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Oposição vence as eleições e vai filiar
Sindicato dos Comerciários à CUT

Depois de 21 anos, a oposição
vai dirigir o Sindicato dos Empre
gados no Comércio de Jaraguá do
Sul e região. A Chapa 2, enca

beçada por Ana Maria Roeder, é

ligada à CUT (Central Única dos

Trabalhadores), enquanto que a

direção atual é independente, mas
recebeu o apoio de membros de
outras centrais sindicais.

FOTOLITOS

371-7719'

Por uma diferença de 32 vo

tos, Ana Maria venceu o atual se
cretário Elion Evaldo Meyer. Dos
459 comerciários aptos a votar,
433 foram às urnas. Destes, 230
votaram na chapa de oposição,
50,1%, enquanto que 198 opta
ram pela atual diretoria.

Depois de eleita, Ana Maria,
em entrevista exclusiva ao Jornal

CORREIO DO POVO, disse que

pretende renegociar a abertura do

comércio aos domingos. "Vamos
intensificar a campanha de filia

ção. Dos cerca de 3,8 mil traba
lhadores no comércio, apenas
459 são sindicalizados. Preci
samos fortalecer a categoria", de
clarou, prometendo ser a melhor

presidente que o sindicato já teve.

A nova diretoria toma posse
em I de setembro. Página 5
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SEMPRE UM BOM PROGRAMA
TV A CABO - JARAGUÁ DO SUL

Na expectativa de uma boa apresentação contra o Coritiba, hoje
à tarde, no Estádio JoãoMarcatto, o técnico do Iaraguá Futebol
Clube, Avelino Villar (primeiro à direita de costas), conversa
descontraidamente com os atletas antes do coletivo de pre
paração, na quarta-feira, quando os titulares venceram os re

servas.

A partida de hoje marca a reabertura do estádio, depois de quase
dois anos fechado.
Nos últimos quatro meses, foram investidos R$ 250 mil em me

lhorias da estrutura do estádio, que está totalmenie reformulado.
Página 11

Pavanello assume a coordenação do PFL
.....

o presidente da Câmara?e Vereadores de Jaraguá do Sul, Alcides
Pavancllo. foi eleito coordenadordo PFL para a microrregião da Amvali

(Associação dos Municípios do Vale do Itapocu),
integrada por sete cidades.

O ex-coordenador e também ex-prefeito de

Schroeder Hilmar Hertel assume a sub

coordenadoria, e a secretaria-geral será exercida por
Yone dos Santos, atual secretária do diretório de

Jaraguá do Sul. Página 3
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Só pra quem tem NET TV A CABO.
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Hospital Jaraguá
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Favores inexplicáveis
A novela da instalação de uma outra fábrica da Ford no Brasil

deve render mais capítulos, alguns dramáticos e polêmicos, outros
inexplicáveis. Depois de desistir de se instalar no Rio Grande do

Sul, a montadora foi cortejada por diversos estados, inclusive Santa
Catarina. A promessa de se criar cerca de dois mil empregos

. quando entrar em operação era o principal argumento de go
vernadores. Entretanto, as reivindicações da empresa esbarravam

nas condições financeiras dos

estados, atolados em dívidas.

Recentemente, o governo da
Bahia - leia-se Antônio Carlos

Magalhães - fechou acordo com a

Ford para que ela se instalasse no

Estado. Sem recursos para bancar
as exigências da montadora ame

ricana, recorreu ao tesouro nacional,
solicitando empréstimo de R$ 1,2
bilhão. Mas nem tudo são flores. A
malfadada votação da ajuda do

governo federal à Ford contribuiu
decisivamente para acirrar ainda
mais os ânimos entre alguns tucanos
e o todo-poderoso presidente do

Congresso e seus correligionários.
. .

Para piorar as coisas, o gover
nador Mário Covas deu entrevista condenando a ajuda oficial à
Ford, o que conseguiu irritar o colega baiano, que classificou
como preconceito contra os nordestinos. Ainda não se sabe ao

certo se o presidente Fernando Henrique instruiu ou não a

bancada do PSDB para votar a favor do beneffcio. O vice
líder tucano, Ronaldo Cezar Coelho, que conduziu. a votação,
disse não ter recebido nenhuma orientação em contrário. Mas,
já no dia seguinte à votação, FHC ameaçou vetar a ajuda.

Líderes do governo afirmam que o texto, arquivado na Casá
Civil, prorrogava o prazo para concessão do subsídio até o

Planalto ter tempo de quantificar o impacto. As picuinhas e as

trocas de "gentilezas" entre políticos da base de sustentação
estão levando à sarneização do governo. O PSDl3 acredita que
Coelho enrolou o partido para agradar ACM. O novo ministério

\
confirmou os indícios de que F,HC pretende manter a

composição com o PFL. O que pode ser traduzido num grande
acordo para a governabilidade.

A história da Ford merece um capítulo à parte. A montadora

americana é a segunda maior do mundo. Em 1998, faturou cerca

de US$ 150 bilhões. Mesmo assim, assinou contrato obscuro
com o ex-governador do Rio Grande do Sul, no qual teria 15

anos de renúncia fiscal e ajuda financeira de R$ 812 milhões,
além de toda infra-estrura da nova fábrica. Uma empresa com

faturamento desse não precisa de auxílio, muito menos de um

país de 3° mundo (?), carente de recursos para saúde, sanea
mento básico, educação ... Em todos os setores.

Se a Ford quisesse realmente investir no País teria optado por

ampliar e modernizar as estruturas já existentes. Todavia, as fá

bricas em São Paulo estão concedendo férias coletivas e demitindo

trabalhadores, reduzindo, conseqüentemente, a produção. A
montadora não tem nenhum compromisso com o País, muito menos

com o Estado que a está abrigando por ora. Ao final das benesses,
nada a impede de abandonar a unidade, demiti-r os funcionários e

buscar novos contratos recheados de incentivos.
É preciso um pouco mais de juízo e menos emoção para

analisar a chantagem da Ford. Não é possível que uma gigante
multinacional exija tantos benefícios e sacrifícios de um país
endividado e com o PIB quase estagnado. Será que o número

deempregos prometidos compensam os investimentos? Será

que os milhões exigidos não seriam suficientes para dar o

empurrão necessário às micros e pequenas empresas, gerando
muito mais postos de trabalho? Talvez uma discussão ampla,
séria e substanciada resolveria o impasse.

Foto do Fato
Enquanto muitas

entidades

filantrópicas
necessitam de UIIl

veículo, dezenas
deles apodrecem

no pátio da
Polícia Militar em

Iaraguâ do Sul.
A "burrocracia"

governamental
insiste em

dificultar tanto a

liberação como a

transferência para
organismos
assistenciais

o governo insustentável

Apesar do discurso em favor
do desenvolvimento sustentável,
o governo FHC, orientado pelas
prioridades absolutas à esta

bilização da moeda, à privatiza
ção e à abertura da economia

aos moldes do receituário liberal,
tem provocado o enfraqueci
mente dos programas de desen
volvimento sustentáveis. Não se

sabe se o País passa por um pe
ríodo de inexistência ou mesmo

completa ineficiência de uma

política ambiental.
Temos constatado entre ou

tros recordes negativos ao meio

arnbiente dois que merecem

destaque: o incêndio em Rorai

ma, o governo só agiu quando a

imagem externa começou a ser'

prejudicada, e o recorde de des
matamento na Amazônia.

A política de criação da

Agenda 21 serve apenas para
deixar claro que as questões
ambientais não fazem parte das

decisões estruturais do governo.
Isso se constata quando sabe
se que i7% dos impactos am

bientais no País são causados

* �merson Alexandre Gonçalves

pelo próprio governo.
O Ministério do Meio Am

biente serve, na barganha de es

paço de poder, apenas para sa-
.

tisfazer esse ou aquele partido
da base de sustentação. Os go
vernos municipais e estadual es
colhem para essas pastas pes
soas que muitas vezes nem sa

bem do que se trata temas como

agricultura sustentável, ecode
senvolvimento e ecologia ur

bana. Porém, como são nomes

ligades a partidos da base

governamental, são formados da
noite para o dia em "doutores
em ecologia".

Na ânsia em vender tudo,
FHC deu início a um longo
processo de privatização das

empresas públ icas de sanea

mento, pressionando as estatais

por meio do fechamento de

fontes de financiaínento. Isso

quando vivemos num País em

que 20%
_

da popu lação ainda

não recebe água tratada, 50% ,

não tem coleta de esgoto e

apenas 10% de todo o {esgoto
coletado passam por algum tipo

de tratamento.

Hoje, o que se nota é que se

tores de serviços públicos já pri
vatizados pioram o atendimento
e aumentam os seus custos.

Sabe-se que 83% dos bra

sileiros que não são servidos por
saneamento têm renda de dois

salários mínimos. Segundo a

Organização Mundial da Saúde,
a falta de saneamento no Brasil
é responsável pol' 65% das

internações e 40% das mortes
infantis.

Em Joinville, os políticos
esperam resolver os problemas
energéticos com a construção
da Usina de Cubatão, que caso

venha a ser construída, destruirá

grande palie da mata atlântica,
além de interferir no manancial
de abastecimento da cidade. As

decisões não obedecem critérios

ambientais, mas interesses
econômicos. Não queremos um

meio ambiente, mas um arn

biente inteiro.

* Membro da ONG Ação
Ecológica

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Minquardt, 1.J80. As cartas devem conter

no máximo 30 linhas de 70 t oques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de

sintetizar o texto efazer.as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Nos dias 27 e 28, Rio do Sul sediará o 3° Encontro Estadual de
Fóruns Regionais de Desenvolvimento.

O evento, promovido pelo Fórum Catarinense de Desenvolvimento,
na Escola Agrotécnica Federal, pretende promover a organização
dos fóruns e debater assuntos ligados ao desenvolvimento regional.
Na oportunidade, acontecem palestras com os temas: "Zoneamento
ecológico/econômico" e "O papel dos fóruns na capacitação da

região", e será apresentado o painel "Marco conceitual para atuação
homogênea dos fóruns".

Para o dia 28 está programado um workshop sobre estratégias para
a estruturação dos fóruns.

Posição
O advogado Dionei da Silva,
virtual candidato do PT ao

governo de Jaraguá do Sul,
voltou a defender a coligação
apenas com partidos do campo
democrático e popular.
- Se for coligar apenas para
vencer as eleições e não

implantar um governo com

compromissos sociais e com

inversão de prioridades, não
interessa. O PT quer implantar
um governo democrático e

popular - discursou.

Queda-de-braço
Há tempo, o Sesi e a Aciag

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim) vêm travando
uma queda-de-braço.

O Sesi pretende instalar uma
farmácia no Município e a

Aciag tenta de todas as formas

impedir, o que tem gerado
animosidades.

A Aciag divulgou que o

Executivo e o Legislativo
apóiam a campanha contrária à

instalação da farmácia.

Argumentos
.

A direção do Sesi insiste na empreitada, mas está sendo boicotada
até por proprietários de prédios.

Os farmacêuticos, porém, argurnentarn que a farmácia do Sesi é
mantida por empresários, "competindo injustamente com o

comércio local, já que o Sesi goza de benefícios, além de ser isento
de impostos".

Quem perde é a população, que poderia comprar medicamentos com

preços abaixo da tabela do governo, segundo a direção do Sesi.

Reunião Água mole ...
Está prevista para hoje mais uma O PTB tanto fez que levou um.

reunião dos partidos que Na terça-feira (13), foi
integram a coligação Mais Santa nomeado para o cargo de

Catarina, com vistas às eleições secretário-adjunto da Secretaria
do próximo ano. de Saúde, Orlando Bernardino
O encontro vai acontecer no da Silva, filiado ao PTB.
Clube da Colina e será No mesmo dia, o ex-gerente
comandada pelo PTB. financeiro da Weg, José
Desta vez, o PL não deve Dalmaco Filho, assumiu a

comparecer porque tem uma Secretaria adjunta de
reunião regional da legenda. Administração e Finanças.

�ADD/Makler�
ÉMAlsSEGURO

Conlzeça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos deRiscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�ovo

ço
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

y;�DßRf, Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Alcides Pavanello assume a

Edson Junkes/CP

coordenação regional do PFL
ParHdo pretende
reunir-se com o

vice-govemadore
cobrar mais atenção

Jaraguá do Sul - O presi
dente da Câmara de Vereadores,
Alcides Pavanello, foi eleito
coordenador do PFL na Região
da Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu), que
reúne sete cidades da micror

região. O ex-coordenador e tam
bém ex-prefeito de Schroeder
Hilmar Hertel assume a sub-co

ordenadoria, e a secretaria-geral
será exercida por Yone dos San
tos. A eleição foi realizada duran
te reunião do partido, na manhã
de sábado, na Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim). A vereadora
Elisabet Mattedi é a representante
da região no PFL Mulher.

. No dia anterior, a legenda rea

lizou encontros microrregionais
em SãoFrancisco do Sul e Join
viIIe. Na oportunidade, lideranças
estabeleceram um primeiro con

tato direto entre as bases na Re

gião Nordeste e a nova Execu
tiva estadual. Também definiram
a reestruturação das coordena
dorias microrregionais, que
foram reformuladas e ampliadas.

O encontro em Guaramirim
reuniu 17 filiados da micror

região. Mas com direito a voto

apenas vereadores, presidentes
de diretórios, os postulantes à
Assembléia Legislativa e Câmara

UISQUE
HEMÉUIO
371·1188
371·8664

Líder: Pavanello quer PFL coeso nas eleições do ano que vem

de licença para localização e per
manência no local.

O perdão será concedido até
o valor do lançamento previsto
para a taxa no exercício deste
ano. O mesmo projeto restitui
o tributo pago a maior e de
termina 30 dias para a inter-

administração estadual.
MISSÃO - Pavanello disse

que o objetivo principal do coor
denador será articular para que
o partido tenha um pensamento
único e mantenha a união dos
diretórios da microrregião. "Na
última eleição houve dispersão.
Não conseguimos nos manter

coesos em torno de um nome

para disputar a Assembléia

Legislativa e a Câmara Federal,
o que nos custou caro. A idéia

agora é solidificar a união",
frisou, reforçando a proposta de

lançar candidatos próprios nos

municípios no próximo ano.

Ele, no entanto, fez questão
de afirmar que a articulação se

dará pormeio de diálogo. "Jamais
o presidente irá impor sua

vontade", prometeu.

Taxa de licença será perdoada

Federal no ano passado e can

didatos majoritários nas eleições
municipais de 1996. "Em prin
cípio, o partido pretendia indicar
o Luiz (Luiz de Freitas Melro

Neto, gerente regional da Celesc
e ex-candidato a deputado esta

dual) para a presidência, mas o

PFL quer que ele seja nomeado

diretor-administrativo da Celesc",
revelou Pavanello.

Ele informou que a legenda
pretende promover um en

contro com todos os diretórios
da regional e convidar o vice

governador Paulo Bauer. "A

intenção é cobrar dele a no

meação do Luiz e reivindicar
mais cargos nos governos
estadual e federal", afirmou,
reclamando que o partido não

foi contemplado com cargos na

posição do requerimento de res

tituição de crédito do tributo
devido.

Emenda apresentada pelos
vereadores prorrogou de 30 para
60 dias o prazo para o paga
mento de débitos referentes à
taxa de licença.

Eureka'

Jaraguá do Sul - A Câma
ra de Vereadores aprovou, na

manhã de ontem, em sessão

extraordinária, projeto que con

cede remissão parcial dos dé

bitos constituídos e lançados,
relativos à segunda parcela do
exercíciode 1996 e 97 da taxa

,.
�JBREI'HAUP'

--------------------___
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Vestindo Jaraguá do Sul··
Kemisäo completa 38 anos servindo
Jaraguã do Sul com estilo e elegância

Com muito bom

gosto, elegância e

o charme de quem
está chegando à

idade da loba,
Kamisão completa
38 anos vestindo os

homens e as mulheres

de estilo.

cuecas, gravatas,
calças, camisas,

paletós e ternos,
tudo com um toque
de classe e elegância.
Para elas, ·blazers,
conjuntos, calças,
saias, blusas
e acessórios, que

descontos de 25% a

50% nos pagamentos
à vista e

no cre

diário.

Kamisão

trabalha

com

completa
i

linha valorizam as formas
masculina femininas, deixando-

"Não é promoção, e

muito menos líquida
ção, é a

festa
de

aniver

sário

da loja".
Nessa

festa,
que irá-

-até o

dia 25 I

de julho,
Kamisão

está

oferecen
do

Para comemorar

essa história de

sucesso, Kamísão
está presenteando
seus clientes

com descontos de até

50% em algumas
mercadorias, como
afirma o proprietário,
Ivo Ewald.-

as em evidência.

Kamisão atende de

segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 12 horas,
e das 13h30 às

19 horas, aos sábados,
das 8h30 às 13 horas.

e

feminina.

Para

eles,
sapatos,
meias,
cintos,

\.
-

,
'.' .,_
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 17 DE JULHO DE 1999 CORREIO DO POVO ECONOMIAc5

Oposição vence as

Sindicato dono

Diretoria eleita

promete discutir
a abertura
aos domingos
Jaraguá do Sul -r- A chapa

de oposição, liderada por Ana
Maria Roeder, venceu as elei

ções do Sindicato dos Em

pregados no Comércio, rea

lizadas na quinta-feira. Essa.

foi a primei ra vez desde a fu n

dação da entidade, em 1978,
que duas chapas se enfrentam
na disputa pela direção. Ana
obteve 230 votos, contra 198
dados ao atu a l secretário,
Elion Evaldo Meyer. Com a vi
tória da Chapa 2, o sindicato,'
que hoje é independente, deve
se filiar à CUT (Central Única
dos Trabalhadores), braço
sindical do·PT.

As eleições começaram às

8h30 e terminou às 19 horas,
com cinco urnas, uma na sede

do sindicato e quatro itineran

tes, que percorreram Jaraguá
do Sul, Guaramirim e Schroe
der. Corupá e Massaranduba
também pertencem ao sindi

cato, mas não têm fi I i ados.

Atualmente, a categoria tem

cerca de 3,8 mil trabalha-

Edson Junkes/CP

eleições
Comércio

dores, mas apenas 459 são

sindicalizados e trabalham há

mais de seis meses - pré-re
quisitos exigidos para partici
par da eleição. Deste total, 433
votaram, um índice surpreen
dente de 94,50/0.

Às 20 horas, teve-início a

apuração, sendo acompanha
da por cerca de 70 pessoas.
A mesa apuradora foi presidi
da pelo contador José Lorival
Klein e contou com quatro es

crutinadores. O resultado fi
nai saiu I hora depois. Duran
te todo o dia, Meyer dernons
trava confiança. "As expecta
tivas são boas. O trabalho de

senvol vidoe as propostas fu
turas nos credenciam a adrni

ni strar a entidade até 2002",
disse. A disputa foi acirrada.
A primei ra uma deu vi tóri a de

três votos a Ana Maria. Na se

gunda, Meyer venceu por 52

contra 43. As outras três con

firmaram a vitória da chapa
oposicionista. Brancos e nu

los somaram 5 votos.

A nova diretoria toma pos
se no dia I de seternbro e fica
no cargo até 31 de agosto de

2002.

Após a apuração, Ana Ma

ria confirmou a intenção de

cumprir o plano adrninistrati-

vo apresentado durante os

meses que antecederam à elei

ção. "Quero ser a melhor pre
sidente que esse sindicato já
teve. O primeiro passo será a

abertura da campanha 'p ar a
sind ical i zar todos os comer

ciários da região. O objetivo
é fazer um trabalho de base

para inte.grar a classe e for
talecer a categoria", declarou,
informando que apenas 10%
dos trabalhadores do comér
cio são sindicalizados.

PROJETOS - A presiden
te eleita voltou a defender a

renegociação da abertura do
comércio aos domingos.
Segundo ela, os trabalhadores
são penalizados justamente no

dia em que podem "curtir" a

família. Ana Maria disse que
vai insistir com os patrões
p a ra buscar uma saída ne

gociada para o reajuste dos

salários. "Há três anos, não

temos nenhum aumento. Piór:
o salário nominal foi re

baixado", informou. acres

centando que
pretende fir
mar co n vê

n i os p ar a a

tendi mento
aos trabalha-

dores.

FONE/FAX: (047) 373-0027

Expectativa: Ana Maria vota, observada por colegas comerciários

OPORTUNIDADE

r' '}����.�UW'�;i:!I�� ---------------,
•. _,.::�:;. ..,.,'_"":;.::::;::':,'_ .•.._._:<::::::':_ ••._.:;:,',"'",.;., ••• ,:,::,,::';.•.•• :: ... ,_'. :'::::<:'=::'::'_"'y,-M

O A Metalúrgica Menegotti realizou no sábado passado, na Acijs :
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), a 4" Convenção de

,
Lideranças, que reuniu 60 líderes de vários setores e níveis.
O evento discutiu a evolução da empresa, ,tendências de mercado e :tecnológicas e o direcionamento para os próximos anos.

As empresas Ênfase Consultoria e Quality Progress apresentaram dois'
workshops, A primeira desenvolveu a estratégica deIucro, apresentando'
22 modelos diferentes de concepção de negócios, maneiras de agregar valor'
ao produto e incentivando a discussão sobre alternativas de melhorar cl ,
rendimento da empresa. /

,
A Quality Progress, responsável pela implantação do Certificado ISO 9001 ,
e 9002, trabalhou o comprometimento com resultados, esforços'
coordenados para realizar. uma taref'a' e todos os aspectos legais e ,
comportamentais envolvidos nas certificações ISO. ,

--I
O O Sebrae (Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) promoveu na ,
semana passada, no auditório da Aciag (Associação Comercial, Industrial e ,
Agrícola de Guararni rirn), a l" Jornada Técnica de Turismo, para mostrar a ,
abrangência do turismo e os benefícios à comunidade"

\"

O Durante a-semana, aconteceu o 10 Seminário Estratégico de Turismo:
para apontar as .potencialidad.es, as dificul?�d�s e as possíveis sOluções,
para o desenvolvimento do turrsmo no Município. ,
-O O governador Esperidião Amin sancionou a lei que permite o parcelam,ento ,
em até 100 vezes do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e ,

Serviços), vencidos até o final do mês passado, com redução de 80% da multa'
Le juros, que será concedido automaticamente no ato de pagamento. ,
--------------------------� '�--------------------------�

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

Cursoteõrico, prático na
plantaçã.o e suporte técn ico. -

Ajudamos a escolher o local do plantio e
ProduzirTipo Exportação.

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

Fábio Krüger Torrens - Crea T1049692-8
Maiores informações:

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

- \

• Poltrona do Papai Reclinável Vitória
R$ 189,90 à vista ou

l+Sx de R$ 38,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Rainha de Estudantes
FOTOS: ARS

Apartirda esquerda;a rPrincesa: Josiane Titz (Abdon Batista), a 2aPrincesa:

Ianaina deBorba (RolandoM. Gonçalves), a Rainha dos Estudantes/99: Lenice
Marquardt (São Luís), e a Garota Simpatia: Giane E. Jungton (Nova Era)

Lenice Marquardt
.

h dos Estudantes/99) e

(Rain a
.

Ar J Orzechowskl
"" h' âos Estudantes/98)(Ra in a

Daniela S. Fortunato, vocalista
da Banda Cartão Postal,
embelezou ainda mais o

.

Baile de Férias

CENTERRSOM

� SUCESSO
Cerca de 1,5 mil pessoas
estiveram presentes no Clube
Atlético Baependi, no último
sábado ( 10), para prestigiar o já
consagrado Baile de Férias, com
a escolha da Rainha dos
Estudantes de Jaraguá do Sul.
Uma noite realmente especial.
Juventude pra lá de animada

dançou sem parar ao som da
excelente Banda Cartão Postal,
de Araranguá, que pela primeira
vez se apresentou por aqui. E a

exemplo do ano passado, o título
maior foi para o Colégio São Luís.
A nova rainha se chama Lenke

Marquardt, de 17 anos, estudante

do terceiro ano. Nesta edição,
Expressão traz alguns flashes
desta animada festa estudantil.

o início das férias escolares ganha
comemoração de arromba, neste
sábado ( 17), a partir das 23 horas,
na Boate Notre, onde estará

acontecendo a Festa dos
Estudantes. Momento de se

desprender um pouquinho dos
estudos e se entregar à diversão. Os

ingressos antecipados estão sendo
vendidos a R$ 5,00 na Choperia da

Praça, O Boticário e Hobby Vídeo
Locadora. E vem aí a festa dos

quatros anos de atividades da
Notre. O "Parabéns a você" será no

próximo sábado, dia 24.

�CAFÉ
O Café Confusão realiza, neste
sábado, agitação das melhores, em
dois tempos. A partir das 23

horas, as atenções estarão
í voltadas para o lançamento da

cerveja Festa, da Antarctica. Na

compra de uma loira gelada você

recebe outra, na faixa. Por volta

das 2 horas da madrugada, o PO;1lf
libera a galera para o seu novo e

amplo espaço, o Café Umplugged,
onde estará sendo realizada uma

festa rave - pra maluco nenhum
botar defeito -, que leva o nome

de Insana. Entre as atrações da

noite, performances inusitados,
decoração e feira de artigos flúor,
o curioso globo da Nasa, espaço
para relaxar na companhia de um

telão e um show alucinante de

raio laser. Os ingressos estão

disponíveis no Som Mendonça.

DISQUE·LANCHE
371-5309CD's - DISCOS - FITAS

QUICK
DOGAv. Mal. Deodoro, 406

.

