
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jaraguá do Sul, 3 de julho de 1999 � Um jornal .a serviço do Vale do Itapocu - Ano 80 - N° 4.203 - R$ 1,00

Fecam quer 50% dos recursos da CPMF

para saúde dosmunicípios arrecadadores
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A Federação Catarinense
das Associações de Muni

cípios, presidida pelo pre
feito de Guaramirim, Antonio
Carlos Zimmermann (PM
DE), vai insistir com o go
verno federal-pára que 50%
dos recursos da CPMF

(Contribuição Provisória de

Movimentação Financeira)
fiquem no município arreca

dador para investimentos na

área de saúde.

A proposta, apresentada
no ano passado, está sendo
debatida pelo grupo de "tra
balho, nomeado pelo presi
dente Fernando Henrique
Cardoso (PSDE), para anali
sar as reivindicações apresen-

tadas pela Confederação das

Associações de Municípios.
Zimmermann acredita que

a retenção do dinheiro da

CPMF seja suficiente para
resolver os problemas de saú
de das cidades. A mesma

opinião era compartilhada
pelo ex-prefeito de Jaraguá do
Sul, Geraldo Werninghaus
(PFL). Na época, informou
que, caso amedida fosse apro
vada, o Município contaria

com cerca de R$ 500mil para
serem investidos na saúde.

O jmposto voltou a ser

cobrado .no mês passado,
alteradode 0,20 para 0,38%
de toda a operação bancária.
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Responsabilidade e conseqüências
Ao condenar a Prefeitura de Jaraguá do Sul a pagar R$ 967 mil

aos servidores que trabalhavam em áreas consideradas insalubres ou

de periculosidade, o Tribunal Regional do Trabalho resgata o mínimo
da dignidade perdida e exige o cumprimento da lei. A decisão,
entretanto, é mais um duro golpe no já desequilibrado caixa da

Prefeitura, que está negociando a devolução de cerca de R$ 4,2 milhões
para os cofres do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais

e para o Fundo Municipal de Pre
vidência Social. Fruto de um projeto
irregular apresentado pelo ex-prefeito
Durval Vasel, e aprovado por um

Legislativo inconseqüente e com

prometido.
Mesmo questionando os valores

estabelecidos pela Junta de Conciliação
e Julgamento, a Prefeitura não es

capará da indenização. As dívidas
herdadas de governos anteriores

comprometem a atual administração e,

com certeza, refletirão nos investi
mentos e nos projetos a serem

implantados. As bombas de efeitos
retardados são resultados de admi

nistrações descomprometidas com a

legalidade, que relegaram a con

tinuidade dos governos. Ao confirmar
as irregularidades, reforçam a abjeção em torno do caso e exigem o

reparo das distorções. Infelizmente, a consciência vem sempre
atrasada em relação aos fatos.

É preciso mais eficiência e menos pragrnatisrno na condução dos
destinos da coisa pública. Evitando os discursos decorados e

impregnados de fantasia. O governo recebeu a notícia num misto de

constrangimento e espanto. Todavia, é parte integrante do sistema, à

medida que não encomendou uma auditoria no início da adrninistração
para levantar as condições financeiras e certificar-se das possíveis
surpresas futuras - leia-se ações judiciais -, que já vinham sendo
ventiladas. Restam agora a satisfação e o malabarismo para contornar
a crise que se aproxima.

Não se trata de condenar antecipadamente administradores e

vereadores coniventes, mas sim levantar as questões e discuti-las
com seriedade. A população tem o direito de saber o que está
acontecendo no Município e qual a destinação dada aos recursos

provenientes dos impostos. Ao governo cabe a responsabilidade de

revelar os fatos e esclarecer as circunstâncias. O compromisso com

a,' notícia e o respeito para com a população são obrigações de qualquer
ó'rgão de imprensa que se presta a tal serviço. A verdade deve pautar
repórteres, editores e chefes de redação. Afora isso, corre o risco de

er.iveredar por caminhos distantes de um jornalismo sério, imparcial e
comprometido com a informação.
I A proximidade com os detentores do poder ou personagens
envolvidas nos fatos muitas vezes cria empecilhos e inibe os

profissionais de imprensa. Diante de denúncias de irregularidades e

improbi dades admi ni strati vas , limitam-se às abstrações
inconseqüentes, com comportamento de avestruz. A impunidade está
nos levando à passividade, criando uma situação de angústia
conformada. �pontadas as irregularidades, o assunto sai do campo
das especulações e é encaminhado às investigações. Lei é para ser

cumprida por todos indistintamente, apesar de muitos acreditarem

que serve apenas para os outros. O que está se tornando uma doença
crônica que vem definhando o País.

Todas as irregularidades e ilegalidades nas administrações públicas
só acontecem por que o povo permite e os legislativos, que deveriam
fiscalizar as ações dos governos, são omissos. Nos dois casos

apontados aqui os grandes culpados são os vereadores das respectivas
legislamras. No primeiro, aprovaram um projeto irregular, elaborado
às pressas, no apagar das luzes de um governo, deixando dúvidas

quanto às intenções. No segundo, pecaram os parlamentares por
omissão. Como representantes do povo, eleitos por ele, tinham a

obrigação de zelar por sua segurança e bem-estar. Em se tratando de

servidores públicos, o compromisso é até maior pela proximidade.
No entanto, vestem o figurino do joão-sem-braço como se não fosse
com eles.

Foto do Fato

"Olha o

sambão, aqui é o

País do futebol".
A cena retrata

o cotidiano de

milhões de

crianças pelo
Brasil afora.
Onde há um

espaço, não

precisa de

nenhuma

estrutura, há

sempre uma

turma

disputando
uma peLada

Um ensaio estratégico para do/?,inar omundo
* AchilIe Lollo

Durante 75 dias, a Otan
real izou 64 operações de

bombardeio contra o território
da Iugoslávia utilizando, em

média, em cada operação, 200
aviões (entre bombardeiros

estratégicos e caça-bom
bardeiros de última geração).
Isso significou derramar sobre

Belgrado, Novi Said, Pristina
e outras cidades iugoslavas
11.520 foguetes e mais de oito
mil bombas mortíferas.

Tamanha v io l ê n c ia \faz
lembrar os bombardeios dos

B-52 e dos Phantom norte

americanos contra o Laos e

Camboja durante os
ú

ltirnos
dois anos de guerra do
Vietnã.

Hoje, a Iugoslávia está
estruturalmente destruída.
Mais de 1,5 mil mortos entre

civis e, provavelmente, 10 mil
entre as fileiras do exército.

O presidente iugoslavo,
Siobodan Milosevic, teve a

figura satanizada para se jus
tificar a agressão euro-norte

americana.

Mas a moral e a consciên
cia da resistência continua alta,
desapontando o líder do novo

império norte-americano, Bill
Clinton, e seu fiel escudeiro
britânico Tony B!air, outrora
conhecido por trabalhista de

boa reputação.
Por isso, ocorreu o massa

cre agressivo, porque não, na
verdade, não é a questão dos

refugiados albano-kosovares

que está em discussão.
O nó da questão é a afir

mação de um poder planetário
que os Estados Unidos reivin

dicam desde 1991.

Naquele momento, ao pro
mover a Guerra do Golfo contra
o Iraque, os norte-americanos

conseguiram colocar sob con

trole a principal área de pro

dução petrolífera mundial.
Um "videogame de guer

ra" que conseguiu esvaziar
o princípio de soberania

nacional, aumentando, tam-
.
bérn, a dependência política
dos governos com a im

pl eme n taç ão do ,projeto

neoliberal.

Enqu';lnto isso, com

globalização, os Estados Uni
dos podiam, facilmente, con:
trolar (e descontrolar) a eco

nomia internacional e impor a
mundo a moeda "virtual"

sem lastro em ouro: o dólar.

Mas para ser efetiva

mente a única superpotênci
do século 21 e implementa
o que eles chamam de "con

cei to estratégico para o

próximos 50 anos", os Es

tados Unidos devem quebra
e enterrar todo o tipo de re

sistênc ia, de afirmação do

conceitos de independênci
e de autonomia de decisã

nacional. A guerra contra

Iugoslávia, sua destruiçã
física, a m an ipu l aç ão di

mídia, a afirmação do pen
sarnento norte-americano

apenas o tipo de dependênci
imperialista e planetária.

* Redator-chefe da Re

vista "Conjuntura .Internat
clonai"
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Fecam vai insistir na retenção
de 50% da CPMF nas cidades
Zimmermann
acredita que
recursos resolvam
os problemas

"A Assembléia apenas criou novas faixas e valores dos
vencimentos dos cargos, permitindo uma maior flexibili

zação nas contratações de

pessoal. Não houve. aumento de

despesas". (Deputado estadual Ivo
Konell - PMDB - explicando o

projeto legislativo que criou 280
novos cargos na Assembléia

Legis lati va)
Guaramirim - O presidente

da Fecam (Federação Catari
nense das Associações de Muni

cípios), Antonio Carlos Zimmer

mann, prefeito do Município
pelo PMDB, voltou a defender
a retenção de 50% dos recursos

arrecadados com a CPMF

(Contribuição Provisória de Mo

vimentação Financeira) nos mu
nicípios, para investimentos na

saúde. A proposta tem o apoio
da Confederação das Associa

ções de Município, que já en

caminhou a sugestão ao Con

gresso Nacional. Ele informou

que o assunto está sendo discu
tido pelo grupo de trabalho, no
meado pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) para
debater as rei vindicações apre
sentadas pela confederação.

A CPMF voltou a ser cobra
da no mês passado, tendo a ta

rifa alterada de 0,20 para 0,38%
de toda movimentação bancária.
No ano passado, quando a pro
posta de retenção foi apresen
tada, o então prefeito de Jaraguá
do Sul, Geraldo Werninghaus
(PFL), disse que, caso a medida
fosse aprovada, cerca de R$
500 mil ficariam no Município.
Na opinião de Zimmermann, os
recursos do 'imposto seriam su

ficientes para resolver os pro
blemas de saúde na cidade,
"garantindo atendimento com

qualidade ideal". "Além disso,
evitaria a burocracia e a pos
sibilidade de desvio", completou,

li "Nãoésebrigomuitooupouco.Eubrigomuito.Masapergunta Zimmermann voltou de

1 que se tem de fazer é se tenho ou não razão, se os motivos são Brasília na quarta-feira (30),
do interesse da Nação". (Senador Antônio Carlos Magalhães quando integrou, juntamente
respondendo sobre as recentes brigas com os presidentes da Câmara com secretários e vereadores, a

de Deputados, Michel Temer, do Tribunal do Trabalho, Almir
__

comissão empresarial cornan
Pazzianotto, e do Supremo Tribunal Federal, Carlos Velloso) dada pelo presidente da Aciag

"Estamos filiando gente até na �
rua". (Vice-presidente do PPS de
Jaraguá do Sul , João Gomes da Cruz

Filho, o João do Táxi, sobre a

campanha de filiação ao partido, que
já ultrapassou o mínimo de 50 filiados

exigidos para formar a comissão

provisória)

-+ "Acredito que a Executiva
nacional libere coligações com o

PMDB, dependendo doMunicípio.
.�evando em cons ide ração a

tealidade locaI". (Advogado
Dionei da Silva sobre a orientação
da Executiva estadual do PT proi
bindo a.coligação com partidos que
apóiam os governos Amin e

Fernando Henrique)

"A premiação não foi pessoal e muito menos teve a intenção de

atingir a população de Corupá. Como representante legal da
administração pública, o prefeito Luiz Carlos Tamanini recebeu
a premiação". (O ecologista André Vieira explicando na Câmara de

Vereadores de Corupá porque a Ação Ecológica concedeu ao prefeito
o Prêmio Porco)

"Jaraguá do Sul é um dos pou- �
cos municípios do mundo a discutir

1
a Agenda 21, proposta durante o

encontro ECO/92. Isso demonstra o

amadurecimento da sociedade

jaraguaense, que mais uma vez dá
1 o exemplo de disciplina e organi

zação". (Presidente da Acijs, Eduardo
) Horn, sobre o Projeto Agenda 21,

desenvolvido por Jaraguä do Sul e que
será entregue ao ministro da Educação,
Paulo Renato de Souza, no dia 26)

e

cl

Defesa: Zimmermann quer 50% da CPMF /lOS municipios '

(Associação Comercial, Indus
trial e �grícola de Guaramirirn),
Adriano Zimmermann. Na opor
tunidade, o prefeito fez contatos
com políticos, na tentativa de
obter recursos para o Município.
"Precisamos unir esforços para
buscar soluções de interesse

público que gerem empregos e

renda", justificou, acrescentando
que a missão teve como objetivo
também pressionar os parlamen
tares catar inenses para fazer

"com que as coisas aconteçam".
TlP - Com relação à cobran

ça da Taxa de Iluminação Pública,
o prefeito informou que o grupo
de trabalho e a Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica)
estão discutindo o assunto para
tentar resolver o impasse. A co-

brança da TIP é considerada in
constitucional e alguns consu

midores conseguiram liminar

para deixar de pagá-la, causan
do mal-estar em algumas pre-
fei turas.

, I'"
- Não se encontra um pril}f.

cípio lógico da

diVisibilidad�/doconsumo, o que tem gerado da
a polêmica. Por outro lad: , o

poder público não tem condiçfes
de assumir as despesas - pón
derou.

Outra reivindicação da Fecam
é a isenção do pagamento de IPI

(Imposto sobre Produtos Indus-
\

trializados) e ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) na aquisição de má

quinas e equipamentos pelas
prefeituras.

Eureka'
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Votação de Konell para o TeE
será após' recesso parlamentar A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)

remarcou para a próxima terça-feira (6), às 18h30, o lançamento da

pedra fundamental do novo prédio do Centro Empresarial, a ser

construído ao lado do Centro Cultural.
A cerimônia estava marcada para a tarde de ontem, com a

participação do governador Esperidião Amin (PPB).
Entretanto, Amin foi chamado a Brasília para discutir com o

presidente do Banco Central, Armínio Fraga, as propostas de

recuperação do Besc (Banco do Estado de Santa Catarina).
A novela do Besc vem se arrastando desde o início do ano, quando

Amin assumiu o governo.

AraUlvo/CP

Deputado está
confiante.lndicação
deGilson dosSantos
foi aprovada

as negociações.
Konell, no en

tanto, não esconde
a dúvida em relação
à carreira política.
"A indicação é uma

conseqüência na

tural da trajetória
política. Fui indi
cado pela bancada

do PMDB pelas
ex peri ênci as ad-

Jaraguá do Sul - A As
sembléia Legislativa deverá votar
a indicação do deputado estadual
Ivo Konell (PMDB) como con

selheiro do TCE (Tribunal de

Conseqüência
A Câmara de Vereadores de

Corupá convidou o coordena
dor da "Ação Ecológica",
Emerson Gonçalves, e da

Federação das Entidades

Ecologistas Catarinense, André
Vieira, para esclarecer sobre o

"Prêmio Porco", concedido à
Prefeitura do Município pelas
entidades.

Gonçalves confirmou o motivo
da premiação, "o lixão funciona
sem licença ambiental e não
obedece normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas".
As ONG's colocaram-se à dispo
sição da administração para orien
tar nos trabalhos ambientais a se

rem desenvolvidos, elogiando os

projetos Quiriri e Corupá recicla.

No ninho
O Diretório do PSDB de

Schroeder promove hoje pela
manhã, na Recreativa

Tomazelli, festa de

confraternização. Na
oportunidade, assina ficha de

filiação no partido o vereador
João de Ávila, que deixa o

PMDB para ingressar no ninho
tucano.

O evento vai reunir o deputado
federal Vicente Caropreso, o

prefeito do Município,
Gregório Tietz (PFL), e

lideranças do PSDB da região.
Corre à boca pequena que Tietz
namora o PSDB. Ele nega. Mas

pode ser uma opção na disputa
com o ex-prefeito Hilmar Hertel

nas eleições do próximo ano.

Contas do Estado) nos primeiros ministrativas como
dias após o recesso parlamentar prefeito e, secreta-
de julho. Konell está confiante. rio, além de ser ad-
Acordo entre o PPB, PFL e vogado, econo-

PMDB assegura a aprovação das mista e bacharel

indicações. Na quinta-feira (30), em Ciências Con-
o plenário da Assembléia aprovou tábeis. Entretanto,
a indicação do ex-deputado GiI- não tenho preferên-
son dos Santos (PPB), confir- cia", afirmou, a-

mando a disposição em manter crescentando que
o acordo. Caso Konell vá para o está dividido, já
TCE, assume a vaga o suplente que "a política
João Henrique BIasi. envolve e fascina". Dúvida: KOlleLL entre TeE e política

Aaprovaçãodasindicaçõesde "Tenho o perfil para ser con- car outros .aliados", reclamou,
Konell e de Adelor Vieira ouWil- se lheiro", reforçou, fazendo inforrnando que recentes pes-
son Wan-Dall, ambos deputados questão de frisar que a i ndi- quisas o apontam como favorito
do PFL, para o TCE está condi- cação para o TCE não é "uma na corrida à Prefeitura.
cionada à antecipação das apo- sangria desatada". - Não pretendo ser can-

sentadorias dos conselheiros Dib ELEIÇÕES 2000 - Sobre as didato a prefeito. O PMDB tem

Cherem e Carlos Augusto Ca- eleições municipais do ano que outros nomes como é o caso

minha, que, em princípio, deve- vem, Konell disse que o PMDB do Duwe (Adernar Duwe, ex-
rão se aposentarem março do ano está negociando com os dernais secretário da Casa Civil) e da

que vem. "Issotambém está sen- partidos considerados de es- Cecília (Cecília Konell, es-

do negociado em conjunto", re- querda para futura coligação. posa do deputado) que apa-
velou Konell, afirmando que as "Os partidos que integram a rece bem colocada na pe s-
chances de ser conselheiro do coligação Mais Santa Catarina quisa de intenções de voto -

TCE são reais. Segundo ele, a in- estão discutindo alianças, mas declarou, afirmando que está

oiicaçâo de Caminha foi técnicae fecharam as portas ao PMDB. otimista em relação à eleição

nãO)POlf�i��;:���f;;;�S�=:d;����r�O ;ÓpXi;�f;ito,l
!Jaraguá do Sul - O Dire

tório Municipal do Partido dos
Trabalhadores decidiu lançar o

professor e advogado Dionei da
Silva candidato a prefeito nas

eleições do ano que vem. O

partido já está elaborando o

programa de governo, que deverá
estar concluído nos próximos
meses. O PT trabalha com a pos
sibilidade de fazer aliança
somente com PDT e PPS,
seguindo a orientação da Exe
cutiva estadual, que em reunião
realizada no mês passado,
decidiu proibir coligações com

partidos que apóiam os governos
estadual ou federal.

Com cerca de 500 filiados, o
PT vem se estruturando no

Município, onde já instalou
núdeos no Três Rios do Norte,
Estrada Nova, Tifa Martins e

Jaraguá 84, que vêm discutindo
as propostas para o programa de

l AHAFUSOS PORCAS· ARRUELAS

1 "'E/FAX: (1I�71 .171·1111111

Falta mais
Muito bom o alargamento de algumas ruas de Jaraguá do Sul,

principalmente nas vias mais movimentadas.
A iniciativa calou os mais céticos e críticos, que juravam que

certos pontos seriam intocáveis.
Mas falta a faixa de pedestre para garantir segurança.

Aposta
Na opinião de Konell,

cerca de 60% dos
filiados do PMDB deverão

votar a favor do rompimento
do partido com o

governo federal.
- As bases não estão

satisfeitas com ,o governo
e querem o PMDB na

oposição, defendendo
o povo - aposta.

Caso tenha razão, a medida
facilitará coligações com o PT,

impedido de se aliar com

legendas que apóiam os

governos estadual e federal

Plebiscito
O deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) informou que
a legenda prepara para
setembro um plebiscito junto
aos filiados de todo o País

para saber deles se o partido
continua ou não a integrar a
base de sustentação do

governo FHC.
O PMDB vem discutindo a

saída do governo há tempo.
Mas a coisa tomou corpo
depois que o ministro das

Comunicações, Pimenta da

Veiga (PSDB), sugeriu o

rompimento com o PMDB.

governo. No ano passado, Dionei
foi candidato a deputado estadual,
sendo o terceiro candidato mais
votado em Jaraguá do Sul,
obtendo 6.454 votos, perdendo
apenas para os deputados es

taduais, em disputa pela reeleição,
Ivo Konell (PMDB), com 13.578
votos, e Udo Wagner (PPB), com
8.923.

.

serão feitas com os partidos do

campo democrático popular",
completou.

DEPUTADO - Dionei, um

dos sete suplentes de deputado
estadual pela Frente Popular,
deverá assumir uma vaga na

Assembléia Legislativa. A data
será definida durante o encontro

estadual do PT, marcado para
acontecer em novembro, pro
vavelmente em Blumenau,
quando o partido elege a nova

Executi va estadual.

De volta

Depois de ficar um ano no PMN, onde disputou eleição à
Assembléia Legislativa no ano passado, o garçom João Lacerda

retornou ao PT.
Em 1996, concorreu a vereador pelo PT.

. De acordo com Dionei, as

diretrizes estabelecidas pela
Executiva estadual impedem
coligação com o PMDB do

deputado Ivo Konell, que tinha
no PT o grande aliado para
vencer a frente de partidos que
está se formando no Município.
"O PMDB apóia o governo
Fernando Henrique", justificou,
inforrnando que a decisão sairá
em março, quando a Executiva
nacional se reúne para traçar as

diretrizes e os projetos para as

eleições. "Até lá, as negociações

ijADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na ,

sua segurança e tranqüilidade. '

O acordo para que os su

plentes assumam a vaga durante
, 30 dias saiu depois das eleições
do ano passado. Em princípio, os
suplentes, todos do PT, as

sumiriam ainda no semestre

passado, mas as executi vas
adiaram a elaboração do ca

lendário. Um deles assume a vaga
do deputado do PDT, Afonso
Spaniol.

�O�O O
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�ßßEç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Toninho Bahia, Banda SA e Banda
Cavalinho Branco.

A feira estará aberta de

segunda a sexta-feiras, entre 16
e 22 horas, e nos sábados e

domingos das 10 às 22 horas. A

abertura está marcada para às

19h30, com a apresentação da

Banda do 62°Batalhão de Infan

taria, de Joinville. Logo após,
show com a Banda Montreal.

A feira reserva ainda parque
de diversão, praça de alimentação
com pizzaria, lanchonetes e res-

taurantes.

A solenidade de abertura está

marcada para às 19h30.
O ingresso custa R$ 1,00,

com direito às atrações e a con

correr, no final da feira, a um Pa
lio EX zero-quilômetro; poderá
ser adquirido antecipadamente
nas empresas filiadas à Apevi.
Hermann informou que o preço
do ingresso é "convidativo',
sendo a maior fonte de receita.

A comercialização está sendo

feita por Sérgio Luís Decker.

Mais de 80mil pessoas devem
visitar os estandes daMultifeira
Novidade será a
Feira Alimentícia,
que reunirá 27

expositores
Jaraguá do Sul - Diretores

da Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu), coordenadora da 4"

edição da Multifeira, esperam
público de 80 m!l pessoas nos

dez dias de evento. A feira

começa na próxima sexta-feira

(9) e vai até o dia 18, no Parque
Municipal de Eventos. As

novidades deste ano são a Feira

Alimentícia, que vai reunir as

indústrias do setor, o Salão

Gourmet, onde as empresas

especializadas ministrarão cursos
rápidos de culinária e pratos
típicos, e a.l " Semana Gastronô

mica, um rodízio de restaurantes

para servir os visitantes. A

Multifeira conta ainda com a

Feira Industrial.

Segundo o ,presidente da

Apevi, Richard Hermann, a Feira
Alimentícia reunirá 27 expo
sitores no Pavilhão A, mostrando
o crescente potencial do setor no

'Município. "Estão confirmadas
entre os expositores empresas ja
raguaenses de renome interna

cional, como é o caso da Duas

'Rodas Industrial, Sasse e

Bretzke", informou, acrescen

tando que a professora de

culinária Cida dos Santos coman

dará o Salão Gourmet, ensinando
receitas das cozinhas brasileira,
alemã, polonesa, italiana e hún-

Medicamentos têmreajustes de 3%
Brasília - A Abifarma (As

sociação Brasileira da Indústria

Farmacêutica) reajustou em

3%, a partir de quinta-feira (I),
88,4% dos medicamentos

produzidos no País. O índice é

resultado do acordo entre Se

cretaria de Acompanhamento de

Preços do Ministério da Fa
zenda e representantes dos
fabricantes. Segundo eles, o

reajuste é decorrente do au

mento do preço das matérias

primas e .d o s insumos na

cionais, provocado pela des

valorização do real.

Esse é o segundo de uma

série de três reajustes que
.incidirão sobre os medicamen

tos. O primeiro aconteceu em

junho e elevou o preço dos
remédios também em 3%, em

média. O outro está previsto pa
ra o mês que vem, cujo valor

ainda não está definido, mas,

segundo especialistas, deverá

ficar na mesma faixa dos an

teriores.

Em março, abril e maio, a
Abifarma conseguiu do governo

reajustes no preço dos medica

mentos, depois de um acordo

, com o Ministério da Fazenda.
As indústrias conseguiram o

reajuste alegando que os efeitos
da variação cambial - pro
vocada pela crise do real -

aumentaram os custos das

matérias-primas e dos materiais

importados prontos, usados na

fabricação dos remédios.
Com o acordo, o governo

permitiu que, a cada mês, os

medicamentos tenham reajus
tes. A Abifarrna tomou como

base para os reajustes os 100

medicamentos mais vendidos

no País, que representam 42%

do mercado brasileiro. Após a

pesquisa, foi apresentada uma

tabela com as variações de pre

ços, que culminou na média.

