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A Executiva estadual do

PFL reuniu-se na manhã de

quinta-feira (29), em Jaraguá
do Sul, com lideranças da

Região da Amvali para traçar
as diretrizes do partido e em

possar os novos coordena 14-
dores regionais, eleitos no dia
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Jàraquá do Sul, sábado, 31 de julho de 1999

10 dejulho.
Cerca de 50 pefelistas

participaram da reunião, no
Hotel Etalan, comandada pelo
presidente estadual da legen
da, deputado estadual Paulo

Bornhausen. Essa foi a penúl
tima região do Estado a ser

visitada pela direção estadual.
O senador Jorge Bomhau

sen afirmou que o objetivo
das reuniões é preparar os

diretórios municipais para as

eleições do próximo ano.

"Estamos antecipando as

discussões porque sabemos

que é necessário o forta
lecimento do partido em todo
o Estado", revelou. Página 3
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PFL reúne lideranças em Jaraguá doSul�
'para discutir eleiçõesmunicipais de 2000
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Edson Junkes CP

A demissão de quatro diretores de escolas estaduais em Jaraguá
do Sul gerou polêmica.

Os diretores afirmam que a medida é

"perseguição política". A responsável pela 19"
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Filmes - Variedades - Esportes . � CRE (Coordenadoria Regional de Educação),

Cd�__•. c ••• u Desenhos - Seriados - Documentários'.� Cleidy SirleneGonçalvesde Castro,dissequeestá
b . , : =.5U. 1 a . Só pra quem tem NET TV A CABO. cumprindo determinação da Secretaria Estadual

.

SEf-1PRE UM BOM PROGRAMA 371' �444 A de Educação.
TV A CABO. JARAGUÁ DO SUL .. -� •• O PPB do Município acionou a Comissão de
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DIIMAGIM
Hospital Jaraguá

* Ultra-sonografia
* Radiologia Geral e

Pediátrica
* Tomografiav

Computadorizada
* Angiografia
* Mamografia
* Check-up Vip

Centro de Imagem 1

(Junto ao Hospital
Jaraguá)

Fone: (047) 371-9653

Centro de Imagem 2

Rua João Picolli, 216-
esquina com Reinoldo Rau

(antigo consultório do Dr.
João Biron)

. Fone: (047) 371-8776

Cerca de 40 caminhoneiros bloquearam a BR-280, entre

Corupâ e Laraguá do Sul na tarde de quarta-feira (28),
causando congestionamento de aproximadamente três

quilômetros nos dois sentidos. Este foi o segundo bloqueio na

rodovia.

A manifestação, que durou' cerca de oito horas, faz parte do
movimento nacional, que vem interrompendo o tráfego
rodoviário em todo o País desde segunda-feira (26). Os

motoristas reivindicam, entre outros, reajustes dos fretes e

redução dos preços dos pedágios. Página 9

Exonerações polêmicas na eRB

RC Pneus

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1 799 / 371-0747
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Edson Junkes/CP

o velho mundo
A recente reavaliação das condições de vida no Brasil, divulgada

pelas Nações Unidas, requer muito mais do que críticas e

providências para recuperar a posição anterior, exige mudanças
de atitudes e análise das relações homem/meio ambiente, além de

um grande debate nacional. ü' método usado no relatório com o

Índice de desenvolvimento humano - qualidade de vida - é uma

combinação entre indicadores de saúde, educação e ,:enda per

capita. O Brasil ficou em 79° lugar,
a meio caminho entre Canadá,
primeiro colocado, e Serra Leoa,
último país na escala estabelecida

pela ONU no nível de desen
volvimento.

Apesar de alguns focos de de

senvolvimento. sustentável, de

preocupação com o meio ambiente

e, por conseqüência, com a qualidade
de vida, o velho mundo continua indi
ferente aos apelos da natureza. In

felizmente, a evolução humana não

conseguiu- acompanhar o desenvol
vimento tecnológico, engendrando
uma série de conseqüências danosas
à vida na Terra. Perseguido pela
cultura da produção, do crescimento

econômico, o homem t�m ignorado sua participação' decisivana"
devastação do meio ambiente e responsabilidade na preservação
dos recursos naturais.

Somente há pouco tempo o mundo despertou para o futuro
do planeta. Entretanto, a conscientização ainda está aquém das
necessidades e a educação ambiental é apenas'rnais um lance
de marketing ou modismo do que propriamente uma intenção.
A população desavisada não conseguiu estabelecer limites de

consciência crítica e participativa. O assunto é discutido

superficialmente e os projetos de "resgate" não passam de um

jogo de faz-de-conta para estrangeiro ver e liberar os recursos

necessários à implantação dos programas ambientais e de

preservação, que no fundo são, na maioria, paliativos.
Qualidade de vida está diretamente ligada às condições de

conscientização. O índice de desenvolvimento humano definido

pela ONU reforça a necessidade de investimentos na infra
estrutura básica como princípio elementar de inserção social.
Em termos práticos, isso significa investir em imagem e

reputação.
O respeito ao meio ambiente, a valorização do homem e o

fomento à cultura estarão entre os principais fatores que
determinarão o sucesso do País. Entretanto, será preciso
participação e conscientização popular, educação ambiental séria
e compromissos governamentais.

Jaraguá do Sul está entre as cidades brasileiras com o melhor
índice de qualidade de vida. A renda per capita é quase cinco
vezes a média nacional. O nível de desemprego é baixo em relação
ao nacional e a assistência social oficial, apesar das críticas, é
feita com seriedade. Mesmo assim, oMunicípio não tem tratamento

de esgoto, que é despejado diretamente nos rios, os responsáveis
pelo ensino (público ou privado) ainda não perceberam a

importância da educação ambiental como forma de conscientização
e sobrevivência, Por outro lado, a maioria das indústrias investe
em projetos e programas ambientais de sucesso.

O governo municipal iniciou a construção das estações de
tratamento de esgoto' sanitário e a canalização dele. Promete
levar água de qualidade aos bairros, além de promover ações
para a conscientização ambiental. Só isso não basta. A

população precisa estar integrada e consciente do dever. A
falta de educação, ambiental em especial, compromete a vida.
As inúmeras lixeiras espalhadas pela cidade são insuficientes

para conter o ímpeto de jogar I ixo no chão. Fazem do rio depósito
de lixo e poluem o meio ambiente sern o menor constrangimento.
Se não houver o despertar da consciência, o futuro será incerto.

a va�v, •.(,....\--.

'homem

fomento à

Foto do Fato

Grupos do
Festival de Dança

de Ioinville em

apresentação
especialpara os

jaraguaenses, no
pátio da Escola

Sid, dia 24,

Dança de Rua foi
a modalidade

mais aplaudida

* Mara Regina Krause

Os turistas ficam entusi

asmados quando surgem I

osenormes animais. Afi

nal, quem não gostaria de

observar o show propor
cionado pelas baleias,
borrifando jatos de água
e jogando a cauda negra

,para o alto? As fêmeas

permitem que os filhotes

escorreguem sobre sua

imensa barriga branca,
como se estivessem nu

ma gangorra, Um turista

afirma que "a gente lê, vê

fotografias, assiste a

vídeos, chega aqui com
enorme expectativa e

ainda assim se surpre
ende".

Felizmente, as cruéis
\ c a ç adas a o.s c e t á c e o s

acabaram, dando lugar ao
\

turismo de observação.'
que ajuda na formação da

CORREIO DO POVO

Maior proteção às baleias

mentalidade conserva

cionista. E, no caso da

baleia franca, que faz do

litoral catarinense seu

local preferido para re

produção, é um espetá
culo imperdível, pois o

grande animal chega a

pesar até 60 toneladas e

alcançar aproximada
mente 16 metros de com

primento.
Hoje, a baleia é con

siderada um presente do

mar. Em Sánta Catarina,
muitos donos de hotéis

estão equipando-se para
ofer�cer aos hóspedes
uma estrutura adequada
para a observação dos

cetáceos, espetáculo ra-
-

ro no mundo.

* Membro da ONG

"Amigos da Natureza"

Artigos para Carla do Lei/ar, devem ser enviados para Rua Wal/er Marquardt, /./80. As cartas devem conter

n o máximo 30 linhas, o endereço ou telefon e p a ra conta/o. O jornal se reserva o direi/o de sintetizar o texto

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Gráfica eEditora CPLtda. ,CGC 00, 1 05,755/0001-50- Administração, Redação, DepartamentoComercial eOficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180- CEP 89259-700 - Caixa Postal19- CEP 89251-970, Jaraguá do Suí - se

Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 . 370-8649 . E-mail: corpovo@jgs.matrix.com.br
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojomal.

O governo de Santa
.,', I

,

Catarina' vai: cr i ar.rao
'",

" .

I

longo d,e roo qui lôrne-
tros de sua costa, a Área
de Proteção Ambiental

da Baleia Franca, ini
ciativa das mais louvá

veis, já que é nessa área

que a espécie se repro
duz. O projeto, que deve ser
sancionado em breve pelo
presidente Fernando Hen

rique Cardoso, vai permitir
que o lugar - entre o Farol

de Santa Marta e o Sul da

Ilha de Santa Catarina,
nove quilômetros mar a

dentro - continue sendo

um berçário de baleias na

costa do Brasil, além de se

tornar uma atração tu

rística.
Entre maio e outubro,

as baleias proporcionam
verdadeiros espetáculos..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Executiva estadual do PFL dá,

posse ao coordenador regional"A intenção dele foi (buscar promoção pessoal." (Vereador
Ademal' Possamai - PFL -, relator da Comissão de Transportes,
Comunicação, Obras e Serviços, comentando as denúncias do

suplente de vereador Antônio Berns - sem partido - durante a
-'

apresentação do relatório sobre as obras da Rua Joinville)

Edson JunkeslCP

Legenda
discutiu ainda
sucessão

municipal"O relatório não me conven- +

ce. Os membros da comissão estão

debaixo da saia do prefeito." (Berns
respondendo as críticas de Possamai ) Jaraguá do Sul - A Execu

tiva estadual do PFL empossou
na manhã da última quinta-feira
(29) o novo coordenador para a

microrregião da Amvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale do
Itapocu), Alcides Pavanello,
presidente da Câmara de Ve

readores, e a representante do
PFL Mulher, vereadora Elisabet

Mattedi, eleitos no dia lOde julho.
A reunião, comandada pelo
presidente estadual da legenda,
deputado estadual Paulo Bor

nhausen, aconteceu no Hotel Eta
lan e reuniu cerca de 50 pefelistas
e simpatizantes da Amvali, que
discutiram também estratégias e

diretrizes para as sucessões mu

nicipais do próximo ano.

Essa é a penúltima região do

Estado visitada pela direção esta
dual, que já esteve no Oeste,
Meio-Oeste e Vale do Itajaí. O
senador Jorge Bornhausen disse

que a movimentação no Estado
visa preparar os diretórios mu

nicipais para as eleições de 2000.

"Meu interesse é convencer os

vereadores a abrir uma CEI para
investigar os fatos. Porque não es

tou satisfeito com as explicações."
(Idem, prometendo não esquecer o

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

caso)
Reunião: Pavanello (E) recebe documentos da Executiva
"Estamos antecipando as discus
sões porque sabemos que é ne

cessário o fortalecimento do par
tido nos municípios", revelou,
acrescentando que o PFL preten
demobilizar setores da sociedade

para integrarem-se aos projetos
do partido. "No dia 25 de se

tembro, o PFL vai deflagrar
campanha nacional de filiação",
informou.

