
o diretório do PT de Ja

raguá do Sul reúne-se hoje, na
sede do Sindicato da Constru

ção Civil e doMobiliário, para
definir as estratégias a serem

adotadas na campanha eleitoral
do ano que vem e as possíveis
coligações.

O presidente do partido no

371-7719
\

Município, Dionei da Silva, vir
tual candidato a prefeito, infor
mou que a Executiva estadual

decidiu impedir coligações com
as legendas que apóiam os

governos estadual e federal,
descartando, em princípio, alian
ça com o PMDB do deputado
estadual Ivo Konell, que integra
a base de sustentação do gover
no Fernando Henrique Cardoso
(PSDB).

Há, entretanto, uma facção
interna no PT, liderada pelo
presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Jair Mussinato,
que defende a coligação com os

chamados peemedebistas his

tóricos, além do PDT e. PPS.
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I PT define hoje estratégias de campanha �.�
e coligações para as eleições de 2000
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Ultra ..sonografía
Radiologia Geral e

Pediatria

Tomografia
Computadorizada

Angiografia
Mamografia
check-up Vip

Centro de Imagem 1

(Junto ao Hospital -

Jaraguá)
Fone: (047) 371-9653

\

Centro de Imagem 2

(Dr. João Biron)
Fone: (047) 371·8776

Em cerimônia que contará com a presença do vice

governador Paulo Bauer (PFL), 9 prefeito de Iaraguá
do Sul, Irineu Pasold (PSDB), inaugura hoje, às 17h4S,
nas proximidades do Portal de Iaraguâ, a duplicação
da Rua Ioinville, quepassará a ser denominadaAvenida
Waldemal' Grubba.

Minutos antes, em frente à Direção Geral da Weg, será
descerrada a placa em homenagem ao ex-prefeito
Geraldo Werninghaus, morto em acidente auto

mobilistico em fevereiro.
A partir das 16 horas, começam as festividades
comemorativas com brincadeiras para crianças,
apresentações musicais e show pirotécnico '

DIIMAGEM
Hospital J�raguá
O único Centro de Ilnageln da

Região COlDRadiologista Pediátrico

Edson JunkeslCP

.

.

N

Os melhores amortecedores voc,ê encontra aqui �

..

Re Pneus

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799/371-0747
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Política, mentiras e omissão
A julgar pelas articulações na antevéspera das eleições,

pode-se prever as incoerências que decorrerão na futura

administração ou alianças. Sem definir qualquer posição, políticos
transitam por todos os lados prometendo e recebendo apoio à

espera dos índices de intenção de votos. A própria fragilidade
revela a falta de compromissos com causas mais sérias, de
i nteresse popular ou comunitário. A indecisão é característica

de alguns políticos, que vivem

sugando as energias do País e do

povo que os sustenta. Esses

profissionais da política não têm

nenhuma ideologia, e trocam de

partido como passarinho de poleiro.
Por aqui é.comum observarmos

os políticos "conversando" sobre

transferência, desfiliação ou filiação.
A cada eleição é um festival de troca

troca, obedecendo os interesses

pessoais e as artimanhas previamente
planejadas. Ainda agora as nego

ciações estão agitando as rodas

políticas. Negocia-se tudo. Promete
se muito mais. Vereadores e pseu
dolíderes travam uma verdadeira

batalha. Negociam abertamente e oferecem à população o

resultado do leilão regado a conchavos e intrigas. O vale-tudo

permanece.Afastarn-se os escrúpulos de consciência para. vi ver
"umnovo ternpo".
'. ,A hipocrisia engendra um festi val de alegorias. Os ruais

.

afoitos disputam a indicação do partido muito antes do prazo
previsto pela Justiça Eleitoral e desfilam com postura de
candidato. Do outro lado, estão os que juram até o último
�'\l1omento que não disputarão nenhum cargo eletivo, que não

pretendem se candidatar, mas acabam sendo postulantes a um

cargo qualquer. É muito comum esse "truque". Como acreditar
no político que mente antes de se candidatar? Quais as chances
dele cumprir o que prometeu no palanque? Por que eles
continuam mentindo e se elegendo?,

\

Essas perguntas precisam ser trazidas à luz. O assunto

deveria sermais discutido pela população, patrocinadora de toda
a farra. As escolas deveriam tratar de política de forma mais

responsável e séria, debatendo as propostas e analisando as

conseqüências de políticas adotadas. Todavia, criou-se o estigma
de não gostar de política, para que os de sempre continuem

governando. A política interfere na vida de cada cidadão

diretamente, independente da sua vontade. As. relações
econômicas, trabalhistas e humanas são definidas por projetos
implantados por políticos.

"O maior ignorante é o ignorante político". Bertolt Brecht
conseguiu definir numa só frase todas as mazelas decorrentes'
da falta de informação do eleitorado, que vota sem o mínimo de
consciência e amor ao País,já que elege seguidamente corruptos
para cargos importantes. Com raras e honrosas exceções, a

população é apática. Se deixa corromper e participa das
maracutaias em troca de favores. Peca por omissão, sem direito
à críticas. Por outro lado, setores tentam se organizar para
contrapor à situação reinante. Mas falta mais, muito mais. É
preciso se sentir cidadão e ter consciência da responsabilidade.

Amanhã, Jaraguá do Sul estará-completando 123 anos de

fundação. Apesar do progresso patrocinado e promovido pela
industrialização, da qualidade de vida decantada em prosa e

versos, o Município está carente de novos investimentos. Não
na infra-estrutura operacional ou administrativa, mas política.
Política em todas as suas formas. Com participação popular e
consciência da enorme responsabilidade. São dificuldades que
se extinguem com a razão. Basta um mínimo de esforço. '

Foto do Fato

Ao confirmar a
vitória da chapa
2, nas eleições

do Sindicato di)

Comércio, IUI

semana passada.
Integrantes e

simpatizantes
"explodiram" de

alegria

Jaraguá do Sul: de progressos a parcerias
* Irineu Pasold

guaense: as parcerias. Todos os

segmentos representati vos são

parce,iros da Prefeitura, e os re

sultados estão por toda a parte -

mais saúde (ampliação e cons

trução de um novo Pama), mais
escolas (sete escolas em projeto
padrão), ruais asfalto nos bairros

(perto de cinco quilômetros
dentro do Projeto Nosso Asfalto),
mais conquistas para as APPs

(gestão fi nancei ra descentraI i

zada), governo partici pati vo
(associações de moradores

engajadas no Programa Bairro

que faz, priorizando as obras

apontadas pelas próprias cornu

nidades), valorização da agri
cultura, preocupação com o meio
arnbiente (após 25 anos, somos

o primeiro governante a se

preocupar com o destino do lixo).
Esses são alguns resultados

de um governo com a deter

minação de "Acertar Jaraguä".
, Ao comemorarmos 123 anos,

vivemos um novo, ternpo, uma

nova etapa e olhamos para o

futuro com novas parcerias, mais
progresso, sern retrocessos.

Afinal, nossa população sabe onde

quer chegar.
-,

* Prefeito de Jaraguá do Stil
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A Ford, que faturou cerca de US$ 190 bi lhões no ano passado,
.

vai mesmo se instalar na Bahia com as benesses do governo.
Apesar de reduzir o valor do empréstimo, o presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB) vai conceder 32% de redução do IPI

(Imposto sobre Produto Industrializado) por IS longos anos,
financiar a construção da infra-estrutura da nova fábrica e

emprestar quase R$ I bilhão, além de outros incentivos.
A classe empresarial brasileira há tempos reclama do excesso de

impostos e encargos, que inibem os investimentos e,

conseqüentemente, o desenvolvimento.
Por que a Ford vai levar essa bolada, enquanto os empresários

nacionais mendigam de pires na mão?

Aliás
O superintendente do Grupo
Votorantin, Antônio Ermírio de
Moraes, afirmou que o grupo
pagou em 1998 R$ 600 milhões
de impostos e exportou R$ SOO
milhões.

Imagine Malwee, Weg,
Duas Rodas, Marisol.
o Grupo Votorantin tendo o

mesmo tratamento dado à
multinacional Ford.
Seria mais empregos a

brasileiros e crescimento
do Produto Nacional Bruto.

Compasso de espera
O ex-prefeito Durval Vasel
(PTB) continua firme na

política e deve ser candidato
'<, em 2000.

Mineirarnente, não revelou
para qual cargo, mas

confirmou a intenção de
candidatar-se em 2000.

- Sou candidato a tudo e a

nada. Está muito cedo para
definições. Estamos

conversando com os demais

partidos, mas, por enquanto,
só propostas =, confessou..

União
Sobre a transferência de petebistas para outros partidos, Vasel disse
que há um bloco coeso, formado por vereadores, ex-vereadores e

ex-secretários, que tem compromisso de permanecer unido. "Para
onde um for, os outros também vão", informou.

Ele negou que tenha cogitado ser candidato a prefeito por
Piçarras, mas confirmou que recebeu convites.

Magoei
O vereador em Guaramitim

lvaldo Kuczkowski (sern parti
do) já definiu o partido que irá
filiar-se para disputar as
eleições de 2000. Mas só revela
no final de setembro.
Ele se sentiu injustiçado com a

carta "Câmara da Sbórnia", pu
blicada pelo CORREIO DO
POVO, que fazia alusão aos

vereadores do Município.
- O espírito da coisa não está
errado! Apenas cometeu

algumas injustiças - reclamou.

Aleluia
O presidente do PL, Heins
Raeder, disse que o partido

poderá lançar candidato pró
prio, caso não seja respeitado
ou não tenha participação no

futuro governo.
- Vamos analisar também o

candidato que encabeçará a

chapa. A união com a Igreja
Universal tem resultado em

apoio. "Seremos o maior

partido em se tratando de

engajamento. É orientação da

igreja", revelou.

ijADD/Makler�
ÉMAJSSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
l"iOV-O

ço
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ßNDßItE Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

PT discute planos de ação e

projetos às eleições de 2000
Partido vai

traçar as
estratégias
decomponha
Jaraguá do Sul - O Diretó

rio Municipal do PT define hoje
asestratégias de campanha para
.as eleições municipais do próxi
mo ano. O partido reúne-se a

partir das 1-5 horas, no Sindicato
da Construção Civil, para plane
jar as atividades e discutir as pos
síveis alianças. O presidente mu

nicipal da legenda, Dionei da Sil
va, virtual candidato a prefeito,
confirmou a disposição de coli

gar somente com os partidos do
chamado campo democrático,
descartando, em princípio, alian
ça com o PMDB do deputado es

tadual Ivo Konell.

No final de maio, a Executiva
estadual do PT, reunida em La-ges,
traçou a linha de atuação dopartido
para as eleições. A orien-tação é

que o PT não deve se co-ligar com'
partidos da base de sus-tentação
dos governos Esperidião Amin
(PPB) e Fernando Henrique
Cardoso -(PSDB). A decisão de
verá ser homologada pela direção
nacional, durante o 2u Congresso
Nacional da legenda, que acontece
de 24 a 28 de novembro, em Belo

Horizonte. "O PT vai procurar o

Jaraguá do Sul
"

A Comissão
de Transporte, Comunicação, O
bras e Serviços Públicos da Câma
ra de Vereadores apresentou na tar

de de quinta-feira a conclusão do
relatório sobre as obras da cerca

quedivide as pistasdaRuaJoinville.
"Os preços pagos pela Prefeitura
estão compatíveis com os serviços
executados e com o volume de ma-

Arouivo

m ara Federal

mais votado em

Jaraguá do Sul,
Projeto: Dionei insiste em projeto alternaiivo de governoconfirmou pre-

sença na reunião de hoje, que dis
cutirá ainda as atividades do

partido para este semestre, além
da análise de conjuntura e

prestação de contas do atual

mandato no diretório. Dionei
informou que a campanha de

novas filiações pretende "buscar

todas as pessoas que lutam por

mudanças sociais". O PT tem

hoje em torno de 450 filiados no

Município.
ENCONTROESTADUAL

A Executiva estadual promove em
outubro o l4uEncontro Estadual

do partido, emlocal a ser defini
do. O encontro, com vistas ao 2U

Congresso Nacional em Belo

Horizonte, reunirá representantes
de todas as instâncias partidárias,

PDTeo PPS. A

intenção é elabo
rar um. programa
de governo para
atender as ne

cessidades da po
pulação, princi
palmente as mais

carentes", discur
souDionei.

O deputado
federal Carlito

Merss, segundo
candidato à Câ-

a comissão ouviu as empresas

participantes da licitação e as

núcleos de base, setoriais de mo
vimentos populares, estudantil,
sindical e agrário, diretórios
municipais, coordenadores mi

crorregionais e de diretórios esta
dual e nacional.

De acordo com o presidente
estadual do PT, ex-deputado fe

deral Milton Mendes, o encontro
vai debater ainda os 20 anos de

fundação do PT. "A expectativa
é que nesse ano o partido realize
um dos maiores encontros de sua

história, dado o grau de dis
cussões e interesses das diversas
correntes internas de pensamen
to", afirmou, informando que, na

oportunidade, será eleita a nova

diretoria estadual e aprovado o es-
.

tatuto da legenda.

outras duas que apresentaram os

orçamentos para Berns, os

membros da Comissão de Li-
.

citação da Prefeitura e re

presentantes da imprensa que

divulgaram o fato.
"Fizemos questão de relacio

nar todos os procedimentos
referentes à obra", disse, afir-

os serviços. "Isso derruba as de

clarações que a licitação foi di

recionada", concluiu.

Comissão nega superfaturamento da Joinville
. \

de superfaturamento, feitas pelo
suplente de vereador Antônio
Berns (sem partido) são frutos
de má-fé e promoção pessoal.
"Os orçamentos apresentados
por ele (Berns) são somente da

madeira. O valor pago pela Pre

feitura corresponde à instalação,
perfuração, mão-de-obra e

torneação da madeira. Não houve mando que a carta-convite exigia
deira utilizado", anunciou o relator nenhum desvio", assegurou. laudo da rnadeira, tratamento e

Possamai lembrou ainda queda comissão, vereador Ademar
Possamai (PfL).

Na opinião dele, as denúncias
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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

JARAGUÁ DO SUL, 24 DE JULHO DE 1999

descontos de 25% a

50% nos pagamentos
à vista e

no Cre

diário.

Kamisão

trabalha

Para comemorar
,

essa história de

sucesso, Kamisão

está presenteando
seus clientes
com descontos de até

50% em
_

algumas
mercadorias, como
afirma o proprietário,
Ivo Ewald.

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.

com

completa
linha valorizam as formas
masculina femininas, deixando-··
e as em evidência.
feminina. Kamisão atende de
Para

eles,
sapatos,

. meias,
cintos,

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

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

.Av. Getúlio Vargas, 55 - Centro - Jaraguá do Sul - Fone (047) 372-0460

Vestindo Jaraguá do Sul
Kemisâo completa 38 anos servindo.
Jaraguá do Sul com estilo e elegância

, "Não é promoção, e
muito menos liquida
ção, é a

festa

de

aniver

sário

da loja".
Nessa

festa,
que irá

até o

. dia 25
de julho,
Kamisão

está

oferecen

do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Duas Rodas Industriallança
novos sabores de sorvetes

Empresa foi
destaque na
feira do sorvete
em São Paulo

Jaraguá do Sul - A Duas Ro

das Industrial foi destaque na Feira

Internacional de Sorvetes, que
aconteceu neste mês, na Expo
cenrerNorte, em São Paulo, maior
evento brasileiro do setor. Além de

lançamentos de novos sabores das
linhas Selecta Especial e Algemix.
a empresa consolidou-se como a

maior parceira dos empresários do
segmento. Cerca de 300 sorvetei
ros de todo o País conheceram os

lançamentos que marcarão a pró
xima temporada.

Na linha Algemix. a Duas Ro
das lançou o sabor uva verde, que,
segundo a empresa, foi bem rece

bida. "Além desse sabor, que deve
ser grande sucesso, a empresa es-

r
- U[Mm:(Q)�!WJ� (§!? -:-

-

-,

, I
I
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I
I
I
I

I

I
I
I Alguns empresários do Mu-

nicípio estão fazendo o paga

L mente do imposto em juízo. I
_________ .J

o A Aciag (Associação Co
mercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirirn) enviou ofício
à Facisc (Federação das As

sociações Comerciais e Indus
triais de Santa Catarina) mani
festando apoio à ação direta de
inconstitucionalidade centra a

cobrança da CPMF (Contri
buição Provisória de Movi

mentação Financeira), encami
nhada ao Supremo Tribunal
Federal.

tá lançando também o sabor Black

Ice, uma mistura de guaraná com

laranja", informou o gerente da
Divisão de Sorvetes da Duas Ro

das, Eloy Luchtenberg, acrescen
tando que os sorveteiros podem
criar o picolé Black Ice com cober
tura para taças, também com polpa
de fruta.

A empresa reformulou a linha
Selecta Especial, acrescentando os
sabores mamão, cereja, ameixa,
chocolate branco e blue ski, além
do bombom, morangurte e cho
cante. A linha Blue, enriquecida
com polpa de fruta desidratada,
apresentou como novidade os

sabores torta de banana e torta mi-

cada o picolé de pitanga, primeiro
sabor produzido no Brasil. Estamos
lançando também, na linha de
coberturas tradicionais, o sabor

doce de leite, abacaxi, maracujá,
goiaba, kiwi, morango e brigadeiro
com leite condensado'', completou
Luchtenberg.

CHILE - A Duas Rodas In

dustrial possui uma unidade no

Chile, que iniciou as atividades em
1997 com a Divisão de Aromas.
Em julho do ano passado, a em

presa instalou a Divisão de Sorve

tes, depois de pesquisar o mer

cado.
'

A empresa desenvolve o Pro

jeto "Duas Rodas 2002", que pre-
neira. "Na linhacristalizada, aDuas tende reavaliar e redefinir alguns
Rodas coloca novamente no mer- conceitos no setor empresarial.

A história não é um conto de fadas,
é um conto de fatos.

Jaraguá do Sul é um grande fato.

Parabéns, povo Jaraguaense!

Sociedade Esportiva e Recreativa
�

VITORIA

Parabéns, Jaraguá do Sul,
pelos 123 anos de prosperidade.

Uma homenagem ...

FONE/FAX: (047) 373-0027

Sorvetes: novos sabores para consolidar liderança

Agência Correios Reinoldo Rau,
Que se faça Jaraguá do Sul ser
noticia pela sua capacidade de

trabalho, pelos seus generosos
recursos naturais 'e pela honradez do

seu povo
.

Parabéns pelos 123 Anos!

Rua: Reinoldo Rau, 289
Telefone: 370-0379 - Fax: 371-1465

Jaraguá do Sul - SC

Os melhores momentos não foram
marcados por nomes, e sim por datas.
25 dejulho

fundação de jaraguá do Sul

Parabéns, [araguaenseslKibel Doces e Salgados lvo Konell

Dep. Estadual

Terra de histórias ... Terra de vitórias ...
Terra da Marisol. Parabéns pelos seus 123 anos.
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Convênio garante instalação
de siderúrgica em Garuva
Fábrica italiana
vai gerar recursos
do ordern.de
US$ 25 milhões

Florianópolis - A siderúr

gica italiana Marcegaglia vai se
instalar em Garuva. Na semana

passada, no Palácio Santa Ca

tarina, o governador Esperidião
Amin, os representantes do gru
po italiano e o prefeito de Ga

ruva, Sidnei Pensky, assinaram'
convênio garantindo a insta

lação da fábrica. A unidade, a

ser instalada num terreno de 223
mil metros quadrados na lo
calidade de Urubuquara, será

inaugurada em maio do próximo
ano, gerando inicialmente 283

postos de trabalho. A side-

la FESTA JULINADO
RIOMANSO

Hoje, dia 24, é o último dia da
Festa Julina na Fazenda ZooBrasil,
na localidade de Rio Manso, no

Santa Luzia.
Para quem gosta de contato com

a natureza, a fazenda colocou à

disposição dos interessados ampla
área para camping, inteiramente
grátis.

Além da tradicional alegria, a

infra-estrutura da festa conta com

serviço completo de bar e cozinha ..
Tudo isso só a 20 quilômetros

do centro de Jaraguá do Sul.
Venha conferir e aproveitar a

beleza natural do local.

rúrgica exigirá investimentos de

US$ 25 milhões.
De acordo com o geren te

administrative do grupo, An
tônio Carlos Dias de Oliveira, a

unidade de Garuva será uma

das m a i s modernas do con

glomerado, exigindo investi
mentos iniciais na ordem de

US$ 25 milhões para constru

ção do prédio de 17,7 mil rne

tros quadrados e na aquisição
de máquinas e equipamentos.
"Os planos da empresa contem

plarn os aspectos sociais, como
a geração de emprego e renda

e ampliação da fábrica", revelou
Oliveira.

Ele informou que a proximi
dade de Garuva com os portos
de São Francisco do Sul e Ita

jaí, além das' condições da BR-

101, foram fundamentais na es-

colha para a instalação da
unidade. "O potencial de de

senvolvimento e a capacidade
industrial da região também

foram importantes na tomada

de decisão", acrescentou Oli
veira. Pensky prevê que a fá

brica vai proporcionar aumento
de R$ 15 milhões na receita do

Município, baseada principal
mente na agricultura, piscicul
tura e artesanato.

O secretário de Desenvolvi
mento Econômico e Integração ao

Mercosul, Paulo Gouvêa, disse que
a empresa poderá obter benefícios
do Prodec (Programa de De
senvolvimento da Empresa
Catarinense), que garante retenção
de até 75% do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) devido para inves

timentos. "A empresa vai ser

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

Curso teórico, prático na

plantação e suporte técnico.

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 vieiternoeeeiProdução
Curso Ministrado pelo Técnico

Fábio Krüger Torrens - Crea TI049692·8
Maiores informações:

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

A força da união remove

bloqueios e dissolve a indiferença.

Parabéns, povo jaraguaense,
pelos 123 anos de progresso

e conquistas.

o conhecimento pode nos

ajudar a crescer como gente
e provar a nossa capacidade
de superar desafios!'

Protocolo: Amin assina convênio pura instalação de siderúrgica

beneficiada também com isenção
do ICMS na importação de

máquinas e equipamentos para o

processo produtivo", informou.
Na primeira etapa, a empre

sa vai produzir três milhões de
condensadores ao ano e 30 mi

l hões de metros de tubos para re-

frigeração. Até o ano 2004, a

Marcegaglia pretende investir

US$ 90 milhões para incorporar
outros produtos, como larnina

dos e manufaturados de aço-car
bono inoxidável. A empresa pre
vê faturamento anual de US$ 25

milhões.

N
o
>

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 981 - 371-0905

Cartone Pavanello
Vereador

Parabéns, Jaraguá do Sul! .Alcides Pavanello
Vereador

A cada dia uma nova conquista e como

resultado nJelhoria na qualidade de
vida.
Neste 25 de julho, parabenizamos a
todos os ctdedâos Jaraguaenses'

'
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Encontro de atualizaçãopropõe·
alternativas de combate à crise
Evento contou

i com palestras
sobremotivação
e marketing

Jaraguá do Sul - A Re

gional da ABRH (Associação
Brasileira de Recursos Hu

manos) promoveu nos dias 21

e 22, no Clube Atlético Bae

pendi, o 3" Encontro de Atua

lização dos Talentos Humanos,
com o objetivo de motivar, ca

pacitar e conscientizar o pú
blico para se tornar agente no

processo de transformação. O
evento contou com palestras do
diretor geral da Rede Con
sultorias e Treinamento em Re
cursos Humanos, Edgar
Schütz, também filósofo é psi
canalista, e do engenheiro e

pós-graduado em Marketing,
Ênio Padilha, autor do livro

Marketing para Engenharia e

Arquitetura.