FONE: 371-2847

�DANÇA
Confira a programação dó 17"

Festival de Dança de Joinville
dia 20/7 - Abertura com Ana

Botafogo e Marcelo Misailides,
do Teatro Municipal do Rio de

Janeiro (obra completa de

"Giselle"); 21/7 - Apresentação
Cecília Kerche, clássico
repertório, variação masco e fe

Pas de Deux e Grand Pas de

Deux; 22/7 - Coreografia "Cisn

Negro", com André Valadão e

Fernanda Diniz, clássico

repertório, Grand Pas de Deux,
variação masco e fern.; 23/7 -

Coreografia "Inter Rupto", com
Eleonora Greca e Wanderley
Lopez, clássico conjunto, solo
clássico, duo clássico e trio

clássico; 24/7 - Coreografia
"Cantata da Meia-Noite", com
Beth Riso Leu, modernol
contemporâneo (apresentação d

Grupo Dança & Cia., de .Jaragu
do Sul) e jazz; 25/7 - Apresenta
ção da coreografia "Tango", co
Uballet Argentino, modernol
contemporâneo e dança popula
26/7 - Coreografia "A criação",
com Beatriz de Almeida, duo
livre, dança popular e dança de

rua; 27/7 - Coreografia
"Cantábile", com Nora Esteves

Paulo Rodriguez, solo livre, dan
de rua e sapateado; 28/7 -

Coreografia "Tresrnaisum", com
Cia. de Danças de Diadema, trio
livre e dança de rua; 29/7 - Noit

especial com os grupos Cena II

de Florianópolis (coreografia
"lu'perfeito"). Raça Cia. de

Dança, de São Paulo (coreograf
"Novos Ventos"), e o consagrad
Dança de Rua do Brasil, de SanI

(coreografia "History"); 30/7 -

Noite dos premiados. Os ingres
estão sendo vendidos na bilhete

do Centreventos Cau Hansen
-

(local das apresentações).

Integrante do círculo de arnizad
deste colunista há quase duas

, décadas, o jovem Fernando R.

Rozza nos deixou na última

quarta-feira (14). Nos resta a

imagem do amigo sempre cordi
e sincero. Um fato difícil de

entender, como tantos outros,

mas que temos de aceitar e segu
em frente. Fique com Deus,
companheiro!

'IS LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas Lt

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

DIvulgação

-

Performance: com a coreografia "Marionetes:', o Grupo Dança & Cia. conquistou o terceiro lugar lZO 16° Festival de Ioinuille

Da pré-história

Luzes, platéia e muito espaço.
Requintes de espetáculo, 'a noite

de 24 de julho vai ter brilho

especial para 20 adolescentes

jaraguaenses. O palco do
Centreventos Cau Hausen, pela
segunda vez recebe o Grupo
Dança & Cia., da Escola

Rodalpha Dornbusch, com a

coreografia "Pré-história". Eles

participam do Ir Festival de

Dança de Joinville com música
de autoria própria, construída
especialmente para �
performance, e figurinos dos

homens das cavernas.

Concorrem, na categoria Júnior,
modalidade dança
contemporânea, a mesma em

que foram inscritos no ano

passado.
Para conseguir marcar presença
no evento, alunos e

simpatizantes recorrem aos

setores públicos e empresas
interessadas em patrocinar os

custos que vão desde inscrição e

figurinos, 'até transporte �
estadia. Mas não falta motivação
para tentar melhorar o

desempenho do ano passado, quando conquistaram o terceiro lugar com a coreografia "Marionetes". Com a mudança nos critérios, somente os grupos que

conquistarem os primeiros lugares terão presença garantida na próxima edição.
Os que não forern ,a Joi nvi lle ver a apresentação do único grupo de Jaraguá do Sul a participar do festival, terão oportunidade de conferir o desempenho em

atividades locais. Além do Jaraguá em Dança, a equipe já tem agendadas apresentações em praças, shopping e outros palcos alternatives. Mas o público
perde em qualidade de luz e espaço, sern falar na magia que o maior festival de dança.da América Latina possui. LEIA MAIS À PÁGINA 3

�SiiK E1R:4USE
Requinte o seu Bom Gosto

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

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3,466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EducaçãoPerrnanente .

permanece com vagas abertas
Os cursos de Educação
Permanente do CESJS

para o segundo semestre

-permanecem com

inscrições abertas. Os

cursos são oferecidos às

segundas, terças e quintas
feiras no período
vespertino, com exceção
do curso de Desenvolvi

mento Interpessaal e

Comunicação que está

sendo oferecido das 19

horas às 20h30.

Os demais cursos são:
.

Noções Básicas de Inglês,
Noções Básicas de

Espanhol, Relações
Humanas, Etiquetá e

Cerimonial, Internet,
Pintura Especial em

Madeira, Informática

Básica e Atividade Física.

As matrículas podem ser
,

feitas até o dia 31 de

julho, das 14 às' 20 horas,

na Coordenação de

Extensão do CESJS/Ferj,
no bloco A. As rnensalida

des de cada curso custam

R$ 22,60, podendo o can

didato inscrever-se em um

ao mais cursos. Maiores

informações podem ser

obtidas pelo telefone

371-0983.

I

Mestrado em Ciência Jurídica
A Coordenação de Pós- A pré-inscrição é do Vale do Itajaí.
Graduação do CESJS/ decisiva para a No dia 28 de julho,

"

às 19 horas, haveráFeh comunica aos oferta do referido

interessados no curso Mestrado aqui em um seminário

de Mestrado em Jaraguá do Sul, de orientação no

Ciência Jurídica que no 2° Semestre/99. CESJS/Ferj.
estão abertas as pré- O curso será Telefone para contato:

inscrições para o desenvolvido em (047) 371-0983,
referido curso convênio com a ramal 26 ou 33, E-mail:

até o dia 21 de julho. Univali - Universidade posgraOferj-rct-sc.br..
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pré-históricos

contemporâneos
Prédio sern janelas, com paredes
rebocadas e acesso escuro. No

interior, duas dúzias de lâmpadas
sobre o tablado recém construído e

dezenas de adolescentes movendo

se ao ritmo de um pedaço de

madeira que bate no chão. O

barracão da Escola Rodolpho
Dornbusch, utilizado para ensaios,
ainda não está pronto, mas a voz

da coreógrafa Adriany Maciel -

enquanto conduz a performance -

prepara o Grupo Dança & Cia.

para grande desafio, apresentar-se
no maior festival de dança da
América Latina, na noite de 24 de

julho. É a segunda vez que a

equipe vai a Jo in vi lle

representando laraguá do Sul.

"Participar pela primeira vez do
Festival de Dança de Joinville foi
uma proeza", recorda Adriany. Dos
cinco mil trabalhos inscritos no ano

passado, apenas 170 foram
selecionados. Dentre eles,
destaque para o primeiro grupo
jaraguaense a penetrar no rol onde
circulam as maiores companhias de

dança do País. Eles se apresentaram
na noite em que o Centreventos Cau
Hausen recebeu o maior público do

evento, oito mil pessoas. A

classificação em terceiro lugar na
categoria Júnior, modalidade dança
contemporânea, deu aos meninos

ingresso automático na edição deste
ano. O compromisso agora é maior.
Somente os que conquistarem os

primeiros lugares terão a

classificação garantida para o

festival do ano 2000.
Com a coreografia "Pré-história",
o Dança & Cia. vai levar ao

gigantesco palco do Centreventos
seis minutos de uma viagem às
raízes da humanidade. Os
fenômenos naturais, a relação
entre homens e mulheres e a forma
como os pré-históricos viviam em

sociedade, foram trabalhados em

movimento e ritmo, A composição
da música tem por base a

percussão, construída através de

batidas, pausas e gritos. O CD
com a música da apresentação foi

gravado no Catharina Estúdio.
O figurino do grupo imita as peles
que os homens das cavernas

utilizavam para se proteger. Tecido
de pelúcia, recortado em tiras,
deixa os jovens de ,13 � 14 anos

semelhantes a seus ancestrais.
Criado em 1995, pela professora
de Educação Física Adriany
Maciel, o Dança & Cia. vai

proporcionar experiência nova para
seis dos 20 membros. Os demais,
apesar de já conhecerem o palco
onde vão pisar, não escondem a

ansiedade e o nervosismo. "É uma

emoção muito grande, a maior

experiência que já tivemos", conta
a aluna Tayse Cristina Schmitz.
Todos os componentes estudam na

Escola Rodolpho Dornbusch e

cursam a sétima ou oitava séries.

CClltrevellfOs: os 20 componentes do Val/ra & Cia: apresentam-se na noite do dia 24

.
.

L..

Ensaio: no barracão da EscoLa Rodolpho Dornbusch, grupo prepara "Pré-história"

(irata e contornos

Coreógrafa: Adriany é autora do trabalho

que será apresentado em [oinville

Provar que alunos de escola municipal
de um bairro da cidade, que até pouco
tempo não possuíam sequer espaço
para ensaiar - e hoje possuem apenas
isso, improvisado, ainda - podem
mostrar graça e genialidade diante de

platéia seleta e exigente, parece
desafio impossível. Outro problema
surge com a falta de recursos para
inscrição, deslocamento e estadia.
Prova de força de vontade e otimismo,
eles vão. Mesmo driblando

dificuldades e irnprovisando estrutura,
o grupo não precisa temer. Ser um dos
únicos representantes de escolas

municipais já é motivo de glória,
prêmio ao esforço.
A inscrição (mil reais). o transporte e

os gastos com figurinos foram
viabilizados através de patrocínios. via
instituições públicas e empresários.
"Ainda não conseguimos patrocínio
para todas as despesas. Sem o auxílio

que recebemos, jamais teríamos

condições de participar", revela
Adriany. Para colaborar, os alunos.
também fizeram sua parte, vendendo
camisetas e buscando recursos. A

Prefeitura de Joinville encarrega-se do

alojamento dos bai larinos e outras

despesas terão que ser rateadas entre

o grupo.
Os jaraguaenses viajam no dia 23.

Durante oito dias vão trocar

experiências, conhecer trabalhos e

aprender. Além das apresentações, os

cursos são fundamentals para o

crescimento do grupo. "A dança abre

caminhos, desenvolve física e

psicologicamente. Esse contato com

outras pessoas é fundamental para
nós", opina PauloCésar Alrnuas,
Outra componente, Aline Borges,
define a dança a seu modo. "É legal,
difícil e dolorido. Quem vê, pensa que
não existe técnica, mas a gente precisa
estudar muito".

Ansiedade: Tayse participa pela segunda
vez do Festival, sua maior experiência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jara ué do Sul, 17 de julho de 1999 CP

Ioyce de
Oliveira
G�imarães

.,

VISAO
,

HISTORICA
Abrolhos, o 10 Parque Na

cional Marinho do Brasil

(1983), reúne as maiores e mais

im-portantes formações de
coral do Atlântico Sul. Seus 98
mil hectares são descontínuos
e estão divididos em três seg

ment?s: as il�as Redonda,
Guarita, Sueste e Siriba; o Par
ceI dos Abrolhos e o recife das

Timbebas, situados no litoral Sul
da Bahia.

CURIOSIDADE
Muitos curioso? questionam o

porquê do nome Abrolhos - na

época das grandes navegações,
muitos navegantes portugueses,
para alertar os perigos da região,
disseram que Abrolhos sig
nificaria "abra os olhos", assim é

baleias jubarte que migram da
Antártida até as águas quentes
do banco. Para proteger o es

petáculo da natureza, o arqui-

pélago possui fiscais do Ibama,
por isso é bom ficarem bem
atentos àqueles que gostam de
levar lembrancinhas pára casa,

pois não se pode retirar uma

concha sequer, sujeitos à multa.

Infelizmente, tem sempre alguns
colecionadores de lembranças
que não sabem a importância de
se manter o ecossistema de

Abrolhos.
Ao chegar em Abrolhos se

tem uma recepção invejável e

fenomenal. Os visitantes já
instruídos a pegarem miolos
pão e jogarem ao mar, você
extasiado com a diversidade
peixes que vêm lhe dizer -

"

bem vindo", literalmente v

se sente em um aquário. É i

possível não querer se jogar
mar e se deliciar nas ág
translúcidas e nadar junto
peixes.

É indispensável, para
flagrar tal natureza, másc

conhecido folcloricamente. Po

rém, o verdadeiro significado de
Abrolhos vem do verbo "abro

lhar", mui/to usado pelos lusita
)

nos, que significa surgir do mar,

geralmente por erupção vul

cânica. Corno os Açores de Por

tugal, essas ilhotas abrolharam

afastadas do continente.

UM MAR DE
MARAVILHAS
O arquipélago dos Abrolhos

está em' alto mar, seis horas de
barco a partir de Caravelas ou

Alcobaça. Litoral de águas
quentes e transparentes, não

muito diferentes das do mar do

Caribe, abriga, segundo estudos
de biólogos, 160 espécies de

peixes; corno frades, salemas,
cirugiões, agulhas, moréias,
tartarugas (o arquipélago possui
base do Projeto Tamar), cara
mujos, corais, conchas, e até mes
mo, entre julho e dezembro, a

visita tão esperada e especial das

VIAGENS COSMOSVIAGENS eOSMOS VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOSVIAGENS COSM

réveillonJá programou seu

Não deixe para última hora ...
,

VIAGENS?
•

�shv�itt,lYVlt �WJ �1����bl�Vll� �
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Saída: 28 de Dezembro (12 dias)

Saída: 26 de Dezembro (10 dias)
Roteiro: Santos I Rio de Janeiro I

Salvador I Búzios ICopacabana I Vitória I"-

Porto Belo I Santos.

Saída: 26 ou 27 de Dezembro
I .

Desde US$ 2.260,00

Desde
US$ 2.310,00
(cabine
quádrupla)

9 noites de hotel
2 aulas por dia de italiano e 3 aulas de ski

Passagem aérea desde Joinville

'Desde US$.2.530,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGA-SE
SALAS

COMERCIAIS

Calçadão
n° 192 -

fundos,

Informações:
371-1377,

em

horário
comercial

ERRATA
Na edição de 2 de Julho de 1999, veiculamos o anúncio da Futuro
Empreendimentos de forma incorreta. A foto que consta no anúncio
citado anteriormente, figuram o sócio Tarcísio Demo, entregando

as chaves do ap. ao Sr. Valderes Kuchenbecker e esposa.
Pedimos escusas por qualquer transtorno que tenha ocorrido em

.

virtude do erro de publicação da referida legenda.

Mais um empreendimento PIERMANN

TRANSENTULHO
Coleta de Entulhos e Resíduos

\

Rua Francisco Piermann, n° 81 - Vila Lenzi

�11"t\!.tr4�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

VENDAS
CASAS

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARAVER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

!STe�� apart�me�tos centrais C9ri;'1,�dM;;;�i��.q:;artos';;162m" E co� 1
...

<2.quartos,mais dependência ?� ;11]Í?regada =; 225n:Ô para entrega em 90

:1!pancíarnent? em 36 �es·es. �f i' '::;�'{" ::;:

",.;", <'
•

Vende-se uma geladeira industrial com capacidade para 1

boi, com 3 portas, seminove, com pouco uso.

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

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

201· Troca-se sala- CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO porterreno residencial
202· "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada mais financiamento
203 - JACÓ EMMENDOERFER c/1 suíte + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204· c/2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 . Entrada mais financiamento
205· c/3 quartos no AMIZADE· RS 15.000,00 . Entrada mais financiamento
206· PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CÀMPO· c/2 quartose 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 83,00m'

TERRENOS
301 . RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA cl 600m2• próx. Pref. Municipal
. RS 25.000,00
302 . Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' . Edificado com

casa antiga
303 . Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 100.000,00
304· AV. MARECHAL DEODORO c/1.930,18m' - RS 380.000,00· PARCELADO
305 . TERRENO cl 572,80m', nas proximidades do KOHLBACH . RS 26.500,00
306 . RIO CERRO cl 75 morgos, cl água, palmitos. árvores nativas > RS

70.000,00
307 . De esquina no LOT. STO. ANTÔNIO - NEREU RAMOS - RS 8.000,00
308· Numa Lt. da Erwino Menegotti - cl 644,00m' . RS 21.500,00
309 . Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS 17.000,00
310· Praia de Itaguaçu . S. FRANCISCO DO SUL com 726m' . Beira-Mar
- RS 70.000,00
311 . Área em SCHROEDER cl 2.016,00m' PRÓX. MIGUEL COUTO· RS

15.000,00
312 . Comercial Walter Marquardt 660m', cl 22m de frente pi asfalto· RS

30.000,00
313· BAIRRO JOÃO PESSOA, cl 5.280,00m' edificado com um galpão de

450m'.

314· Área de 165.000,00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 70.000,00
315· 2 terrenos cl 453,60m', no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.

316· ANGELO SCHIOCHET, conti REINOLDO RAU cl 550m' - RS

70.000,00/Neg oe iável
317·2 LOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO CI 357,75m' . RS 17.000,00 cada·

Negociável
318 -. Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546,60m' de área >

Para melhor lhe atender, agora em sede própria:
Rua José Emmendoerfer, 1160

Telefone: 371-6412

101 . Alv. c/142,00m'. NUM TERRENO de 456,00m', na VILA LALAU . RS 69.500,00
102· Alv. cl 270.00m' . no Alto- CENTRO· 1 suíte + 3 quartos + 1 bwc, salas

jantarl estar c/lareira, permuta c/ apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de

Camboriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria- RS 20.000,00
104 - TaMAZ FRCO. DE GOES. em alvenaria c/3 quartos + dependência de emp.
105· Alv. - SCHROEDER cl 108m'. terreno c/ 450m'· RS 12.500,00- OFERTÃO
106· OFERTÃO. alv. no BAIRRO SÃO Luís, Entr. RS 10.000,00 + PARCELASI
RS 500,001Mês
107· Alv. LOT. CHAMPAGNAT -AMIZADE - RS 53.000,00
108· MADEtRA cl 3 quartos na RUA RICARDO HASS· RS 32.000,00
110· Alvenaria c/ piscina no CZERNIEWICZ - RS 68.000,00
112· Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 23.000,00· OFERTÃO
114· Alv. R. José Menegotti - NOVA BRASíLIA· de esquina c/loja
117· PREÇO DEOCASIÃO· Alv. em TRÊS RIOS DO NORTE· RS 23.000,00 À
VISTA

.

118· Alv. cl 108m', num terreno de 622,50m'. em Schroeder . RS 37.000,00

A EXTIMBRÁS está de casa nova!

ALUGUÉIS

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

RS 30.000,00
319 . LOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m', NA RUA EUGÊNIO
BERTOLDI . RS 15.000,00
320 . CABO HARRY HADLICH esq. cl Ferdinando· Pradi cl 2.803,50m'
321 . VERSALHES cl 644,00m' . RS 18.000,00
322 . ÁREA de 5.000,00m', em SCHROEDER . RS 35.000,00
323· c/ 441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" - VILA RAU - RS 7.500,00
324 . TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969,00m'
325 . no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' . RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. cl NEY FRANCO· área de 625,75m'
327 . na Rua Guilherme Hass - JGUÁ ESQUERDO - RS 14.000,00
328 . cl 880m' de área, cl 670m' de área construída na Rua Emílio Stein
- CENTRO
329· PRÓX. DO CHAMPAGNAT cl 615,35m' . RS 25.000,00
330· em GUARAMIRIM cl 1.101m' de esquina - NO CENTRO
331 . R. MANOEL PÓVOAS FILHO I JGUÁ ESQUERDO, cl 429,00m' .

RS 25.000,00 - NEGOCIÁVEL
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS· área de 1.133,00m'

401 . CASA no CENTRO na Rua José Fontana . RS 600,00
402 . SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas· 10 andar· CENTRO - RS 250,00
403 - APTOS com 02 e 03 quartos no RESIDENCIAL ÁGATA· NOVOS
404· SALA COMERCIAL com 130m' . BARÃO DO RIO BRANCO ESQI
LEOPOLDO MALHEIRO
405 . SALA COMERCIAL cl 45m' . RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA
ISABEL - CENTRO
406 . SALA cl 150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE
CZERNIEWICZ

410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/ 315m', com Mezanino e 3 bwc
411 . APTO. NO ED. PETÚNIA, RUA JOSÉ EMMENDOERFER . R$ 280,00
412· APTO. c/ 3 quartos, na LEOPOLDO JANSSEN· CENTRO - R$ 290,00
413· GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT . CENTRO - RS 500,00
414· APTO. c/3 dormitórios + sacada grande - próx. Weg I . RS 350,00
417· QUITINETE TÉRREA, no CZERNIEWICZ - RS 150,00
421 . SALAS COMERCIAIS cl 120m' e 150m' na RUA JOSÉ
EMMENDOERFER - próx. Weg I
424 . SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini . CENTRO· cl
mobilia· Ótima para consultório ou escritório
425· GALPÃO INDUSTRIAL cl 120m' - Na Ep. Pessoa esq. cl Felipe
Schmidt . RS 400,00

Extintores de incênd- .

• Industrial 10.

• R .

eSldencial
• Automotivo
• EqUipamentos d .

e segurança
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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370·7798/975·1827

móveis

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

www.premíerímoveís.com.br

Centro
Centro
João Pessoa

Figueira
Schroeder
Vila Nova
Vila Nova

Alvenaria co'rn 112m2, terreno 558m2, Rua Guilherme Weege""
Alvenaria com 240m2, terreno 2075m2, Rua Barão Rio Branco",
Alvenaria com 84m 2 ,terreno 343m 2 ,R ua Francisco Panstein"""
Madeira com 60m2, terreno 395,1m2, LoLDivinópolis"""""",
Mista com 100m2, próx. Parque Aquático Junkes.,
Alvenaria com 227m2, terreno 859m2, Rua 25 de Julho.;.;
Alvenaria cl7_Om2 em constr,terreno 465m2, Lat.Rua 25 Julho"

130,000
230,000 a Neg

- 17,100
25440
25,000

200,000 a Neg
28.500aNeg

"

.' ; ,., ',', Terrenos ,"
'

Amizade
Vila- NQva
'Rio Cerro
Rio Cerro
Guaramirim
SãoLuiz
Schroeder
Amizade
Vila Lenzi

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

1, 187m2 Rua Pe.Aíuislo Boening, próx,Noviciado""""",
416m2 Rua 982 Loteamento Raios de Sol" "'"'''','''''''

368,9m no loteamento Vila Carolina """""""'"

4305��02m���r��, i�Oa�qCuheU��'�'á;i�� Junkes.
"""

,',',','\:,',',',',',',',',"'"
''''''''

13,000m2, Rua Roberto Ziemann""""""", """,,,,,,,,,,,,,,,,
3,814m2 Rua Marcelo Barbi",,,,,,,,

18,000
20,000

12,500 a Neg
1500+28x200

5,500
15,000
25,000

180,000 a Neg
65,000

Amizade
-

Galpão 225m2, terreno 3375m2, Rua José Martins, 661" 25,000 a Neg
'iVi -

' ,

'Y/, <:"Faúmdài>' A'

Guamiranga - 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 apto em Blumenau com 3 quartos, residencial Caçadores -

Valor R$ 13,000,00 + tinenc. - Aceito carro

Tratarpelo telefone 372-1376

Vende-se ou troca terreno na praia do Erwino com casa de 32m2,
terreno (14x35m) dÇ3 esquine-e 180m da praia

Parcela-se em 3 x ou à vista R$ 15.000,00 (troca por carro ou terreno

em Jaraguá do Sul). Tratar 371-5301 com Ena ou Isoldi

• Apto c/ 1 dormitório - Rua Joinville c/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

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2, R$ 70,000,00 negociáveis,
• Casa de central ótima localização c/300m2 e terreno c/700m2, Valor R$ 150 mil neçoc. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização, Valor R$ 55,000,00 negociável
(especial) \ J
• Casa ótima tocalização Rua Equador,c/ 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$ 109,000,00 aceita apto, e carro no negócio
• Casa boa de madeira com 110m2 -terreno c/370m2 - Rua José Emmendoerfer - próximo APAE - Valor R$ 40,000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$ 58,000,00

• Apto, central com 1 suite mais 2 quartos, área de 140m2, R$ 65,000,00 quitado ótima localização,
• Apto, central. Valor R$ 37,000,00
• Apto, em ltajaí perto da Univale - 1 suite + 2 quartos - prédio c/ 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 930m2 alto padrão R$ 35,000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90,000,00m2 - R$ 60,000,00, negociáveis,
• Terreno central próx, Hospital do Morro com 1 ,500m2 plaino, ótima localização, Valor R$ 80 mil.
• Ótimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil

• Terreno c/440m2 - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14:000,00
• Terreno no Residencial Azaléia - alto padrão c/780m2 - R$ 38,000,00
• Sala Comercial c/111m2 no Ed. Tower Center, 2' andar -13$ 12,000,00 + financ. - Centro,

ALUGA

LOCAL: São
Luiz

ÁREA: 120,00m2
VALOR: R$
65.000,00

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

CASA EM ALVENARIA

LOCAL: Vila Rau
ÁREA: 70,00m2
VALOR: R$
26.0Cm,00 -

(_

negociável

LOCAL: Barra
Rio Molha (imóvel
em construção)
ÁREA: 426,00m2
VALOR: R$
60.DOO,00

Imobiliária Menegotti Ltda.
\

CRECI W 550-J

TERRENO COMERCIAL

LOCAL: R. Rudolfo
Hufenuesller -

esquina
ÁREA: 357,80m2

GALPÃO NO CENTRO

LOCAL: R.
Guilherme
Francisco

Danker, 33
ÁREA:
·322,00m2
VALOR: R$

65.000,00 - aceita parcelamento

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

IMOBILIARIA

MENEGOTII

LOCAL: R. Joinville
ÁREA: 40ß,50m2
VALOR: R$ 46.000,00

APARTAMENTOS

LOCAL: Edifício

Arnaríllys - Vila
.