Sobre as eleições, o senador
lembrou que, a convenção do

partido, realizada em maio, a di
reção nacional decidiu que vai

lançar o maior número possível
de candidatos a prefeito e candi
dato a presidente da República
em 2002. "Vamos cumprir ádeci
são", prometeu, afirmando que

o PFL permanece coligado com

o PSDB e apoiando o governo
Fernando Henrique Cardoso

(PSDB). "O partido não tem

compromissos com candidatu

ras", reforçou.
O vice-governador Paulo

Bauer disse que é preciso analisar
todas as situações para a sucessão

noMunicípio. "O PFL foi vitorio
so nas eleições de 1996 coligado
tom o PSDB. Hoje, o PSDB está
no poder. É preciso dar demons

tração de lealdade e apoio. Mas
quando o Irineu (prefeito Irineu

Pasold - PSDB) diz que é can

didato, limita as negociações",
declarou, acrescentando que o

candidato da coligação deve ser

a alternativa mais viável.

-+ "Percebo que as pessoas saem

das palestras motivadas e com

muita vontade em mudar." (Pre
sidente da Regional da ABRH, Janice
Breithaupt, avaliando os resultados

do Encontro de Atualização dos
Talentos Humanos)

"O Brasil-arquipélago, com ilhas

de pobreza e regiões extrema

mente desiguais em nível de ren

da e ocupação produtiva, é um país
de democracia juvenil e de or

ganização institucional fragmentada e frágiL" (Aspásia
Camargo, doutora em sociologia comentando o relatório da ONU

que colocou o Brasil em 79° lugar no ranking de desenvolvimento
humano ).

"Os que são contra é porque +
não querem o sucesso de Santa
Catarina." (Senador Jorge Bor

nhause,� -' PFL - criticando a po
sição contrária do PT e PMDB sobre
a proposta do governador Esperidião
Amin - PPB - em federalizar a,

dívidas do Ipesc)

ERRAMOS _

a eleição municipal de 1996,
quando o empresário Gilberto

Menel, então no PPB, hoje sern

partido, foi candidato a vice

prefeito na chapa encabeçada
pelo deputado estadual Ivo Konell
(PMDB).

Na realidade, o PMDB preten
de incluir o PPB na coligação,
embora este último participe das

reuniões com as legendas que
formam a coligação Mais Santa

Catarina.

Segundo fontes do PMDB, as
conversações não incluem no

mes.

PPS e grupo do PTB", no se

gundo parágrafo, o PMDB não

pretende reeditar a composição
da chapa majoritária que disputou

Diferente do que sugeriu a

matéria da página 3, na edição an

terior, sob o título "PMDB ne-
.

gocia coligação com PT, PPB,

.Oe' B�:�O�S��CA�!?S
* Pneus Novos (michetin, goodyear, pirelli)

*Balanceamentos'
*Geometrias

*

Suspensão
, *

Calibragem com Nitrogênio

"Já em um projeto semelhante no
I

Congresso, só falta votar." (Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso
- PSDB - sobre a proposta do Senador Antonio Carlos Magalhães
em criar um imposto para combate a pobreza)

"Estou cumprindo determinações da Secretaria de

Educação." (Coordenadora da 19a CRE, Cleidy Gonçalves de

Castro, justificando as exonerações de diretores das escolas ,da
rede estadual, em Jaraguá do Sul)

I

R_ Mal. Floriano Peixoto, s/nº - Centro
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul

Eureka"

�.....I&.
�IBREI'HAUP'
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Vereador promete recorrer à
Justiça. contra Sul Atlântico Continua o impasse ,entre a administração do Sesi (Serviço

Social da Indústria) e empresários de Guaramirim, liderados
pelo presidente da Aciag (Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guararnirim), Adriano Zimmermann, sobre a

instalação de uma farmácia do Sesi no Município.
Desta vez, a Aciag enviou ao superintendente do Sesi, Sérgio
Luiz Gargioni, documento com mais de 30 assinaturas de

empresários Iocais solicitando anão implantação da farmácia.
- A missão da Aciag é estimular o desenvolvimento

econômico sustentável, promovendo a integração entre

empresários, comunidade e poderes públicos, através da

representação, prestação de serviços e defesa da livre

iniciativa. No entanto, não quer uma farmácia do Sesi - diz

Zimmermann, afirmando que tem apoio da classe empresarial,
sindicatos e associações comerciais da região.

Edson JunkeslCP

"Sinalização
nas passagens
de níveis é
ineficiente"

Guaramirim - o vereador
Ivaldo Kuczkowski (sem par
tido) revelou que pretende recor
rer ao Ministério Público contra

o que ele classifica de descaso
da Empresa Sul Atlântico, pro
prietária da malha ferroviária, e
a Prefeitura, com relação à sinali

zação. Ele afirmou que vai soli
citar à Justiça providências para
garantir mais segurança à popu
lação nas passagens de níveis.
Disse ainda que são poucas pla
cas de sinalização e de alerta, as
sim mesmo têm mais de 20 anos.

Segundo ele, há cerca de

dois anos, ocupou a tribuna da
Câmara para denunciar a falta de

segurança nos cruzamentos das
vias públicas com a ferrovia.

"Sugeri ao Executivo que fir
masse convênio com a Sul
Atlântico para melhorar a sina

lização e implantar guaritas e

cancelas, pelo menos nos

principais cruzamentos. O go
verno simplesmente ignorou o

apeIo", lamentou.
Na opinião de Kuczkowski,

E o prefeito?
Tramita no Congresso

Nacional uma proposta de
emenda consti tucional

exigindo que os prefeitos
candidatos à reeleição se

desincompatibilizem do cargo
seis meses antes do pleito de

ou tubro.
Caso a proposta seja aprovada

e o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) for mesmo candidato,
o presidente da Câmara

Municipal deve assumir a

Prefeitura em abril.
Os vereadores têm um acordo

para renovar a Mesa Diretora
no final do ano. A disputa

promete esquentar.

De volta
A Câmara de Vereadores

retorna às atividades na

próxima segunda-feira (2),
após 30 dias de recesso

parlarnentar.
O início do período
legislativo promete ser

agitado. O governo
encaminhou à Câmara o

projeto sobre ISS, que deve

entrar em votação já na

primeira semana.

No final do ano passado,
uma outra versão foi

rejeitada. Começam os

acordos com vistas às

eleições do próximo ano.

Cautela é palavra de ordem.

PARAFUSOS - PORCAS· ARRUELAS

FONE/FAX: (1147) 371·1111111

Sem tempo: placas estão ao lado da ferrovia, e ilegíveis

a intenção em cobrar do órgão
providência para melhorar a

segurança, sem saber ao certo

quais as medidas a serem

adotadas. "A ferrovia precisa
existir, mas o povo precisa de

segurança", argumentou, acres

centando que o descaso das auto

ridades está custando caro. "Pa

rece que estão esperando acon

tecer acidente com gente impor
tante ou filhos deles, para tomar

providências", criticou.
A reportagem do CORREIO

DO POVO tentou por várias oca

siões contato com o prefeito An

tonio Carlos Zimmermann (PM
DB), sem encontrá-lo.

se houvesse sinalização mais efi

ciente, moderna e adequada evi

taria os diversos acidentes. "As

placas precisam estar metros an

tes dos cruzamentos", disse, in

formando que fez contato com a

Sul Atlântico para tentar viabi lizar

projetos de segurança, mas não

teve sucesso. "Eles (Sul Atlân
tico) alegam qu� a cidade cresceu
às margens da ferrovia, por isso
é difíci I resol ver o problema. Mas
é bom lembrar que se não fossem
as cidades a empresa trans

portaria vento", rebateu.
Kuczkowski não revelou

quando entra com a ação no

Ministério Público, mas reforçou
Encontro

A Executiva estadual do PDT promove amanhã, no plenarinho
da Assembléia Legislativa, entre 9 e 18 horas, o 1 o Encontro

das Mulheres Pedetistas do Estado de Santa Catarina.
O evento, organizado pela Ação da Mulher Trabalhista, vai
discutir a organização do partido, promover o entrosamento

com o movimento nacional e demais entidades nacionais e

internacionais e lutar pelo cumprimento da cota de 25% de

mulheres nas eleições proporcionais.

Amvali quermelhorar relação com governo
BR-280, trevo da BR-l O 1 e Pro

detur (Projeto de Turismo do

Sul), além da conclusão das

obras da rodovia Massaranduba/
São João do Itaperiú. "Queremos
antecipar o quanto antes a du

plicação da BR-280, que, segun
do o programa, será duplicado
somente daqui a 14 anos", reve
lou, acrescentando que, além da

Amvali, Amunesc (Associação
dos Municípios do Norte e Nor
deste de Santa Catarina) e Ampla
(Associação dos Municípios do
Planalto Norte-Catarinense)
querem mais recursos para os

projetos turísticos da região.

Jaraguá do Sul - Prefeitos
das cidades que integram a Am
vali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu) con
cluíram o relatório da entidade

que será apresentado no Con

gresso de Prefeitos, que acon

tece em Lages, nos dias 17 e

18 de agosto. O tema principal
do encontro será a definição da

competência do Estado e mu

nicípios nas áreas de educação,
saúde, meio ambiente e desen
volvimento social.

De acordo com o presidente
da Amvali, Luiz Carlos Tan;a
nini, prefeito de Corupá pelo

PMDB, os municípios querem
melhorar as relações com o go
verno estadual e discutir os

convênios, os problemas buro
cráticos e os relacionados com

o TCE (Tribunal de Contas do

Estado). "Queremos debater os
assuntos técnicos e definir as

competências. Os governos fe
deral e estadual estão deixando
de assumir certos setores e re

passando aos municípios. En
tretanto, as verbas não vêm",
reclamou.

Tamanini disse que o rela
tório da Amvali priorizou três

pontos básicos: duplicação da

�ADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiha que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüiiidade.
�o�o o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�\)ßRßç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

MAIS UM PRESENTE PARA A COMUNIDADE

NOS 123 ANOS DE JARAGUÁ DO SUL.

,tt'i.Mw..""W:,:rtm".i: .iN'j:ó.,Vil�

,.M�:.ijlu.-AiJti.t $\&ii.

�:t>��M�;V';�"S'.p. 0P4:M.� Estação de Ô�ibus: um dos frutos da parceria
entre a administração municipal e os jaraguaenses
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Baco investe R$ 2milhões
na instalação de tinturaria

I

Empresaé
líder nacional
nosetorde
aviamentos

Massaranduba - A Haco

Etiquetas inaugurou na manhã
da última quinta-feira (29) o

setor de tinturaria da unidade
fabril do Município, que exi

giu investimentos da ordem de

R$ 2 milhões. Anteriormente,
o processo era feito em Blu

menau, quando a fábrica da
cidade mantinha apenas a

tecelagem. A empresa inves
tiu aproxi madamente R$ 1
milhão na instalação da es

tação de tratamento 'e eflu�
entes, medida exigida por
órgãos ambientais para pre
servar o meio ambiente e pro
tegê-lo dos danos causados

pelos dejetos resultantes da

produção industrial.