FONE/FAX: (047) 373-0027

Expectativa: Hermann acredita em público recorde /la Multifeira

pamentos. "Para este ano, as em

presas do setor industrial vêm re

cheadas dê novidades", com
pletou Hermann.

ATRAÇÕES - A 4" Multi
feira vai promover diariamente, no
Pavilhão C do Parque Municipal
de Eventos, diferentes atrações ar
tísticas e culturais, com destaque
para os shows de Wandeco Pipoca
e Dayse, Alex e Madson, Banda

Matusa, Banda Faraway, Banda
Habeas Corpus, Banda Montreal,
Sandro Luís e Clóvis, Teletubies,

gara. Ele lembrou que o leilão de

máquinas e equipamentos usados
será realizado em setembro.

Outra atração da Multifeira é

o minishopping, com 19 es

tandes para a comercialização de

artigos em couro, confecção,
acessórios e bijuterias. J:'.. Feira
Industrial vai reunir no Pavilhão
B 70 expositores, de diferentes

segmentos, comércio e presta
dores de serviço, com destaque
para o setor moveleiro, veículos,
informática, máquinas e equi-

TRABALHOSGRÁFICOS JOCAPI
REDIJO TRABALHOS ESCOLARES VIA COMPUTADOR
CARTÕES DE VISITA, CONVITES DE CASAMENTO

FILMAGENS DE FESTAS DE ANIVERSÁRIO, JOGOS DE
FUTEBOL E EVENTOS VARIADOS

r';\!m�[�: ---------------------,

II O "'O:S�:;;ing Center Breithaupt, com inauguração prevista para outubro, firmou contrato

com a Rede CNC de cinemas.
I As três salas do shopping estarão incluídas no circuito de lançamentos nacionais, trazendo
I para Jaraguá do Sul as novidades do cinema nacional.

I O Grupo Breithaupt já comercializou 87% dos espaços para lojas.

I O ACâmara de Guaramirim aprovou a alteração do Código Tributáriq do Município, proposta pela

I Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim).
O novo texto da lei complementar estabelece multa de mora de 0,33% ao dia para os tributos e

I contribuições não pagos nos prazos previstos.
I A lei define ainda que a multa não poderá ultrapassar 10%. Pela legislação anterior chegava a 20%.

IDA FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas) de Santa Catarina entrou com

I mandado de segurança contra a cobrança da CPMF (Contribuição Provisória deMovimentação
I Financeira).

I
Outras entidades já recorreram à Justiça contra o imposto e tiveram liminares favoráveis.
A FCDL estima que, caso seja concedida a liminar, cerca de 20 mit lojas no Estado serão

I beneficiadas. -

I O O governador Esperidião Amin, o secretário estadual de Fazenda, Antônio Carlos Vieira, e o

I presidente do Besc (Banco do Estado de Santa Catarina)" Victor Fontana, esti veram reunidos na tarde

I de ontem, em Brasília, com o presidente do Banco Centra,l, :,-.rmínio Fraga.

I Na pauta, a decisão sobre o Besc, que se arrasta desde o 1IllCIO do ano.

Os números do balanço da instituição, referentes a 1998, são aguardados com ansiedade.
I O Besc tem até a próxima terça-feira (6) para apresentar o balanço anual ao Banco Central.

,

L ----�

(Exceto aos sábados)

Fone: 975,-4366

�OPORTUNIDADE
Aprenda a plantar COGUMELOS tendo bons lucros, em um pequeno
espaço a partir de 20m2, com a primeira colheita em 25 dias.

Curso teórico, prático na
plantação e suporte técn ico.

Ajudamos a escolher o local do plantio e
ProduzirTipo Exportação.

Ajudamos a Comercializar sua produção a R$ 130,00 o quilo.
Objetivo: Formar um grupo de Produtores
Venha visitarnossaProdução
Curso Ministrado pelo Técnico

Fábio Krüger Torrens - Crea TI049692·8
Maiores informações:

Rua: Itapocu Hansa, 3.411- Fone: (047) 973-9508 ou 975-2247
Bairro Três Rios do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Banda
Cidade

Negra
momentos

antes de
subirao

palco da
Notre

.�.

A galera de Jaraguâ do Sul e região se rendeu ao

contagiante som afro-brasileiro do Cidade Negra

�� EXPRESSÃO
Com a implantação da

circulação bissemanal do Jornal
CORREIO DO POVO, a coluna

Expressão passa a ser veiculada
nas edições de sábado.

Entretanto, haverá divulgação
de alguns eventos que
acontecerão às sextas-feiras, já
que a coluna continuará sendo

exposta no início do final de

semana, em painéis colocados
no Quick Dog Lanches, Center
Som, Colégio Divina

Providência e Vip Café Chopp
Grill.

k *RANSFUSÃO,. DO ATOMIUM
Mais uma festa das quentes no

Atomium. O novo point da
cidade, localizado na Rua

Epitácio Pessoa (casarão da

antiga Recreativa Kohlbach),
realiza, na sexta-feira (2), a
Transfusion Underground
Dance. Dl Mano (Joinville)

CENTERRSOM

eD's - DISCOS - FITAS

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

estará no comando do som pop
e Dl Jefferson (Curitiba)
detonará o melhor do dance,
techno, trance e drum hass.
As I 00 primeiras pessoas
receberão, ja na entrada, um
drink energizado. Afinal, a

festa será em estilo "longa
metragem", já que por volta
das 5 da manhã será fornecido
um breakfast regado a muita

pizza. Ingressos, a R$ 10,00,
estão disponíveis no Som

Mendonça, Vip e Cowboys.

� CIDADE NEGRA
Mais de 2,5 mil pessoas
estiveram na Notre no último
sábado (26) prestigiando o

show "Quanto mais curtido

melhor", da banda carioca
Cidade Negra. Segundo a

assessoria de imprensa da

boate, todos os ingressos
foram vendidos. O reggae
rolou solto por mais de duas
horas e a moçada caiu na

dança, sem parar. Toni

Garrido, Da Gama, Lazão e

Bino ficaram impressionados
com a contagiante
participação do público.
Confira alguns dos bons
momentos da noite nesta

edição.

�
FESTA

ESPANHpLA
NO CAFE

Para comemorar a inauguração
do Bali Hai no litoral da

Espanha, que acontecerá no

próximo dia 15, o Café
Confusão abre as portas do
seu casarão, na sexta-feira (2),
parà a Invierno - Las
calientes noches de Ibiza. As

bebidas espanholas Belmonte

e Santa Fé serão distribuídas,
gratuitamente, até a 1 hora. O
Dl espanhol Richie enviou
uma seleção musical especial
para o Dl Lôlo incendiar a

pista pop do Café. No andar

superior, Dl Spiga comandará
a agitação em linguagem
techno e trance, Lá fora, no
'jungle, a banda Gata Parida

estará novamente marcando

presença. Para os marmanjos,
uma boa notícia: as belas

garotas que irão trabalhar no
Bali Hai da Espanha,
escolhidas recentemente em

badalado concurso no

Shopping Cristal, em Curitiba,
estarão presentes.

..., NOTRE
Boate Notre abrirá normalmente
suas portas neste sábado (3), a

partir das 23 horas. Mas já se

antecipa e convida a galera para

prestigiar a casa na próxima
quinta-feira (8), quando estará

recebendo a visita de vários

grupos de dança. Ingressos, R$
5,00 para sábado e R$ 3,00 para
quinta-feira, podem ser

adquiridos na Choperia da

Praça, Hobby Vídeo e O

Boticário fCalçadão).

� MANSÃO
A caravana do Dakota Elite
Model Look/99, considerada a

maior seleção mundial de

QUICK
DOG

DISQUE·LANCHE
371-5309

Aala

feminina
.

remou

absoluta
durante a

noitada

modelos, estará na Boate

Mansão, em Joinville, na
próxima sexta-feira (9), para
escolha dos rostinhos bonitos da

região que estarão participando
da fase estadual do concurso,
em Florianópolis.

� BALNEÁR!O,. CAMBORIU
A amiga Geórgia Mello anuncia

para o próximo dia 9, na

Cervejaria Mein Bier, em
Balneário Camboriú, a Festa
dos 2 anos do-Flash Power,
com distribuição de 1,5 mil

energéticos. Em tempo: nesta
sexta-feira (2), acontece a

Power Friday. Banda Estatura
Mediana e Dl Cezinha

garantem a animação da
noitada.

VEM AÍ A
PESTADO
MILÊNIO.
AGUARDEM!

IS" ' LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas LIda.

1989 -1999
10ANOS A SERVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cultura - lazer - entretenimento

depósito

Verdadeiro
protocolo de intenções, oMu

seuMunicipal Emílio da Silva compro
mete-se a priorizar ações educativas não

formais. Ao longo dos anos, catalogou, classificou,
pesquisou, conservou e expôs as mais variadas

-

coleções, conquistando prestígio como centro
.

cultural. Mas esbarrou num problema comum às

instituições que se ocupam do património
histórico, falta de estrutura. Ocupando prédio
deteriorado da Ferrovia Sul-Atlântico, com o

acervo
_

provisoriamente empacotado ou

encaixotado, o museu assemelha-se a depósito.
Fechado ao público por falta de segurança, o
edifício tem população própria, formada por
cupins e familiares,
"A prioridade da instituição. sempre foi os

projetos de caráter educativo, desenvolvendo

exposições temáticas e revistas educativas em
formato de gibi, para estabelecer comunicação
entre o acervo e a clientela de escolares", revela
a socióloga, funcionária domuseu, CláudiaMaria
Costa Corrêa. Segundo ela, o fechamento à

visitação obrigou a direção a partir em busca de

novas atividades. O Projeto História Oral foi a
última experiência de resgatar o passado, através
do depoimento de memória de idosos que
vivenciaram ou presenciaram fatos. Enquanto
aguardam 'novas definições, os funcionários

Edson Junkes/CP

Espera: ex-sede da Prefeitura de Iaraguá do Sul deve abrigar acervo do museu, depois da reforma

preocupam-se em catalogar e
acondicionaras obras.

O acervo do museu deve

ocupar o prédio da antiga
Prefeitura, na Praça Ângelo
Piazera, mas a Secel (Se
cretaria de Cultura, Esporte e

Lazer) não tem nenhuma

previsão sobre a data dessa

mudança. Segundo o secretário
Sílvio Celeste Bard, o projeto

para restauração do/prédio
está em fase de conclusão.
"Concluído o projeto, a obra

.

entra em licitação. Por

enquanto, o que podemos fazer
é preservar o acervo", con
forma-se. A partir disso, po
derá ser feita a instalação das

-

áreas de exposição, adequação
das salas de pesquisa e

documentação e restauração e

guarda do acervo. Nas atuais
instalações, existe projeto da

Associação de Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul
para construção de Centro

Histórico, mas para isso a

Prefeitura ou a sociedade civil

precisariam comprar o

património da rede ferro-
viária.
LEIAMAISÀPÁGINA 5

ll/iffillll�, Estofados ·

" .� KRAUSE
Req_.inte o seuBom Gosto

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

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jarélguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pastoral da Família da Igreja Evangélica
Luterana promoveu o 16°Reencontro de casais

Pastoral da Família da Igreja
Evangélica de Confissão
Luterana de Jaraguá do Sul

realizou o 16° encontro de

casais - REENCONTRO -,

no último final de semana -

dias 25; 26 e 27/6/99 -

Centro de Formação
Sagrado Coração - Bairro

Amizade.

Este REENCONTRO contou

com a participação de 27
casais, que receberam novo

ânimo, orientação,
fortalecimento e renovação
para omatrimônio. Trata-se de

umREENCONTRO comigo,
contigo e comDeus. Ao final,
os casais saíram transbordantes

de alegria. Paramuitos foi uma
segunda lua-de-mel. .

O encontro foi organizado
por uma belíssima equipe de

casais e assessorado pelos
pastores Carlos LuizUlrich e

Claudete Reise Ulrich.

Rogamos que Deus renove
todos osmatrimônios,
abençoando nossas fanúlias.A EDUCAÇÃO COMPLETA

�rcul0
Ita.li3.11Cl

de Jaraguá do Sul

9a Festa Italiana
Realizada nos dias 25 e 26 de junho, no Parque Municipal de Eventos,

com expressivo apoio da Prefeitura, em especial da SECEL (Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer), além dá imprensa, empresas patrocinadoras e,

principalmente do público presente, que atingiu quase 3,5 mil pessoas,
considerando os dois dias de festa.

Nas próximas edições falaremos de todos os detalhes da grande festa,
citando nominalmente os destaques.
Finalizando, registramos o agradecimento a todos que colaboraram, a

Comissão Organizadora, muito bem conduzida pelo diretor de Eventos,
Joãozinho Depiné.

Devanir Danna -

Presidente

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

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X ROTARAC - Continua o trabalho para reativar
o Rotarac em Guaramirim. Presentes nesta semana lideranças do
Rotarac de Blumenau e Joinville, que sob a coordenação do

presidente Alencar Vasques estiveram em reunião com os jovens
de Guaramirim, que estão dispostos em assumir o Rotarac de
Guaramirim e do Distrito 4650.

ROTARY X LAR DA CRIANÇA - O Conselho Paroquial
Pastoral da Paróquia de Guaramirim se reuniu em Assembléia
Extraordinária para apreciação do LAR DA CRIANÇA, que o

Poder Judiciário pretende instalar na localidade do Rio Branco, sob
a administração do Rotary Club e Casa da Amizade. Com a

presença do vigário padre Ademir, juíza de Direito dra. Sônia,
funcionários do Conselho Tutelar e representantes do Rotary, foi

I aprovado por unanimidade pelo Conselho Pastoral Paroquial a
instalação do "LAR DA CRIANÇA". Com este resultado se dará
andamento ao Protocolo de Intenções, que será assinado com a

MitraDiocesana de Joinville.já queDom Orlando aceitou a iniciativa,
quando em audiência com líderes do Rotary Club. Lamentamos às

lideranças não-participativas que tentam deturpar a iniciativa. Há
quase 2000 anosCRISTO afirmou: "Pai, perdoai, porque não sabem
o que fazem".

ROTARY X DONA LAURA -Com alegria o Rotary recebeu
a iniciativa de denominar a Associação de Moradores da "Vila

Esperança" em "Laura de Borba". Nada mais justo em perpetuar
a "dona Laura", para isto o Rotary Club expedirá ofício aos poderes
públicos apoiando a iniciativa e recomendando a aprovação. Ao
nosso companheiro Cleber, presidente da associação, os nossos

parabéns. Dona Laura já foi homenageada como "Mãe" do Ano

do Rotary Club, em reunião festiva.

ROTARY X ASSOCIAÇÃO DE MORADORES -

Elogiável a iniciativa do vereador Valério Verbinem em convidar o

deputado Adelor Vieira para uma palestra na Câmara Municipal
de Guaramirim, quando abordou a importância das associações na
atual conjuntura política e econômica do País.' É necessário que a

.sociedade caminhe à frente do Estado, para isto é preciso
consciência e formação. Parabéns pela iniciativa. A palestra
aconteceu na noite do dia 2 de julho.

ROTARY X FEINSO - O Rotary se fez representar na 2a

Feinso pelo companheiro Marcos Roberto Hasse. Parabenizamos

os organizadores da Sociedade Diana e agradecemos o convite. É
de suma importância a perpetuação daTRADIÇÃO, pois um povo
sem história não é povo. Para aprofundarmos a parceria na

.

sociedade é necessário a integração, o apoio e a entre-ajuda. Está
aí um exemplo de civismo e companheirismo demonstrados pelas
sociedades presentes na Feinso:

I'

ROTARYX CONSELHODIRETOR - Neste final de junho
e início de julho entre o Rotary, Rotarac e Internac, somos 42 mil

conselhos diretores novos que assumem o ano rotário 1999/2000.
É a altemânciá do poder com coerência, confiança e continuidade
rumo ao ano 2000.

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

Telefone

(047) 373�0187

-ADVOCACIA Posto de

(,� Gasolina·
y Maiochi

. Ltda.

Marcos Roberto Hasse

OAB/se 10.623
Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Rua Reinaldo 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



Sábado, 3 dejulho de 1999 CP CRIANÇA CORREIODOPOVO· 3

Os pais, José Jair
Giovanella e Noeli Maria
Maas, festejaram Com

muito orgulho o

aniversário da querida
filha Juliana Maria Maas,
que completou :3 aninhas

no dia 22 dejunho.
Parabéns pelo seu dia!

'ousa completou 1 ani�o
Natalla Lais ae S;

p béns. dos paiS,
O d J'unho ara

dno dia :3 e .

dr de Sousa, e a

José Benedito e San a

irmã Natasha

Mehjssa Iara aniversariou no dia 30 de

junho, a família parabeniza pelo 1° aninho

O garotão Lucas S. Breis

completou 1 aninho no dia
I de julho. Parabéns dos

pais, Cícero C. M. Breis e

Lucinei S. Breis

Bruna Matta Piazera

completará 7 anos no dia 5
de julho. Desejos de
felicidades dos país, Cláudio
e Cerize, avós, tios, primos e

amiguinhos

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - musica -

futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.

I>
II ESCOLAR

Marcos A. Póvoas
Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro 1-'Jaraguá do Sul- SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112

................................................ :

19/6/99 - José Vitor Krüger
19/6/99 - Bruna Ghellere Baittinger
20/6/99 - Rhuan Carlos Zanchin Bertholdi

20/6/99 - Luan Bassi

21/6/99 - Camila Custódio

21/6/99 - Alícia da Cruz Goya
21/6/99 - RonielsonWengrzynerk
21/6/99 - Arthur Filipe Santos Cardoso

22/6/99 - Patricia Gessica Krueger
22/6/99 - Luana dos Santos

22/6/99 - Ana Carolina Nascimento

23/6/99 - Talita Schimanski

23/6/99 - Jhonathan Mendonça de Toledo

o sorr-iderite Eduardo Felipe de

Castro, filho de Célio e Jucélia de
Castro, completou 6 meses no

último dia 2/3/6

..

Jenifer Klein (centro), filha de
Leonora Klein (Klein Cortinas),
comemorou aniversário (12 anos)
com os amigos na sua residência.
Na foto, com as amiqas Rafaela

(esquerda) e Larissa

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLrNICA�an/a Weodá

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CESJS recebe Comissão do Conselho Estadual de Educação
Foi instalada na noite
de terça-feira (dia 29) a

Comissão de
Credenciamento do
Conselho Estadual de

Educação que irá

acompanhar o processo
de implantação do
Centro Universitário de

Jaraguá do Sul. A
diretora geral do CESJS

(Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do

Sul), professora Carla

Schreiner, recebeu o

presidente da comissão,
Msc Aristides Cirnadon,
da Universidade do
Oeste de Santa Catarina,
e seus integrantes, as
mestres Elizabeth
Rabaldo Botan, da
Universidade do Vale do

Itajaí, e Graziela Dias

Alperstedt, da
Universidade do Sul de

Santa Catarina, que
formam a Comissão de

Consultores. O relator
dos trabalhos será o

conselheiro Cesar Luiz
Pasold.
Os centros

universitários são

instituições de

educação superior que,
abrangendo uma oumais
áreas do conhecimento,
se caracterizam pela
excelência do ensino,
comprovada pela
qualificação do çorpo
docente e pelas
condições de trabalho
acadêmico oferecidas à

comunidade escolar,
com grau de autonomia
definida no ato do

credenciamento,
assegurada, nomínimo,
a possibilidade da

oferta de cursos de

graduação reconhecidos
fora de sua sede, a
criação de novas

habilitações entre os

Divulgação

cursos existentes e o

aumento do número de

vagas para oferecê-los
em novos turnos ou

permitir até o ingresso
de dois anuais.
A previsão, segundo a

direção do CESJS, é

que a comissão avalie
todos os pontos da

legislação do Conselho

Estadual de Educação.
"Um dos pontos mais

positivos neste trabalho

é a união de todos os

funcionários,

professores e

acadêmicos em torno

desta avaliação.
Estamos confiantes
num resultado

positivo", informou a

professora Carla

Schreiner.

,Cursos de Pós-Graduação continuam
recebendoinscrições

Os cursos de Pós Gra

duação "Lato Sensu" do Centro
de Ensino Superior de Jaraguá
do Sul continuam recebendo

inscrições para o segundo
semestre. Os cursos são:

Planejamento Regional, Atual
ização em Técnicas de Análise
e Projeto Estrutural, Negócios
Internacionais, Máqui nas
Elétricas Rotativas e Logística
Empresarial.

O curso de Logística Em

presarial quer promover a

formação e qualificação de

pessoal que, por força de suas

atividades usuaís ou pela
motivação que a questão des

perta, necessitam de infor

mações práticas sobre os

conceitos que envolvem as

questões de transporte e lo

gística empresarial, bem como

das técnicas relati vas ao estudo
da cadeia de suprimentos, sua

análise e adequação aos

sistemas de produção.
O curso de Negócios Inter

nacionais busca analisar e

,

diagnosticar os cenários inter

nacionais, visando estabelecer

estratégias competitivas ade

quadas aos mercados inter

nacionais, preparar tomadores
de decisões nos negócios no

mercado externo; estimular a

investigação e a busca de novas

oportunidades nos emergentes
mercados globais, preparar os

participante_s p ara liderar e

coordenar equipes de trabalho
voltadas às atividades ligadas ao

comércio internacional.
O objetivo geral do curso

de Planejamento Regional é

aprimorar a formação teórico

prática de profissionais
ligados à área do planeja
mento urbano e rural através

de uma visão ecossistêmica.
Ele irá capacitar profissionais
para a investigação, com

preensão e intervenção nas

questões do uso e ocupação
do solo urbano e rural, con
siderando seus aspectos sócio
econômicos e seus efeitos
sobre o meio ambiente ..

Já o curso de Atualização
em Técnicas de Análise e

Projeto Estrutural visa à

atualização de profission�is de

engenharia nas modernas

técnicas do projeto e análise

de integridade estrutural de

componentes e sistemas me

cânicos. Especificamente,
verificar a validade do modelo
de análise empregado, iden
tificar e avaliar es modos de

falha pertinentes e julgar o

grau de comprometimento da

estrutura.

Finalmenfe, o curso de

Máquinas Elétricas Rotativas

objetiva introduzir novas

técnicas de projeto e sobre
tudo de análise de projetos de

máquinas elétricas nas rotinas

de trabalho dos engenheiros
eletricistas da região. Como
efeito secundário pretende-se
obter uma discussão d o s
temas que possam vir a ser

estudados conjuntamente por

equipes das empresas e da

universidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se uma geladeira
industrial com cepeciäede
pará 1 boi, com 3 portas,
seminava, com pouco uso.

Tratar aqui no
CORREIO DO POCO ou pelo
telefone: 370-8649 clMaria.

Transfers Costa

Aplicação de Transfers

e bordados em:

Confecção em geral,
bonés, mouse pad,
material magnético;
camisas e bonés

personaliados placas
decorativas e

condecorativas,

displays, certificados,
cartões de visita, etc.

Rua Joaquim Franciscode Paula, 279

Fone: (047) 371-5317

Vende-se Vídeo Locadora
em funcionamento na Vila
Lenzi - com ótima clientela

Tratar 371-8273

Vende-se aparelho de som
CCE carrocel cl3 Cõ's por

R$ 250,00 e casa de
madeira de 70m2, terreno
de 700m2. Aceito carro até
R$ 3.000,00 - Tratar no
telefone 975-4218

Vende-se estoque de loja
de roupas - 372-3443

Mais um empreendimento PIERMANN

TRANSENTULHO
Coleta de Entulhos e Resíduos

I

Rua Francisco Piermann, n° 81 - Vila Lenzi

�"�e��t1�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

VENDAS
CASAS

Vénde-se computador
completo com impressora
Tratar no telefone 975-3807

Vende-se terreno na Figueira
com 405m2 - preço a

combinar - tratar 371-1487

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

Rua Joinville, 1532 - Tel./Fax (047) 372-1185

114· Alv. na R. José Menegotti - NOVA BRASíLIA - c/loja de esquina
117 - PREÇO DEOCASIÃO-Alv. em TRÊS RIOS DO NORTE-RS 23.000,00 À VISTA
118 - Alv. c/108m', num terreno de 622,50m', em Schroader - RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

2Ól - Troca-se sala - CENTRO MÉDICO ODONTo'LÓGICO porterreno residencial
202 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada mais
financiamento .

203 - CENTRO - c/ suite, 2 quartos e dep. emprego - RS 60.000,00
204 - c/ 2 quartos no AMIZADE - R$ 14.500,00 - Entrada mais flnanciamento
205 - c/3 quartos no AMIZADE - RS 15.000,00 - Entrada mais financiamentO
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - c/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 + financ.
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINi" com 83m'

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA c/ 600m' - próx. Pref. Municipal - RS
25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa anliga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/l.930, 18m' - RS 380.000,00 - PARCELADO
3Ó5 - TERRENO CI 572,80m'. nas proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RIO CERRO c/75 morgos, c/ água. palmilos, árvores nativas - RS 70.000,00
307 - De esquina no LOT. STO. ANTÔNIO - NEREU RAMOS - R$ 8.000,00
308 - Numa LIa. da Erwino Menegotti -cl 644,00m'- RS21.500,00
309 - lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS 17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com '726m' - Beira Mar - RS
70.000,00
312 - Comercial Walter Marquardt 660m', c/22m de frente p/ asfalto - 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 RS 15.000,00 cada lote.
316 - Área de 7.066m', sem benfeitorias, VILA LENZI- RS 40.000,00
317 - no CHICO DE PAULA c/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 c/420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI -

101 - BAIRRO CZERNIEWICZ. num terreno de 900m' - RS 69.000,00
102 - Alvenaria noMo - CENTRO - cl suitemais 3 quartos, com churrasqueira, lareira.
lavabo, permuta com apartamento aqui em Jaraguá do Sul e em Balneáriode Camboriú.