Nova
ÁREA: 84,00m2
VALOR:
R$ 50.000,00

LOCAL:
Edifício
Klein
Centro
ÁREA:
138,00m2
VALOR: R$
75,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua: Henrique Marquardt, 62 . Czerniewicz - Terreno:
397,50 - Ccnst: 200,00m2 - 3 dorm. + sala + COZo + bwc
+ área de serv. + churrasqueira garagem - R$
60.000,00

Rua: Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Lado Móveis Vieira
- Calçadão - Centro - Área: 144m2 - R$ 2.000,00

Rua: Av. Mal.Floriano Peixoto. 35 - Centro - Area:

-: 475,25m2 - cl estacionamento - R$ 3.000.00

Rua: 750, n° 36 - Barra do RIo Cerro - Próx. Ciluma - 3

dorm., cl garagem - R$ 300.00

- Centro - 9°
� andar - 1 suíte

+ 2 dorm. cl

garagem R$
450,00

SAOPAULO PARANÁ

IB,oPE Rua: João Marcatto, 13 - 6° andar - área: 115,88m2 - 1
suíte + 2 dorm., + sala + COZo + 2 bwc + área de serv. +

garagem - R$ 70.000,00

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
..A Preferida" do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: ß�©)[P�-São Paulo e

[P©)[9)[H)ßlYltJJ-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

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

Calçadão - 2 dorm. + dep. emp. + garagem - R$ 350,00

Rua: 327, sin° - Jaraguá esquerdo - 1 suíte + 2 dorm.
+ dep. emp., churrasqueira + garagem - R$ 560,00

"'I."'''_ Rua: Av. Mal.
.�.._.,..,-___... Deodoro da
___ .--.._ Fonseca, 425 -

Centro -

Calçadão
3° andar - 1
suíte + 2 dorm.

.. + dep. emp. cl
garagem

• R$ 450,00

Edifício
Oianthus -

Rua:
Marina

Frutuoso
n° 300 - 1

suíte + 2
dorm. +

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

- -

LOCAÇAO, VENDA, ADMINISTRAÇAO DE IMOVEIS
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 372-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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officenter

APRESENTAÇAO

Você pode solicitar os serviços da Officenter através dos seguintes solicitados.

PROBLEMAS COM SERV1ÇOS EXTERNOS NVNCA MAlS.
vOCÊ TEVE PRODLEMAS COM orrtct DOYS?

NVNCA GOSTOV DE fAZER SERV1ÇOS EXTERNOS DE DANCO?

A tarefa de conduzir a classe empresarial em busca de soluções rápidas e ágeis que contemplem
diversos segmentos pode não ser fácil, mas é gratificante à medida que visualizamos resultados.

Esse é o papel que a Officenterveio desempenhar em Jaraguá do Sul e região após minuciosa
análise de mercado, agilizando com maior segurança e rapidez todo e qualquer tipo de trabalho

externo, diminuindo custo com contínuos, motoristas, veículos, riscos com acidentes, encargos
sociais enfim, trabalhamos para facilitar o desenvolvimento de sua empresa, buscando alternativas
de melhor qualidade e tempo.

Além de sua empresa poder contar a partir de agora com serviços previamente contratados,
também temos à sua disposição serviços esporádicos em qualquer hora do dia.

Dispomos igualmente de trabalhos eventuais nos finais de semana e feriados com prévia consulta
programada.

A Officenterpossui frota e instalação próprias oferecendo assim maior segurança e rapidez na

contratação de nossos serviços. Conta também com equipe treinada e sistema informatizado

desenvolvido de acordo com as exigências do mercado, permitindo menor tempo de entrega e

maior ,segurança.

sistemas:
*

Ligação Simples - Você ou sua empresa ligam para a Officenter e em

seguida estamos a total disposição para fazer os serviços externos

* Contrato Mensal - Através deste sistema a empresa contrata a Officenter

para trabalhar todos os dias, gerando mais economia principalmente se os

serviços forem diários, podendo assim, dispensar a Office Boy.

TERCEIRIZAMOS:
- Contínuos; - Office Boys; - Malotes Bancário; -

Tele-entregas; - Otros serviços; - Consultivos

Solicite a visita do nosso representante comercial para maiores informações, pelos telefones: (047) 371-6242/ (047) 371-7655
Rua Antônio Tobias, 32 - Centro - Jaraguá do Sul, Sc.

Rua Walter Marquardt, 623 • sala 4
Centro Com.1 Carlos Vase I

Jaraguá do Sul· SC

FOI'IE(047)372-0153-370-7238
C8..U.AR973SOO7

CRECI1762-J

VENDE
ReI. 025 - Apto: 174m2 - 1 su íte com hidrç, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, área de serviço, dep. emp., sacada, 2 garagens -

Edil. Florença - R$ 110.000,00
ReI. 024 - Apto: 187m2, 1 suíte, 2 quartos, lavabo, 2 salas, copa,
cozinha, BWC, área de serviço, dep. emp. garagem - Edil. Florença
- R$ 90.000,00
ReI. 018 - Apto: 126m2 - 3 quartos, 2 bwc, sala, copa, cozinha, dep.
emp., garagem - Edil. Picolli - R$ 48.000,00
Rei. 022 - Apto: 96m2 - 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, garagem - Edil. Adriele - R$ 45.000,00
ReI. 019 - Apto: 90m2 - 1 suíte, 2 quartos, BWC, sala, cozinha,
garagem - Próx. Bretzke - R$ 42.000,00
ReI. 020 - Apto: 74m2 - 2 quartos, sala, cozinha, BWC, área de

serviço, garagem - Próx. Alberto Bauer - R$ 35.000,00
ReI. 101 - Casa Alv.: 160m2 - 3 quartos, sala, cozinha, BWC,
garagem, varanda + edícula com 20m2 - área de serviço,
churrasqueira coberta - Jguá Esquerdo. R$ 60.000,00
Rei. 064 - Casa Alv.: 158m2 - 3 quartos, 2 BWC, 2 salas, cozinha,
dispensa, área de serviço, 2 garagens - Vila Nova - R$ 59.000,00
ReI. 043 - Casa Alv.: 120m2, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço, varanda, 2 garagens - Vila Lenzi - R$ 37.000,00
Rei. 095 - Casa Alv.: 91 m2 - 3 quartos, sala, copa, cozinha, BWC,
área de serviço, garagem - Figueira - R$ 35.000,00
ReI. 099 - Casa alv.: 92m2, 3 quartos, bwc, sala, copa, cozinha,
garagem + edícula com área de serviço - Ana Paula IV - R$ 32.000,00
Rei. 081 - Casa Alv.: 108m2 - 2 quartos, sala, copa, cozinha, BWC,
área de serviço, garagem, varanda - Ana Paula III - R$ 27.000,00
ReI. 155 - Casa de madeira: 99m2, 3 quartos, 2 salas, cozinha,
bwc, abrigo + edícula com 3 peças - Vila Nova - FI$ 25.500,00
Ref. 153 - Casa de madeira: 30m2 - 2 quartos, sala, BWC, cozinha,
abrigo - Rio Molha - R$. 15.500,00
ReI. 064 - Terreno: 26x35 = 903m2 - Lot. Versailies - Amizade - R$
25.000,00

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

VENDE E TROCA

CASAS:
CASADEALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl
2 carros, churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de

esquina (FRENTECI 3RUAS),medindo 888m2. Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro

Champagnat.
CASA DE ALVENARIA cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - RuaCarlos

Fritz Woguel, 138 - Bairro Jaraguá Esquerd�. R$ 43.000,00
TERRENOS:

TERRENO cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua

223Max Doering, - Bairro Czemiewicz - obs.: COMVISTAPRIVILEGIADADA

CIDADE - Valor R$ 55.000,00
TERRENO cl J.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

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

TERRENO cl 603,00m2 - Rua Carlos Oechsler - 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 Oechsler, esquina cl Rua 895 -lot. Heineck
- Bairro Ilha da Figueira - R$ 22.000,00

� �

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

IMÓYEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Residencial GRACE KELLY Residencial LUNELLI
• Umpor
• Duas,Ja em
• Três quartqs._(et(sufte)

<

Entrega: Agpsto/9!) ;
o,.../�j::%:,:: -·:;;:·:{f]:,

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 I Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vir

Apto OK 96 3 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 Pràdi 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 11.000 Negociáveis
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado
Lote Corni 514 20.0 x 25.0 J. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lore Comercial
Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. Breithaupt Mal. 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 Salier 12.000 Parcelado em 36 x

Chácara 125000 "25 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa

Chácara 76000 345 x 221 Massarandub Próximo Salão Aluísio ·18.000 Rancho f7 Km Centr

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

TERRENOS '

• VILA RAU - mista com 80m2 - 3 quartos - lote com 435m2
- R$ 15.000,00 - aceita trocai carrol terreno
• VILA LENZI - alv. 90m2 - 4 quartos - lote com 356m2 - R$
22.000,00 - aceita troca
• ANA PAULA - alv. com 100m2 - 3 quartos - lote com 390m'
- R$ 18.000,00 + R$ 75,00 mês - aceita trocai carrol parcela.
• ANA PAULA - mista com 80m' - 3 quartos - lote com

392m2 - R$ 17.000,00 .

• VILA LALAU - alv. com 100m' - 3 quartos - lote com

40511)2 - R$ 45.000,00 - parcela
• AGUA VERDE - mista com 140m2 - 5 quartos - lote com

560m2 - R$ 20.000,00 - aceita-se trocai outro bairro
• JOÃO PESSOA - mista com 70m' • 3 quartos - lote com

320m' - R$ 15.000,00
• NOVA BRASíLIA - madeira com 60m2 - 2 quartos -lote com
510m2 - R$ 40.0qO,00 (aceita troca por casa em alvenaria).
•• NOVA BRASILlA - alv. com 110m2 - 3 quartos - lote com

350m2 - R$ 30.000,00 - aceita troca por terreno comercial
• VILA LALAU - alv. com 170m2 - 5 quartos - lote com

329m2 - R$ 55.000,00 - aceita troca menor valor
• SÃO JUDAS - alv. com 90m2 - 3 quartos - lote com 510m2
- R$ 28.000,00 • aceita-se carro

• SÃO JUDAS - alv. com 140m2 - (2 quartosl suíte) lote com

300m2 - R$ 22.000,00 - aceita carrol parcela
• Walter Marquardt - alv. com 90m' - (2 quartos - lote com

333m2 -. R$ 45.000,00 - aceita troca igual valor)
OFERTA0
• Casa em alv. com 170m' (laje) - 3 quartos (sendo uma

suíte com banheira de hidromassagem) lote de 337m2 -

totalmente murada e janelas com grades - Localizada na

Ilha da Figueira - próx. Salão Vitória - Preço R$ 32.000,00

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
CREOl7402

com 3 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem + sala comercial - R$

45.(}O(},OO - neg

Terreno - Área; 830,841112 de

esquina à 100mts .do asfalto.
Bairro - Estrada Nova - entrada 110

Supermercado Brasão, fun dos

com a creche.

Obras· 2 galpões e 1 kitinete

1 Galpão Pré-moldado - inacabado

com mezanino com 300m2

1 Galpão . Pronto com. luz trifásica
com 140m2

1 kitinete - com quarto, cozinha e

banheiro

J::'alor - R$ 27.500,00
Condições - à combinar

, • Casa de alvenaria no Loteamento Primavera - Rua 902 - Vila Rau - com 3 qtos. sala. cozinha.
,

banheiro, garagem. murada - RS 10.000.00 - entrada (neg.) + financiamento
• Casa de madeirá Rua Exp. Fidelis Stinghen - Centenário - com 2 qtos. sala. cozinha. banheiro. com

fundamenro na frente - RS 17.000.00 - aceita-se carro até RS 10_000.00
• Casa de alvenaria na Rua Lorival Zocatelli - Giardini Lenzi - com terreno de 284.96m' - R$
20 000.00
• 02 casas de madeira no lot. Manfrini - Jaraguá Esquerdo - RS 20.000.00
• C�sa na Rua Giardini Leuzi - Água Verde - com I suíte. 2 qtos, sala. copa. cozinha. lavanderia.

garagem. toda murada - R$ 60.000.00 - nego
• Casa de alv. na Rua Martin Sthal - Vila Nova - com 3 qios. sala, cozinha, copa, área de serviço. c

banheiros. cozinha. garagem. toda murada. área 123.6)m' com laje - terreno com 708.IOm2 - RS

80.000.00 - nego

TERRENO
• Terreno no lor. Do Juca - Ilha da Figueira - com 13,50 x 25.00 = 364,75m2 - R$ 13.000.00
• Terreno de esquina na Rua Bahia - Jaraguá Esquerdo C0111 230.00111' - aceita troca por terreno ou casa

na praia - R$ 15.000.00 - nego
• Terreno no lot. Georg - Ilha da Figueira - com 14.00 x 27.00 = 37S.00m' - com fundamento e planta
- R$ 16.000.00 - nego
• Terreno na Rua Walter Marquardt - próx. Posto Cidade - com 19.00 x 100 - RS 20.000.00 entrada
+ 10 parcelas de RS 5.000.00
• Terreno na Rua Guilherme Weege com 15.00 x 38,00 = 570.00m' - RS 60.000.00 - nego
• Terreno na Rua Euzebio Depoi com 940.00m2 + casa velha de madeirá - R$ 6.1.000,00 - nego
• Terreno na Rua Luiz Marangoni (dos Médicos) com 25.00 x 125,00 - RS 90.000.00 - nego Terreno

com 20,00 x 125.00 - R$ 80.000.00 - nego
• Área na Rua Manoel F. da Costa '. João Pessoa - com SI.610m' - R$ 315.000.00 - nego

CHÁCARA
• Em Jacuaçu com 70 morgos. toda com pastagem. água. piquereada, com rancho e mangueira
para gado a 4 km do asfalto - R$ 70.000.00 - nego

GALPÃO
• Na Estrada Nova de esquina a 100mts do asfalto, O I pré-moldado inacabado com mezanino de

300,00m' - 02 galpões prontos com luz trifásica de 140.001ll' + I kitinete COIll I qio. cozinha.
banheiro - RS 27.500.00 - nego

Casa na rua Martin Sthal - Vila Nova=
com 3 qtos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem - R$ 80.000,00 - nego

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.372-341Creci 1749-J

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC �X�372-3136 COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRAIMOBILIÁRIASREPRESENTAÇÕES LTDA,

CASAS DE ALVENARIA

ltaivan.Ret. 1219- Corupá-d 120m2- 2dorm .. piscina. - RS 70.000,00
Ret. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas. 2 aptos - RS
160.000,00 - Parcela
ReI. 1319 - Vila Nova - d 256m2 - 1 suíte + 3 dorrn., 3 salas.
piscina - RS 110,000,00
Ret. 1337 - Amizade - d98m2• 3 darm. próx, ao Tneüacker- RS
28,000,00
Ret. 1353 - Próx. Acaraí - d 260m2 - 1 suite + 2 darm. - RS
130,000,00
Ret. 1,354 - Barra - 2 suites + 3 dorm., d pisona - 380m2 - RS

140.000,00
ReI. 1355 - Barra - d 150m' - 2 dann. + 1 suite - RS 95.000,00
Ret. 1364 - Czerniewicz - d 234m2 - sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00

-

Ret. 1381 - Água Verde - 3 darm. + 2 bwc - d 1 08,37m2 - RS

25.000,00 + financ. 9 anos - RS 472,00
ReI. 1894 - W. Rau - d 210m2 - 1 suite + demais dep. - RS

� 68.000,00 + linanc. RS600,00 -17 anos (S.o. 60.000,00)
ReI. 1402 - Vila Nova - 3 dann. - d 160m' - RS 59.000,00
Ret. 1406- Vieiras- d 124m2- RS 23.000,00+ tinanc. RS 1 03,00
plmês-19anos(S.D.11.400,OO).
Ret. 1411 - Czerniewicz - 1 suíte + 2 darm. - d 185m2 - RS
78.000,00
Rel.1413 - W. Rau - d90m' - 3dorm. - RS 33.000,00
Ret. 1423 - Czerniewicz - d 124m2 - 3 darm. - RS 35.000,00
entrada + financ. RS 390,00 -1 O anos.

ReI. 1430- W. Rau -d 16Om2- Lia. Renascença- RS65.000;00
+ Financ. RS270,00-14anos
Ref.1433 - Amizade- d 17Qm2- 3dorm. - RS40.000,OO+ tinanc.
Ret. 1434- Amizade - Lot. Champagnat-d240m2 -1 suíte+ 2
oorm. - RS 82.000,00 + linanc.RS 1.300,00 -8 anos.
ReI. 1436- Barr:a- Lot. Papp-d 150m2-, suite+ 2dorm. - RS
76.000,00
Ret. 1439 - Barra - Lot. Papp - d 242m2 - 2 dorm. + 1 suíte -

piscina - RS 160.000,00
Ref. 1440- Jguá Esquerdo - suite + 2 dorrn. - RS 65.000,00
Ret.1453-Nova Brasllia-d260m2-dpscfna-3dorm.+ 1 suíte
- RS 11 0.000,00
Ret. 1455 - Tifa Schuber - d 100m2 - 1 suíte + 2 dorm. - RS
16.000,00
ReI, 1458- Barra - d50m'- resido SaUer- 2 darm. - RS 18.000,00
ReI. 1467 - João Pessoa - d 140m' - 3 darm. - RS 57.000,00
Rel.1469- Amizade-d100m'-1 suile. 2 darm. - RS27.000,00
ReI. 1472-Jgua Esquerdo -d 141m'-3dorm. - RS 33.000,00
+ linanc. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (SD. R$14.800,00).
Ret. 1473 - Czerniewicz - d 70m2 .terreno d 420m2 - 3 dorm.
RS 47.000,00
Ret.1474- centro-c/zsêrv-r suíte+ 2 darm. -RS 150.000,00
ReI. 1494- W. Rau - x/141.39m2-suite+2dorm. - RS75.000,00
Ref. 1496- Rio Molha-1 casadBQm2+ 1 casa d 63m2- terreno
d45.333m'- RS 58.000,00
Ret .. 1497 - Vila Rau -(') 100m2-1 sune, 2 dorm, - RS 9.000,00
«financ. HSBC - RS374,00 .züanos
ReI. 1498- Vila lalau -d 117m2-1 suile,2dorm. - RS53.000,00
Re'" 1499- Vila Rau -d 156m2-1 suite, 2dorm, - RS 75.000,00
Ret. 1500- EstradaNova-d 12t,SOm2-terrenod2.500m2- RS
38'.000,00

-

ReI. 1505 - Centro - d 260m' - suite + 3 darm. - RS 150.000,00
ReI. 1511 - Czerniewicz - d 235m2 - 2 dorm. - salão festas - RS

80.000,00
Ret. 1512 - Czerniewicz - d 212m2 - surte + 2 darm. - RS

110.000,00
Ref.1519- Vila Nova-d 18Qm2- suíte +2 dann. -terr.d1.624·m2
- RS 130.000,00
Rel.1516-Jgua Esquerdo -d 180m'-3dorm. - RS30.000,OO
ReI. 1520 - Centro - d 4 dorm, - 2 bwc - RS120.000,OO
Ret. 1522 - Czemiewicz - d 203,92m2- 2 suites - 2 darm. - RS

140.000,00
Rel.1524· VilaNova -d221 m2-5dorm. -2 bwc- RS65:000,OO
ReI. 1530 - Czemiewicz - d 12Bm'- suite +2 dann .. RS 67.000,00
Ret. 1531-Amizade-d 160m2-suite+2dorm. - RS 95.000,00
Ret. 1532 -flha da Figueira- d200m2-2suites + 1 darm. - RS
36.000,00 + financ. CEF - 8 anos - RS 385,00
Ref. 1533-Jguá Esquerdo - d 101,50m2- suite +2dorm. - RS

57.000,00
ReI. 1534 - Vila Lenzi - d 85m' - 3 dorm. - RS 35.000,00
Ret.1535-UhadaFigueira-d24&n2-1 su{tes+2dorm. terreno

d 1.200m' - RS 135.000,00

Em Julho completando 5 anos

caracterizados de muito trabalho

e sucesso.

Parabéns funcionários, amigos e

clientes!! !

Ref.4118 Ed. Maguilú - Centro - cl 74m2 - 2 dorm. RS
15.000,00 + linanc. 11 anos - RS 440,00 - (S.O. RS

27.000,00)
Ret. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - cl 198m2 - 50 andar-
2 garagens - RS 99.000,00 (mobiliado)
Ref. 4122 - Ed. Vitória Regia - c/112m2 - Vila Lalau - 3
dann. - RS 20.000,00 + tinanc. CEF - (S.O. RS 28.000,00)
ReI. 4126 - Ed. Amizade - Amizade - 3 darm. - RS 15.000,00
+ linanc. CEF 15 anos RS 370,00 - (S.O. RS 28.000,00)
Ret. 4135 - Res. Gabrielly - Baependi - suite + 2 dorm.
RS 42.000,00
Rei. 4136 - Ed. Petúnia - Nova Brasília 2 darm., 2 bwc.
c/ jogo de cozinha - RS 56.000,00

"·N!·'"1ii.)�d3;tt3r!1Wl·1Iii;t.�..
Rel.1149- RioMolha-Chacara d3.500m2-Casa alv -2lagoas
. RS 60.000,00
ReI. 3021- Estrada Guamiranga - chácarad 81.62&n2- casa
alv.d 140m2+casamad. d35m2- roseira- gado- RSS7.0oo,00
ReI. 3023· Estrada Garibaldi - chácara d 184,800m' - casa alv
- agüa corrente - pastagem - rancno - a 13km do centro - AS
75.000,00
Ret. 7008 - Estrada Nova -1 galpão (inacabado) d320m2 + 1

galpão(pronto) d200m'- RS 27.000,00
Ret. 5014 - Centro - sala comercial- d 312m2- 2 pavimentos
. RS 78.000,00

Amizade - casa mista/nova - 3 dorrn. 1 bwc,
sala edemas dep. Ter. 660m2 - R$ 18.000,00

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

CASAMISTA
Rel.1361-VilaLenzi·d 114m2-3dorm. -RS25.000,00+257,00
-8anos.

Rel.1441-lIha da Figueira- madeira c/110m'· RS 25.000,00
ReI. 1461 - João Pessoa - d78m' - RS 17.000,00
ReI. 1480- Corupá - d 100m'- RS40.000,00
ReI. 1495 - Lto. Santo António- d49m2- 2 darm. - RS13.500,00·
ReI. 1508 - Vila Lalau - d 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 - Jqua Esquerdo
- RS 25.000.00
ReI. 2147 - 7.805m2- Centro- Próx. Kolhach - R$195.000.00
Ret. 2150 - d 450m2 - Em frente ao Salão Amizade - RS 7.000
+ 12 x RS584,00
ReI. 2155· d618.30m2 - Lot. Sto. António- Nereu - RS 9.000,00
(RS 4.000,00 + parc.)
ReI. 2182-d31.312,50m2-Schroeder- RS 8.000,00(0morgo)
Ret. 2191- d 1 O.08()m2- próx. recreativa Marisol (ao lado) - RS

380.000l00 (comercial)
ReI. 2192 - d4.658m2-João Pessoa - RS 50.000,00+ SOmeses
de RS 1.207,00
ReI. 2195- d560m' - Lto. Campo Sampiero - RS19.500,00+
16 parcelas de RS 349,24
ReI. 2199 - ,cl 729m2 - TrevoWeg 11- Rua Joinville - Lugaralto,
plano - RS 38.000,00
ReI. 2203 - d3.000m'- Corupá - BR280- RS 15.000,00
ReI. 2206 -d 1.300m'- Guaramirim - RS13.000,00
Ref. 2208 - d 470m2 - João Pessoa - RS 8.000,00
Ret. 2211 - d 458m2 -Ilha da Figueira - Lot. Oivinôpolfs - RS
25.500,00
ReI. 2213 - d 450m' - Schroeder - RS 5.000,00
Ret. 2214 - cl 562m2 -lIha da Figueira - RS 8.000,00
Ret. 2217 - cl 395m2 - Vita Lalau· RS 20.000,00
Ret. 2218 - d B8B.50m2 - Lia. 5to. Antonio - RS 9.000,00
ReI. 2221 - d 569.68m' - Centro -RS 25.000,00
Ref. 2224 - d 392m2 - Lçt. Centenário - RS 18.000,00
ReI. 2227 - d681m'· Centro - RS27.000,00
ReI. 2228 - d500m2 - Nova Brasilia - próx,Móvefs'Gomes RS�
58.000,00
ReI. 2234 - d 531,75m'- Três Rio.do Sul- RS 6.500,00
Ret. 2i33 - d 642,53m2 - Czerniewicz - RS 27.000,00
ReI. 2236· d 503.50m' - Vila Rau - RS15.000,OO
Rel. 2237 - c/439m2- Ue. Centenário - RS 7.oo0,OO+financ.
ReI. 2238 - d2.598,75)n'- Três.Rios do Sul- RS25.000,00
Ref. 2240 - d 486.33m2-lIha da Figueira- Uo. Divinépo!is - AS
13.500,00
ReI. 2241 - d 7.968m2 - Amizade - 50.00m'
Rel.2242-d471,96m'-VilaNova-RS25.000,00 R 'd

.