A nova tinturaria conta

com duas máquinas de t in

giinento e um secador para
fios de poliéster e algodão,
com capacidade de tingir 60
toneladas de fio por mês.
"São equipamentos de última

geração, totalmente auto

matizados", informou o di

retor-geral, Antônio Luiz
.Bi libi o, acrescentando que os

novos investimentos pre
tendem dar "uma nova di
nâmica" e descentralizar o

processo 'produtivo. Ele afir
mou que a empresa está aten
ta ao que o mercado quer, ob
servando as tendências mun

diais.
A estação de tratamento de

efluentes deve entrar em

operação na próxima semana.

"Ainda não tem efluentes
suficientes para iniciar o

tratamento", contou o gerente
da Qualidade, Jonas Vieira.

Segundo ele, a empresa vai

devolver ao Rio Putanga água
com índice de pureza superior
ao captado. A Fatrn a (Fun
dação do Meio Ambiente)
determina que as estações de

tratamento de efluentes re

duzam 80% a carga tóxica da

água usada no proc,esso
produtivo.

A unidade de Mass ar an
duba foi inaugurada em 1996,
destinada à produção de

cadarços e galões (debruns,
cordões, frisos e passa
manarias). Líder rnundialern
volume de produção, a Haco

produz três bilhões de eti

quetas tecidas por ano, cerca
de 240 milhões de metros.

Detém 60% do mercado in

terna e exporta para 28 paí-
,

ses, prevendo faturamento de

R$ 52 milhões para este ano,

15% a mais que no ano pas
sado. A empresa emprega 1,2
mil funcionários nas unidades
do Brasi I e de Portugal..

Edson Junkes/CP

FONE/FAX: (047) 373-0027

Tinturaria: todo o processo é monitorado por computadores

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

Curso teórico, prático na
plantação e suporte técnico.

Ajudamos a escolher o local do plantio e
,

ProduzirTipo Exportação.

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

Fábio Krüger Torrens - Crea TI049692-8
Maiores informações:

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

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

O A Rede de Postos Mime mantém o controle de qualidade dos combustíveis :
com tecnologia de ponta. IOs caminhões tanques que descarregam nos postos são checados, assegurando
as especificações exigidas pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), que firmou I
convênio com .> Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Furb para análises dos I
produtos.
A Esso Brasileira de Petróleo implantou o Controle de Qualidade e Treinamento

para assegurar a qualidade dos combustíveis comercializados.
'

O Os grupos Weg, Sadia, Embraco e Multibras, Cervejaria Brahma e Fundação de
Desenvolvimento Gerencial promovem, no dia 14 de agosto, no Grêmio Multibras, em
Joinville, o I n Encontro Catarinense de Círculo de Controle da Qualidade.

'

O evento vai reunir lideranças empresariais para discutir e trocar conhecimentos e

experiências no que se refere à qualidade total.
Maiores informações com as empresas promotoras do encontro.

O O consultor, do Sebrae (Serviço de Apoio à Micro 'e Pequena Empresas)
para o Presto (Projeto Estadual de Serviço Turístico Organizado), Rafael
Soldateli, afirmou durante reunião da Aciag (Associação Comercial, Industrial I
e Agrícola deGuaramirim) que a principal dificuldade encontrada noMunicípio I
é a f�lta de organização d.o setor. .. ,. . , . IEle informou que o projeto organizou Jornada técnica e sernmarro para Iidentificar as potencialidades turísticas da cidade.
De 9 a, 12 de agosto, o Presto promove, na sede da Aciag, curso de Turismo I
com Qualidade. Informações pelo telefone 373-0826 L_
O As montadoras de carros pretendem aumentar os preços depois do fim da redução:de 15%, do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado), previsto para agosto.

'

O presidente da Anfavea (Associação Nacional de Fabricantes de Veículos I
Automotores), José Carlos Pinheiro Neto, tranqüilizou afirmando que os carros não I
terão aumento de 15%, imediatamente. I

I
O O governo gastou R$ 52 bilhões no último ano e meio para socorrer bancos I
estaduais antes de vendê-los. I

I Mais da metade (R$ 33,6 bilhões) foi para bancos paulistas. I

: O O ,ní.vel de �esemprego medido.pelo IBGE (Instit�lto Brasileiro de Geografia e :
I Estatfstica)

subiu de 8,37% em maio para 8,40% em Junho. -

I
O índice deixou pessimista economistas, que já duvidam que o País possa sair da I

,Lrecessão até o final do ano. I
--------------------------�

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Poltrona do' Papai Recllnável-Vítórla

�'{$ 189,90 à vista ou

1 +Sx de R$ 38,00
I

�äU1l11·B+H!·i·ní·liB'S!:I..'Mi!@'1� .

'I" FONE (047) 371-5800 I
� d
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Suelen R. Farias, representante da nova

geração de princesas da cidade

... SHOW freqüência nas principais rádios
brasileiras. Ingressos antecipados,
a R$ 12,00, estão disponíveis na

Choperia da Praça, O Boticário e

na Hobby Vídeo Locadora. Casa

cheia, com certeza!

Humberto Gessinger (vocalista e

baixista), Luciano Granja
(guitarrista), Adal Fonseca
(baterista) e Lúcio Dorfmann

(tecladista), da banda gaúcha
Engenheiros do Hawaii, são as

grandes atrações da Boate Notre

para este sábado (31). Retornam a

Jaraguá do Sul para divulgação do
último CD do grupo, Tchau

Radar', no qual se destacam as

faixas "Eu que não amo você" e

"Negro arnor", executadas com

Q i',4tlla'·tC·'i
O Autódromo Rio Represo, de
São Bento do Sul, recebe neste

final de semana as feras do
volante de Santa Catarina durante
a realização da sexta etapa do

Campeonato Catarinense de

r--------�------------,

19th years old!
A PBF. PINK ANO BLUE - FREEOOM

FAZ 19 ANOS NO PIA 01/08.
E você recebe o presente.

Apresente este cupom na escola de
I 01/08 a 13/08/99 e ganhe um brinde surpresa.
Se você desejar iniciar seu curso de Inglês ou

Espanhol ainda este ano, na matrícula (até 13/08)
você ganhará uma passagem de ida e volta ao

Playcenter, SP, com,a escola no dia 17/09, ou um

desconto no valor da passagem,
para ser deduzida na sua mensalidade.

Let's have fun together at this big party!
Rua: Luiz Kienen, 67 - Centro
Fone: 372-2899
E-mail: pbf@netuno.com.br

L �

ARS

Automobilismo. Pela boa

performance dos pilotos
jaraguaenses, espera-se a

presença de um bom público aqui
da terrinha. O local tem uma

elogiada estrutura para camping,
mas é bom ir se preparando para
enfrentar baixas temperaturas.

... TOPGIRLS
Dez bonitonas da região
promovem nesta sexta-feira (30),
na Cervejaria Mein Bier, de
Balneário Camboriú, a Festa Top
Girls. Alessandra Schauffert,
Andréia Peixoto, Bianca Dalfovo,
Debora de Souza, Francine

Eickenberg, Juliana Alves,
Mariana Krieger, Sabrina Pereira,
Soraia Camargo e Tatjana Ceratri
serão as anfitriãs da noitada com

gostinho de harém. Entre as

atrações, lançamento da Soda
Alcóolica e show com a Banda

Hipnose. Valores das entradas:

R$ 5,00 (consumação) para elas e

R$ 10,00 (acesso/consumação)
para eles.

'

_.,. ALMIR SATER
Público estimado de nove mil

pessoas compareceu à Praça
Ângelo Piazera, no último

domingo (25), para assistir a um

dos mais belos shows (ou será

que seria o melhor") de viola que
já se viu em Jaraguá do Sul. O

protagonista da noite é natural de

Campo Grande (MS) e um dos

A Boate

Notre vive

mais um

grande
momento

neste sábado

(31), quando.
recebe a

banda

Engenheiros
do Hawaii

responsáveis pelo resgate da
viola de dez cordas. Almir Sater
mostrou toda a simpatia,
humildade e excepcional talento
que o acompanha desde o início
de sua carreira artística. Uma

apresentação de gala, com
sonoridade legitimamente
brasileira, que os jaraguaenses
dificilmente esquecerão.

Mário Thiesen (presidente) e
Adernar A. Saganski - "Mazinho"

(coordenador de Eventos), da
Associação Atlética Banco do

Brasil, de Jaraguá do Sul,
anunciam a realização da I" Copa
AABB de Futsal Adulto e

Infantil, que acontece de 10 a 22
de agosto, no ginásio de esportes
da própria AABB. O congresso
técnico está marcado para a

próxima quinta-feira (5), às 19
horas. Maiores informações
com Lani ou Mazinho,
no telefone 372-0424.'

... BOLSHOl
A edição deste ano do Festival de

Dança de Joinville trouxe uma

grata surpresa para a cidade e

também para o País. Em março
de 2000 começa a funcionar em
Joinville uma extensão da Escola
de Ballet do Teatro Bolshoi. O

contrato, assinado durante o

festival pela bailarina russa Alia

Mikhalchenko, coreógrafa do

Instituto de Artes Cênicas de
Moscou e diretora da escola
brasileira, coloca Joinville como

primeira cidade, podendo ser a

única, a sediar a escola na

América Latina, com
exclusividade da griffe Bolshoi,
ao lado de Tóquio e Washington,
cidades-sedes das escolas que
irão atender os países do Naftae
da Ásia.

,/

Agora é pra valer! Depois de

muitas especulações, finalmente
apresentador Serginho Groisman
oficializa a sua saída do SBT

(após oito anos de casa) e assina
contrato com a Globo, onde
deverá ter um espaço maior, com

realização de um programa diário
no período da tarde. A nova

empreitada do experiente
Greisman deverá mandar para
escanteio alguns programas
globais. Os mais cotados são

Sessão da Tarde (como seria

bom) e Malhação (como seria

ótimo).

A Pink and Blue completa neste

domingo (I) 19 anos de intensa
atividade no aprendizado de

idiomas. A festa acontece no

próximo dia 13, na recreativa da

própria escola, com realização de

torneio esportivo, envolvendo
pais, professores e alunos.

CENTERRSOM

QUICK
DOGAv. Mal. Deodoro,406

FONE: 371-2847

DISQUE·LANCHE
371-5309

IS· LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas uda.

1989 - 1999
10 ANOS A SERVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669
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Noções de equilíbrio
Andar o cavalo passou de necessidade e meio dc

trenseorte o boboo. esporte e terapia ncstc mesmo

século. Hó um ano, em Jaraguó do Sul, surgiu o

primeiro escola que ensino o montar, oferecendo 05

mais diversos opções paro crianças e adultos.
A "Escolinha Laço de Ouro" jó constituiu o próprio
equipo de competição, composto por oito

crianças e dcz adultos, e pretende ampliar
o coleção de troféus no primeiro rodeio que seró

realizado no sede do escola (Barro do Rio Cerro),
no mês dc agosto.
O ex-jóquei e instrutor Nélio Krüger explico que
atende tonto alunos que queiram aprender o montar,
treinar provos ou simplesmente realizar cavalgados e

trilhos como hobin) e terapia anti-estresse. "Também

jó fomos procurados por pessoas íotcressooos no

ecotercpio". revelo. A ccotcrooio é prótica indicoda no

trotamento dc crianças portadoras de necessidades

especiais. AJudà o desenvolver o equilíbrio,
o autoconfiança e o coardenação motora.

