECE ÁGUA PURA
E CRISTALINA _

NÃO SOMENTE PARA BEBIVA E PREPARAÇAO
VE ALIMENTOS, MAS TAMBÉM PRA USO
GERAl.

Instalamos em demonstração sem compromisso.

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA

Tiroteio e morte na festa.
da Capela SantoAntônio
------11111!11--------------------------

Três homens roubaram todo o dinheiro arrecadado durante a festa,
realizada na localidade Primeiro Braço do Norte, em Massoranduba

Massaranduba - Ter
minou em tragédia a fes
ta anual. da Capela San
to Antônio, na localidade
de Primeiro Braço do

Norte, em Mossorondubo.
Três homens armados com
revólveres e pistolas rou

baram cerca de RS 60 mil

do caixa e mataram, com
dois tiros, o presidente da

comunidade, Júlio Vegini,
52, O carro utilizado na

fuga, um Ford Fiesta, ·foi
abandonado a 500 me

tros do local, A polícia
acredita na participação
de uma quarta pessoa no

assalto, /

O dinheiro arrecadado
na festa durante todo o

domingo (13), inclusive o

pagamento de bilhetes
da rifa da comunidade,
foi levado, A ação dos as
saltantes durou menos de
três minutos e foi violento.

afirmaram testemunhas,
Dois homens, um baixo e

outro alto, ambos de cor

clara, aparentando ter
entre 25 e 30 anos, che

garam na festa no final
dá tarde de domingo, a
bordo do Fiesta - rouba
do em Araquari, no mês
de abril.

Enquanto o terceiro as

saltante simulava que es

tava passando mal e

preferiu aguardar os com
parsas no carro, a dupla
encostou no balcão e pe
diu cervejas, "Inicial

mente, não desconfia
mos de nada", disse o a

gricultor Sebastião Deretti,
34. Por volta dos 30 minu
tos de segunda-feira (14),
Vegini foi em direção ao

veículo dos assaltantes,
"Ele havia comentado

que começou a descon

fiar, pelo tempo que a

dupla estava ali", revelou
Deretti. Quando chegou
próximo do carro, Vegini
foi atingido pelo assal
tante que aguardava a

dupla do lado de fora do

salão,
Os assaltantes dispara

ram 30 tiros, segundo o

perito da polícia Gilson
Rateke, No momento do

assalto, uma banda de
músicos e mais sete pes
soas, da organização,
ainda estavam na festa.
"Houve correria. Todos

queriam se proteger", re
latou Deretti. Presidente
de festas da comunidade
Santo Antônio, Júlio Ve

gini foi enterrado terça
feira (14), no cemitério da
capela. A delegada Jure
ma Wulf, da Comarca de

Guaramirim, disse que já
tem dois suspeitos pelo as

salto,

Edson Junkes/CP

Horror: marcas dos tiros ficaram na parede

Mulhermorre eletrocutada
Jaraguá do Sul - A em

pregada doméstica Maria
Luzia Neri Pereira Teixeira Vi
ana, 28 anos, morreu ele
trocutada no final da tarde
de quarta-feira (16), Ela es

tava lavando roupa em

casa, no Loteamento Ouro
Verde, quando recebeu a

descarga elétrica, Policiais

que estiveram no local cons- .

tatarom fios da máquina 'de
lavar sem isolamento, Ma
ria ainda gritou por socor-

ro. conforme tornlllores. Ho
mens do Corpo.de Bombei
ros Voluntários tentaram so

corrê-Ia, mas a empregada
chegou morta ao Pronto
socorro do Hospital São
José,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Wizard disputa rodada decisiva
do Estadual Juvenil de Basquete
---------------------------------------------

Equipe precisará de duas vitórias, além de torcerpelo tropeço da AABB, de Florianópolis, para
manter as chances de classificação às semifinais do Campeonato Catarinense

Jaraguá do Sul - Vencer
ou vencer, Esta é a frase de
ordem na equipe Wizard/
FME de Basquete masculino,
De hoje até domingo, o gi
násio do Colégio São Luís
será palco dos jogos da ter
ceira rodada do Campe
onato Catarinense de Bas
quete, categoria Juvenil. O
quadrangular, que pratica
mente definirá os dois times
classificados às semifinais,
reúne o Bandeirante, de

.