I Ch t /22450 2 1 t
Rel.2245-d491m'-VilaLenzi-LtoPiermann-RS15.000,00

eSI enela ampagna - e , m - SUl e,
Rel.2246-d465m'-lIhadaFigueira-Lto.Piazeral-RS eloset, banheira hidromassagem, 2 dorm.,

'!!!P.�..�..9,,'°ÍIII°0.,0.0.�...t!II".'!!IiI!!�"IP.Il!ll�e.0,jz,-in!ilh�ap!e./.m!.liP.!0b,i�lia�-R$ 85.000,00 + finane.

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

ReI. A-52 - Cond. Amizade - d 72m' - 2 darm .. RS 280,00
Ret. A-54 - Ed. Schiochet - Centro - d 182m2- suite + 2 oorm.
. RS 440,00 - Centro
Ret. A-55" Ed. Klein - Centro - c/135m2 - suite + 2 darm.
- RS 500,00

�
Ret. 8 - 54 - Lot. Santo Antônio - casamista d 103m2, 3 dorm,
- RS150,OO
Ref. B - 56 - Casa alv. d 70m2 - 2 dorm, - Estrada Nova - RS
120,00

SALAS COMERCIAIS
ReI. C - 4 - Amizade - R: Artur Ghunter - cl 90m2 - RS 380,00
ReI. C-24 - Baependi - R: AdéliaFischer, 711 ·d 160m2-2 bwc
- RS600,00

Czerniewicz - Ptóx. Albeta Bauer - c/235m2
- R$ 80.000,00

�
Ref. E - 1 - Centro· RS 330,00

APARTAMENTO
Ref. 4062 - Ed. VlJa Nova - Vila Nova-d90m2 - RS20.000,00
+Iinan. -14anos RS45i,00-(S.D. RS 35.000,00)
Ret. 4080- Ed. Dâmarys - Czerniewicz -1 suite + 1 dorm. - RS

40.000,00
Rel.4081 - Ed. Vila Nova - Vila Nova' d 90m' - RS 13.000,00
+ financ. 9 anos RS 469,00
Ref. 4092 - Ed. Isabella - Centro - 2 darm. + 1 suite - RS 45.000,00
+ linanc. CEF - 7 anos- RS 730,00- (S.O. RS 33.000,00)
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suite + 2 darm. - Czerniewicz - d
1 03,95m'- RS 48.000,00
Ret. 4101 - Ed. Verona - 2 darm. - Czerniewicz - RS 35.000,00
R'et. 4106-Ed. Juliana -Centro-1 suíte+2dorm. - RS63.000,00
Ret. 411 O' - Aptos. cl 1 suíte + 2 dorm. - Czernoewicz- Entr, RS
45.000,00 (50% entro - saldo a cambinar).
Ref. 4114- Ed. Hortência - Nova Brasília· d t42m2- 3dorm.

RS58.000pO

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@netono.com.br

TERRENOS
• Rua Pastor Albert Schneider (Lot. VENO VOLKMANN) - R$ 6.800,00 - A VISTA e ou ENTRADA de AS 2.000,00
... parcelamento
• Rua trineu Frenzner com área de 460m2 - R$ 3.000,00 de Entrada e o saldo ate 36 vezes.
• Rod. SC 416 (LOT. HARDT) Lotes - R$ 8.000,00 . A VISTA e ou ENTRADA de AS 2.000.00 e SALDO parcelamento
ate 50 meses.
• Rua Pastor Albert Schneider com área de e.300m2) • RS 100.'000,00 - PARCELADO
· Rua João Januéno Ayroso - Laie co 600m2 (esquina) . R$ 16.000,00 - PARCELADO· aceito carro popular 97/98
· Rua João Januário Ayroso (Lai. IMPERADOR) - Lote com 1.091m2 - R$ 15.000.00 - parcelado
• Rio Cerro (próximo CHOCO LEITE) - Lotes - RS 4.500.00 a vista
• Rua Expedicionário Alfredo Senker - Tifa Vogel 1.418m2 - Edificado como uma casa de madeirá 50m2 - R$
24.000.00 parcelado.

CASAS
• CENTRO - Rua Jorge lacerda - Casa de alvenaria de 291m2 (inacabada) - 1° piso: garagem para 2 carros, sala

ampla. churrasqueira. BWe e dispensa - 20 piso: 1 suite. 3 quartos. sala ampla. dispensa, banheiro e TERRENO
com 402m2 - R$ 110.000.00 (aceita carro ou imóvel de menor valor).
• ÂGUAS CLARAS - Casa de alvenaria (piso térreo '09�, sala. cozinha. 3 quartos. bwc e garagem e 20 Piso: de 36m2

próprio e completo para testas recreativas - Terrenos 950m2 - R$ 28.000,00 - A$ 15.000.00 entrada e salde parcelado).
• Bertha Weege - Bairro Jaraguá 99 - 4 quartos, sala, copa, cozinha, bwc. disp .. garagem - terreno cf 643m2 - RS
50.000.00 - Aceita carro ou sitio de menor valor

síTIOS
RIO DA lUZ - a äkm da CEVAl - Terreno com 543.000m2, com muita água. próprio para pastagem e lagoas. com
energia elétrica. edificado com um galpão de madeirá - R$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis lé o valor
de R$ 50.000,00).

.

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovacos -

prontos para construir.
Venha morar no que: � seu

com pequena parcela de entrada e o saldo em até 36 vezes

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluisio Boeing - 4 quartos, salas. banheiros. garagem e demais dependências - RS 300.00

- (Ioda murada)
SALA COMERCIAL - Rua João Planinchek de 230m2 - R$ 550,00

Rua João Jenuétio AYROSO - 125m2. R$ 500.00 com teletone
TELEFONE - Prefixo (376)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÔES "
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VENDE

TERRENOS
1 . Terreno cl 1.044,50m2 (28,00x37,30) . Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na
Barra - (defronte Ciluma)
2 - Terreno cl 358,00m2, Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos Girolla - R$ 19,000,00
3 . Terreno c/ 378,00m2, Lot. do Papp, na Barra, área nobre· R$ 15,000,00
4 - Terreno cl 673,58m2 - Rua Bertha Weege, defronte Agha, na Barra - R$ 19,000,00
. 50% entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno,
5 . Terreno cl 329,00m2 (14x23,50) . R, Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 12,000,00
aceita carro. até R$ 8.000,00
6 - Terreno cl 600,60m2 • Rua Victor Satter, 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 408,70m2, Jardim Hruschka II . R$ 4,000,00 + 30 x R$ 334,00

SíTIOS'
1 - Sítio cl 137,500,00rn2, área toda plaina localizado em Garibaldi, distante 5 Km
da Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 110,00m2
e a outra cl 117 ,00m2 com laje e uma de madeira cl 80m2, duas granjas de porcos
com capacidade para 300 porcos, uma área para reprodução, dois galpões com a

área total de 280,00m2 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 cl 60,00m2 - Terreno cl 718,00m2 • Rua Júlio Pedri - Vila Nova

- R$ 42,000,00
2 - Casa em alvenaria cl 157,00m2 mobiliada e mais uma cl 60,00m2 semi-acabada,
terreno cl 2,013,28m2, localizada 8 Rua Pastor Albert Schneider, sin°. Aceita outro
imóvel como parte em pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo,
Vila Nova . R$ 1'30,000,00 - Negociável
3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria,
um com 60,00m2 e outro com 50,00m2 - Rua Willi Günther, na Barra· R$ 30,000,00
4 - Casa alvenaria com 190,00m2 • terreno 485,00m2 (20x24,25) Jaraguá 99 . Rua
929, lot. Alfredo Butzke . Lateral Bertha Weege . R$ 37.000,00
S - Casa alvenaria com 250,00m2 outra com 180,00m2 - duas salas com 72,00m2
e mais um galpão em alv. cl 66,00m2 - Terreno com 1,677,00m2 - Rua Rio Branco,
quase esquina Reinoldo Rau - R$ 400.000,00 (negociável).

,

APARTAMENTOS
1 - Edifício com 2 pavimentos tendo a área total de 404,00m2, com 4 aptos, 4

garagem, churrasqueira - rua Egídio Busarello, 324 . Lot. Papp, na Barra, área nobre
- R$ 110,000,00 . 70% de entrada + saldo a combinar

LOCAÇÃO
1 . Sala comercial cl 36,00m2, Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00
2 - Sala comercial cl 100,00m2, Rua Pastor A, Schneider, 871, na Barra - R$ 400,00
3 - Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Joaquim A. Girolla, 210, 'LOt. Papp, na

Barra . R$ 290,00
4 . Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 880, na Barra· R$-250,00
5 . Apartamento cl 1 quarto, 2 bwc, garagem, Rua Angelo Rubini, 1223, n Barra .

R$ 230,00
6 - Apartamento cl 2 quartos, gàragem e demais dependências, Rua Ercílio Bertoldi
(Rua 508), na Barra· R$ 200,00
7 - Apartamento cl 3 quartos, qaraqern e demais dependências, Rua Pastor A,

Schneider, 1187, na Barra - R$ 250,00
8 . Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, e demais dependências, Rua Wolfgang
Weege, sin°, na Barra· 130,00
9 . Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Wollgang
Weege, sin°, na Barra· R$ 200,00
10 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem, Rua José Maestri, sin° (Rua 555, lat
Bertha Weege, na Barra - R$ 230,00 _

11 . Casa de alvenaria cl 2 quartos e demais dependências, Rua Francisco Hruschka,
1420, Ana Paula - R$ 230,00
12 . Casa mista cl 2 quartos e demais dependências - Rua LaI. Bertha Weege . Lot.
Satter, na Barra . R$ 160,00
13 - Casa de alvenaria cl 1 qto - Rua João Maass. lote 21, lot. Ouro Verde - R$ 130,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo- Rua Marina Frutuoso esq, com Rua LeopoldoMalheiro
·Apto. c/1 suite+2qtosou 1 suite « 1 qtoedemaisdep., todostérnsacadac/cnurrasqueira. Ent. apartirde R$16,800,00+parcelasapartirde R$751 ,73corrigidas
peloCub,

.

Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
· Aptoc/306m2, com suite + 2 quartos, dep. empregada completa, edemais dependências, com 2vagasde garagem, Ediciciocom grande áreasocial (piscinas térmicas,
salõesdefestas,salasde jogos, quadra de esportes, quiosques" .) Valor: R$ 142,000,00 sem acabamento interno.
Edificio TowerCenter- RuaJoão Marcatto, esquina com Clemente Baratto
· Apto, n° 703 e 11 03: 2 qtos e demais dep, . Entrada a partir de R$ 27,600,00 eassumirparcelas de condom ínio de construçãode R$ 778,44
· Salas comerciais executivas, em diversostamanhos, com preços a partirde: Entrada R$ 18,100,00 e parcelas de R$ 501,91.
Edificio Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, pröx, ao Beira Rio
-1 Sala comercial cl 111, 14m'de área total (1 08,57m2de área útil), Entrada de R$ 43,000,00 + assumirparcelasde condominio de construção de 2,404Cubs
(R$1.088,00)
Condomínio Residenciat Prímula- Rua ArthurGumz, Vila Nova (Próx. ao Fórum)
- Apto c/suite+ 1 quarto e demais dep. c/1 vagadegaragem- Entradade R$25,500,00 eassumirparcelasdeeondomínio de construção de 1 ,746Cub's (790,20),

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Ed. Dianthus- Rua Marina Frutuosoesq. com Ângelo Schiochet, apto, 702c/225m'- suíte+ 2 quartos, sacadac/ churrasqueira, dep. empregada, 2garagens, salão
defestas, piscina. Preçototal incluindoacabamento diferenciado· R$125.000,00
- Apto. 303: C/219,00m2 - suíte + 2 quartos, dep. empregada, sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de festas, piscinas
· Preço total sem acabamento - RS11 0,000,00
- Apto cl suite + 2 quartos e demais dep., Rua Barão do Rio Branco- Ed. Schiochet - R$ 85,000,00 (entrada + assumirfinaneiamento)
· Apto, cl 2 quartos, 2 banheiros e demais dep, . semi-novo- R$ 50.000,00
· Apto, c/suite+2quartos, bwc social, sacada c/ churrasqueira e demais dep., área total de 92m2• Rua Bahia- Entrada de R$27.000,00+ financiamento de R$ 28,000,00
Casa em alvenaria cl212,00m', num terreno cl420,00m2 - Rua Luiz Spézia, n° 101 - próx, ao Acaraí - R$ 120,000,00
· Casaem alvenaria claprox. 260,00m2• R. Bemardo Dornbusch, 16,\8· R$150.000.00
· Casa de alvenaria c/ aprox. 1S0,00m2 - RuaMaxWilhelm - R$ 75,000,00-Troca-se porterreno central de até R$ 30,000,000u outracasa.
- Casa semi-acabada dealvenaria cl 125,00m', numterrenode945,00m2• Rua ÁguasClaras, Ilhada Figueira - R$ 29.000,000utroca porcasamaiscentral
- Casa em alvenaria c/200,00m2- 1 suíte+ 3 qtos, dep, de empregada completa e demais dep. boa área churrasqueira, garagem para 2 carros - Rua Heinrich August
Lessmann, 230- R$ 58,000,00
- Casaem construção: de alvenaria com 80,30m'+mezanino, numterreno c/450,00m2. R, Ferdinando Kruegersln', lote 132 - R$26,000,00
- Casa cl70,00m'num terreno C/750,00m'- RuaJorge Buhr249 (Fundos), BairroÁguaVerde- Próximoa FERJ.
-Casa c/181 ,00m'· 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., c/garagem p/2 carros, Com uma ediculaem alvenariacl 55,00m2• Rua Irmão Leandro, 750 R$85.000,00
-Casa emmadeira cl 150,00m', terreno c/595,00m2- Rua Martin Stall- R$ 47.000',00
·Sobradoemalvenariaeom 350,00m'- Rua LeopoldoJansen, 20- R$200.000,00
-Casa ern alvenaria cl 120,00m'- rua ArthurHenchel, 46- R$60.000,00
-Casa em alvenaria c/225m2·terrenocl 551 ,00m2 (semi-acabada)· Rua Edward Krisch320· R$11 0,000,00,

TERRENOS
· TerrenoC/43,689,00m'- RuaJoinville, próx. Persianas Engler.
· Terrenoc/áreade22,892,00m'- RuaRodolfoTepassé, a 100metrosda Rod, BR280- R$50.000,00
- 2terrenoscl áreade total de � 02,752,00m'· RuaWalterMarquardt, próx. ao PostoCidade II.
- 2terrenos na Rua Guilherme H, Emmendöerfer, próx. aoColégioJulius Karsten- R$1S,000,00 cada
- TerrenoC/450,00m2• Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger- R$ 15,000,00
- Terreno c/350,00- R, Lateral daJosé T. Ribeiro- Próx. TubosMohr- R$1 0,500,00 ou entrada RS3,OÓO,00 + S parcelasde R$1.500,OO
· Terreno c/86.000,00m'- (20,000,00m'planos) - Barra do Rio Molha, 500metrosdagruta - R$45,000,00

.

·l'errenoc/364m'- Rua Erich Sprug- Vila Rau- RS15,000,00
· Lote de esquinac/51 O,OOm'- Loteamento Rénascença - R. Preíeito José Bauer- Vila Rau - RS17,000,00
• Lote cl362, 18m2- Loteamento Renascença -Yila Hau- R$15;000,00
· Lote n° 09 C/442,00m', no Loteamento Hruscka - BairroSão Luiz- R$12.000,00
·02 terrenos no loteamento San Josephe, VilaNova, com área total de 4.200,00m' - R$ 42.500,00, cada terreno
·01 terrenocom S50,00m2na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$42,000,00
· 02terrenos· Ruª.Q_Elfltenário (esquina) - R$15,000,00cada
- Lote n2()1 ,c/688,27m', localizado ao ladodo portão de entrada no loteamento fechado" Condomínio das Azaléias" - R$ 25.000,00
- TerrenoC/378,00m' - Rua Celestino Depiné, LoteamentoChampagnat
- Terrenoc/630,00m' - Rua Joinville, emfrenteao LiderClub - R$ 75,000,008 vista troca poroutro imóvelou áreaconstruida.

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa em alvenaria cl3 quartos e demais dep. - Rua João Planinschek, 685 - fundos
· Casa em alvenaria cl3 quartos e demais dep, . Rua Erich Sprung· Bairro Água Verde
- Casa demadeira cl 3 quartos e demais dep. - Rua josé Teodoro Ribeiro (fundos don° 355)· Próx. a Indumak
· Apto, cl 1 ou2 quartos, dernais dep, - Rua Epitácio Pessoa, 421· Ed. Emilie
- Apto, 02 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Sehroeder, em frente 8 Neki Confecções,
· Apto, 02 quartos, 2 bwe's edemais dep. - Rua Eleonora SatierPradi, 307 - Ed. Antúrio
· Apto, c/2 qtos e demaisdep, - Rua Marina Frutuoso, 909- Ed. Aster(Fundosdo Angeloni)
- Apto c/sufte-r 2quartose demaisdep. - Rua Barãodo Rio Branco- Ed. Schiochet
· Apto cl 3 quartos e demais dep. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio.ßanco Barnerindus.
- Apartamentos no Ed. Dianthus- Rua Marina Frutuoso esq, clÂngelo Sehiochet, c/ suíte + 2 quartos, dep. empregada e demaisdep. (sacada clchurrasqueira" 2 vagas
de garagem), prédio com salão de festas e piseine.
- AptosnoCondomínio Residencial Amaryllis- RuaÂngeloTorinelli.VilaNova (1'locação), comsuíte+ 1 ou 2 quartase demaisdep., sacada c/Churrasqueira, garagem
eboxparadepösito.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'{/RANCHO Fone: 371-8799 - Jaragua do Sul RuaBarãodoRioBranco,411-Centro-Jarag��doSul-SC
IMOVEIS Fone" 373-0283 - Guaramirim Rua28deAgosto,1467-Ce�tro-�uaramlmm-SC• Internet: www.rancholmovels.com.br

JARAGUÁ DO SUL - CASAS
Rel.208 - área de 120.00m2- 3 quartos- R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
Rel.455 - área de 117,OOm2- 3 quartos- R. da Abolição - R$ 24.000,00 + financiamento
Ref.243 - área de 72,OOm2- 2 quartos- R. Exp. Fidélis .Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
Rel.301 - área de 120,OOm2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
Ref.430 - área de 104,OO'm2 - 3 quartos - Rua Domingos Rosa (Figueira) R$ 25.000,00

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$ 27.000,00 + 28 parco de R$ 505,40 (Em Construção)
Residencjal Clarice Koch Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$ 25.000,00 + 28 pare. de R$ 469,72 (Em Construção)
Ed Pérqla Negra Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 107.12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 52.000,00 + 12 parco de R$ 900,00 (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$45.000,OO + 12 parco de R$ 1.000,00 (Em Construção)
Resídencíal Ágata - Apto W1 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suíte + 2 quartos
R.Nelson Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Resídencíal Ágata - Apto 401 - áreas de: 161,41m2 total e 99,52m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Ágata - Apto 501 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privatívo - Suíte + 2 quartos - R.
Nelson Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
Residencial Jade - Apto 101 - áreas de: 152,05m2 total e 91,43m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$11.000,OO + 47 parco (je R$ 827,28 (Em Construção)
Residencial Jade - Apto 102 - áreas de: 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 8.053,63 + 47 parco de R$ 619,51 (Em Construção)
Residencial Esmeralda -Aptos c/ suíte+2 quartos-áreas de 210,34m2 total e 128,78m2 privativo-R. João
Picolli-66 parc.de R$962,36(1· andar) Lançamento/66 parc.de R$1.055,99(demais andares)Lançamento
Residencial Esmeralda - Aptos c/, sutte- t quarto-áreas de 105,36m2 total e 64,74m2 privativo-R João Picolli
-66 parc.de R$ 483,74 (1· andar)Lançamento/66 pare. de R$ 530,80(demais andares)Lançamento

Parcela n.01 do Residencial Esmeralda 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 (negociáveis).
Residencial Talismã -Apto 401 - área de 202,41m2 total e 124,16m2 privativo - Suíte(c/ hidro) e 2 quartos
Rua Jorge lacerda - R$ 95.000.00 Inegociáveis)

OFERTA DA SEMANA!

Ref, 435 - Casa de alvenaria com 200,OOm2,suíte+
2 quartos, salas de estar, jantar e tv, cozinha, la
vanderia, 2 garagens, bwc, churrasqueira, cômodo
no 20. piso. Rua Exp. Fidélis Stinghen, 129 (Próx.
nova APAE). Valor R$ 65.000,OO(Aceita troca por
casa emGuaramirim)

<'

Litoral: Apto. c/1 quarto, mobiliado-Piçarras. R$20.000,OO. Troca por terreno em Jaraguá do Sul.
Litoral:Casa de alvenaria, 140,OOm2 - 4 quartos - Centro - Piçarras. R$45.000,OO. Troca por casa-em
Guaramirim ou Jaraguá do Sul.

JARAGUÁ DO SUL - TERRENOS
ReI. 77 -area 405,OOm2 - Rua Ricardo Grimm - R$ 15.000,00 (negociáveis)
ReI. 414 - área de 456.12m2(de esquina) - Rua Henrique Krause - Ilha da Figueira - R$ 20.000,00.

GUARAMIRIM - CASAS DEALVENARIA
Rel.506 - área de 300,OOm2 -1 suíte(c/hidro) + 3 quartos - R.28 de Agosto - R$ 110.000,00 (Negociáveis)
Ref.82 - área de 180,OOm2 - 3 quartos - R. Agostinho Valentim do Rosário - R$ 27.000,00 (Negociáveis)
Ref.85 - área de 128,OOm2 - 4 quartos - R. João Soter Correa - R$ 45.000,00 (Negociáveis)
Rel.251 - área de 136,OOm2 - 3 quartos - Rua Nabor S. Lima - R$ 29.000,00 (Negociáveis)
Rel.426 - área de96,OOm2 - 4 quartos - Vila Amizade (Schroeder I) - R$ 15.000,00
Ref.179 - área de 85,OOm2 - 3 quartos - Rua Agostinho V. do Rosário - R$ 25.000,00 (Negociáveis)
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,OOm2 - 3 quartos(c/ telefone) - Rua Reinoldo Jung, 136-R$ 30.000,OO(aceita carro)
Ref. 651 - área de 108,00m2 - 4 quartos - R. Angelo Eccel. R$ 25.000,00. (Troca por caminhão)
Ref.260 - área de 70,00m2 - 2 quartos - Rua Ferdinando C. Primo. R$22.000,OO
ReI. 417 - área de·100,OOm2 - 3 quartos - Rua Carlos Lizemberg - R$ 12:000,OO(troca p/ terreno menor valor)
Ref. 403 - área de 100,OOm2 - 2 quartos - Vila Carolina - R$23.000,00. (Negociáveis)

GUARAMIRIM - TERRENOS
Ref. 428 - área de 25.000,00m2 - Estrada Corticeira(Ao lado Igreja)R$37.000,00
Ref. 611 - área de 952,50m2 - Rua Pedro Francisco Klein. R$16.000,OO (negocia/parcela)
Ref. 505 - área de 286,OOm2 - LaI. Agostinho V. Rosário. R$7.500,OO
Ref. 200 - área de 1.680,OOm2 - LaI. Got Lieb Kinas (Próx. a Imam) R$ 35.000,00
Ref. 413 - área de 1.000,00m2 - Rua João Maluta Jr. (Centro) R$23.000,OO(Negocia/parcela/acéita carro)
Ret. 274 - área de 1.000,OOm2 contem galpão de alv. p/ empresa. R. Athanásio Rosa - R$ 75.000,00
Ref.429- área de 6.000.000,OOm2 - 02 casas - cachoeiras - mata nativa - R$ 1.600.000,00
Ref. 509 -área de 502,OOm2. Totalmente murado, pronto p/ construir - R$13.000,OO (Aceita telel. conv/373).

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
Ref. 197 - 215.000,00m2 edit. 2 casas de rnad., rancho, lagoas, pomar. - Est, Pta Comp. - R$ 45.000,00
Ret. 353 - 130.000,OOm2 (50% arroz - c/casa de mad. R$ 75.000,00 (Ac. casa em Jguá).Reduz o valor á vista
Ret. 425 - 2.000,00 - e/casa alv. 126,OOm2 - 03 qtos. - lagoa - toda cercada - Corticeira - R$ 30.000,00 -

Troca
GUARAMIRIM - APARTAMENTOS

Ed. Topázio - Apto 202 - Suíte + 2 quartos - áreas de: 146.70m2 total e 94,29m2 privativo - R. Gerõnimo
Corrêa - Entr. de R$ 20.000,00 + 29 pare. de R$ 642,24 (Em Construção)
Ed. Safira - Aptos com suíte + 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 suíte + 1 quartos - áreas de: 144.69m2 total e 94,28m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa
início da obra Julho 99 - Entr de R$ 4.527,32 + 59 parc.de R$ 646,76 lançamento

ÖS PREÇOS DOS APARTAMENTOS SÃO VÁLIDOS ATÉ 31/07/99

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

PRIMEIRA COLOCADA NA PESQUISA "MASTER 2001"- EM GUARAMIRIM. IMÓVEIS, O CORRETO É COM O CORRETOR

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
R'ilÂ':crL)iifpRQC�,,(J ,aMES",'OtlVflRA;:U.07,·� .J�R�.QuA '00 SUt • sc '.�. '

.< --" ;::,::':.:;:_:,-:: .,-:'::.::;: , •. '_':.,_- -,:-:-C',: ;<{f'=::/:�(:--; . :,-,' ,':-, - --' ,,: . 'o, . ,', .; ....• ;. <' ... :;,:._'

·FONE: 371-Z351
VENDE

CASAS
• 104 - SÃO LUIZ - Alvenaria com 80m" - 2 quartos, demais dep. - R$ 20.000,00
• 109 - ANA PAULA - Alvenaria com 91 m2, 2 quartos, demais dep. - R$ 30.000,00
• 121 - VILA RAU - Sobrado com 210m2, 1 suíte, 2 quartos - R$ 130.000,00
• 122 - FIGUEIRA: Alvenaria com 230m2 - 1 suíte, 4 quartos - R$ 82.000,00
• 124 - FIGUEIRA - Mista com 80m2, 3 quartos + galpão nos fundos - R$ 25.000,00
• 125 - BR-101 - Alvenaria com 120m2, 5 quartos, 2 banheiros - R$ 25.000,,00

TERRENOS
• 203 - CZERNIEWICZ - Terreno com 400m2- Lateral da João Nunes - R$ 19.000,00
• 206 - AMIZADE - Terreno com 421 m2 - R. Henrique Behling - R$ 11.000,00
• 210 - VILA LENZI - Terreno com 420m2, R. Irmão Leandro - próx. Salão União - R$ 7.500,00
• 211 - JGUÁ ESQUERDO - Terreno com 345m" - Rua João Januário Ayroso - R$ 25.000,00
• 214 - VILA RAU - Terreno com 596m" - Rua Bertoldo Hort - R$ 12.000,00

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
• 505 - CENTRO - Com 1 suíte, 1 quarto, garagem e demais dep. - R$ 50.000,00

.