H escola disponibilizo animais paro 05 atividades dos

alunos e serve também como espécie de 'hotc!'

paro os que possuem 05 próprios cavalos e não têm

onde dcixó-los. No rotina dos trcinomentos.cos

crianças aprendem o cuidar dos animais. "A gente
aprende o lavar o cavalo, encilhar e limpar 05 ceias",
conto o aluno Fernanda Guimarães Bianchi, 13 anos.

O instrutor ressotto a importância dc o criança
rcsponsobiüzor-sc pelo animal e aprender o
tomar conto dele.
As aulas acontecem em horório e periodicidade
estabelecidos pelos alunos. Podem ser e_arti�ulares

�IIII�, Estofados ...
(/;( �� KRAUSE

,

Requinte o seu Bom Gosto

ou em grupos, Os aprendizes levam cerca de três
meses paro aprender a montot. adquirindo
controle mínimo sobre o animal e assimilando
movimentos bósicos.

Fotos: Edson JunkeslCP

Instrutor: Nélio Krüger ensino o lidar com os animais

Fabricamos também móveis em aço sobmeatäe como:
-,

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

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüsslei, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
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Educação Permanente permanece
COITI inscrições abertas

Os cursos de Educação
Permanente do CESJS, para o
segundo semestre, permane
cem com inscrições abertas. As
matrículas podem ser feitas das
14 às 20 horas, na Coorde

nação de Extensão do CESJS/
Ferj no bloco A. A mensali

dade de cada curso custa R$
22,60, podendo o candidato

inscrever-se em um ou mais

cursos. Maiores informações
podem ser obtidas pelo tele

fone 371-0983.
Os cursos estão assim pro-

gramados:
Segunda-feira
Noções Básicas de Inglês
InformáticaBásica
Intemet

Terça-feira
Noções Básicas de Espa-

nhol

Relações Humanas
Etiqueta e Cerimonial

Desenvolvimento Interpes-
soaI e Comunicação

Quinta;..feira
Noções Básicas de Es

panhol
Pintura Especial em Ma

deira
Atividade Física

)

CESJS faz boa campanha nos

Jogos Escolares de Inverno
Os alunos do CESJSlFelj

- Centro de Educação Superi
or de Jaraguá do Sul- partici
param emjulho dos Jogos Es
colares de Inverno. O evento,
realizado em Jaraguá do Sul,
contou com a participação de

estudantes de diversas entida
des de ensino da cidade.

Após duas semanas de jo
gos, as equipes de Basquete

masculino e Vôleimasculino
conquistaram os primeiros lu
gares nos respectivos tomeios.
O CESJSlFelj participou tam
bém nasmodalidades deFute
bol de Salão, Handebolmascu
lino e Vôlei feminino.

Os campeões do Basquete
masculino foram Marthin

Stähelin,Maicon Salai, Diogo
Romais, Charles Guenter,

Anderson Shultz, FabioMuller,
Edson Tasca, Raul Santos e

Henrique Porto. A equipe
campeã deVôleimasculino foi
formada por Cassio Correa,
Fábio Eger, Jeferson Kolshes
ki, Marcelo Foite, Jackson de

Oliveira, Pablo Vailati, Carlos
Gonçalves, GiancarloOliveira,
Charles Guenter e Martin
Stähelin.

A equipe de Futebol de Salão da Ferj ficou em quarto lugar na modalidade

Mestrado em Ciência Jurídica
A Coordenação de Pós

Graduação do CESJSlFerj co
munica aos interessados no

curso deMestrado emCiência
Jurídica que continuamabertas
as pré-inscrições para o referi
do curso. A pré-inscrição é

decisiva para a oferta do re-

ferido Mestrado aqui em Jara

guá do Sul, no 2° Semestre/O).
O curso será desenvolvido em
convêniocomaUnivali- Uni
versidade do Vale do Itajaí.

Na quarta-feira, dia 28, às
19 horas, ouve um seminário
de orientação no CESJSlFelj,

ocasião em que os candidatos
foram orientados sobre quais
leituras fazer para o teste de

seleção, bem como sobre toda
a estrutura do curso.

Telefone para contato: (047)
371-0983, ramal26 ou 33, E
mail: posgratsferj.rct-sc.br.

Cursos de Pós-Graduação
mantém inscrições abertas
Os cursos de Pós

Graduação "Lato
Sensu" do Centro de

Ensino Superior de
Jaraguá do Sul
continuam recebendo

inscrições para o

segundo semestre. Os
cursos são:

Atualização em

Técnicas de Análise e

Projeto Estrutural,
Negócios
Internacionais,
Máquinas Elétricas
Rotativas e Logística
Empresarial.
O curso de Negócios'
'Internacionais busca,
analisar e diagnosticar
os cenários

internacionais,
visando estabelecer

estratégias
competitivas
adequadas aos

mercados

internacionais;
preparar tomadores
de decisões nos

negócios no mercado

externo; estimular a
investigação e a

busca de novas

oportunidades nos

emergentes mercados

globais; preparar os
participantes para
liderar e coordenar

equipes de trabalho
voltadas às atividades

ligadas ao comércio
in ternacional.

O curso de Logística,
Empresarial quer
promover a formação
e qualificação de

pessoal que, por
força de suas

atividades usuais ou

pela motivação que a

questão desperta,
necessitam de

informações práticas
sobre os conceitos

que envolvem as

questões de

transporte e logística
empresarial, bem
como das técnicas

relativas ao estudo da

.cadeia de

suprimentos, sua
análise e adequação
aos sistemas de

produção.
Já o curso de

Atualização em

Técnicas de Análise e

Projeto Estrutural
visa à atualização de

. profissionais de

engenharia nas

modernas técnicas do

projeto e análise de

integridade estrutural
de componentes e

sistemas mecânicos.

Especificamente,
verificar a validade

do modelo de análise

empregado,
identificar e avaliar os
modos de falha

pertinentes e julgar o
grau de

comprometimento da
estrutura.

Finalmente, o curso de

Máquinas Elétricas
Rotativas objetiva
introduzir novas

técnicas de projeto e
� sobretudo de análise

de projetos de

máquinas elétricas nas

rotinas de trabalho dos

engenheiros eletricistas
da região.Como efeito

secundário pretende-se
obter uma discussão
dos temas que possam
vir a ser estudados

conjuntamente por
equipes das empresas
e da universidade.
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Com essência norte-americana,

a arte de [aco Pastonus. Stanley Clark e

Victor Wooten faz escola no mundo.
, Apesar dos poucos 45 anos, o

contrabaixo elétrico é peça
.

fundamental ao equilíbrio de

qualquer banda, pois dita o ritmo do

som. Descendente da família das

violas, o mais grave dos

instrumentos de corda tem

seguidores, fiéis no Brasil.

O mais conhecido é Nico

Assumpção, da classe dos precursores

das, novas técnicas.

O baixo já nasceu revolucionário.

O norte-americano

Leo Fender, criador, adaptou
Cordas do baixo acústico, inspirando
se na guitarra elétrica.

Ele idealizou instrumento semelhante

em formato e que pudesse competir
em potência de som,

sufocado que era o baixo acústico

Pelos instrumentos elétricos.

Discretamente fundamental
Pouco conhecido, quase discriminado. Alheio ao

universo pop dos instrumentos musicais

consagrados, o contrabaixo elétrico vem abrindo

espaço, provocando reciclagem de técnicas e

estimulando a pesquisa. Detalhe fundamental a

um País onde, nos últimos anos, tem -se produzido
músicas que primam pela falta de profissiona-.
lismo e bom senso. O jaraguaense Jefferson Luís,
22 anos, prova que felizmente o perfil da geração

,

de músicos do final do século não é uniforme. Ele

integra a equipe do famoso baixista Nilton Wood,
do Estúdio Bass Class, de São Paulo, que vem
revolucionando técnicas instrumentais, acompa
nhando as discussões mais recentes nesse campo.

As versões rnais comuns aparecem em

quatro, cinco ou seis cordas.

A versão stick apresenta dez ou doze

cordas, específicas para a execução de

melodias e harmonias.

É brasileiro um dos

artesão mais conceituados na arte de

confeccionar baixos.

Mestre Josino, como é conhecido, reside na

periferia de São Paulo e faz trabalho de

primeiro mundo, utilizando

a madeira brasileira (grafite e imbuia) e

peças norte-americanas.

Ele assina os instrumentos utilizados pela

equipe de Nilton Wood.

Instrumento com função rítmica, o
contrabaixo forma, junto com a bateria, a
chamada 'cozinha' da banda. Até pouco

tempo, era utilizado apenas para

acompanhamento. Ganhou autonomia com

práticas como o Tapping IV; que possibilita a

execução de melodias e harmonias com a

, mão direita, e ritmo com a mão esquerda.
"Isso permite que o músico faça trabalhos
solo. Mas ainda é uma técnica pouco

divulgada, que precisa de muito estudo",
revela jefferson. O primeiro baixista a criar e

divulgar efeitos diferentes foi o norte
americano Michael Maning, ícone para os

músicos da área.

O baixista jaraguaense participa de projeto
com Nilton Wood para gravação de CD

explorando as potencialidades do

instrurnento descobertas mais recentemente.

"Os grandes Iutiers (artesãos especializados
na confecção de instrumentos) costumam
dizer que utilizamos apenas 20% do que o

baixo pode nos dar", comenta.
Em Jaraguá do Sul, ainda não há mercado

para absorver as inovações musicais,
mas cresce a procura pelas aulas de
contrabaixo elétrico, antes preteridas pelo
violão,' teclado e afins.

Jefferson Luís ensina o que sabe em escolas
de música locais e nas cidades vizinhas de

Joinville e Blumenau. Mas lamenta que

poucos se dediquem ao estudo. "Todo
mundo quer tocar. Poucos têm vontade de

parar e fazer experimentos".
Dos trabalhos mais recentes, destacam-se

parcerias com Toninho Bahia e Juliana
Müller e a participação na gravação da

segunda parte do CD de Sérgio Guimarães.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Cláudio W. A. Guimarães

Guimarães

Quem acha que o Rio de Janeiro
/ /

e so mar, engana-se
Dando continuidade ao nosso roteiro pelas regiões serranas

Estado do Rio de Janeiro conheceremos, hoje, a bela região
Visconde de Mauá, vizinha ao Parque Nacional de Itatiaia.

.::�ti�tii�}:;.{ii����i��it? .:���l�iill�l���iilllillii���t :�����!!I!r�::' \�I!lii�l![: lllii!i���l�iiill!l!ii��j�t
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VISAO
,

HISTORICA
Os primeiros imigrantes a

chegarem em Visconde de

Mauá foram os alemães,
trazidos pelo governo,
com o objetivo de plantar
árvores frutíferas de clima

frio. Em 1915 chegaram as

primeiras famílias.
Porém, foi identificado

que as terras não eram

adequadas para o plantio e

a maioria dos imigrantes
partiram para o Sul do
País. Apenas cinco famílias
permaneceram.