Jaraguá
aoSul

anos

Schütz abordou a motivação
e a criatividade na gestão do

capital humano. Numa lingua
gem simples e prática, apre
sentou alternativas para superar
os obstáculos nos momentos de

crise, usando a motivação, a

criatividade e a qualidade do

profissional. Padilha mostrou o

conceito de mix de markering
para organizações, quer nas

empresas ou entidades sociais
e políticas. Sobre marketing
pessoal, relacionou as variáveis

que interferem no relaciona

mento da pessoa para com o

público.
A presidente da Regional da

ABRH, Janice Breithaupt, disse
que o encontro busca motivar.
as pessoas para o autoco

nhecimento e atualização.
"Motivar as pessoas na crise

para se perceberem como gente
e agentes no processo de

mudanças", explicou, apos
tando que o número de inscritos

para o encontro deste ano

revela o sucesso das duas

edições anteriores. Ela afirmou
que a expectativa é que os par
ticipantes se conscientizem da

responsabilidade e da neces

sidade de se engajarem no pro
cesso de transformação.

Na opinião do presidente da

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguä ç10 Sul),
Eduardo Horn, o encontro

provoca o debate em torno da
necessidade de investir na

capacitação profissional. "As
novas tecnologias irão definir
os rumos do

próximo milê
nio. Há o de

semprego es

trutural, a tec

nologia subs
tituindo alguns
postos de tra

balho. A capa
citação é a al
ternativa para a

empregabilida
de", ensinou.

4tM1a�
���, e;eu�

de

f1�dtJ,S��
�t:aade.

CENTRO

•
DEIMAGEM

CENTRO DE IMAGEM DO
HOSPIJAL JARAGUÁ

Viver é lutar, lutar é crescer
e ter orgulho de ser

.

um jaraguaense.
Parabéns, Jaraguá do Sul,
pelos seus 123 anos. Kiura Demarchi dos Santos

Vereadora

r---------------------�

'A qualidade

�evida"
:gesta '.rra

"em d.

mista,,:a·

aremaS

renovadotes

I
I
I
I

MANIA DE VENDER BARATO.

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

I, 1 +Sx de R$ 38,00
I

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Jaraguá doSul

I
I
'1

I
I
I

FONE (047) 371-5100
�---------------------�
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Grupo Dança & Cia., de Jaraguá do Sul, se apresenta esta noite na 17a edição
..
do Festival de Dança de Joinville

� '·tH(ítt�jt)tM
Um ano após à brilhante
estréia num dos maiores
festivais de dança do mundo, o
Grupo Dança & Cia., de
Jaraguá do Sul, retorna ao

palco do Centreventos Cau

Hansen, neste sábado (24),
para apresentar a coreografia
Pré-História, na 17a edição do
Festival de Dança de

Joinville. O grupo, formado

por 20 alunoslbailarinos da

Escola Municipal Rodolpho
Dornbusch, sobe ao palco para
concorrer na modalidade

contemporâneo, categoria
Júnior. O Dança & Cia. tem
como coreógrafa a talentosa
bailarina Adriany Maciel. A
toda equipe desejamos uma
excelente apresentação!

.losie !"ma�m. �
Melissa Lombardi (24/7).
Deborah Gumz Lazzaris (2517).
Max E. Wilhelm (27/7).
Simone S. Rassele (2817).
Jéssica L. Frare (28/7).
Maria Alice Savi (29/7) e

Daniele C. Moler (30/7).

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

.... 4 ANOS
Os 4 anos da Boate Notre

serão comemorados neste
.'

sábado (24), a partir
das 23 horas.
E olha que a festa será das

g�andes, com direito a

comes e bebes Saborosos.
A noitada merece uma

grande comemoração, já que
a Notre deu a volta por cima
e se transformou em

referência

regional quando o assunto é

grandes shows.

Ao César Silva

(proprietário), Marcelo
Luís (Dl) e toda equipe de

apoio da Notre
os parabéns da coluna

Expressão pelo sucesso

alcançado.

� )4;t.ld�t!lTjt!*E
Dentro da programação das

festividades dos 123 anos

de Jaraguá do Sul, destaque
para a realização do 3°

Festival de Alegoria de

Asa e Parapente, que
-

acontece neste sábado (24)
e domingo (25), com,
decolagem do

"Morro das Antenas" e

pouso ao lado da Escola
Waldemar Schmitz, no
Bairro Ilha da Figueira. A
música de boa qualidade
tem espaço garantido, no
domingo (25), no palco da

Praça Ângelo Piazera. A

partir das 19 horas,
Toninho Bahia mostrará
todo o seu talento
executando belas canções
da no-ssa Música Popular
Brasileira. E a partir das 20.
horas, o som inconfundível
da viola de Almir Sater
brindará os jaraguaenses.

Q a}H8B':";ill
A excelente banda lpsis
Literis, de Curitiba, é a

principal atração da

Cervejaria Mein Bier, de
Balneário Camboriú, para
esta sexta-feira (23). A
noite leva o

nome de Bier Night, com
distribuição de quinhentos
copos de cerveja para

aqueles que
saírem mais cedo de casa.

Ingressos: R$ 5,00
(consumação) para elas e

R$ 10,00 (convitel
consumação) para eles.

DISQUE·LANCHE
371-5309

"As pessoas estão se

esquecendo do quanto é

gostoso sair só 'para se

divertir, conhecer gente,
trocar afetos e fazer

amizades"

(Roberto Shinvashiki, autor do
livro "O sucesso é serfeliz")

QUICK
DOG

E no sábado (24), a

continuação do Sábado

Light, no qual serão
sorteados um jantar para
duas pessoas no Restaura
Inconfidência Mineira,
pernoite no Motel Vis a

e uma cesta de café da

manhã da Doce Carinho.
Daniel Montero e Banda
comandam os acordes de

pura MPB.

No próximo final de

semana, os pilotos
jaraguaenses sobem a ser

e enfrentam o frio de São
Bento do Sul,
onde estarão acelerando

-

fundo durante a realizaçã
da sexta etapa do

Campeonato
Catarinense de

Automobilismo. As
tomadas de tempo
acontecem no sábado (31)
as provas no

domingo (I). As feras do

volante aqui da terrinha
estão obtendo excelentes

resultados nesta temporad
Vale a torcida da galera
local.

Talita M.

Maba (esq.) I

Ariane
Raiser
colocam os

. assuntos em

dia apesar da

agitação da

pista

IS" LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas LI

1989 -1999
10ANOS A SERVIÇO pA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669
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24 DE JULHO DE 7999

cultura - lazer - entretenimento

2 formas de dizer parabéns

Fabricamos também móveis em aço sobmedida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com
grande diversidade. Consulte-nos!

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

3
Edson JunkesteP

Outdoor: membros da Ajap comemoram aniversário de Laraguá do Sul mostrando aspectos da cidade

�IIII�( Estofados.
.'

m .._ KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Vestida para festa, Jaraguá do Sul comemora 123

anos. Desde que.Emílio Carlos Jourdan desbravo.u o

sertão do Vale do Itapocu, a paisagem mudou muito.
O imigrante, a ferrovia, a indústria, todas as fases de
desenvolvimento deixaram marcas e caracterizam o

perfillocal. A cerimônia de aniversário não tem bolo.

Mas tem arte, esporte, música, exposição e gente
contando História. Tem até filme ...

No soprar das velinhas, a cidade recebe as mais

diversas manifestações culturais, protagonizadas no
final do mês de junho e durante o mês de agosto, em

.

palcos variados. As ruas ganharam outdoor's,
artistas preparam exposições e músicos afinam as

vozes. A vida social fica agitada na terra

montanhosa, com iniciativas públicas e privadas.
A programação da Prefeitura evidencia a mistura

étnica do povo jaraguaense. festas alemãs, noite
húngara, noite brasileira e manhã gauchesca estão no

cronograma, misturadas a eventos clássicos - como

concertos de orquestras e corais - e populares,
shows e atividades na praça.
Com investimento privado, é feito o primeiro filme
resgatando a História de Jaraguá do Sul,
reconstituindo fragmentos do passado. A produção,
inicialmente transmitida em clips de um minuto, pela
televisão, culmina com documentário dirigido às

escolas, enfocando o período de 1876 a 1920.
Outras entidades, empresas e associações
organizam, cada uma a seu modo, atividades e

homenagens. CONFIRA À PÁGINA 3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Educação Permanente
permanece com vagas abertas

Os cursos de Educa- 22,60, podendo o can- Espanhol
ção Permanente do didato inscrever-se em Relações Humanas
CESJS para o segundo um oumais cursos. Etiqueta e Cerimonial

semestre permanecem Maiores informações Desenvolvimento

com inscrições aber- podem ser obtidas pelo
tas. As matrículas po- telefone 371-0983. Quinta-[eira
dem ser feitas até o dia Programação dos Noções Básicas de

\

30 de julho, das 14 às cursos: Espanhol
20 horas, na Coorde- Segunda- [eira Internet

nação de Extensão do Noções Básicas de Pintura Especial em.
CESJS/Ferj, no bloco Inglês Madeira

I
I

Informática Básica
'.

�, .

A. A mensalidade de Terça-[eira. .. J',
,"0, >.

, :._

cada curso custa R$ Noções Básicas de .: Atividade Física
-;

Mestrado em Ciência Jurídica
A Coordenação de decisiva para a oferta do Ferj, ocasião em que os

Pós-Graduação do referido mestrado aqui candidatos serão ori

CESJS/Ferj comunica em Jaraguá do Sul, no entados sobre quais lei
aos intere s sados no 2° Semestre/99. O curso turas fazerem para o

.

curso de Mestrado em será desenvolvido em teste de seleção,' bem
Ciência Jurídica que
estão abertas as pré
inscrições para o re

ferido curso até o dia 21

de julho.
A pré-inscrição é

convênio com a Univali como sobre toda a es- '

- Universidade do Vale trutura do curso.

do Itajaí. No dia 28 de" . Telefone para conta

julho" às 19 horas, to:' (0'47) 371-0'983; ra
haverá um seminário de mal 26 ou 33, E-mail:

orientação no CESJS/ posgra@ferj-rct-sc.br.

Por> seu povo pensar '1'),0 futuro,
.

pelo seu trabalhe e, por sua

competência, jaraguá do Sul é
referência nacional. Neste 25 de

,

julho, a Ferj renova seu

compromisso de continuar

contribuindo para fazê-Ia ainda

melhor.

PARABÉNS, JARAGUÁ DO SUL!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Faces do Jaraguá
As proporções exageradas dizem tudo. Nove metros

de largura e três de altura. Trabalho para ser visto, de

longe, rapidamente, ao cruzar a rua ... Ninguém escapa à

linguagem do outdoor. A Ajap (Associação Jaraguaense
de Artistas Plásticos) sabia disso. Organizou exposição
diferente, nas ruas, ao ar livre, sujeita às variações
climáticas e aberta aos olhos dos curiosos.

Rolos e cabos de vassoura na mão, grupo de 12 artistas

adaptou a técnica e sintetizou o pensamento para compor
mensagem clara, com poucas linhas e muita cor. O tema

é o mesmo de todos os anos, o aniversário de Jaraguá do
Sul. Muda a forma de comemorar. "O outdoor tem uma

linguagem diferente, moderna e pode ser visto por mais

gente", comenta a coordenadora do projeto, Denyse Meri
da Silva, ao justificar a opçãoda Ajap. Aspectos da cidade,
da paisagem e da cultura pautaram a elaboração dos

croquis. Executados em duplas, os painéis estão colados
nos principais pontos da cidade, desde o dia IS. Lembram

as igrejas, o trem, a música, as pontes e os picos que
caracterizam a região.

A artista plástica Du Jahnke, que formou dupla com

Rossana Subtil, explica que "a intenção não era desenhar

direitinho", mas compor em linhas soltas para que as

pessoas visualizern e associem as imagens rapidamente.
A dupla trabalhou as igrejas Luterana e Católica - os dois

vértices da fé jaraguaense - e o pico, símbolo da geografia
local. Fernando Bastos e RoseBorgmann fundiram a ponte
pênsil com as montanhas, usando linguagem gráfica.
"Cada um utilizou a linguagem que prefere, com seu

estilo", ressalta Bastos.

Os trabalhos levam ainda as assinaturas de Adolfo
Zimmermann eDaniloPaiva; ValdeteHinnig e VâniaLughi;
Maria Helena Feldens eMarina Lueders; Marli Peixoto e

Lecir Bonna. Para confecção dos painéis a Ajap utilizou

material próprio e buscou patrocínios para levar os

trabalhos às ruas.

Passado como presente
"Jaraguá Ontem e hoje". O passado da cidade e as

perspectivas atuais contrapostas em vídeo, primeiro
Angular

Vale: atores da Scar representam a chegada de Iourdan

filme a resgatar aspectos da formação urbana do

Vale do Itapocu, desde a chegada do empreendedor
Emílio Carlos Jourdan. Coletadas as imagens, o
trabalho inicial deu origem a cinco clips para
televisão, com duração de 60 segundos cada.

'Ampliado, o material culmina em documentário que
será entregue pela empresa patrocinadora às escolas

jaraguaenses no dia 4 de agosto.
Com argumento, roteiro e direção geral de Gilmar
Moretti, o filme tem a participação dos atores do

Grupo de Teatro da Scar (Sociedade Cultura
Artística), representando os primeiros habitantes,
com seus trajes e costumes. Também entram em

cena populares em ritmo normal de trabalho;
mostrando a face atual de Jaraguá do Sul. O período

Edson JunkeslCP

Du [ahnke: símbolos de Iaraguá do Sul em traços simples

enfocado é de 1876 a 1920, falando sobre o início da

colonização, economia, educação, religiosidade,
cultura e lazer. "É fundamental que as crianças
conheçam a História da cidade. Até hoje não

tínhamos nenhum trabalho em vídeo sobre isso",
comenta o diretor.

O processo de gravação coube a uma produtora de

Joinville. A Weg encarregou-se do patrocínio.
"Vamos utilizar esse trabalho para fundar um banco

de imagens, junto ao Centro Cultural ou ao Arquivo
Histórico", revela Moretti. A proposta dele é

executar mais duas etapas, enfocando os períodos de

1920 a 1950 e de 1950 aos dias atuais, fechando o

documentário em 45 minutos.

Agenda culfural de aniversário
Julho 8 às 12 horas

Praça Ângelo Piazera
- Noite da Integração Germânica
19 horas

Parque Municipal de Eventos - Pavilhão

Igreja Evangélica Luterana Cristo Bom

Pastor
Dia 24
- 1" Mostra de Dança de Jaraguá, com
apresentação de grupos do 17° Festival de

Dança de Joinville
14 horas
Pátio da Escola Sid

Dia 28
- Apresentação da Orquestra de Cordas
de Volta Redonda
19 horas

Igreja Evangélica Luterana - Centro

Dia 25
- Abertura dos festejos dos 123 anos de

Jaraguá do Sul
14 horas

Praça Ângelo Piazera

Agosto

"A"

Dias 7 e 8
SO Fest der Lichtflusschützen
Sociedade Recreativa Vitória
Rio da Luz

ou r
- I" Mostra de Artistas Jaraguaenses no

Centro Cultural
20h30
Centro Cultural de Jaraguá do Sul- Show com Toninha Bahia

19 horas
- Show de aniversário com Almir Sater
20 horas

Praça Ângelo Piazera

Dia 14
- Shaw com Dante Ramon Ledesma
20 horas

Parque Municipal de Eventos
- Noite Húngara
20 horas
Sociedade Recreativa 25 de Julho

Dia 15
- Música na Praça com Grupo Aroeira
19 horas Praça Ângelo Piazera

Dia 8
- Música na Praça com Renato Borghetti
20 horas.

Praça Ângela Piazera

Dia 21

-Noite Brasileira (Rotary.Jaraguã do Sul
- Pérola-Industrial)
21 horas

Arweg
Período de 12 a 15
- 4" Feira do Livro e 9° Concurso de

Declamação
- Mostra de fotografias "Jaraguá do Sul,
belezas naturais", de Amarildo Forte

Das 9 às 22 horas

Parque Municipal de Eventos - Pavilhão

Dia 6
- 2° Concerto Comemorativo aos 25 anos

de Fundação do Coral da Scar
20h30
Salão nobre da ScarDia 27

- Apresentação do Coral Evangélico
Jaraguä e Camerata de Jaraguá do Sul
20 horas

Dia 7
- Feira Festiva de Artee Artesanato "A"

Dia 29
- 2° Domingo das Tradições Gaúchas
Show com a Banda
Os Pirilampos e

Crioulo Batista
9 horas

Praça Ângelo Piazera
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Quem acha que o Rio de Janeiro
/ /

e so mar, engana-se...
o Rio de Janeiro possui belas regiões serranas e dentre elas está o primeiro
Parque Nacional do País, Itatiaia. Lá, também podemos curtir as delícias do
frio, que já chegou a 14 graus negativos.

Joyce de
Oliveira Começa hoje um roteiro pelas principais regiões serranas do Rio de Janeiro,
Guimarães vamos falar de ltatiaia, Visconde de Mauá.Teresópolis/Petrópolis.

ViSÃO
,

HISTORICA
Os primeiros a chegar em

, Itatiaia foram os índios

puris. Eles deram norne ao

lugar que significa pedras
pontudas, eriçadas. Depois,
aproveitando as trilhas feitas

pelos índios, vieram os

bandeirantes à procura de

ouro. Mais tarde, D. Pedro I

decidiu que ali era um ótimo

lugar, em plena Mata

Atlântica, para cultivar um
capricho seu: maçãs, sua
fruta predileta. É uma

região considerada "sern

igual no mundo", as terras
de Itatiaia, por volta de

1913, assumiram o status de

Estação Biológica do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro.
Foi então, em 14 de junho de

1937, criado o primeiro
Parque Nacional do Brasil,
ITATIAIA. Decreto
assinado pelo presidente
Getúlio Vargas, comparando
o mesmo aos graudes
parquesnorte-ameri canos.

CURIOSIDADE
Apenas 0,5% dos 8,5
milhões de quilômetros

"

quadrados do território
brasileiro fica acima dos 1,2
mi I metros - serras e

montanhas altas não fazem

parte significativa do nosso

relevo. O pico mais alto do

Brasil, o da Neblina, não

ultrapassa os 3014 metros,
uma brincadeira se a

comparação for feita com as

formidáveis montanhas dos

Alpes do Himalaia. Há duas

razões para isso: a primeira
é a intensa 'ação erosiva no '

decorrer de milhões de anos,

que desgastou as estruturas

geológicas mais salientes. A

segunda é que nas terras

brasileiras não aconteceu

nenhum dobramento

(colisão) recente de placas
corno o que formou a

Cordilheira dos Andes.

VIAGENS
VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMO

,RIO DE JANEIRO - 8 dias/7 noites

desde 5x RS 121,00
RIO DE JANElRO - 5 dias/4 noites

desde 5x RS 99,00
.....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.........•.•.•.•.•.•.....•...........: .....................•.•.........•.........•.........•.............•...•.......•.................•......_ _ ................•.. _ _ _ _._._ _ _

-
_ _ _._ _._._....•.._._._....•.•...•.•.•.•.•.....•...•.

PANTANAL - 5 diasj4 noites

desde 5x RS 175,00 '

PANTANAL - 7 dias/ô noites

desde 5x RS 202,�0
......•...•.•...............................................................................................•...................................•.......................................................................................................•.•.•.............................................•...........•..............................................................

ABROLHO,S/PRADO E CARAVELAS
7 noites

desde 5x RS 166,00,
.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RECIFE - 7 noites

desde 5x RS 147,00
..•....•.........•.•...•.....•.........•.•.•.•.•.•.•...•.•.....................•...•..........................•...........•....•...........•...........•.•.•.............•.•...•.•.•.•.•.•.•.•...•.........•.....•.•.•...•.•.•...•...................................•.......•...•.....................•.•...•.....•...•.• � ..

Os preços acima são para saídas em agosto.

. .•.......................................•.....•.•.....................................................................................................•.........................•.......•.,-:

- 7 noites de muito lazer com 5 r

fra-estrutura que
Roteiro: Santos/ Rio de Janeiro!

Saída: 15, 22
Desde 5x J

** Taxas Portuárias não inclusas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 24 de julho de 1999

Vende-se uma geladeira
industrial com

capacidade para 1 boi,
com 3 portas, seminava,

com pouco uso.

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

vende-se um

sarado em Barra
Velha - SC.

Alvenaria 188m2

localiza-ção
central

371-0286
Valor

R$ 55.000,00
Aceito carro,

moto, caminhão

Vende-se terreno

Vila Carolina próximo
Granjas Murara com 350m2-

pronto para construir.
Valor R$ 4.000,00

Contato pelo telefone
370-8196

Vende-se mini-mercado
Cris. ValorR$ 20.000,00
Tratar Rua Rio de Janeiro

n° 263 - Bairro
Czerniewicz

Próximo Agropecuária da
Ponte

Mais um empreendimento PIERMANN

TRANSENTULHO
Coleta de Entulhos e Resíduos

Rua Francisco Piermann, n° 81 - Vila Lenzi

,

Troco telefone 371 por 376
motivo de mudança.

Tratar no telefone 370-0279
com Marlene

Vende-se piscina de fibra
com equipamentos e

acessórios. Tratar pelo
telefone 371-6215

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

��!;!e!tm�
COMPRA - VENDE -ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nº 1.57

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

E-mail: http://www.netuno.com.br/habitat

VENDAS
CASAS

101 . Alv. ci 142,00m'. NUM TERRENO de 456.00m'. na VILA LALAU - RS 69.500,00
102· Alv. cl 270,OOm' . no Alto· CENTRO· 1 suite + 3 quartos + 1 bwe. salas
jantarl estar e/lareira. permuta cl apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de
Carnboriú.
103· BARRA VELHA com 3 quartos- alvenaria- RS 20.000,00
104· TOMAZ FRCO. DE GOES. em alvenaria ci 3 quartos + dependência de emp.
105· Alv:- SCHROEDER cl 108m'. terreno cl 4S0m'- RS 12.500,00 - OFERTÃO
106· OFERTÃO. alv. no BAIRRO SÃO Luís. Entr. RS 10.000,00 + PARCELAS/RS
5oo,OOIMês
107· Alv. LOT. CHAMPAGNAT - AMIZADE - RS 53.000,00
108· MADEIRA ci 3 quartos na RUA RJCARDO HASS· RS 32.000,00
109· LOT. PRADI· JGUÁ ESQUERDO· sobrado em construção- RS 60.000,00
110· Alvenaria cl piscina no CZERNIEWICZ- RS 68.000,00
112· Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 23.000,00 - OFERTÃO
114· Alv. R. Jose Menegotti . NOVA BRASíLIA· de esquina cl loja
117 - PREÇODEOCASIÃO· Alv. em TRÊS RIOS DO NORTE· RS 23.000,00 À VISTA
118 - Alv. c/1 08m'. num terreno de 622,50m'. em Sch'roeder - RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

201 - Troca-se sala - CENTRO MEDICO ODONTOLÓGICO porterreno residencial
202 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada mais financiamento
203 - JACÓ EMMENDOERFER ci 1 suite + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - ci 2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 - Entrada mais financiamento
205 - ci 3 quartos no AMIZADE - R$ 15.000,00 - Entrada rnais financiamento
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - cl 2 quartos e 2 bwe - RS 45.000,00
207 - SALA COMERCIAL - no MARKET PLACE - ci vaga de garagem
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + finane.
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83.00m'

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES. MOLHA ci600rn'- próx. Pret. Muriicipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃODOHIO BRANCO. com 2.oo0m' - Ed�icado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO ci 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 Marqoardt 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'.
�14 - Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 70.000,00
315 - 2 terrenos cl 453.60.m'. Fio JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.
316 - ANGELO SCHIOCHET. cont/ REINOLDO RAU cl 550m' - RS 70.000,001
Negociável
317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO CI 357.75m' - RS 17.000,00 cada -

Negociável -

318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546.60m' de área - RS

30.000,00
_-

319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m'. NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI

- RS 15.000,00
320 - 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,eOm', em SCHROEDER - RS 35.000,00"
323 - cl 441m' no Loteamento "Julio 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 62S,75m'
327 - na Rua Guilherme Hass - JGUÁ ESQUERDO - RS 14.000,00
328 - cl 880m' de área. cl 670m' de área eonstruida na Rua Emilio Stein -

CENTRO
329 - PRÓX. DO CH!l>MPAGNAT ci 615.35m' - RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM c/1,101m' de esquina - NO CENTRO
331 - R. MANOEL P-ÓVOAS FILHO I JGUÁ ESQUERDO, cl 429,00m' - RS
25.000,00 - NEGOCIÁVEL
332 - JOSE EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS - área de 1.133,00m'
333 - CHICO_DE PAULA/ESQUINA cl 480.00m' - LOTEAMENTO CORUPÁ -

oRS 9.600,00
334 - CHICO DE PAULA ci 360.00m' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 7.500,00

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 - CASA no CENTRO na Rua José Fontana - RS 600,00 .