103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - MADEIRA, COM 3 QUARTOS, NA R. RICARDO HASS, EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO - RS 32.000,00
105 - Alvenaria na SCHROEDER cl 108m', num terreno de 450m' - RS 16.000,00
106 - OFERTÃO. alv. no BAIRRO SÃO LUís, Entr. RSI 0.000,00 + PARCELAS/

RS 500,00/Mês
107 - Casa em alvenaria. c/150m'. num terreno cl 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/I suíte + 1 quarto + 1 bwc- 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 23.000,0.0
113 - EM Nereu Ramos - em construção, negócio de ocasião - RS 30.000,00

RS 15.000,00
320 - RAU com frente para Erwino Menegotti - RS 18.000,00 - bem negociável
321 - VERSALHES c/644,00m' - RS 18.000,00
323 - c/441 m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" - VILA RAU - RS 7.500,00
324 - cl 448m' -JARAGUÁ ESQUERDO - Entr. RS 5.000,00 + parcelas RS 500,00/mês
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m'- RS 21.000,00
326 - a 200m da FERJ, numa lateral da avo DOS IMIGRANTES c/ + de 500,00m'
327 - na Rua Guilherme Hass - JGUÁ ESQUERDO - RS 14.000,00
328 - novo com 880m' de área, com 670m' de área construida, Rua Emilio Stein
- CENTRO
329 - PRÓX. DO CHAMPAGNAT c/615,35m' - RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM c/l.l0lm' de esquina - NO CENTRO
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO / JGUÁ ESQUERDO, c/ 429,00m' - RS
25.000,00 - NEGOCIÁVEL

.

332 - No RESIDENCIAL ELiSABETH - CHICO DE PAULA - c/ mais de 700,àOm2

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEt.., 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 Vargas - 10 andar - CENTRO - RS 250,00
403 - APTO. TÉRREO c/2 e 3 quartos no Residencial Ágata - 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. Hospilal Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
408 - APTO. CENTRO c/I suíte + 2 quartos + ç!ep. emprego - RS 350,00
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3 bwc
411 - APTO NO 1::0. PETÚNIA, RUA JOSÉ EMMENDOERFER - R$ 300,00
412 - APTO. c/3 quartos, na LEOPOLDO JANSSEN - CENTRO - rs 31 0,00 - C/
2 QUARTOS - RS 290,00
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIOT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. c/3 dormitórios + sacada grande - próx. Weg I - RS 350,00
415 - APTO c/I suite mais 2 quartos - EDIFíCIO ISABELLA
416 - QUITINETE na RUA JOÃO PICOLLI- RS180,00
417 - QUITINETE TÉRREA. no CZERNIEWICZ - RS150,00
421 - SALAS COMERCIAIS c/120m2e 150m' na RUA JOSÉ EMMENDOERFER
- próx. Weg I
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingo.s Chiodini - CENTRO - c/mobilia
Ótima para consultório ou escritório - RS 400,00
425 - GALPÃO INDUSTRIAL c/120m' - Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt - RS
400,00

A EXTIMBRAs está de casa nova!
Para melhor lhe atender, agora em sede própria:
Rua José Emmendoerfer, 1160

Telefone: 371-,6412

Extintores de incênd' .

• Industrial 10.

• ReSidencial• Automotivo
• E .

QWpamentos de segurança
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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370-7798 / 975-1827

Imóveis

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

www.premierimoveis.com.br
Casás

Centro
Centro
João Pessoa

Figueira
Schroeder
Vila Nova
Vila Nova

Alvenaria com 112m2, terreno 558m2, Rua Guilherme Weege"
Alvenaria com 240m2, terreno 2075m2, Rua Barão Rio Branco".
Alvenaria com 84m2,terreno 343m2,Rua Francisco Panstein"

�adeira com 60m2, terreno 395,1m2, Lot.Divinópolis"" ....
Mista com 100m2, próx. Parque Aquático Junkes..
Alvenaria com 227m2, terreno 859m2, Rua 28 de Julho ..

Alvenaria c/70m2 em constr,terreno 465m2, Lat.Rua 25 Julho ..

130.000
230.000 a Neg

17 .100
25.440
25.000

200.000 a Neg
28.500 a Neg

Terrenos
Amizade
Vila Nova
Riô Cerro
Rio Cerro
Guaramirim
São Luiz
Schroeder
Amizade
Vila Lenzi

420m2 Rua Emilia Hornburg - Ao lado Champaqnat.. ...
877,5m2 Rua Josephina Vavassori., .. " "" .

U87m2 Rua Pe.Aluisio Boening, próx.Noviciarío.i.. .........
416m2 Rua 982 Loteamento Raios de 801. .

368,9m no loteamento Vila Carolina " .

350m2 Rua Emílio 8chultz " " " .. " .

40.000m2, próx. Parque Aquático Junkes .. " .. " ", .

13.000m2, Hua Roberto Ziemann ".

3.814m2 Rua Marcelo Barbi "".

18.000
20.000

12.500 a Neg
3.500t28x200

5.500
15.000
25.000

180.000 a Neg
65.000

;-:-:.:

25.000aNeg
Galpã.o

Amizade Galpão 225m2, terreno 3375m2, Rua José Martins, 661 .....

Fazenda
Fazenda com 50 hectares,casa madeira 120m2 em Lagoa Nova. 180.000 a Neg

Dispomos de outras ofertas: Consulte-nos!
Financiamento de Imóveis junto ao Banco HSBC Verifique Conosco!

Vende-se casa no bairro Águas Claras cl 100m2 de alvenaria por
R$ 18.000,00. Aceito carro. Tratar 370-4335 com Albinno ou Rose

Vendo móveis para casa completa, sala, cozinha e quarto. Troca-se por
carro ou mécuine reta. Tratar na Rua José mmendoerfer, 39 - apto 02

Aluga-se casa em Nereu Ramos cl5 peças. Tratar 276-0216 cl Celina
.,

Vende-se berço semi-novo por R$ 50,00Tratar 371-5791 c/ Neiva

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m' e terreno com 724m'. R$ 70.000.00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m' e terreno cl 700m'. Valor R$ 150 mil negoc. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m"e terreno murado com 679m', ótima localização. Valor R$ 55.000,00 negociável
(especial)

.

• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m' - terreno 500m' - central. Valor R$ 100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa boa de madeira com 110m' - terreno cl 370m' - 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. centrat com 1 suite mais 2 quartos, área de 140m', R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00

-

• Apto. em ltaja! perto da Univale - 1 suite + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65:000,00
• Apto. em Meia Praia 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 930m' alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m' - R$ 60.000,00, negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m' plaino, ótima localização. Valor R$ 80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m' - R$ 29 mil
• Terreno cl 440m' - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia - alto padrão cl 780m' - R$ 38.000,00
• Sala Comercial cl 111 m' no Ed. Tower Center, 2' andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.

ALUGA
• Apto cl 1 dormitório - Rua Joinville cl garagem - R$ 230,00
• Sala comercial - Rua Joinville - R$ 450,00

• Excelente casa alvenaria - ótimo padrão - R$ 550,00 - Guaramirim
• Casa alvenaria - Vila Baependi - 3 dormitórios - R$ 350,00.

Rua Epitácio Pessoa, n!! 60 - Centro ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: .(047) 372-1347 - (047) 372-2088
-

PLANTÃO: 975-0662

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

Imobiliária Menegotti Ltda.

CRECI W 550-J

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

ÓTIMA CASA EM ALVENARIA

LOCAL: Bairro
Amizade com

área de

440,00m2
contendo 3
suítes e demais

dependências -

casa com

piscina e garagem para 4 carros

, ::-" CASA EM ALVENARIA,;�:�r?:;·

dependências

LOCAL: Bairro
São Luiz com

área de

120,00m2
contendo 4

quartos e

demais

CASA EM ALVENARIA

LOCAL: Bairro São
Luiz com área de

70,00m2 contendo 2

quartos, sala, copa,
cozinha, bwc,
garagem

TERRENO DE ESQUINA -

LOCAL: Rua
Rudolfo

Hufenuesller,
esquina cl Rua
Heleodoro Borges -

ÁREA: 357,80m2

TERRENO

LOCAL: Bairro Amizade
ÁREA: 450,OOm2
VALOR: R$ 15.000,00,

.

TERRENO

LOCAL:
Bairro Estrada

Nova, com
área de

526,50m2
VALOR:

R$ 12.000,00

APARTAMENTO CENTRAL,

.LOCAL:
Edifício

Klein,
contendo 1

suíte, 2
quartos e

demais

dependências
VALOR: R$ 75.000,00 - NEGOCIÁVEL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua: João
Marcatto, 13 -

3° andar
Centro - Área:

62, 13m' - Valor
.

R$ 25.000,00
,

Rua: Henrique Marquardt, 62 - Czerniewicz - Terreno:
397,50 - Const: 200,00m' - 3 dorrn. + sala + COZo + bwc
+ área de serv. + churrasqueira garagem - R$
60.000,00

Hua. Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Lado Moveis Vieira
- Calçadão - Centro - Área 144m' - R$ 2.000,00

Rua: Av, Mal.Ftonano Peixoto 35 - Centro - Area:

475,25m' - cl estacionamento - R$ 3.000,00

Rua:JoãoMarcano-CIOllIr, -r,·,.·" 111.7411l'-R$1.112,00

Oliveira, 1320 -

Edifício Isabela
\

- Centro - 9°
- andar - 1 suite

+ 2 dorrn. cl

garagem R$
450,00

SAOPAULO PARANÁ

Rua: João Marcatto, 13 - 6° andar - área: 115,88m' - 1

suite + 2 dorrn., + sala + cozo + 2 bwc + área de serv, +

garagem - R$ 70.000,00

Rua: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 364 - Centro -

Calçadão - 2 dorrn. + dep. ernp. + garagem - R$ 350,00

Rua: Tufie Mafud, 86 - Centro - 2 oorrn, cl garagem -

R$ 335,00

Rua: Av. Mai.
------�.--.., Deodoro da

__...-c••• Fonseca, 425-
Centro -

Calçadão
_J. 3° andar - 1

suite + 2 dorrn.
+ dep, emp. cl
garagem

�, R$ 450,00

Edifício
Dianthus -

Rua:
Marina

Frutuoso
n° 300 - 1

suite + 2
dorrn, +

dep. emp.
+ 2 vagas

de

garagem
R$ 560,00

VENDE-SE
Excelente loja localizada no centro de

Jaraguá do Sul. Ótimo Ponto Comercial
com estoque e instalação de excelente

qualidade. Especializada em artigos
femininos de diversas grifes nacionais.
Valor R$ 78.000,00

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

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser

liA Preterida" do jaraguaense no ramo
Imobiliário.

Este ano também fomos premiados por
mais duas empresas de pesquisa e

publicidade: ��@[?�-São Paulo e

[?@[g[}dJßlVJ�-Paraná
Agradecemos a escolha, estamos sempr
à disposição e procuraremos melhorar

cada vez mais o atendimento ao nosso

cliente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SOBRADO NOVO
103 . Ótimo sobrado COIII 2201112, 1 suíte, 2

quartos. garagem pura 2 uutonuiveis com

possibilidade ppra montar piseine - 1l0VO - Ruo
Marcelo Barbi . \fi/a Lenzi . átinro preço.

Valor: Entrada de R$ 50.000,00 + /2 parcelas
corrigidas pela poupunça.

TERRENOS
202· Comercial 2.22001' . Rua João Planinscheck - R$ 70.UUO.OO
203 - 3.540m' - lateral João Planinscheck - RS 55.000.00.

.

204 - Comercial 1.250m' - Rua Walter Marquardt. em frente Posto Cidade - RS 75.000.00
206 - 5.000m' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 55.000.00.
208 - 619m' - Rua João Nunes com calçamento - Bairro Czerniewicz . RS 32.000.00
209 - 02 cl 420m' cada - Rau - próx. Campo· R$ 12.500.00 cada.
211 - 350m' - Vila Lenzi - próx. Colégio Albano Kansler - R$ 23.000.00
215 - 450m' - Figueira - próx. Colégio Holando Gonçalves - R$ 20.000,00
217 - 4.900m' - 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 - 1857m' 'cI34.75m de frente pl Rua - ótimo terreno fundos da Marisol - R$ 48.000.00
236 - cl 1645.17m' - Bairro João Pessoa - Rua João Jahn - R$ 20.000.00
238 - 5.281 ,Sam' - Próximo COHAB da Weg - Ótimo terreno para indústria - R$ 60.000,00 (Negociável)
237 - cl 412,50m' - Nereu Ramos - atraz da Igreja - R$ 8..500.00

CASAS
104 - Alvenaria com 206m'. I suíte. 2 quartos - em freme Colégio Giardini Lenzi - R$ 65.000,00
105 - Sobrado novo cl 4 rOm', ct terreno de 855m' - Rua Amazonas, 147 - Centro - R$ 250.000,00
110 - Alvenaria com 106m' - Terreno 600m' - Figueira - próx. Holanda Gonçalves - R$ 55.000,00
112 - Mista de 150m' cl terreno de 600m' lareral 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. 215 - Baependi . R$ 58.000.00
123 - Alvenaria cl 132.00m', 3 quartos - Vila Lalau - próx. a Marisol - R$ 58.000.00
126 - Alvenaria cl 154m' - Rua João Planinchek - Nova Brasília - R$ 39.000.00
131 - Alvenaria cl 150m' - I suíre. 2 quartos. demais dep. - Ru Fritz Lange. 178 - João Pessoa - R$ 48.000,00
132 - Alvenaria cl 140m' - 3 quartos e dernais dep. - Rua Lourival Zocatelli - B. Vila Lenzi - R$ 58.000.00
133 - Alvenaria cl 170m' - 3 quartos e dernais dep. - Rua Victor Rosemberguer, 295· Vila lenz i - R$ 65.000.00
GALPÃO - em fase de construção com 346m'"com terreno de 542m2 - Figueira - Pró x. Colégio
Holando Gonçalves - R$ 56.000,00 - aceita proposta

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

,

I

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

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 372'{)153 - 370-7238
CELULAR 973-5097

CRECI1762·J

VENDE
Ref. 018 - Apto: 126m2 - 3 quartos, 2 bwc, sala, copa,

cozinha, dep. emp., garagem - EdiL Picolli, Centro - R$
48.000,00
Ref. 077 - Casa Alv.: 270m2, 6 quartos, 2 bwc, sala, copa,
cozinha, área de serviço, churrasqueira, 3 garagens - Vila

Nova -'R$100.000,00
Ref. 072 - Casa Alv.: 175m2, 3 quartos, 2 bwc, 2 salas,
copa, cozinha, área de serviço, dispensa, 2 garagens - Jguá
Esquerdo - R$ 67.000,00
Ref. 098 - Prédio com sala comercial e 2 aptos, cada um com: 3

quartos, bwc, sala, cozinha - Ana Paula - R$ 55.000,00
Ref. 036 - Casa alv.: 179m2 - 4 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, bwc, garagem - Nova Brasília - R$ 55.000,00
Ref. 084 - Sobrado: 150m2 - 3 quartos, bwc, sala, sacada,
bwc, sala, copa, cozinha, dispensa, garagem, churrasqueira
- Amizade - R$ 53.000,00
Ref. 155 - Casa de Madeira: 99m2, 3 quartos, 2 salas,
cozinha, bwc, abrigo + edícula cl 3 peças - Vila Nova - R$
25.500,00
Ref. 145 - Casa de Madeira: 50m2, 2 quartos, sala, cozinham
bwc, área de serviço, abrigo - Chico de Paula - R$ 12.000,00
Ref. 182 - Terreno: 15x25 = 375m2 - Próx. prefeitura - R$

18.000,00
Ref. 067 - Terreno: 12x28 = 336m2 - Vila Lalau - R$ 16.500,00
Ref. 165 - Terreno: 15x35 = 525m2 - Jguá Esquerdo - R$

13.000,00

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE N,ECESSITA DOS SEGUINTES
PROFISSIONAIS:

OPERADOR DE PLAINA (Ramo Metahírgico - Trabalhar em Corupá)

MECÂNICO DE CAMINHÕES e AUTOMÓVEIS

ENGENHEIRO MECÂNICO

SERRALHEIRO

ARQUITETO

REPRESENTANTE COMERCIAL (3° Grau)

CONFEITEIRO (Com Experiência)

VENDEDOR (Técnico Mecânico)

TRADUTOR (Inglês)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° Grau Completo)

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (Indústria Moveleira)

SECRETÁRIO EXECUTIVO I ADMINISTRADOR

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal200 - 89.255-000
Fone (047) 371-4311- FAX (047) 372-1991 humana@netuno.com.br

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

VENDE E TROCA

CASAS:
CASA DE ALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, e/315m2, garagem pl 2
carros, churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE
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 _

TERRENO cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max
Doering, - Bairro Czerniewiez - obs.: ·COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE -

Valor R$ 55.000,00
TERRENO cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

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

TERRENO cl 603,oom2 - Rua Carlos Oeehsler - esquina cl Rua 895 - lot. Heineck II -.
Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
,TERRENO cl 350,00m2 - Rua 895 -lot. 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 2lotes 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
�

I'

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda. I'

CREC/1667-J

TERRENOS:

I'

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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6irassol
IMÓYEIS

371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMIN'ISTRA

Residencial GRACE KELLY

I:
Residencial LUNELLI

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 2 João Pessoa Próx. Mercado Costa 30.000 Negociáveis
Casa Alv. 123 3 Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vlr

Apto OK 96 3 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 466 18.0 x 23.5 Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 12.000 ' Negociáveis
Lote 867 17.0x51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado
Lote Corni 514 20.0 x 25.0 J. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial

Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. Br-eithaupt 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

Chácara 125000 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa

Chácara 76000 345 x 221 Massarandub Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho 17 Km Centr

.2 Aptos na Rua Alberto Wagner - Vila Lalau (próx Ao Líder Club). com2 qtos. sala. cozinha. banheiro.lavanderia.

garagem - I pronto e nutro semi acabado - R$ 45.000.00 - aceita-se carro:

• I Apto. na Bairro Vila Novo. com dois quartos, sola. cozinha. lavanderia. banheiro. garagem. preço de R$ 35.000.00
- ACElTA·SE CARRO - NEGOCIÁVEL.
Aptos em construção no Residencial MORADA DO SOL. Vila Novo. comum. dois. e tres quartos. a escolher, entrado

'mais financiàmento próprio- NEGdClAVElS.
CASAS

• Coso na Rua Lorival Zocatelli· mista - 3 quartos. sala. copa. cozinha.Jnvanderia. banheiro, dispensa- R4 20.000.00
- Aceita-se carmo

• Cosa próximo ao Rau COI11 2 quartos, banheiro. cozinha. copa. garagem. toda murado - R$ 30.000.00 - ACEITA-SE

CARRO.
• Cosa de Alv. (SOBRADO) na Rua Adolorata D. Pradi. de esquino. próx. Cancha de bocha do Pradi - Jguá Esquerdo.
com 2 qtos. sala. copa. cozinha. banheiro. escritório. lavanderia. eloset. sor50, garagem. terreno com 16x26,50 =

415.0001' - R$ 18.000.00 entrado + financiarnento
• Casa no rau. próx. ao Bar do tino. com I suíte. 2 quartos. banheiro. Iavabo. sala. copa. lavanderia. dispensa,
churrasqueira, garagem. semi-nova, Ioda murada - R$ 70.000.00 - aceita-se apto. ou casa central- paga-se a diferença.
• Caso (sobrado) na rua Arduino Pracli. 23 . contendo 2248.00012 Porte superior sendo I suíte. 3 qtos. banheiro
social. sala de estudo, com sacada (parte térrea) 3 salas. cozinha. banheiro. área de serviço, díspensagaragern paraA
carros. churrascaria todo murada· R$ 80.000.00
• Ca sa no Lot. Champanhart. com 249m2, Dois pisos. parte superior com I suíte, 2 qros, banheiro, e sacada, parte
térrea com 2 salas. I disp .. banheiro. lavabo, cozinha, copa, área de serviço. garagem com churrasqueira, Ioda murada,
excelente imóvel· R$ 120.000.00· aceita-se apartamento pequeno, o restaute negociável.

TERRENOS
• Terrenos no Residencial Miranda com 3l9.80m' - R$ 6.000.00 - aceita-se parcelamento
• Terrenos no Lot. Enke. lote n" 24 _ Borro com 7l6.68m' -R$ 10.000.00· aceitn-se entrada + parcelamento
• Terreno de esquino na Rua Bahio. Jaraguá Esquerdo - com 230.00m'· R$ 15.000.00 - aceita-se trotar por terreno

Oll casa na praia
• Terreno na Rua Guilherme Weege, com570.00m' (15x38) - R$ 60.000.00 - Negociável
• Terreno na Rua Mal. Deodoro com 555.0Óm' (15X}7) - com uma casa de alvo Velha- R$ 120.000.00

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

f, • Apto na Rua Getúlio Vargas. COI11 2 qros, dependencia empregada, banheiro, sala, cozinha, lavanderia. garagem
-

j R$ 350.00
:l • Apto no Edif. Gardênia, com I suíte. 2 qios, dependecia empregada com banheiro, sala. cozinha, banheiro social,

�,

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

TERRENOS

• ILHA DA FIGUEIRAcom 1.144m2 (52x22) - R$ 3.000,00
+ 30x R$ 300,00 (fixas)
• VILA RAU com 535rn" (14x38) - R$ 13.000,00 - aceita carro
• ESTRADA NOVA com 374m2 (13x28,80) - R$13.000,00
- aceita carro
• ILHA DA FIGUEIRA com 374,64m2 (com fundamento

pronto e planta assinada de 177m2) - R$ 18.000,00 - aceita
carro/estuda proposta
• PRÓX. POSTO MARCOLLA com 697m2 (17x41)
esquina comercial R$ 22.000,00 (aceita carro/parcela)
• GUARAMIRIM com 513m2 - R$16.000,00
• VILA RAU com 450m2 (15x30) - R$ 15.000,00 - aceita
carro até R$ 8.000,00
• SCHROEDER I com 900m2 (30x30) - ideia para galpão
- R$ 13.000,00 - aceita carro
• ESTRADA NOVA com 392m2 (14x28) - R$ 8.000,00-
parcela
• ILHA DA FIGUEIRA com 392m2 (14x26) - R$13.000,00-
parcela
• ILHA DA FIGUEIRA com 660m2 (22x30) - R$ 8.000,00
aceita carro
• VILA LENZI com 7.000m2 - R$ 50.000,00 - parcela/aceita
carro

• ILHA DA FIGUEIRAcom22.000rn"- aceita carroouíros imóveis

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

Fone (047) 371-2507

TERRENO FINANCIADO
Vendo com pequena entrada e o saldo

financiado em até 60 meses.

Tratar 973-3623 com Roberson
CRECI7402

I:

I'

área de serviço, aragem - R$ 340.00
• Apto na Rua Leopoldo Jansem . Edif. San Miguel com 3 qtos, sala, cozinha. banheiro. área de serviço, garagem,
playgrond . R$ 310.00

.