RIO DE JANEIRO - 8 días/? noites

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

desde 5x RS 99,00

VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSM

PANTANAL - 5 dias/4 noites

desde 5x RS 115,00
PANTANAL - 7 dlas/ô noites

.................................
: ..........................•.............................._ ..............................................................................................................................................................................................................................•...........•.........•.•.•.......•.....................•..

ABROLHOS/PRADO E CARAVELAS
7 noites

desde 5x RS 166,00

.'

desde 5x RS 202,00

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

RECIFE - 7 noites

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

Os preços aclma são para saídas em agosto.

CURIOSIDADE do Parque Nacional de
Itatiaia. É formado por
filetes cristalinos que
escorrem do Pico das

Agulhas Negras, a 2,6 mil

metros de altitude.
Formoso e contraditórioa

nome, é de águas
transparentes, ele banha
mais abaixo, 1280 metros

de altitude, três pequenas
vilas; Visconde de Mauá,
Maringá e Maromba.

Temos que o planeta Terra
é composto por cerca de

3/4 de água. Porém, dessa
enorme quantidade, 2,59%
são de água doce. Visconde
de Mauá, na região da Serra
da Mantiqueira, foi
presenteada pela natureza na

hora da distribuição deste
recurso.

RIO PRETO -

FONTE DE
RIQUEZA

Infelizmente, pessoas estã

poluindo o rio e seus

afluentes, são deixados em

suas águas e margenso Rio Preto nasce dentro

VIAGENS
Paris

o acompanhante paga metade da

viagem
1 Q passageiro - USD 1.090

2Q - passagelro - USD 545
Indui: passagem aérea e 6 noites de hotel

Espanha
10 dias visitando Madri, Córdoba
Sevilha, Gibraltar, Costa do Sol,

Granada e Chincón

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se uma geladeira industrial
com capacidade para 1 boi,
com 3 portas, seminove, com
pouco uso. Tratar aqui no

CORREIO DO POVO ou pelo telefone:

370-8649, cl Maria.

Compra-se uma balança
eletrônica que-pese de

10 a 15kg.
Informações, 376-0632

Troco telefone 371 por 376.
Motivo qJe mudança.
Tratar no telefone

370-0279, com Marlene

TRANSENTULHO

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX
Girassollmóveis aluga
casas com 2 e 3 quartos,
próximo Posto MarcaI/a.

Bairro Água Verde.
Valor R$ 230, 00.
Fone 371-7931. COLETA DE

Entulhos e Resíduos

Q\t' 371�2000

Vende-se um sobrado em
.

Barra Velha - SC.
Alvenaria 188m2-

localização central.
371-0286.

Valor R$ 55.000,00.
Aceito carro, moto,

caminhão.

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

Rua Joinville, 1532 - Tel.lFax (047) 372-1185
Rua Francisco Piermann, n° 81 - Vila Lenzi
Anexo a Corni. Piermann Mal. de Construção

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

323 - c/441m' no loteamento "Júlio Rodrigues" - VILA RAU - RS 7.500,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969,OOm'
325 - no lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS 21_000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO - área de 625,75m'
327 - na Rua GuilherrneHass - JGUÁ ESQUERDO - RS14.000,00
328 - c/880m'de área, c/670m' de área eonstruida na Rua Em ilio Stein - CENTRO

329 - PRÓX. DO CHAMPAGNATC/615,35m'- RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM cl 1.101m' de esquina - NO CENTRO

331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO I JGUÁ ESQUERDO, c/ 429,OOm' - RS 25.000,00-
NEGOCIÁVEL
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. c/ AMAZONAS - área de 1.133,OOm'
333 - CHtCO DE PAULAIESQUINAC/480,00m' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9.600,00
334 - CHICO DE PAULA cl 360,OOm' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 7.500,00

';11"��'�1�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

201 - Troca-se sala - CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO por terreno residencial

202 - "CONDOMíNtO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada mais financiamento

203 - JACÓ EMMENDOERFER eil suite + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - e/2 quartos no AMtZADE - RS 12.000,00 - Entrada mais financiamento

205 - cl 3 quartos no AMIZADE" RS 15.000,00 - Entrada mais financiamento

206 - PRÇ)X. BEIRA RIO CLUBE DE ÇAMPO - cl 2 quartos e 2 bwe - RS 45.000,00
207 - SALA COMERCtAL - no MARKET PLACE - cl vaga de garagem
208 - "RESIDENCIAL REtNOLDO BARTEL"Próx. Rodoviária eil suite + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - En!. RS 20.000,00 + finane.

214 - SALA COMERCIAL CO_NJUGAQA no Ed. "DOMtNGOS CHIODINI" com 83,00m'

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

tE-mail: http://www.netuno.com.br/habitat
ALUGUÉIS

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

TERRENOS
301 - RUA VICTOR-MEIRELLES, MOLHA c/600m' - próx. Pref. Munieipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS1 00,000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/l.930, 18m'- RS 380.000,00 - PARCELADO

305 - TERRENO C/572,BOm', nas proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RIO CERRO c/75 margas, c/ água, palmitos, árvores nativas - RS 70.000,00
307 - EXP. ANT CARLOS FERREIRA, esq. c/ GoiáS - TERRENO c/l.243m'- GALPÃO c/750m'

30B - Numa Lt. da ErwinoMenegotti - C/644,OOm' - RS 21.500,00
309 - lot. "CAMPOSAMPIERO" -RS 17.000,00
31 Q - Praia de lIaguaçu - S. FRANCtSCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar - RS 70.000,00
311-Áreaem SCHROEDER c/2.016,OOm' PRÓX. MIGUEL COUTO- RS15,000,00
312 - ComercialWalterMarquardt66Om', c/22m de frente pi asfalto - RS 30,000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, c/5.280,OOm' edfcadocom um galpão de 45Om'.
314 - Área de 165.000,OOm' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 70.000,00
315 - 2 terrenos c/453,6Om':no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.

316 - ANGELO SCHtOCHET, eonVREINOlDO RAU c/55Om' - RS 70.000,OO/Negociável
317 - 2 lOTEs/PRAIA DE ARMAÇÃO CI 357,75m' -'RS17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na RuaAloisio Boeing na BARRA com 546,60m'de área - RS 30.000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU c/420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI- RS15_000,00
320 - CABO HARRY HADLICH esq, cl Ferdinando Pradi c/2.803,50m'

32� - VERSALHES c/644,OOm' - RS 18.000,00
322 - ÁREAde 5.000,OOm', em SCHROEDER - RS 35_000,00

,

401 - CASA no CENTRO na Rua José Fontana - RS 600,00
402 - SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 10 andar - CENTRO - RS 250,00
403 - APTOS com 02 e 63 quartos no RESIDENCIAL ÁGATA - NOVOS
404 - SALA COMERCIAL com 130m' - BARÃO DO RIO BRANCO ESQ/LEOPOLDO
MALHEtRO

405 - SALA COMERCIAL c/45m' - RUA PRES, JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL- CENTRO
406 - SALA c/150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWlCZ

407 - CASAMOBILIADA numa lateral da João Doubrawa - RS 340,00
40B - CASA ALV. c/2 quartos - VILA NOVA - RS 250,00
409 - CASA ALV, c/2 quartos - VILA RAU - RS 230,00
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVtLLE cl 315m', com Mezanino e 3 bwe
411 - APTO. c/2 quartos, cômodos bastante amplos, na PROCÓPIO GOMES

412 - CASA ALV. c/3 dormitórios - ANA PAULA IV - RS 270,00
413 - GALPÃO INDUSTRtAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. c/3 dormitórios + sacada graAde - próx Weg 1- RS 350,00
415 - APTO. com 3 corrn., na Rua Epitáeio Pessoa
416 - APTO. c/l suíte + 2 quartos - ED.-ARGOS - CENTRO - RS 500,pO
421 - SALAS COMERCIAIS c/12Om'e 150m'na RUAJOSÉ EMMENDOERFER -próx. Weg
I

424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chioríini - CENTRO - c/mobília - Ótima para
consutório ou escräóno

425 - GALPÃO INDUSTRtAL c/120m' - Na Ep. Pessoa esq. cl Felipe Sehmidt - RS 400,00

VENDAS
CASAS

101 - Alv. C/142,00m", NUMTERRENO de 456,00m', na VILA LALAU - RS 69.500,00
102 - Alv. cl270,00m' - no Alto - CENTRO - 1 suíte + 3 quartos + 1 bwe, salas janlarl estar
c/lareira, permuta c/ apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - BARRAVELHA com 3 quartos - alvenaria - R$ 20.000,00
104 - TOMAl FRCO. DE GOES, em alvenariac/3 quartos + dependência de emp.
105 - Alv. - SCHROEDER c/tOam', terreno c/ 450m' - RS 12,500,00 - OFERTÃO
106 - OFERTÃO, alv. no BAtRRO SÃO Luis, Entr. RS10,000,00 + PARCELAS/RS
SOO,OO'Mês
107 - Alv. LOT. CHAMPAGNAT - AMIZADE - RS 53,000,00
109 - LOT, PRADI- JGUÁ ESQUERDO - sobrado em construção - RS 60,000,00
110 - Alvenaria c/ piscina noClERNIEWICl - RS 68.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 23.000,00 - OFERTÃO
114 - J.llv. R. José Menegotti - NOVA BRASíliA - de esquina c/loja
118 - Alv. cl 108m', num terreno de 622,50m', em Schroeder- RS 37.000,00

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

Telefone: 371-6'412

Extintores de incênd. .

• Industrial lO.

• ReSidenCial• Automotivo
• EqUipamentos de segurança

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ref Casas
9048 CeIItnI

0011 Centro

0075 ez.nlewlcZ

0008 1'!g...1ra
0008 JoiOPessoI
0005 801"0".'

0072 Vlelr..

0012 Via Nova

0014 VIa Nova

Alvenaria com 112m2, terreno 558m2, na Rua GuühermeWeege .

Alve!]aria com 240m2, terreno 2075m2, na Rua Barão Rio Branco .

Alvenaria com 277,6m2 sem"acabada, terreno 357m2, Rua Francisco Vegini.
Madeira com 60m2, terreno 395,1m2, no Loteamento Divin6poIis .

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

Mist" com 100m2, próximo ao Parque Aquático Junkes .....
Mista com 120m2, terreno de 16. 850m2, -Rua Manoel Francisco da Costa .

Alvenaria com 227m2, terreno 859m2, Rua 25 de Julho.....

Alvenaria com 70m2 em censtrução, terreno 465m2, Lateral Rua 25 de Julho.

130.000

230.000 a Neg
100.000'

25.440

17.100

25.000

35.000

200.000 a Neg
, 28.500 a Neg

0076 a...pendl 1 00m2, Ed�lcio Reincido BarteI, RuaWilly BarteI.
Ref. Apartamentos

15:000 + 63x620

Ref. Salás Comerciáis
'

40.000 ou troca0073 NeNu Itamos 100m2, apropriado pa-a Lanchonete" Rua LuIZ Sarti esq.Rua André VoIto"nt..

0052 Amizade

0016 AnIIzade

0007 Guaranirlm

0074 "e�ult.mos
0004 RIoCerro
0013 ItIoCerro

0015 Bio Luiz

0005 8cllroecI.r

9062 Via Lenzl

0003 VIa Nova

420m2 na Rua Emilia Hamburg - ao lado Champagnal .