402 - SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 1° 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
407 - CASA MOBILIADA numa lateral da João Doubrawa - RS 340,00
410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE ci 315m', com Mezanino e 3 bwe
411 - APTO. NO ED. PETÚNIA. RUA JOSÊ EMMENDOERFER - R$ 280.00
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. e/3 dormitórios + sacada grande - próx. Weg I - RS 350,00
415 - APTO. com 3 dorm .. na Rua Epitácio Pessoa
421 - SALAS COMERCIAIS ci 120m' e 150m' na RUA JOSÉ EMMENDOERFER
- próx. Weg I '

424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - ci rnobílla
- Ótima para consultório ou escritório
425 - GALPÃO INDUSTRIAL cl 120m' - Na Ep. Pessoa ·esq. cl Felipe Sehmidt
- RS 40Ó,00

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

Imôve s

Centro
Centro
João Pessoa

Figueira
Schroeder
Vila Nova
Vila Nova

Alvenaria com 112m2, terreno 558m2, Rua Guilherme Weege .

Alvenaria com 240m2, terreno 2075m2, Rua Barão Rio Branco .

Alvenaria com 84m2,terreno 343m2,Rua Francisco Panstein ...

Madeira com 60m2, terreno 395,1 m2, l.ot.Divinópolis ...

Mista com 100m2, próx. Parque Aquático Junkes ...

Alvenaria com 227m2, terreno 859m2, Rua 25 de Julho.
Alvenaria c/70m2 em constr,terreno 465m2, Lat.Rua 25 Julho ..

130.000
230.000 a Neg
17.100
25.440
25.000
200.00ê a Neg
28.500 a Neg

Amizade
Vila Nova
Rio Cerro
Rio Cerro
Guararnlrtm
São Luiz
Schroeder
Amizade,
Vila Lenzi

420m2 Rua Emilia Hamburg _ Ao lado Champagnat..
8ll,5m2 Rua Josephina Vavassori..
1.-187m2 Rua Pe.Aluisio Boening, próx.Noviciado .

416m2 Rua 982 Loteamento Raios de soi..

368,9m no loteamento Vila Carolina .

350m2 Rua Emílio Schultz .

40.000m2, próx. Parque Aquático Junkes

13.000m2, Rua Roberto Ziemann ..

3.814m2, Rua Marcelo Barbi

18.000

20.000
12.500 a Neg .

3.500+28x200
5.500
15.000
25.000

180.000 a Neg
65.000

25.000 a Neg

180.000 a Neg

Baependi Ed. Reinaldo Bartel -.1 00m2 _ assumir financiamento... 15.000 entrada

Dispomos de outras ofertas: Consulte-nos!
Financiamento de Imóveis junto ao BancoHS.8C Verifique Conosco!

IMOBILIARIA

MENEGOTII

Vende-se casa com 3 dormitórios,
garagem e demais dependências,
com sala comercial anexa.

Preço R$24.000,00 +prestações de

R$ 31,OQ com seguro incluso.

Tratar Rua daAbolição n° 120 - Vila

Rau - Fone 371-2153

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m' e terreno com 724m'. R$ 70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno cl 700m2. Valor R$ 150 mil negoc. aceita imóvel.
• Casa mista nova impecável com 170m' e terreno murado com 679m2, ótima localização. Valor R$ 55.000,00 negociável
(especial)
• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m2 _ terreno 500m2 _ central. Valor R$ 100.000,00 aceita apto. e·carro no negócio
• Casa boa de madeira com 110m2 _ terreno cl 370m2 _ Rua José Emmenaeerter _ 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 suíte mais 2 quartosárea de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. em Itajaí perto da Univale _ 1 suíte + 2 quartos _ prédio cl piscina _ R$ 65.000,00
• Apto. em Meia Praia ltaperna _ ótimo apto _ excelente acabamento mobiliado _ R$ 70.000,00
• Apto. no Ed. Argos, suíte + 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. Válor R$ 80 mil.
• Ótimo.Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 _ R$ 29 mil
• Terreno cl 440m2 -"Jaraguá Esquerdo plaino _ R$ 14.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia _ alto padrão cl 780m2 _ R$ 38.000,00
• Sala Comercial cl 111 m2 no Ed. Tower Center, 2" andar _ R$ 12.000,00 + financ. _ Centro.

Imobiliária Menegotti Ltda.

CRECI W 550-J

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

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

www.premierimoveis.com.br

TERRENO COMERCIAL

LOCAL: R. Joinville

Á�EA: 409,50m2
VALOR: R$ 46.000,00

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

/

FONE: (047) 371-0031

CASA EM ALVENARIA

LOCAL: São
Luiz

ÁREA: 120,ÓOm2
VALOR: R$
65.000-,OG

LOCAL: Vila Rau
ÁREA: 70,00m2
VALOR: R$
26.000,00 -

negociável

LOCAL: Barra
Riö Molha (imóvel
em construção)
ÁREA: 426,OOm2
VALOR: R$
60.000,00

APARTAMENTOS

LOCAL: Edifício

Amarfllys - 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 _ Cons!: 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 éstacionamento _ R$ 3.000.00

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

dorm., cl garagem - R_$ 300,00

Rua: Proc.
Gomes de
Oliveira, 1320 -

Edifício Isabela
- Centro - 9°

� andar - 1 suíte
+ 2 dorrn. cl

garagem R$
450,00

3° andar
Centro - Área:

62, 13m2 - Valor.
R$ 25.000,00

- .

SAOPAULO

\
\

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
IIA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: ��(Q)I?�-São Paulo e

m[Q)[H)�lY�-Paraná
Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nOSSE> cliente.

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

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

Rua: Av. Mal.
Deodoro da

Fonseca, 425 -

Centro -

Calçadão
3° andar - 1
suíte + 2 dorrn.
+ dep. emp. cl
garagem
R$ 450,00

Edifício
Dianthus -

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 H$ 78.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROBLEMAS COM SERV1ÇOS EXTERNOS NVNCA MA1_5.
voes TEVE PROBLEMAS COM OfflCE-BOVS?

NVNCA GOSTOV DE fAZER SERVIÇOS EXTERNOS DE BANCO?

.offlcerrter

A tarefa de conduzir a classe empresarial em busca de soluções rápidas e ágeis que éontemplem
diversos segmentos pode não ser fácil, mas é gratificante à medida que vísuallzarnos 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 alternatives de melhor qualidade
e tempo.

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

Dispomos igualmente de trabalhos eventuais nos finais �e 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 de,2envolvido de acordo
com as exigências do mercado, permitindo menor tempo de entrega e maior segura�ça.

Você pode solicitar os serviços da

Officenter através dos seguintes
sistemas:

*

Ligação Simples - Você ou sua

empresa ligam para a Officentere em

seguida estamos a total disposição
para fazer os serviços externos

solicitados.
* Contrato Mensal - Através deste

sistema a empresa contrata a Officenter

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

serviços forem diários, podendo, assim,
dispensar o Office-Boy.

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

Tele-entregas; - Outros serviços; - Consulte-nos
Nosstfl participação na 4!!Multifeira foi um sucesso!

Solicite a visita do nosso representante comercial para maiores informações, pelos telefones: (047) 37] -6242/ (047) 37] -7655
Rua Antônio Tobias, 32 - Centro - Jaraguá do Sul - SC.

/

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

Jaraguá do Sul - SC

FOI\E(047)372'()153-J70.7238
C8.UAR9735(B7

,

CRECI1762·J

VENDE
Ret. 024 - Apto: 1 suíte, 2 quartos + dep. - Edif. Florença - R$ 90.000,00
Ref. 006 - Apto: 3 quartos, + dep. Edif. Spézia - R$ 53.000,00
Ret. 014 - Apto: 3 quartos, Edif. Menegotti - R$ 48.000,00
Ret. 022 - Apto: 1 suíte, 2 quartos, + dep. - Edif. Adriele - R$ 45.000,00
Ret. 020 - Apto: 2 quartos, + dep. próx, Colégio Alberto Bauer - R$ 35.000,00
Ret. 017 - Apto: 2 quartos, + dep. - Edif. Maguilú - R,$ 35.000,00
Ret. 083 - Sobrado: 4 quartos, + dep. - Nova Brasília - R$ 85.000,00

.

Ref. 070 - Casa Alv.: 1 suíte, 2 quartos, + dep. Jguá Esquerdo - R$ 60.000,00
Ref. 098 - Prédio com sala cml e 2 aptos - Ana Paula - R$ 55.000,00
Ref. 060 - Casa Alv.: 3 quartos, + dep. - Chico de Paula - R$ 54.000,00
Ref. 084 - Sobrado: 3 quartos, + dep. - Amizade - R$ 53.000,00
Ref. 036 - Casa Alv.: 4 quartos, dep, - Nova Brasília - R$ 51.000,00
Ret. 089 - Casa Alv.: 3 quartos, + dep. - Vila Lenzi - R$ 47.000,00
Ref. 043 - Casa Alv.: 2 quartos, + dep. - Vila Lenzi - R$ 37.000,00
Ref. 054 - Casa Alv.::3 quartos, + dep, - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
Ref. 081 - Casa Alv.: 2 quartos, + dep. - Ana Paula III - R$ 27.000,00
Ref. 025 - Casa Alv.: 2 quartos, + dep. - Jguá Esquerdo - R$ 24.000,00

. Ref. 144 - Casa Mista: 3 quartos, + dep. - Jguá Esquerdo - R$ 29.000,00
Ref. 156 - Casa Mista: 5 quartos, + dep. - Figueira - R$ 29.000,00
Ret. 155 - Casa de madeira: 3 quartos, - Vila Nova - R$ 25.500,00
Ref. 152 - Galpão: 280m2 - Vila Rau - R$ 50.000,00
Ref. 110 - Terreno: 726m2 - Figueira - R$ 27.000,00
Ref. 098 - Terreno: 462m2 - Ana Paula II - R$ 20.000,00
Ref. 099 - Terreno: 420m2 - Figueira - R$ 20.000,00
Ref. 182 - Terreno: 375m2 - Rio Molha - Próx. Prefeitura - R$17.000,00
Ref. 124 - Terreno: 420m2 - Água Verde - R$ 16.000,00
Ref. 095 - Terreno: 364m2 - Vila Lalau - R$ 15.000,00
Ref. 082 - Terreno: 767m2 - Barra -_R$14.000,00
Ref. 165 - Terreno: 525m2 - Jguá Esquerdo - R$ 13.000,00
Ref. 101 - Terreno: 398,25m2 - Barra - R$ 11.800,00
Ref. 147 - Terreno: 338m2 - Barra - R$ 10.500,00
Ret. 074 - Terreno: 405m2 - Barra - R$ 9.000,00

__miliU;.
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 (FRENTE CI 3 RUAS),medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro

Champagnat. _

CASADE ALVENARIA cl 90m2, mais uma casa demadeira cl 30m2 - Rua Carlos

FritzWoguel, 138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R-$ 43.000,00

TERRENOS:

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

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Residencial GRACEKELLY Residencial LUNELL1

IMÓVEL lVJ2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 - 1 Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 - 1 Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 - 2 João Pessoa Próx. Mercado Costa 30.000 Negociáveis
Casa Alv. 123 3 1 1 Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
CasaAlv. 141 3 - 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vir

Apto OK 96 3 - I Amizade Res. Amizade - 1 ° andar 15.500 Assumir_: CEF

Apto OK 147 3 - 1 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa

Lote 450 - 15.0 x 30.0 São Luís Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 450 15.0 x 30.0 Rau Rua dos Escoteiros 21.000 Negociáveis
Lote 466 18.0 x 23.5 VilaLenzi Rua 360 - Piermann 12.000 Negociáveis
Lote 867 17.0x51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado
Lote Comi 514 20.0 x 25.0 1. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote 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 12.00Q Parcelado em 36 x

Chácara 125000 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa
Chácara 76000 345 x 221 Massaranduba Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho /7 Km Centn

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 390m2
- R$ '18.000,00 + R$ 75,00 mês - aceita trocai carrol parcela.
• ANA PAULA - mista com 80m2 - 3 quartos - lote com

392m2 - R$ 17.000,00
• VILA LALAU - alv, com 100m2 - 3 quartos - lote com

405m2, R$ 45.000,00 - parcela
• ÁGUA VERDE - mista com 140m2 - 5 quartos - lote com

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

320m2 - 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
• Waller Marquardt - alv. com 90m2 - (2 quartos - lote com

333m2 -_ R$ 45.000,00 - aceita troca igual valor)
OFERTA0
• Casa em alv. com 170m2 (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 60meses.
Tratar 973-3623 com Roberson

CRECI7402

VENDE-SE TERRENO
• Terreno no Jot. Do .luca - Ilha da Figueira - com l.l.'iO x 25JI() = 164.75m2 - R$ I J.(l(If).OO
• Terreno dc esquina na Rua Bahia - Juraguã Esquerdo com 2.\o.nnm2 • aceita troca por terreno Oll casa na praia - R$ I :S.noo.oo - nego
• Terreno na Rua Waller Marquardt - prõx. Posto Cidade - COIll I .900.00m2 com rés dc eucalipto - R$ óO.()()O.()O - ncg.
• Vende-se totes no Residencial Miranda - veno Volkmann - valor R$ l.:Sf)O.()() de entrada + :SO parcelas
• Loteamento Alzira HArdt - ßR -t!6 defronte ao Posto - R$ 2.0nO.Oo entrada c saldo cm 50 meses

Sobrado na Rua Adolorato D. Pradi -

Iguâ Esquerdo - com 2 qtos, sala, cozinha,
banheiro, dispensa escritório - R$

18.000,00 entrada + financiamento

• Casa na ltajuha - 200m2 dc alvenaria - terreno com 12.1Hlm dc fronte c rundes c 24.40 nos lados direito e esquerdo. totalizando 292.ROm
,R$ 4'i.UIJII.1J1l
• Terreno na Ti tu dos Pereira - Rua Richardt Pisckc. I. 144m2 frente 2órn - fundös 26m - ludo direito 43.20m - lado esquerdo 4.t90m - R$
25.()()O.(J()
• Terreno nu Tira ·dos Pereiras - Rua: Richard! Pisckc - 3.9R 1.70m2 - treme 54.(ll)1l1 - fundös 54,09111 - lado direito - 72.90m - lado esquerdo
cm 74.30m - R$ 6:S.(lOO.Of.)
• Tira ôos Martins - treme cm 15m - Iundos 15m -Id -Jc - 21.(){)tll- total em.1.10.()Om R$ X.uoo.on
• Terreno com casaua Rua Carlos Eggen. 669 - terreno frente cm l ô.üüm. lundos em lô.üüm - lota! (156m2 - Casa !40m2 - 2 qtcs. I suíte.
1 (I sala TV, I escritório. lavanderia. 2 banheiros. dispensa. 1 puxado em consuuçâo - R$ 70.()()[).OI)
• T\!1TeIlO defronte ao lidcr - frente e turnlos em Zü.üüru lado esquerdo c direito crn 2 lDüm lotai 24(1.1JOm2 - R$ (i.()UO.DO
• Quatro totes un cidade dc Penha (praia) - R$ 16.(J(l{).()(l

APARTAMENTOS
• Apto na Vil Nova com 2 qtos. pronto pura morar - R$ 12.()(){).Oo entrada + parcelas mensais
• Apto nu Rua Leopoldo .lanscn. ]05 - Edif San Miguel - com 3 qtos. sala. cozinha, banheiro. área dc serviço. garagem. portão eletrônico.
playground. churraxqucitu - centro - novo - R$ 45.0I)O.flO - nego
• Apto na Rua José Enuncndocrfcr - Edif. Pctunin - com 2 qros. 1 banheiros.lavanderia. saln.cnpa. cozinha. garagem r/:2 carros - R$ 5KOO().(lo - nego
• Apto na Rua JOSI! Emmcndocrtcr - Vila Lcnzi com 3 41Os. sala. cozinha. banheiro. lavanderia. garagem - [{.'li ó().f)()11.00 - ncg,
• Apto ne Rua Procópio G. dc Oliveira- Edif lxabcla com 1 surre. :2 qtos. sala. copa. cozinha. banheiro. lavanderia. garagem. churrasqueira.
portão clcuunico. elevador. píscína no prédio - R$ 66.0I)O.(lfl - ncg. aceita troca por casa - Vila Nova - Chnmpagmu

CASAS
• Casa dc alvenaria - Estrada Nova com 3 qtos. sala. cozinha. banheiro. lavanderia. garagem OO.()()m1) - Entrada + finunciamcnto de R$
12.''.( 10 mensal
• Casa mista na Burra com :2 qtos. sala. cozinha. banheiro. gurugern. murada somente dc um lado - terreno com 16.00 x 25.00 - 400.0f)m2-
R$ I 1\:OOO.OU - ncg.
• Casa mista na Rua Águas Claras - Hila da Figueira - com 2 qros. sala. cozinha. copa. hunhciro. arca dc serviço - terreno com (I 5.()O x 2.l.7.'))
- .156.251112 - R$ 21.(l(lfl.O(l - nego
• Casa no Rau com :2 qros. sala. cozinha. hauheim. lavanderia. toda murada - terreno cem 420,OOin2 - R$ 26.IUH).{)1) - nego
• Casa dc rnadcira na Rua João Januärio Ayroso com RO.OOm2 - 3 qios, sala. cora. cozinha. banheiro. lavanderia. garagem - terreno com

h70.0om1 - R$ 45.0()().OO - nego

CHÁCARA
• com ó6 mnrgns sendo R(l� pastagem. piquctcuda. 7 lagoas dc peixe. casa para chacrciro e rnnchcs - R$ 42.000.on - nego
.• Checara nu OR sentido Massarunduha/Blumcuau. próx. As Pedras Brancas. de .:JóR.OlHhn2 sendo 651k aprovcitävet, 2 nascentes. bastante
capocira. consuuçãn dc S()llm2 e galpão - R$ 161l.0n(�.(l() - neg.

GALPÃO
;� • Na Estrada Nova dc esquina a If)Onlts dc asfalto. I pré.mojdndc inacabado commezanino de 30().O()1111 - 2 galptles pronto com luz
.-:-

!rifai'.iclt dc 140.()l)m2 + l kitinerc COIll I qto. cozinha. banheiro - R$ 27.500.0ll - nego

PRÉDIO
.,
• Na rua Ccl. Procópio Ci. d� Oliveira esq. ct Darão do Rio Branco - parle T�ITL�a com .' salas l"omerdais (alugadas) Pane Supt.'.ri()r

f com um apanamenlO ele 260.0n1ll1 (alugado) - terrCllo com 700,OOm2 - R$ 320.0nO.oo - ne.g. al"l�ita imóvel em Jaragtli� e carro

f
I SALACOMERC�L

\.::: • Na Rua Mal. DÜ(ldoro da FOlls(xa - defronte ao CoI. S,io Luiz - Edif. Chiodini - com 61.00m2 - YandaF- frontnl - R$ .153)()().f)O - nego

Casa na R�a João Franzener - Próx. Igreja
São Luiz - com 1 suíte, 2 qtos, 2 salas, copa,

" '

cozinha, 2 banheiros, lavanderia, garagem»
terreno com 480,00m2 - R$ 70.000,00 - nego

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Creci 1749-J 372-M1 ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
.

I'

IMOBILIARIAS LTDA. -

Imperdível Promoção Especial de 5 anos da Itaivan
.

Tudo issoporapenas R$ 145.000,00

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

* Imóvelresidencial
* Localprivilegiàdo
totalmente residencial
*Rua CamiloAdreatta - Barra

{,\
* Próx. bancos, colégio,
padarias, lojas,
supermercado e outros
*Metragem-do sobrado: 380m2
* Terreno: 592m2 - todo

murado, jardins, portão
eletrônico

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

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

* 20 piso: 2 suítes clmobília,
sacada, banheiros clblidex e
banheira de hidromassagem
- 2 dormitórios clsacadas e

armários imbutidos
-bwcsocial

* Térreo: dep. empreg. clbwc
- cozinha ampla com móveis
sobmedida
- sala estar � jantar com piso

em granitg
- hall de entrada especial
- lavado em granito
- quatro de hóspedes
-lavanderia
- garagem pl2 automóveis
- piscina ampla com
cascata \__

- salão de festas corri

churrasqueira, bar e
banheiro

Ed. Verona - Czerniewicz - cl 1 03,95m2 - 1

suíte + 2 dorm - R$ 48.000,00

Residencial Champagriat - cl 224,50m2 - 1 suite,
closet, banheira hidrornassaqern, 2 darm.,
cozinha cl mobilia - R$ 85.000,00 + tinanc.

����������.r.��

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
PLANTÃü: 973-3341

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
· Rua Pastor Albert Schneider (Lot. VENO VOLKMANN) - R$ 6.800,00 - A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00
+ parcelamento
• Rua trineu Franzner com área de 460m2 - A$ 3.000,00 de Entrada e o saldo atê 36 vezes.
• Rod. SC 416 (LOT. HAROT) Lotes - R$ 8.000,00 - A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00 e SALDO parcelamento
atê 50 meses.

.

• Rua Pastor Albert Schneider com área de a.300m2) - R$ 100,000,00 - PARCELADO
• Rua João Januário Ayraso - Lote co 600m2 (esquina) - A$ 16.000,00 - PARCELADO - aceito carro popular 97/98
• Rua João Januário Ayraso (LaI. IMPERADOR) - Lote com 1.091mZ• A$ 15.000,00· parcelado
• Rio Cerro (próximo CHOCO LEITE) . Lotes . R$ 4.500.00 a viste
• Rua Expedicionário Alfredo Benker . Tifa Vogel 1.418mZ • Edificado como uma casa de madeira 50m2• RS
24.000.00 parcelado

CASAS
• CENTRO· Rua Jorge Lacerda > Casa de alvenaria de 291m2 {inacabada} . 1" piso:'garagem para 2 carros, sala
ampla. churrasqueira, ,?WC e dispensa . 2" piso: 1 sulte. 3 quartos. sala ampla, dispensa, banheiro e TERRENO
com 402m2• R$ 110.000.00 (aceita carro ou imóvel de menor valor).
· ÃGUAS CLARAS· Casa de alvenaria (piso térreo 109m2, sala, cozinha. 3 quartos. bwc e garagem e 2" Piso: de 36m2

próprio e completo para festas recreativas . Terrenos 950m2. R$ 28.600.00 . R$ 15.000,00 entrada e saldo parcelado).
• Senha Weege • Bairro Jaraguá 99 . 4 qua rtos. sala. copa, cozinha. bwc, disp .. qaraqem . terreno cl 643m2• R$
50.000,00 • Aceita carro ou sítio de menor vetor

SíTIOS
RIO DA LUZ· a 2 km da CEVAL . Terreno com 543.000m2, com muita água, próprio pare pastagem e lagoas, com
energia elétrica. edificado com um galpão de madeira . RS 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis tê o valer
de R$ 50.000.00).