• Apto na Rua Joaquim A. Girolla - Barra - com 2 qtos. sala. cozinha, lavanderia, garagem - R$ 290,00
• Apto na Rua Angelo Rubini com 2 qtos. sala. cozinha, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 250,00

CASAS
• Casa de alvo na Ruo Exp. Antonio C. Ferreira, com 3 <{,os, sala. cozinha, banheiro, área de serviço, garagem - R$
550.00
• Casa de alvo na Rua Exp. Antonio C. Ferreira. com 4 qtos, sala, cozinha. banheiro, lavanderia - R$ 550,00
• Casa na Rua Ceará. próx. A FERJ. com 3 qtos. sala. cozinha. banheiro. lavanderia, garagem. toda murada - R$ 300,00 - nego

Vende-se um

terreno na Rua

Walter

Marquardt, próx.
Posto Cidade com

1.900m2 (19x100)
- Entrada R$
20.000,00 + 10

parcelas de R$
5.000,00

ii

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC �X�

Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

I
, I
I

Centro - próx. qraupel e calçadão - c/4 darm.
- R$ 120.000,00

I·
I

Czerniewicz - Prox. Albeto Bauer - CI 235m2
- R$.80.000,00

REF 1365

Czerniewicz - cl 220m2 - 1 suíte + 2 darm.
- garagem 2 aut. R$ 85.000,00

372-3412 ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

CASAS DE ALVENARIA
ReI. 1219-Corupa ·clI20m'· 2 denn .. piscína.. RS70.000.00
Ref. 1240· Centro· sobrado cornercla!- 4 salas, 2 aptos - AS
160.000,00 - Parcela
Aef. 1319· Vila Nova - cl 256m2 - 1 suite + 3 dorm., 3 salas,
píscina- RS 110.000,00
Ref. 1337 - Amizade - cl 98m2, 3 dorm. próx. ao Theilacker
RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acaraí - cl 260m2 - 1 suíte + 2 dann.. RS
130.000,00
Ref. 1354 - Barra - 2 suites + 3 dorm., cl piscina - 380m2 - RS

165.000,00
Aef. 1355 - Barra - cl 150m2 -2dorm. + 1 suite- RS95.000,OO
Ref. 1364 - Czerniewicz - d 234m2. sobrado comercial e
resldencial- RS 85.000,00
ReI. 1381 - Água veroe . 3 donn. + 2 bwc- cli 08.37m' - RS
23.000,00 + linane. RS 530,00 - 9 anos (S.O. 29.000,00)
ReI. 1388 - Centro- cl 338m' ·3 darm .. RS 150.000,00
ReI. 1394· W. Rau - cl 210m' ·1 suite + demals dep.· RS
68.000,00 + linane. RS600,00 -17 anos (S.O. 60.000,00)
ReI. 1402· Vila Nova- 3 dann.' cl 160m' . RS 59.000,00
Ref. 1406 - Vieiras - d 124m2 - RS 23.000,00 + financ. RS
103,00 pl mês -19 anos (5.0.11.400,00).
Ref.141'-Czerniewiez-t suite+2dorm.-d 185rrJ2-RS78.000,OO
Rei. 1413 . W. Rau· cl90m'· 3 dann .. RS 33.000,00
Rei. 1423· Czerniewiez . cl 124m' . 3 darm .. RS 35.000,00
entrada + financ. RS 390,00 -10 anos,

ReI. 1430· W. Rau ·cll60m'· Uo. Renascença· RS65.oo0,00
+ Financ. RS 270,00 -14 anos

ReI. 1433 . Amiaade . cl 170m' . 3 dann.. RS 40.000,00 +

financ.
Ret. 1434 - Amizade- Lot. Champagnat - d 240m2. 1 suite +

2 darm .. RS 82.000,00 + linane.RS 1.300,00 - 8 anos.
Rei. 1436· Barra- LaI. Papp- cl t50m'·I.suile+2donn.' RS
76.000,00
Rei. 1438 - Jguá Esquerdo - d 175m2 - 1 suíte + 2 dorm.>
RS 63.000,00
Ret. 1439 - Barra- Lot. Papp - d 242m2 - 2 dann. + 1 suíte-
píscna - RS 160.000,00

.

ReI. 1440 - Jgua Esquerdo- suite + 2 dann .. RS 65.000.00
Ret. 1447 - Czerniewicz - d 224m2 - [ suite + 3 dann. - RS
65.000,00
Ref. 1453· Nova Brasllia - d 260m2 - d píscína - 3 dann. + 1

suite· RS 110.000,00
ReI. 1455 - Tifa Schuber - d 100m2 - .1 suíte + 2 dorm, - RS
16.000,00
Ref, 1458 - Barra - d 50m2 - resido Salier - 2 dorm, - RS
18.000,00
Rei. 1467· João Pessoa- cl 140m' . 3 darm.· RS57.000.00
Ref. 14j39 - Amizade - d tOOm2 - 1 suíte, 2 dann. - RS

27.000,00
Rei. 1472 -Jguä Esquerdo ·cl141m'·3donn.' RS33.0oo,00
+ linane. CEF . 8 anos- RS 225,00 . (S.o. RS 14.800.00).
Ref. 1473 - Czerniewicz - d 70m2 - terreno d 420m2 - 3
darm.. RS 47.000,00
Ael. 1474 - Centro - d 268m2 - 1 suíte + 2 dorrn .. RS
150.000,00
ReI. 1485 . Ana Paula- cl 95m' . 4 oorrn .. RS 36.000,00
Ref. 1494 - W. Rau - xl 141,39m2 - suite + 2 darm. - RS

75.000,00
Ref. 1496· Rio Molha - 1 casa c/80m2 + 1 casa d 63m2-
terreno cl 45.33301' . RS 58.000,00
Het. 1497 - Vila Rau - cl 100m2 - 1 suíte,2 dorrn, - RS
9.000,00 + linane. HSBC . RS 374,00 . 20 anos

ReI. 1498 . Vila t.atau . cl It 7m' . 1 suite, 2 dann .. RS

53.000,00
ReI. 1499· Vila Rau ·clI56m'·1 suite. 2 darm .. RS 75.000,00
Ref. 1500 - Estrada Nova - cl 121,50m2 - terreno c/
2.500m' . RS 38.000,00
ReI. 1505· Centro- cl 260m'· suite+3donn.' RS 150.000,00
Ref. 1511 - Czerniewicz - d 235m2 - 2 dann. - salão festas
RS BO.OOO,OO
ReI. 1512 - Czerniewicz - d 212m2 - suite + 2 dorm. - RS

110.000,00
Ref. 1519 - Vila Nova - d 180m2 - suite + 2 darm. - terr. d
1.624m' . RS 130.000,00
ReI. 1516· Jgua Esquerdo- clIBOm'· 3 dann.' RS 30.000,00
Rei. 1520 . Centro- cl4 dorm .. 2 bwe . RS 120.000,00
Ref. 1522 - Czerniewicz - d 203,92m2 - 2 suites - 2 oorm.
RS 140.000,00
ReI. 1524 . Vila Nova . cl 221m' . 5 dann .. 2 bwe . RS

65.000,00
Ref. 1530 - Czerniewicz - d 128m2 - suite + 2 dann. - RS
67.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

ReI. A • 52 . Cond. Amizade· cl 72m'· 2 darm.. RS 280,00
ReI. A-53· Cond. Res. Flcresta . cl 54m' . 2 dann .. RS.

220,00
Ref. A-54 - Ed. Schiochet . d 182m2 - suíte + 2 dorm.
RS 440,00 + condominio
Ref. A-55 - Ed. Klein - Centro - cl 135m2 - suíte + 2 darm.
. RS 500,00

.cASAS
ReI. B • 53 . Vila Rau· casa alv. ç/ 90m'· 3 qtos . RS 330,00
Aef, B - 54 - Lot. Santo Antônio - casa mista d 103m2• 3
dann .. RS 150,00
Ref, B - 56 - Casa alv. cl 70m2 - 2 dann. - Estrada Nova - AS
120,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C - 4 - Amizade - R: ArturGhunter- d·90m2 - AS 380,00
Ret. C -19 - Vila Lenzi - R: Exp. Antonio Car10s Ferreira. 1790
. cl4101'· RS 240,00
Ret. C - 24 - Baependi - R: Adélia Fischer, 711 - d 160m2
bwe· RS 600,00

TERRENOS
ReI. E - 1 . Centro· RS 330,00

APARTAMENTO
ReI. 4062 . Ed. Vila Nova· Vila Nova· cl 90m' . RS

20.000,00 + linan. - 14 anos RS 457,00 - (S.O. RS

35.000,00)
Ref. 4080 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - 1 suíte + 1 dann. -

RS 40.000,00
ReI. 4081 . Ed.

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
13.000,00 + linane. 9 anos RS 469,00
Ret. 4092 - Ed. Isabelle - Centro· 2 oorrn. + 1 suíte -

RS 45.000,00 + linane. CEF • 7 anos . RS 730,00 -

(S.O. RS 33.000,00)
Ret. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 darm. -

Czerniewicz . cl 103,95m2 - RS 48.000,00
Ref. 4101 - Ed. Verona - 2 dorrn. - Czerniewicz - RS
35.000,00
ReI. 4106 - Ed. Juliana - Centro - 1 suíte + 2 dorm.
RS 63.000,00
Ret. 4110 - Aptos. cl 1 suíte + 2 dorrn. - Czernoewicz
- Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a cambinar).
Ret. 4114 - Ed. Hortêncla - Nova Brasília· cl 142m2
·3 darm .. RS 58.000,00
Ret. 4118 . Ed. Maguilú . Centro - cl 74m2. 2 dorrn.
RS 15.000,00 + linanc. 11 anos - RS 440,00· (S.O.
RS 27.000,00)
ReI. 4119 . Ed. Carvalho· centro : c/198m' • 5'
andar- 2 garagens· RS 99.000,00 (mobiliado)
Ret. 4122 - Ed. Vitória Regia - cl 112m2• Vila Lalau -

3 dorrn .. RS 20.000,00 + linane. CEF • (S.O. RS
2B.OOO,00)
Ref. 4126 . Ed. Amizade· Amizade· 3 darm .. RS
15.000,00 + linane. CEF 15 anos RS 370,00· (S.O.
RS 28.000,00)
Ref. 4135 - Res. Gabrielly - Baependi - suite +'2
darm .. RS 42.000,00

"1;1ß.1!t·],�13;tij@Wl.llii;t.t."
Ret. 1149 - Rio Molha - Chácara cl 3.500m2 - Casa
afv.. 2 lagoas· RS 60.000,00
Ret. 3021 - Estrada Guamiranga . chácara cl
81 ,628m2 - casa alv. cl 140m2 + casa mad. cl 35m2.
roseira- gado· RS 57.000,00
Ref. 3023 - Estrada Garibaldi - chácara Cl 184,800m2
. casa alv, - água corrente - pastagem - rancho - a

13km do centro- RS 75.000,00
ReI. 7008 . Estrada Nova . I galpão (inacabado) c/
320m' +'1 galpão (pronto) c/200m' . RS 27.000,00
Ret. 5014 - Centro· sala comercial - cl 312m2 - 2

pavimentos· RS 78.000,00

PRAIAS E OUTRAS PRA AS:
ReI. 2030 . cl 288m2. São Francisco do Sul - RS
6.500,00
Ret. 2038 - Penha· Terreno cl 5.257m2 - ao lado do
Bela Carrero- RS 20.000,00
ReI. 2163 - Enseade . c/ 312.50m' . RS 7.000,00
Ref. 2185 . Barra verna . c/280m' . RS 4.000,00
(parcela)
Ret. 2225 - 1 terreno cl 70.000m2 - lugar d vista pl o
mar - Palhoça - Enseada de Brito - RS 130.000,00
Ref. 4133 - Florianópolis - Edil. Res.1també - apto cl
60m' . cl mobilia· RS 38.000,00

CASAMISTA
Ret. 1361 - Vila Lenzi - cl 114m2 - 3 darm. - AS
25.000,00 + 257,00 • Banas.
Ref. 1441 - Ilha da Figueira - madeira cl 110m2 - RS
25.000,00
Ref. 1461 - João Pessoa - cl 78m2 - RS 17.000100
Rei. 1480 . Corupá . c/100m' . RS 40.000,00
Ret. 1495 - UO. Santo Antônio - c/49m2 - 2 oorrn. - RS
13.500,00
Rel.150B· Vila Lalau- c/135m'· 3 darm.' 2 bwc - RS
30.000,00

TERRENOS
ReI. 2130 . C/1.940m'· Vila Lenzi - R$ 90.000,00
Ret. 2135 - 694m2 - Condomínio das Azaléias - Jguá
Esquerdo· RS 25.000,00
Ref. 2147 - 7.805m2 - Centro - Próx. Kolhach - R$
195.000.00
Ref. 2150 - cl 450m2 - Em frente ao Salão Amizade
. RS 7.000 + 12 x RS 584,00
ReI. 2155 . e/618.30m'· Lot. Sto. Antónío . Nereu .

RS 9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
Rei. 2182· e/31.312.50m'- Schroeder . RS B.OOO,OO
(o morgo)

.

Ref. 2191 - cl tO.080m2 pröx, recreativa Marisol

(ao lado) . RS 380.000,00 (comercial)
Rei. 2192· e/4.658m'· João pessoa . RS 50.000,00
+ 50 meses de RS 1.207,00
ReI. 2195 . c/ 560m' . Lto. Campo Sampiero· RS
19.500,00 + 16 parcelas de RS 349,24
Ref, 2199 - cl 729m2 <Trevo Weg II - Rua Joinville

Lugar alto, plano· RS 38.000,00
ReI. 2203 . c/ 3.000m' . Corupá . BR 280 . RS
15.000,00
ReI. 2206 . e/I.300m' . Guaramirim . RS 13.000,00
ReI. 2208 . e/470m'· João Pessoa· RS 8.000,00
ReI. 2211 . c/ 458m' . Ilha da Figueira· Lai.

Divinópolis - RS 25:500,00
Rei. 2213· e/450m'· Schroeder· RS 5.000,00
ReI. 2214 . e/562m' ·lIha da Figueira· RS 8.000,00
ReI. 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. Centenario· RS 18.000,00
Rei. 2227 . c/ 68 Im' . Centro· RS 27.000,00
Rei. 2228 - cl 500m2 - Nova Brasília - prõx. Móveis
Gomes· RS 58.000,00
ReI. 2234 . c/ 531,75m' . Três Rios do Sul· RS

6.500,00
ReI. 2233 . e/642.53m'· Czerniewiez· RS 28.500,00
Rei. 2236 • c/ 503,50m' . Vila Rau· RS 15.000,00
ReI. 2237 . e/439m'· Lto. Centenario· RS 7.000,00
+ financ.

'0'

ReI. 2238 . c/ 2.598.75m' ·\'rês Rios do Sul· RS

25.000,00
Ref. 2239 . e/435m'· Vila Lenzi . RS 13.500,00
Ref. 2240 - cl 486,33m2 - Ilha da Figueira - UO.

Divinópolis . RS 13.500,00
Rei. 2241 . c/ 7.968m' • Amizade· 50.00m'

2242· e/471.96m' . Vila Nova· RS 25.000,00

REI<' 1510
Amizade - casa mista/nova- 3 dorrn. 1 bwc,

. ""/l'

sala edemas dep, Ter. 660m2'- R$ 18.000,00

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

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Rua Paslor Albert Schneider (Lot. VENO VOLKMANN) - R$ 6.800,00 - A VISTA e ou ENTRADA de R$
2.000.00 + parcelamento
• Rua Irineu Franzner com área de 460m2 - R$ 3.000,00 de Entrada e o salde até 36 vezes.
• Rod. SC 416 (LOT. HARDT) Lotes - R$ 8.000,00 - A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00 e SALDO
parcelamento até 50 meses.
• Rua Pastor Albert Schneider com área de 8.300m') - R$ 100.000,00 - PARCELADO
• Rua João Januário Ayroso -Lote co 600m' (esquina) - R$ 16.000,00 - PARCELADO
• Rua João Januário Ayroso (Lot. IMPERADOR) - Laie com 1.091 m'- R$ 15.000,00 - parcelado
• Rio Cerro (próximo CHOCO LEITE) - Lotes· R$ 4.500,00 a vlsta
• Rua Expedicionário Alfredo' Benker - TIla yogel 1.418m2 - Edificado como uma casa de madeira 50m2 - R$
24.000,00 parcelado.

CASAS
• BARRA -Rua Frederico Bortolini - Casa de alvenaria de 118m2, com 3 quartos, sala de estar e TV, cozinha, 2
bwc. lavanderia, gragem e rnais uma área de alvenaria prórpia para instalação de indústria de pequeno porte
R$ 70.000,00 - Terreno. 640m' (parcela R$ 40.000,00 e saldo aceita imóveis).
• CENTRO - RuaJorge Lacerda - Casa de alvenaria de 291m2 (inacabada) - 1 ° piso: garagem para2 carros, sala
ampla, churrasqueira, BWC e dispensá - 2° piso: 1 suíte, 3 Quartos, sala ampla, dispensa, banheiro e TERRENO
com 402m2 - R$ 110.000,00 (aceita carro ou imóvel de menor valer).
• ÁGUAS CLARAS - Casa de alvenaria (piso térreo 109m2, sala, cozinha, 3 Quartos, bwc e garagem e 2° Pisa:
de 36m2 próprio e completo para festas recreativas - Terrenos 950m2 - R$ 28.000,00 - R$ 15.000,00 entrada e
saldo parcelado).

'

SiTIOS
RIO DA LUZ a 2 km da CEVAL - Terreno com 543,OOOm2, com muita água, próprio para pastagem e lagoas,
com energia elétrica, edificado com um galpão de madeira - R$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis té D

valor de R$ 50.000,00).

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados
prontos para construir.

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

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

- (Ioda murada)
SALA COMERCIAL- Rua João Planinchek de 230m' - R$ 550,00

Rua João Januário AYROSO . 125m' . R$ 500,00 com lelefone
TELEFONE - \refixo (376)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

••••••••••••••••••••••
•
•
'.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• CRECI NQ 1589 J

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

VENDE

TERRENOS
1 - Terreno cl 1.044,50m' (28,00x37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra

- (defronte Ciluma)
2 - Terreno cl 358,00m', Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos Girolla - R$ 19.000,00
3 - Terreno 01 378,00m', Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
4 - Terreno cl 673,58m' - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 19.000,00
- 50% entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.
5 - Terreno 01 329,00m' (14x23,50) - R. Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 12.000,00
aceita carro até R$ 8.000,00
6 - Terreno cl 600,60m' - Rua Victor Salier, na Barra - R$ 16,000,00
7 - Terreno no Residencial Imperador - R. João J, Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo
até 10 x - Total R$ 11,000,00
8 - Terreno cl 408,70m', Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00

.

SíTIOS
1 - Sitio cl 137,500,00m', área toda plaina localizado em Garibaldi, distante 5 Km
da Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 110,00m'
e a outra cl 117,00m' com laje e .urna de madeira cl 80m', duas granjas de porcos
com capacidade para 300 porcos, uma área para reprodução, dois galpões ccrn-a

área total de 280,00m' para embalagem de bananas, 25,000 pés de banana e uma

lagoa enorme de peixes - R$ 180.000,00 - aceita caminhão

CASAS
1 - Casa de alvenaria c/ 50 ,DOm' - Terreno cl 718,00m' - Rua Júlio Pedri - Vi!.a Nova - R$
42.000,00
2 - Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma cl 60,00m' semi-acabada,
terreno cl 2,013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider. s/n". Aceita outro
imóvel como 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 50,00rn' - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa alvenaria com 190,00m' - terreno 485,00m' (20x24,25) Jaraguá 99 - Rua
929, lot. Alfredo Butzke - Lateral Bertha Weege - R$ 37.000,00
li - Casa alvenaria com 250,00m' outra com 180,00m' - duas salas com 72,00m'
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 (neqociável).
APARTAMENTOS

1 - Edifício com 2 pavimentos tendo a área total de 404,00m', com 4 aptos, 4

garagem, churrasqueira - rua Egidio Busarella, 324 - Lot. Papp, na Barra, área nobre

- R$ 110.000,00 - 70% de entrada + saldo a combinar

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl 36,00m', Rua Angelo Rubini, na Barra, 972 - R$ 270,00
2 - Sala comercial cl 100,00rn', Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 300,00
3 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Pastor A, Schneider, 871, na Barra - R$ 350,00
4 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Angelo Rubini, 1053, na Barra - R$ 600,00

1 - Apartamento 01 2 quartos, garagem, Rua Joaquim A. Giralla, 210, Lot. Papp, na Barra
- R$ 290,00
2 - Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 880, na Barra - R$ 250,00

1 - Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, e demais dependências, Rua Wolfgang
Weege, s/n", na Barra - 130,00
2 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demals dependências, Rua Wlfgang
Weege, sln', na Barra - R$ 200,00
3 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem, Rua José Maestri, sln' (Rua 555, lat
Bertha Weege, na Barra - R$ 230,00
4 - Casa de alvenaria cl 2 quartos e demais dependências, Rua Francisco Hruschka,
1420, Ana Paula - R$ 230,00
'5 - Casa de alvenaria cl 1 quarto e demais dependências, rua Francisco Hruschka,
1420, Ana Paula - R$ 110,00
6 - Casa mista cl 2 quartos e demais dependências - Rua LaI. Bertha Weege - Lot.

Satler, na Barra - R$ 190,00 ..

7 - Casa de madeirá cl 2 quartos, garagem, murada, ot. Alzira Hardt, SC-416, RIO

Cerro - R$ 180,00
8 - Casa de madeira d 3 quartos, gragem e demais dependências, Lot. Miranda, Garibaldi
- R$ 170,00

.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua LeopoldoMalheiro
- Apto. cl 1 suíte + 2 qtos ou 1 suile + 1 qto e demais dep., Iodos lêm sacada e/ehurrasqueira. Enl. a parlir de R$ 13.289,06 + parcelas a parlir de R$ 738,28 corrigidas
peloCub.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR) .

- Apto c/306m2, com su ite + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas de garagem. Edicício com grande área social (piscinas térfn cas, salões de
feslas,salas de jogos, quadra de esportes, quiosques ... )Valor. R$ 142.000,00 sem acabamenlo inlemo.
Edifício Tower Center - Rua João Marcatlo, esquina com Clemente Baratlo
- Apto. n' 703 e 1 103.2 qtos e demais dep. - Enlrada a partir de R$ 25.000,00 e assumir parcelas de condomínio de construção de R$ 735,22
- Salas comerciais execulivas, em diversos lamanhos, com preços apertirde: Enlrada R$ I 8.1 OO,ooe parcelasde R$ 474, I 2.
Edifício Tulipa - Rua Ãngelo Schiochet, pröx, ao Beira Rio
-1 Sala comercial cl I I 1, 14m'deárea lotai (1 08,57m'de área úlil). Entrada de R$ 4 I .000,00 + assumir parcelas de condominiode construção de 2,325Cubs (R$I.044,85)
Condomínio Residencial Prímula - Rua Arthur Gurnz, Vila Nova (Pröx, ao Fórum)
- Aplo cl suite + 1 quarto e demais dep., cl I vaga deogaragem - Entrada de R$ 22.800,00 e assumir parcelas de eondominio de construção de 1 ,686Cub's (757,68).

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuosoesq. com ÂngeloSchiochet, apto. 702C/225m'- suíte+2 quartos, sacada c/churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salãodefestas, piscina.
Preço talai incluindo acabamentodiferenciado - R$ 125.000,00
- Apto, 303. c/21 9,oom'-suile+2 quartos, dep. empregada, saeadaclehurrasqueira, 2 vagasdegaragem, salãodefestas, piscinas-Preçototal sem acabamento- R$11 0.000,00
- Apto, c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Apto, c/ suite +2 quartos, bwc social, sacada c/churrasqueira e demais dep., área lotai de 92m'- Rua Bahia - Enlrada de R$ 27.000,00 + financiamenlo de R$ 28.000,00
- Casa em alvenaria c/ aprox. 260,oom'- R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$150.ooo,00
- Sala c/mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença - R$53.ooo,00
- Casa de alvenaria claprox. 150,00m'- Rua MaxWilhelm - R$ 75.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada dealvenaria c/ I 25,oom', num lerrenode 945,oom' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.0oo,000u lroca porcasa mais central
-Casa em alvenariac/2oo,oom'-1 suile+3 qtos, dep. deempregada completa edemaisdep., boa área churrasqueira, garagem para2 carros- Rua Heinrich August Lessmann, 230
- R$ 58.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' «rnezarmo, num lerrenoel450,00m2- R. Ferdinando Krueger s/nº, lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa c/70,00m' num terreno c/750,oom2 - Rua Jorge Buhr249 (Fundos), BairroÁgua Verde - Próximo a FERJ.
- Casa c/ 181 ,oom' - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., cl garagem p/2 carros. Com uma edicula em alvenariaC/55,00m' - Rua Irmão Leandro, 750 R$85.ooo,00
- Casa em madeira c/ 350,oom', terreno cl 595,00m' - Rua Martin Stall- R$ 47.000,00
- Sobradoem alvenaria com 350,00m'- Rua LeopoldoJansen, 20- R$200.0oo,00
- Casa em alvenaria c/ I20,00m' - rua Arthur Henchel, 46 - R$ 60.000,00
- Casa em alvenaria C/225m'-lerreno c/551 ,00m' (semi-acabada) - Rua Edward Krisch 320 - R$11 0.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 43.6B9,00m' - Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terrenocl área de 22.892,00m' - Rua Rodolfo Tepassé, a 100 melros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 21errenos clárea detolal de 102.752,00m'- Rua Waller Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- 21errenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karslen - R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 450,00m' - Loleamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00 - R. Lateral da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno c/86.000,00 m' - (20.000,00m' planos) - Barra do Rio Molha, 500 melros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m'- Rua Erich Sprúg - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Laie de esquina cl 5 I O,OOm' -Loteamento Renascença - R. Prefeilo José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00

--=1-ote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
.

- Laie n' 09 cl 442,00m', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - R$12.000,00
- 021errenos no loteamenlo San Josephe, Vila Nova, com área talai de 4.200,00nri' - R$ 42.500,00, cada terreno
- OI lerreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 021errenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Lote n'OI, cl 68B,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loleamenlo fechado" Condominio das Azaléias" - RS25.000,00
- Terreno cl 378,00m' - Rua Celestino Depiné, Loteamenlo Champagnal- R$ 30.000,00
- Terreno cl 630,00m' - Ruá Joinville, emfrenle ao lider Club - R$ 75.000,00 a vista troca por oulro imóvel ou área construida.

LOCAÇAo/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa em alvenaria cl 3 quartos e demais dep. - Rua João Planinsehek, 685 - fundos
- Casa em alvenaria cl 3 quartos e demais dep. - Rua Erich Sprung - Bairro Água Verde
- Casa de madeira c/3 quartos e demais dep. - Rua josé lEadara Ribeiro (fundos don" 355) - Próx. a Indumak
- Apto. c/ t quarto. demais dep. - Rua Epilácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - Ed, Emilie
- Apto. c/2 quartos, salalcopa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frenle a Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demais dep. - Rua Eleonora Salier Pradi, 307 - Ed. Antúrio
- Apto cl suite + 2 quartos e demais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochel
- Apto cl 3 quartos e demais dep. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
- Apartamentos no Ed. Dianthus - f1ua Marina Frutuoso esq. cl Ãngelo Schiochei, cl suile + 2 quartos, dep, empregada e demais dep. (sacada clChurrasqueira.,
2 vagas de garagem), prédio com salão de festas e piscina.