13.000m2, na Rua RobertoZiemann .

Ref_ !Terrenos

368,9m no loteamento Vila Carolina. . .

65.ooom2, Ruà Luiz Sarti, com bananal (20.000 pés) .

1.187m2 na Rua Pe.Alulsio Boening, próx.Noviciado .

416m2 na Rua 982 Loteamento Raios de Sol .

350m2 na Rua Emilio Schultz... . .

40.0001n2, pr6x Parque Aquático Junkes .

3.814m2, na Rua Marcelo Barbi.

877,5m2 na Rua Jasephina Vavassori.

18.000

160.000 a Neg
5.500

180.000 ou troca

12500a Neg
3.500+28x2oo

15.000

25.000

65.000

20.000

• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2 R$.70.000,00 negociáveis.
• Casa de central ótima localização cl 300m' e terreno cl 700m'. Valor R$ 150 mil negoc. aceita imóvei.
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m',. ótima localização. Valor R$ 55.000,00
negociável (especial) _

• Casa ótima localização Rua Equador,cl 170m' - terreno 500m' - centrai. Valor .R$ 100.000,00 aceita apto. e carro

no negócio
• Casa boa de madeira com 110m' - terreno cl 370m' - Rua JO$é Emmendoerfer . próximo APAE - Valor R$
40.000,00
• Excelente casa de alvenaria - Jardim Centenário - próximo DG da Weg - Valor R$ 5B.000,00

0000 Amizade Galpão com 225m2, terreno 3375m2, na Rua José MartIns ...

Réf. 'Galpões •
_

25.000a Neg
Ref.

.

Fuendas \ ••
-

140.000 a Neg0017 Guamil'1lng. Fazenda com 50 hectareS, casa de madeira com 120m2 em Lagoa Nova .....

Dispomos de outras opções: Consulte-nos!

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

)

Preço R$ 24.000,00 +prestações de

R$ 31,00 com seguro incluso.
Tratar Rua daAbolição n" 120 - Vila

Rau - Fone 371-2153

Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m', R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
Apto. centrai. 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 Itapema . 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 930m' alto padrão R$ 35.000,00
Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m' - R$ 60.000,00, negociáveis.
Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m' plaino, ótima localização. Valor R$ Ba mii.
Otimo Terreno: terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m' - R$ 29 mil
Terreno cl 440m' - Jaraguá Esquerdo plaino - R$ 14.000,00
Terreno no Residencial Azaléia· alto padrão cl 1BOm' - R$ 3B.000,00
Sala Comercial c/111m' no Ed. Tower Center, 2" andar - R$ 12.000,00 + financ. - Centro.

ALUGA
• Apto cl 1 dormitório - Rua Joinville cl garagem - R$
230,00
• Sala comercial - Rua Joinville - R$ 450,00
• Apto cl 3 darm. cl garagem - Cond. Amizade - R$

320,00
• Excelente casa alvenaria - ótimo padrão - R$ 550,00 .

Guaramirim
• Casa alvenaria - Vila Baependi - 3 dormitórios - R$ 350.00

Rua Epitácio Pessoa, n!! 60 - Centro ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul- SC
Telefone: (047) 372-1347 - (047) 372-2088

PLANTÃO: 975-0662

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI N° 5S0-1

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

ÁREA/NOVA BRASíLIA
Área localizada na Rua José

Emmendoerfer, com aproximadamente
10.000,00m2
VALOR: R$ 160,000,00 - aceita-se

parcelamento

TERRENOS

LOCAL: Loteamento Hilda G. Enke - Vila
Rau
AREA: 420,00m2 (15,00m x 28,00m)
VALOR: R$ t4.500,00

LOCAL: Amizade
ÁREA: 450,00m2 (15,00m x 30,OOm)
VALOR: R$ 15.000,00

LOCAL: Água Verde
ÁREA: 450,00m2 (�5,00m x 30,00m)
VALOR: R$ 15.000,00

TERRENO ESQUINA CASA EM ALVENARIA

LOCAL: R. Rudolfo

Hufenuesller, esq, cl R,
Heleodoro Borges
ÁREA: 357,80m2
VALOR: R$ 42,OQO,00-
aceita carro

LOCAL: São Luis
ÁREA: 120,00m2
OEP; 4 quartos, sala, estar,
sala jantar, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem

GALPÃO CENTRAL IMÓVEL COMERCIAL

LOCAL: R. Guilherme
Francisco Danker, 33
ÁREA: 322,00m2

LOCAL: R. Erwino

Menegotti, 129
ÁREA DO TERRENO:

6'59,75m2

CASA EM ALVENARIA

LOCAL: Vila Rau
ÁREA: 70,00m2
OEP: 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem

APARTAMENTO

Localizado no Condomínio

Amizade, com 3 quartos e

demals dependências
VALOR: R$16.000,00 e

assumir financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



����.�.��.�.?��.�,.�.l..�.��.��.��.��.]�?? � CORREIO DO<peVO, ; c:.��.����I.c:�P.��.�.�

Rua: Henrique Marquardt, 62 - Czer
niewicz - Terreno: 397,50 - Const:

200,00m2 - 3 darm. + sala + cozo + bwc +
área de serv. + churrasqueira garagem
R$ 60.000,00

Rua: Av. Mal. Deodoro da Fonseca -

Lado Móveis Vieira - Calçadão - Centro
- Área: 144m2 - R$ 2.000,OD

Rua: Av. Mal.Floriano Peixoto, 35 -

Centro - Área: 475,25m2 - cl estacio
namento - R$ 3.000,00

Rua: Proc.

Rua: João
Marcatto, .

13 - 3°
andar -

Área:
62,13m2_
ValorR$

25.000,00

,

SAOPAULO PARANÁ

IB,oPE
tAASTER
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 ·98

IMOBIUÁRIA 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 Preferlda" do [araquaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: ��@[?�-São Paulo e

[?@[Q)[H] � lUJ[f1)-paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso. cliente.

Rua: João Marcatto, 13 - 6° andar - área:
115,88m2 - 1 suíte + 2 darm., + sala +

cozo + 2 bwc + área de serv, + garagem
- R$ 70.000,00

Rua: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 364
- Centro - Calçadão - 2 dorrn. + dep.
emp. + garagem - R$ 350,00

Rua: Av.
Mal.
Deodoroda

Fonseca,
425 -

Centro -

Calçadão
3° andar - i
suíte + 2

darm. +

dep. emp.
cl garagem
R$450,00

Edifício Dianthus - Rua: Marina
Frutuoso n° 300 - 1 suíte + 2 darm. +

dep. emp. + 2 vagas de garagem R$
.

560,00

VENDE-SE
Excelente loja localizada no centro de

Jaraguá do Sul. Ótimo Ponto Comercial
com estoque e instalação de excelente
qualidade. Especializada em artigos
femininos de diversas grifes nacionais.
Valor R$ 78.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APRESENTAÇAO

PROBLEMAS COM SERV1ÇOS EXTERNOS NVNCA MAlS.
você TEVE PROBLEMAS COM OffICE-BOYS?

NVNCA GOSTOV DE fAZER SERVIÇOS EXTERNOS DE BANCO?

officenter

l

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

Esse é o papel que a Officenterveio desempenhar em Jaraguá do Sul e região após minúciosa análise

de mercado, agilizando com maior segurança e rapidez todo e qualquer tipo de trabalho externo,
diminuindo custo com contínuos, motoristas, veículos, riscos com acidentes, encargos sociais, enfim,
trabalhamos para facilitar o desenvolvimento de sua empresa, buscando alternativas de melhor qualidade
e ternpo.

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

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

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

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

com as exigências do mercado, permitindo menor tempo de entrega e maior segurança.

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 trab�lhar todos os dias, gerando
mais economia principalmente se os

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

TERCEIKlZA/VibS:
- Contínuos; - Office-Boys; - Malotes Bancário; -

Tele-entregas; - Outros servtços, - Consulte-nos
Nossa participaçdo na a» Mu/tileira loi um sucesso!

Solicite a visita do nosso representante comercial para maiores informações, pelos telefones: (047) 37] -6242/ (047) 371-7655
Rua Antônio Tobias, 32 - Centro - Jaraguá do Sul - Sc.

�.

,.,,�rt·KC!
:111-6141

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

Jaraguá do Sul - SC

FONE(047)372-0153-370-7238
CELULAR973-5097

CRECI1762-J

VENDE
Ref. 077 - Casa alv.: 270m2, 6 quartos, + dep. - Vila Nova - R$
100.000,00
Ref. 035 - Casa alv.: 213m2, 3 quartos, + dep. - Centro - R$
95.000,00
Ref. 107 - Sobrado: 224m2, 1 suíte c/ hidro e eloset, 2 quartos,
+ dep. Champagnat - R$ 85.000,00 ent. + fine.
Ref. 063 - Casa alv.: 126m2, 3 quartos, + dep. Chico de Paula
R$ 61.000,00
Ref. 070 - Casa alv.: 175m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep. - Jguá
Esquerdo - R$ 60.000,00
Ref. 036 - Casa alv.: 179m2, 4 quartos, + dep. - Nova Brasília -

R$ 51.000,00
Ref. 055 - Casa alv.: 160m2, 3 quartos, + dep. - Jguá Esquerdo
- R$ 35.000,00
Ref. 081 - Casa alv.: 108m2, 2 quartos, + dep. - Ana Paula 111-

R$ 27.000,00
Ref. 140 - Terreno: 1.000.000m2 - Rio Molha - R$ 75.000,00
Ref. 131 - Terreno: 610m2 - Jguá Esquerdo - R$ 26.500,00
Ref. 099 - Terreno: 420m2 - Ilha da Figueira - R$ 20.000,00
Ref. 098 - Terreno crnl.: 462m2 - Chico de Paula - R$ 20.000,00
Ref. 169 - Terreno: 560m2 - Barra do Rio Cerro - R$19.500,00
Ref. 182 - Terreno: 375m2 - Próx. Prefeitura - R$ 17.000,00
Ref. 157 - Terreno: 405m2 - São Luís - R$ 16.000,00
Ref. 165 - Terreno: 525m2 - Jguá Esquerdo - R$ 13.000,00
Ref. 064 - Terreno: 903m2 - Lot. Versailles - R$ 13.000,00
Ref. 100 - Terreno: 602m2 - Lot. Satler - R$ 10.500,00 à vista ou

R$ 3.000,00 ent. + 2 salários/mês
Ref. 074 - Terreno: 405m2 - Barra do Rio Cerro - R$ 9.000,00
Ref. 026 - Apto: 100m2 - 3 quartos, + dep. - Centro - R$ 50.000,00

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

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

VENDE E TROCA

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

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

Champagnat.
CASA DEALVENARIA cl 90m2, mais uma casa demadeira cl 30m2 - Rua Carlos

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

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

223Max Doering, - Bairro Czemiewiez - obs.: COM VISTAPRIVILEGIADA DA
CIDADE - Valor R$ 55.000,00
TERRENO cl J.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE
TERRENO cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO
NOBRE). R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa,