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

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

. (toda murada)
SALA COMERCIAL· Rua João Planinchek de 230m2• R$ 550.00

Rua João Januário AYAOSO· 125m2. A$ 500.00 com telefone
TELEFONE· Prefixo (376)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"
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Barra Sul
Imóveis

VENDE

TERRENOS
1 - Terreno cl 1.044,50m' (28,00x37,30) - Rua Angelo Hubini, esquina Rua 750, na
Barra ' (defronte Ciluma)
2, Terreno çl 358,00m', Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos Girolla - R$ 19.000,00
3, Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00.
4 - Terreno cl 673.58m' - Rua Bertha Weege, defronte Agha, na Barra - R$ 19,000,00
- 50% entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.

.

· 5 - Terreno e! 329,00m' (14x23,50) - R. Ernesto Lessmann - Vila Lalau, 'R$ 12.000,00
aceita carro até R$ 8.000,00, .

6 - Terreno cl 600,60m' - Hua Victor 'Salier, na Barra - R$ 16.000,00
7 - Terreno no Residencial lrnpérador - -R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo
até 10 x - Total R$ 11.000,00

.

8 ' Terreno e! 408,70m', Jardim Hruschka li - R$ 4,000,00 + 30 x R$ 334,00
.

síTIOS
1 ' Sítio cl 137.500,00m', área toda plaina localizado em Garibaldi,. distante 5 Km
da Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 110,00m'
e a outra cl 117,00m' com laje e uma de madeira cl 80m', duas granjas de porcos
com capacidade para 300 porcos. uma área para reprodução, dois galpões com a

área total de 280,00m' para embalagem de bananas, 25.000 pés de banana e uma

lagoa enorme de peixes - R$ 180.000.00 ' aceita eaminhão

CASAS
1 ' Casa de alvenaria cl 60,00m' - Terreno cl 718,00m' , Rua Júlio Pedri - Vila Nova
- R$ 42.000,00 .

2 - Casa em alvenaria cl 157.00m' mobiliada e mais uma ci 60,00m' semi-acabada,
terreno cl 2,013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider. sin°. Aceita outro
imóvel como parte em pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo,
Vila Nova - R$ 130.000,00 - Negociável
3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria,
um com 60,00m' e outro com 50.00m' - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa alvenaria com 190,00m' - terreno 485,00m' (20x24,25) Jaraguá 99 - Rua
929, 101, Alfredo Butzke - Lateral Bertha Weege - R$ 37.000,00
5 - Casa alvenaria com 250,00m' outra com 180,00m' - duas salas corri 72,00m'
e mais um galpão em alv. ct 66,00m' - Terreno com 1.677,00m' - Rua Rio Branco,
quase esquina Reinoldo Rau ' R$ 400.000,00 (negociável).

APARTAMENTOS
1 - Edifício com 2 pavimentos tendo a área total de 404,00m', 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 c/36.00m'. Rua Angelo Rubini, 972. na Barra, R$270,00
2, Salacomercial c/34,62m', Rua Reinoldo Rau, esquinaGuilhermeWeege, Centro- R$200,00
3, SalacomercialC/l00,00m', Rua Pastor A. Schneider, 871, naBarra- RS400,00
4, Salacomercial e! aproximadamente, 30,00m', Rioda Luz I, próx. NaneteMalhas' R$120,00

1.- Apartamentoc/2quartos,garagem, RuaJoaquim A. Girolla, 21 O. Lot. Papp, na Barra- R$ 290,00
2, Apartamentoc/2quartos, garagem, RuaAngelo Rubini,.880, na Barra - RS 250,00
3-Apartamentoc/l quarto, 2 bwc, garagem, RuaAngeloRubini, 1223, nBana - RS230,00
4, Apartamento c/ t quarto, garagem e demais dependências, Rua Ercílio Bertoldi, (Rua 508), na Barra
-R$180,00
5 - Apartamentoc/3 quartos, garagem edemaisdependênc'ias, Rua PastorA. Schneider, t t 87, na Barra
- R$250,00
6 - Apartamentoc/3quartos edemaisdependências, Rua PastorA. Schneider, 759, na Barra, R$ 230 ,00

1 - Casa de alvenaria c/3 quartos, garagem e demais dependências, RuaWolfgang Weege, sin°, na
Barra-R$200,00
2 - Casa de alvenaria c/2 quartose demais dependências, Rua Francisco Hruschka, 1420, Ana Paula
,R$230,00 ._

3 - Casa dealvenaria c/1 quarto e demaisdependências, Rua Padre A. Boeing, Pedra Branca, na Barra
- R$80,00
4 - Casa de alvenaria c/I quarto e demais dependências, Rua JoãoMaass, lote 21, lot. OuroVerde
R$130,00
5,Casamista e!2quartos e demais dependências, Rua Lat. BerthaWeege, Lot. Satlher, na Barra - R$
t60,OO
6 - Casamista e! 1 quarto e demais dependências, Rua Padre A. Boeing, Pedra Branca. na Barra - r$
100,00

RUA ANGELO RUBIN I, 1224 - SALA 09

TERRENOS

- Apto cl 147m2 - com suíte + 2 quartos e demais

dep., sacada cl churrasqueira - Valor Total R$
64.000,00

- Apto cl 123m2 com suíte + 1 quarto e demais

dep. sacada cl churrasqueira - Valor Total R$
54.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo- Rua Marina Frutuosoesq. com Rua LeopoldoMatheiro
- Apto. c/I suíte + 2 qtos ou 1 suíte + 1 qto e dernais dep., todos têm sacada cl churrasqueira. Ent. a partirde R$16.800,00 + parcelasa partirde R$ 751 ,73 corrigidas
peloCub.
Residencial AmaranthusRuaAdolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
'Apto c/306m', com suíte+ 2 quartos, dep. empregada completa, edemaisdependências, com 2vagasde garagem. Edicíciocom grandeárea social (piscinastérmicas,
salões defestas,salasde jogos, quadra de esportes, quiosques ... ) Valor: R$ t 42.000,00 sem acabamento intemo.
Edifício TowerCenter- Rua JoãoMarcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. n0703 e 1103: 2qtose demaisdep. - Entradaapartirde R$28.400,00eassumirparcelasdecondomíniode construçãode R$ 778,44
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 18.500,00 e parcelas de R$ 501 ,91.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, próx. ao Beira Rio
- t Sala comerciai c/1 t 1, t 4m'de área total (t 08,57m'de área útil). Entrada de R$ 45.1 00,00 + assumir parcelas decondomínio de construção de 2,404 Cub 's
(RSt .OS8,00)
Condomínio Residencial Prímula - Rua ArthurGumz, Vila Nova (Próx. ao Fórum)
'Apto cl suíte + t quarto e demais dep., cll vaga de garagem, Entrada de R$ 25.500,00 e assumir parcelas de condomínio de construção de 1 ,746 Cub's (790,20)"

\ CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702C/225m'- suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2garagens, salão
defestas, piscina. Preçototal incluindo acabamento diferenciado - R$ t 25.000,00
'Apto. 303: e!219,00m2-suíte+2qua-rtos, dep. empregada.sacada c/ churrasqueira, 2 vagasde garagem, salãodeiestas, piscinas
-Preço total sem acabamento, R$ t t 0.000;00
- Aptoe!suíte + 2 quartosedemaisdep., Rua Barãodo Rio Branco- Ed. Schiochet- RSS5.000,00 (entrada +assumirfinanciaménto)
- Apto, e!2 quartos, 2banheirosedemaisdep. - semi-novo- RS50.000,00

.

-Apto, c/suíte + 2 quartos,.bwc social, sacada c/churrasqueirae demais dep., área total de 92m'- Rua Bahia - Entrada de R$27.000,00+ financiamentode R$28.000,00
Casaem alvenariac/2t2,00m', num terrenoc/420,00m'- Rua LuizSpézia, n" 1 Ot -próx. ao Acaraí - R$ t20,000,00
-Casa emalvenariac/aprox. 260,00m'- R. Bernardo Dornbusch, 1678� R$ t 50.000,00
- Casa de alvenariac/aprox. 150,00m'-l'1ua MaxWilhelni - R$ 75.000,00-Troca-se porterreno centraldeaté R$ 30.000,000uoutracasa.
- Casa semi-acabada de alvenaria cl t 25,00m', num terreno de 945,00m" Rua ÁguasClaras,Jlha da Figueira, 1'1$ 29.000,00 ou troca porcasamais central
- Casa em alvenaria c/200,00m'-1 suíte+ 3 qtos, dep. ds empregada completaedemais dep., boa área churrasqueira, garagem para2carros - Rua Heinrich August
Lessmann, 230- R$ 58.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com SO,30m; +mezanino, num terreno c/450,00m' - R. FerdinandoKruegers/nQ, lote 132 - R$26.000,OO
- Casa c170,00m' num terrenoc/750,00m'- RuaJorge Buhr249 (Fundos), Bairro ÁguaVerde - Próximo a FERJ.
- Casa c/18 t ,00m' - 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., cl garagem p/2 carros. Com uma edícula em alvenaria c/55.00m'- Rua Irmão Leandro, 750 R$ 85.000,00
- Casa emmadeiraC/150,00m', terreno e!595,00m'- Rua Martin Stall- R$47.000,00
- Sobrado em alvenaria com 350,00m'- Rua Leopoldo Jansen, 20, R$ 200.000,00
- Casa em alvenaria e! 120,00m' - ruaArthurHenchel, 46 - R$ 60.000,00
- Casa em alvenaria c/225m'- terreno cl551 ,00m' (semi-acabada) - Rua Edward Krisch 320 - R$11 0.000,00

, Terreno c/43.689,00m'- RuaJoinvilie. pröx. Persianas Engler.
- Terrenoe! área de22.S92,00m'- Rua Rodolfo Tepassé, a 100metros da Rod. BR 280, R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de 102.752,00m' - RuaWalterMarquardt, präx. ao PostoCidade II.

'2terrenos na RuaGuilherme H. Emmendöerler, próx. aoColégioJulius Karsten, 1'1$ 15.000,00 cada
- Terreno c/450,00m' - Loteamento Versalles. final da Rua Ferdinando Krueger- R$15.000,00
- Terrenoc/350,00- R. LateraldaJosé T. Ribeiro- Próx. TubosMohr- R$ tO.500,000uentrada R$3.000.00+5parcelasde R$1.500,00
- Terrenoc/86.000,00m'- (20.000,00m' pianos) -Barra do RioMolha, 500metros da gruta - R$45.000,00
- Terrenocl 364m'- Rua Erich Sprug- Vila Rau- R$15.000,00

'

- Lote de esquina c/51 O,OOm'- Loteamento Renascença - R. PrefeitoJosé Bauer- Vila Rau - R$17:000,00
- Lote c/362, 18m', Loteamento Renascença - Vila Rau, R$ t 5.000,00
, Lote n° 09 e!442,00m', no Loteamento Hruscka - Bairro São Luiz - RS 12.000,00
- 02 terrenos no loteamentoSanJosephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m' - R$42.500,00, cada terreno
- Ot terreno com 550.lJDm'na Rua Martin Sthal, próx.Fórurn - RS42.000,00
- 02 terrenos, RuaCentenário (esquina), R$15.000,00 cada
- Lote n'O t ,e!688,27m', localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado"Condomínio das Azaléias" - R$ 25.000,00
- TerrenoC/37S,00m' - RuaCelestino Depiné, LoteamentoChampagnat
- Terreno c/630,00m' - Rua .Joinville, emfrente ao LíderClub - R$ 75.000,00 ii vista troca poroutro imóvel ou área construída.
, Terreno cl364m2 - Rua Erich Sprung - Água Verde, R$ t 5.000,00

, LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa em alvenaria c/3 quartos e demais dep. - Rua João Planinschek, 685 - fundos
-Casa em alvenaria c/3 quartos e demais dep., Rua Erich Sprung - Bairro Água Verde
- Casa de madeira c/3quartose demaisdep. - Huajosé Teodoro Ribeiro (fundosdon° 355) - Próx. ii Indumak
- Apto. c/2 quartos, demaisdep. - Rua Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente ii Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demais dep., Rua Eleonora Salier Pradi, 307 - Ed. Antúrio
- Apto. c/2 qtos e demais dep. - Rua Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster (Fundos doAngeloni)
- Apto c/ suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet
- Apto c/3 quartos e demais dep. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
- Apartamentosno Ed. Dianthus- Rua Marina Frutuosoesq. c/Ângelo Schiochet, c/suíte + 2 quartos, dep. empregada e demaisdep. (sacada e!churrasqueira., 2vagas
de garagem), prédio com salão de festas e piscina.
-AptosnoCondomínioResidenaalAmal)'llis,RuaÂngeIoTorine/li,VilaNova(1'locação), cornsuãe- 1 CXJ2quartosedemaisdep.,sacadadchurrasqueira,garagerneboxparadepósito.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JARAGUÁ DO SUL - CASAS
Ref.208 - área de 120.00m2- 3 quartos' R. Alidor Giessler - R$ 28.000,00 (Negociaveis)
Ref.455 - área de 117,00m2- 3 quartos- R. da Abolição, R$ 24.000,00 + financiamento

Ref.243 - área de 72,00m2- 2 quartos- R. Úp. Fidélis Stinghen - R$ 38.000,00 (Negociavéis)
Ref.301 - área de 120,00m2- 3 quartos- R. Helmult Hansen - R$ 83.200,00
RefA30 - área de 104,00 m2 - 3 quartos - Rua Domingos Rosa (Figueira) R$ 2;;.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 pare. de R$ 505,40 (Em Construção)
Residencial 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. Pérola Negra Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 107.12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Marina

Frutuoso - Entr de R$ 52.000,00 + 12 pare. de R$ 900,00 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra Apto 101 - áreas de: 173,30m2 total e 107, 12m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Marina

Frutuoso - Entr. de R$45.000,00 + 12 pare. de R$ 1.000,00 (Em Construção)
Residencial Ágata - Apto 101 - áreas de: 162,30m2 total e 100,12m2 privativo - Suite + 2 quartos
R.Nelson Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento

Residencial Ágata - Apto 401 - áreas de: 161,41m2 total e 99,52m2 privativo - Suite + 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 privativo - Suite + 2 quartos- R.

· Nelson Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento

Residencial Jade - Apto 101 - áreas de: 152,05m2 total e 91 ,43m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$11.000,00 + 47 pare. de R$ 827,28 (Em Construção)
Residencial Jade - Apto 102 - áreas de : 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suite + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 8.053,63 + 47 pare. de R$ 619,51 (Em Construçào)
Residencial Esmeralda -Aptos cl suns-z quartos-áreas de 210,34m2 total e 128,78m2 privativo-R. João
Picolli-66 parc.de R$962,36(1º andar)Lançamento/66 parc.de R$1.055,99(demais andares)Lançamento
Residencial Esmeralda - Aptos cl suite+1 quarto-áreas de 105,36m2 total e 64,74m2 privativo-R João Picolli
-66 parc.de R$ 483,74 (1º andar)Lançamentol 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 - Suite e 1 quarto - Rua Jorge
Lacerda - R$ 55.000,00 (negociáveis).

-

Residencial Talismã - Apto 401 - área de 202,41 m2 total e 124, 16m2 privativo - Suite(cl hidro) e"'2 quartos -

Ru� ,Jorqe L�cerd� - RS 95.000,00 (negociáveis)

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
rasa emGuaramirim)

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
RUA CEL, PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA. 1207 - JAlIAGUÃ DO SUL. - SC -

FONE: 371·2357
VENDE

CASAS
• 104 - SAO LUIZ - Alvenaria com 80m2 - 2 quartos, demais dep. - R$ 20,000,00
• 109 - ANA PAULA - Alvenarfa 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 -�erreno com 421 m2 - R. Henrique Behling - R$ 11_000,00
• 21 0_- VIL� LENZI - Terreno com 420m2, R, Irmão Leandro - próx. Salão União - R$ 7.500,00
• 211 - JGUA ESQUERDO - Terreno com 345m2 - Rua João Januário Ayroso - R$ 25,000,00
• 214 - VILA RAU - Terreno com 596m2 - Rua Bertoldo Hort - R$ 12,000,00

APARTAMENTOS
• 502 - CENTRO - com 3 quartos, demals 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

Litoral: Apto, cl 1 quarto, mobiliado-Piçarras, R$20,000,00, Troca por terreno em Jaraguá do SuL -

Litoral:Ca,sa de alvenaria, 140,00m2 - 4 quartos - Centrá - Piçarras, R$45,000,00, Troca por casa em

Guaramirim ou Jaraguá do Sul.
JARAGUÁ DO SUL - TERRENOS

ReI. 77 -área 405,00m2 - 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
Ref.506 - área de 300,00m2 -1 suite(c/hidro) :. 3 quartos - R,28 de Agosto - R$ 110:000,00 (Negociáveis)
Ref.82 - área de 180,00m2 - 3 quartos - R, Agostinho Valentim do Rosário - R$ 27,000,00 (Negociáveis)
ReL85 - área de 128,00m2 - 4 quartos - R. João Soter Correa - R$ 45,000,00 (Negociáveis)
Ref.251 - área de 136,00m2 - 3 quartos - Rua Nabor S. Lima.- R$ 29,000,00 (Negociáveis)
RefA26 - área de96,00m2 - 4 quartos - VilaAmizade (Schroeder I) - R$ 15,000,00
Het. 179 - área de 85,00m2 - 3 quartos - Rua Agostinho V, do Rosário - R$ 25,000,00 (Negociáveis)
Ref.354 - área 90,00170,00 m2 - 3/2 qtos - Rua Alexandre Lenfers - (Mista e Alv.) R$ 38,000,00 (02 casas)
ReI. 433 - área 122,00m2 - 3 quartos(cl teletone) - Rua Reinaldo Jung, 136-R$ 30,000,00(aceita carro)
ReI. 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$22,000,00
ReI. 417 - área de 100,00m2 - 3 quartos - Rua Carlos Lizemberg - R$ 12,000,00(troca pl terreno menor valor)
ReI. 403 - área de 100,00m2 - 2 quartos - Vila Carolina - R$23.000,00, (Negociáveis)

,

GUARAM/RIM - TERRENOS
ReI. 428 . área de 25,000,00m2 - Estrada Corticeira(Ao lado Igreja)R$37,000,00

-

ReI. 611 - área de 952,50m2 - Rua Pedro Francisco Klein, R$16,000,00 (negocia/parcela)
ReI. 505 - área de 286,00m2 - LaI. Agostinho V, Rosário, R$7,500,00
ReI. 200 - 'área de 1 ,680,00m2 . LaI. Got Lieb Kinas (Próx. a Imam) R$ 35.000,00
ReI. 413 - área de 1 ,000,00m2 - Rua João Maluta Jr. (Centro) R$23,000,00(Negocia/parcela/aceita carro)
ReI. 274 - área de 1_000,00m2 contem galpão de alv. pl empresa, R, Athanásio Rosa - R$' 75,000,00
Ref,429- área de 6,000.000,00m2 - 02 casas - cachoeiras - mata nativa - R$ 1.600,000,00
ReI. 509 -área de 502,00m2, Totalmente murado, pronto pl construir - R$13,000,00 (Aceita telef. convi 373),

GUARAMIRIM - CHÁCARAS/SITIOS/FAZENDAS
ReI. 197 - 215,000,00m2 edil. 2 casas de rnac. rancho, lagoas, pomar. - Est. Pta Camp, - R$ 45,000,00
ReI. 353 - 130.000,00m2 (50%_.8rroz - clcasa de rnad. R$ 75,000,00 (Ac, casa em Jguá),Reduz o valor á vista
ReI. 425 - 2,000,00 - e/casa alv, 126,00m2 - 03 qtos. - lagoa - toda cercada - Corticeira - R$ 30,000,00 -

Troca

GUARAMIRIM - APARTAMENTOS
Ed, Topázio - Apto 202 - Suite + :2 quartos - áreas de: 146,70m2 total e 94,29m2 privativo - R, Gerônimo
<Corrêa - Entr. de R$ 20,000,00 + 29 pare, de R$ 642,24 (Em Construção)
Ed, Safira - Aptos com suite + 2 quartos - áreas de: 184,ô8m2 total e 122,80m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa inicio da obra Julho 99 - Entr de R$ 4.894,14+ 60 parc.de R$ 815,69 Lançamento
Ed, Safira - Aptos com suite + 1 quartos - áreas de: 144,69m2 total e 94,28m2 privativo - R. Gerônimo
Corrêa
inicio da obra Julho 99 - Entr de R$ 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

Lar Imóveis

Terreno na Rua Amazonas com 6,OOOm2- Centro,

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

Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira - com 397m2_

Terreno na Rua Pastor Alberto Schinaidercl 3080m2 - Aceita-se troca,

Lotes Financiados cl Parcelas de Hum salário mínimo no Lot. Vicenzi eGadotti - Bairro Santo Antonio,
Lote na Rua Angelo Minei cl 300m2,
Lote na Rua João Planinschek cl 330m2,

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais financiamento,

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

Chácara.em Três Rios do NOI1e. cl 23 margas, 2 casas. água e luz,

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

Juízo DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE SORTEIO DOS JURADOS
o DOUTOR ELLESTON LlSSANDRO CANALI, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2' VARA'CRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUÄ

DO ?UL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC:
.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que tendo sido designado o dia 20 de a90st0/99, às 9:00
horas, para ter lugar a Sessãode Julgamento pela Tribunal doJúri desta Comarca da acusada ROSÁNGELA APARECIDA ROSA, procunciada
nos autos do Processo Crime n° 036.93.000049-3,

E, ainda, tendo sido designado o dia 26 de a90sto/99, às 9:00 horas, para ter lugar a Sessão de Jutgamento pelo Tribunal doJúri desta
comarca do acusado ROGERIO JOÁO ROCHA, pronunciado nos autos do Processo Crime n° 036.92.000221-3, foram sorteados na forma da Lei,
os seguintes JURADOS:

-,

1- OSNILDO REIF: 2- WALTER L, WATZKO: 3· JOÃO WALDOMIRO HOHL: 4- DENISE A. TAMBOSI: 5- EUGÊNIO BUSNARDO: 6-
VÃNIO CERON: 7- CHARLES A BF-IETZKE: 8- RENALDINO RAHN: 9- CACILDA DALILA HERTEL: 10- MAGALI MUELLER RADUNZ: 11·
SUELI FERNANDES: 12- ERMELI MARIOll3- SONI-BEBER: 14-ARIOVALDO XAVIER DOS SANTOS: 15-ITAMAR DASILVA: 16- WILMOR
W. ZUNINO: 17- SÁVIOTARCíSIO SATLER: 18- FLÁVIO JOSÊ DO NASCIMENTO: 19-JOSEJAIME FAUST: 20- NANCI S, ZIMERMANN:
21- ADRIANA CAMPOS.

.

FAZ SABER, maisque nas referidas sessões serão julgados os Acusados ROSÁNGELA APARECIDA ROSAe ROGERIO JOÃO ROCHA.
respectivamente. ficando os Senhores Jurados sorteados, convocados a comparecerem neste Juízo, na Sala do Tribunal do Júri, nos dias e hora
supra mencionados, sob as penas da Lei se faltarem sem justa causa.