Brusque, a AABB, de Flori
anópolis, e o Bom Jesus, de
Joinville, além da equipe de
Jaraguá do Sul.

Na terceira colocação no

Estadual, com duas vitórias
e quatro derrotas, a Wizard/
FME quer aproveitar o fato de
jogar em casa para superar
o Bom Jesus e a AABB, can
didatos diretos na chave A
na briga pela vaga à próxi
ma fase, O Bandeirante não
tem mais chances de classi
ficação, "Estamos jogando
o campeonato com joga
dores 'de até 17 anos, en

quorrte o regulamento per
mite inscrever atletas com 18
anos, A meta é preparar esta
equipe para os Joguinhos
Abertos de Santa Catarina" r

explicou o auxiliar técnico
Airton Schiochet.

Essa opção acabou re

fletindo dentro da quadra,
Nos dois quodronquíores an
teriores, a Wizard/FME ven

ceu apenas as partidas di
ante do Boridelronte. a

equipe tecnicamente mais
fraca da chave, As duas der
rotas consecut,ivas para a

Arquivo/Cf'

Confusão: armador Giovani é dúvida pato o quadrangular

AABB e o Bom Jesus fez o téc
nico Milton Mateus exigir me
lhor posicionamento dos

jogadores de ataque, "Per
demos pontos inexplicá
veis", reforça o técnico Mil
ton Mateus,

Para o quadrangular deste
final de semana, Mateus tem
problemas para definir a

equipe titulor. O armadorGio
vani, o ala Samuel e o pivô
Gean sofreram torção no tor
nozelo e ainda não estão
confirmados no time, Caso os

três não tiverem condições de
jogo, o treinador terá que es

calar atletas da equipe infan

to-juvenil. "Não temos outra

opção", salientou,

Lenzi é vice no Aberto dos EUA
Jaraguá do Sul - O piloto

Alessander l.enzl. da equipe
Wamilton' s Cumstons, desem
barcou ontem, no Brasil, após
disputar as quatro primeiras
etapas do Campeonato A
berto dos Estados Unidos de
Jet Ski. Em todas as provas da
categoria Free Style Profissio
nal, o jaraguaense ficou em

segundo lugar, perdendo
para o atual campeão do
mundo, o norte-americano
Eric Malone,

Na última etapa realizada

semana passada, em Silvers
trand State Beach, noConora
do, Califórnia, Malone supe
rou o brasileiro e manteve a

liderança do campeonato,
com 80 pontos e quatro vitóri
as, Lenzi está na vice-lideran
ça, com 68 pontos, O jaragua
ense é o único representante
do País na categoria mais
radical do jet ski mundial.

Depois de um mês no ex

terior, Lenzi retorno para
Jaraguá do Sul e prepara-se
para participar da última eta-

pa do Campeonato Brasilei
ro, no qual já assegurou o tí
tulo antecipado na Free Style,
O encerramento do circuito
nacional de jet ski na tempo
rada/99 será em Belo Horizon
te (MG), dias 26 e 27 de junho,
O retorno do piloto aos

Estados Unidos para concluir
o calendário do Aberto ame
ricano está previsto para ju
lho, As quatro provas restantes
do campeonato serão dis
putadas em Nova York, St.
Louis, Huntington e Chicago,

.

Fios e lãs

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios e

lãs, de modal, chinille,
buclê e acrilä,

Venha conferir!