Lar Imóveis

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

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

Terreno na Rua Pastor Alberto Sehinaider cl 3080m2 - Aceita-se troca.

Lotes Financiados cl Parcelas de Hum salário mínimo no Lot. Vieenzi e Gadotti - Bairro Santo Antonio.
Lote na Rua Angelo Minei cl 300m2.
Lote na Rua João Planinschek c/330m2•

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais financiamento.

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

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

Chácara em Rio Molha cl 30 mil m2• Aceita-se carro no negócio.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR

INTERIMÓVEIS Intermediária de Imóveis LIda., firma estabelecimento na Rua João Picolli, n° 104, na cidade
de Jaraguá do Sul (SC), inscrita no CGCMF sob o n° 79.014.007/0001-12, neste ato representada por seu sócio

gerente VilSON RODRIGUES SILVEIRA, brasileiro, casado, corretor de imóveis, residente e domiciliado na Rua

Coronel Procópio Gomes de Oliveira n° 1.207, nesta cidade, inscrito no CPF sob o n° 241.063 -:
210-68 e portador da

Cédula de Identidade n° 3.513.696 - SC, vem, pela presente e através do Tabelião competente,
NOTIFfCAR, POR EDITAL, a
MARIA CEcíliA ROHLING SilVEIRA, brasileira, casada, corretora de imóveis, residente e domiciliado na rua

25 de julho, 1700, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), inscrita no CPF sob o n° 217.565.549-20 e portadora da Cédula
de Identidade n° 2R.303.319-SC, de que

REVOGOU A PROCURAÇÃO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS, E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA pelo notificante
outorgada à notificada por instrumento particular firmado aos 6 de julho de 1999; sendo que então, a partir dessa
data não poderá mais a notificada exercer quaisquer dos poderes outorgados no referido mandato, sob pena de
serem atingidos por nulidade absoluta tais atos, se eventualmente praticados, e portanto não gerando qualquer
efeito ou eficácia em relação ao notificante e terceiros, vez que esta notificação é feita por edital, em jornal de
circulação local, para fins de praxe, tudo sem prejuízo de vir o notificado a ser processado por crime de falsidade

ideológica, em cometendo os atos ora revogados, além de indenizaro notificante por quaisquer prejuízos que venha

lhe causar pela eventual prática de algum dos poderes ora revogados.
E para que produza os seus legais e jurídicos efeitos nesta notificação, vai subscrita pelo notificante e pelo

Tabelião.

Jaraguá do Sul (SC), aos 09 de julho de 1999.
VilSON RODRIGUES SilVEIRA

Registro às folhas 165 do Livro 68-D - Tabelionato Áurea Muller Grubba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o forade estrada executivo
o novo veículo
Mitsubishi veio para
ser urbano, mas está

sempre pronto para
enfrentar o fora de

estrada, vindo de
série com tração nas

qua tro rodas. A
marca Japonesa
lançou o modelo
simultaneamente no

Japão e no Brasil,
antes mesmo que os

países europeus e

norte-americanos,

que sempre são os

primeiros a receber os

lançamentos.
Internamente, o
Pajero iO oferece
acabamento de alta

qualidade, trazendo
de série ar

condicionado, direção
hidráulica, regulagens
de altura do banco do
motorista e do

volante, freios ABS

(antibloqueio) nas
quatro rodas, eir hags

CASA DO AUTOMOVEL
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

=4 :r,r:'ll1M'ft!tf, J
.ti ;'Fones:

372-3675
371-7157
371-7292

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC

Atendemos linha geral:

..® c:;:I DOSO·

1/enIta���.
Telefone: (047) 376-0251

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

para motorista e equilíbrio correto entre necessidade de parar o

passageIro e conforto e estabilidade. carro ou mesmo ligar a
comandos elétricos Os comandos no painel roda-livre. O desenho

para vidros, travas e são bem localizados e do Pajero iO foi

espelhos, e como facilitam o manuseio, desenvolvido pelo
opcionais dispõe de o porta -rnalas estúdio Pininfarina,
controlador de comprimido não leva sendo moderno e

velocidade e câmbio muitas bagagens, os diferente, mas não
automático de quatro bancos são para esquecendo as linhas
marchas. O conjunto calculados quatro tradicionais do
de suspensões, do tipo passageIros, uma Mitsubishi. O veículo
McPherson na pessoa a rnais no ven: equipado com

dianteira e banco traseiro motor 1.8litro, quatro
multibraços na deixaria os três válvulas por cilindro e

traseira, tem ocupantes 117 cv de potência,
calibragem macia desconfortáveis. O . sendo que acelera de O

para um utilitário sistema 4X4 pode ser a 100 km/h em 14,2
esportivo, mais engatado mesmo com o segundos e pode
parecida com a de um carro emmovimento, alcançar 170 km/h de
carro, mas com sem que haja a velocidade máxima.

o desenho-da Pajero foi feito pelo estúdio Pininfarina, que deixou o modelo mais jovem em

relação ao clássico desenho da Pajero

Revendedor exclusivo

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

Agua leve e na lUTai

Certificado de garantia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se EscortGL 1.6, no 95,
gasolina, prata, com vidro e trava

elétrica. Valor: R$ 10.000,00.
negociável.Tratar: 975-2594.

Vende-se Logus GLS 1.8,
.

ano 94, completo, dourado.
Valor: R$ 10.000,00. Aceita-se
proposta. Tratar: 975-4083

CHEVROLET
Vende-se Corsa Wind, ono 94, azul

metálico. Valor: R$ 8.000,00.
Aceita-se proposta. Tratar: 370-2406

MOTOS

Vende-se Scooter Sundow Palio,
50cc, ano 97 com capacete, R$
1.300,00 à vista ou R$ 700,00

entrada + 3x de R$ 184,00. Tratar:
371-9025 a partir de 18 horas.

I SILENCAR
�TOS ..

AMORTECEDORES �

ESCAPAMENTOS
AMORTECEDORES -.

MOLAS - PASTILHAS
DEFREIOS

Consulte-nos:
372-1307

RUA: ADÉLlA FISCHER, 52
- JARAGuÁ DO SUL - SC

I' NÃO PERCA'
I:
ESTA CHANCEIII

li • Adquira sua casa II

li própria (terreno,
I' apartamento ouli

material de
II

construção.II

li Pagando apenasII

li R$128,OO mensais

. • Ou compre o seu

carro usado ou moto
comparcelas

mensais de R$ 68,00.
Inf.ormações 371-

.

6032 com.Luis Carlos
ou Djaimes, ou na
Reinoldo Rau, 399

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
VEíCULO ANO COR COMBo

LISTA DE PREÇOS FORD
ESCOI'lT GLX SW 16V 97/98 PRATA GAS.
ESCORT GL 16V H 97/97 VERDE GAS.
RANGER XL 95/95 PRATA GAS.
ESCORT 1.0 HOBBY 95/95 PRATA GAS.
ESCORT 1.0 HOBBY 94/94 DOURADA GAS.
ESCORT GUARUJÁ 92/92 CINZA GAS.
VERONA LX 91/91 VERMELHA GAS.
PAMPA LX 90/90 VERMELHA GAS.
DEL REY 82/82 BEGE ÁLC.

LISTA DE PR�ÇOS GM
CORSAWIND 96/96 VERMELHA GAS.
IPANEMA SUE 91/91 MARRON ÁLC.

LISTA DE PREÇOS VW
PARATI GLS 1.8 92/92 VERMELHA GAS.
SAVEIRO CL 91/91 BRANCA GAS.
SANTANA QUANTUM 88 BRANCA GAS.
SANTANA CL 88/88 AZUL GAS.
GOL Cl 88/88 BI'lANCA GAS.
SANTANA CS 86/86 PRETA GAS.
BRASíLIA 78/78 BRANCA GAS.

LISTA DE PREÇOS FIAT
PALIO COMPLETO 97/97 PRETA GAS.
TIPO IE 95/95 AZUL GAS.
PICK-UP FIORINO 95/95 BRANCA GAS.
ELBA 88/88 AZUL GAS.

Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do Rio Molh� - Fone: 370-8484 - Fax:370-7t66

NACOMPRADE
SUA HONDA VOCÊ
GANHA 30 LITROS
DE COMBUSTíVEL.

CONSÓRCIOA
PARTIR DE R$ 53,00

/ I)) (!J)L/ffu.····-, /ZHl r::;r=t1J)UD 0_' .J l.., .� U· L.:���
Ve_C\iiIO$ 370-2022

Resata==========="':::::=:"t:::::::::.MotOS
REGATA COMÉRCIO DE MOTO LTDA.

4ª MULTIFEIRA
CONFIRA AS' VÁRIAS

OPORTUNIDAD5S QUE A REGATA
MOTOS TEM PARA VOCÊ

ECONOMIZAR NO SEU ORÇAMENTO
·ADQUIRINDO·SUA HONDA

RUA ADÉLIA FISCHER, 239 -

FONE: 371-2999

ALFA 164COMPLETÍSSIMO 95 CINZA

VECTRA COMPLETO 98 BORro
GOLMI 98 BRANCD

PALlOELCOMPLETO [,5 97 AZUL

RANGERSTX 96 AZUL
PARATI 97 BRANCA

PALIOEDX 96 VERDE
UNOEP 96 PRETO
PARATI Q 96 VERDE

UNOGLX 4 PORTASCI RODAS 95 BORDÔ
SANTANAQUANTUM GL 95 BEGE

SANTANAQUANTUMCLCOMPLETA 95 PRATA

PAMPA L 1.6 95 BRANCA

TIPO C/TETO. RODAS COMPLETÍSSIMO 96 GRAFITE
TIPO COMPLETO 4 PORTAS COM TETO 95 CINZA

SANTANA GLSI COMPLETA 94 PRETA
ESCORT HOBBY 1.6 94 BRANCD
TEMPRA COMPLETO 93 AZUL
ESCORT 91 BEGE
PRÊMIO 4 PORTAS 89 VERDE

VERANEIO DIESEL 89 BEGE

UNO 1.5 88 PRETO

CHEVETTE 88 PRETOONlX
MONZASLE 87 BRANCD

ESCDRT 87 AZUL

PRÊMIO 86 VERMELHO

PRÊMIO 86 BRANCD
JEEP IMPECÁVEL 80 AZUL

MOTOS
TITAN 98 ROXO
TITAN 96 . AZUL
XT600 94 AZUL
XLX 350 89 BRANCD
CB450 87 AZUL

XL 125 84 VERMELHO

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

MARTELINHO DE OUR
Tecnologia em microfunilcr!o
Desamassamos seu veículo sem afetar a pintura

Serviço 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

ACESSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS
Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi

Fone: Jaraguá do Sul - SC

\
.

MAR I N.G Ao F'� I C I .N A
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

.UI.eIlG 2. "DilA

372-321.�.1 975-0109

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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MarcalModelo Descrição Valor do Veículo Prazo Pes.Jurídic Pes. Física

189 5C08Z Corsa 1.0 L Wind R$ 12.932,00 60M R$ 250,02 R$ 260,52

204 5D084X Corsa Super 1.0 16V R$ 14.726,00 60M R$ 284,70 R$ 296,66

197 5D194 Corsa Sedan Super 4p 16 V R$16.083,OO 60M R$ 310,94 R$ 324,00

200 5T08C Astra Hatch GL 1.8 R$ 22.840,00 60M R$ 441,57 R$ 460,12

R$ 9.966,00
Pessoa Jurídica - R$ 187,51
Pessoa Física - R$ 195,39

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc

EMMENOÖRFER Com. de Veículos
[HEVR[] lET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de
.

300km por hora N
_Q_Y_I_D _A_D_�_sA

•

mors
Mais motor, mesma velocidade
o novo modelo da

Citroén, o Xsara

Exclusive, veio para os

clientes acomodados,
que não gostam de
trocar marcha, mas

gostam de velocidade .

O veículo vem com

motor mais potente de
2.0 litros, mas tem câmbio automático, diz a Citroén que
serve para facilitar a vida do cliente. Mas, porque não

pôr o motor 2.0 litros no modelo mais completo, em vez

do 1.8 litros? O preço da comodidade é de US$ 28.390.

km/h, e que se desprende para
reduzir a força ascencional e
evitando a elevação do eixo
traseiro em altas velocidades.
O novo-motor é refrigerado a

água, os dois radiadores
principais estão instalados no

spoiler, logo à frente das rodas

dianteiras, visto que os

.
intercoolers estão

posicionados logo atrás do
motor e se ventilam com duas
tomadas de ar similares ao do

Boxster, colocadas na lateral,
eliminando o ar quente pelas
saídas de ar logo atrás das
rodas traseiras. A Porsche

_ consegue obter um consumo

mais moderado, fru to não
apenas dos trabalhos
realizados nomotor, mas
também da aerodinâmica da
carroceria. A potência do novo
911 Turbo foi elevada de 408
cv para 420 cv. Esse ganho de

potência permitiu alcançar
310 km/h, e fazer de O a 100

km/h em 4 segundos. Devido
a reclamações dos
proprietários do último
carreira, dizendo que o

interior era igual ao do
Boxster, a Porsche vai'
desenvolver um interior

Parte superior do novo cerolólio traseiro dupla se desprende a 120 km/h exclusivo para a versão Turbo.

Em setembro, no famoso Salão
de Frankfurt, será apresentado
o novo Porsche 911 Turbo,
sendo o mais radical de todos
os ternpos. Os detalhes mais
interessantes inclui uma nova

frente, tomadas de ar laterais e

um aerofólio traseiro duplo
retrá til. O novo Porsche 911
Turbo se diferenciará do atual

especialmente pelospOlJer e
conjunto ótico dianteiros, que
terá os piscas integrados.
Grandes tomadas de ar para os

radiadores (lembre-se que o

. motor é refrigerado a água)
também diferenciam a

dianteira deste turbo. O
aerofólio é o detalhe à parte, o
novo aerofólio é duplo e foi

inspirado no Porsche GT3, que
foi apresentado no último
Salão de Genebra. Este
aerofólio tem a principal
inovação no segundo elemento
retrátil, que se desprende
automaticamente aomomento

em CJue o modelo atingir120

I'
I!

I

Honda Accord reestilizado
O Accord está de cara nova e deve ter chegado já
às principais revendedoras. O modelo vai_ dispor de

duas versões: a EX, de 135 cv, que vai custar

completa US$ 42.500; e a versão EXR, de 150 cv,

que vai custar US$ 49.500. A Horida prepara para este

mês,
também, o

Civic, na cor

branca, que
servirá para
aumentar a

venda em

relação aos

taxistas.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada
, ,� " ., .' " ..

_

PEL05°ANO
CONSECUTIVO EM

1° LUGARNA
- _

OPINIÃO PÚBLICA.

GUINCHO
�!t141!;! NlT II'JA'I!l SI;'

371-5057 .

. 973-5289
Rua Major Julio Ferreira, 244 - Vila Lafau
Fone/Fax: 371-5057 - Jar�guá do Su'l - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CASAS DE ALVENARIA
Cód, 1003· CENTRO· R. GUILHERME DANK ER . cl 190,00m'" cl 3 quartos" 2 bwes, sala de estar e
jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira e garagem· R$ 85.000,00
Cód. 1006· CENTRO· R. LUIZ KIENEN· cl 282m'· Nova- aceita parcela
Cód. 1009· CENTRO· R. LEOPOLDO A. GERENT. 120m'· e/2 qtos- R$ 85.000,00
Cód. 1021 . R. LEOPOLDO MANKE -sobrado cl 140m.'· R$ 58.000,00· Aceita parcelamento
Cód. 1022· CENTRO· Erich Mielke cl 150m'· 4 qtos, 2 bwc- R$ 90.000,00
Cód. 1117· CZERNIEWICZ· R. Erwino Bublitz cl 144m', cl suíte, 2 qtos- R$ 62.000,00· Aceita apto em

Blumenau
Cód. 1118· BARRA· RES. DNA JULIANA cl 150m'· suite + 2 qtos.· Aceita imóvel menor valor.
Cód. 1212· JGUÁ ESQUERDO· R. Horácio Pradi cl aprox. 90m', e/3 qtos- R$ 35.000,00
Cód. 1214· R. JOSÉ EMMENDOERFER· cl 230m'· Suíte, 2 qtos, escritório dep. de empreg.,· R$
96.000,00
Cód. 1216· JGUÁ ESQUERDO· R. Luiz Spézia e/215,00m', nova, cl suite, 2 qtos· R$ 125.000,00
Cód. 1352· VILA NOVA· Rua Henrique Spengler cl 376m'· suite, 2 qtos, escritório, piscina. garagem
par 4 carros - Terreno c/900,OOm2
Cód. 1353· VILA NOVA· R. Euzébio Depoy cl aprox. 200m', cl suite, 2 qtos, pisclna- R$ 100.000,00·
Aceita chácara, apto.
Cód. 1371· VILA RAU· Casanova próx, a Ferj e/90m', a otos- R$ 36.000,00
Cód. 1372· VILA RAU· Casa mista nova cl 70m'· R$ 26.500,00

TERRENOS
Cód, 2014· CENTRO· Rua OscarMohr, c/ 421 ,04m" R$ 25.000,00
Cód. 2072 ·AMIZADE ·C/20.570m'· R$120,000,00
Cód. 2112· BARRA· Res. Dna. Julianac/ 430m'· R$16.000,00
Cód. 2116· BARRA· Res. Joaquim Girolla, de esquina c/ 598, 10m'· R$ 25.000,00
Cód. 2117· ROD. PARA POMERODE· próx, Met. Lombardi c/ 46,000,00m'
Cód, 2193· FIGUEIRA· LOT. JUCA C/307,50m" R$12.500,00
Cód. 2214 ·JGUÁ ESQUERDO defrente C/500,00m" R$20.000,00
Cód. 2216· JGUÁ ESQUERDO, esquina entrada Juventus c/ 479,00m'- R$ 27.000,00
Cód, 2314 - VILALENZI- ao lado Escola Giardini Lenzi c/3.813,00m'· R$ 70,000,00
Cód. 2351 - VILA NOVA - Terreno alto c/ 646,00m' - R$ 25.000,00
Cód. 2373 - VilA RAU - Fundos Tecnosol14 x25· R$13.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3001 - ED. ELDORADO - suüe + 1 qto semi mobiliado- R$ 65.000,00· parcela-se o pgto
Cód. 3002 - RES, AMARANTHUS - oitavo andar, suite, 2 qtos, 2 vagas garagem· Aceita casa ou apto
menorvalor
Cód. 3005 - ED. JACÓ EMMENDOERFER -1 suite, 1 quarto, c/ garagem· R$ 55.000,00
Cód. 3006 - ED. SCHIOCHET - suite + 2 qtos, dep. empregada, c/ garagem· R$ 80.000,00
Cód, 3009 - ED. MONTE CARLO - suite, 2 qtos, sacada cl churrasqueira, 2 vagas garagem - sem

acabamento final.
Cód. 3013 - ED. SILVIO PRADI· CENTRO· Prédio OKm, Com suite, 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3015· ED. MAGUILÚ' 2 qtos, c/ garagem - R$ 35,000,00
Cód, 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suite, 2 qtos, garagem p/2 carros- R$ 65.000,00
Cód. 3017 - Ed, Lunelli - RUA ANTONIO C, FERREIRA - A construir em sistema de condominio fechado.

Apto c/ suite, 2 qtos, sacada cl churrasqueira, cl garagem - Valor 1 + 47 parcelasde 2, 10Cub's, sem
acabamento final.
Cód. 3211 . ED. FRAGATA· novo c/ 2 qtos - R$ 20.000,00 + financ.
Cód. 3352 - VILA NOVA - suite + 1 qto, sacada c/ churrasqueirra- NOVO· R$ 54.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - CENTRO - Rua João Marcatto- Ed. Tower Center5' andar - Valor de 62,816 Cubs - entrega
em fevereiro/2001
Cód. 4007· AV. MARECHAL· 78m2- R$ 65,000,00
Cód. 4020- CENTRO· Rua João Picolli - terreacl 117m2• R$ 90.000,00

LOCAÇÃO
Cód, 603 - Casa de alv. c/ 3 qtos - Centro - R$ 400,00 - próx. Breithaupt
Cód, 605 - Casa alv., suite, 3 qtos, dep. empregada - CENTRO· R$ 660,00
Cód. 622 - Apto NOVO - Ed. Silvio Pradi c/ suite, 2 qtos, churrascaria individual· R$ 450,00
Cód. 627· Apto c/ 2 qtos + telefone· Hes.Maquilú - R$ 280,00
Cód. 637 - Apto c/2e 3 qtos na AV. GETÚLIO VARGAS - CENTRO- a partirde R$320,00
Cód. 642 - Apto. PRÓX. PREFEITURA c/ 3 qtos- R$ 380,00
Cód. 646· Apto. c/ suite, 2 qtos - Ed. Amo Reichow - R$ 550,00
Cód. 647 - Apto. c/ suite, 2 qtos + telefone - Ed.lsabella - R$ 440,00
Cód. 650 - Apto. c/ suite, 2 qtos- Rua Barão do Rio Branco- R$ 350,00
Cód. 660 - Salas c/ 32m2 - estác.próprio no Center Foca - R. REINOlDO RAU - CENTRO· A partir de
R$300,00
Cód, 663· Sala ideal pl Restaurante ou lanchonete, c/200m2• Próx. Posto Marechal· CENTflO
Cód. 678 - Ótima sala comI. c/ 3 ambientes - Ed. Miner· Centro - R$ 350,00
Cód. 679 - Sala comI. c/ 190m2, na AV. MAL. DEODORO(antiga Farmácia Sesi) ·CENTRO
Cód. 900 - Sala para facção, totalmente equipada (máquinas overtock, cobertura, acabamento, rebater
elástico, etc.). Serviço garantido de 10.000 peças/mês - R$ 800,00

DIS�OMOS DE FINANCIAMENTO BANCARIO JlJNtO AO HSBÇ .....

.

�ARA AQLlISIÇÃO D() SEU IMÓVEL. CONS.lJLTE.NO�{

I
TERRENO

ITERRENO de esquina com 960m2 sito à Rua João J.

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

I
TERRENO no Rio Molha com 80,000,00m2 - ao lado

Ida 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 480,00m2 e o outro com 420m2

I
TERRENO com 350m2, na Rua Expedicionário Fidelis

I
Stinghen - Loteamento São Francisco - R$ 14,000,00
Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro
Amizade - Valor de cada lote R$ 9,000,00

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

J
- Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá Esquerdo-

IR$ 29,000,00
CASA DE ALV em construção de 98,00m2 - mais casa
de madeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158 - R$
18,000,00
CASA ALV com 70m2 - mais casa de madeira de

50,00m2 - na Rua Luis Bortolini, 435 - R$35,000,00

II LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

II BREVE O LANÇAMENTO DO
LOTEAMENTO 'FIRENSE - JARAGUÁ

ESQUERDO

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

Informativo
Imobiliário

AIJS

So ENCONTRO DE
CORRETORES DE IMÓVEIS DE
SANTA CATARINA JÁ TEM PRÉ

PROGRAMA
o Presidente da comissão

organizadora do 8 o Encon tro de

Corretores de Imóveis de Santa Catarina,
Sérgio Luiz dos Santos, também vice

presidente do CRECI-SC, esteve esta

semana na capital e, em reunião com o

presidente do Conselho,Wilson Carvalho
de Almeida, expôs as providências que
estão sendo tomadas para fazer deste o

maior evento do século.
O evento vai acontecer em Balneário

Camboriú, de 16 à 18 de setembro, e

terá lugar no Shopping de Verão, conta
com apoio da Tedesco Transportes e

Serviços Ltda., da Construtora Panel, do
Sindimóveis (Sindicato dos Corretores
de Imóveis no Estado de Santa Catarina),
doSecovi (Sindicato de Habitação/SC)
e da Associação dos Corretores de
Imóveis de Balneário Camboriú.

Além de uma calorosa recepção aos

participantes, com a comissão está se

esmerando nos preparativos para garantir
um evento com grande qualidade técnica
e muita integração.