TERRENO cl 603,00m2 - Rua Carlos Oeehsler - esquina cl Rua 895 -lot. Heineck
II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 350,00m2 - Rua 895 -lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$
9.000,00
TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oeehsler, esquina cl Rua 895 -lot. Heineck
- Bairro Ilha da Figueira - R$ 22.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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371-7931
6irassol

IMÓYEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Residencial GRACEKELLY Residencial LUNELLI

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 I Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 I Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 2 João Pessoa Rua Lat. Manoel F. Costa 25'.000 Negociáveis
Casa Alv. 123 3 1 Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450.:. Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vIr
Apto OK 96 3 I Amizade Res. Amizade - 10 andar 15.500 Assumir - CEF

Apto OK 147 3 Baependi Ed. Cristina - 20 andar 55.000 Troca por casa

Casa Alv. 90 3 São Luiz Rua João Franzner, 340 50.000 Negociáveis

Lote 450 15.0 x 30.0 São Luís Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 450 15.0 x 30'.0 Rau Rua dos Escoteiros 21.000 Negociáveis
Lote 466 18.0 x 23.5 Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 12.000 Negociáveis
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Rua André Yoltoli'ni 13.000 Parcelado
Lote Corni 514 20.0 x 25.0 J. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial
Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. 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 13.0x 46.0 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36 x

Chácara 125000 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa
Chácara 76000 345 x 221 Massaranduba Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho 17 Km Centr

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

TERRENOS
• VILA RAU - mista com 80m2 - 3 quartos - lote com 435m2
- R$ 15.000,00 - aceita trocai carrol terreno
• VILA LENZI - alv. 90m2 - 4 quartos - lote com 356m2 - R$
22.000,00 - aceita troca
• ANA PAULA - mista com 80m2 - 3 quartos - lote com 392m2
- R$ 17.000,00
• VILA LALAU - alv. com 100m2 - 3 quartos -lote com 405m2
- R$ �5.000,00 - parcela
• AGUA VERDE - mista com 140m2 - 5 quartos - lote com

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

320m2 - R$ 15.000,00
• NOVA BRASíLIA - madeira com 60m2 - 2 quartos - lote com

510m2 - R$ 40.009,00 (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
OFERTÃO
• 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
• Agua Verde - Alvenaria 114m2 - 3 qtos - lote 504m2 - R$
30.000,00 aceita troca
• Ilha da Figueira - 80m2 - 3 qtos, lote 460m2 - R$ 25.000,00
- aceita troca

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

Fone (047) 371-2507

TERRENO FINANCIADO
Vendo com pequena entrada e o saldo

financiado em até 60 meses.

Tratar 973-3623 com Hebersen
CRECI7402

REISIDENCIAL MORADA DO SOL
.:�
L
I
I
I
;
,
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IMOBILIÁRIASREPRESENTAÇÕES LTDA.

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

Aqui tem casa com financianlento e túdo!
Parceria HSBC '�D

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

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. emprego clbwc
- cozinha ampla com móveis
sobmedida
- saia estar e jantar com piso

..-------------, Cas�'�ii�enaria

armários

ernbutioos.,
,dep. empreg., desp�nsa, bwc social, garagem p'�ra 2
'j';!a(jtom., salão

,,,'o "

em granito
- hall de entrada especial
-lavado em granito
- quatro de hóspedes
-lavanderia
- garagem pl2 automóveis
- piscina ampla com
cascata
- salão de festas com

churrasqueira, bar e
banheiro

Ed, Verona - Czerniewicz - cl 1 03,95m2 - 1
suíte + 2 dorrn - R$ 48.000,00

Czerniewicz - cl 212m2 - suíte + 2 dorrn. -

terreno cl 750m2 - R$ 11 0.000,0�
���������

Residencial Champagnat - cl 224,50m2 - 1 surte,
closet, banheira hidromassagem, 2 dorrn.
cozinha cl mobilia - R$ 85.000,00 + financ.

����.r.��..�������

Imperdível Promoção Especial de 5 anos da Itaivan

* Imóvel residencial
* Localprivilegiado
totalmente residencial
*Rua CamiloAdreatta - Barra
* Próx. bancos, colégio,

<'

padarias, lojas,
supermercado e outros
*Metragem do sobrado: 380m2
* Terreno: 592m2 - todo

murado, jardins, portão
eletrônico

Tudo issoporapenas R$ 145.000�OO

casa semi-nova,
ruá'astaltada,

.______����-----",-,---,-,-�� ;); jardim planejado
l,'t\B$,88.000,OO
q@)'h,;:,,':::'@ä&,:,':/{ "\"
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MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Rua Pastor Atberl Schneider (Lot. VENO VOLKMANN) . R$ 6.800,00 . A VISTA e ou ENTRADA de RS 2.000,00
+ parcelamento
• Rod. SC 416 (LOT. HAADT) Lotes - R$ 8.000,00 - A VISTA e ou ENTRADA de RS 2.000,00 e SALDO parcelamento
até 50 meses.
• Rua Pastor Albert Schneider com área de a.300m2) - R$ 100.000,00 - PARCELADO
• Rua João Januârio Ayroso - Lote co 600m2 (esquina) - AS 16.000,00 - PARCELADO - aceito carro popular 97/98
• Rua João Januárlo Ayroso (Lot. IMPERADOR) - Lote com 1.091m2 - AS 15.000,00 - parcelado
• Rua Pastor Albert Schneider (a BOOmts. da Malwee) - AS 15.000,00 - neqociável

CASAS
• JGUÂ ESQUERDO - Próximo Colégio Cristina Marcallo - Rua Horácio Pradi - Casa de alvenaria de 90m2 com 3

quartos. sala. cozinha, BWCs, lavanderia, qaraqem . Terreno: 390m2 - R$ 32.000.00 (negociável)
• CENTRO - Rua Jorge lacerda - Casa de alvenaria de 291m2 (inacabada) - 1° piso: garagem para 2 carros. sala

ampla. churrasqueira, BWC e dispensá - 2° piso: 1 suíte. 3 quartos, sala ampla, dispensa. banheiro e TERRENO
com 402m2 - R$ 110.000,00 (aceita carro ou imóvel de menor vetor).
• VILA lENZI - Rua Elpidio Martins (próximo Colégio Jiardini lenzi) - Casa de alvenaria de 308m2. sala TV e estar,
coínha ampla, 4 quartos, bwc amplo e garagem e PISO: SUPERIOR Churrasqueira. lavanderia, banheiro e área

ampla. Terreno: 392m2 (Iodo murado) R$ �O.OOO,OO (negociável e parcelado)

SíTIOS
RIO DA LUZ - a 2 km da CEVAl - Terreno com 543.000m2• com muita água. próprio para pastagem e lagoas, com
energia elétrica. edificado com um galpão de madeira - R$ 1BO.000.00 (aceita parcelamento e imóveis té o valor
de R$ 50.000.00).

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluísio Boeing - 4 quartos, salas. banheiros. garagem e demals dependências - AS 300.00

- (toda murada)
SALA COMERCIAL - Rua João Planinchek de 230m2 - A$ 550.00

Rua João Januário AYAOSO - 125m2 - A$ 500.00 com telefone

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

Barra Sul
Imóveis

VENDE

TERRENOS
1 . Terreno cl 1.044,50m2 (28,00x37,30) . Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na
Barra - (defronte Ciluma)
2 - Terreno cl 358,00m2, Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos Girolla - R$ 19.000,00
3 - Terreno cl 378,00m2, Lot, do Papp, na Barra. área nobre - R$ 15.000,00
4 - Terreno cl 673,58m2 • Rua Bertha Weege, defronte Agha, na Barra· R$ 19.000,00
- 50% entrada . saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.
5 - Terreno cl 329.00m2 (14x23,50) - R. �rnesto Lessmann . Vila Lalau· R$ 12.000,00
aceita carro até R$ 8.000,00
6 . Terreno cl 600,60m2 - Rua Victor Salier, na Barra r- R$ 16.000,00
7 . Terreno no Residencial Irnperador . R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo
até 10 x· Total R$ 11.000,00
8 . Terreno cl 408.70m2, Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00

SíTIOS
1 - Sítio cl 137.500,00m2, área toda plaina localizado em Garibaldi, distante 5 Km
da Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma ·cl 110,00m2
e a outra cl 117.00m2 com laje e uma de madeira cl 80m2, duas granjas de porcos
com capacidade para 300 porcos, uma área para reprodução, dois galpões com a

área total de 280,00m2 para embalagem de bananas, 25.000 pés de banana e uma

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

1 - Casa de alvenaria cl 60,00m2 - Terreno cl 718,00m2 • Rua Júlio Pedri - Vila Nova
- R$ 42.000,00
2 - Casa em alvenaria cl 157,00m2 mobiliada e mais uma cl 60,00m2 semi-acabada,
terreno cl 2.013,28m2, localizada 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 60,00m2 e outro com 50,00m2 - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00
4 - Casa alvenaria com 190.00m2 - terreno 485,00m2 (20x24,25) Jaraguá 99 . Rua
929, 101. Alfredo Butzke - Lateral Bertha Weege . R$ 37.000,00
5 . Casa alvenaria com 250,00m2 outra corn 180,00m2 - duas salas com 72,00m2
e mais um galpão ern alv. cl 66,00m2 - Terreno com 1.677,00m2 - Rua Rio Branco,
quase esquina Reinoldo Rau - R$ 400.000,00 (negociável).

APARTAMENTOS
1 . Edificio com 2 pavimentos tendo a área total de 404.00m2, com 4 aptos, 4
garagem, churrasqueira· rua Egídio Busarello. 324 . Lot. Papp, na Barrá, área nobre
. R$ 110.000,00 - 70% de entrada + saldo a combinar

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl36,00m2• RuaAngelo Rubini, 972. na Barra - R$ 270,00
2· Sala comercial cl1 OO,OOm', Rua PastorA. Schneider, 871 ,naBarra- RS 400,00
3 -Apartamento cl 1 quarto, 2 bwc, garagem - Rua Angelo Rubini, 1223, na Barra - R$ 230,00
4· Apartamento cl1 quarto, garagem edemaisdependências. Rua Ercllio Bertoldi, (Rua508), na Barra
·R$180,00
5 - Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua Joaquim A. Girolla, 21 O - Lot. Papp,.na Barra - R$ 290,00
6 - Apartamento c/2 quartos, garagem, RuaAngelo Rubini, 880, na Barra - R$ 250,00
7 - Apartamento c/2quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio Busarello, 324, na Barra
R$270,00
8·Apartamento cl3 quartos, garagem e demais dependências, Rua PastorA. Schneider, 1187, na Barra
-R$250,00
9-Apartamentocl3quartosedemaisdependências. Rua PastorA. Schneider, 759, na Barra - R$230,00
10 - Casa de alvenaria cl1 quarto e demaisdependências, Rua Padre A. Boeing, Pedra Branca, na Barra
-R$80,00
11 - Casa alvenaria cl1 quarto e demais dependências, Rua Irmão Leandro, 3400 - TifaMartins· R$
150,00
12 -Casa de alvenaria c/3 quartos, garagem e demaisdependências, RuaWolgandWeege, s/n°, na
Barra-R$200,00
13·Casamistacl1 quarto edemaisdependências, Rua Padre A. Boeing, Pedra Branca, na Barra- r$
100,00
14·Casamista c/ 2quartos edemais dependências, Rua Berthaweege. Lot. Satler, na Barra - R$160,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

CLASSIFICADOS - 7
.