Rua: Max Wilhelm. 837 - Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - SC

Jaqueline confirmada no

Brasileiro de Atletismo
Jaraguá do Sul - Depois de

sofrer lesão nos ligamentos do
pé esquerdo e de ver reduzi
das as chances de disputar
competições oficiais nos próxi
mos 60 dies. a atleta Jaque
line Jacob recuperou-se da
contusão e já está treinando
na pista do Clube Atlético

Baependi. Jaqueline foi con
firmada na seleção carioca

que disputará, de 25 a 27 de

junho, em São Leopoldo (RS),
o Campeonato Brosllelro de
Atletismo para Menores,

Com passe vinculado ao

Clube de Regatas Vasco da
Gama, do Rio de Janeiro, a
jaraguaense intensifica as ses

sões de fisioterapia, acom
panhada pelo técnico Ivanil
do de Souza Pinto, Exames

preliminares divulgados pelo
médico da seleção olímpica
de Atletismo, Sérgio Xavier,
constatmam lesão grave nos

ligamentos do pé. Jaqueline
sofreu a contusão após
desembarcar de um õnibus

que a trazia para o treino, em
17 de maio,

� Devido ao diagnóstico, fi
camos surpresos com o ritmo
acelerado de recuperação
da atleta, Ou a Jaqueline tem
um metabolismo avançado
ou o problema não foi tão
grave assim, detectou o trei
nador, Durante a semana.

Jaqueline treinou duas horas
por dlc. aprimorando a re

sistência do corpo, "No tem
po que ficou parada, ela gan
hou força física em razão das
aulasdemusculação,mas aca
bou perdendo um pouco o rit
mo" , explicou Pinto,

O Campeonato Brasileiro
será uma prévia do Troféu
Brasil de Atletismo, categoria
Infanto-juvenil, considerada a

competição que reúne os

melhores atletas até 17 anos,

Diferente do Brasileiro, que
aponta um Estado como o

campeão do torneio, o Troféu
Brasil é disputado por clubes
do eixo Rio-São Paulo, Jaque
line poderá optar em concor

rer nas provas de salto triplo,
salto em distóncio ou os 100

- metros com barreiras,
Edson Junkes/CP

Recuperação: Joquelin« sofreu lesão no pé esquerdo
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Prefeitura paga
Acabou o impasse entre a Prefeitura e a Liga Jaraguaense
de Futebol. A Fundação Municipal de Esportes repassou a

verba para os clubes participantes da 29 Divisão de
Amadores, do Campeonato dos Veteranos e para as

escolinhas de futebol. Depois de quase 15 dias paralisadas,
as competições recomeçam nesJe domingo, com a 29
rodada da segunda fase da Segundona e a 19 rodada da
fase classificatória do torneio das escolinhas.

�� [?@�lr �WIA� ! Equipe adulta de Basque!e joga
%9 @H; @@ tWill %%1 @m! @@ Mm'; Mm mM Mim Mtli @m PE�i�R��N lzidono quadrangular em Jaragua doSul

A noite é bela
Jogadores do recém fundado Jaraguá Futebol Clube
optaram por uma atração bastante comum entre os

'bolelros': noite. Para aliviar o estresse da pré-temporada,
parte do grupo estava rindo à toa, domingo, pelas 20 horas,
na Praça Ângelo Piazera. Todos devidamente unifor
mizados, com agasalho e um sorriso estampado no rosto
de satisfação pura. Lembrete. Em 1997, quando o Juventus
caiu para a Segunda Divisão, a então diretoria passou
trabalho para conter alguns atletas que sofriam desta
mesma 'atração'.

Panela de pressão
Tempo quente na 49 etapa do Campeonato Catarinensé
de Automobilismo, realizada no último domingo (13), em
Rio do Sul. Enquanto Alexandre Spézia acusa o

chapecoense Edson Dallö Valle de provocar,
propositalmente, ocidente envolvendo os dois carros a

poucas voltas do final da categoria Marcas Ao Eduardo
Valle soltou farpas contra o conterrâneo Douglas Bogo,
durante a tomada de tempo, domingo de manhã, pela
Marcas N. Com o veredicto a Federação de Automobilismo
de Santa Catarina.

Rápidas _

• Meia-direita Charles, formado nas divisões de base do
Juventus, que por três temporadas jogou na equipe princi
pal, deverá defender um time de Portugal na próxima
temporada.
• Ângelo Margutte como pastor de igreja?! Nem o mais
otimista jaraguaense esperava por essa.

"Jaraguá do Sul sediará no ano 2001, o Sul-americano de
Bicicross. Malwee Malhas patrocinará o evento.