OPORTUNIDADE PARA COMPRA.
CONFIARA NOSSOS PREÇOS!!!

04 - CZERNIEWICZ - Coso antiga + terreno cl 2.50001' - R$ 100.000.00
OS - JOÃO PESSOA - Cosa alvenaria semi-acabada cl 100m' cl 3 dorm .. bwc.

sala, cozinha, garagem todo murada- R$ 17.000.00 (aceito parcelamento)
06· ÁGUA VERDE· Casa alvenaria c/115m'· cl 3 dorm., bwc, sala. cozinha,
garagem + casa nos funelos cl 6501' (entrada individual) - R$ 59.000,00 (aceita
em troca casa/terreno até R$ 25.000.00 em Balneário de Barra Velha).
07 - CENTRO - Casa cl 300m' - I suíte+ 2 dorrn .• piscina, 2 garagens cl portão
eletrônico - R$ 120.000.00
08 - CENTRO - Apartamento cl 3 dorm, + 2 bwcs - cl 147m' - R$ 49.000,00

09· VILA NOVA - Apartamento cf. suíte + 2 dorrn. churrasqueira. sacada - c/
145m' - R$ 68.000.00
10- CENTRO - Apartamento cl 3 dorm .. sala. cozinha. cl garagem R$ 45.000.00

. 2 dorrn - R$ 42 000.00
I I • RIO CERRO - Acesso à pomerode - terreno cl área 2.28001' (23x 100)· R$
50.000.00
12 - GIARDINI LENZI - Terreno cl 788m' - R$ 15.000,00 (parcelado)
13· BERNARDO DORNBUSCH - Terreno Comercial c/380m' - 13x27 - R$
32.000.00
14 - JARAGUÁ ESQUERDO - Terreno c/6 I Sm'· Lotea,{,ento San Piero - R$
18.000.00
15- VILA LENZI . Terreno Comercial cl I .200m' (20x60) . Troca por apto
central - R$ 45.000.00

.

.

LOCAÇÃO
OI '. VILA LALAU - casa próx. Weg II . cl suíte + 3 dorrn., cl garagem - R$

450,00
02 - VILA LALAU • Apto próx. líder Club - 2 dorm., cl garagem- R$ 250,00
03 - NOVA BRASíLIA - APTOS NOVOS - 3 dorrn .. cl garagem - R$ 290,00
04· NOVA BRASíLIA - CASA - R. JOÃO PLANINSCHECK - 2 darm. cl

garagem - R$ 330,00
OS - VILA NOVA - Casa - próx. Forum- 3 dorm., cl garagem - R$ 330,00
06 - VILA NOVA - Apto novo· 2 dorm., c/ garagem- R$ 380,00
07· CENTRO - APTO - ED, SCHIQCHET· I suíte + 2 dorrn., c/ garagem
R$ 550,00
08 - CENTRO - KITINETE - ED. KARINE - I dorm. s/ garagem - R$ 150,00
09· CENTRO· APTO - ED. JARAGUÁ - 2 dorrn., c/ garagem- R$ 300,00
10- CENTRO - APTO - ED. SPÉZIA - 3 dann" + depen. c/ garagem - R$
330.00
I I - CENTRO - Apto'· ED. CARVALHO - 3 dorrn., c/ garagem - R$ 500,00
12 - CENTRO - APTO· ED. ITALlA ·2 darm. cl garagem - R$ 330,00
13 - CENTRO - APTO -ED. SA\lI- I suíte+ ldorrn. cl garagem- R$ 300,00
.14· VILA RAU· CASA MISTA (Próx. Faculdade) - 3 darm., cl garagem - R$
200.00
IS· CENTRO - APTO - ED. IMPERADOR - 2 dann, cl garagem - R$ 330,00
16· CHICO DE PAULA· CASA - ALVENARIA· 3 dorrn. cl garagem - R$
230,00 ,

17- CENTRO - APTO - ED. PICOLLI - 3 dorrn. + depen. cl garagem - R$
350,00
18 - CENTRO· SALA COMERCIAL (3 ambientes) - (Prédio Centro.
Odontológico) - R$ 250,00

Rua Reinoldo Rauj 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: 047 371-0768 - 371-6582

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CRECI934-J

VENDE

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

Rua Padre Fraricken. 253

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

OFERTA DE JULHO
,

._----------�-------------------------------------------------------------------------_.

EngetecE
'

ngeteC
.1-CENTRO •

• Casa em alvenaria com aprox. 120,00m2 próxima ao PAMA e ao Hospital Jaraguá contendo 3 •

: suítes (faltando acabamento) sala, cozinha, garagem. Vista Panorâmica R$ 55.000,00 :
..... .

.

2-CENTRO

: Apto Edif!cio Jguá cl 3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco, :
: Telesc - Otima localização - Valor R$ 65.000,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· .

3-CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vsta privilegiada do centro da cidade:
- (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 90.000,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno:

•

de 390,00m2 - R$ 35.000,00 - Negociável
.....................................

'

.

5 -ILHA DA FIGUEIRA
: Loteamento do Juca, casa de alvenaria semi-acabada (falta rebocar externo) com 3 qtos -:
: Valor R$ 25.000,00
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

• 6 - GUARAMIRIM
: Casa alvenaria à 500m2 da Rua 28 de agosto, somente R$ 15.000,00
, ' ..

7 - GUARAMIRIM
Bairro Corticeira - casa de alvenaria 2 km da Weg Química, próximo à Cancha de bocha do nani :

: com 109m de área construída, terreno cl 690m2, toaa legalizada (escriturada cl INSS pago) :
: valor R$ 17.000,00. Aceita-se carro ou parcela.

: " --

8 -VILA RAU

: Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidra, 2 quartos, bwc ;

: social, copa, cozinha, lavanderia e garagem - R$ 75.000,00 (Negociável)

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

: 9 -ILHA DA FIGUEIRA - LOTE
.

• Terreno próximo City FigueiralBruns - em frente a Lanchonete Ortiz preços a partir de R$ •

: 15.000,00 à R$ 20.000,00 :

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

· 11 - VILA LALAU
: Lotes defronte portão dos fundos daWeg II - Valor R$ 20.000,000
" . " .

•
12 - 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 pl q carros - Valor R$
• 65.000,00
' '

13 - RUA JOINVILLE

: Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalmar, próxima sede nova da APAE, terreno
• com 890,OOm2 com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 constituído de salas comerciais

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

.' '.

14 -RUA JOINVILLE
: Terreno de esquina com frente para rua Joinville em 30m com área total de

: aproximadamente 1.400m2 (localizada hoje Pedras Jquá) Valor R$ 180.000,00
.' '.

15 - 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 um galpão e um

: sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)
' ..

16-JARAGUÁESQUERDO
: Construção semi-acabada com apto térreo com 3 qtos em condições de morar e 2

: aptos no andar superior, semi-acabado - próximo Móveis Pradi, 226 - Valor R$ 55.000,00

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 estuda-se

propostas)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



• Apartamentos com250,78 m' e 267,46 m2*
·2(duas)vagasdegMagem �""�iIII���• Suíte Master com banheira de hidromassagem �;;;� .

�

2(d is) art �- 08S: Incorporação registrado no cartório de Registro de imóveis sob número K2-35859
• OIS qu OS /

N

:�:a::tar/jantar · ���m�m • �����m��[." �m�lm ·l���lll���� ��Mlmm�� ·

• Sacada ampla com churrasqueira
• Copa/cozinha .

• BWC Social
• Dependêricia de empregada (completa)
• Área de serviço
• Fino acabamento

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

!II • • • • • • • .,. •

��f��� � f� f � �
• • • • • • • • • • •

�f� �f�� �l ��f
· . . /{ . . . . . . .

���f [��f����.
• • ••• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

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

. ENTREGA NO 2° SEMESTRE DO ANO QUE VEM

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• 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

..

a _.
III
II

••

••

III

Cobertura (andar superior)

Fonel Fax:370-0919

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

CRECI934-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A "SPL também é Projeto

/

'"

o
'"
w

Um pouco ·dá história
A SPL começou suas atividades em janeiro de 1985.

Até hoje entregou cerca de 300 unidades. São

mais de 200.000 m2 construídos. Emprega direta
e indiretamente 110 pessoas, contribuindo assim

para o desenvofvlmento de Jaraguá do Sul. ARQUITETURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\'ENDE: Casa c/ 70,0011/1
Nereu Ramos

R$ 18:000,00

Intermediária

VENDE: Chácara cI�70 morgos

(divide-se em 2ou3partes) Tifa Coelho
Preço R$ 1.000,00 (o morgo)

VENDE: Prédio comercial c/

384,OO11l2 + galpão cl 352,00m2
R$ J30,000,OO

VJiNDE: Sala Comercial e

residência cl 200,001112 - Centro

R$ 230.000,00

VENDE: Condomínio Residen

cial Leutprecht em construção -

Preço: Entrada + financiamento

VENDE: Alvenaria c/180,OOI1l2
Rua Guilherme Melchet

Corupâ - R$ 75.000,00 .

VENDE: Mista c/ 77,OOm2, terreno
cl 322,00m2 - Lot. Miranda - Preço:

.

R$ 17.000,00 - (Negociáveis)

VEIYDE: Alvenaria c/ 262,001112
Próx. Prefeitura -

R$ 110.000,00

VENDE: Terreno com

15. 716,50m2 - Vila Romana

R$ 85.000,00

VENDE: Mine chácarra (toda pIa/UI),
com área 9.(J(JO,00m2 - Schroeder (próx.
Salão Bracinho) - R$ 35.000,00

VJiNDE: Terreno c/ 677,0011/2
Água Verde

R$ 27.000,00

ALUGA: Apto. I suúe + 2

dormitórios - Ed. Barão Rio Branco

(Em frente Elite Móveis) R$ 350;00

VENDE: Terreno c/ 395,OOI1l1-
Lot. Divinõpolis - ilha da

Figueira - R$ 12.500,00

VENDE: Alvenaria cl 124,OOm2
(l suíte + 2 quartos) - Vila Lenzi

R$ 42.000,00

VENDE: Alvenaria c/ 200,OOm2
Terreno cl 2.580,00 - Corupá

R$ 70.000,00

VENDE: Madeira cl90,OOm1
Nereu Ramos - R$12.000,00

+financiamento

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC

http://.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J ti 371 -211 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edifício mônaco -

RuaJoão
Marcatto -

Centro, apto
de 01 e 02

quartos,
entrada +

parcelamento
direto com a

construtora

Parque Aquático Junkes em
Schroeder com

10.000,OO�
contendo

3lagoas,
2 piscinas,
churrasquei
ras, galpão,
tobogan,
valor

negociável

CHave
CRECI 612-J

VENDE
TERRENOS

• CASA no residencial Miranda, próx. Wigando Maier
com 2 qtos demais dep. - R$ 18.000,00
• CASA com galpão Vila Lenzi, casa com 1 suíte, 2 qtos,
demais dependências, terreno com 1.200,00m2 - Valor a

negociar
• SOBRADO Rua Alberto S. Dumont - com 1 suíte, 3 qtos,
demais dep., - R$ 80.000,00 -'. Neg. - Aceita casa de menor

valor

Apto no Edifício

Virginia - próx.
Stúdio FM, com'
2 qtos, demais
dep., entrada +

parcelamento
- valor a

negociar
��:--::::-::::-I

. últimas unidadesAproveItem .t" Klein - Rua
no Edl \\0 '\aptoS . Branca com

Barão do RIO
tos demais

suíte, 2 q q'ueira na.
. churrasdependênCIas, arcelamento

sacada, entrada �Pa construtoradireto CO

"DISPOMOS DETERRENOSCENTRAIS, NOCENTRODACIDADE"

Casa madeira,
próx.
Faculdade -

ValorR$
30.000,00 -

negociável

Imóvel na
Marechal
Deodoroda
Fonseca com

500,00m2-
Contendo 2

aptos e 2 salas

comerciais, ótimo
para investimento -

Valor negociável

Casa próx. antiqo Detran com

_ 270,00m2 - com 1 suíte, 3 qtos,
demais dependências, com
churrasqueira, garagem para 2
carros - R$ 100.000,00

IMOBILIÁRIA LEIER LTDA.
CRECI1462-J

ALUGA

APARTAMENTOS
• Aptos suíte + 2 dorrns, Ed. Silvio
Pradi, no final da Marechal Deodoro
- R$ 350,00
• Aptos suíte + 2 dorrns, 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 dorrns, Ed. San Mighel,
rua Leopoldo Janssen - R$ 290,00
• Aptos 3 dorrns, Ed. Dona Alzira,
lat. Barão do Rio Branco/centro - R$
370,00
• Aptos 3 darms, Ed. Neno Prasi
no final da Marechal Deo. - R$ 350,00
•Apto 3 dorrns, Ed. Mariana Cristina,
Rua Bernardo Dornbusch, próx.
Marisol- R$ 400,00
• Apto 2 dorrns, Ed. Marang'oni,
Rua 25 de Julho - Vila Nova - R$
350,00
• Apto 2 dorms, Ed. Res. Amizade,
salão festas, quadra esportes, play
ground --R$ 280,00
• Apto 2 dorrns, Ed. Itália! central
R. Eich Doubrawa - R$ 300,00
• Apto 2 dorrns, Rua Joinville, próx.
Marisol - R$ 280,00
• Apto 2 dorrns, Ed. Papp - prÓx.

.

Posto Km 7, Barra do Rio Cerro - Á$
250,00 .

",
• Apto 2 dorms, Ed. Húngaro/ Barra

'

do Ric Cerro - R$ 290,ob
• Aptos 1 dorm, sala, cozinha,
bwc, lav., garagem, próx. Scar - R$
230,00
• Aptos 1 darm, bwc. Rua

Venancio da Silva, próx. WEG I -

•R$ 120,00 (incluso água e luz).
•• Apto 1 corrn, sala, coz., bwc,

lav., sem garagem, R. Santos.
Dumo�t, próx. Marisol - R 220,00 •

• Sobrado alvenaria, c/647m2
c/ 1AOO,00m2 todo murado, suíte •
c/ hidra, e demais dep., localizado •próximo ao centro. Rua joão
Planinscheck - R$ 1.200,00 •
• Casa rnadeira, c/3 dorrns, BR- •
2BO próx. Guincho 2 Irmãos - R$

•250,00
-

• Casa alvenaria, c/ 2 dorrns, .•
Rua 941 frente casa 31, Estrada •Nova - R$ 200,00

•
SALAS COMERCIAIS

• Sala CornI. c BO,00m2 - Rua
Eleonora S. Pradi, 125 - R$
250,00
• Sala Corni. c/32,OOm2 - Rua
João Januário Ayroso, 1747 -

R$ 220,00
• SalaComl. c/ 100,00 +

estacionamento, próx. Posto
Marcolla - R$ 225,00
• Sala CornI. Ed. Market place
- Rua Reinaldo Rau - R$ 220,00
• Sala CornI. c/40,OOm2 - Rua
Marechal Deodoro da Fonseca
- R$ 400,00
• Sala CornI. c/60,00m2 - BR-
2BO Km 70 próx .. Guincho 2
Irmãos - R$ 300,00
• Sala CornI. c/30,00m2 - Rua

Domingos Demarchi, 170 - R$
220,00

Rua Reinoldo Rau, 144 - Centro .. Fone: 371-9165 - .laraguá do Sul- SC

DISK
INFORMAÇ6ES •

,

EMPRESARIO!
A ,

VOCE JA SE FILIOU A
-

DISK INFORMAÇOES900-3000
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar mais. O
Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a Telesc, que
ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando necessitada de seus produtos ou

serviços. É, portanto, um investimento de retorno garantido. A publicidade recomendada para os

tempos de hoje.
.

VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES
* Serviços de utilidade pública, único no Estado 'com estas características.
* Atendimento personalizado e ao vivo.
* Atendimento diário das 7:30 às 22:00 horas inclusive aos sábados, domingos e feriados.
* As ligações têm custo de R$ 0,15 por minuto.

-

* 65.000 ligações mensais.
* Contrato com preços. fixos.
*

Opção de relatório quadrimestral. _

* Público atingível no estado de Santa Catarina, 5.100.000 pessoas .

IM'PORTANTE

Empresas filiadas figuram no banco de dados com sua razão social, nome fantasia,
endereço, número de telefones comerciais e todos os seus produtos e serviços.
INFORMAÇÕES ADICIONAtS PELO FONE 975-4646 - 900-3000 OU NO 371-7057.

"TRABALHE POR CONTA PRÓPRIA"
Saiu o guia/99, de: "100 PEQUENAS MÁQUINA� QU E VALEM UMA
EMPRESA", com, endereços, fornecedores, máquinas para fabricar:
velas, suco de laranja, gelo raspado, saco/ sacola plástica, batata chips
e palha, carimbos, sorvetes, chinelos, sandálias,'embalagem de pizza,
marmitex, fraudas, tijolos, blocos cimento, lajotas, caldo de cana,

churrasco grego, crepes, churros, polpa de frutas, clips, carrinhode
bebidas, placas prensadas, telemensagem, encadernadora,
fotocopiadoras, vassouras, pipocas, sabão, detergente, etc., são 100

tipos de máquinas, ganhos até R$ 5 mil/ mês. Peça o guia, pague nos

Correios: Fone (067) 763-5903 - Campo Grande/MS (ligue agora!!!).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

entrega apartamentos antes do prazo
,

A Futuro Empreendimentos
lrrrobiliários 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 Deoglair Edilson Gesser entrega chaves
para Sra. Ivonete Guetts Döring

- eliane-

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 Ágat-a tem 7

andares, com apenas 2

apartamentos por andar -

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

piscina com deck, de uso

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, administrando
mais 7 obras: Residencial

Talismã, Edifício Pérola Negra,
Hesldencial 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 'l ANDARES

REVESTIMENTOS
CERÂMICOS

EMPREITEIRA DE MÄP.:DE;OSRA
MALACARNJ!; LTDA.

�rtC&e&�C&di
Esquadrias de Alumínio LTOA.

ELEVADORES SÜR
Serviços o SoIuçOas em MovImeoto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NOTA DE AGRADECIMENTOASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO LUís
EDITAL DE CONVOCAÇÃO A família enlutada de Edith dos Santos

Dornbusch, ainda profundamente consternada com o
'

seu falecimento; agradece a todos que enviaram flores,
coroas e acompanharam a extinta à sua última morada.

Agradecem ernespecial aos médicos Dr. Luiz
Carlos Boniláure, Dr. Alexandre Schlabendorfer, Dr.
Edson Schulz, de Jaraguá do Sul, e os médicos Dr.

Evanir Luis Perin e Dr. Antônio Cesar Cavaliazzi, de
Florianópolis, e todo o corpo de enfermeiros do Hospi
tal e Maternidade Jaraguá e o Hospital de Caridade, de
Florianópolis.

Convidam amigos e parentes para a missa que
será celebrada no próximo dia 23 de julho, às 19 horas,
na Igreja Matriz São Sebastião.

A família enlutada

Pelo presente edital ficam convocados os associados

para-Assernbléla Geral Ordinária, a ser realizada no dia 31
de julho de 1999, em primeira convocação às 14 horas ou

às 14h e 30rnin em segunda e última convocação, com
qualquer número de sócios presentes, na sede do clube,
para a seguinte ordem do dia:

1ª - Abertura dos trabalhos (Autoridades)
2ª - Prestação de contas 1997/1999
3ª - Eleição da nova Diretoria - 1999/2001
4ª - Metas da nova diretoria - 1999/2001

Jaraguá do Sul, 14 de julho de 1999

A Diretoria

ALUGUEL

DETRAJES

FONE: 371·3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

CONVITE
A ADAJA (Associação des Diabéticos de Jaraguá do Sul) convida todos os

diabétícos e demais interessados para encontro no dia 17 de Julho de 1999, às
15 horas, no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião.
Palestrante: Dr. Cleversen - Médico Endocrinologista

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

OPERADOR DE PLAINA (Ramo Metalúrgico - Trabalhar el11 Corupá)
OPERADOR DE PRENSA (Papelão)

ENGENHEIROMECÂNICO
FRESADOR
ARQUITETA

REPRESENTANTE COMERCIAL (30 Grau)
REPRESENTANTE COMERCIAL (Segmento de agropecuária. clínica veterinária e pet shops)

REPRESENTANTE COMERCIAL (Venda de alimentos para cães em estabelecimentos de material deconstrução)
CONFEITEIRO (Com Experiência)

GERENTE DERECRUTAMENTOESELEÇÃO
COMPRADOR (Mecânico)

DESENHISTA PROJETISJA
COSTUREIRA (Para trabalharem Schroeder)

ENCARREGADO DE ESTAMPARIA

ENCARREGADO DEMARCENARIA (Para Massaranduba)

�UXILlAR DECONTABILIDADE (Experiência Fiscal e Pessoal)
MONTADOR DEMÁQUINA (Elétrico)

ESTOFADOR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° Grau Completo)
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (Indústria Moveleira)

GERENTE DE PRODUÇÃO (Indústria de Alimentos)

CHACREJRO

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000
Fone (047) 371 ..4311- FAX (047) 372-1091 humanaovnetuno.corn.br-

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:

121561 - Norte Distr. Ltda. - RuaExpedicionário A.C. Ferreira, 798-
Nesta;
AMS Móveis Ltda. - Rua Prefeito José Bauer, s/n" - Nesta;
Altino dos Santos Bastos - Rua Ervino Moreira, 283 - Corupá;
Borba Com. Mat. Constr. Ltda. - RuaJoinville, 1389 - Centro - Nesta;
CBS Acorn. Art. Esp. Armas/ Aces. RE - Rua Marechal Deodoro, 903,
s. 09 - Nesta;
Conf. Com. e Rep. Roupas Valge - Rua WalterMarquardt, 623, sI . .I O -

Nesta;
Conf. Com. e Repr. Roupas Valge LT - RuaWalterMarquardt, 623, sI.
10- Nesta;
CristianeMaria Hrrner-Mlí - Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 374-
Nesta;
Doris Fuck Raduens - Avenida Getúlio Vargas, s/n° - Corupá;
Doris Fuck Raduens - Avenida Getúlio Vargas, s/n" - Corupá;
Dorith Richter - Rua Walter Marquardt, 341 - Nesta;
Elisabeth Leoni - Rua TufieMahfud, 200 - Nesta;
Esquadrias Mein Hein Ltda. - Rua Emílio Stein, 337 - Nesta;
Expresso Ungido Ltda. - Rua Joinville, 5.126 - Nesta;
Fabio José Leithold - Rua 482, s/n°, Água Verde - Nesta;
Gilberto de Oliveira - Rua João Paninscheck, 254 - Nesta;
Ilka Confecções Ltda. ME - Rua Lauro Müller. 103 - Nesta;
Irmãos Aguiar Indústria Têxtil Ltda. - Rua Augusto J .G. Hanernann,
100 - Nesta;
Irmãos Aguiar Indústria Têxtil Ltda. - Rua Henrique Friedmann,455 -

Nesta;
Irmãos Aguiar Indústria Têxtil Ltda. - Rua Augusto J.G. Hanemann.
100- Nesta;
Jair de Mello - Rua Wolfgang Weege, s/n°, Barra do Rio Cerro

Nesta;
João Carlos Negri - Rua HeinzManhke, 210, Vila Lenzi - Nesta;
Juares Badjak - Nesta:

_

Knapp Ferragens e Decorações Ltda. - Rua Barão do Rio Branco,
41 1, sI. 04 - Nesta;
Liamar Ferreira - RuaRolfAlberto Balok - Nesta;
Lindomar Costa Mariano - Rua José Narloch, 1960 - Nesta;
Luiza Pedroso - Rua Funil Grande, s/n°, Caixa postal 486, Três Rios -

Nesta;
Marceu Finta - Rua Pedra de Amolar, 101 - Corupá;
Mareio Dias - Rua Victor Rosemberg, 197 - Nesta;
Marcos Andrei Peters - Nesta;
Meier indo e COIll. deMóveis Ltda. - RB W, 3514 - Nesta;

.

Mercadinho Lonimar LIda. ME - Rua Jaraguä - Corupá;
Pescados Marechal Ltda. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1650,
próximoMare, Centro - Nesta;

,

Refrigeração Frigomaq Ltda. ME - Rua Pomerode,s/n° - Caixa postal
.I 7 - Nesta;
Renova Ind. Com. de Alimentos Ltda. - RuaLeodato Ribeiro, 81-
Schroeder;
Renova Ind. Com. de Alimentos Ltda. - Rua Leodato Ribeiro, 81 -

Schroeder;
Sérgio Pornerening - Rua José Krause, sin° - Nesta;
Silvino Cani - RuaM;noel Fco. Costa, 1333 - Centro;
Sirley Aparecida dos Santos - Rua Victor Rosemberg, 1033 - Nesta;
Toca do Pescador Com. Art. Pesca E N - Avenida Principal, 200-
Itapema NO - Nesta;
Vänessa Sanson - Rua 317, sn°, Água Verde - Nesta.

II

II

II

li
II

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 naRua: Arthur

Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de sererri os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 14-de Julho de 1999.

IIton Hoffmann

TabeliãoDesignado

II

I'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ISMO Jaraguá do Sul, 17 dejulho de 1999

A Ilha Redonda é a base do Ilha Redonda

Projeto Tamar (Tartarugas Ma-

"rinhas). Se o turista tiver sorte,

poderá assistir ao nascimento das

pequenas tartarugas a caminho
do mar.

snorkel e pé-de-pato, inclusive
étido como um dos dez melhores

lugares do mundo para a prática
do mergulho, onde, no verão, a
visibilidade atinge 15 metros de

profundidade.