.

- Aptos no Condominio Residencial Amaryllis - Rua Ângelo Torinelli, Vila Nova (1' locação), com suíte + I ou 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira,
garagem e box para depósito.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - CLASSIFICADOS
... ..... . . ... ..... . .... . ..... ..

JARAGUA DO SUL, 3 DE JULHO DE 1999
............................................................. ;@i@RRBI�:D�mP8i��t .

,

R.ANCHQ IMQVEIS CRECt 820-.1

•-R.III1HBI lans: 111-1111 .. IsltSllld I. lul Rua Barão do Bio Branco. 411 M Centro - Jaraguá do Sul - SC

IIIB",rlllB 1"'''115. III 1"11 .. I"!!"ap.mil'iim Bua 28 de .Agosto, 146m - Genlro - Guaramirirm - se
< _�i ID !!iiUI.... -" MUgi. Internet:w.w:w.rancfioimoveis.com.tir

JARAGUÁ DO SUL - CASAS
Ref.208- área de 120.00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Neqociavels)
Ref.455- área de 117,00m2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + financiamento
Plef.243- área de 72,00m2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
Ref.301- área de 120,00m2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
Ref.415- área de 80,00m2 - 2 quartos - Lai. Rua Francisco de Paula - R$ 20.000,00
Ref.430- ärea de 104,00 m2 - 3 quartos - Rua Domingos Rosa (Figueira) R$ 25.000,00
Ref.456-Sobrado c/ área de 275,00m2- 3 quartos- R. Richart Piske R$ 75.000,00 .

Ref.454- Casa de madeira c/ 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 p/terreno)

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

JARAGUÁ DO SUL - APARTAMENTOS
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 parco de R$ 499,21 (Em Construção)
Residencial Clarice Koch Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 21.458,15 + 29 parco de R$ 463,96 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 107.12m2 privativo - Suíte + 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: 173,30m2 total e 107,12m2 privativo - Suíte + 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 100, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos -

R.Nelson Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 401 - áreas de: 161,41 m2 total e 99,52m2 privativo -. Suite + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGQCIAVÉIS) Fase de acabamento I

Residencial Ágata - Apto 501 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suite 'I- 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 - Suíte. + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$8.988,54 + 49 parco de R$ 817,14 (Em Construção)
Residencial Jade - Apto 102 - áreas de: 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suíte + 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 total e 128,78m2 privativo - R.
João Picolli - 66 parco de R$ 950,57 (1º andar) Lançamento/66 parco de R$ 1.043,06 (demais andares)
Lançamento Parcela n.01 somente 15/07/99
Residencial Esmeralda - Aptos com suite + 1 quarto - áreas de: 105,36m2 total e 64,74m2 privativo - R João
Picolli -66 pare. de R$ 477,81 (1º andar) Lançamento/66 parco de R$ 524,30 (demais andares) Lançamento

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

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
p'qA CEL, .PROCÓP/O GOMES OE OLIVEIRA, 1207 - JAR�GUÁ 00 SUL - SC.:

FONE: 371-2357
VENDE

CASAS
• 106 - ANA PAULA - Alvenaria com 84m2, 2 quartos, demais dep. - R$ 16.000,00
• 109 - ANA PAULA - Alvenaria com 91 m2, 2 quartos, demais dep. - R$ 30.000,00
• 115 - VIEIRAS - Sobrado com 238m2, 3 quartos + sala comercial- R$ 85.000,00
• 117 - CZERNIEWICZ - Sobrado com 226m2, 1 suíte, 2 quartos - R$ 140.000,00
• 122 - FIGUEIRA - Alvenaria com 230m2 - 1 suíte, 4 quartos - R$ 82.000,00
• 124 - FIGUEIRA - Mista com 80m2, 3 quartos + galpão nos fundos - R4 25.000,00
• 125 - SR 101 - Alvenaria com 120m2, 5 quartos, 2 banheiros - R$ 25.000,00

TERRENOS
• 203 - CZt=RNIEWICZ - Terreno com400m2, Area nobre - R$ 19.000,00
• 206 - AMIZADE - Terreno com 421 m2 - R$ 11.000,00
• 210 - VILA LENZI - Terreno com 420m2, próx. Salão União - R$ 7.500,00

APARTAMENTOS
• 502 - CENTRO - com 3 quartos, demais dependências - R$ 40.000,00
• 504 - VILA NOVA - com 2 quartos, demais dependências - R$ 15.000,00 + prest,
de R$ 200,00 mensais

Litoral: Apto. c/ 1 quarto, mobiliado-Piçarras. R$20.000,00. Troca por terreno em }araguá do Sul.
Litoral:Casa de alvenaria, 140,00m2 - 4 quartos - Centro - Piçarras. R$45.000,00. Troca por casa em

Guaramirim ou Jaraguá do Sul.
.

Área Comerclalem alvenaria c/ 300,00m2(15,50x19,35) e terreno com 1.600,00m2(20x80) na
Rua 28 de Agosto - R$ 200.000,00 (Negociáveis).
GUARAM/RIM - CASAS DEALVENAR/A

Ref.506 - área de 300,00m2 -1 suite(c/hidro) + 3 quartos - R.28 de Agosto - R$ 110:000,00 (Neqoclavéis)
Ref.82 - área de 180,00m2 - 3 quartos - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Ref.85 - área de 128,00m2 - 4 quartos - R. João Soter Correa - R$ 45.000,00 (Negociavéis)
Ref.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
Ref.179 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosario - R$ 25.000,00 (Negociavéis)
Ref.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,OQm2 - 3 quartos(c/ telefone) - Rua Reinoldo Jung, 136-R$ 30.000,00(aceita carro)

GUARAM/RIM - CASAS MISTAS EMADE/RA
Ref. 160 - área de 155,00m2 - 3 quartos - R. Rodolfo Aquilino Bucci - Avaí - R$ 27.000,00 (Negociavéis)
Ref. 170 - área de 80,00m2 - 2 quartos - Lat. .da Agostinho Valeritim do Rosario - R$ 10.000,00 (Negociavéis)
Ref. 411 - área de 100,00 m2 - 3 quartos - Rua Pr. Lorens Hans (Centro) - R$ 27.000,00 (Barbada).
Ref. 507 - área de 128,00m2 em construção - Lat. Olímpio J. Borges - R$14.000,00(parcela/ Aceita carro).

GUARAM/R/M - TERRENOS
Ref. 93 - área dê T75,00m2 - R. Jaraguá (Próx. a escola Germano Latin) - 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)
Ref. 169 - área de 457,00m2 - R. 28 de Agosto (Próx. Estação Rodoferroviária) - R$ 30.000,00
Ref. 239 - dois terrenos de 450,00m2 cada - Lateral de Silveira Junior (Próx. a Classic) - R$ 27.000,00 cada.
Ref. 182 - área de 1.300,00m2 (26x50) Plano - R. Ag0stinho Valentim do Rosário - R$ 1-5.000,00 (aceita carro

ou terreno de menor valor)
Ref. 279 - área de �.060,00m2 (54x70) - 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 contem galpão de alv. p/ empresa. R. Athanásio Rosa - R$ 75.000,00
Ref.429- área de 6.000.000,00m2 - 02 casas - Cachoeiras - mata nativa: R$ 1.600.000,00
Ref. 509 -área de 502,00m2. Totalmente murado, pronto p/ construir - R$13.000,00 (Aceita telef. convi 373).

GUARAMiR/M - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
Ref. 197 - 215.000,00m2 edif. 2 casas de mad., rancho, lagoas, pomar. - Est. Pta Comp. - R$ 45.000,00
Ref. 353 - 130.000,00m2 (50% arroz - o/casa de mad. R$ 75.000,00 (Ac. casa em Jguá).Reduz o valor á vísta
Ref. 425 - 2.000,00 - c/casa alv. 126,00m2 - 03 qtos. - lagoa - toda cercada - Corticeira - R$ 30.000,00 -Troca

GUARAM/R/M - APARTAMENTOS
Ed. Topázio - Apto 202 - Suíte.\- 2 quartos - áreas de: 146.70m2 total e 94,29m2 privativo - R. Gerónimo Corrêa
- Entr. de R$ 19.031,40 + 30 parco 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 parc.de 'R$ 815,69 Lançamento
Ed. Safira - Aptos com suite + 1 quartos - áreas de: 144.69m2 total e 94,28m2 privativo - R. Gerônimo Corrêa
inicio da obra Julho 99 - Entr de R$ 3.833,04 + 60 parc.de 19$638,84 Lançamento

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

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

Terreno na Rua Amazonas com 6.000m2 - 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 cl 30S0m2 - Aceita-se troca.

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

Lote na Rua Angelo Minei cl 300m2•
Lote na Rua João Planinschek cl 330m2•

Apartamento Condomínio Amizade - entrada rnais financiamento.
ApartamentoEdifício 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 m-. Aceita-se carro no negócio.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULOS NOVOS

E USADOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132 Jaraguá do Sul, 3 de julho de 1999

A terceira geração da Parati
A nova Parati, lançada no

mês passado
simultaneamente com a

nova geração do Gol, teve
que mudar para não

perder o reinado, isto
porque o império absoluto
conquistado por vários
anos foi abalado pelos
concorrentes, o Palio
Weekend esteve alguns
meses de 1998 num lugar
que há anos pertencia à

Parati, e que em 1999

promete esquentar ainda
mais esta briga. Ás
mudanças na Parati

foram quasetotais,
começando pelo exterior,
que tem agora faróis
duplos, com o alto

separado ao baixo, e feito
de lentes de

policarbonato, produto
mais resistente. Os pára
choques vêm na cor do
veículo e com um friso de
borracha sobre os

mesmos, no dianteiro, a

grade do radiador foi
acoplada, e no traseiro o

farol de neblina, antes
existente, foi excluído. E

para completar o novo
visual, o capô recebeu
vincos, antes quase
inexistente. Na traseira a

mudança mais expressiva
foi a retirada do botão

que abre a tampa, e que
agora só pode ser aberta
com o uso da chave ou em

no botão localizado no
centro do painel. O
interior tem novas versões
de acabamento, antes
classificado com as siglas,

Mi, CL e GL, terá agora as

versões conforto, luxo e

estilo. O painel, com
poucos botões, facilita o

manuseio, na base do
câmbio há um detalhe
cromado dando um ar de

esportividade, os
mostradores são
iluminados com luzes de
cor azul e ponteiros
avermelhados. O espaço
interior continua igual ao
da versão anterior. As
versões demotorização
estão iguais, 1.0, 1.0 16V,
1.6, 1.8, 2.0 e 2.0 16V,
havendo poucas
alterações. A melhoria foi
a do torque, que fez o

carro ficar mais

"ligeirinho". Todas as

versões, tirando a 1.0,
vêm de série com direção
hidráulica, relógio
digital, imobilizador
eletrônico, frisos nas
laterais, retrovisores com
controle interno e

Todas as versões, tirando a 1.0, terão direção hidráulica e desembaciadór traseiro
\

desembaciador do vidro
traseiro. O preço terá

reajuste em torno de
10% em relação ao

modelo antigo.

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

GD®� ODEIO

1!edea���'
Telefone: (047) 376-0251

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

Coca�coJa 600mJ

R$ 0,951
Palmito (lenke 300g
'R$ 2,991

SILENCAR
�11)S

AMORTECEDORES
...

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

Consulte-nos: 372-1307
RUA: ADÉLlA FISCHER, 52 - JARAGUÁ DO SUL - SC

CASA DO AUTOMOVEL
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

Fones:
'372-3675
371-7157
371,-7292

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 • Centro·

Jaraguá do Sul • SC

Pipoca Yokl microondas
t OOg d Ive.tS'os sabores

RS 0,891
Óleo de soia Perdigão

,

R$ t ,391
_ Cerveja Lecker ex c! í 2

,R$�,9�J

}linho canto
5L

R$ 9,75
'Pão de queijo +

chocolate quente

RS tt29 IVinho Casa Grande Sl

RS 5,,25 I
Vinho

sare
de Bol 5L

RS 9,75;

Promoção válida até 3OI06lSS ou enquanto durarem nesses estoques Wahfl Mol' uolrdt . Rflinoldo Rau - Bernardo Dornbusth - E tãdo Pessoa fone: 171-8888
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I 2-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 3 DE JULHO DE 1999

FIAT

Vende-se Tipo, ano 95

completo, prata metálico,
valor R$ 9.300,00.
Contato: 973-5770.

MOTOS

, Vende-se Verona LX, ano
92, branco, álcool, or
quente, desenbaçador
traseiro, com 86 mil km
originais, 3º dono, volor:

R$ 7 mil. Tratar: 371-8246.

Vende-se Versailles, ano 93,
Guia, completo, tratar com

Marli no 372-1307.

Vende-se Corcelll L, ano 86,
metálico, por R$ 3.500,00.

Tratar: 975-1753.
.

CHEVROLET
Vende-se Kadett SLE, ano 92
metálico, por R$ 7.800,00.

Tratar: 370-8652.

VOLKSWAGEN
Vende-se Goi plus 96,

bordô. Valor: R$ 6.000;00
+ 18x de R$ 575,00.
Contato: 973-8955.

Vende-se Gol MI, no 97,
único dono, ótimo estado,

rodas esportivas, cor
marrom metálico, por R$
6.500,00 + consórcio de
19x de R$ 332,00. Tratar:
372- 1 835 com Marcelo.

Vende-se Gol, ano 91,
álcool, valor R$ 3.800,00 +

, 12x de
R$ 160,77:Tratar: 372-

0314 com Sérgio.

Vende-se Fusca, ano 79 em

ótimo estado. Valor:
.

R$ 2.200,00. Falar com
Lucas.

Tratar: 975-1098.

MOTOS

Troque sua moto por carro
ano 87 e pague R$ 68,00
mensal. Contato: 993-2380

cl Gilson.

o F I C· I H, A
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

!I
__j

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
VEíCULO ANO COR COMBo
ESCORT GLX SW 16V 97/98 PRATA GAS.

PALIOEL 97/97 PRETA GAS.
ESCORT GL 16V H 97/97 VERDE GAS.
CORSAWIND 97/97 VERMELHA GAS.
PICK-UP FIORINO 1.0 95/95 BRANCA GAS.
ESCORTHOBBY 94/94 DOURADA GAS.
IPANEMASLE 91/91 MARRON ÁLC.
VERONA LX 91/91 VERMELHA GAS.
SAVEIROCL . 91/91 BRANCA GAS.
PAMPA 90/90 DOURADA GAS.
BELINA 89/89 CINZA ÁLC.
SANTANACL 88/88 AZUL GAS.
GOLCL 88/88 BRANCA GAS.
PICK-UP FIORINO 1.0 95/95 BRANCA GAS.
CHEVETTE SL 1.6 83/83 PRATA ÁLC.

CARROS NOVOS E USADOS

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

Regata����Motos
REGATA COMÉRCIO DE MOTO LTDA.

Feirão de
novose

usados
20% entrada para 30 dias

Saldo em até 24x
Com capacete de brinde

Consórcio de motos a partir de R$ 53,26
Consórcio de carros a partir de R$ 136,00

RUA ADÉLIA FISCHER, 239-
FONE: 371-2999

[Rl(]J)/}[)/]:; i?(_W
\f$'eulQs 370-2022

MoTOS -------------------------

TITAN 98 ROXO
TITAN % AZUL
SAARA % VERMElHO
XT� � AZUL
CB450 � AZUL
XL 125 84 VERMElHO

GOLMf 98
S-IOCOMPLETA 98
PALIOELCOMPLETO t.s 97
RANGERSTX %
PAR�TI %
FIESTA CIAR-QUENTE ELIMPADOR %
PALIOEDX %
UNOEP %
PARATf 9S
ALFA I64COMPLETÍSSIMO 9S

SANTANAQUANTUMGL 9S
SANTANA QUANTUMGL 9S
PAMPA L 1.6 9S
TIPOC/TETO. RODASCOMPLET1SSlMO 9S
TlPOCOMPLET04PORTASCOMTETO 9S
SANTANA GLSI COMPLETA �
ESCORTMOBBY 1.6 �
GOLGL ' 93
TEMPRACOMPLETO 93
ESCORTL 93
PRÊMI04PORTAS 89
PRÊM10CSL L54PORTAS 89
UN01.5 �
CHEVEITE ss
MONZASLE �
ESCORT �
JEEPIMPECÁVEL so
BELINA so

BRANCO
AZUL
AZUL
AZUL
BRANCA
PRATA
VERDE
PREID
VERDE
CINZA

,

BEGE
PRATA,
BRANCA
GRAFITE
CINZA
PRETA
BRANCO I

VERDE
AZUL
AZUL
VERDE
PRElD
PREID
PRETOONfX
BRANCO
AZUL
AZUL
AZUL

Rua: Joinville, nS! 3573 - Jaraguá do Sul - sc

MARTELINHO DE OUR
, Tecnologia em microfunilaria

Desamassamos seu veículo sem afetar a pintura
SelVlço realizado no mesmo dia
Orçamento sem compromisso

Custo muito menor do que o sistema convencional
-

... 372-0235
Rua Bernardo Dornbusch, 184 - cabeceira da ponte do Baependi

GLASS-SHOP PÁRA-BR/BAB, TRAZ MA/B
NOV/DADEB PARA O BEU CARROl

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 seu cimo!

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

MAR I HGA
(lu/lle"o 2. "ORA
372-3210 I 975-0109

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTZLO

� 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.

CONFORTO

� 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 CONCESSIONARIA
CHEVROLET. JÁ DISPONÍVEL!

SEGURANÇA
� Barras no interior das portas: proteção contra impactos.

laterais.

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

� 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).

••

EMMENDORFER Com. de Veículos i�""
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

Fone: (OA7) 371 -3655 - Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 3 DE JULHO DE 1999

o asfalto também é nosso forte
Chega ao Brasil a

versãomais simpática
da linha Pajero, o

Sport, que tem estilo
utilitário mas com

tração 4X2 e feito para
consumidores que
preferem o asfalto. O
visual continua agres
sivo, .mas com linhas
menos robustas emais

atraentes, a grade do
radiador cromada e

com frisos verticais, e
o novo desenho do

pára-choque diferen
ciam o veículo do As linhas menos robustas e mais atraentes diferenciam da tradicional Pajero
-testo da linha. Muito con- rodas de liga leve, estes são os e 24V, com 177 cavalos de
fortável e espaçoso, o utilitário equipamentos de série, e os potência, chega à velocidade

dispõe de ar-condicionado, únicos opcionais são os ban- aproximada de 175 km/h,
vidros, travas e retrovisores cos de couro. Sob o assoalho do sendo bastante silencioso. As
com acionamento elétrico, sir
hags para motorista e pas
sageiro, direção hidráulica e

porta-malas há um porta
trecos, bom para pequenos
objetos. O motor V6 de 3litros

VOCÊ NUNCA VIU NADA IGUAL!!!
• Carro usado ou moto: parcelas o partir de R$ 68,00
• Carro O Km: parcelas o partir de R$ 163,00
(Aceito seu veículo usado como porte do pagamento)
• Créditos pl imóveis (cosas, terrenos, mat. de const.)
Pcrccloso partir de R$ 122,00

Maiores informações:
Rua Reinoldo Rau, 399 - sala 10

FONE: 371-6032 com Djames ou Luiz Carlos

suspensões reformuladas,
junto com os grandes pneus
265/70 aro 15, absorvem bem
as ondulações do asfalto. A

tampa traseira tem abertura

para cima e as lanternas nela
existentes cruzam toda a porta,
e o pára-choque agora sai da
lateral. O consumo do veículo
é alto como toda linha, na

cidade faz 5,8 km/I, e na

estrada 9,3 km/I. O preço do
Mitsubishi é de US$ 50.165,
saindo mais barato que a

Pajero 4X4 e próximo ao da
versão diesel.

'

MOV·IDADES
,Ajovem-Pajero

O público jovem brasileiro pode se considerar privilegiado
pelo lançamento daPajero iO, que chegou simultaneamente noBrasil e
Japão.O'jipinho" vemequipado com tração 4X4, ABS, duploazrhag, ar-

condicionado,
câmbio automático
oumanual emotor
1.8 16V de 117 cv,
todos equipamentos
de série. O preço
deste 'fofinho'

veículo vai ser de R$
45500, com câmbio
manual, e R$ 47.500,

comcâmbio
automático.

Mais uma versão para
o Palio Weekend

O Fiat Palio Weekend está com uma nova versão, depois das
versões 1.0 6marchas, 1.5 EX, Stile e Sport, o Fiat Palio Weekend
ELX. Omotor, fabricado na Argentina, dá uma abundância de

torque em baixas rotações e leva o veículo à velocidademáxima de
179 km/h. O modelo chega ao mercado custando R$18.026.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Ilr(l

Rua Major Julio Ferreira, 244 - Vila Lalau
Fone/Fax: 371-5057 - Jaraguá do Sul - SC

GUINCHO
Ji!Ji.lj)A"1�lm, m"

371-5057, 973-5289

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

PEL05°ANO
CONSECUTIVO EM

1° LUGARNA
OPINIÃO PÚBLICA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LOCAÇÃO
Cód. 603 - Casa de alv. c/ 3 qtos - Centro - R$ 400,00 - próx. Breithaupt
Cód. 604 - Casa mista c/ 3 qtos - Centro - R$ 290,00
Cód. 605 - Casa alv., suite, 3 qtos, dep. empregada - CENTRO - R$ 660,00
Cód. 606 - Casa mista c/3 qtos - próx. Schopping Club - R$ 200,00
Cód. 622 - Apto NOVO - Ed. Silvio Pradi c/ suite, 2 qtos, churrascaria individual - R$ 450,00
Cód. 627 - Apto c/ 2 qtos + telefone - Res. Maguilti - R$ 280,00
Cód. 637 - Apto c/2 e 3 qtos na AV. GETÚLIO VARGAS - CENTRO - a partir de R$ 320,00
Cód. 642 - Apto. PRÓX. PREFEITURA c/3 qtos - R$ 380,00
Cód. 646 - Apto. c/ suite, 2 qtos - Ed. Arno Reichow - 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 p/ Restaurante ou Lanchonete, c/200m' - Próx. Posto Marechal- CENTRO
Cód. 678 - Ótima sala comI. c/3 ambientes - Ed. Miner - Centro - R$ 350,00
Cód. 679 - Sala cornI. c/190m', na AV. MAL. DEODORO (antiga Farmácia Sesi) - CENTRO
Cód. 900 - Sala para facção, totalmente equipada (máquinas overlock, cobertura, acabamento,
rebater elástico, etc.). Serviço garantido de 10.000 peças/mês - R$ 800,00

R_ DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 372-0174 -

372-0P03 - '372-0722
371-3124CRECI 001367 - J'

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - CENTRO - R. GUILHERME DANKER - cl 190,00m'., c/3 quartos., 2 bwes, sala de estar e
iantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 85.000,00
Cód. 1006 - CENTRO - R. LUIZ KIENEN - c/ 282m'- Nova - aceita parcela
Cód. 1009 - CENTRO - R. LEOPOLDO A. GERENT. 120m' - e/2 qtos - R$ 85.000,00
Cód. 1017 - CENTRO - R. BARÃÖ DO RIO BRANCO - cl 126,00m'., ideal para elinica ou escritório - R$
55.000,00
Cód. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE - sobrado c/140m' - R$ 58.000,00 - Aceita parcelamento
Cód. 1117 - CZERNIEWICZ - R. Erwino Bublitze/144m', c/suite, 2 qtos - R$62.000,00- Aceita apto em
Blumenau
Cód. 1118 - BARRA - RES. DNAJULIANA c/150m'- 2 qtos. - Aceita imóvel menorvalor.
Cód. 1212 -JGUÁ ESQUERDO - R. Horácio Pradi cl aprox. 90m', c/3 qtos - R$ 35.000,00
Cód. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - cl 230m' - Suíte, 2 qtos, escritório dep. de empreg., - R$
85.000,00
Cód. 1216 -JGUÁ ESQUERDO - R. Luiz Spézia cl 215,00m', nova, cl suíte, 2 qtos - R$125.000,00
Cód. 1352 - VILA NOVA - Rua Henrique Spengler cl 376m' - suíte, 2 qtos, escritório, piscina, garagem par
4 carros - Terreno c/900,00m'
Cód. 1353 - VILA NOVA - R. Euzébio Depoy cl aprox. 200m', cl suite, 2 qtos, piscina - R$ 100.000,00-
Aceita chácara, apto.
Cód. 1371 - VILA RAU - Casa nova próx. a Feri e/90m', 3 qtos - R$ 36.000,00