E, para que chegue ao conhecimento de Iodos foi expedido o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum.

Jaraquá do Sul, 19 de julho de 1999, Eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã Judicial, o subscrevi.

ELLESTON LlSSANDRO CANALI
Juiz de Direito Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULOS NOVOS
E USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

�:

ercu os
Jaraguá do Sul, 24 de julho de 1999

Novo Golf nacional
A nova versão do Golf
é um sucesso nacional,
isso sem contar que o

preço não é dos

melhores, mas irá'
melhorar com a versão

nacional, que será
fabricada em São José
dos Pinhais, Paraná.
Na versão anterior, que
foi lançada em 1994, o
carro vendeu mais de
100 mil unidades,
sendo o importado
mais vendido no

Brasil. Na Europa foi

lançado em 1974,
sendo o primeiro carro

da marca a utilizar
motor dianteiro e

arrefecido a água, e

que após 35 anos se

tornou o carro mais

vendido na Europa,
depois do Fusca, e

mundialmente já
vendidas 19 milhões.
de unidades.. O novo

modelo do Golf dispõe
de três motorizações e

o modelo nacional
também irá dispor de

CASA DO- AUTOMOVEl
AUTOPEÇAS EM GERAL

Correias e rolamentos industriais

4a·rl·I'M?tm·'.ti

Rua: Eleonora Satler

Pradi, 80 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC

Fones:
372-3675
371-7157
371-7292

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

�&):...GD f!J; C2;:J gOmO

11����'
Telefone: (047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
.

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC A fábrica de São Jo�é dos P-inhais irá fabricar o Gol.f e o Audi A3 nacionais

quatro tipos de
acabamento. A versão

básica do modelo conta

com motor de 100 cv e

1.6 litros, com bloco e

cabeçote de alumínio e

coletor de admissão
variável. A mesma

versão precisou de

12,2 segundos para ir
de O a 100 km/h,
alcançou os 180,5 km /
h de velocidade
máxima e teve

consumo de 12;4 km/
litro na cidade e 14 km/
I na estrada a 100 km/h.
O modelo, com motor

2.0 litros e 115 cv terá
dois níveis de
acabamento: 2.0 Base e

2.0 Mid. Está versão

pode chegar a 195 km/h
e fazer de O a 100 km/h

em 10,5 segundos. O
modelo mais completo,
top de linha, vem com

esportiva sigla GTI, e

que tem motor 1.8 litro

turbo, de cinco válvulas

por cilindro e 150 cv de

potência. Nesta versão o

veículo chegou a uma

velocidade máxima de

209,7 km/h e fez de O a

100 km/h em 8,8
segundos. O Golf terá
de série, em todas as

versões, volante e banco
do motorista com

regulagem de altura,
direção hidráulica,
freios.a disco nas quatro
rodas, relógio, abertura
interna do porta-malas e

hodômetro digitais. Os
opcionais são o ar

condicionado de
.

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

a

controle manual ou

eletrônico; freios ABS e

câmbio automático de

quatro marchas. O Golf
nacional não terá

grandes diferenças em

relação ao importado,
por esse motivo que a

fábrica dará a garantia
de 12 anos contra

corrosão, que antes só
os europeus recebiam.
No momento o carro

será fabricado com só
50% de nacionalização,
mas na metade do ano

que vem irá

corresponder a 80%. O

que interessa com essa

nacionalização é se o

preço irá diminuir,
porque é o único item

que deveria ser de
série. que falta no carro.

Revendedor exclusivo

Certificado de garantia
De segunda à sextá: das 7:30h às 18:00h . sábado: das 7:30h às 12:00h concedido pela natureza

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FO RD

Vende-se Escort L, 89, cinza escuro,
rodas esportivas, preço a combinar.

, Tratar: 975-1753.

Vende-se Logus GLS 1.8,
ano 94, completo, clourode.

Valor: R$ 10.000,00. Aceità-se
proposta. Tratar: 975-4083.

CHEVROLET
UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
VEíCULO ANO COR COMBo

LISTA DE PREÇOS FORD
ESCORT 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 PREÇOS GM
CORSA WIND 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 BRANCA GAS.
SANTANA CS 86/86 PRETA GAS.
BRASíLIA 78/78 BRANCA GAS.

LISTA DE PREÇOS FIAT
PALIO COMPLETO 97/97 PRE:rA 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 Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166

Vende-se Ipanema, azul, GL, 1.8,
gasolina, vidros e travas elétricas. Valor:

R$ 9.500,00. Contato: 975-2394.
ALFA I64COMPLETÍSSIMO. 95 CINZA
VECTRA COMPLETO 98 BORDÔ
GOLMI 98 BRANCO
PALIO EL COMfLETO 1.5 97 AZUL

,RANGERSTX 96 AZUL
PARATI 97 . BRANCA
PALlOEDX 96 VERDE
UNOEP 96 PRETO

\

PARATI CL 96 VERDE
UNOGLX 4 PORTAS CI RODAS 95 BORDÔ
SANTANAQUANTUMGL

- 95 BEGE
SANTANA QUANTUM CLCOMPLETA 95 PRATA
PAMPA L 1.6 95 BRANCA
TIPO C/TETO, RODAS COMPLETÍSSIMÖ 96 GRAFITE
TIPO COMPLETO 4 PORTAS COM TETO 95 CINZA
SANTANAGLSI COMPLETA 94 PRETA

ESCORTHOBBY 1.6 94 BRANCO
TEMPRA COMPLETO 93 AZUL
ESCORT 91 BEGE
PRÊMI04PORTAS 89 . VERDE
VERANEIO DlESEL 89 BEGE
UNOI.S 81l PRETO
CHEVETTE 88 PRETOONlX
MONZASLE 87 BRANCO
ESCORT 87 AZUL

PRÊMIO 86 VERMELHO

PRÊMIO 86 BRANCO
JEEP IMPECÁVEL 80 AZUL

MOTOS
TITAN 98 ROXO
TITAN 96 AZUL
XT600 94 AZUL
XLX350 89 BRAN0:0
CB450 87 AZUL

XL 125 84 VERMELHO

Vende-se Kadett GL, ano 97. Contato
975-1753 com Nicanor.

Vende-se CorsaWind, ano 95, em
ótimo estado, R$ 3.500,00 + 24x de

R$ 272,00. Contato: 372-4514.

Vende-se S-l O chop, ano 98, completo,
impecável: Contato: 9101-2550.

VOLKSWAGEN
Vende-se Brasília, ano 78. Valor R$

1.800,00. Contato: 371-8273.

FIAT

Vende-se PalioWeekend, ano 98,
completo. Contato: 9101-2550.

OUTROS

Regata.

Motos
REGATA COMÉRCIO DE MOTO LTDA.

Vende-se Caminhão MB, 1620, R$
68,000,00. Aceita-se parcelamento.

,

Tratar: 371-3402.

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.

Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - se

CONFIRA AS VÁRIAS
OPORTUNIDADES QUE A REGATA

MOTOS TEM PARA VOCÊ
ECONOMIZAR NO SEU ORÇAMENTO

ADQUIRINDO SUA HONDA

MARTELINHO DE OUR
Tecnologia em microfunilaria

NÃO PERCA
ESTA CHANCEI

Desamassamos seu veículo sem afetar a pintura
Serviço realizado no mesmo dia
Orçamento sem compromisso• Adquira sua casa

própria (terreno,
apartamento ou
material de

construção.
Pagando apenas
R$128,00mensais

Custo muito menor do que o sistema convencional
-

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

NA COMPRA DE
SUA HONDA VOCÊ
GANHA 30 LITROS
DE COMBUSTíVEL.

CONSÓRCIOA
PARTIR DE R$ 53,00

• Ou compre o seu

carro usado ou moto
com parcelas

mensais de R$ 68,00.
Informações 371-

6032 com Luis Carloe
ou Djaimes, ou na

Reinoldo Rau, 399

,

RUA ADELIA FISCHER, 239 -

FONE: 371-2999

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

Fone: Jaraguá do Sul - SC .

C Io FI
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

NA M A R-I
Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone:' (047) 371,-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

"U'"t:ND 2. N•••
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
VEíCULOS -3

MarcalModelo Descrição Valor do Veículo Prazo Pes.Jurídíc 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$ 29�,66

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

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

JARAGUÁ DO SUL, 24 DE JULHO DE 1999

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

••

EMMENDORFER com. de Veículos
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

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

i � :'
[HEVRl1LET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A nova cara do Twingo NOVIDADES
o fracasso Smart

o Smart, aquele revolucionário carrinho mónovolume,
era a sensação dos europeus, até começar a ser vendido.
O primeiro problema foi que o carrinho nas estradas

alemãs cobertas de neve não parou em "pé", e houve uma

série de acidentes. Problema já solucionado, com um

novo sistema de controle de tração, daí foi o preço que
engasgou a frota já produzida, e que pelo total fracasso,

o veículo poderá ser extinto até o término do ano.

No Salão de Paris foi a no Brasil ele só desembarcou

primeira vez que ele em 1994. Mas o carro-

multiponto, que apesar de
ter cilindradas a menos, terá
mais cavalinhos, neste novo
motor serão 60 cv. O motor

também obteve uma maior
velocidade máxima, que
chega a 147,7 km/h, e

acelerou de O a 100 km/h em

14-�7 segundos, nada mal. O
novo propulsor colocado no
Twingo agradou muito aos

proprietários, pelo fato de
fazer na cidade 13,3 km/l e
na estrada 19,6 krn z l.

impressionante. O interior,
com aqueles botões todos
amarelinhos, fica com cara

de criança, apesar de ser

muito fofinho é destinado
aos adultos. O Twingo, na
versão básica, pode ser

obtido pOT R$ 14.200, e na

versão completa por R$
17.400, ambas vêm de série
com air bag e cinto com

, pré-tensionador para mo

tor is ta, vidros verdes e

terceira luz de freio. A ver

são mais completa conta

com ar-condicionado, trio
O mostrador digital no centro do pàinel reúne velocímetro, e lé tr ico e comando n a

combustível, relógio e hodômetro chave.

novidade trouxe mais agra
dos aos clientes da Renault,

apareceu, com carroceria

monovolume, banco tra

seiro corrediço, velocímetro agora vem com pára
digital localizado no centro choques na cor do veículo e

do painel e muitos botões lanternas dianteiras incor

coloridos, era uma inovação poradas aos faróis, e as

. para a década. Mas a idéia traseiras ga-nharam lentes
não foi tão ruim assim, o

.

salientes. Mas as diferenças
veículo já vendeu no mundo não estão só na carroceria,
todo 1,3milhão de unidades, o motor agora é um l,llitro
só no Brasil foram 7,9 mil com comando no cabeçote e

unidades vendidas, isto que injeção de combustível

SILENCAR
�TO� ..

AMORTECEDORES
�

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

PEL05°ANO
CONSECUTIVO EM

1° LUGARNA
OPINIÃO PÚBLICA.

GUINCHO
�i;;i4lt Nl? JI:;lAill, JI,:ú

311 ..5051
9973 ..528

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASAS DE ALVENARIA
Cód, 1003· CENTRO· R. GUILHERME DANKER • cl 190.00m' .• cl 3 quartos .• 2 bwcs. sala de estare

jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 80.000,00
Cód. 1006· CENTRO· R. LUIZ KIENEN· cl 282m'· Nova- aceita parcela
Cód. 1009· CENTRO· R. LEOPOLDO A. GERENT. 120m'· cl 2 qtos- R$ 85.000.00
Cód. 1021 . R. LEOPOLDO MANKE· sobrado cl 140m'· R$ 58.000.00· Aceila parcelamento
Cód. 1022· CENTRO· Erich Mieike cl 150m'· <I qtos. 2 bwc - R$ 90.000.00
Cód. 1026· CENTRO· Rua Walter Janssen- cl 117.31m'cl 3 otos- R$ 69.000.00
Cód. 1117· CZERNIEWICZ· R. Erwino Bublitzcl 144m'. cl suíte, 2 qtos- R$ 62.000.00· Aceila apto em

Blumenau
Cód. 1118· BARRA· RES. DNA JULIANAcl 150m'· suile + 2 qlos.· Aceita imóvel menor valor.

Cód. 1212· JGUÁ ESQUERDO· R. Horácio Pradi cl aprox. 90m'. c/3 qtos· R$ 35.000.00
Cód. 1214· R. JOSÉ EMMENDOERFER· cl 230m'· Suite. 2 qtos, escritório dep. de empreg .•

' R$
96.000.00
Cód. 1216· JGuÁ ESQUERDO ·.8. Luiz Spézia c/215.00m'. neva, cl suíte, 2 qtcs- R$ 125.000,00
Cód. 1352· VILA NOVA· Rua Henrique Spengler cl 376m'· suite. 2 qtos, escritório. piscina, garagem
par 4 carros- Terreno cl 900.00m'
Cód. 1353· VILA NOVA· R. Euzébio Depoy cl àprox. 200m'. cl suite. 2 qtos, pisclna- R$ 100.000.00·
Aceita chácara, apto.
Cód. 1371 • VILA RAU· Casa nova próx. a Ferj cl 90m'. 3 qtos· R$ 36.000.00
Cód. 1372· VILA RAU· Casa mista nova cl 70m'· R$ 26.500,00

TERRENOS
ceo. 2014·GENTRO· Rua OscarMohr, cl 421 ,04m'· R$ 25.000,00
Cód. 2072· AMIZADE· cl20.570m'· R$120.000,00
Cód. 2112· BARRA· Res. Dna. Juliana cl 430m'· R$16.000,00
Cód. 2116· BARRA· Res. Joaquim Girolla, de esquina cl 598.10m" R$ 25.000,00
Cód. 2117· ROD. PARA POMERODE· próx. Met. Lombardi cl 46.000,00m'
Cód. 2193· FIGUEIRA· LOT. JUCAcl307,50m" R$12.500,00
Cód. 2214 • JGuÁ ESQUERDO de frente d 500.00m'· R$ 20.000,00
Cód. 2216· JGuÁ ESQUERDO. esquina entrada Juventuscl479,00m'· R$ 27.000,00
Cód. 2314· VILA LENZI· ao lado Escola Giardini Lenzi cl3.813,00m'· R$ 70.000,00
Cód. 2351 • VILA NOVA· Terreno alto cl 646,00m'· R$ 25.000,00
Cód. 2373· VILA RAU· Fundos Tecnosol14 x 25· R$13.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3001 . ED. ELDORADO· suite + 1 qto semi mobiliado· RS 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. 3006· ED. SCHIOCHET· suite + 2 qtos, dep. empregada, cl garagem· RS 80.000,00
Cód. 3009· ED. MONTE CARLO· suite, 2 qtos, sacada cl churrasqueira, 2 vagas qaraçem- sem
acabamento final.
Cód. 3013· ED. SILVIO PRADI· CENTRO· Prédio OKm. Com suite, 2 otos- R$ 75.000,00
CM 3015· ED. MAGUILÚ· 2qtos. clgaragem· R$ 35.000,00
Cód. 3016· ED. CRISTIANE MONIQUE· Suite. 2 qtos, garagem pl 2 carros- R$ 60.000.00
Cód. 3211 • ED. FRAGATA· novo c/z qtos- R$20.000.00+financ.
Cód. 3352· VILA NOVA· suite + 1 qto. sacada cl churrasqueirra- NOVO· R$ 54.000.00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002· CENTRO· Rua João Marcatto· Ed. Tower Center 5° andar- Valor de 62,816 Cubs- entrega
em fevereiro/2001
Cód. 4007· AV: MARECHAL· 78m'· R$ 65.000,00
Cód. 4020· CENTRO· Rua João Picolli· terrea cl 117m'· RS 90.000,00

LOCAÇÃO
Cód. 602· Casa de alv. c/3 qtos na Vila Nova- R$ 600.00
Cód. 603· Casa de alv. cl 3 qtos- Centro- R$ 400.00· próx. Breithaupt
Cód. 606· Casa de alv. cl suite, 2 qtos + telefone no Centro- R$ 400,00 <,

Cód. 622· Apto NOVO· Ed. Silvio Pradi cl suite. 2 qtos, churrascaria individual· R$ 430,00
Cód. 627· Apto cl2 qtos + telefone· Res. Maguilú· R$ 280.00
Cód. 637· Apto cl2 e 3qtos na AV. GETÚLIO VARGAS· CENTRO· a partirde R$320,00
Cód. 642· Apto. PRÓX. PREFEITURA cl3qtos· R$380,00

.

Cód. 646· Apto. cl suite. 2 qtos- Ed. Amo Reichow- R$ 550,00
Cód. 647· Apto. cl suite. 2 qtos + telefone.· Ed.lsabella· R$ 440,00
Cód. 650· Apto. clsuite, 2 qtos- Rua Barão do Rio Branco- R$ 320,00
Cód. 660· Salascl 32m'· estác. próprio no Center Foca . R. REINOLDO RAU· CENTRO· Apartirde
R5300.oo
Cód. 671 • Sala comercial cl 250m', próx. Marisol- R$ 800.00
Cód. 678· Ótima sala cornl, cl 3 ambientes- Ed. Miner- Centro- R$ 350,00
Cód. 683· Salas comerciais no Centro cl 60m'· R$ 300.00
Cód. 900· Sala para facção. totalmente equipada (máquinas overlock, cobertura, acabamento. rebàter
elástico. etc.). Serviço garantido de 10.000 peças/mês- R$ 800;00

. . . ... .

DISPOMOS DE FINANCIAMÉNTO .BANCÁRIO.JUNTO AO HSBC
PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. C9NSULTE-NOS.

.

I TERRENO de esqÚ�����2 sito à Rua JoãoriAyroso, 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 d� 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
TERRENO comJ50m2, na RuaExpedicionárioFidelis

II
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 ALY. com 85m2 sito na Rua Horácio Pradi

I
- Perto da Escola CristinaMarcatto - Jguá Esquerdo-

IR$ 29.000,00
CASA DE ALY. em construção de 98,00m2 - mais casa
de madeira de 40,00m2 :: Ana Paula IV - lote 158 - R$
18.000,00
CASA ALY. com 70m2 - mais casa de madeira de

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

II LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPOSAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II
RESIDENCIAL FALBOYANT

II BREVE O LANÇAMENTO DO
LOTEAMENTO FIRENSE - JARA-GUÁ

ESQUERDO

Imobiliária .Jardlm Jaraguá Ltda.

Informativo
Imobiliário

AIJS

ASSOCIAÇÃONACIONALDOS
MUTUÁRIOS

REGIÃO - SANTÁCATARINA
SUCURSAL - JOINVILLE

Estiveram palestrando na As

sociação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul na noite do dia 15.07
às 20:00 horas. Sra. Maria Aparecida
Chinchilka, gerente Administrativa e

:0 advogado Sr. Walter Luiz de Paiva

Baracho, representantes daAssociação
Nacional dos Mutuários, Sucursal -

Joinville.
Estando estabelecidos em Join

ville à rua Dom Pio de Freitas, 74
próximo ao Schopping Americanas,
Fone: 047-455-2646, colocam-se a

inteira dispopsição para consultas e

orientações a respeito de prestações
e saldo devedores de financiamentos
habitacionais que aparentemente
subiram muito.
A consulta preliminar com

esclarecimentos iniciais sobre o

contrato do S.F.H. é gratuita.

A .dor e o amor da mãe ZORAIDE e a saudade das irmãs TÂNIA e ANA LÚCIA e do
cunhado MÁRCIO RENÊ, representam_mais do que as palavras de um grande filósofo. Com

certeza, o querido
FERNANDO RODRIGO ROZZA ("NANDO")

continua e permanecerá vivo em nossos corações ..
Sensibilizados, comunicam o falecimento daquele ente querido e, ao mesmo tempo,

agradecem as manifestações de carinho e solidariedade recebidas neste momento difícil.

"GRANDE HOMEM É AQUELE QUE NÃO PERDEU O SEU CORAÇÃO DE CRIANÇA."
(Mencius)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919 /'370-0819-

Rua Padre Francken, 253

EngetecEngeteC
· .

: 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 Edifício Jguá c/3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco, •

: Telesc - Ótima 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
'.

_

f

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .' . . . . �

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, tbda legalizada (escriturada cllNSS pago) :
: valor R$ 17.000,00. Aceita-se carro ou parcela.

.

-, r

t. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

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)

: 9 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTE
•

• Terreno próximo City Figueira/Bruns - em frente a Lanchonete Ortiz preços a partir de R$ •

: 15.000,00 à R$ 20.000,00
•

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

• 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 da Weg 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 3 carros - Valor R$
: 65.000,00 •

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
• 13 - RUA JOINVILLE
: Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalmar, próxima sede nova da APAE, terreno •

•

com 890,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 constituído de salas comerciais
: e um excelente apto. - R$ 290.000,00 (em condições)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

14 -RUA JOINVILLE
• Terreno de esquina com frente para ruauoinville em 30m com área total de

: aproximadamente 1.400m2 (localizada hoje Pedras Jg.uá) 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 - JARAGUÁ ESQUERDO
: 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

· - __ - _ - - _ - _ � __ - - - - __ - _ - _ - - - - - - - _ - - _. __ - - - _ - - - - - - - __ , - -.

OFERTA DE JULH,O
._------------------------------------------------------------------------------------_.

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

. I

NEREU RAMOS - Terreno com aproximadamente
31.000,00m2, fazendo frente pere 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
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*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

• • • • • • • • • • • •

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

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

• Área de serviço
• Fino acabamento

II

i" IJ

II

•

08S: Incorporaçõo registrado no cartório de Registro de imóveis sob número 12-35859
�%_�w»=.,_.=,,�

· ���i��m · �����m��[ :�mmm 'l���lll���� ��I�lmm�� ·

N

����m����J �[����: �

Engetee
Incorporação: Marcolino Ciprian�

• • • • • • • •

• 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
• Elevador
• Esquadrias de alumínio anodizado bronze
* Incluindo área comum e garagens

.

-

Apartamento Tipo Cobertura (andar superior)

Fonel Fax:370-0919

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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ASPLtambém é Projeto

'"

o
'"

Um pouco da história
A SPL começou suas atividades em janeiro de 1985.
Até hoje entregou cerco de 300 unidades. São
mais de 200.000 m2 construídos. Emprego direto

.

e indiretamente 110 pessoas, contribuindo assim

poro o desenvolvimento de Jaraguó do Sul. ARQUITETURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

:1. UMA SUÍTE
+
Ja DORMITÓRIOS

* Elevador dc úlnma geração
* Portão eletrônico
* Salâo dc festas
* piayground
'" Intcrfonc
* Central d« gas
* Bicicletário

'" Uma suíte
'" 2 dormitórios
'" Excelente acabamento
* Churrasqueira pmat1V;l
'" Uma vaga (Ie garagem

REGIÃO DE ALTA VALORIZAÇÃO
INVESTIMENTo SEGURO E GARANTlA DE .ENTREGA

INDÚSTRIA DE

�......� A!PIT(Q)o JD)A

:A.
.

� ;�.
.

INTERIMÓVEIS
Cl INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS Ltda.
Z CRECI0914j
lJ..J
> Rua João Picolli, 104

. Fone/Fax: (047) 371-2117

COti5TffUTOffA f ItiCOfffOffADOffA
RudJoOO JonUário AyrOSQ,521 ,JQraguá Esqueldo

JQrQgUÓ doSíJI· Sonf� Catarina
WiiFone/Fax: (041) 371-6047 .

,

_0

�l '

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



]�:.�����!�I.c?�.C?�? CORREIO DO;.P.OVOt }���.<?��P?���:.��.��.����.?.�C?.�.l.???