AS ILHAS
o turista permanece no barco

durante a estada, porém, lhe é

permitido o desembarque somen

te na Ilha de Siriba, devi
damente acompanhado dos

fiscais do Ibama. É possível fazer
um tour, pela ilha, admirando a

diversidade de pássaros que ali

residem e procriam, como os

Atobás (símbolo do arquipélago),
Fragatas, Beneditos, Grazinas, I

dentre outras espécieis migra-:
iórias, Sendo a minúscula Ilha
deGuarita, formada apenas por
pedras, a de maior concentração
de aves.' É sensacional quando
damos a volta no arquipélago, e,
ao passar por esta, o timoneiro
solta um grito ou assobio, fa
zendo uma grandiosa revoada
dos pássaros, algo nunca antes

visto, é uma experiência ines

quecível!
A Ilha de Santa Bárbara

funciona como residência dos
fiscais do Ibama e oficiais da
Marinha. É nela que está situado
ogigantesco farol de navegação,

relíquia de 1861 que ainda
conserva as imensas lâminas de

cristal, capazes de, em boas

condições de ternpo, tomar os
reflexos visíveis até no conti

nente, a mais de 80 quilômetros
de distância. A vida para quem
mora no paraíso também tem seu

preço: água potável, só da chuva,
comida, só a que os barcos da
Marinha trazem, diversões

mundanas, só as oferecidas pela
TV.

Na Sueste não é permitida
visitação, servindo esta de ex

periência para diagnosticar
possíveis alterações no ecossis
tema do arquipélago em função
doturismo.

Que esta reportagem
sirva de guia para
-

,um mergulho
consciente nesse

santuário de rara

beleza!

,

PE NA ESTRADA' SUGESTÃO - É uma viagem.
ecológica por excelência e o

ONDE FICAR - Hotel Marina Porto respeito às regras de

preservação da natureza local /

deve ser uma constante. Óculos
de mergulho, snorkel e pé-de
pato são indispensáveis. Para
usufruir de tanta beleza, prefira
os passeios com. pernoi te, então
poderá ver um magnífico pôr
do-sol, um céu repleto de

estrelas, bem como os fachos de
luz do farol que iluminam o

ONDE FICA - Litoral Sul da Bahia,
80 km à Leste das cidades de

Alcobaça e Caravelas.
COMO CHEGAR - O vôo sai de
São Paulo até Caravelas. A partir
de Caravelas ou Alcobaça, de
'barco, onde existem empresas
especializadas nesse roteiro. É
possível acertar passeios de um dia

(em lanchas, que gastam em média

2 horas até o arquipélago) ou para
pernoite embarcado (escunas ou

catamarãs de 4 a 6 horas de

Abrolhos, em Barra de Caravelas, de
frente para o mar (073-297-1082),
dentre outras opções, consultar o
seu agente de viagens.
ÉPOCA - O ano todo, mas no.
verão o mar está mais tranqüilo e

permite maior visibilidade durante os

mergulhos. E, 'entre julho e
/

dezembro, lembre-se que Abrolhos
recebe ilustres visitantes: as baleias

que vêm da Antártida. oceano.viagem) .

,8 dias / 7 noites
Saída 26 de Julho

IAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS

[P)l?@�@§ ®®QUU Ö�01J@OOOQ
�.g��jtttlIV\t f'ãV\t�ãV\tãt

� tlI\1VJ íS tlIV\tj�tlI
Saída: 25 de Dezembro - Retorno: 3 de Janeiro '.

Desde R$.780,00
(com jantar de Réveillon)

��v�i��tffVlt dtG
�{j�.gvdtff Vl� ��\'\\'\ä

�ätÁ!��ä
Saída: 29 de Dezembro - Retorno: 2 de Janeiro .

Desde R$ 470,00

, Hotel Calinda Beach 5*

4x de R$ 365,00 ,ou 'à vista R$ 1.450,00,
\

8 dias / 7 noites
Saída: 17 e 24 de Julho

Hotel Interlaken
/

5x de R$ 238,00 ou à vista R$ 1.190,00
Preços PC?r passageiro em ap. duplo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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................................................

Aneelo Gabriel Tafner comemora 3

aninhes dia 20/7. A família

promete muita festa!
Parabéns, Alemão ...

A fofura é Ana Luíza

Busnarde. que completou 1
aninho dia 12/6/99.
Ela é filha de Edinei e
Eliane Busnarde

Guilherme Garcia comemorou 3 aninhes dia
15/7. Festejoujuntamente com a mãe, Izel

G,,!-rcia, que faz anos dia 14/7. Felicidades do

pai e esposo, Fernando Garcia

o garotinho Rodrigo de Castro Dunker
aniversariou ontem, completou 2 aninhes.
Um abraço de seus pais, Amauri e Angela

Dunkar. e dos avós. Parabéns!

Aniversariou
ontem

Tamara
Rúbia Paulo,
completou [5
anos,na

Recreativa
Duas Rodas.

Cumprimentos
, dos pais,
Adilson
Inácio e

Simone

Paulo, e
irmão

Nathan L.

�."���.;; Paulo

DQcOtação dQ �Q!!ta!!
Fone: (047) 371-4957

R:Rginoldo Rau, 27
Jataguá do �ul . �C

1/7/99 - Gabriel Rodrigues do Amaral
1/7/99 - Marcelo Rodrigues
1/7 /99 - Max Vinici u s de Oliveira

1/7 /99 - Vitor Martins

2/7/99 - Anderson Wyllyam de Camargo
2/7/99 - Andrei Henrique Schmitz

2/7 /99 - Bruno Érik Fodi
2/7 /99 - Dartagnan Felipe Vieira Moscheta
2/7/99 - Gabriela Rauch de Lima

2/7 /99 - Marciel do Nascimento Moraes

3/7/99 - Fabio Borges Rosa

3/7/99 - Guilherme MUller Keiser

3/7/99 - Kari ne Tamke

3/7/99 - Rafael de Souza Corrêa

4/7 /99 - Denilson Santos de Oliveira

4/7/99 - Sabrina Pereira

5/7/99 - André Eduardo de Quevedo
5/7/99 - Felipe Bonatti Redivo
5/7 /99 - Henrique Graf
5/7/99 - Matheus Luís de Souza

5/7 /99 - Vinícius Schumann da Costa

6/7/99 - Gabriel Staloch

7/7/99 - Kimberly Sätig Laube
................................................

TRANSPQRTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes márciais - idiomas - música -

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

,.

ESCOLAR
Marcos A. Póvoas

Aua Willy Günther, 155 • Aio Cerro I· Jaraguá do Sul- SC •

Fones: 973·5732·376·1112

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TRADIÇÃO GAÚCHASábado, 17 dejulho de 1999 CORREIO DOPOVO· 7

Marcon - Piquete Estampa de Taura

CTG Laço Jaraguaense
Muda o patrão geral

o CTG Laço Jaraguaense
comuniéa que, desde o mês de

junho de 1999, o senhorGiovane
Oemarchi passou o cargo de

Patrão geral do eTG para o

irmão Augusto Demarchi Júnior
(Ninho). Que cumprirá manda

to de dois anos. Esclarecemos

que esta prática é um acordo e

já vem se repetindo há dez anos.

Giovane, pelo mesmo período,
assume o cargo de patrão do

Piquete Laço Jaraguaense, mas
o importante é que o CTG não

muda sua maneira de agir,
buscando da melhor forma

possível cultuar e buscar novos
admiradores da tradição gaúcha.
Patrão Giovane, os gaúchos e a

comunidade de maneira geral
agradecem pelo excelente tra

balho feito frente à patronagern

do CTG, entidade tradicionalista
gaúcha de destaque pela qua
lidade dos trabalhos,. organiza
ção e objetivos claros.

Ninho, desejamos sucesso

nesta neva missão que cum

prirás nos próximos dois anos,

você tem capacidade e ex

periência, é um empresário
organizado e por isto bem-su

cedido, e, principalmente, você
tem o apoio e admiração in

condicional da esposa, Cristiane,
familiares e muitos amigos, por
isso o CTG Laço Jaraguaense
e a tradição gaúcha continuarão
sendo muito bem representados.
Um abraço bem chinchado do

Piquete Estampa de Taura, que
sempre estará junto com o CTG

Laço Jaraguaense. '.

O CTG'Do Trote ao Galope

deseja sucesso ao novo patrão
do CTG Laço Jaraguaense, o

qual tem certeza que os traba
lhos continuarão dentro das
metas e diretrizes, sempre bem

cumpridas, da tradição gaúcha.
CTG Laço Jaraguaense, nosso
irmão, nossos amigos. Sucesso!

Importante: o CTG Laço
Jaraguaense está cadastrando.
pessoas que queiram receber,
mensal e gratuitamente, nossa
correspondência contendo a

..1

programaçao dos eventos do
mês promovidas pelo CTG. Se
você tem interesse em receber,
por favor, telefone ou fale

pessoalmente com alguém do

CTG Laço Jaraguaense para
cadastrá-lo. Nós teremos imen
so prazer em atendê-lo. Tele
fone: 371-4547

Patrão Ninho, Rafael e Evandro, três dos vencedores do rodeio deMassaranduba.
De rodeio em rodeio está aparecendo o resultado dos treinos na vacamecânica,
e bem que eu falei, em outubro de 1998, "vou trazer a vaca mecânica para
Iaraguá do Sul e em um (/fIO muita coisa vai mudar".
Nestefinal de semana o patrão geral, Ninho, participou, pelaprimeira vez ueste

mandato, da prova äe Laço Patrão de CTC, durante o rodeio do CTC Laço
Massarandubense. Começou bem e conquistou o terceiro lugar, mas não ficou
só nisso, o CTC estava bem/UI competição e conquistamos vários títulos:
Ninho - Terceiro lugar Laço Patrão de CTC
Evandro Ropelato - Primeiro lugar Laço Individual porEquipe
Assis Martins - Primeiro lugar Laço Vaca Corda, äe Sexta-feira.
Rafael Nones - Primeiro lugar Laço Vaca Parada
Roberto Bento e Jaime Franzner - Primeiro lugar Vaca Corda, de Domingo

Iosi Marcolla
com a esposa, ele,

que completou
mais 11m inverno

nesta semana

(15), é lima pessoa
que sempre

colabora com a

organização e

realização de
.

eventos, não só

gauchescos, mas
também em

- igrejas, clubes e

escolas. Parabéns, Iosi, pelas qualidades, e você sabe quem está vendo tudo-e

irárecompeusá-lo. Umgrande abraço de todos os gaúchos e gaúchas

r---------"I

I Gaúcho(a) de I
I idade nova I -

I JanineFranzner(l6), I
I Luciane SpéziaRincaweski I
I (22),

- I·

:: I LiomarMesch (25), I·
I Daniele Spézia (30), Roseli I
I Demarchi (30). I
1:._-------_ ..

Agenda gaúcha
16 a 18 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense - Luís Alves
16 a 18 de julho - Festa da Cachaça - Luís Alves
31 de julho � Baile CTG Laço Jaraguaense - Grupo Candeeiro
6, 7 e 8 de agosto:_ Rodeio Piquete Laço de Ouro (Beco Krüger)
13 a 15 de agosto - Rodeio CTG Galpão Amigo - Timbó
18 e 19 ele setembro - 3a Festa elo Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense
27 a 29 ele setembro - Roeleio CTG Silva Neto -Canelinha
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao eTC Laço Jaraguaense
saborear um churrasco. rever os amigos e passarmomentos de alegria
e descontração conosco. Nestas noites gauchescas teremos, a partir
das 19h30, treino de laço aberto a todos e música tradicionalista

gaúcha. Tchê classificados
Vendo: Bagual, capa de revista.

Crioulo, Baia Ruano, 7 anos
Telefone: 376-1066, com Beco ou Krüger
Vendo: Égua crioula %, com documento, pelagem
Rosila
Telefone: 376-1066, com Beco ou Krüger
Vendo: Égua crioula e quarto de milha, 6 anos,

pelagem preta.
Telefone: 376-1066, com Beco ou Krüger
Vendo: 'Vestidos de prenda
Telefone: 371-9887 - Aliane

Selaria Rancho Velho
Reforma de montaria, peças especiais e perso
nalizadas, conserto de laço, tudo com fino trato. Sidnei
Murara - 372-0258

-

: DIA: 31/0
LOCAL: CTG LAÇO JARAG�AENSE
INGRESSOS: ANTECIPADO: R$ 7,00

NO BAILE: R$ 10,00
POSTOS DE VENDAS:

DEMARCHI CARNES I HOBBY víDEO I ALFA E CIA I STEREO SOUND
Rodovia BR-280, Km 55 - Próx. Polícia Rodoviária

Guaramirim - SC - Fone: 373-0339

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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KOLONISTENFEST
A í 5ª Kolonistenfest - Festa do
Colono -, promovida pela So
ciedade �Iiança, será hoje e

amanhã, com atrações variadas,
comidas típicas, desfiles,
passeios de helicóptero, danças
folclóricas, disputas de tiro Rei e
Rainha e bailes com as bandas
Montreal e Os Futuristas.

BAILE BRANCO

Meninas-moças que ainda não se
inscreveram para o Baile de

Debutantes, que acontece dia 25
de setembro, no Clube Atlético
Baependi, devem procurar a

secretaria do clube para pre
enchimento da ficha de inscrição.
Nos próximos dias deve ser

lançado pela diretoria social o

cronograma a ser cumprido pelas
debutantes e inclusive a pa
tranesse deste ano.

JANTAR BENEFICENTE
O Núcleo da Mulher Empresária,
daAssociaçãoComerçial, Industrial
e Agrícola de Massaranduba,
promove jantar beneficente para o
Hospital Sagrado Coração de
Jesus. Será dia 23 de julho, às 20
horas, na Sociedade Atiradores,
com shaw de Eder e Jane, e a

presença confirmada do secretário
de Saúde, Eni José Voltolini.

FESTA JULINA I

Colégio Rodalpha Dornbusch (Vila
Lalau) promove logo mais, às 15

. horas, a tradicional Festa Julina,
com atrações para grandes e

pequenos e muita animação.

FESTA JULINA II

Colégio Julius Karsten realiza
Festa Julina hoje, iniciando às
15 horas, com diversas atra

ções, inclusive concursos de

Sinhá, Sinhô, Rainha da Festa
e Festival da Música Sertaneja.

CAFÉ CONFUSÃO
Café Confusão armou mais uma

superfesta para este sábado: In
sana. Festa que será embalada por
ritmos que a 'galera' curte, no Café
Unplugged, com muitas novidades.

EMSÃOPAULO
Isolina Nasato, proprietária da Flo
ricultura Florisa, com Elisabeth
Beneta e Simone Baade, estará
em São Paulo, de 23 a 28 de

julho, participando do Encontro
Nacional dos Floricultores.

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch. 2433
Vila lalau - Joroçuó do Sul - SC

Sábado, 10 de julho de 1999

Celso Luiz Nagel

Casal Gilberto e Cenira Menel

(Nanete Malhas) comemorando
aniversário de casamento, amanhã,
com cumprimentos dos familiares e
do Grupo 28 de Casais Encontristas

Arte Click

ANFitRIÕES
O promotor César Grubba e seu

irmão Luiz Antônio recepcionaram
o pequeno grupo de políticos e

torcedores que foram a Florianó

polis assistir a vitória da equipe
BreithauptiFME diante do Cole

gial/Avaí, quarta-feira passada.

,
. NA NOTRE

Hoje tem Festa dos Estudantes
na Boate Notre, a partir das 23
horas. Pra comemorar as férias
a 'galera' ganha uma noitada

especial, com muito agito e o

embalo do DJ Marcelo Luís. E,
para dia 24, véspera do
aniversário da cidade, a Notre

programou supernoitada pra
comemorar o 4Q aniversário da
casa dos grandes eventos.

\

+- Arquiteto Otaviano Pamplona, com as filhas Mariana e

Bruna, recebeu o carinho de famiiiares e amigos, domingo
passado, quando aniversariou, com bonita festa na

Recreativa Marisol

COQUETEL
A premiadíssima Cosmos Tu

rismo, sempre saindo na frente
com muitas novidades', reuniu,
ontem, seleto grupo que diutur
namente mantém relações co

merciais com a empresa, com

coquetel e sorteio de uma via

gem, em sua sede.

MISS2000
A estonteante Luciane Vorpagel,
com 1 ,80, olhos verdeS e medidas

proporcionais, será a representan
te da beleza jaraguaense no

concurso Miss Santa Catarina

2000, dia 14 de agosto, no Pa
vilhão de Eventos, em Timbó.

NOITE PORTUGUESA
A Apae de nossa cidade prepa
rando com muito carinho a Noite

Portuguesa, que será no pró
ximo mês de agosto, cheia de

atrações, com certeza.

Vereador Cacá Pavanello com a esposa, Gisele, e o

presidente da Câmara, Alcides João Pavanello, com Cl

esposa, Terezinha, presenças de destaque no Baile de Férias
e eleição da Rainha dos Estudantes, no clube Atlético

Baependi

CAMAROTE
O vereador Cacá Pavanello as

sistiu ao jogo BreithauptiFME e

Colegial/Avaí, quarta-feirapassa
da, em Florianópolis, ao lado da

prefeita Ângela Amin. Sem perder
o humor, disse a ela: "No ano que
vem, viremos aqui para vencer no
futebol de campo". Ao término do
jogo, Cacá recepcionou os ami

gos na Churrascaria Pegorino.

MULTIFEIRA
.

A grande pedida hoje à noite na

4ª Multifeira é o baile que terá a

animação da superbanda Matu

sa, no Pavilhão C, às 23 horas.
É a mesma banda que animou
a Noite dosMares do Sul, no
Baependi. Hoje e amanhã são
os dois últimos dias de visitação
à Multifeira, que tem encer

ramento marcado para a noite
deste domingo. Vale conferir.

ARTES PLÁSTICAS
A Scar - Sociedade Cultura Artís

tica -, em parceria com a Ajap
Associação Jaraguaense dos

.

Artistas Plásticos -, está rece

bendo trabalhos de artistas

plásticos, até dia 16 de agosto,
para selecioná-los a participarda
1 ª Mostra de Artistas Jaraguaen
ses, no Centro Cultural. A aber
tura da exposição será dia 12 de

setembro, às 20h30, na pré-es
tréia do Centro Cultural de Jaraguá
doSul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



cebeu inúmeros

mprimentos na

tima quinta-feira
5) pela

E nesta segunda-feira, dia 19, lá em
Balneário Carnboriú, acontece mais
uma Festa do Rancho Maria's.

Apesar darealização no Dia da

Preguiça, a promoção costuma

reunir mais de quatro mil pessoas.
O som fica a cargo da Banda SIA.
Mulher tem acesso livre.

ais um niver.

rabéns!
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CANELA PRETA

Geralmente as massas de ar que vêm do Sul do País acabam
estacionando na região Sudeste e depois se espalham pelo Brasil, Parece
uma previsão meteorológica, mas não é. estamos falando de um autêntico

grupo de rock, a Canela Preta. de Joinville.
A banda traz em sua bagagem o CD de estréia intitulado "O Ciclo" ..

Com produção do próprio grupo e de Ricardo Vidal (técnico de som de
"O Rappa"), o CD está sendo lançado pela Tempo-J Records e distribuído

pela Eldorado Discos.
O nome da banda e do CD se explicam. já que Canela Preta é uma

espécie de árvore da Mata Atlântica. cujo ciclo é bem complexo. Seu
florescimento pode ser abundante. mas sua frutificação pode ser nula. o

que torna sua sernente muito rara. A semenie da Canela Preta luta com

todas as forças para conquistar espaço e receber a luz do sol. Na maioria
das vezes se transforma numa das mais frondosas árvores.

Não há segredo. sãocinco rapazes fazendo rock brasileiro com

competência e consistência. Na música "Enchente" transformam o que
poderia ser um lamente nordestino num rock cheio de energia. Para levar
as aflições para bem longe, a banda manda um rock regga« ecológico
chamado "Aves levem......

No show, além de músicas próprias. a banda interpreta algumas
canções consagradas de: Legião Urbana. Zé Ramalho. Chico Science.
Raul Seixas, Rita Lee e Gilberto GiL,

"(Assrssoria de imprensa - Canela Pretu)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Leonardo (Tempo). Rio Negro e Solimões (O
arnor supera tudo). Lenny Kravitz (5) e Suave Veneno (Internac ionnl).
Principal lançamento: Andando nas nuvens (Internacional),

�����l
"A sabedoria não nos é

dada; é preciso
descobri-Ia por nós

mesmos, depois de uma
viagem que ninguém
nos pôde poupar ou
fazer por nós"

(Marcel Proust)

ALFA&CIA
MODAATUAL

N'Q liS 1��a.ôiQI

••
Rua: CeI. Procópio Gomes
de Oliveira, 177
Fone/Fax: (047) 371-9887

niver ,�
Andersen Schulze (17n),
Ricardo J. Jark (17/7),
Andreia C. Leone (i8/7),
Andressa Klein da Silva (19/7),

Diego D. Brandenburg (19/7),
Cristina Oppermann (20/7) e

Kelly C. Brandenburg (23/7).

l�fJm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

E 1'1\ ;.\••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programação válida para o período de 16 a 22n. •
-•................•

o··· C·, �I
a
JOINVILLE
CNe. eine Muel/er J: Star wars (legendado).

,S 'Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
'O CNe. eine Muel/er 2: As loucas aventuras de James

West.

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
CNe. eine Muel/er 3: Tarzan (dublado).

Horários: I3h45, l5h30, 17h15, 19h, 2Jh.

Acenda a fogueira! L
A festa vai cõmeçar]

em Jaragua. . ii
=11.
;gi

h
CNe. eine Neumarkt J: Star wars (Iegendado).

Horários: 13h30, 16h, l8h30, 21 h.
C.N.e. eine Neumarkt 2: A múmia.

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
CNe. eine Neumarkt 3: Star wars (dublado).

Horário: 15h.
As loucas aventuras de James West.

Horários: 17h30, 19h30, 21 h30.
G.Ne. eine Neumarkt 4: Tarzan,

Horários: 14h, 16h, l8h, 20h.
G.Ne. eine Neumarkt 5: Tarzan,

/
Horários: l4h30, 16h30, 18h30, 20h30.

G.Ne. eine Neumarkt 6: Os anjinhos.
Horários: 14h15, 16h.

A maldição de Carrie.
Horários: l7h45, 19h45, 21h45.

BLUMENAU
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Troco da bondade

Numaparceria inédita, a AMA (Associação dos Amigos Autistas),
de Jaraguá do Sul, está sendo beneficiada com o 'troco da
bondade' do Supermercado Angeloni. O acordo, firmado no

início do ano, prevê o repasse de quantias deixadas por clientes
em recipientes junto aos caixas, para a entidade. Da quantia
arrecadada por mês, o supermercado repassa 5% sobre o total.

" A promoção vai até setembro.

Sexualidade infantil
A Secretaria de Educação promove hoje e amanhã, no Caie, o

curso Sexualidade infantil, voltado aos profissionais de educação
infantil. Júlia Siqueira da Rocha, especialista no assunto,
coordena as palestras durante o curso, que deverá reunir SO

participantes, entre recreadores dos centros de educação i-nfantil
e técnicos da secretaria.

-

l'rcvisiio: em fase inicial de construção, a EIE-3, na Ilha da Figueira, deverá estar pronta até 2001

Samae aguarda relatório da
Fatma para iniciar a ETE-2

Curso de Vigilante
A Etese (Escola Técnica de Segurança), com sede na Rua .9 de

Março, em Joinville, está com inscrições abertaspara o curso

de Formação de Vigilantes. As aulas começam no dia 19 de julho.
O curso tem duração de 132 horas. Para freqüentar as aulas é

necessário ter no mínimo 21 anos, cursado até a 4a série do

primeiro grau, não possuir antecedentes criminais e estar erndia
com-as obrigações eleitorais e militares. Informações pelo telefone
433-3182, com Roseli.

Obra deverá
ser liberada

70,S mil metros de rede coletora,
para atender 25 mil pessoas nesta
primeira etapa. Klitzke ressaltou'

que a prioridade para concluir esta
estação reflete no programa de

despoluição do Rio Itapocu na-_

quele setor, onde é realizada a

captação de água para o tra

tamento. "Devido ao mau tempo
nos meses de junho e julho, es ta
mos com o cronograma atrasa

do em quase 30 dias, mas que
pão afetará o prazo final de con

clusão de todo projeto", disse.
A ETE-3, na Ilha da Figueira,

será a maior estação de tratamento
da cidade. Além de englobar os

bairros Barra do Rio Molha, Vila
Lalau, Baependi, Vila Lenzi eVila
Nova, o projeto atenderá o Centro.
Serão SO mil habitantes atendidos

pelaETE-I, queestáem fase inicial
de construção.

captação da localidade de Três Ri

os do Norte, totalizando cerca de

dez mil pessoas beneficiadas.
"Será a única obra das três que
será paga com recursos próprios(.

do Samae", afirmou Klitzke.
O projeto para a construção

da estação c)e tratamento de es

goto no Município custou aos

cofres públicos perto de R$ IS

milhões. O valor foi financiado
em ISanos com a CEF (Caixa
Econômica Federal). A primeira
obra q ue deverá ser entregue será
a ETE-l, localizada no Bairro

Francisco de Paulo. "A meta é

colocar em funcionamento até o

final deste ano", reforçou o pre
sidente do Samae.