JeepOub
•

A nossa incerta do último sábado foi ótima. Percorremos
diversas trilhas de Corupá e Rio dos Cedros, com muitos

pontos de difícil acesso, lerne. frio e, acima de tudo,muito

companheirismo.
•

As nossas reuniões, sempre as terças-feiras, estão sendo
freqüentadas por vários sócios e amigos.
•

Depois de algum tempo afastado, o companheiroAnísio
L. de Lima, padeiro, retomou às atividades. Seja bem

vindo.
•

Neste sábado, 19 de junho, estaremos participando de
uma feijoada promovida pelos amigos do Jeep Club de
São Bento do Sul.
•

O companheiro Lauro está todo feliz. Finalmente ele põde
Usar o seu supercabo de aço, para rebocar os jipes que
estavam encalhados na nossa incerta.

• Alongamento de Chassi

- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reform�s de Equipamentos
• Adaptação Equipamentos
- Soldas Especiais...
Fone: (047) 370-4159

•

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

Competição faz parte da preparação da equipe, que disputa em agostoo
Campeonato Catarinense de Basquete. Federação ainda não definiu tabela

Jaraguá do Sul- A equipe
do Jaraguá Futebol Clube
de Basquete terá teste difícil
na fase de preparação para
o Campeonato Estadual de
Basquete Adulto masculino,
que começa em agosto. A
Federação Catarinense de

Basquete anuncia nesta sex

ta-feira as equipes que par
ticipam, entre os dias 22 e 24
de julho, do quadrangular
início.

A atual campeã catari
nense, Abaj, de Jolnvllle. o
Ipiranga, de Blumenau e o

Bandeirantes, de Brusque,
além do Jaraguá, foram
pré-inscritos no quadrangu
lar. "A Federação tentará
fazer uma prévia do Estadu-
01", salientou Ito Schiochet,
auxiliar técnico de Milton
Mateus na equipe adulta.

Pela primeira vez na

história, o Município terá
uma equipe representante
no Estadual Adulto de Bas

quete masculino. Três joga
dores foram contratados
para reforçar o time. O ala
Márcio, ex-Tijuca, do Rio de

j Janeiro, e os pivôs Rodrigo,
ex-Abaj, e Júlio, com passe
vinculado na Federação Mi
neira de Basquete, estréiam
na equipe.

Bago é líder
naMarcasN

lar

Preparação: jogadores treinam na pré-temporada

BreithauptjFME
jogaamanhã
Jaraguá do Sul - A equipe

BreithauptjFME defende a li

derança do Estadual de Futsal
da Divisão Especial amanhã,
em Seara, contra o time local.
Depois da goleada sobre a

NostracasajTozzo, de Chope
có. por 7 a O, na abertura do
returno, os jaraguaenses estão
otimistas para a partida. No
turno, em Jaraguá do Sul, as
equipes empataram em 4 a 4.

Para a partida deste sába
do, Dclposquole terá o retor
no do ala Patrick, que cum

priu suspensöo automática. O
único problema é a contusão
no joelho direito de Clço. que
deixou a quadra no último
jogo sentindo fortes dores.
Caso seja vetado pelo Depar
tamentoMédico,Chico entra
na vaga. Invicta a 12 jogos, a
BreithauptjFME lidera o Esta
dual com 27 pontos. A Iuper.
de São Bento do Sul, é a se

gunda colocada, com 26.

Ziehlsdorff é O

29na Cadete
Jaraguá do Sul - A 99 eta

pa do Campeonato Catari
nense de Ciclismo, realizada
na tarde do último sábado
(12) em Jaraguá do Sul, con
firmou a boa fase do ciclista
Edson Ziehlsdorff, da Fun

dação Municipal de Esportes.
O jaraguaense manteve a li

derança do ranking estadual
na categoria Cadete ao ter
minar a prova na segunda
colocação, atrás apenas de
Emerson Nunes da Silveira, de
Pomerode.

O destaque da prova foi o
.

ex-ciclista de Jaraguá do Sul
Douglas Müller, agora de
fendendo a equipe da Pirelli.
Müller superou Anderson
Zomer e Daniel Gonçalves,
líder e vice-líder do Estadual,
respectivamente, e venceu a
prova. Valcemar da Silva e

MárcioMay, atletasda seleção
brasileira de ciclismo também
participaram da corrida.