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 372-1594CHäve
Edifício Mônaco - Rua João

Marcatto -

__---;

Centro, apto
de 01 e 02 .

quartos,
entrada +

. parcelamento
direto com a

construtora

Aproveitem
últimas
unidades aptos
no Editíio Klein

-

Rua Barãodo
Rio Branco com

1 suíte, 2 qtos,
. demais

" rras ueira na sacada, entrada

dependenclaSt c��eto �om a construtora
+ parcelamen o

Casa pró)<..
'Salão 25 de

JulhO - Barra,

conténdo 1

suíte, \ qto,

demais dep., �

R$ 25.000,00
nego

CRECI612-J

VENDE
Ótima casa próx.
Colégio Alberto

Bauer com 1 suíte,
2 qtos, mezanino,

. churrasqueira,
demais dependên
cias - R$ 85.000,00

- negociável

Casa Rua João

Planincheck, com
114,00m2, terreno
com 467,00m2,

16,00 metros frente,
ótimo ponto para

comércio - R$
38.000,00

IMOBILIÁRIA LEIER LTDA.
CRECI1462-J

I
I
I

"DISPOMOS DE TERRENOS COMERCIAIS, NO CENTRO DA CIDADE."

ALUGA

APARTAMENTOS
• Aptos suíte + 2 dorms, Ed. Silvio
Pradi, no final da Marechal Deodoro
- R$ 350,00
• Aptos suíte + 2 dorms, Ed. Dona
Alzira, lta, Barão Rio Branco - R$
440,00
• Apto suíte + 2 dorms, Ed. Maximum
Center, na Marechal Deodoro - R$
700,00
• Aptos 3 dorms, Ed. San Mighel,
rua Leopoldo Janssen - R$ 290,00
• Aptos 3 dorms, Ed. Dona Alzira,
tat. Barão do Rio Branco/centro - R$
370,00
• Aptos 3 dorms, Ed. Neno Prasi
no final da Marechal Deo. - R$ 350,00
.Apto 3 dorms, Ed. Mariana Cristina,
Rua Bernardo Dornbusch, próx.
Marisol - R$ 400,00
• Apto 2 dorms, Ed. Marangoni,
Rua 25 de Julho - Vila Nova - R$
350,00
• Apto 2 dorms, Ed. Res. Amizade,
salão festas, quadra esportes, play
ground - R$ 280,00
• Apto 2 dorms, Ed. Itália! central
R. Eich Doubrawa - R$ 300,00
• Apto 2 dorms, RuaJoinville, próx.
Marisol - R$ 280,00
.' Apto 2 dorms, Ed. Papp - próx.
Posto Km 7, Barra do Rio Cerro - R$
250,00 '

• Apt0'2 dorms, Ed. Húngarol Barra
,

do Rio Cerro - R$ 290,00
• Aptos 1 darm, sala, cozinha,

-

bwc, lav., garagem, próx. Scar - R$
'230,00
• Aptos 1 dorm, bwc. Rua

Venancio da Silva, próx. WEG r -

IR$ 120,00 (incluso água e luz).
I• Apto 1 dorm, sala, coz., ÖWC,

lav., sem garagem, R. Santos I
Dumont, próx. Marisol - R 220,00 I

• Sobrado alvenaria, cl 647m2
cl 1.400,00m2 todo murado, suíte I
cl hidro, e demais dep., localizado Ipróximo _ao centro. Rua joão
Planinscheck - R$ 1.200,00 I
• Casa madeira, c/3 dorms, BR- I
280 próx. Guincho 2 Irmãos - R$

I250,OCl
• Casa alvenaria, cl 2 dorms, I
Rua 941 frente casa 31, Estrada INova - R$ 200,00

"I
SALAS COMERCIAIS

• Sala ComI. c 80,00m2 _ Rua
Eleonora S. Pradi, 125 - R$
250,00
• Sala ComI. cl 32,00m2 - Rua
.Joäo Januário Ayroso, 1747 -

R$ 220,00
• Sala Comi. cl 100,00 +

estacíonamento, próx. Posto

.

Marcolla - R$ 225,00
• Sala Cornl. Ed. Market place
- RL)a Reinoldo Rau - R$ 220,OCl
• Sala Cornl. c/40,00m2 - Rua
_Marechal Deodoro da Fonseca

- R$ 400,00
• Sala Cornl. c/60,00m2 - BR-
280 Km 70 próx. Guincho 2
Irmãos - R$ 300,00
• Sala ComI. c/30,00rn2 - Rua

Domingos Demarchi, 170 - R$
220,00

Rua Reinoldo Rau, 144 - Centro - Fone: 371-9165 - Jaraguá do Sul a SC

Casa próx. Indumak
com 2 suítes, 1 qto,
demais dep.,
garagem para 3

carros, terreno com

1.200,00m2 - Ótima
localização

Casa r-�---------.".".,,_
Residêncial

Miranda, próx.
Salãö25 de
Julho, com
60,00m2,

contendo2
qtos, bwc, sala,
cozinha, lavanderia, terreno com 327,00m2 _ R$18.000,00 neg�Ciável- Aceita-se terreno

.Sobrado-,
Galpão na vila
Lenzi cm
550,00m2,
conténdo 1

suíte, 3 qtos e

demais
-

- dependências
galpao:- escritório, terreno com 660,00m2, aceit�se galpao, area terra com casa + valor
negociável

Apartamento F"'!'�-,...,.....-.."."-,,,__
central, Edifício
Carlos Spézia

conténdo: 3 qtos,
2 bwc, demais
dependências,

valor
negociável

,

EMPRESARIO!
A' .

VOCE JA SE FILIOU A
-

DISK INFORMAÇOES'
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, .5.1 00.000 pessoas.
IMPORTANTE

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 ADICIONAIS PELO FONE 975-4646 - 900-3000 OU NO 371-7057.

DISK
INFORMAÇÕES

900-3000

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

churrasco grego, crepes, churros, polpa de frutas, clips, carrihho de

bebidas, placas prensadas, telernensaqern.. encadernadora,
fotocopiadoras, vassouras, pipocas, sabão, deterqente, etc., são 100

tipos de máquinas, ganhos até R$ 5 mill 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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IEMPREÊNDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

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

Residencial Ágata, 30 dias
antes do prazo previsto.
O Residencial Ágata foi
construído na Rua Nelson
Nasatto - próximo a SCAR ..

pelo Sistema de Condomínio
Fechado a Preço de Custo.
Conforme informa o Diretor
Presidente da empresa, Sr.

Deoglair Edilson Gesser.
"houveram melhorias na
obra solicitadas pelos _

clientes, tais como: vidros
furnê com alumínio bronze;
piscina com deck na

cobertura; lajes com
isolamento acústico e

térm-ico; impermeabilização
de sacadas, cozinhas,
lavanderias e Bwc's;
sacadascom 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,

entregue antes do prazo,
reforçando o respeito e a

seriedade da empresa para
com seus clientes - informa

l?eoglair. O Residencial

Agata 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,
àdministrando mais 7 obras:
Residencial Talismã, Edifício

_

Pérola Negra, Residencial
Clarice Koch, Edifício
Topázio, Residencial Jade,
Edifício Safira e Residencial

Esmeralda, num total de
17.000m2.
A empresa está situada na

rua Quintino Boaiúva, 64 -

ao lado da loja
- Locomotivos.

entre outras."

Apesar das melhorias, a obra foi

Os telefones eara contato são 372-0657. 371-0696 e 913-5304.
LíDER DE MERCADO EM EDIFíCIOS COM 7 ANDARES

eliane
EMPREITI5IRA DE·MAo��'öIRA

MALACARN�,l,:r.DA•. �(t t& (!{j;� Cf!;di
Esquadrias de Alumínio LTOA.

REVESTIMENTOS
CERÂMICOS

ELEVADORES SÜR
ServIços e Soluções em Movimefl!O

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



��.-.����I.�.�Ç��.��.�!.'.� CORREIO DO POVO }���.���.1??���:.��.��.����.?�.�.1.??.9

ALUGUEL

DETRA]ES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

OPERADOR DE PLAINA (Ramo Metalúrgico - Trabalhar em 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 alimentas para cães em estabelecimentos de material de construção)

CONFEITEIRO (Com Experiência)
GERENTE DERECRUTAMENTO ESELEÇÃO

COMPRADOR (Mecânico)
DESENHISTA PROJETISTA

COSTUREIRA (Para trabalhar em Schrocder)

ENCARREGADO DE ESTAMPARIA

ENCARREGADO DEMARCE�ARIA (Para Massaranduba)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (Experiência Fiscal e Pessoal)

MONTADOR DE MÁQUINA (Elétrico)
\ ESTOFADOR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (20 Grau Completo)
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (Indústria Moveleira)

GERENTE DE PRODUÇÃO (Indústria de Alimentos)

CHACREIRO

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

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

Aproveite as

oportunidades
que o CORREIO
DOPOVO está
dando para você.

Confira as

melhores ofertas
da semana.

FIQUE
SONHANDO

ACORDADO•••

LEIA - LIGUE - ANUNCIE -

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

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:

Adherense Indústria e Comércio deMalhas Ltda. ME - Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 308 - Centro - Nesta;
Adherense Indústria e Comércio de Malhas Ltda. ME - Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 308 - Nesta;
Anselmo Salva Filho - Rua Venâncio da Silva P0I10, 841 - VilaLenzi - Nesta;
Anselmo SalvaFilho - Rua Venâncio da Silva POJ10, 84 J - Vila Lenzi - Nesta;
Aroldo Karsten - Rua Guanahara, 345 - Nesta;
Centro T. Informática TFI - Rua Reinaldo Rau 299 - Nesta;
Com. e Servo Karsten Ltda. ME - Dom Pedro, 662 - Schroeder;
Com. Auto Pçs. Assist. Teen. Yoal- Rua Reinaldo Rau, 167 - Centro
Nesta;
Com. e Lanchonete Viviancris Lida. - RuaMal. Castelo Branco, 7955-
Centro - Schroeder;
Comércio e Serviços Karsten Ltda. - ME- Rua D. Pedro, 660 - Rio Hern
- Schroeder;
Conf. Com. e Repres. de Roupas Valge - RuaWalterMarquardt, 623, si
10 - Nesta;
Conservas Adillndústria Comércio e Repres. Lida. - Rua Emflio Prusse,
13100- Centro - Guararnirim;
Conservas Adil Indústria Comércio e Repres. Lida. - Rua Emílio Prusse,
23100 - Centro - Nesta;

-

Dingo Dist. e Com. de Alimentos Ltda. - Rua Gustavo Hagedorn, 130-
Vila Lenzi - Nesta;
Distr. Mathias Ltda, - ME - Estrada Rio Cerro, s/no - Nesta;
Doris Fuck Raduens - Av. Getúlio Vargas, s/na - Corupá;
Esquadrias Mein Heim Ltda. - R. Emílio Stein, 337 - Nesta;
Jarai Terrapl. Serviços Agrícolas Ltda. - Estrada Santa Luzia, 14.346-
Nesta;
João Manoel Fraga - Rua Bertha Weege - Lot. Seil - Nesta;
João Manoel Fraga - Rua Bertha Weege - Lot. Seil - Nesta;
João Manoel Fraga - Rua Bertha Weege - Lot. Seil - Nesta;
João Manoel Fraga - Rua Bertha Weege - Lot. Seil - Nesta;
JoãoManoel Fraga - Rua Bertha Weege - Lot. Seil - Nesta;
João Manoel Fraga - Rua Bertha Weege - Lot. Seil - Nesta;
João Manoel Fraga - Rua Bertha Weege - Lot. Seil - Nesta;
João-Manoel Fraga - Rua Bertha Weege - Lot. Seil - Nesta;
Jose da Silva - Rua Rio Serro I - Nesta;
Marcos Roberto Stein- RuaJoinville, 2222 - próximo LíderClub - Nesta;
Marilu Borgmann Martin- Rua Tifa Schubert, I - Amizade - Nesta;
Marmoraria e Pedras Jaraguá - Rua Joinville - Nesta;
Nelson Streit-Rua Gustavo Streit, 1405 - Schroeder; I

Nilton Eing - Rua Manoel Fco. da Costa, s/n" - Nesta;
Nilvo Passold - ME - Rua Marechal Castelo Branco, 4670 - Schroeder;
Nyalla Comércio de Importados Ltda. - Rua Br. do Rio Branco, 20, si 03
- Centro - Nesta;
Nyalla Comércio de Importados Ltda. - Rua Br. do Rio Branco, 20, sI 03
- Centro - Nesta;
Pedro Werner - Rua Hermann Schulz, 156 - Nesta;
Recanto do Sabor lnd. Com. Art. p/ Sorve. - Rua João Picolli, 57 - Nesta;
Recanto do Sabor Ind. Com. Art. p/ Sorve. :Rua João Picolli, 57 - Nesta;
Rematex Ind. Com. Malhas Ltda. - Rua Ângelo Rubini, 1079 - Fundos - Nesta;
Renova Ind. Com. de 'Alimentos Ltda. - Rua Leodato Ribeiro, 81 -

Schroeder;
Sergio Ricardo Martins de Freitas - Rua Guilherme C. Wackerhagen.
641, apo 104 - Nesta;
Sergio Ricardo Martins de Freitas - Rua Guilherme C. Wackerhagen.
641, ap. 104 - Nesta;
Solju Com. e Serviços Ltda. - Rua Reinaldo Rau, 399 - Nesta;
Valdemar Staellin - Rua Bertha Weege - Nesta;
Valeria Maria Focli - Rua Bertha Weege - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar
adevida intimação, faz por intermédio da presente Edital, paraque os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei,
a fim de liquidaroseu débito, ou então, clarrazãoporque não o faz, sob a pena
de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

I'

Jaraguá do Sul, 21 de Julho de 1999.

DtonHoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MDOS
liGARES
REFERIDOS
ELOS
ONTANHISTAS
Parque Nacional é um dos

ue tem melhor infra-

strutura. Ao passar pela
ortaria encontrará uma

atisfatória fiscalização do

hama, que o protege do

andalismo de alguns turistas.
ossui 30 mil hectares com

uas paisagens bem

istintas, 750 metros acima

o nível do mar é
.

faticamente de mata

chada, parte intacta da

ata Atlântica com

achoeiras e nascentes. À
edida que se sobe a Serra

a Mantiqueira tudo muda

orno uni passe de mágica. É

mpossível não perceber tal

judança. As árvores, de mais

umenos 15 metros de altura,
.ão dando lugar a vegetações
iiúdas e retorcidas, típicas
os chamados campos de

ltitude, ou campos rupestres,
egetação que nasce junto às

ochas. Pedras imensas de

formas estranhas encaixadas

umas sobre as outras lembram

bichos, como a pedra da

tartaruga. Para chegar até lá,
tem que ter bastante ânimo,
pois de carro só até um certo

ponto, depois, uma longa e

íngrime caminhada de rnais de

quatro quilômetros e, então, se

chega até o Pico das Agulhas
Negras.

TEMPERATURA
,

DE ATE 14
GRAUS
NEGATIVOS
Não só os amantes das

montanhas, mas toda e

qualquer pessoa irá se

encantar com o cenário de

Itatiaia, e todos os prazeres

que ela oferece. Durante b

Outono e o Inverno o parque
é bastante procurado pelos
montanhistas, pois o clima é

seco e facilita caminhadas e

escaladas em condições
atmosféricas parecidas com

as européias. O que faz
Itatiaia um parque especial.
Em 1981, os termômetros
chegaram ao recorde de 14 .

graus negativos. Inclusive até

nevou, neve em pleno Estado

doRio de Janeiro, a ponto de

congelar as superfícies das

lagoas que se formam no alto

da montanha. É um lugar
realmente de aventura, para
aventureiros que gostam de
desfrutar o prazer do clima

frio e seco. O parque é dos

turistas, dos bichos que
resistiram aos incêndios, da

vegetação que renasceu

deles. E da paz das

montanhas, bem acima das

nuvens.

�����PÉNA ES1JM1M:�
�� ��! -�(_-

COMO IUGflTAO
Levar calçados leves para

CH" rG· R R
"

s pesadasC' fi escaladas. oupa
.

e

para se proteger do fno, qu

já chegou � 14 graus
negativos. .

Não se atreva a segul� as

trilhas sem a companhl� de

um guia experiente.
E

comum as pessoas se

perderem.

ONDE
FICA S-oQuemvemde a

Paulo OU do Rio de
\ VaDutra.

Janeiro, pe a .1 de de
P

- VI'mo da cldarox RJ
Engenheiro Passos,

,

entrar na

Rodovia BR-354.

No Estado do

Rio de Janeiro,
divisacom

Minas Gerais
e

São Paulo.

-+ Navio Costa Alegra
Saída: 28 Dezembro - 12 dias

desde US$ 2.800, (Cabine Quádrupla)

IAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS

,

REVEILLON DO
.A.

.

MILENIO- SOB AS LUZES
DE COPACABANA

.....' ..•.....................................................................................................•.•....: .

ições diárias a bordo e toda in

Navio oferece.
Saída: 26 Dezembro - 10 dias

desde US$ 2.31 0, (Cabine Quádrupla)
orto Seguro/ Angra/ Santos
29 Agosto
166,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-+ A fofura é Elisa Müller, que está com 4,5
meses. Filha de Elias e Marcia Müller, será
batizada amanhã, na Igreja São Sebastião, na
missá das 9 horas

Nasceu no dia 1:2/5/99, no Hospital e Maternidade +-

Jaraguá,Mateus'Leone Rodrigues. Felicidades dos pais, Edson
e EditMaria Leoni Rodrigues, avós, parentes e amigos

-+ O garotinho é Guilherme Henrique Dumke,
". filho deAlvírio e Dulce Dumke (Dumke
Publicidades), Com :2 meses, será batizado no

próximo dia 1/8', na Igreja Evangélica do
Centro. Recepção no Garfo e Bombacha

Comemorou 1 aninho, dia 14/7,Alicia C.s. Rozza. +
Filha de Adonir e Cristina Rozza. Felicidades à princezinha

Star Shiné Estúdio Fotográfico

Jaqueline Pedri Sasse completou 6
anos dia 15/7.
Ela é filha de Edson e NeusaPedrí

Sasse, a festinha, em sua residência,
foi dia 17/7 para amiguinhos e

familiares, Parabéns!

Halme Murie1
Coba1chini (1:2•

anos), filha de

Dagoberto e Jacira

(Comércio de
Bananas
Cobalchini)

StarShine ES1,,'1'" =oto';Jfa'ICO

A garota Poliana Coba1chini
(8' anos) é filha de

Dagoberto e Jacira

(Comércio de Bananas

Coba1chini)

..

Luan Andrei Kaestner

completou 1 aninho dia
:20/7. Ele é filho de Élcio e

Elfi Kaestner.

Cumprimentos dos avós

corujas e tios

Juliana Pedri Sasse (8' anos)
é filha de Edson e Neusa
Pedri Sasse

7/7/99 - Fernanda Stizz
7/7/99 - Thiago Augusto Ribeiro Temes Cunha

8/7/99 - Jéssica Carol Volkmann
8/7 /99 - Lucca Matheus Constante
8/7/99 - Maria Luiza Sampaio dos Reis
8/7/99 - Rômulo Ramos de Siqueira
8/7/99 - Rozangela de Lara
8/7 /99 - SuyanneMoreira da Silva

9/7 /99 - Izaias Machado
9/7/99 - Larissa Karina Manes
9/7/99 - Marta Regina Kamehen
9/7/99 - Nayara Pollyanna Lampert
10/7/99 - Alan Ismael Braun
11/7/99 - Anderson André Marques
11/7/99 - Jenifer Kamilla Krüger
11/7/99 - Manuela Vieira Crestani
11/7/99 - Mateus Walter Schuchardt

12/7/99 - AnneMarie Grümrn
12/7/99 - Thiago Guilherme Lambrecht
13/7/99 - BrendaCristine Lasch da Silva
13/7/99 - Gabriel Lineu Alflen
13/7/99 - João Vitordi Mari
13/7 /99 - Larissa Vasel
13/7/99 - Norton de Liz
14/7/99 - Alexandre BarbosadaSilva
14/7/99 - Jaison Ricardo Fiamoncini
14/7/99 - Thais Lopes de Amorim
15/7/99 - João Vitor da Silva Schappo
15/7/99 - Juliano Dana
15/7/99 - Luís Felipe Denk

, 16/7/99 - Bruno Alvino Boshammer
] 6/7/99 - Débora Starowski
16/7/99 - Gabriel Dias
16/7/99 - Jonathan Rodrigo Briese
16/7/99 - Luana de Souza

16/7/99 - Regiane Fuechter
17/7/99 - Alison Hamburg
17/7/99 - Nathannael Fremindo de Lima

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

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes m�Hciais - idiomas - música -

futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.
··········::i

..............:.: :.:.:.:.:.:.:.;.:�.:.;.;
.

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

Fones: 973-5732 - 376-1112

CLíNICA�cudá Wecdá
.

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
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Marcon - Piquete Estampa de Taura
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Histórico des Rodeios Gaúchos
Engenheiro
ceui« da Celesc,
com a prenda,
gaúcho dançador
diplomado em

dança gaúcha de
salão que sempre
'ajuda na

animação dos

fandangos. No
próximo sábado
estará

prestigiando o Grupo Candeeiro, no CTG Laço Iaraguaense. Um
abraço, colega

'

Domingo no Rodeio
1 de agosto

, É um dia especial para a família e amigos virem à sede campestre do
CTG curtir um "buenacho" domingo campeiro. Haverá, a partir das 9h30,
'cavalos de aluguel para passeios, e você que já possui seu pingo traga-o,
pois realizaremos provas campeiras e treinos de laço com a VacaMecânica
e boi. Tudo isto e outras surpresas para fazer um domingo agradável.
Estamos "tchesperando". No local, completo serviço de bar e cozinha.

Gerais, a serviço da extração de

minérios, enquanto o gado vacum

era abatido para aproveitar apenas
o couro, o sebo e a graxa, perdendo
se a carne a favor dos urubus e

graxains.

1555 - O gado é introduzido no

, Paraguai, onde algumas cabeças
foram transferidas para as margens

, do Paraná e do Prata, e daí para os

,

campos do Rio Grande do Sul.

ções, e com isso se alternam na

formação do grupo, e rodeiam em

torno do saleiro. Foi no saleiro que
surgiu o termo Rodeio.

Se alguma rês precisasse de

algum trabalho, ela era cuida
dosamente apartada e laçada,

1730 - Acontece a primeira então, como a disputa e o desafio

grande viagem, composta por 130 são características natas do ser

tropeiros, foram levados três mil humano, foi ali mesmo no saleiro
animais para a feira de Sorocaba, que surgiram as primeiras disputas
em São Paulo. A viagem durou 14

.
de Tiro de Laço.

meses. Do saleiro as disputas de Tiro
de Laço e Provas Funcionais pas
saram para os mangueirões, colo
cando, assim, um pouco de diver
são no trabalho do dia a dia.

O passo seguinte foi as dis

putas em dias de festa, 'onde os

fazendeiros apostavam ,em seus

peões em disputas de provas
funcionais, principalmente o Tiro
de Laço e as carreiras, tudo isto em

campo aberto. Era comum peões
disputarem prendas e decidirem
'casamentos em dias de festa, mas
também aconteciam acidentes com' ,

laçadores e o público, e muitos
entreveros a socos, facas, balas e

pauladas.

1600 - Os jesuítas introduziram
,

o gado pelas campanhas para
, sustento dos índios cristianizados.
, Durante este século os índios
, foram reduzidos ou exterminados
· e os jesuítas expulsos, com isso o

· gado foi se criando alçado e sem

· dono, ao longo de toda extensão
· da campanha. As inúmeras mana-
· das de bovinos, muares e cavalos
· encontradas nos campos pelos

exploradores, constituíam nova

fonte de riqueza, nada inferior aos
· canaviais do Nordeste e as minas
· de ouro e diamante do centro do
· Brasil.