A ETE-l abrangerá também
os bairros Nova Brasília, Czer
niewicz, Água Verde, Rau, Ami- -

zade e Estrada Nova, totalizando

.. .

nos proximos
30 dias

Sodag mantém presidente
O orizicultor Paulo Safanelli foi eleito para o segundo mandato na

presidência da Sodag (Sociedade Distribuidora de Água de

Guaramirim). A entidade fornece água para irrigação de arrozais de

12,0 produtores das localidades de Caixa D' Água, Quati e

Guamiranga, numa extensão total de 26 quilômetros. A prioridade
da diretoria, conforme anunciou Safanelli durante a solenidade, é

ampliar a cobertura de irrigação para outros bairros do Município.

Jaraguá do Sul - O Samae
deverá iniciar a construção da
ETE-2 (Estação de Tratamento
de Esgoto) até o final de agosto.
A previsão é do diretor da em

presa, Nelson Klitzke, que aguar
da relatório da Fatma (Fundação
de Amparo Tecnológico aoMeio

Ambiente) sobre as caracterís
ticas técnicas do-solo do terreno,

para autorizar a obra. O projeto
prevê a instalação de redes co

letoras de 32 quilômetros e invés
timentos de R$I,5 milhão. Além
do Bairro Nereu Ramos, local do
terreno, a ETE-2 atenderá a

Arraial/99
Balneário Camboriú sedia, de 16 a 20 de julho, a edição 1999 do

Arraial, tradicional festa julina, realizada no Shopping Barra Sul.
,

' I

A festa faz parte das comemorações dos 35 anos de emancipação
política do Município. O desfile que marcará o início das
festividades do Arraial/99 será dia l7, saindo do Pontal Norte e

terminando na Barra Sul. Uma fogueira de 35 metros encerra a

edição deste ano da festa julina.

Terceira idade
Foi confirmado para os dias 8 a 12 de novembro, no Centro de

Convenções de Florianópolis, a realização do 4° Congresso
Brasileiro de Clubes da Melhor Idade. Promovido pela Associação
Brasileira dos Clubes da Melhor Idade, o evento deverá reunir,
durante uma semana, cerca de cinco mil integrantes de clubes
de terceira idade doe todo o Brasil, Mercosul e países como

Espanha e Portugal. Na programação, discussões técnico-:
científicas de interesses das pessoas com mais de SO anos,

atividades .recreativas, sociais, espetáculos artísticos-culturais
e roteiros de turismo. Informações pelo telefone (O + número da

prestadora de serviço + 48-2227488).

Encontro discute controle da raiva no Estado
ter a proliferação dos focos no Es
tado. O primei [O encontro está
marcado para Joinville. Terça-fei
ra, o debate acontece em Blu

menau, e quarta-feira, técnicos da
Cidasc e da Prefeitura se reúnem
em Florianópolis. Tubarão sedia,
quinta-feira, a última reunião desta

Massaranduba - Para dimi
nui-r o número de animais conta

minados pela raiva, transmitida por
morcegos, a Cidasc (Companhia
Integrada de Desenvolvimento

Agrícola de Santa Catarina) lança,
a partir de segunda-feira (19),
reuniões estratégicas para cornba-

etapa inicial do projeto. -

Atualmente, foram confirma
dos 17 focos de rai va causados

pelo l!l0rcego hernatófago (que se

alimenta de sangue) nos mu

nicípios deMassaranduba, Rio dos

Cedros, São Bento do Sul, Join
viiie, Rodeio e Jaraguädo Sul.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO G�'OBALI-ZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIB,UTÁRIO

rassuli�OgadOS Associados
OAB/se 3437·B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx .. Postal50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820·
Jaraguá do Sul - se - HornePage: www.cassuli.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br
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�©)�[Q)� 'Operação Norte' mobiliza
polícias Civil eMilitar de SC

Fios e lãs

Fashion

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios
e lãs, de modal, chinilie,

buclê e acrilã.

.1

IArrombamentos
Guaramirim - A polícia

investiga dois arrombamentos

seguidos de furto em residên

cias doMunicípio. No primeiro,
os ladrões levaram eletroele
irônicos da casa de Gerson Luis

Vick, morador da Rua Albano

Schmidt, avaliados em R$ 2 mil.
Na propriedade da aposentada
Madalena Richard Rodrigues,
na SC-413, foram roubados

aparelhos de tevê, som, antena

parabólica e jóias, causando

prejuízos de cerca de R$ 3 mil.

EdS0n Junl<eslCP

Venha conferir!Medida quer
diminuir
índice de
criminalidade

Rua: Max Wilhelm, 837 - Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - SC

ville e Blurnenau. "Como Jaraguá
do Sul e São Bento do Sul ficam

próximos a estes dois municípios,
a campanha se estendeu", infor
mou o delegado da 17a Delegacia
Regional de Jaraguá do Sul,
Adalberto Manoel Ramos. No úl
timo fi nal de semana, a polícia
apurou o furto de 12 veículos em

Joinville.
Durante a operação, que é

anunciada 30 minutos antes dos

policiais saírem às ruas, haverá

barreiras nos principais acessos

das cidades e nas rodovias. Bares

e boates também serão invés

tigados. "O objetivo é coibir o trá
fico de drogas e a prostituição
infantil", reforçou Ramos.

No primeiro dia de operação
noMunicípio, a polícia conseguiu
recuperar um Santana, que havia
sido furtado em maio. O condu

tor foi abordado na blitz, na Rua

Venâncio da Silva Porto, no Bair
ro Nova Brasília. Dois motoristas
tiveram a CNH (Carteira Nacio
nal de Habilitação) apreendidas ao
serem f1agrados dirigindo em

brigados. Além da multa estipula
da pela Justiça, respondem inqué
rito policial por direção perigosa.

Os resultados do primeiro dia

de operação nas outras três

cidades envolvidas no programa
serão divulgados pela Secretaria
de Segurança Pública na próxima
semana. A polícia não descarta a

possibilidade de realizar a segunda
Operação Norte, hoje ou amanhã.

"Vai depender do comando de

Florianópolis", observou o

delegado regional.

Jaraguá do Sul - Ação con

junta entre as polícias Civil e

Militar, denominada Operação
Norte, foi desencadeada, simul
taneamente, em quatro cidades
caiarinenses na noite de quinta
feira. A medida pretende diminuir
o índice de criminalidade em'

Jaraguá do Sul, Joinville, Blu
menau e São Bento do Sul. Coor
denada pelo delegado Dirceu Au
gusto Silveira Júnior, da Deic (Di
retoria Estadual de Investigações
Criminais), a operação no Muni

cípio resultou na prisão de uma

pessoa, por porte de maconha,
outras duas por di rigi r embriaga
das e um veículo recuperado.

A Operação Norte foi anun
ciada pelo secretário de Segu
rança Pública, Antenor Chinaue
Ribeiro, após constatar o aumento
de quase 50% no número de
ocorrências registradas em Join-

Advogado detido
Corupá - A polícia pren

deu, às 22 horas de quan a

feira, o advogado Jorge Luis

Winter, 41 anos. Ele roi detido
na Avenida Getúlio Vargas
conduzindo o Jeep, placa LZA-
3274, embriagado. Winter

negou-se a fazer o teste do

bafômetro e de assinar o bo
letim de ocorrências, afirmou
o comissário responsável pela
Delegacia do Município, Van
derlei Zocatell i. O ad vogado
teve a Carteira de Habilitação
apreendida e responderá in

quérito policial, além de pagar
multa.

l'o/iCÚI/Ut:I/{O: HlIl/lO.1 COI/Ul/ul{/ opt:rurúo /llI Regional du ,II/III/CIp/O

.�
Lotérica

.': IVIEGA $ORTE
:)Av. Mal. Deodoro, 697

'; ::\" Fone: 371·9999

Abandono. de veículo

Corupá - Policiais militares
localizaram na última quarta
íeira, na Rua Padre Gabriel Lux,
acesso ao Seminário Sagrado
Coração de Jesus, o Fusca pla
ca LYL-2160 (Jaraguá do Sul),
pertencente a Odair de Oliveira.
Dentro do carro, além de doeu
mentos do veículo, foi encon
trada acartei ra com doeumen
los pessoais de Oliveira, além
de R$ 1.060,00 em dinheiro. A

polícia acredita que o carro per
maneceu no local por dois dias.

Apenas 5 minutos do seu tempo,
verifique as condições da caixa
d'água. Com certeza está polída;
Ofereça o melhor à sua família

lnste!e o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria,
hotel, ferramentaria, lavanderia, etc,

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 175

01-10-13·20-42-50

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 310

1" faixa:
03-11 -18-21 -34 -37

2ªfaixa:
05-09-13·21,34-45

concurso: 311
101 faixa:

10-13-21-33-'40-48
2ªfaixa:

02 -03-12 ·17 - 38 - 48

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 inoxkiedo.

E
E
o
o

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 573

10'25-31-32-54
concurso: 574

12 - 19 - 44 - 68 - 75
concurso: 575

03 - 16 - 36 - 55 - 62

Colisão frontal

Araquart - Grave acidente,
quinta-feira, por vo lta das
II h30, no quilômetro 40 da BR-

280, deixou uma pessoa ferida.
José Aristeu de Oliveira, 39

anos, condutor da motocicleta
CG 125, placa MAA-0308, so
írcu fraturas múltiplas nas duas

.pernas e um profundo corte no

joelho esquerdo, depois dc bater
dc frente com um veículo que
se evadiu do local do acidente.

Testemunhas disseram que o

Carro seria um Fiorino, cor

branca. Oliveira foi encaminha
do ao Pronto-Socorro do Hos
pital São José, em Jaragua cio
Sul, e passa bem.

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE

CAPACIDADE DE FIlTRAGEM: 1000, 3000,
5000 e 10000 litros por bore.

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos

os testes submetidos.

Loteria Federal
(sábado/quana)

col1c.3377 cOl1c.3378
l' - 40.684 l' - 47.155
2' - 25.574 2' - 21.613,
3'· 42.907 3' - 64.054
4'_ 14,155 4'_ 44.121
5' - 52.268 5' - 23.126

Trinca
(quínta/säbadoterçal

concurso: 241
A-15 B-14 C-09
concurso: 240
A-25 B-07 C-06
concurso: 239
A-24 B-03 C·24

---------

APÓS A INSTAlAÇ/rO DO FllTRÃO,. NÃO
HAVERÁ MAIS NECESSIDADE DE LIMPEZA
DA CAIXA DE ÁGUA. EVITANDO ESCOVAR OS
DENTES COM ÁGUA SUJA E CONTAMINADA
,DA CAIXA. O FllTRÃO FORNECE ÁGUA PURA
E CRISTALINA
NÃO SOMENTE PARA BEBIDA E PREPARAÇÃO
DE ALIMENTOS, MAS TAMBEM PRA USO
GERAL,

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITOTrevo da Sorte - cone. 0029

28 - 35 - 34 - 24 -15 - 11 - 06 -16 - 08 - 25·33
17 - 30 - 21 . 31 - 22 - 04 - 10 - 02 - 14 . 12 - 20
43-0513-03-18-47-36-27-09-01·46

32-41-26-19

---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

JE 255 mm

Instalamos em demonstração sern compromisso.
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Futebol profissional de volta a Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - Depois de dois meses de obras, onde

foram investidos R$ 250 mil-em reformas e ampliações do

Estádio João Marcatto, o torcedor jaraguaense vai conhecer

hoje à tarde, às 16 horas, a equipe do Jaraguá Futebol Clube,

num amistoso com o campeão paranaense desse ano, o Coritiba

Football Club. Os torcedores que forem ao estádio vão perceber
a seriedade da nova administração em preparar um local

apropriado para torcer para o futebol profissional de Jaraguá
do Sul. Conheça algumas obras já realizadas no Estádio João

Marcatto.

br s de real
_ $ 250 mil em o W

,

.
.,

foram investtdos R
,.

-

o Marcatto. Essa
e

Desde maio desse ano, Ja
e ampliação do EstadW Jo� do Estádio João

reforma uperaçao
,.

necessidade p�ra .

a fase do projeto âe rec
dia e noite parq a estretü

somente a pnme� 150 homens trabalharam

Marcatto. Cerca
e

. J·araguaellSeda eqUlpe

.. ta as cores

h branca e pIe, .

.'

.

5 militros de tintas verm�l .

a,
oõo Marcatto.

A pmtura
.

Foram util�zados:'1 Clube, na pintura
do Esta�l�;de melhorar o visu�l de .

do Jaragua
Fute o

uipe jaraguaense,
a �n e estava

desatIvado
. alçar as cores da eq

. esporte da CIdade, qu
val re. ... locais de laze! e

Um dos prmclpatS
d· ros

há cerca âe OIS at

Ball�leiros masculino. e feminino _

partir de hoje, dois novos banheiro
torcedores terão à sua disposição a

as pessoas que comparecerem ao e;t �do� capacidade de atender todas
aaio,

A estrutura d� Estád· J
-

na iluminação do
lO oao Marcatto foi totalmente r

mil watts -q �r�'�lado foram 17 holofotes
ecuperado. Somente

d, .' ue Possibilitarão a visual· _ novos, cada um com dot.
a arquibancada cobe .

Izaçao de Jogos à noii
IS

cronograma de ret;
rta fOi totalmente recuperad T. ed·A cobertura

:forma 40 estádio
a. u o dentro do

o jogo de hoje à tarde será a estréi
Marcatto que recebeu no 'lt.

reta �o gramado do Estádio João
-

L
' s U 11110S dois m

rep antados 120 metras de
eses, amplas melhorias. Foram

grama e recuper d. t d.estava praticamente abandonad 1:'
a o o o o gramado que

o ta cerca de dois anos
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DuarteMagalhãesécampeãona
soma de troféus dos 'Escolares'
Colégio obteve
três primeiros
lugares na
competição

Jaraguá do Sul - o Co

légio Estadual Duarte Maga
lhães conquistou três troféus de

primeiro lugar e sagrou-se
campeão geral dos Jogos
Escolares de Inverno. São
Luís, Ferj (Fundação Educa

cional Regional Jaraguaense),
Escola Técnica Federal e

Abdon Batista obtiveram dois
troféus cada, enquanto o

Colégio Evangélico Jaraguá,
Hornago e Julius Karsten fi
caram com um troféu. Durante
dez dias, cerca de 300 atletas
de 13 escolas das redes estadual

e particular de ensino do

Município e de Schroeder,
disputaram oito .modalidades.

O Colégio Abdon Batista

dominou a modalidade de Ténis
de Mesa. Por equipe, con

quistou os dois troféus, no

masculino e feminino. Na

individual, Marcos Schrnöller
superou Michel Skoula, do são
LUÍS, e baiana Krüger venceu
Adriana Bisewski. O único
título do Colégio.Evangélico
Jaraguá foi obtido no Xadrez.
A vitória de Daniel Rial na final
masculina garantiu o troféu. O

Colégio Estadual Julius Karsten
foi outra escola que também

conquistou apenas um troféu
nos Jogos Escolares de Inver
no. Contra a Lilia Ayroso, a

equipe fez dois sets a zero.

A Ferj confirmou o. favo
ritismo no Vôlei masculino e no

Basquete masculino. Derrotou
na final do Vôlei o Colégio Es
tadual Alberto Bauer, e na de
cisão do Basquete venceu o São
Luís. Na Corrida Rústica, prova
isolada do Atletismo, Igor Tar
nawsky, do São Luís, cruzou
em primeiro o percursodo Par

que Malwee, com o tempo de
7min39. O segundo troféu da es
cola foi no Basquete feminino. A
Escola Técnica Federal obteve
'dois primeiros lugares, no Ciclis
mo e no Bolão masculino. No

Futsal, melhor para o lfomago,
que passou pelo Alberto Bauer

por 5 a 3. A supremacia do

Colégio Duarte Magalhães foi

cOmprovada em trê s moda
lidades: Futsal e Handebol fe
minina e no Handebol masculino.

Campeão: Fel] derrotou São Luís na final do Basquete masculino

Jogos do Sesi
confirmados
Jaraguá do Sul - Cinqüenta

e uma empresas da região con-'
firmaram participação nos Jogos
do Sesi/99. A abertura do evento
está marcada para o dia 13 de

agosto. Depoi s de quase urna dé

cada, a competição, promovida
pelo Sesi, passou a ter outra de

norni nação. Por deterrninação do
COI (Comité Olímpico Interna

cional), a Olimpíada Sesiana
transformou-se em Jogos do Sesi
- o COI denomina como olim

píada apenas os Jogos Olímpicos.
Entre os homens, haverájogos

de Futsal Livre, Futebol Sete Sé

nior, Futebol Sete Livre, Futsal
Sénior, Futebol Sete Areia, Bas
quete, Vôlei, Vôlei de Areia, Atle
tismo, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro

.

ao Alvo, Bocha, Bocha Livre, Bo
Ião 23, Xadrez, Canastra, Domi
nó, General e Truco. Para as mu

lheres, o Sesi reservou Futsal Li

vre, Vôlei, Vôlei de Areia, Atle
tismo, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro
ao Alvo, Bocha, Bolão 23, Canas
tra, Dominó e General.

Breithaupt vence
ColegiaI/Avaí
Jaraguá do Sul - Com qua- ,

tro gols do pivô Altair e um do
ala Patrick, a Breithaupt/FME
venceu o Colegial/Avaí, quarta
feira à noite, em Florianópolis,
por 5 a 3, e manteve a liderança
isolada do Campeonato Catari

nense de Futsal da Divisão Es

pecial. A partida foi antecipada
da oitava rodada do returno.

Com o resultado, a equipe ja
raguaense sorna 40 pontos, cin
co a mais do que a Tuper/Pla
nor, de São Bento do Sul, que
tem 35 pontoseumjogo a menos.

Devido a partida do meio da

semana, a BreithauptlFME não

jogará neste sábado, contra a Be

lamarlPuma, em Lages, como pre
via a tabela. A FundaçãoMunicipal.
'de Esportes conseguiu transferir
o jogo para o mês de agosto. No
entanto, o técnico Manoel Dal

pasquale terá o desfalque do goleiro
Paulinho, que recebeu o terceiro

cartão amarelo e não joga contra

a Regata/Rio do Sul, dia 24 de

julho, em Jaraguá do Sul.

PETERSON lzidono

Festa, no João Marcatto
Amistoso de hoje contra o Coritiba não poderá servir de

parâmetro para o torcedor, e a própria comissão técnica, avaliar o
time do Jaraguá Futebol Clube. O jogo é uma festa. Estádio João
Marcatto está novo. O futebol jaraguaense ressurge das cinzas

despois de duas temporadas no 'buraco negro' e a equipe está
confirrnadíssirna na Segunda Divisão deste ano, que começa no

próximo dia 7 de agosto. Para contemplar essa festa, nada melhor
do que o Coritiba como adversário, atual campeão paranaense e a

principal força daquele Estado no Campeonato Brasileiro de 1999.

Novidades
Dois times foram a surpresa do
arbitral que definiu os

participantes e a fórmulade

disputa da Segunda Divisão
deste ano: Timbó e FC Porto,
de Porto União. As duas
cidades não têm tradição no

futebol catarinense e, a partir
de agora, entram para a história
e buscam uma das duas vagas
para a Prirneirona do ano 2000.

Dólares italianos
Anunciada quarta-feira, peja
Assessoria de Imprensa do

Jaraguá Futebol Clube, a
parceria como Bari, time do

futebol italiano. O diretor
executivo, José Roberto do

Carmo, confirmou e, até 2003,
o clube jaraguaense terá que
formar três jogadores para o

Bari. Em contrapartida, recebe
uma cota de dinheiro anual.
)

Rápidas _� _

* Estádio João Marcatto, até 1997, tinha capacidade para oito mil

pessoas. Como não foi ampliado, o número, pela lógica, continua o

mesmo, e não dez mil, como andam divulgando.
.

* Alessander Lenzi não tem mais chances de conquistar o título
-

do Aberto dos-Estados Unidos de Jet Sky, categoria Free Style
Profissional. Ficou em segundo lugar, novamente, na ,quinta
etapa, perdendo para o líder do campeonato, Eric Malone, que
conquistou o 'caneco' por antecipação. Neste final de semana

acontece a antepenúltima etapa, em St. Louis.
* Grená, preto e branco, as cores do Grémio Esportivo Juventus,
agora Jaraguá Futebol Clube. Negativo. Pelo estatuto do próprio
clube, as cores oficiais são: vermelho, preto e branco. Quem for ao
estádio, hoje, vai conferir de perto o novo uniforme do JFC.

Jeep Club
* Neste sábado, 17/7, estaremos participando do Jeep
Raid de Corupá. Normalmente as trilhas são ótimas.
* Nosso clube doou ao Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul um jogo de pneus
frontiera, com aros e câmeras. Obrigado aos

companheiros Benício; Sandro, Silvino, Izaias, Beto
Mannes e Chico pela colaboração.
* � pista para a realização do nosso Jeepcross, dia 25/
7, já está pronta. Localiza-se ao lado da ponte daFigueira.
* O jantar da última reunião foi 'preparado pelos
companheiros Dário e Airton. Estava ótimo.
* O ani,versariante da semana é o campanheiro Jorge,
dia 15/7. Parabéns!
* Os trabalhos de levantamento das trillhas, para o nosso
Jeep Raid em agosto, estão em ritmo acelerado. O
coordenador é a Airton, diretor de Trilhas.
* O companheiro Lauro está mudando o seu visual, o
problema é que a sua barba está demorando para crescer.

• Alongamentp de Chassi
• Cardans

• Manut. de Guindastes,
, Reformas de Equipamentos
, Adaptação Equipamentos
• Soldas Especiais, ..

Fone: (047) 370-4159
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Amistoso contraCoritibamarca Federação confmna nove

a reaberturado 'JoãoMarcatto' times na Segunda Divisão
Jaraguá do Sul - Nove clu-

Edson JunkeslCP b
. .

d Ces particrpam o ampeonato
Catarinense da Segunda Divisão,
que ihicia no próximo dia 7 de

agosto, com a partida entre Jara

guá e Santa Catarina, de Blume
nau, no Estádio João Marcatto,
em Jaraguá do Sul. A fórmula do

Estadual fqi definida durante o

arbitral com represent�ntes dos
nove clubes interessados em dis

putar a competição. A reunião
aconteceu segunda-feira passada,
na sede da FCF (Federação
Catarinense de Futebol).

O número de times participan
tes surpreendeu o presidente da

Federação, Delfim de Pádua Pei
xoto Filho. Dos 14 que dernons
traram interesse, 12 es ti veram no

primeiro encontro da FCF, no

início de julho, e apenas nove

compareceram no arbitral. A

vistoria nos estádios começa nes

ta segunda-feira, por Itajaí e B lu
menau. O Estádio João Marcatto

deverá ser vistoriado na próxima
semana.

Os jogos serão disputados em
turno e returno. Os times jogam
todos contra todos. O mando de

Diretoria do

Jaraguá
investiu
R$ 250 mil

Jaraguá do Sul - O Estádio
JoãoMarcatto será reaberto hoje,
às 16 horas" no amistoso entre

Jaraguá e Coritiba. O jogo tam

bém servirá como preparação pa
ra as duas equipes. O time jara
guaense intensifica a pré-tem
porada, visando o Campeonato
Catarinense da Segunda Divisão,
enquanto os paranaenses, que

conquistaram recentemente o

título estadual, aguardam o inicio
do Campeonato Brasileiro. Asdu�
as competições começam em

agosto.
A diretoria do clube investiu

cerca de R$ 250 mil na revita-

lização do estádio. A estrutura e

a cobertura metálica da arqui
bancada foram substituídas. Na
área do antigo morro foi plantada
grama e transformada em geral.
As arquibancadas descobertas

Revitalização: estádio ganhou nova cobertura e pintura

receberam nova pintura, com as

cores doclube. O sistema de dre-
de hoje poderão ser adquiridos na
rede de postos de combustíveis

Mime, Lanchonete Pingüim, no

Bairro Barra do Rio Cerro, e na

secretaria do clube. A arquiban
cada descoberta custa R$ 5,00;
coberta R$ 10,00, e cadeiras R$

nagern também foi recuperado.
O acordo que viabilizou o res

surgimento do futebol profissio
nal em Jaraguá do Sul foi firmado
em abril, entre a diretoria do

Grêmio Esportivo Juventus e a

Radix Assessoria & Consultoria.
15,00. Aleemir Crispim da Silva

será o árbitro da partida, auxiliado
por Celso Rangel e Laércio Pauli.Os ingressos para o amistoso

FONE:
\ 370-2625

MÓVEIS E DECORAÇOES
SVPfllrnOM'OçAo D� 1NV�ttNO

DE RS 290,00
'

SALA COMPLETA

t + 3

MÓVEIS D11ltTO DA FÁBRICA
fAZtM�S TAMntM StV PROJtTO SOB MtD1DA

AGUARDAMOS SUA VISITA

RUA JOINVILLE, 5.070 (em frente ao Portal) - JARAGUÁ DO SUL - SC

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

J

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 •

eORupA· se

�atee e

�ea�e

que vem.

campo é invertido no returno. As
semifinais serão entre I ° x 40 co

locados, e 20 x 30. Os vencedores

fazem as finais. As finais do turno
serão dias 6 e lOde outubro, e

do returno 24 e 28 de novembro,
Vencedores do.turno e returno se

classificam para as semifinais do

campeonato. Os outros dois ti

mes vêm dos melhores índices
técnicos. O campeão do turno

. enfrenta o segundo melhor time

.por índice técnico, e o campeão
do returno joga com o primeiro
melhor índice técnico. A final do

campeonato será dia 12 de de

zembro. Campeão e vice sobem

para a Primeira Divisão do ano

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

A maior variedade de carnes

selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova
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