TERRENOS
Cód. 2072 - AMIZADE - c/20.570m' - RS 120.000,00
Cód. 2073 - AMIZADE - Rua Robert Ziemann, esquina cl 702,90m' - R$ 32.000,00
Cód. 2112 - BARRA - Res. Dna. Juliana c/430m' - R$16.000,00
Cód. 2116 - BARRA - Res. Joaquim Girolla, de esquina c/ 598,1 Dm' - RS 25.000,00
Cód. 2117 - ROD. PARA POMERODE - próx. Met. Lombardi e/46.000,00m'
Cód. 2193 - FIGUEIRA - LOT. JUCA cl 307,50m' - R$ 12.500,00
Cód. 2214 - JGuÁ ESQUERDO de frente e/500,00m' - R$ 20.000,00
Cód. 2216 - JGuÁ ESQUERDO, esquina entrada Juventus c/479,00m' - R$ 27.000,00
Cód. 2314 - VILA LENZI - ao lado Escola Giardini Lenzi e/3.813,00m' - RS 70.000,00
Cód. 2351 - VILA NOVA - Terreno alto cl 646,00m' - R$ 25.000,00
Cód. 2373 - VILA RAU - Fundos Teenosol14 x 25 - R$ 13.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3001 - ED. ELDORADO - suíte + 1 qto semi mobiliado - R$ 65.000,00 - parcela-se o pgto
Cód. 3002 - RES. AMARANTHUS - oitavo andar, suíte, 2 qtos, 2 vagas garagem - Aceita casa

ou apto menor valor
Cód. 3065 - ED. JACÓ EMMENDOERFER - 1 suíte. 1 quarto, c/ garagem - RS 55.000,00
Cód. 3007 - ED. ARGUS - suíte, 2 qtos, cozinha mobiliada - R$ 46.000,00 + financiamento -

aceita apto. menor valor.
Cód. 3009 - ED. MONTE CARLOS - suíte, 2 qtos, sacada 'cl churrasqueira, 2 vagas garagem -

sem acabamento final.
Cód. 3013 - ED. SILVIO PRADI - CENTRO - Prédio OKm. Com suíte, 2 qtos - RS 75.000,00
Cód. 3015 - ED. MAGUILÚ - 2 qtos, c/ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suíte, 2 qtos, garagem p/2 carros - R$ 65.000,00
Cód. 3017 - Ed. Lunelli - RUA ANTONIO C. FERREIRA - A construir em sistema de condomínio
fechado. Apto cl suíte, 2 qtos, sacada cl churrasqueira, cl garagem - Valor 1 + 47 parcelas de
2,10 Cub's, sem acabamento final.
Cód. 3211 - ED. FRAGATA - novo e/2 qtos - R$ 20.000,00 + finane.
Cód. 3352 - VILA NOVA - suíte + 1 qto, sacada c/ ehurrasqueirra - NOVO - R$ 54.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4004 - MARKET PLACE - 44m' - RS 37.000,00
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65.000,00
Cód. 4020 - CENTRO - Rua João Pieolli - terrea c/117m' - R$ 90.000,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC
PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL CONSULTE-NOS

1
1

1
TERRENO

1TERRENO 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 RioMolha com 80.000,00m2 - ao lado

1da 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 Alfredo Schumann - um de

esquina com 480,oom2 e o outro com 420m2
TERRENO com 350m2, na RuaExpedicionário Fidelis

1
Stinghen - Loteamento São Francisco - R$ 14.000,00

1Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro
Amizade - Valor de cada lote R$ 9_000,00

CASAS
CASA DE ALV com 85m2 sito na Rua Horácio Pradi

1-
Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá

Esquerda-IR$ 29.000,00
CASA DE ALV em construção de 98,00m2 - mais casa
de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote] 58 - R$
18.000,00
CASA ALV com 70m2 - mais casa de madeira de

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

I LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II
RESIDENCIAL FALBOYANT

1 BREVE O LANÇAMENTO DO
LOTEAMENTO FIRENSE - JARAGUÁ

ESQUERDO

Informativo
Imobiliário

AIJS

-

REUNIAO CRECI-SC

Estiveram reunidos nos dias 23 e

24 de junho de 1999, nas
dependências do Hotel Itajara, o

presidente do CRECI-SC Sr_ Vilson
Carvalho de Almeida, sua Diretoria
o Conselho Fiscal e a diretoria da

Associação das Imobiliárias de

Jaraguá do Sul - AIJS_

Foram tratados na ocasiao
assuntos de interesse da categoria

com destaque para:

- Entrega das carteiras dos novos

corretores de Jaraguá do Sul
- Elaboração da programação do 8°

Encontro dos Corretores de Imóveis
de Santa Catarina, em Camboriú dias

16, 17 e 18 de setembro.
- Reunião do conselho Fiscal do

CRECI-SC, com a participação do
Conselheiro Sr. Almir I. Menegotti

Rocha.
- Relatório das atividades

desenvolvidas pelo CRECI-SC no

decorrer deste ano.

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

-

LOCAÇAO
o I - V[LA LALAU - CASA PRÓX. WEG [I - com suíte + 3 dorrn .. com garagem - R$ 450,00
02 - CENTRO - APTO. -ED. SCHIOCHET - [ suíte + 2 dorrn., cl garagem - R$ 550,00
03 - NOVA BRASÍLIA - APTO NOVO - 3 dorm .. cl garagem - R$ 310,00
04 - NOVA BRASÍLIA - CASA - R. JOÃO PLAN[NSCHECK - 2 dann. cl garagem - R$ 330,00
06 - CENTRO - APTO - ED. MAGU[LU - I dorrn. cl garagem - R$ 230,00
07 - V[LA LALAU - CASA - Próx. Líder Club - 2 dünn. cl garagem - R$ 250,00
08 - CENTRO - K[TNETE - ED. KAR [NE - I dorm. si garagem - R$ [50,00
09 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUÁ - I suíte + 2 dann., cl garagem -IÜ 300,00
10 - CENTRO - APTO - R. JOÃO PICOLLI - 3 dorrn. + depeno cl garagem - R$ 350,00
I [ - V[LA NOVA - CASA - PRÓX. FÓRUM - 3 dünn. cl garagem - R$ 360,00
.12 - VILA NOVA - APTO - NOVO - 2 dann. cl garagem - R$ 380,00
13 - CENTRO - APTO - ED. CARVALHO - 3 dorrn, cl garagem - R$ 500,00
[4 - CENTRO - APTO - ED. IMPERADOR - I dorm. cl garagem - R$ 200,00
[5 - CENTRO - APTO - ED. [TALlA - 2 dann. cl garagem- R$ 330,00
16 - CENTRO - APTO - SOB [MOBILlÁR[A JARD[M - [ qto. cl gragem- R$ 280_00
[7 - CENTRO - APTO - ED. SCHOCHET - [ suíte + 2 dann. cl garagem - R$ 440,00

VENDAS
OPORTUNIDADtm'

COM LOCALIZAÇÂO,.,PRlVILEGlÃÍ5A
01 - BARRA RIO CERRO

(PRÓX. MALWEE) - Sobrado

em alvenaria cl 138m2 - cl 3

dorm., 2 bwc + dependências
(semi-acabado) + sala
comercial cl gargem cl 156m2
- Terreno cl (13x35) - rua

Bertha Weege, s/n"
Valor: R$ 60_000,00 (Aceita
no negocio carrol terreno/
casa menor valor)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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: 7 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTE
•

: Terreno próximo City Figueira/Bruns - em frente a Lanchonete Ortiz preços a partir:
: de R$ 15.000,00 à R$ 20.000,00

-

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

Rua Padre Francken, 253

EngeteC VENDE
I

........................................................ '.,.

: 1 - CENTRO
: Casa em alvenaria com aprox. 120,00m2 próxima ao PAMA e ao Hospital Jaraquá :
: contendo 3 suítes (faltando acabamento) sala, cozinha, garagem. Vista Panorâmica:
: R$ 55.000,00
.' '.

: 2 - CENTRO
• Casa em alvenaria com 2 suítes, 4 quartos, 4 salas, garagem para 4 carros - terreno
: com 2.000m2 - locatizda 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) •

.' '.

: 3 - GUARAMIRIM
• Casa alvenaria à 500m2 - Rua 28 de aqosto, somente R$ 15.000,00
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.
• 4 - CENTRO
: Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vsta privile.giada do centro:
: da cidade - (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: :
• R$ 90.000,00 •

'
"

'

: 5 - ILHA DA FIGUEIRA

: Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 100,00m2 de área construída:
: em t�rreno de 390,00m2 - R$ 35.000,00 - Negociável •

.. • • • • . • • . . • • • • • • • • I.' ••.•.. " ••...•••• _, ......

• 6 -VILA RAU
: Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidra, 2 :
: quartos, bwc social, copa, cozinha, la�anderia e garagem - R$ 75.000,00 (Negociável) :

........................................... '

• 8 - VILA LALAU
: Terreno próximo a Weg II - rua Ernesto Lessmann - Rua Calçada
: Valor R$ 13.000,00 - terreno alto

:•••••••••••••••••••••• e e e e .. e e e e e e e e e e e e e e e:
: 9 - RIO MOLHA

: Casa em alvenaria defronte ao Senai ao lado do Colégio Roland Harold Dornbusch

: com su'te, 2 qtos, copa, cozinha, sala, dispensa, churrasqueira, garagem p/ 3
•

: carros - Valor R$ 65.000,00
e e e e e e e e e e e e e -e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
· .

: 10- RUA JOINVILLE

: Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalrnar, próxima sede nova da APAE,

: terreno com 890,00m2 com Prédio Novo contendo +> 900,00m2 constituído de •

: salas comerciais e um excelente apto. - R$ 290.000,00 (em condições)
· .
e e e • e e e e e e e e e • e e • e e e e • e • e e e e e •• e • e e e e e e e e e
· .

: 11 - RUA MAX WILEIN
/

•

: Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney :
: Franco e 15,60m para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo :
: .Li.rI! g�lp?ç> .e.LJf11.s9P�a.d.o. -. f3� .1 ?9·PP9 ..0P. (.N.e�9çipy�l) ••••••••••••••••• :

.-----------------------------------------------------�--�-----------------------------.

I . OFERTA DE JULHO
. _-------------------------------------------------------------------------------------.

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$ 80.000,00 à vista

ou estuda-se proposta em condições

NEREU RAMOS - Terreno com

aproximadamente 31.000,00m2, fazendo
frente para 2 (duas) Ruas, (Luiz Sarti,
Edmundo Koch) no centro de Nereu
Ramos com uma casa em alvenaria em
ótimo estado. R$ 130.000,00 (Em
condições estude-sepropostas)

..
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• Esquadrias de alumínio anodizado bronze
* Incluindo área comum e garagens Incorporação: Marcolino Cipriani

· . . . . . . . .,. .
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*0 automóvel será sorteado entre os compradores do Residencial Imperial após a venda de todas as unidades.

��� HlI�[ ���Mml �[�l�� �[ J������ �� ��l
ENTREGA NO 2° SEMESTRE DO ANO QUE VEM

. ����I�Mf�m�
• • • • • • • • • • • •

• Apartamentos com 250,78 m' e 267,46 m2*
• 2(duas) vagas de garagem
• Suíte Master com banheira de hidromassage�
• 2(dois) quartos ,./"'"

• Sala estar/jantar
• Lavabo
• Sacada ampla com churrasqueira
• Copa/cozinha
• BWC Social
• Dependência de empregada (completa)

• Área de serviço
• Fino acabamento

OBS: Registrado a Conven�õo RO Cartório de Registro de Imóveis
N

· ���m�m · �����I���f · �mw�n ·l���lll���� ��I�llfbl��� ·

• • • • • • • •

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

Apartamento Tipo Cobertura (andar superior)

Fanei Fax�370-0919

• Elevador Engetee
Rua Padre Pedro Francken, 253
89251-040 Jaraguá do Sul, SC

CRECI934-J
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Intermediária

� L.\DL: Terreno- CII/Il 3Y2,()()/I/.!
Amizade

R$ 13.000,00

VENDE: Prédio comercia! c/

384,00m2 + galpão cl 352,00/112
R$ J30,OOO,00

\ L\IJ!;: val« Comercial ('

residência cl 200,00m2 - Centro

R$ 230,000,00

VE!\JDL: Chácara cl 7(),()()/l/2
Nereú Ramos

R$ 18,000,00

VLNDL: Coudmmnio Residen
cial Leutprecht em construção -

Preço: Entrada + financiamento

� LNDL: Alvenaria c/ 18(),()(hn2
Rua Cl/i/henne Melchet

Corupá - R$ 75,000,00

VENDE: Alvenariac/ 120,001112
Ilha da Figueira 9Próx, Indumak) -

R$ 55,000,00

VENDE: Sala comercia! CII/Il

90,OOm2 - Rua Barão do Rio

Branco - R$ 120.000,00

� E/liDE: Terreno COIII

15,716,50m2 - Vila Romana

R$ 85.000,00

�LADE: Alvenaria iscru

acabamento), com 148,00m2 - São
Luis - R$ 55.000,00

VENDE: Alvenaria cl llU,OOI1l2
Prôx. Malwee

R$ 35,000,00

,\LCG;\: Casa alvenaria.
contendo 4 dormitórios - Rua

Martim Sthal, 507 - Vila Nova

VLAD/:_': EIII construção com

205,00m2 - Barra Rio Cerro

R$ 60,000,00

�LSUL: Alvcuuriu CI I':'-I,(JIJ/I/-'

(1 suíte + 2 quartos) - Vila Lenzi
R$ 42,000,00

VENDE: Alvenaria c1200,OO11l2
Terreno cl 2,580,00 - Corupá

R$ 70,000,00

ALUGA: Madeira cl YO,()()11l2
Nereu Ramos - R$ 12,000,00

+ financiamento

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaragu.á, do Sul'- SC
http:// .imoveis.netJinter - CRECI 0914-J ti 371-2117

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A partir da próxima edição,
esta página será preenchida
por quem tem a capacidade
de compreender e traduzir
realidades e o talento de
transformar imagens, idéias
e desejos. em algo verdadeiro. ARQUITETURA

<n

O
"
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CHäve
CRECI 612-J

VENDE
TERRENOS

• TERRENO no Residêncial Miranda - R$ 5.500,00
• TERRENO na Vila Lalau com 450,00m2 - R$ 22.000,00
- Negociável
• TERRENO Lot. Versalhes com 450,00m2 - R$ 16.000,00
- Negociável

.

• TERRENO próx. Salão Amizade com 460,00m2 - R$
10.000,00
• CASA COMERCIAL - na Rua João Planinscheck - terreno
com 467,00m2 - R$ 38.000,00
• ÓTIMA CASA próx. Colégio Alberto Bauer com 1 suíte, 2
qtos, mezanino, churrasqueira, demais dependências - R$
85.000,00 - Negociável

.

• SOBRADO na praia de Bombas com 296,00m2 com

linha telefônica - R$ 45.000,00 - Negociável

Loteamento
Santo

Antonio

R$ 22.ÜOO',00 -

Edif. Mônaco - entrada +

parcelamento direto com a

construtora entrega 2002. ,

Apartamentos de 1 a 2
dormitórios

Parque aquatico Junkes
em Sehroeder com 2

piscinas, 3 lagoas,
churrasqueiras, galpão,

toboqan, ótimo para
recreativa - Valor a negociar

"DISPOMOS DERRRENOSCENTRAIS, NOCENTRODACIDADE"

ALUGA

APARTAMENTOS

Sobradocom
418,00m2,
esquinacOm
Alberto
Santos
Dumont,
com 1 suíte,

qtos, sala,
copa,

.
.

.

vanderia, garagem,
. cozinha, owc. Ia orn 480,00m2

sala comercial, terreno
c

parte t�nea,
R$ 96.000,00

Aptos Ediffcio .

qtos, sal Klem con, 1 .

I a + cop SUite 2avanderia g
a, Cozinha b

'

saCada
' aragern, chu

' wc,
Branco _ � COletiva, Rua �ra�qUeira$ 75.0QO,00 ara0 Rio

• Apto 2 dorms, Ed. Húngarol Barra do
Rio Cerro - R$ 290,00
• Apto 1 dorm, Ed. Imperador central, final
daRua Reinaldo Rau - R$ 200,00
• Aptos 1 dorrn, sala, cozinha, bwe, lav.,
garagem, próx. Sear - R$ 230,00
• Aptos 1 dorrn, bwe. Rua Venaneio da Silva,
próx. WEG 1- R$120,00 (incluso água e luz).
• Apto 1 dorm, sala, eoz., bwc, lav., garagem,
R. Leopoldo Janssen, 238 - R$ 230,00
• Apto 1 dorm, sala, coz., bwe, lav., garagem,
F-l Santos Dumont, próx. Marisol- R$ 250,00
• Apto 1 dorrn, sala, coz., bwc, lav., sem
garagem, R. Santos Dumont, próx. Marisol -

R 220,00
'

• Apto 1 dorm, sala, eoz., térreo, Rua josé
Emmendoerfer,- R$ 250,00

•

CASAS .

• Sobrado alvenaria, cl 647m2 cl 1.400,00m2
todo murado, suíte e/hidro, e demais dep.,
localizado próximo ao centro. Rua joão
Planinscheck - R$ 1.200,00
• Casa alvenaria, cl suíte + 3 dorrns, e

demais dep. Rua Venaneio da Silva, próx.
Centro - RE 550,00
• Casa alvenaria, e/3 dorms, Rua João Carlos
Stein, 1305, Jguá Esquerdo - R$ 280,00
• Casa mista, cl 3 dorms, Rua João

Planinscheck, 1231 - R$ 260,00
• Casa mista, e/3 dorms, Rua Adão Maba,
1 i 2, próx. Prefeitura - R$ 250,00

• Casa madeira, c/3 dorms, BR-280 próx.
Guincho 2 Irmãos - R$ 280,00
• Casa madeira, e/3 dorms, BR-280 próx.
Guincho 2 Irmãos - R$ 260,00
• Casa alvenaria, e/2 dorrns, Rua 941 frente
casa 31, Estrada Nova - R$ 200,00
• Casa alvenaria, cl 3 dorms, Estrada
Saibreira, sn. - R$ 180,00

SALAS COMERCIAIS

• Aptos suíte + 2 dorms, Ed. Silvio Pradi,
no final da Marechal Deodoro - R$ 350,00
• Aptos suíte + 2 dorms, Ed. Dona Alzira,
Ita. Barão Rio Branco - R$ 440,00
• Apto suíte + 2 dorms, Ed. Maximum

Center, na Marechal Deodoro - R$ 700,00
• Aptos 3 dorms, Ed. San Mighel, rua

Leopoldo Janssen - R$ 300,00
• Aptos 3 dorms, Ed. Dona Alzira, lat. Barão
do Rio Braneo/eentro - R$ 370,00
• Aptos 3 dorms, Ed. Neno Prasi no final
da Marechal Deo. - R$ 350,00

.

• Apto 3 dorms, Ed. Mariana Cristina, Rua
Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$
400,00

'
..

• Apto 2 dorms, Ed. Marangoni, Rua 25 de
Julho - Vila Nova - R$ 375,00 -:

'

• Apto 2 dorms, Ed. Res. Amizade, salão
festas, quadra esportes, play-qround - R$
280,00
• Apto 2 dorms, Ed. Itália/ central R. Eich
Doubrawa - R$ 300,00
• Apto 2 dorms, Rua Joinville, próx. Marisol
- R$ 280,00
• Aptos 2 dorms, Rua Bernardo dornbusch
- R$ 270,00
•

. Apto 2 dorms, Ed. Papp - próx. Posto
Km 7, Barra do Rio Cerro - R$ 250,00

�...._�_..

• Sala Corni. cl 400,00m2 - Rua Bernardo

Dornbusch, próx. Marisol- R$ 1.500,00
• Sala CornI. c 80,00m2• Rua Eleonora S.

Pradi, 125 -. R$ 250,00
• Sala ComI. cl 32,00m2• Rua João Januário
Ayroso, 1747· R$ 220,00
• Sala CornI. cl 100,00 + estacionamento,
próx. Posto Mareolla . R$ 225,00
• Sala CornI. cl 90,00m2 + mesanino +

estacionamento, final Marechal - R$ 450,00
• Sala ComI. cl 20,00m2• Rua 25 de JUlho,
1359, Vila Nova - R$ 200,00
• Sala Corni. Ed. Market place . Rua
Reinoldo Rau - R$ 220,00

•

• Sala ComI. cl 40,00m2 • Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - R$ 400,00
• Sala CornI. cl 60,00m2• BR·280 Km 70

próx. Guincho 2 Irmãos· R$ 300,00
• Sala Comi. cl 60,00m2 • Rua José

Emmendoerfer, 1781 . R$ 250,00
• Sala CornI. cl 30,00m2 • Rua Domingos
Demarchi, 170· R$ 220,00
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EMPREENDIMENTOS IMOBlLIÁRIOS

entrega apartamentos antes do prazo
A Futuro Empreendimentos
Imobiliários entregou as chaves
dos apartamentos no

Residencial Ágata, 30 dias antes

do prazo previsto.
O Residencial Ágata foi
construído na Rua Nelson
Nasatto - próximo a SCAR - pelo
Sistema de Condomínio·
Fechado a Preço de Custo.
Conforme informa o Diretor
Presidente da empresa, Sr.

Deoglair Edilson Gesser,
"houveram melhorias na obra
solicitadas pelos clientes, tais
como: vidros fumê com alumínio

bronze; piscina com deck na

-

-

Sócio Ary Morelli Macedo entrega
chaves para sr. Osvaldo Gesser e esposa

cobertura; lajes com isolamento
acústico e térmico;
impermeabilização de sacadas,
cozinhas, lavanderias e Bwc's;
sacadas com vidro fumê e

alumínio bronze; pintura acrílica
externa e interna; acabamento
em massa corrida com pó-de
mármore; soleiras em granito;
revestimento das sacadas com

pastilhas cerâmicas, entre
outras."

Apesar das melhorias, a obra foi.

entregue antes do prazo,
reforçando o respeito e a

seriedade da empresa para com

seus clientes - informa Deoglair.
O Residencial Ágata tem 7

andares, com apenas 2

apartámentos por andar -

ressaltando a Qualidade de
Vida. No 7º andar, existe o salão
de festas com churrasqueira e a

piscina com deck, de uso

I comum do condomínio.
A Futuro é uma empresa jovem,

, com apenas 4 anos de atividades,
e reforça sua posição de Líder de
Mercado em Edifícios com 7

andares na região, adrninistrando
mais 7 obras: Residencial

Talismã, Edifício Pérola Negra,
Residencial Clarice Koch, Edifício

Topázio, Residencial Jade,
Edifício Safira e Residencial

Esmeralda, num total de
17.000m2.
Na 4ª Multifeira, de 9 a 18 de

julho de 1999, a Futuro estará

expondo suas obras, com
maquetes gráficas, perspectivas
e filmagem das obras.
A empresa está situada na rua

Quintino Bocaiúva, 64 - ao lado
da loja Locomomtivos.

Os telefones para Contato são 312-0651. 311-0696 e 913-5304.
> LíDER DE MERCADO EM EDIFíCIOS COM '1 ANDARES

eliane
EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA

MALACARNE LTDA.
.Pd�Cf!;(!f}�c&di

Esquadrias de Alumínio LTOA,REVESTIMENTOS
CERÂMICOS I

ELEVADORES sUR
Serviços e Soluções em Movimento
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Vende-se dois terrenos, um próximo
a Malwee, J 3x32m (entrada +

financ.), e outro próximo ao Salão

Amizade com J5x27m, de esquina.
Aceito carro /10 negócio - Tratar
37/-8700 ou 975-2//6

Compra-se duas linhas centrais

prefixos 371 ou 372.

Tratar 975-2/58 ou

372-/594, com Isa

Vende-se ou troca-se máquina de
lavar roupa Brastemp. Tratar
371-6032, com Gilson, ou

993-2380

Vende-se tilápias e carpas vivas

para pesque-pague e comércio
em geral - Tratar 371-8602

Vende-se terreno de 405m2

próximo Salão Amizade, com
ótima localização,
valor R$ 1.500,00

de entrada + 20x R$ 250,00
(entrada negoc.) - Tratar 372-
3295 ou 975-/961, com Raquel

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
1� Vara

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO

PRAZO DO EDITAL: 30 dias

O(A) Doutor(a) Edson Marcos de Mendonça, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER Executado: Marli Sadzinski, Casado, Prendas do lar, com
endereço à Estrada Geral Caixa D'água, CEP 89270-000, Guaramirim
(SC).
, o qual se encontra em local incerto e não sabido que, neste
Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen,
87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC)., tramita a

Ação Execução por Quantia Certa 'contra Devedor Solvente, sob
n°, 036.96.000645-7, aforada por Banco Itaú S/A, em desfavor de
Sadzinski Brinquedos Ltda. - ME e outro. Assim, fica o mesmo

CITADO para pagar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o princi
pal e cominações legais, ou oferecer bens à penhora, suficientes
para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem

penhorados tantos quantos bastem para a satisfação da dívida.
VALOR DO DÉBITO: R$ 38.004,98. DATA DO CÁLCULO: 27/06/96.
E, para que chegue ao conhecimento de todos" partes e terceiros,
eu, Sérgio Alberto Martins, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen

Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de

Jaraguá do Sul (SC), 16 de Junho de 1999.

Juiz de Direito

ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

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° 22.276 de 12-07-1999
,

Cópia recebida do cartório de São Bento do Sul, neste Estado

JEAN PATRICK DE OLIVEIRA E PAULA FABIANA OSOVSKY

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

José Pomianowski, 376, nesta cidade, filho de Valdomiro deOliveira e Lací de Oliveira.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de São Bento do Sul, néste Estado, domiciliada
e residente na Rua Tomaz Vidal Teixeira, 434, São Bento do Sul, neste Estado, filha de Helmut

Osovsky eMarlene Osovsky.
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.

Aproveite as

oportunidades que o

CORREIO DO POVO está

dando para você.

Confira as melhores

ofertas da semana.

LEIA - LIGUE - ANUNCIE -

Fone/Fax: (047) 370-7919/370-8654/370-8649 - 370-7944

NÃO
FBQUE
SONHANDO

ACORDADO•••

EDITAL
.

ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca deJaraguá
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:

Aldo Roncalio - Rua Emilio Stein, l25 - Nesta;
Aldo Roncalio - Rua Emilio Stein, 125 - Nesta;
Aldo Roncalio - RuaEmilio Stein, 125 - Nesta;
Alfredo Langer Cia. Ltda. - Rua Roberto Seidel, 167 - Centro - Corupá;
Amarildo Tomaselli - Rua 3 de Outubro, s/n° - Centro - Schroeder;
Amarildo Tomaselli - Rua 3 de Outubro, sin° - Centro - Schroeder;
Arildo Aloizi - Estrada Rio da Luz, 4151 - Nesta;
Autoposto Tropeiro Ltda. - Rodovia BR-282, Km. 345 - Nesta;
Cirio Química Ind. Ltda. - Rua Luiz Kienen, 253 - Nesta;
Clicheria Alvo LuisA. Alves - ME - Rua José Teodoro Ribeiro, 2708-
Nesta;
Condutron Ind. Eletrornecânica Ltda. - Rua Maria Umbelina da Silva,
232-Nesta;
Cosme Francisco de Farias - Rua Padre Horácio, 246 - Vila Lenzi - Nesta;
Delcio LuizMoreira - Rua AdolfoA Alfredo Ziemann, 416 - Nesta;
Distr. Bebidas Baungartel- RuaGustavo Gunz, 382 - Nesta;
Elmiro Benthin - Rua Ângelo Rubini, 1119 - Nesta;
Estampicor Ind. Com. Malhas Ltda. - Rua Antonio Pedri, s/rio, Lote 21 -

Ilha da Figueira - Nesta;
Flavio Cesar Simonetti - Nesta;
Flavio Ludero - Rua 566, n° 90 - Barra do Rio Cerro - Nesta;
Flavio Ludero - Rua 566, n° 90 - Barra do Rio Cerro - Nesta;
Garage Best Audio Ltda. ; Rua Ângelo Schiochet, 311 - Centro - Nesta;
Industrial Sylver Ltda.> Rua Carlos Eggert, 542 - VilaLalau - Nesta;
Industrial Sylver Ltda. - Rua Luiz Nicoluzzi - Vila Lalau - Nesta;
Industrial Sylver Ltda. - Rua Carlos Eggert, 542 - Vila Lalau - Nesta;
Jarpeel Com. de Peças Eetrôn. Ltda. - Rua Reinoldo Rau, n° 116 - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda. - Rua Ângelo Rubini, 1256 - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda. - Rua Ângelo Rubini, 1256 - Nesta;
João Batista Brito - R. João Sami Tavares, 218 i Nesta;
João Carlos Angelo Sobrinho - Rua João Tozini, ] OI O - COFUpá;
Luiza Figueiro Risso ME - Rua Ângelo Rubini, 1089 - Barra Rio Cerro

Nesta;
Madeiras Nedri Ltda. - Av. Leoberto Leal, 2068 - Nesta;
Marise Waseher - Rua Francisco Mees, 71 - Corupá;
Newsul Malhas Ltda. - RuaWilly Gnther, sin° - Nesta;
Newsul Malhas Ltda. - RuaWilly Gnther, sinO - Nesta;
Nilton A. Natali e Kethley Branger da Silva - Rua Joinville, 1207 - Nesta;
Osmar Schneider - Rua Mal. Castelo Branco - Terreno - Schroeder;
Paulo Alexandre Rocha - Rua Joinville, 4158 - Nesta;
Persianas Perflex Ltda. - Rua Joinville, ] 839 cx p. 137 - Nesta;
Renova Ind. Com. de Alimentos Ltda. - Rua Leodato Ribeiro, 81 -

Schroeder;
Renova, Ind. Com. de Alimentos Ltda. - Rua Leodato Ribeiro, 81 -

Schroeder;
Reparação de Veíc., Três Triângulos Ld. - Rua Ângelo Rubini, 369 - Rio
Cerro - Nesta;
Sergio Bisewski - Rua Me. Rosa, 648, Centro - Massaranduba;
TJ. Montagem Ltda. - ME - Rua Paraíha, 159 - Nesta;
Vilson Bassani - R. Elizabete Rabox, 100 - Nesta;
Zonta Materiais de Construção Ltda. - Rua João Planinscheck, n° 205 -

Nesta;
•

Zonta Materiais de Construção Ltda. - Rua João Planinscheck, n° 205 -

Nesta;
Zonta Materiais de Construção Ltda. - Rua João Planinscheck. n° 205-
Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: ArthurMüller, 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, 30 de Junho de 1999.

DtonHoffmann
Tabelião Designado
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Albergue
de

relíquias
Durante o dia, as escadarias
oferecem descanso aos

usuários do transporte coleti va.
À noite, abrigam os sem-teto,
por mais que avisos na parede
alertem: "Proibido dormir",
"Sujeito a multa" e "Sujeito a

prisão". De depósito, o prédio
do Museu Municipal Emílio da

Silva, antiga estação ferroviária,
passa a albergue, enquanto
lodos aguardam a reforma da

.
ex-sede da Prefeitura, na Praça
Ângelo Piazera, para onde deve
ser destinado o acervo. Pela

proposta inicial, o prazo para
início das obras vence emjulho,
mas até agora a licitação não

saiu porque o projeto de

restauração não está pronto. O
secretário de Cul tura, Esporte e

Lazer, Sílvio Bard, diz que
existem ainda outros

empecilhos, como o tamanho da

obra, que exige R$ 350mil de
investimentos. "Além disso,
esperávamos a desocupação do

local, utilizado por entidades",
justifica.
No teto, verdadeiras crateras. No

chão, assoalho podre. A
lamentável situação do edifício
da Ferrovia Sul-Atlântico, cedido
em comodato à Prefeitura de

Jaraguá do Sul, só não

compromete o acervo porque os

funcionários trabalham para
protegê-lo. Caixas, lonas,
plásticos e muita fita adesiva
isolam os resquícios da memória
jaraguaense e brasileira,
protegendo das intempéries.
Funcionária do Museu, Cláudia
Maria Costa Corrêa esclarece que
o prédio não oferece condições
de visitação. "Mantemos tudo
bem conservado, é feito mutirão
de limpeza e manutenção

Albergue: instalações atuais servem de depósito ao acervo do museu; apopulação utiliza o prédio como àbrigo

regularmente, só não temos

condições de receber o público
porque o prédio não é seguro",
justifica.
A interação com a sociedade,
através da promoção da cultura

e do conhecimento, é justo a

função social dos museus,

capaz de diferenciá-los de

simples armazéns de coisas
velhas. Além de estático, o
museu de Jaraguá do Sul já não

é suficiente e seguro nem para
depósito. Por falta de espaço,
há materiais guardados na

própria Secel.

Objetos que lembram a

colonização de Jaraguá do Sul.
engrossam o acervo do museu,

composto de quadros,

Breve retrato do desalento
Criado pela Lei 321/71, o museu

municipal de Jaraguá do Sul abriu
as portas em 1987. No ano

seguinte ganhou o nome de

Emílio da Silva, pela dedicação
que o historiador consagrou à

concretização do projeto e por
sua contribuição ao registro

histórico da cidade.
Tendo a Prefeitura como principal
mantenedora, depende do poder

público para arestauração do

prédio que lhe foi destinado,
antigo edifício do Executivo

municipal, construído no início da

década de 40. A futura sede do

Segurança: fechado à visitação, acervo é protegido das intempéries

museu é um dos últimos e mais
belos exemplares do patrimônio Trabalho: funcionários do museu tentam evitar a degradação daspeças
arquitetônico da cidade, fiel à

"art-decô" da região de imigração.
Poderia tornar-se ponto de

referência turístico-cultural, mas a

comunidade jaraguaense tem se

envolvido pouco nessa causa.

Sociedade cultural sem fins

lucrativos, a AAMMES
(Associação dos Amigos do
Museu Municipal Emílio da

Silva), foi criada para apoiar as
atividades científicas e culturais

do museu. Se estivesse

funcionando, a associação teria
ainda a função de avaliar

projetos de apl icação das leis
de incentivo à cultura. Como

sern sede não é possível reunir
associados, a entidade só existe

no papel, enquanto o museu

espera por empresas,
instituições públicas e pessoas

físicas interessadas na

promoção cultural, para apoiar o
empreendimento.

fotografias, rádios, TVs, móveis
e utensílios em geral. Na
entrada da cidade, a tafona, o
engenho de cana e a Casa do
Colonizador resgatam a História
do Vale do Itapocu. Armazenada
em vitrine, coleção de máquinas
de costura do início do século

denuncia a tendência industrial
da cidade. Agora envolto ern

lona preta, o trole serviu como

meio de transporte até a metade

do século. A viagem no tempo
continua, com roupas antigas,
registros históricos, revistas e

jornais de outras épocas.
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Sc você sofreu U»1a

GRANDE J'ERDA
• Procure não começar
a "gostar de sofrer".
• Considere esta

situação como

necessário ao seu

crescimento.
• Não segure a perda,
deixe-a ir. Assim como

ela veio, ela vai.
•

.

Observe um cômodo

da casa a partir de dois

cantos opostos, e
observe a perda a partir
de duas visões diferentes.
• Plante pensamentos
puros e alegres em

suamente.

• Cultive um vaso com

flores e ofereça aos

anjos. Peça para eles que
te iluminem.
• Inspire e expire
profundamente sempre

que a tristeza a�arecer.
• Recolha-se, chore,
grite. O grito é um forte

aliado porque ele põe
para fora tudo que está

abafado. Apenas
funciona assim, quando
praticado no local e na

hora certa, com a

o amor conduz ao real caminho

I ,

"Estou disposto a largar
tudo", disse o príncipe ao

mestre. "Por favorme aceite
como discípulo".

"Corno um homem esco

lhe seu cantinho?", pergun
tou o mestre.

"Pelo sacrifício", respon
deu o príncipe. "Um cami
nho que exige sacrifício, é
um caminho verdadeiro".

O mestre esbarrou numa

estante. Um vaso raríssimo

despencou, e o príncipe
atirou-se no chão para
agarrá-lo. Caiu de mau jeito
e quebrou o braço, mas

conseguiu salvar o vaso.
"QuaI é omaior sacrifício:

ver o vaso espatifar-se, ou

I,

quebrarobraçoparasaIvá-lo?".
perguntou omestre.

"Não sei", respondeu o

príncipe.
"Então não tente orientar

sua escolha pelo sacrifício.
O caminho é escolhido por
nossa capacidade de amá-lo",
disse o mestre.

Advocacia
MARCATTO
ors. Plínio Clemente Marcalto

e Rafael Jonatan Marcallo

R. Tabatinguera, 140

Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro' - São Paulo - SP

CEP 1020-901
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intenção de "catarse"

(purgação), e não

contra as pessoas.
• Faça relaxamentos

profundos.
'. Procure lembrar

.

se desde agora e
.

repita sempre:

"Entrego tudo isto;
minha dor, meu

sofrimento, tudo o

que estou sentindo e

passando ao Ser

Divino existente no

Universo". E

realmente entregue-se!

Janete (9. 111arcatto ZYS
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Pedras nos rins .. Lítotrípsia extracorpórea
LITOS = PEDRA
TRIPSIA == FRAGMENTAÇÃO
EXTRA=FORAffiXTERNO
CORPÓREA = CORPO

"FRAGMENTAÇÃO DE PEDRAS POR MEIO
EXTERNO DO CORPO"

Existente há mais de um ano em Jaraguá do Sul, na
Clínica UroAtual, o mais moderno tratamento para pedras
de rim, ureter e bexiga, da atualidade.

A formação de pedras dentro dos rins dos seres humanos
ainda não é completamente explicável pela ciência, sendo
que já se sabe ter a alimentação e fatores genéticos uma

forte influência nela. Existem na história da medicina indícios
de cólica de rim por pedras, já da idade média, onde
desenhos de humanos, em típica expressão de dor, têm a

mão sobre a região de um dos rins.
Até 1980 havia para o tratamento das cólicas, além de

remédios que diminuíam os sintomas, sugestões como

beber muita água e chás para que estes "empurrassem" a

pedra pelo sistema, até sair na urina, ou ainda as famosas

cirurgias, nas quais o paciente era "aberto" toda vez que
emperrasse uma pelo caminho.

Foi então descoberta uma revolucionária técnica para
tratamento das pedras de rim, tecnologia, esta, cujo
investimento fôra realizado na Clínica UroAtual, que tem

como diretor-médico o dr. Paulo Odebrecht, membro da
SBU (Sociedade Brasileira de Urologia), conforme segue;

A LITOTRIPSIA (fragmentação de cálculos) com ondas

de..impacto é praticada em todo o mundo desde 1980,
quando foi colocada em prática na Alemanha, sendo que
atualmente já foram tratados milhões de pacientes desta
forma. Sua descoberta foi em uma pesquisa científica na

divisão de guerra da Mercedes-Benz, chamada "Domier",
na qual tentava-se descobrir uma onda capaz de liquidar os
tripulantes dos coraçados, sem no entanto danificá-los. O
estudo foi frustrante, pois a onda não era nociva ao ser

Fe�iV\icliV\
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 li
andar - Centro - Telefone: 372-0395

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região /I

Rua Jorge Czerniewicz, 1277
ti 371-3426

r
I �p--.------------r.I)

II_(

Doenças do Intestino gr.sso,
reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

Dr. Alexandre L. Schlabendorf

(-__ P-�-
__

o-
__ �-to-C-n«: CKM· 7096

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

Jaraguá do $'111 - SC

Centro Médico Odontológico

humano, ao mesmo tempo em que destruíamateriais sólidos.
Como um dos engenheiros tinha a. esposa com sérios

problemas de rim por pedras nele formadas, enviou o estudo
à divisão médica da "Domier" , que desenvolveu o método.

Conhecida como ESWL (Extracorporale StossWellen

Lithotripsie), esta técnica se baseia na geração e condução
de ondas de alta energia ultrassônica, propagadas através
da parte líquida de nosso organismo, até um ponto
previamente determinado.

O objetivo do tratamento consiste emreduzir o cálculo
a fragmentos que possam ser eliminados pelas vias urinárias,
juntamente com a urina. Nos equipamentos mais modernos,
a onda é gerada a partir do estímulo elétrico do próprio
coração do paciente, eliminando-se assim o efeito colateral
da arritmia cardíaca, que era bastante freqüente.

Poderá ser necessária a realização de mais de um

tratamento, caso hajamais cálculos ou no caso de cálculos
de grande dureza (o que não é previsível). Caso o cálculo
renal tenha mais que dois centímetros ou ureteral de mais
de 0,6cm, é preferível a colocação de um cateter ureteral,
para prevenir a obstrução do sistema, o que acaba por se
tomar normalmente em uma emergência médica. O cateter

mencionado é colocado através da uretra, bexiga, até o

rim, através de um procedimento videoendoscópico, sem
cortar-se nada no paciente. Raramente temos cálculos
rebeldes ao tratamento citado (raros), tendo necessidade
de intervenções por outros métodos cirúrgicos, cuja
indicação depende de sua localização.

São raras as complicações por este avançado método

terapêutico, utilizado em todo o mundo como a primeira
escolha no tratamento das pedras, sendo que somente

9% dos pacientes terão dor após o tratamento ..

Minha experiência neste tipo de aparelhagem se deve ao

fato de ter adquirido, pela minha clínica no Rio de Janeiro,
o aparelho Direx Tripter Compact, em 1992, desde quando
realizo estes procedimentos, tendo sido, de 1993 até fins de

1996, orientador prático para os urologistas brasileiros que
adquirissem novos equipamentos de Litotripsia Direx.

Ora. Anna Paula L. de Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

1;�f:Lft{�d ..iiKl�!r!B�,!�1;r�llf[",i�ª11!,B!�iiIII��i��;�III'
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

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

ATENDIMENTOAADULTOSEADOLESCENTES
Ursula Korol!

Contato: (047) 367-4661/973-5919
, Ernestina da Silva Alves

Contato: (047) 371-0584/975-1843

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul - Centro

Os índices estatísticos da quebra das pedras renais
neste equipamento instalado em Jaraguá do Sul, que é de
última geração, são em torno de 90% de fragmentação
de cálculos contidos no rim, de 60% daqueles localizados
na parte superior do ureter, e de 40% na parte inferior do
ureter. Estes resultados são animadores suficientes para
qualquer portador de cálculo que já passou por uma crise
de dor, já que estudos nos Estados Unidos mostraram
que a dor do cálculo renal só é menor que a do infarto
cardíaco. ,

Além da tecnologia da Litotripsia extracorpórea por
ondas de impacto, a Clínica UroAtual também trouxe a

Jaraguá do Sul a mais moderna_cirurgia para problemas
benignos de próstata, chamada nos Estados Unidos de
VAPORTRODE OU ROLERBALL, sem cortes, que
consiste na "evaporação" do tecido da glândula, que passa
em frente aos olhos do médico-operador, diretamente do
estado sólido para o gasoso, tendo resultados muito
melhores aos métodos anteriores, além de melhores
resultados de pós-operatório, tempo de cirurgia/anestesia
e de hospitalização, além de estar investindo em um novo

e simples método para aquelas pessoas que sofrem de

perda urinária.

Dr. Paulo Odebrecht
Clínica UroAtual

Dr: lV1arlo Sousa
Dr: lV1arlo Sousa Jr:

�i•• ·ljac@netuno.com.br
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de

. última geração.

Fone/Fax 3 71 �0882
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

, -

CLINICA SAO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia), TRATAMENTO DE

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e

Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218
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FIA.

ViAGENS AÉREAS

ViAGENS RodoviÁRiAS
\
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Toni
'Garrido

seu grito
de

.

energia

para o

entusias
mado

público
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JOINVILLE
G.Ne. Cine ,M_ueller 1: Star wars (Iegendado). :Horanos: 13h30, 16h, 18h30, 21 h, 23h30 (sexta e

sábado) e 14h, 16h30, 19h, 21 h30 (domingo à quarta).•
G.Ne. Cine Mueller 2: Star wars (dublado). •

Horários: 15h, 17h30, 20h. •
G.Ne. Cine Mueller 3: Tarzan. ,.

Horários: 13h45, 15h45, 17h45 (dublado) e 19h45,.
'

21h45 (Iegendado). •
BLUMENAU •
G.N.e. Cine Neumarkt 1: Star wars (Iegendado). I

Horários: 13h30, 16h, 18h30, 2Ih, 23h30 (sexta e

•sábado) e 14h, 16h30, 19h, 21 h30 (domingo à quarta)
.•G.N.e. Cine Neumarkt 2: A múmia.

Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h (sexta e sábado) •
e 14hI5, 16h45, I9hI5, 21h45 (domingo à quarta).•

G.Ne. Cine Neumarkt 3: Star wars (dublado). •
Horários: 15h, 17h30, 20h. •

G.N.e. Cine Neumarkt 4: Tarzan. •
Horários: 14h, I6h, 18h, 20h. •

G.N.e. Cine ,!�umarkt 5: Tarzan. •Horários: 15h, 17h, 19h, 21 h.
•G.Ne. Cine Neumarkt 6: Segundas intenções.

Horários: 14hI5, 16h15, I8h15. •
A múmia. •
Horário: 20h30. •

Programação válida para o período de OI a 07/07. •
•••••••••••••••••••
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MICHAEL JACKSON ATRÁS DA MULHERADA
O rei do pop está buscando a ajuda do sexo oposto para levantar sua
declinante carreira. Ele já contatou a badalada Lauryn Hill e eles

devem gravar juntos uma música para comemorar a chegada do ano

2000. Chamada "This is our time", a canção vai falar de grandes
eventos deste século, como a chegada do homem à Lua e as

pregações anti-racistas do dr. Martin Luther King. Jackson também
está estudando projetos ao lado de Mariah Carey e Celine Dion, suas
colegas da gravadora Sony Music. E para completar, o cantor vai

lançar um single beneficente com a música "What more can I give".
A intenção é enviar a renda toda aos refugiados albaneses da região

de Kosovo, província da ex-Iugoslávia. (Shopping Musie)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Leonardo (Tempo), Raimundos (Só no

forevis), Engenheiros do Hawaii (Tchau radar), Offspring
(Arrrericana) e Backstreet Boys (Millennium). Principal

lançamento: Night Tracks (Vol. I).

E�' �'N'fON'1J
E o grande momento está

chegando. No próximo dia 10,
sábado, o Clube Atlético

Baependi estará promovendo
o Baile de Férias com a

escolha da Rainha dos
Estudantes de Jaraguá do Sul,
considerado pela juventude
local como um dos melhores
eventos do ano. A animação

ficará por conta
da Banda Cartão

Postal, de
Araranguá.
Merece um lugar
especial na
agenda!

:�----"'2�----"'2:----"'2;
"Todos vivemos sob o

mesmo céu, mas nem

todos vêem o mesmo

horizonte"
(Konrad Adenauer)

.'.

.ê!:
DI.EÇAO

Rua Mal. Deodoro,da � I'!!:I'
Fonseca, 1452 V l:::::iIFone/Fax: 372-3306 �

CADiJaraguá do Sul - SC �
O

ALFA&CJ[A
'MODAATUAL

VENHA CONHECER A NOVA

COLEÇÃO
OUTONO-INVERNO

Rua: CeI. Procópio Gomes
de Oliveira, 177
Jaraguá do Sul - SC
Fone/Fax: (047) 371-9887

Procópio Gomes, 481

I-r":-:Iífm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633

Acenda a fogueira!
A festa val começar

em Jaraguá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretária repassa
verba a sete escolas
Simone Schramm
trouxe R$ 3,5 mil
para pequenas
reformas

Jaraguá do Sul - Diretores
de sete escolas públicas da

região reuniram-se na sede da 19a

CRE, naquinta-feira (dia 1), para
receber recursos destinados a

pequenos reparos nos estabeleci
mentos de ensino. A verba, no
valor de R$ 3,5 mil, proveniente
do Prodef - Programa de Des

centralização Financeira - foi tra
zida pela secretária-adjunta de

Educação, Simone Schramm. Ela
aproveitou a visita para inaugurar
sala-biblioteca em Schroeder e

entregar autorização para licitação
da reforma no-Colégio Estadual
Euclides da Cunha, de Jaraguä
do Sul. '

De Massaranduba, foram pri
vilegiadas as escolas Felipe
Manke, Maria Konder Bornhau-

sen e Bruno Linden. Em Guara

mirim, colégios Padre Mathias e

Alfredo Zimmermann receberam

os recursos. Albino Tribess, de

Jaraguá do Sul, e Elisa Cláudio
de Aguiar, de Schroeder, com
pletaram a lista de instituições be

neficiadas, recebendo R$ SOO
cada. A secretária lembrou que
o dinheiro, apesar de pouco,
pode ser utilizado em pequenas
melhorias. "Os pequenos con

sertos evitam a deterioração das

escolas, que acaba provocando
grandes reformas", salientou.
Orientou que o recurso seja
utilizado na compra de ma

teriais c.omo telhas, vidros e

portas.
A sala-biblioteca, inaugurada

no Colégio Estadual Miguel
Couto, em Schroeder, foi
construída através de parceria
entre o empresário local Werner

Woigt e a secretaria. Ganhou o

nome de Leo Johann Schultz,
homenagem ao avô de Werner.

O empresário investiu R$, 15

segundo semestre. Outra no

vidade, é a tentativa de uni

ficação regional do calendário
escolar, a partir do próximo
ano, entre as redes municipal,
estadual e particu lar. Esse

processo faci litaria transfe
rência de alunos e pro
gramação de datas de férias,
que variam conforme a cate

goria a que pertence o es

tabelecimento.

Encontro: Simone Schramm (1" à esq.) entrega recursos provenientes do Prodefaos diretores das escolas

mil na formação do acervo, Em

Jaraguã do Sul, a maior con

quista foi a do Colégio Estadual

Euclides da Cunha, do Bairro
Nereu Ramos. Com a apro

vação da licitação, passará por

completa reforma. Ainda são

críticos os casos das escolas
assaltadas na região, duas nos

últimos meses, Os diretores
cobraram providências para que
a Secretaria de Educação

r---[��r��-lI
. � _ I
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REF.:702
REF,: 735

• Berço Henn sem 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 x de R$ 19,06

• Roupeiro Carraro com estante - Branco (modelo 702)
R$ 229,00 à vista ou 1 + 5 x de R$ 44,15

'_5Mliltlll•a.l.i.Jt.i.ni-JiBi":!..mm.@I '1Ij�
I FONE (047) 371-5800 I
� d

restitua os bens perdidos.
As 26 coordenadorias re

gionais de educação foram

encarregadas de organizar
mutirão, ern julho, para hi

gienizar as caixas d'água e as

unidades sanitárias das es

colas, Segundo a secretária,
a orientação partiu do próprio
governo, para que as ins

talações sejam adequadas até
o retorno dos alunos, n o

E
E
o
o

.IE 255 mm

Instalamos em demonstração sem compromisso.

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,
hotel, ferramentaria, lavanderia, etc,

FILTRAGEM NATURAL
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma camada
de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de

diferentes granulosidades,

O FILTRÃO é construído inteiramente

em aço inoxidedo.

CAPAC(DADE DE FILTRAGEM: toco, 3000,
5000 e 10000 litros por hore.