Jaraguá do Sul - O piloto
Douglas Bogo aumentou a di
ferença para o segundo co

locado na categoria Marcas
N (Novatos), no Estadual de
Automobilismo. Bogo venceu
a quarta etapa do campe
onato, realizada no último
domigo (13), no Autódromo
Alceu Feldmann, em Rio do
Sul. Com o resultado, o jara
guaense soma 46 pontos na

classificação geral.
Paulo Ronchi (Karlache

Malhas/-CCAAjBehling Veícu
los), também de Jaraguá do
Sul, assumiu a terceira colo

caçãonoE�adualdepo�de
conquistar o segundo lugar
em Rio do Sul. Ronchi está
com 22 pontos, enquanto
outro jaraguaehse, Paulo Kru
tsch. ocupa a quarta posição,
somando 20 pontos. A próxi
ma etapa será nos.dias 10 e
11 de julho, em Balneário
Camboriú.
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Avelino Villar avalia grupo
de jogadores do Jaraguá FC
---------------------------------

Ex-técnico aoCetta de Vigo, Vil/ar chegou da Espanha e assistiu a
primeira vitória do Jaraguá, por 5 a O, em jogo-treino contra o Aliança

Jaraguá do Sul - O es

panhol Avelino Villar, 65

anos, ex-treinador da equi
pe juvenil do Celta de Vi,go,
na Espanha, desembarcou
no Município semana pas
sada. Ele acertou a per
manência no Jaraguá Fute
bol Clube por três meses. É
o prazo que Villar terá para
avaliar o grupo de joga
dores e confirmar se fica ou

não no comando técnico
do time durante o Campe
onato Catarinense da Se

gunda Divisão.
A diretoria do 'clube

preferiu não divulgar os

valores do acordo tem

porário, mas reafirmou

que a contratação do téc
nico espanhol faz parte do
projeto de reformulação
do futebol em Jaraguá do
Sul. Em moto. a Radix As-

sessoria & Consultoria as

sumiu o Departamento de
Futebol do Grêmio Espor
tivo Juventus. A parceria
resultou na fundação do

Jaraguá Futebol Clube,
que iniciou a pré-tempo
rada há 20 dias.

No início da semana, o

diretor-executivo do Jara

guá, José Roberto do Car
mo, dono da Radix, anun
ciou a lista dos jogadores
reprovados nos testes físi
cos. Dos 40 atletas relacio
nados, sete foram dispen
sados. Os outros 33 man

têm os treinos com bola no

campo do Internacional,
na Barra do Rio Cerro, em
dois turnos. "Gosto de tra
balhar com jogadores
novos. Essa foi uma das
razões porque qceitei o

convite de trocar a Espa-

<'

nha pelo Brasil", afirmou
Avelino Villar.

Villar foi jogador do Be
lenenses, time da Primeira
Divisão de Portugal, na dé
cada de 50. Depois, mu
dou-se para a Espanha e

optou pela profissão de trei
nador. Embora nunca te
nha comandado equipes
profissionais, Villar projetou
jogadores das categorias
de base do Celta ao time

principal. "O futebol bra
sileiro sempre me atraiu",
avisou o espanhol. Uma das
tarefas de Villar no Jaraguá
Futebol Clube é ser interme
diador nas negociações
com atletas formados no

Estádio João Marcatto com

times da Europa. "Vou abrir
as portas do exterior para os

jogadores do Jaraguá",
completou.

FOliE:
370-2625

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVPERl'ROMOÇÃO DE lNVERNO

DORMITÓRIO

DE R$ 280,00

SALA COMPLETA

1 + 3

MÓVflS omsro DA FÁll'R'CA
fAZfMOS TAMDtM SfV PROJETO SOll M�DlDA

AGU.ARDAMOS SUA VISITA

RUA JOINVILLE, 5.070 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Reforço: espanhol desembarcou no Município semana passada

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482
CORUPÁ - SC'

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

A maior variedade de carnes

selecionadas

RuaWalter Marquardt, 226 - Vila Nova

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