Com a descoberta desta fa
bulosa riqueza pelos bandeiran

tes, surgiram os caçadores de
· gado. Os cavalos e mulas eram

· levados para São Paulo e Minas

1835 - Dia 20 de setembro de
] 835, acontece em Porto Alegre a

Revolução Farroupilha, e até hoje,
, no dia 20 de setembro, é come-

morado o "Dia do Gaúcho".

,Rodeio Crioulo

Piquete Laço de Ouro

6, 7 e 8 de agosto
VacaMecânica e Provas Funcionais.

Completo serviço de bar e cozinha.
Local: três quilômetros após a

Malwee

Saleiro - O sal era colocado
sobre as pedras, próximo aos

riachos, e enquanto o gado lambia
o sal, o fazendeiro e seus peões
tinham a oportunidade de observar

o rebanho. O gado, enquanto come,
fica disputando melhores posi-

Importante
O CTG Laço Jaraguaen

se está cadastrando pessoas

que queiram receber, mensal
e gratuitamente, nossa cor

respondência contendo a pro

gramação dos eventos pro
movidos pelo CTG. Se você

tem interesse em receber, por
favor, telefone ou fale pes
soalmente com alguém do

CTG Laço Jaraguaense para
cadastrá-lo. Nós teremos

imenso prazer em atendê-lo.

Telefone: 371-45 47

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

I Gaúcho(a) de I
I idade nova. I
I LiomarMesc� (25), I
I Daniele Spézia(30), I '

I Roseli Demarchi (30), I
I Waldemar Mesch (2), Bruno 'I
I

Gabriel Werich Mesch (3), 'I
I

Augusto Demarchi Júnior
I"Ninho" (4). '

10 -- 01

Agenda gaúcha
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 de setembro - 3a Festa do Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense
21 e 22 de agosto - Torneio de Laço - Piquete Velho José Müller

Luís Alves
'

27 a 29 de setembro - Rodeio CTG Silva Neto - Canelinha

Treinas: venha tôdds as quuuas-feiras ao CrG Laço Jaraguaense
satX;i:(!�,;�;n churrasco, rever os amigos e passarmomentos de alegria

- :"\ .,-_ "H- ',_ •

e descontração conOSCQ. Nestas noites gauchescas teremos, a partir
das 19{130,. treinorde laço' äbdrto a todos e, música tradicionalista

-gÇl�(:.lza;"
'

- Para melhorar a segurança, de
cavaleiros 'e público, e igualar as

condições de disputa, começaram,
a surgir as canchas, entidades
organizadoras e regulamentos.

(Na próxima edição mostra

remos a estrutura hierárquica do

MTG)

Tchê classificados'
Vendo: Bagual, capá de revista. Crioulo, Baio Ruano,.7
anos - Telefone: 376-] 066, com Beco ou Krüger !'

Vendo: Bagual tä Milha, puro Alazão, 10 anos, com "

documento - Telefone: 376- J 066, com Beco ou Krüger
I

'

Vendo: Cavalo IÄ Milha Alazão, 8 anos, com documento.

Telefone: 376-1066, com Beco ou Krüger
Vendo: Égua Crioula%, com documento, pelagem Rosila.

Telefone: 376-1066, com Beco ou Krüger
Venda: Égua crioula e quarto demilha 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 personalizadas,
conserto de laço, tudo corri fino trato.

Sidnei Murara - 372-0258

"" ,7":4G'�'ÔI?EClJÁRIA SARDAGNA
estáampliandoSUq loja,na linna dePIUCHAS EVESTIDOS

,

! ElEPRENóÁ paravocê que desejá alugarou comprar

DIA: 31/0
LOCAL: CTG LAÇO JARAGUAENSE
INGRESSOS: ANTECIPADO: R$ 7,00

NO BAILE: R$ 10,00
Rodovia BR-280, Km 55 - Próx. Polícia Rodoviária

Guaramirim - SC - Fone: 373-0339
POSTOS DE VENDAS:

DEMARCHI CARNES I HOBBY VIDEO I ALfA E CIA I STEREO SOUND

...
CARNES

�

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.
Fone: (047) 371 ..4547 - Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck, 407I '

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FANDANGO
Patrões Augusto Demarchi
Junior (Ninho) e Geovane

Demarchi, do CTG Laço Ja- .

raguaense, convidando para o

fandango com o Grupo Can

deeiro, dia 31 de julho, na se

de campestre do CTG. E, dia
1 de agosto, Domingo no

Rodeio, com laçadas, ginetea
das, cavalos de aluguel e chur
rasco. Vale participar.

NOITE GERMÂNICA
A Liga de Grupos Folclóricos
Germânicos e o Centro de Cul
tura Alemã programando para
dia 7 de agosto, às 21 horas, no
Pavilhão A do Parque de

Eventos, a Noite de lnteqração
Germânica, em comemoração
aos 170 anos de imigração
alemã em Santa Catarina. Além
do baile, que será animado pela
Banda Bavária, haverá atrações
diversas da cultura alemã.

PALESTRA
Um caminho de sucesso na

Educação do adolescente:
melhores pais, melhores filhos,
é a palestra que o professor
Daniel Lopes Martins proferirá,
dia 29 de julho, no auditório do
CPL (Centro de Profissionais

Liberais). A promoção é da

Fundação Logosófica, com

entrada franca.

DESFILE
A Proddle Studio, agência de

modelos, dirigida pela dinâmica
lone Zukauskas, realizou, no

início de julho, megadesfile na

Sociedade Vitória, com coquetel
e sorteio de presentes. Cerca de
50 modelos desfilaram apresen
tando lançamentos de diversas
grifes. Foi um evento muito con
corrido.

LANÇAMENTO
A empresária Ana Lúcia
Fausto Zipf recebe grupo de
convidados dia 29 de julho, às
20 horas, para a inauguração
da loja de equipamentos es

portivos Embrex, uma das mai
ores empresas do segmento do
Vale do Itajaí, ligada ao grupo
ZM, de Brusque. A loja, es

pecializada em equipamentos
para academias e residências,
fica na Alameda Rio Branco,
em Blumenau.

floricultura

Florlsa

Mudes de árvores frutíferas ttores !
e plantas ornamentais

nua P�·:rndrdo Dornt.)usch) 2<3;3
Vlb L.dlD.U . Jdn:�quá Uo ��;ui .. SC

Celso Luiz Nagel
Sábado, 24 dejulho de 199

1=010 vasei

ATOMIUM

Hoje temsuperfesta no Atomium.
No espaço de eventos, show com

a Banda Ladainha, e nas pistas
pop e techno, os embalos dos DJs
Maca e Jefferson.

ÁGAPE
O promoter Luiz Cesar Silva,
recepcionou a imprensa, con
vidados e sua equipe de tra
balho com lauto jantar, na

Boate Notre, quarta-feira
passada, para comemorar o

4º aniversário da casa dös

grandes eventos. Betinho e

Denise, superafinados, ani
maram a noitada.

Lucimara e

Fábio
receberam a

bênção matri
monial, sábado
passado, na
Igreja Nossa
Senhora do

Rosário (Rio
Molha).A
recepção aos
convidados deu
se no Clube

. Atlético

Baependi. A
noiva é filha de

Leonel e Iustina
Beatriz Stein, e

o noivo é filho
de Marcos

Valdir (in
memoriam) e
Sandra Maria

Girolla

o casamento de

Alessandra, filha de
Antonio (in memo

riam) e Yvonne Alice
Schmõckel

Gonçalves, e João
Carlos, filho de Ioão

Carlos (in memo

riam) e Célia Cassuli
será acontecimento

vip na agenda branca
da temporada. Eles
recebem a bênção
matrimonial, dia 31

dejulho, as 11 horas,
na Igreja N.S. do
Rosário. Os
convidados serão

recepcionados no
aristocrático

Baependi

A gatissitna Andreia Iansen aniversariou

quarta-feira passada em torno de abraços
mil

horas, no Pavilhão A do

Parque de Eventos, com a

animadíssima Banda Cava

linho Branco, de Blumenau.

A Associação de Clubes e

Sociedades de Caça e Tiro do

Vale do Itapocu assina OS

convites.

genheiros do Hawaii. Ingres
sos à venda na Choperia da

Praça, Hobby Vídeo, Boti
cário do Calçadão e Srnurts
Lanches.

NO JEEP CLUBE
Os empresários Sandro e

Silvino Lessmann, bem ao

estilo dolce far niente, re

tornaram do pantanal mato
grossense e receberam grupo
de amigos com delicioso
caldo de peixe, terça-feira.
passada, na sede do Jeep
Clube.

FRANGOS E FRITAS
É a nova casa de petiscos,
que será inaugurada dia 30 de

julho, às 20 horas, na Rua

Venâncio da Silva Porto, 257,

pertinho da Weg. Os bem

lançados Manoel (Nego),
José e Adão Claudino, serão
anfitriões com um chopinhO
esperto.

Fotos e Filmagens,
Aniversários'" Batlzados
Book ., Casamentos. etc.

Hoje, a Boate Notre promove
a supernoitada de aniver
sário. Muita alegria, som e

luzes, regados a muita cham-

panhe. E, para dia 31 de ju- BAILE DO ATIRADOR

lho, supershow com os En-
r"

É hoje, logo mais às 23

NOTRE

RUA REINOI.OO RAU, 4'70
OENTFIO • ,JAI'IAtlIUÁ 00 Suo.
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Paloma Maia de Assis Pereira
ainda comemora a primeira
colocação no vestibular da Ferj,
para o [urso de Ciências

Contábeis, e o sétimo lugar nas
provas da Furb, para o curso de
Direito. Parabéns!!!

Cartazes espalhados pela
cidade já anunciam a

realização de mais um grande
show na Boate Notre, que na

última quarta-feira (21) reuniu
a imprensa e demais
convidados para comemorar os

4 anos de intensa atividade
noturna. A banda gaúcha
Engenheiros do Hawaii
retorna a Jaraguá do Sul, no

próximo dia 31, sábado, para
divulgação de seu mais
recente trabalho, Negro Amor,
e, logicamente, para relembrar
os grandes sucessos da
carreira .

Rua Mal. Deodoro da
Fonseca, 1452

-Fone/Fax: 372-3306

Jaraguá do Sul - SC

•-. C. , "I E ;'1\ �\.--�JOINVILLE
•G.N.e. Cine Mueller I: Star wars (legendado).

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. •
G.N. e. Cine Muel/er 2: As aventuras de .lamesWest. •

Horários: 15h, I7h, 19h 15, 21 h 15*.
*No sábado, às 21 h 15, haverá pré-estréia do filme Um lugar.
chamado Notting Hill. I
G.N.e. Cine M_�eller 3: Tarzan (dublado). I

Horanos: 14h30, 16h30, ISh30, 20h30. I
BLUMENAU I
G.N.e. Cine Neumarkt I: Star wars.

. •
Horários: 14h (dublado), 16h30, 19h, 21 h30 (Iegendado).•G.N. C. Cine Neumarkt 2: Tarzan.
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h. •

Um lugar chamado Notting Hill (pré-estréia). . I
Horário: 21h45 (somente no sábado). IG.N. e. Cine N_e,:,markt 3: Os anjinhos. IHorano: 14h30.

Amúmia. I
Horários: 16h15, 18h45, 21h30. IG,N.e. Cine Neumarkt 4: Tarzan.

•Horários: 15h, I_7h, 19h.
A maldição de Carne. I

Horário: 21 h. IG.N.C. Cine":�umarkt 5: As Loucas Aventuras de James West.
IHoranos: 14h, 16h, 18h.

Simples como amar. I
Horário: 20h30. IG.N. e. Cine Neumarkt 6: Desconstruindo Harry. IHorários: 14h, 16h15, '19h30, 21 h45.

Programação válida para o período de 23 a 29n. I
.._----------------

Acenda a fogueira!
A festa val cõmeçar]

em .Jaraquá. . iI
iI
;gi
h

Joraguá do Sul, 24 de julho de 1999 - CORREIO DO POVO -

O 14 Bis voltou, para a alegria da nação tupiniquim. O quarteto
mineiro retorna com força total, lançando seu primeiro CD pela
gravadora Universal Music: Bis - ActÍstico, 11° álbum do 14 Bis
em 19 anos de carreira. Cláudio Venturini, Hely, Sérgio Magrão e

Vermelho refizeram arranjos e revestiram os acordes com uma

roupagem nova, trazendo de volta a sonoridade do violão.
Utilizando-se de-uma tecnologiade ponta, o grupo trabalhou com o

sistema digital Pro Tools para conseguir a clareza de timbres
necessária para que Bis - Acústico seja seu melhor disco.

O quarteto pôde contar com participações especiais, que

enriqueceram o álbum desde os vocais aos arranjos e

instrumentistas: Samuel Rosa, Beto Guedes, Lô Borges, Eduardo
Souto Neto, Ringo, Leo Gandelman, Mingo Araújo, Milton Guedes,
Christiaan Oyens, entre outros. A festa estaria desfalcada sem a

participação do ex-integrante Flávio Venturini no hino "Linda

juventude", canção que sempre é solicitada em shows do 14 Bis.
O disco traz músicas que mexem com as lembranças da gente com

arranjos diferentes, como "Nave de prata", "Todo azul do mar",
"Planeta sonho", etc. Para abrilhantar o CD, o 14 Bis lança duas
músicas inéditas, dentre elas a romântica "Sonhando o futuro", que
conta com os belíssimos vocais de Lô Borges e Vanessa Rangel e o

violão Weissenhorn de Christiaan Oyens. .. (Nopem)

INFORMATIVO'CJ;:NTER SOM
Títulos mais vendidos: Night Tracks (Vol.l), Cidade Negra

(Hits), The Offspring (Americana) e Backstreet Boys
(Millennium). Principal lançamento: Terra Samba (Auê do Terra),

ALFA&CIA
MODAATUAL

····�·.·IlI··ºiillª.ºíQ'º

!!!!.HI!!;
BII.11.;
Rua: Cei. Procópio Gomes
deOliveira, 177
Fone/Fax: (047) 371-9887

l-ttiJIm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633-
. Procópio Gomes, 481

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Convênio autoriza pagamento
da conta de água nos Correios
Prefeitura pretende
estender convênio

para outros dois

impostosmunicipais

Jaraguá do Sul - Desde se

gunda-feira, os cerca de 22 mil

usuários do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto) de Jaraguá do Sul podem
efetuar o pagamento das contas

de água nas agências dos Cor

reios da cidade. O convênio, iné
dito em Santa Catarina, foi
assinado semana passada pelo di
retor geral do Samae, Nelson
Klitzke, o diretor regional da ECT/
SC, Alberto Dias, e o prefeito Iri
neu Pasold.

Sugerida por Renato Silva,
proprietário de agências fran

queadas dos Correios, "a parceria
é mais uma opção aos contri
buintes que já efetuam o paga
mento das faturas na rede ban
cária e lotéricas do Município",
avaliou Klitzke, acrescentando

que o convênio é-extensivo tam

bém às taxas de esgoto. Alberto

Agilidade: usuário já pode pagar conta de água IIOS Correios

Dias, da ECT/SC, afirmou que a

parceria com os Correios é uma

tendência na área de cobranças.
"A diversificação na hora de

pagar se. faz necessária, porque
vários serviços estão reduzindo

devido ao aumento da concor

rência, a exemplo da Internet,
fax, telefone, multinacionais de

entrega expressa e despacho",
explicou.

A Prefeitura também estuda
a possibilidade de estender o

pagamento do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) eISS
(Imposto Sobre Serviço) nas

agências dos Correios em Jara

guá do Sul. "Falta apenas adequar
equipamentos", obser�ou o se

cretário de Administração e

Finanças, José Olívio Papp, sa

lientando que é preciso oferecer
alternativas aos contribuintes.
"Devido a sobrecarga das agên
cias bancárias e a pouca agilidade
na hora do pagamento", conclui.

Jar.aguá do Sul,

Uma cidade que pensa
no futuro
e na sua segurança.

FELIZ 123 ANOS !!

Homenagem da AGF Brasil Seguros para a cidade de Jaraguádo Sul.

$i AGF BRASIL SEGUROS

SEJA COMPETITIVO NESTE:MERCADO-GeOBÄftz·ÄDo··-
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTARIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal 50 - CEP 89251-470 - Fone:'(047) 371-7511lFax:' (047) 372-1820 .. -

Jaraguá do Sul - SC - Hörne Page: www.cassuli.cöm.br - e-mail:cãssutí@cassuli.cörtf.Dr

�ncp .. ·· .. ···· .. ······ .. ·················· .. ······· .. ······ ..

U�@líLÂ\� I _

Baile do Atirador
A Associação dos Clubes e Sociedades de Caça e Tiro do Vale do

Itapocu promove neste sábado, no Parque Municipal de Eventos,
em Jaraguá do Sul, o tradicional Baile do Atirador. Para marcar o

Dia do Atirador, a entidade realiza, a partir das 19 horas, competições
de tiro entre sociedades, na modalidade Chumbinho. A Bandà
Cavalinho Branco, de Blumenau, anima a festa.

Jantar beneficente
O Núcleo da Mulher Empresária da Aciarn (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Massaranduba) realiza hoje, a partir das 20

horas, na Sociedade Atiradores, jantar beneficente em prol do hospi tal
de Massaranduba. Durante o jantar, haverá a posse do Conselho
Administrativo da instituição e o lançamento oficial da campanha
"Viva coração",

Concurso público
Arquitetos, engenheiros e projetistas, interessados em participar
do concurso para a elaboração do projeto arquitetônico e

urbanístico da nova Prefeitura de Jaraguá do Sul, têm até o dia
30 de setembro para inscrever o anteprojeto. O concurso oferece

R$ 6S mil em prêmios. Uma comissão formada por funcionários
da Prefeitura analisará cada trabalho. Já foram inscritos 48

anteprojetos.

Produtividade e qualidade
O S�nai (Centro de Educação e Tecnologia de Jaraguá do Sul)
mantém as inscrições abertas até o dia 2S de setembro para as

empresas interessadas em participar da 7" etapa do Prêmio "Santa
Catarina de incentivo à qualidade e produtividade". A apresentação
dos trabalhos será dia 27 de setembro, no auditório do centro de

atividades do Sesi. O regulamento e as fichas de inscrições
poderão ser solicitadas diretamente na sede do Senai ou pelo e

mail jaraguaOsenai-sc.ind.br -

II
Sucesso é ser capaz de viver

hoje, e ao mesmo tempo,
planejar o amanhã.

Parabéns, jaraguá do Sul!

Parabéns, jaraguaenses!

\.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HISTÓRIA DO NORDESTE CATARINENSE

Há 123 anos, em 1876
o ano de 1876 ficou marcado

profundamente na vida do Nordeste
catarinense, com especial destaque
para a gente de Jaraguá (do Sul), que
tem ancorado nos corações dos

jaraguaenses a data de sua fundação.
Havia um reboliço nesta área, em

que pontificavam os assentamentos

dos imigrantes para a Colônia Dona

Francisca, que iam até a margem
esquerda do Rio Itapocu, a entrega por
parte de Emílio Carlos Jourdan dos
autos de medição das terras para pa
trimônio de SS.AA., o senhor conde e

condessa D'Eu, nos vales do Itapocu
e Rio Negro, a questão dos limites entre
as províncias de Santa Catarina e o

Paraná, a criação do Município de Pa

raty (atual Araquari), pelo presidente
da província, João Capistrano Bandeira
de Mello Filho, desmembrando do Tenno
de Nossa Senhora da Graça do Rio São
Francisco Xavier do Sul, as freguesias
do Senhor Bom Jesus do Paraty e de São
Pedro de Alcântara da Barra Velha, para
formarem um município com' a
denominação de Paraty e o pleito da
Câmara Municipal da Vila de Joinville
ao engenheiro distrital telegráfico de

Laguna a Paranaguá de uma linha de
Joinville a São Francisco, passando pela

Vila do Senhor Bom Jesus do Paraty.
Esta última reivindicação tinha co

mo justificativa as vantagens ao co

mércio em geral e a colonização daquela
importante parte da província, posto
que, Joinville, por falta de condução,
só recebia telegramas a ela dirigida, de
dez em dez dias, pelo vapor "S.

Lourenço", levando comunicações a

uma população superior a 13 mil almas,
ligando as vilas de Paraty e Joinville, que
tinha importação direita da Europa, além
de estreitas ligações comerciais com as

praças do Rio de Janeiro, Santos,
Paranaguá, São Francisco, Desterro, Rio
Grande do Sul e Montevidéu. Estimava
se que referida linha com o Rio de Janeiro
e Europa daria uma renda superior a 100
mil réis mensais, um valor considerado
substancial para a época.

O engenheiro Emílio Carlos Jour
dan celebra, em 10-7-1876, um contra
to com o Ministério da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas, para a

abertura de um caminho que ligasse a

Colônia de 'Joinville ao ponto nave

gável do Rio Preto, nesta província.
O presidente Bandeira de Mello

era nomeado para a presidência do Pa7

rá, sendo designado o dr. Alfredo de

Escragnolle Taunay, que saía da corte

com sua família, para o Desterro.
Em seguida, aos 6-12-76, viajava

pelo vapor "S. Lourenço", para o Mu

nicípio de Joinville, acompanhado do
chefe de polícia, para visitar a Estrada
Dona Francisca, a segunda estrada

estratégica, só suplantada pela "União
& Indústria", artéria que ligaria entre

si as vilas de Joinville e Rio Negro.
Taunay era hospedado no Palácio

dos Príncipes por Frederico Brues

tlein, procuradorde SS.AA. Ali estava
o alto mundo de Joinville, entre eles o

engenheiro Emílio Carlos Jourdan.

Após visitadas instalações do engenho
do duquedeAumalle, de Pirabeiraba, Jour
dan convida-o para visitar seu estabeleci
mento no Alto Itapocu, o que é aceito.

Às 5 horas da manhã de 9 de dezem
bro de 1876, segue o presidente da Pro
víncia, em companhia dos srs. Brues

tlein, dos engenheiros E. Douat, Jour
dan e outros amigos. Esta expedição,
segundo o relato do jornalista, foi um
verdadeiro sacrifício pelas peripécias
e perigos iminentes por que passou
em conseqüência dos maus caminhos
e péssimo tempo; contudo, s. excia.
não trepidou um momento, pois que,
sendo a colonização um dos ramos dos

serviços a que o governo tinha ligado o

maior interesse, iria ele mesmo ve

rificar o fértil e majestoso Vale do

Itapocu, berço do nascente núcleo do
JARAGUÁ.

A imprensa do Desterro consigna
va o fato ali passado, em que o

engenheiro dr. Jourdan, em comemo

ração da honrosa visita, pedia licença

para dar ao primeiro rio
anuente do Itapocu, na
sua margem direita, a

partir do Rio Jaraguá
para Oeste - Rio Tau:

nay - ; o segundo rio+
dr. Hermínio, tendo si7
do outro antes deste.

denominado - Rio Ma-

jor Lago, nome do dis-
tinto engenheiro da Pro-
víncia que acompanhou
o visitante ilustre.

A primeira embar
cação que navegaria às

águas do Itapocu era

batizada - de Dona

Christi na -, não tendo

sido lançada ao mar

por falta de ternpo.
Chistina era a esposa
do presidente Taunay.