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos

os testes submetidos,

APÓS A INSTALAÇÃO DO FIlTRÃO, NÃO
HAVERÁ MAIS NECESSIDADE DE LIMPEZA
DA CAIXA iH ÁGUA. EVITANDO ESCOVAR OS
DENTES COM ÁGUA SUJA E CONTAMINADA
DA CAIXA. O FIlTRÃO FORNECE ÁGUA PURA
E CRISTALINA
NÃO SOMENTE PARA BEBIDA E PREPARAÇÃO
DE ALIMENTOS, MAS TAMBÉM PRA USO
GERAl.

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ARAGUÁ DO SUL, 3 DE JULHO DE 1999 GERAL-9

araguá do Sul (II)
músico Sérgio Guimarães se apresenta neste domingo, a partir

as 19 horas, na Praça Ângelo Piazera. Acompanhado da banda,
uimarães participa de mais uma edição doProjeto Música na

raça. No repertório, MPB e canções que lembram Renato Russo,
x-líder da Legião Urbana, morto em 1997. O evento é promovido
ela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

araguá do Sul (III)
Comunidade Evangélica Luterana promove amanhã, às 19

oras, na Igreja Evangélica Luterana do Centro, palestra com

lair Scheidt, diretor do Cerene (Centro de Recuperação Nova
s pe r a n ç

a ), de B'lume n au. Scheidt vai abordar o tema

'Dependência de álcool e outras drogas".

uaramirim

epois de promover a festa junina, a Apae (Associação de Pais

Amigos dos Excepcionais) programa mais eventos, agora para
mês de julho.No próximo dia l O, na sede da entidade, será

ealizada a tradicional feijoada. Os cartões, ao preço de R$ 5,00
ada, estão à venda em cinco postos de vendas no Município e

orn a diretoria da Apae. Entre os dias 25 e 30 de julho, o

bresidente, Osnildo Bartel, participa do Congresso Nacional de

��paes,
que a�ontece em Belo Horizonte (MG):

alneário Camboriú
Studio de Dança Adriana Alcântara realiza dia lO de julho, às

'

rOh30,
no Teatro Mariu's House, o Festival de Dança "Gatos".

musical contará com a presença de 150 bailarinos, que se '

presentam nas modalidades jazz, balé clássico, street dance,
ança de salão e balé moderno. O ingresso para os shows custa

r$ 5,00. Informações pelo telefone (047)366-1761.

lorianópolis (I)
procuradora-geral da República em Santa Catarina, Analucia
artrn ann, enviou ao governador Esperidião Amin ofício

·nformando que a lei florestal do Estado é inconstitucional. A

advertência foi entregue um dia antes da assinatura da lei que
autoriza a Fatma emitir licença para o "manejo sustentável de

Ilorestas primárias", que, em tese, permite a exploração de

lorestas em estágio médio ou avançado de regeneração.

'Iorianópolis (II)
P governo federal liberou R$ 53 milhões para as obras de

ionclusão da BR-I 01: ?_governa�or .Esperidião Amin i�formou
�ue �s recu:sos. perrmtirao

a c�nt�nuldade da,s o�ras ate a�ost�.
,-Serao precisos outros R$ 67 milhões para o terrmno do projeto",

�l"rcscentou.

.

assuliÇOgadOS Associados
OAB/se 3437-B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx, Posta150 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-751lIFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul - se - Horne Page: www.cassuli.cöm.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br
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Produtorde
Nereu Ramos
avalia primeiros
resultados

Jaraguá do Sul - O agri
cultor Alfredo HeIJmann come

mora os primeiros resultados do

projeto de cultivo de hortaliças, na
Região do Vale do Itapocu, sem o

uso de agrotóxicos. Numa área
de três mil rnetros quadrados, em
Nereu Ramos, Hellmann idealizou
a produção de itens que Não

contém defensivos agrícolas, há
um ano, e, ainda hoje, é o único

produtor rural do Município que

optou por essa prática. "Conse
guimos agregar o valor do pro
duto pelo fato de não utilizarmos
insumos feitos em laboratórios",
afirmou o agricultor.

Embora a perda na produção
de hortaliças orgânicas sejamaior
do que a registrada nas plantações
controladas por agrotóxicos, o

preço'pago pela unidade do

produto é quase 30% superior ao
valor adotado para hortaliças
inorgânicas. "Os consumidores

preferem pagar mais caro por um

produto de qualidade", destacou.
O controle de pragas e fungos
exige acompanhamento diário na

lavoura. Hellmann admite que o

risco de perder toda a produção
de uma safra é constante. "Se o

ataque fugir do controle, é

prejuízo", completa. O problema
é minimizado com a adubação do
solo, uti lizando esterco e sobras
da própria vegetação. "Qualquer
planta bem nutrida fica imune às

pestes", explicou o produtor.
Para evitar o apodrecimento

das raízes de alface e pepino, as
sementes foram desenvolvidas
dentro de duas áreas cobertas por
plásticos. "O cultivo protegido
evita os raios solares e o excesso

de água", informa Hellmann.

Além disso, possibilita o

agricultor plantar o mesmo

produto. cm menor quantidade.

Edso� Junkes/CP

Abrigo: cultivo protegido evita excesso de água nas hortaliças

como 'armadilhas' contra pragas
e fungos. "Se tiver um pé de

alface ao ar livre, a praga vai se
concentrar ali, deixando imune as

plantas das estufas", disse.

Brócolis, couve-flor, chicória,
berinjela, 'rabanete e cenoura,

além de temperos como a salsa e

. a cebolinha, são cultivadas ao

lado das estufas.
O projeto desenvolvido pelo

agricultor Alfredo Hellmann

fortalece uma tendência mundial.
Produtos cultivados com de
fensivos agrícolas estão com os

dias contados. A Epagri (Ern
presa de Pesquisa Agropecuária
e de Extensão Rural de Santa

Catarina) apóia a iniciativa e

prevê aumento no número de

agricultores que substituirão o

cultivo tradicional pela produção
orgânica. "O produtor vai sentir
a mudança e o ganho não é a

curto prazo. Porém, o mercado
está aberto e a demanda, ge
ralmente, é maior do que a

produção de hortaliças", com
plementou Hellmann.

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 567

03-29 - 65-69-79
concurso: 568

13- 15-48-49-80
concurso: 569

35 - 49 - 56 - 75 - 76

SEJA COMPETITIVO NESTE·MERCADO GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Trinca

(quintalsábado/terça) ,

concurso: 233
A,23 B�25 .C- 1 8;

Loteria Federal
(sábado/quarta)

conc.3373 conc.3374
1" - 20.354 1" -.08.986
2" - 56.994 + 2".- 53.852
3"' 13.612(;3"- 10.617'
4"-.31.779 4"· 48.327
5" - 55.561 5" - 08.574

rrevo da Sorte._'Conc. àon) in·>
32 - 40 - 48- 38; 22 - 47· 08 - 0,4- ;".-11 ,,34
36 - 09- 31 - 23 - 44 - 28 - 19 '27 -30- 14.-26
21'-25 - 13 -03- 18- 42 - 06-45 -20-05341

CORREIODOPOVO
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�rJBFiOS e lãs

Fash/ol'1

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios
e lãs, de modal, chinille,

buclê e acrilã.

Venha conferir!

Dois homens roubammalote do

posto do Banco do Brasil em JS
Funcionário
foi abordado
quando chegava
para trabalhar

Jaraguá do Sul - Dois ho
mens armados assaltaram, por
volta das IOh05 de quinta-feira,
o funcionário do Banco do Brasi I

.

Marcos Antônio Mahfud, 45
anos. Ele foi abordado quando
chegava no posto avançado do
BB. defronte a Weg II, na Rua
Joinville. Os assaltantes levaram

malote com R$ 5 mil, documen
tas i nternos e cartões de crédito
de clientes. Três suspeitos foram
presos, mas testemunhas que
estavam no local no momento do
assalto não reconhecerem ne

nhum deles. A polícia acredita na

participação de uma terceira pes
soa, gue estaria aguardando a du

pla em um Santana, cor preta, a
poucos metros do posto. O carro

também não foi localizado.
,».

A ação dos assaltantes du
rou menos de um minuto. Ao
se dirigir à entrada do posto,
'na entressala (do caixa eletrô

nico), Mahfud foi abordado e

ameaçado caso não entregasse
o malote. "Antes, perguntaram
se havia dinheiro dentro", lem
brou Mahfud. O vigia Carlos

Ribeiro, 36, teve que entregar

Edson Junkes/CP

Mahfud: "Entreguei o malote sem reagir. ELes estavam armados"

a arma. Segundo o tenente La

dislau Drachinski, que coman

dou as operações da 3a Cornpa-

Policiais encontram décima
vítima do 'maníaco do parque'

São Paulo - A polícia acre

dita que o esqueleto de uma mu
lher encontrado quinta-feira no

Parque do Estado, na divisa
com Diadema, seja da empre
gada doméstica Rosi Ida França
de Oliveira, 21 anos.

Ela é apontada como a déci
ma vítima do rnotoboy Francis
co de Assis Pereira, conhecido
como Maníaco do Parque do
Estado. O esqueleto foi encon
trado por um homem que en

trou na mata para apanhar er
vaso

O delegado Sérgio Alves, da
Delegacia de Proteção à Tes

temunha, foi avisado e localizou

a ossada perto de um tronco de

árvore, na altura da Rua Ga

zeta, no Jardim Santa Lourdes

(zona Sudoeste). No local, a

polícia apreendeu um par de

que para cabelo, além de um

bustiê e sutiã. Uma corda de

náilon enrolada no tronco indica

que a vítima foi amarrada.

O motoboy confessou que
matou Rosilda após ver duas
fotos de mulheres desapareci
das, em 15 de setembro do ano

passado, apresentadas a ele pela
polícia. Rosilda está desapare
cida desde 23 de janeiro de

1998.
Ele disse que despiu Rosil

da. amarrou em uma árvore e a

matou por estrangulamento,
utilizando uma corda de varal.

Pereira confessou que matou

11 mulheres, todas na área do

Parque do Estado. Se for
confirmado o crime, o motoboy
responderá pelo décimo ho
mícidio. A condenação do as

sassino já passa de 80 anos de

tamancos, um batom, um apli- prisão.

nhia de Polícia Militar, o ho
mem que abordou o funcionário
do banco era mulato, de estatu-

Seqüestradores
denunciados
Salvador - A polícia baiana

prendeu m a i s quatro inte

grantes da quadrilha que tentou

seqüestrar, há duas semanas, a

mãe do jogador Vampeta, Mar
lene Batista Santos, no Bairro
da Boca do Rio, em Salvador.
Roberto Pereira, Lígia Santana,
Márcia Oliveira e Núbia de

Jesus foram denunciados por
Ednei Santos e João de Deus
Oliveira, presos no dia da ten

tativa de seqüestro. Marlene

conseguiu escapar dos seqües
tradores pulando ajanelado quarto
utilizado como cativeiro. Os seis

presos negam que planejaram o

seqüestro da mãe do jogador.

Rua: Max Wilhelm, 837 . Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - SC

ra média e vestia blazer e calça
de cor cinza. O segundo usava

jaqueta de náilon. Ambos apa
rentavam cerca de 40 anos.

De acordo com o depoimento
de Ribeiro ao delegado I1son José
de Souza, responsável pelo caso,

a dupla que invadiu o Banco do

Brasil, quinta-feira, era a mesma

que assaltou o próprio posto, em
28 de novembro do ano passado.
Na fuga, os assaltantes fugiram
em direção ao Bairro Ilha da

Figueira. As polícias Civil e

Militar fecharam os acessos à

cidade, sem sucesso. Até às 17
horas de ontem, a polícia não

tinha pistas dos asssaltantes.
O gerente-administrativo em

exercício do Banco do Brasil de

Jaraguá do Sul, RolfDeglmann,
acredita que a dupla já tenha se

li vrado dos documentos e car

tões de crédito que estavam no

malote, por considerá-los com
prometedores. Quinta-feira (1)
foi comemorado o Dia dos

Bancários. Em Santa Catarina,
além do assalto no posto avan

çado do BB, a polícia registrou
outro assalto, na agência do

Besc, em Forquilhinha, que ren

deu R$ 90 mil aos assaltantes.

Criançamorre
em acampamento

Curitiba - Gabriel da Silva
Teixeira Kais, de oito meses,

morreu no acampamento dos

sern-terra na Praça Nossa
Senhora de Salete, em frente ao

Palácio Iguaçu. Filho de sern

terra de Lapa, a 70 qui lôrnetros
da capirat. Gabriel morreu,

segundo coordenadores'do

MST, de pneumonia. O Hospital
de Clínicas, onde a criança foi

internada, nega que a causa da

morte tenha sido pneumonia.
Médicos afirmam que a criança
provavelmente, se afogou com

leite regurgitado, enquanto
. dormia. Os sern-terra estão no

local desde o dia 8 de junho.

Crime ambiental

Corupá - Operação con

junta entre as polícias Civil
Ambiental resultou na prisão d
quatro caçadores. Sérgio Uller,
34 anos, os irmãos Olívio, 40,
e Pascual Gaudete, 56, e o filho
de Pascual, Irineu Gaudete, 30
anos, foram presos domingo
(27), por volta das 10 horas,
noMorro da Igreja. Com eles,
policiais apreenderam dois

quatis, cinco aves silvestres,
munição, espingardas e arma

dilhas. Todos respondem inqué
rito por crime ambiental.

Furto
Massaranduba - Ladrões

invadiram, namadrugada do dia
30 de junho, a sede da Cooper
mas, localizada no quilômetro
16 da SC-413. Quatro máqui
nas de costura industrial, avalia
das em quase R$ 20 mil, 300

peças de adaptação e 600

conjuntos de agasalhos foram

furtadas do interior da co

operativa. A polícia ainda não

tem suspeitos pelo crime.

Apropriação indébita
Schroeder - Depois de tra

balhar 30 dias na Chácara Core

maco, localizada na RuaAlberto

Zanella, Centro, o chacreiroWil

son Demétrio, 35 anos, desa

pareceu levando uma TV e um

aparelho de som. A filha do pro
prietário, TâniaLange, registrou
queixa na delegacia.

Acidente fatal

Araquari - Patrulheiros do

Posto da Polícia Rodoviária Fe
deral de Guarami rim atenderam

grave acidente, sábado passado
(26), por volta das 20h30, no

quilômetro 30 da BR-280, pró
ximo a entrada da localidade

PortoGrande. O ciclista Ademir

Correa, 33 anos, morreu depois
de ser atropleado pelo Gol GTI,
placa AEP-7060 (Curitiba),
conduzido por César Roberto

Reksierdler. Correa teria

invadido o asfalto e colidido de]
frente com o veículo.

AUTO-ESCOL
..

SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO
-------_ ...

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá perde para Joinville
em jogo ..treino no 'Ernestão'
Sem ritmo,
equipe jogou
mal e cometeu

I muitas faltas

Jaraguá do Sul - Demons
trando falta de entrosamento e

abusando de jogadas violenta�, o
Jaraguä perdeu para o time reserva

do Joinville, quinta-feira à tarde, no
Estádio Ernesto Schlemm Sobri

nho, o Ernestão, por 2 a 1. Emer
son marcou os gols para a equipe
joinvilense e Leandro descontou

para os jaraguaenses. Este foi o

terceiro jogo-treino que o recém
formado Jaraguá realizou na pré
temporada - os dois primeiros
foram contra times amadores do

Município.
O técnico espanhol AvelinoVil

lar, do Jaraguá, chegou a se irritar
com alguns lances durante a par
tida. Reclamou da arbitragem e dos

próprios jogadores, que ainda

sentem a falta de ritmo de jogo.
"Faltamuito. A marcação está falha
e a criação das jogadas não está

aparecendo", reforçou o treinador.
E foi em um erro de marcação que
o Joirrville abriu o placar, aos 21

minutos da primeira etapa. De Car
la cobrou falta na lateral-direita e

Émerson desviou, sem mar

cação, dentro da pequena área,
fazendo um a zero.

No segundo tempo, o Jara

guá voltou a apresentar os mes

mo erros e, novamente Émerson,
aproveitando cruzamento, am

pliou para dois a zero. O técnico
do Jaraguá substituiu seis

jogadores. Leandro, que havia

entrado no lugar de Alexandre,
marcou o único gol do time, de
pois do passe de Cléber, "Foi um
bom teste. Daqui para frente, fica
ruais fácil avaliar o que precisa
mudar e onde há necessidade de

mexer", ressaltou Villar.
O diretor-executivo do Jaraguá

Futebol Clube, José Roberto do

Carmo, afirmou que o clube

pretende realizar mais um jogo
treino antes do amistoso contra o

Coritiba, dia 17 de julho, na rea

bertura do Estádio João Marcatto.
O Malutron, de são José dos

Pinhais (PR), primeiro clube-em
presa do País, e terceiro colocado
no Campeonato Paranaense deste

ano, deverá ser o próximo ad

versário do Jaraguá na fase de

preparação. "Estamos aguardan
do apenas' a confirmação da

diretoria", destacou Carmo.

Jogo-treino: marcação forte resultou em faltas desnecessárias

Breithaupt defende liderança
contra a Unoesc/São Miguel
Jaraguá do Sul - Com 33

pontos na tabela e há 12 jogos.
invicta, a Breithaupt/FME
defende a liderança do Estadual

de Futsal da Divisão Especial,
hoje à noite, centra a Unoesc/

São Miguel, em São Miguel do
Oeste. A partida é valida pela
quarta rodada do returno. O

técnico Manoel Dalpasquale
deverá manter a mesma equipe
que iniciou O jogo em Jaraguá
do Sul, diante da ADBlu/

Unicárdio, na última rodada.

O fixo Ciço recuperou-se
das dores na perna direita e foi

confirmado entre os titulares.

Marcel e Xande, artilheiro do

time com 14 gols, compõem as

alas, e Altair é o pivô. Paulinho,
o goleiro menos vazado do

campeonato - sofreu 38 gols
em 13 jogos -, continua na

equipe principal. "Vamos

manter a mesm a tática que

estamos adotando nos últimos

jogos. Marcação na defesa
adversária e saída rápida para
os contra-ataques", afirmou
DalpasquaIe.

Enquanto a Breithaupt/FME
vem de uma goleada sobre a

ADBlu, por 8 a 2, a Unoesc/São

Miguel acabou surpreendida em
Rio do Sul, pelo time local: 8 a

l:--"Será um jogo difícil",
avaliou o treinador. Os outros

jogos da rodada marcam:

Colegial!Avaí x Belamar/Puma,
em Florianópolis; ADBlui
Unicárdio x Sicap/Tuper, no

Ginásio Galegão, em Blumenau;
União São Marcos x Regata/Rio
do Sul, em Caçador; Seara

Alimentos/Águia Seguros x

AABB/Joinville, em Seara, e

Nostracasa/Tozzo x Berlanda/

Gaboardi, no Município de

Chapecó. Todas as partidas
iniciam às 20h30.

PETERSON lzidono

Violência

Jogo-treino de quinta-feira, entre Jaraguá e Joinville, no

Ernestão, por pouco não termina em confusão. As faltas

violentas, cometidas pelas duas equipes, desagradou jogadores
dos dois lados. César, ponta-direita que jogou no Juventus em

1994, com passe vinculado ao Palmeiras e emprestado ao

JEC, tomou três 'pauladas' e pediu para sair.

Xis da questão
A derrota por 2 a 1 para o

, time reserva do Joinville

serviu de parâmetro para o

técnico Avelino Vi IIar avaliar

o grupo. Ele mesmo admitiu,
após o jogo, que terá trabalho

para colocar a equipe nos

eixos. O sistema de

marcação praticamente não

existe e falta criatividade na

armação das jogadas.

Adversário difícil

Breithaupt/FMEenfrenta
uma 'pedreira' hoje à noite

pela quarta rodada do returno

do Estadual de Futsal. A

Unoesc/São Miguel, de São

Miguel do Oeste, tem

retrospecto positivo em jogos
dentro de casa. Até agora,

foram cinco vitórias e apenas
uma derrota; em todo o

campeonato.

Rápidas----��------------------�---------
* Zagueiro Bandoch. do Botafogo, apareceu no 'Emestão ',
quinta-feira à tarde, para rever os amigos e matar a saudade da

família, que mora em Joinville.
* Associação Fênix de Karatê começou a divulgação do 3°

Campeonato Fênix de Caratê, que homenageia este ano G

ex-prefeito Geraldo Werninghaus. A competição acontece

dia 24 de julho, no ginásio da AABB.
* Kiferro quer quebrar o tabu de chegar a duas finais do Varzeano
e ficar com o vice-campeonato. O time da Ilha da Figueira
disputa o título com o Santa Luzia. A partida será hoje, às 15h30,
no Clube Atlético Baependi.

JeepClub
* Na nossa reunião passada, prestamos uma

homenagem ao nosso saudoso amigo e companheiro
Rufino Schulz, pela passagem do seu aniversário, dia
29/6. Estamos sentindo muita falta dele no meio de

nós, mas, com certeza ele sempre estará presente em

espírito.
* O companheiro Cleber patrocinou a cerveja em

comemoração a passagem do aniversário do saudoso pai.
* Os companheiros Airton e Dário estão cada vez

mais aperfeiçoando os seus dotes culinários.
* O nosso Jeepcross, programado para o dia 25 de

julho, será realizado em um terreno localizado na Ilha
da Figueira, próximo à ponte.
* O nosso tesoureiro, Cattoni, está solicitando aos

sócios que estiverem com mensalidades em atraso,

para que quitem às mesmas para que possam ser

realizadas as obras' de melhorias necessárias em

nossa sede.

· Alongamento de Cbassi

·Cardans

• Manut. de Guindastes,
• Reformas de Equipamentos
• Adaptação Equipamentos
• Soldas Especiais...

Fone: (047) 370·4159

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fesporte assina convênio e

libera verba para Joguinhos
Evento estava

ameaçadode
não ser realizado
por falta de dinheiro

Atletismo eFutsal abremos

JogosEscolares de Inverno
Jaraguá do Sul - As mo

dalidades de Atletismo e Futsal
abrem hoje a edição/99 dos

Jogos Escolares de Inverno.
Cerca de 300 estudantes de 14

colégios das redes estadual e

particular de ensino do Mu

nicípio, além da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jara

guaense), Escola Técnica Federal
e do Colégio Estadual Miguel
Couto, de Schroeder, disputam o

troféu de campeão em nove

modalidades. Os jogos encerram
se dia II de julho, com as finais
dos esportes coletivos. A prin
cipal novidade este ano é a

inclusão do Atletismo, com a

prova de Corrida Rústica,
realizada no Parque Malwee. O

Colégio Divina Providência

desistiu de participar da com

petição.
Os jogos de Futsal, Basquete,

Handebol, Tênis de Mesa, Vôlei,
Xadrez, Bolão serão disputados
nos ginásios Arthur Müller,
AABB, Sesi e nas quadras dos

colégios São Luís e Evangélico
Jaraguá. As partidas de Tênis de
Mesa acontecem no Centro de
Treinamento. Os Jogos Escolares
de In verno reúnem estudan tes
acima dos 15 anos. Diferente das

competições regionais, os jogos
apontam campeões de cada
modalidade e não considera a

soma de troféus para indicar o

campeão geral. No Futsal, foi
confirmada partidas no masculino
e feminino. O Ciclismo terá

apenas a prova entre os homens.

Jaraguá do Sul - O pre
sidente da CCO (Comissão
Central Organizadora) dos 12°S

Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, MuriIlo Barreto de

Azevedo, recebeu a informação
que o principal evento esportivo
do Estado para atletas até 17 anos

está confirmado para o período
de 24 de setembro a 2 de outubro,
no Município. O presidente da

Fesporte (Fundação Catarinense
de Desporto), Pedro Bastos,
assinou quinta-feira, em Brasília,
convênio com O Indesp (Instituto
Nacional do Desporto), que prevê
a liberação de R$ 220 mil. O
dinheiro será exclusivamente

aplicado nos Joguinhos, que ficou.
ameaçado de não ser realizado

depois de cortes de verba na área.
"Estou mais aliviado", disse
Azevedo.

Promessa: Bastos (J:_) garantiu Iiberação de recursos para Ioguiuhos
O dinheiro repassado pelo para sediarem partidas de futsal,

Indesp será utilizado para o vôlei, handebol e basquete, além
pagamento de árbitros escalados de custearem a reforma dos 38

para apitarem jogos nas oito

etapas regionais e durante a fase

final, em Jaraguá do Sul. Uma

suplementação de R$ 70 mil, do
governo do Estado, incrementa
parte dos R$ 180 mil destinados

�

pela Prefeitura para a manutenção
dos sete ginásios relacionados

alojamentos. "Devemos receber
o dinheiro em agosto, mas os

trabalhos iniciam este mês",
reforçou o presidente da CCO. Os
12°S Joguinhos Abertos de Santa
Catarina reunirão 2,8 mil atletas,
de 70 municípios, em 14 mo

dalidades.

FII"E:
370-2625

MÓVEIS E. DECORAÇÕES
SVl'f:1\1'1l0MOçAO Dt lNVtRNO, 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, ... )
SALA COMPLETA·

1 + 3

DE R$ 295,00 RESERVAS: TELEFONE (047) 375·1482 •

eORupA. SC

Venha conhe�er um pedaço do paraíso!

DE R$ 290,00 '

A maior variedade de carnes

selecionadas

RuaWalter Marquardt, 226 - Vila Nova

MÓVIIS OIt'\ITO DA ,AnnfCA
'AIIMOS TAMOtM SIV l'ftOJITO SOB MfD1DA

370-791�
AGUARDAMOS SUA VISITA

RUA JOINVILLE, 5.070 (em frente ao Portal) - JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