Dizia a imprensa
do Desterro: "É o enge
nheiro Jourdan digno de
estima e consideração
pública pelos enormes -

sacrifícios que têm

superado, a fim de levar
a efeito a sua idéia de
colonizar o Vale do Itapocu, não

recuando ante as maiores dificuldades".
O presidente dr. Alfredo de Escrag

nolle Taunay, em seu relatório à Assem

bléia, teve palavras de louvor à iniciativa
do colonizador, que hoje, 123 anos depo
is, ostenta títulos de fazer inveja a muitas

. cidades no mundo; de melhor qualidade

HISTORIA

DAS

CAMPANHAS DO URUGUAY, MArTO·GROSSO E PARAGUAY

ERAZIL

PRJ::t.4E:t.RO VbLU�E -l.S94 - 1.985

URUGUAY

E. C. JOURD.!I.N

RIO DE jAI<EIRO
�RENS.A. NACXON.AL

de vida e é a maior renda per capita de
Santa Catarina.

Por isto te saúdo, Jaraguá do Sul,
lembrando o estribilho do Hino a Jaraguá
do Sul: "Jaraguá do Sul és vibrante,
não haverá quem te suplante, teu povo
alegre e varonil, tem por lema: avante
Brasil". (EVS, 25-7-1999) .

A história de crescimento de

Jaraguá do Sul, nestes 123

anos, foi marcada pelo suor e

sacrifício dos trabalhadores
PARABENIZAMOSA TODA

COMUNIDADE'JARABUAENSE
PELA PASSAGEM DO
123ºANIVERSÁRIO.

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO
DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

FRANC.
BR 280 KM 69
FONE: (047) 371-8957
JARAGUÁ DO SUL

Saraguá do Sul

Congratulatíons for your
123rdanniversary.

o futuro de uma cidade é a soma

de tudo que ela fez no passado, e o

que está realizando no presente.
Saudamos e parabenizamos o

povo jaraguaense nesses 123 anos

de existência.Rua Ida Bona Rocha, 310 - Fone 372-3475
Rua Ângelo Rubini, 1256 - Fone 376-0911

Rua João Maluta .Jr., 50 - Fone 373-0055 (Guaramirim)

HOMENAGEM DA
DUASRODAS

ASSOCIAÇÃO
RECREATIVA

I

As COl1stal1tcs mMbal1ças perccpríveís l10

'bcscl1volvimcl1to bo 110550 mMl1icil'iO SC bcvcm à

COl1tribMição bc toba aSMa 1'01'Mlação.
A robos 05 cibabãos qMC bcsfrutam bo

bcscl1volvimcl1to bcsta cibabc, l'arabél1s!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Detran começa a liberar novomodelo de CNH
Regional de
Jaraguô do Sul
recebeu 27
carteiras

Jaraguá do Sul - A 17a De

legacia Regional de Jaraguá do

Sul recebeu os primeiros modelos
da nova CNH (Carteira Nacional
de Habilitação), confeccionada
através do. computador. O De

tran de Florianópolis encarni
nhou semana passada as primei
ras 27 carteiras de habilitação. 10.
tadas na Regional do. Município.
Quarta-feira, o. delegado. Adal
berto. Manoel Rarnos entregou os

documentos para donos de auto

escolas. Nos próximos dias dc

verão. ser liberadas mais I SO car

teiras,
O novo modelo, digitalizado,

estampa a Iotografia do. futuro.
motorista e traz papel especial,
evitando. fraudes, "E a partir de
agora, somente o. Detran da ca

pilai emite o. documento. A falsi

ficação. também terna-se mais

complicada", ressaltou Rarnos.

Florianópolis, São. José, Joinville
e Blumenau foram as primeiras
cidades do. Estado a implantarem
o. sistema. "Demorou porque
houve falta de cédulas", disse o.

Tendência: Ramos aposta //(/ rapidez conl () pruce,\,\lJ digitaliccul«)

delegado. <'

O vice-presidente do. Sinde

mosc (Sindicato. dos Centros de

Formação de Condutores de

Santa Catarina), Valei Cardozo,
ressaltou que, apesar do. envio. das
carteiras de habilitação. digiraliza-

Tel. 973 ..5627 / 973-3034 / 371-0196

das pum o. Município, o. processo
ainda é demorado. Hoje, a média
da Delegacia Regional de Jaragua
do Sul é de mil carteiras emitidas

por mês para a sede do. Detran,
incluindo. renovações. "Todas se

rão. digitalizadas". afirmou Ramos.

ôer hoje melhor que ontem; e amanhã melhor

que hoje, Eis o 8rande objetivo.
Na passa8em dos 123 anos, parabenizamos o

povo jara8uaense.
, RESTAURANTEARMALWEE

(Sob Direção de FriizRestaurante)
Fone376-1425

Parabéns ao povo jaraguaense
pelos 123 anos de trabalho e

progresso.

Uma homenagem

IIADD/Makler®11
........•......� .
• •
• •
• •

. r laraguá·do Su I. sua beleza i
• •
• •
• •

i agrada aos nossos olhos i
• •
• •
• •
• •

É impossivelficar isolado quando 'nossos talentos
e habilidades estão a serviço da alegria de trabalhar

juntos por uni objetivo co/num.

PARABÉNS, jARAGUAENSES!

ÓTICA HERTEL -

Jaraguá. do Sul,
exemplo de cidade

'. sempre renovado;
construindo

o alicerce da cidadania.

Parabéns, pelos 123 anos.
LIU /i/'U/I/
Vereador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Porte ilegal de arma

Schroeder - Homens da

Polícia Ambiental de Joinville

prenderam quarta-feira, por
volta das l8h IS, na localidade
Rancho Bom,Walmor Streit, 35
anos, e Dorival Issberner, 38 .

Com os dois a polícia encontrou
duas espingardas, calibres 12 e

28. Streit e Issberner não

tinham porte das armas. Ambos
foram encaminhados à De

legacia de Guaraníirim e libe
rados após pagamento de fiança.

Ameaça de morte

Corupá - A dona de casa

Elvira Erdmann, 25 anos',

registrou queixa na Delegacia,
acusando o ex-marido, Renildo
Camargo da Silva, 25, de
invasão de propriedade e

. ameaça de morte. Ela relatou

que Silva invadiu a casa da

família, na Rua Ermínio

Moreira, Centro, por volta das
4 horas do dia 18 de julho. De
acordo com a dona de casa, o

ex-marido havia dito que
mataria os dois filhos do casal,
depois a mãe das crianças e

cometeria suicídio.

Lesão corporal
Corupá - O exame de cor

po delito realizado no menor

I.M., de 12 anos, confirmou

que ele sofreu hematomas ge
neralizados. O menino acusa

Clarice SeIl, de 28 anos, de tê
lo espancado no último dia 18,
por volta das 16 horas, na Es

trada Caminho Pequeno, Bairro
Garajuva. Clarice também_teria
agredido a irmã de L (nome não

revelado pela polícia). O menor

não soube explicar o motivo da

briga.

Embriaguez
Jaraguá do Sul - A empre

gada doméstica Ivani Ide Daren
Mathias, 33 anos, acusa o

marido, Gerson Mathias, 36, de
agressão. Mathias teria chegada
em casa por volta das 18 horas
do dia 20 e agredido a esposa.
O exame de corpo delito confir
mou a agressão.

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE

-

---------

FIQUE ATENTO
ÀSNOVASLEIS.
DO'TRÂNSITO
------_ ... -

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Preso joinvilense acusado de
roubar veículos noMunicípio
Jean Carlos
tinha prisão
preventiva

.
decretada

Jaraguá do Sul - O lavador
de carros Jean Carlos Kohler, 18

anos, foi preso na noite de terça
feira, em Joinvi lle, durante a

Operação Norte. Desenvolvida

por agentes da Deic (Diretoria
Estadual de Investigação Cri

minal), polícias Militar-e Civil,
além de fiscais da Secretaria da

Fazenda nas cidades de J_araguá
do Sul, Joinville, São Bento do
Sul e Blumenau, a operação
resultou no fechamento de um

comércio de peças usadas, no

Bairro Itaum. Foram encontrados

quatro motores com numeração
adulterada. Há suspeitas que

algum dos modelos seja de

veículos furtados no Vale do

Itapocu.
Kohler estava com o Gol,

placa LXF-s888, de Jaraguá do

E
E
o
o

JE 255 mm

Instalamos em demonstração sem compromisso.

Sul, pertencente a Ana Maria

Nasato Moretti. O veículo havia
sido furtado há duas semanas no

Município. Segundo a delegada
Fedra Konell, o acusado está
envolvido em mais três roubos
de carros. Os veículos eram

levados de Jaraguä do Sul para
Joinville. As peças e acessórios
acabavam sendo vendidos aos

receptadores e a carcaça aban

donada. Kohler estava com a

prisão preventiva decretada pela
'Justiça jaraguaense. O jovem foi
encaminhado ao Presídio Re

gional.
O delegado Adalberto Ma

noel Ramos, da 17a Delegacia
Regional de Polícia, não revelou
se haverá ações de combate ao

crime organizado neste final de

semana. Porém, o comando da
3a Companhiade Polícia Militar
e a equipe de plantão da Polícia
Civil estão em alerta. "Depende
tudo da ordem de Florianópolis.
As ações são simultâneas nas

quatro cidades", disse. Nos

últimos cinco dias, a operação

Apenas 5 minutos do seu tempo,
verifique as condições da caixa
d'água. Com certeza está polída;
Ofereça o melhor à sua família

I
Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria,
hotel, tetrementerie, lavanderia, etc.

FILTRAGEM NATURAL
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma camada
de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cnetetino de

diferentes granulosidades.

O FILTRÃO é construído inteiramente

em aço inoxidado.

CAPACIDADE DEFIlTRAGEM: 1000, 3000,
5000 e 10000 litros por hore.

GARANTIA: :3 anos aprovado em todos

os testes submetidos.

APÓS � INSTALAÇÃO-DO FIlTRÃO, NÃO
HAVERA MAIS NECESSIDADE DE LIMPEZA
DA CAIXA DE ÁGUA. EVITANDO ESCOVAR OS
DENTES COM ÁGUA SUJA E CONTAMINADA
DA CAIXA. O FIlTRÃO FORNECE ÁGUA PURA
E CRISTALINA
NÃO SOMENTE PARA 8tB1DA E PREPARAÇÃO
DE ALIMENTOS, MAS TAM8EM PRA USO
GERAL

'

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA
JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA

Fios e lãs

concentrou-se na fiscalização
de oficinas mecânicas, ferros
velhos e revendedoras de veí

culos usados.

Rua: Max Wilhelm, 837 _ Vila Baependi
Pone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul - SC

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios
e lãs, de- modal, chinilie,

buclê e acrilã.

Venha conferir!

, -

Edson JunkeslCP

Flagrante: jovem foi encaminhado ao Presídio Regional,

;

JARAGUA DO SUL,
ONTEM, HOJE E
SEMPRE A NOSSA

CIDADE.
;

PARABENS,_
JARAGUAENSESI

Instaladora Elétrica
,

JARAGUA LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá Clube de Vôo Livre

promove festival de alegorias
Juízes avaliam
a originalidade
nas fantasias para
apontarovencedor

Jaraguá do Sul - o JCVL

(Jaraguá Clube de Vôo Livre)
promove amanhã e domingo, no
Morro da Boa Vista, o 30 Festival
de Alegoria eVôo Livre. O evento.

está incluído na programação dos
123 anos do Município, co

memorado no próximo dia 25 de

julho. Cerca de 120 pilotos do Sul
do Brasil deverão participar da

competição, dividida nas cate

gorias Alegoria, Asa-delta e

Parapente. Se chover, os or

ganizadores transferem o jul
gamento para o próximo final de
semana.

As decolagens acontecem do
"Morro das Antenas", numa al
titude de _quase 900 metros. O

pouso está previsto para o pátio
da Escola Municipal Waldemar

Schmitz, no Bairro Ilha da" Fi

gueira. Ano passado, entre per
sonagens de desenho animado,
dragões, crocod i los e pi ratas,
Valmir Garcia foi o campeão, com
a alegoria de Capitão Caverna. "A
proposta é Ievar um colorido todo

especial pará o céu da região",
disse Cleiton Wagenknecht,
presidente do JCVL. Os critérios
para apontar o campeão geral do
festival são a originalidade da

fantasia, beleza e qualidade na

fabricação do material.

DIVlJlgacâo

Capitão Caverna: Valmir Garcia foi o campeão de 1998
,�

Paralelo ao 30 Festival de Ale

goria, acontece o campeonato
aberto municipal de asa-delta e

vôo livre. Na modalidade de pa-"
rapente, ameta é atingir um ponto
pré-determinado pelos organiza
dores da prova - neste caso, uma

área no pátio da EscolaWaldemur
Schmitz. Na asa-delta, vence o

piloto que permanecer o maior

ternpo' no ar. O JCVL orienta o

público para acompanhar 'as pro
vas durante a chegada, e não na

decolagem: "O fluxo de partici
pantes é alto. Por isso, preferimos
evitar um número ainda maior de

Jaraguaenses, a nós um grande
abraço pela passagem do 1230

. ".

anIversarIO.
-

Uma homenagem, .

A___...., BATISTA PNEUS
� PNEUS NOVOS E RECAUCHUTADO$

pessoas lá no morro", avisou
Wagenknecht. Haverá premiação
em equipamentos do primeiro ao

quinto colocados do festival.

JARAGUÁ DO

ConidaRústica
tem 130 inscritos

Jaraguá do Sul - A edição
deste ano da Corrida Rústica
"Cidade de Jaraguá do Sul" terá
130 participantes em cinco

categorias. Promovida pela
Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer, a prova distribuirá R$
2,4 mil em prêmios e terá

percurso de cinco quilômetros.
A largada acontece às 15 horas
de domingo, na Praça Ângelo
Piazera. A previsão dos or-

'ganizadores é que o primeiro
colocado cruze a linha de che

gada com o tempo aproximado
de 20 minutos.

A prova di vide os corredo

res por idade. Na categoria A,
até 17 anos, e na B, de 18 a 39

anos, haverá classificação no
m as cu l i n o e feminino. Na

Veteranos, homens e mulheres

disputam o primeiro lugar dos
40 aos 49 anos, de 50 a 59 anos

e acima dos 60 anos.

Os participantes percorrem
as ruas Reinoldo Rau, passando
pela Ângelo Schiochet, Olívio

Brugnago, João Planinschek e,

no último trecho, a Rua Antônio
Carlos Ferreira. Mesmo com

chuva, haverá largada, infor
mou os organizadores.

r--------------------�

I "ge Jaragué do 9ul fosse I
I I
I uma pessoa, ela seria a I
I mais sábia, pois iria contar I I

: os mais belos sonhos e :
: histórias j� vividas em

Lorita ZUllolii Karsten :
I seus 123 anos." Vereadora I
L � �

r---------------------,

I A prosperidade não vem por acaso. I
I Nasce de muito trabalho e muita I
I persistência. I

: Aos Jaraguaenses/ 80S colonos e aos :
I motoristas. parabéns neste 25 de julho! I

, I
-

'Ie Ie II{ Comércio de Cereais I
I KAZMIERSKI Ltda. I
I 'A.ta�acle» e Vareje» I
I !]5�� @ W@[]'@]OJJ[],®� @@)QDD ©1ßo®DEI@]®@]@ I
L �----�

Homenagem a

Jaroguó do Sul
Nesta data de alegria
e grandeza em mais

uma etapa de sua

história, Jaraguó do

Sul, merece, nõo só

congratulações, mas,
também mensagens

do otimismo e

incentivo,

Com o trabalho em

conjunto entre

empresas,
comunidade e/

governantes podemos
alcançar o melhor!!!

Parabenizamos nosso

bela cidade pelos
123 anos!

Icro Bordados e

Confecções Ltda.

Há 123 anos, Iaraguâ ®

------��-
MarCailO

-

está construindo uma história de sucesso

e bem-estar social. Sem dúvida, isso merece

nossas sinceras congratulações.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Breithaupt enfrentaRio do Sul
desfalcado dePaulinho eAdolfo PETERSON lzidono

Chama o síndico
Lúcio Antônio Rodrigues, gerente-administrativo do Jaraguá

Futebol Clube, soltou uma pérola para o radialista Celso Nagel, da
Rádio Jaraguá, no amistoso com o Coritiba. Faltando cinco
minutos para terminar o jogo, Nagel solicitou a Rodrigues,

funcionário do clube, renda e público pagante. Ouviu um sonoro

"se quiser, vai na bilheteria e pega". Obviamente, o radialista não

foi e não informou os números para os ouvintes. Afinal, estava
trabalhando. Enquanto o gerente, continuou assistindo a 'festa'
sern ser incomodado. Um pecado capi tal que poderá trazer

resultados desastrosos num futuro próximo.

Treinador escalou
Ninho no gol e
define amanhã
outro substituto

Jaraguá do Sul - O técnico

Manoel Dalpasquale, da Brei

lhaupt/FME, não poderá contar

com dois jogadores para a partida
de amanhã, contra aRegata/Rio do
Sul, válida pela sexta rodada do re

turno do Campeonato Catarinensé
de Futsal da Divisão Especial. O
goleiro Paulinho recebeu o terceiro
cartão amarelo e acabou expulso,
diante do Colegial!Avaí, semana
passada, e está suspenso por dois

jogos. Adolfo foi relacionado para
defender a seleção catarinense

Juvenil, que embarca neste sábado
para o Espíri to Santo, onde disputa
o Campeonato Brasileiro de Se

leções na categoria, a partir de se

gunda-feira.
Dalpasquale confirmou o re

serva Ninho no lugar de Paulinho.
No banco, a opção para a po
sição é o juvenil Marcelo. Para
completar a lista de 12 jogadores,
o treinador deverá promover
mais um atleta da equipe de base.
O ala Paulinho é o mais cotado ..
"Será uma partida difícil", prevê
Dalpasquale. No turno, a Brei

thaupt/FME goleou o time rio

sulense, no Alto Vale do Itajaí,
por 8 a 2.

Uma vitória amanhã mantém
os jaraguaenses na I iderança do
Estadual. Há 17 jogos invicta, a

Breithaupt/FME é favorita a

conquistar o título da primeira
fase. A Regata/Rio do Sul vem
de recuperação. Depois de um

fraco começo de campeonato, a

equipe se recuperou e agora
depende dos próprios resultados
para obter uma vaga nos playoffs
decisivos. Na rodada deste final
de semana, a Tuper joga com a

Belamar/Puma, em São Bento do

Suf, e a Berlanda/Gaboardi recebe,
em Curitibanos, a Unoesc/São

Miguel, de SãoMiguel do Oeste.

<,

-' Jet Sky
Alessander Lenzi está no
Canadá para disputar, neste
final de semana, a penúltima
etapa do Campeonato Aberto
dos Estados Unidos de Jet

Sky. O jaraguaense tenta a

segunda vitória na categoria
Free Style Profissional.

Tuper x Breithaupt
Associação dos Amigos do

Esporte Amador de Jaraguá do
Sul deverá colocar cinco ôni bus

à disposição dos torcedores,
gratuitamente, para o jogo entre

Tuper e BreithauptlFME, dia 7
de agosto. Ingressos no Armes

Gualberto custam R$ 5,00.

Rápidas--------------------------------------
* Adolfo, da equipe Adulta de Futsal, e Rafael, do Juvenil, embarcam
amanhã para o Espírito Santo. Estão na seleção catarinense que
disputa o Campeonato Brasileiro Juvenil de Futsal.
* Goleiro Paulinho desfalca a BreithauptlFME nos próximos
dois jogos. Além de receber o terceiro .cartão amarelo, foi
expulso no último jogo. Ninho assume a posição.

Jeep Club
* Este final de semana estaremos promovendo o

JEEPCROSS, com início às 10 horas, no domingo. A
pista está localizada ao lado da ponte da Figueira (Weg
II). Poderão participar veículos 4X4, sem necessidade

de serem filiados a algum clube.

A inscrição será de R$ 25,00 e a premiação será a

seguinte: 1 ° lugar R$ 200,.00, 2° lugar R$ 150,00 e 3°

lugar R$ 50,00.
* Na última reunião degustamos um saboroso caldo de

. "-

peixes, doado pelos companheiros Sandro e Silvino. Os

cozinheiros foram os amigos Hilário e Vilson.
* O companheiro Cleber conseguiu virar o seu Jeep no
Raid de Corupá. Será que foi barberagem?
* O companheiro Lauro, com seu bigode em

crescimento, está se preparando para o nosso Jeep Raid.
Sua função será o de limpa-trilhas:'

Orientação: Maneca exige melhor posiciol/amel/�o da defesa

A nós, jaraguaenses, felicidades
por mais este aniversário de

fundação.

Jaraguá do Sul
123 anos

• Alongamento de Chassi
• Cardans

• Manut. de Guindastes,
· Reformas de Equipamentos
· Adaptação Equipamentos
· Soldas Especiais...

Fone: (047) 37Q-4159

•Gilmar Menel
Vereador__

NOS 123 ANOS DE JARAGUÁ DO SUL, PRI:FEITURA
E COMUNIDADE É UMA DAS GRANDES PARCERIAS
PARA O CRESCIMENTO DO NOSSO MUNiCíPIO.

Duplicação da Rua Joinville: um dos frutos da parceria
entre administração municipal e os jaraguaenses

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá e Malutron jogam
com portões abertos hoje

Diretoria não
cobrará
ingresso para
oamistoso

.Jaraguá do Sul - Jaraguá e

Malutrón, time da Primeira Di
visão do futebol paranaense, jo
gam neste sábado, às 16h30, no
Estádio João Marcatto, com os

portões abertos. Esse será o se

gundo amistoso do time jaragua
ense. A partida faz parte da pro
gramação de ani versário dos 123
anos do Município.

O técnico Avelino Villar de
verá fazer duas alterações em re

lação à equipe que iniciou o jogo
sábado passado, contra o Coriti
ba. No coletivo de quinta-feira,
Souza entrou no lugar de Ricar

do, no meio-campo. Ontem, Fá
bio Braun, que jogou apenas os

IS minutos finais na derrota para
o 'Coxa', substituiu Zé Luis.

Destaque no Campeonato Pa

ranaense de 1999, o Malutron

chegou às semifinais do Estadual.

Depois de um título inédito de

campeão da Série A-II, em 1998,
a equipe de São José dos Pinhais
transforrnou-se no primeiro clu

be-empresa do País. Apesar da
derreta para o Paraná Clube, na

decisão por uma vaga nas finais,
oMalutron manteve a base e vem

para o amistoso com a mesma

equipe que terminou o Estadual.
"Será ruais um bom teste para
nossa equipe", disse Villar.

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Nossa homenagem ao povo jaraguaense
nos seus 123 anos.

Do passado pela bravura,
trabalho difícil e responsável.

Do presente pelo dinamismo impondo sua

grandeza e pujança colocando-a como terceiro

parque fabril de Santa Catarina.
Do futuro pela esperança da continuidade desse
trabalho e amor à nossa terra, motivados pelos

exemplos do passado e do presente.
Rua Dr.Waldemiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVl'f1\1'ROMOçAO D� tNV�RNO

MÓVE1S D1RETO DA fÁBR1CA,

AGUARDAMOS
SUA VISITA

FOliE:
370-2625

I fAZEMOS
TAMBÉM

SEV PROJETO
SOB MED1DA

RUA JOINVILLE, '5.070 (em frente ao Portal) - JARAGUÁ DO SUL - SC

Esse Ano Nosso
Presente Foi

Entregue em Casa
I

Aniversário tem que ter presente. Por isso, nos 123 anos

de Jaraguá do Sul, a Weg está dando para a cidade o

projeto laraguá Ontem e Hoje. Uma série de vídeos
que resgata a história da nossa cidade e de nosso povo.
Um presente da Weg, entregue pela TV na casa de cada

cidadão, e em todas as escolas da cidade, para que as

pessoas de hoje possam resgatar sua história.

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em ger�l (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 •

eORUPÁ· se
Venha conhecer um pedaço do paraíso! I

A maior variedade de carnes

selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

'Iransformando energia
em soluções

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