.
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TERRENOS

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

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

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

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

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo- Rua Marina Frutuosoesq. com Rua Leopoldo Malheiro

-
. Apto. c/ 1 suíte + 2 qtos ou 1 suíte + 1 qto e demais dep .. todos têm sacada cl churrasqueira. Ent. a partirde RS 16.800,00 + parcelas a partirde R$ 751,73 corrigidas
peloCub.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m2, com suíte + 2quartos, dep. empregada completa, e demaisdependências, com 2vagasdegaragem. Edicíciocom grande área social (piscinastérmicas,
salões defestas,salasde jogos, quadra de esportes, quiosques ... ) Valor: R$142.000,00 sem acabamento intemo.
EdificioTowerCenter- Rua JoãoMarcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. n0703e 11 03: 2qtos edemaisdep. - Entrada a partirdeR$28.400,00e assumirparcelasdecondomíniodeconstruçãode R$ 778,44
· Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 18.500,00 e parcelas de R$ 50 1,91.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, próx. ao Beira Rio .

·1 Salacomercialcl 111, 14m2deárea total (1 08,57m2deáreaútil). Entradade R$45.100,00 + assumirparcelasdecondomíniodeconstruçãode2,404Cub's
(R$1.088,00)
Condomínio Residencial Prímula- Rua Arthur Gumz, Vila Nova (Próx. ao Fórum)
-Aptoc/suite+ 1 quartoedemaisdep., cl 1 vagade garagem . Entradade R$·25.500,00 eassumirparcelas de conoormnio de construçäo de 1 ,746 Cub's (790,20).

CASAS/APARTAMENTOSI.SALAS
- Ed. Dianthus - RuaMarina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 c/ 225m2- suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão
defestas, piscina. Preçototal incluindoacabamentodiferenciado· R$125.000,00
· Apto. 303: cl219,00m2• suite + 2 quartos. dep. empregada, sacada c/ churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de festas, piscinas
· Preço total sem acabamento- RS 110.000,00
· Aptoclsuite +2 quartose demaisdep., Rua Barão do Rio Branco- Ed. Schiochet- R$85.000,00 (entrada + assumirfinanciamento)
-Apto, cl2 quartos, 2 banheiros edemaisdep. -semi-novo- RS50.000,00
- Apto. c/suíte+2quartos, bwcsocial, sacadaclchurrasqueira e demaisdep., área total de 92m2- Rua Bahia - Entrada de R$27.000,00 + financiamento de R$28.000,00
Casaem alvenaria c/212,00m2, num terrenocf 420,00m'· Rua Luiz Spézia, n° 101 - próx. aoAcarai - R$120.000,00
· Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m'· R. Bernardo Dornbusch, 1678- R$150.000,00
- Casadealvenaria cl aprox. 150,oorn2- RuaMaxWilhelrn- R$ 75.000,00-Troca-se porterrenocentral deaté R$30.000,000u outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria cl 125,00m', num terreno de 945,00')" - Rua ÁguasClaras, Ilha da Figueira· R$ 29.000,00 ou troca porcasamais central
· Casa em alvenaria cl200,00m2·1 suíte- 3 qtos, dep. de ernpreqadacompleta e demals dep., boa área churrasqueira, garagem para 2 carros - Rua Heinrich August
Lessmann, 230- R$ 58.000,00
· Casaem construção: de alvenariacom 80,30m2+mezanino. numterrenocl 450,00m2- R. Ferdinando Kruegers/n2, lote 132 - R$26.000.00
- Casa c/ 181 ,00m2• 4 quartos. 2 banheiros. demais dep., cl garagem p/2 carros.Com uma edícula em alvenaria c/55,00m2- Rua Irmão Leandro, 750 R$ 85.000,00
· Casaem madeira cl1S0,00m2, terrenocl 595,00m2- Rua Martin Stall- RS47.000,00
- Sobrado em alvenaria com 350,00m'· Rua Leopoldo Jansen, 20· R$ 200.000,00
-Casaem alvenaria cf 120,00m2- rua ArthurHenchel, 46- R$ 60.000.00
· Casa em alvenaria cl 225m2 ·terreno cl551 ,00m2 (semi-acabada)· Rua Edward Krisch 320 - R$ 11 0.000,00

· Terreno c/43.689,00m2• RuaJoinville, próx. Persianas Engler.
· Terrenoc/áreade22.892,00m'· Rua Rodolfo Tepassé,a 100metros.daRod. BR280· R$50.000,00
· 2terrenos cl área de total de 1 02. 752,00m2 - RuaWallerMarquardt, próx. ao Posto Cidade II.
· 2terrenos na RuaGuilherme H. Emmendöerler, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terrenocl450,00m'- Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger- R$15.000,00
- Terrenocl350,00· R. Lateral daJoséT. Hibeiro- Próx. Tubos Mohr- R$10.500,000uentrada R$3.000,00+5parcelasde R$1.500,00
· Terrenoc/86.000.00 m2• (20.000,00m2planos)· Barrado Rio Molha, 500 metrosda gruta· R$45.000,00
· Terrenocf 364m'- Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$15.000,00
- tote ce escuínac/stc.oome- Loteamento Renascença- R. PrefeitoJosé Bauer- Vila Hau- R$17.000,00
· Lote cl 362, 18m2• Loteamento Renascença - Vila Hau- R$ 15.000,00
- Lote n° 09c1442,00m2• no Loteamento Hruscka- Bairro São Luiz- RS12.000,OO
· 02terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2- R$ 42.500,00, cada terreno
· 01terrenocom 550,00m2na Rua Martin Sthal, próx. Fórurn - R$42.000,00
- 02terrenos - RuaCentenário (esquina) - R$15.000,00 cada
· Lote n201, cl688,27m2, localizado ao lado do portão de entrada no loteamentofechado"Condomíniodas Azaléias" - R$ 25.000,00
- Terrenoc/ 378,00m' - RuaCelestino Depiné, LoteamentoChampagnat
- Terreno cf 630,00m"""Rua Joinville, emfrente ao LíderClub - R$ 75.000,00 à vista troca poroutro imóvel ou área construída.
· Terreno c/Sô-tms- Rua Erich Sprunq-Áqua Verde- R$15.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa em alvenaria cl 3 quartos e demais dep .. Rua João Planinschek, 685 - fundos
· Casa em alvenariacl3 quartose demaisdep. - Rua Erich Sprung· BairroÁgua Verde
-Casa de madeira cl3quartos edemaisdep. - Ruajosé Teodoro Ribeiro (fundosdon° 355) - Próx. a Indumak •

\
· Apto. cl 2 quartos, demaisdep. - Rua Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Emilie
· Apto. cl2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro- Schroeder, emfrente à Neki Confecções.
- Apto. cl2 quartos, 2 bwc's e demais dep.· Rua Eleonora Salier Pradi, 307 - Ed. Antúrio
· Apto. cl2 qtos e demais dep. - Rua Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster (Fundos do Angeloni)
- Apto clsuite+2quartosedemaisdep. - Rua Barãodo Rio Branco- Ed. Schiochet
- Aptocl3 quartos e demaisdep.· Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.
- Apartamentosno Ed. Dianthus·Rua Marina Fruluosoesq. c/Ângelo Schiochet. cl suíte + 2 quartos, dep. empregada e demaisdep. (sacada clchurrasqueira., 2 vagas
de garagem), prédio com salão de festas e piscina.

'

· AptosnoCondomínioResidenciaJAmaryfls-RuaÂngeIoTorinelli, IlilaNova(1'locação),comsuüe+ 1 ou2quartosedernaisdep.,sacadac/churrasqueira, garagemeboxparadepósito.
-Casaalvenaria4quartoseciemaisciependências-RuaJoséErsching·fundosCarroceriasHC

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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" RANCHO IMOVEIS CRECI 820-..1

,:.RAiNCIIIl
Eane: 311-8199 - lal"agua Ga lu I Rua Barão do Rio Branco, 411 - Centro - Jarag�� do Sul- SC
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REF. 430 - Casa de aI venaria com I 04,00m2, na Rua
Domingos Rosa - Bairro Ilha da Figueira (Morro
da Boa Vista), com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, lavanderia, garagem e varanda.

Valor: R$ 25.000,00.

REF. 208 - Casa de aI venaria com 120,00m2, na Rua Alidor Gieseler - Bairro João Pessoa,
com 3 quartos, 2 salas, 2 bwc, cozinha, despensa. lavanderia, garagem Murada. Terreno com

509,OOm2. Valor: R$ 28.000,OQ (aceita carro ou terreno de menor valor).
REF. 30 I - Casa de alvenaria com 120,00m2 na Rua Helmut Hansen, Bairro Jaraguá
Esquerdo, com 3 quartos, corredor, copa, cozinha, sala de estar e jantar, bwc ein hidrinassagen
e bwc de serviço, churrasqueira com salão de festas, despensa e lavanderia. Antena parabólica,
tv a cabo e porteiro eletrônico. Terreno com 420,00m2.
Valor R$ 83.200,00.
REF. 452 - Terreno com 392,00m2, na Rua José Emmendoerfer - Centro. Valor: R$
25.000,00.
REF. 77 - Terreno com 405,00m2. na Rua Ricardo Grimm (Próximo ao Posto Marcolla).
Valor: R$ 15.000,00.
REF. 414 - Terreno com 456, 12m2, na Rua Henrique Krause - Bairro Ilha da Figueira. Valor:
R$20.000,00 (Negociáveis).

CHÁCARAS EM GUARAMIRIM

REF. 084 - Chácara com 1.600,00m2, na Estrada Bananal do Sul. Valor: R$ 27.000,00.
REF. 192 - Chácara com 200.000,00m2, na Estrada Brüderthal. Valor: R$ 65.000,00.
REF. 222 - Chácara com 20.800,00m2, na Estrada Corticeira. IValor: R$ 50.000,00.
REF. 103 - Chácara com 13.475.00)112 na Estrada Rio Quati. Valor: R$ 25.000,00
REF. 240 - Chácara com 111.440,00m2, na Estrada Jacú-Açu. Valor: R$ 28.000,00.

Lotes a partir de R$8.500,00 financiados em até 60 meses, no Loteamento
Jardim Santa Rita, próximo à Breitkof. Venha conhecer!

Residencial Clarice Koch
- Apto 204 - áreas de: 115,66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina Frutuoso
Entr. de R$ 27.000,00 + 28 parco de R$ 505,40 (Em Construção)
- Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina Frutuoso
Entr. de R$ 25.000,00 + 28 parco de R$ 469,72 (Em Construção)
Ed. Pérola Negra
- Apto 201 - áreas de: 173,30m2 total e 1 07.12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 52.000,00 + 12 parco de R$ 900,00 (Em Construção)
- Apto 101 - áreas de: 173,30m2 total e 107, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr. de R$45.000,00+ 12 parco de R$ 1.000,00 (Em Construção)
Residencial Ágata

'

- Apto 101 - áreas de: 162,,30m2 total e 100, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R.Nelson
Nasatto - R$ 75.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
- Apto 401 - áreas de: 161,41 m2 total e 99,52m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Fase de acabamento
- Apto 501 - áreas de: 162,30m2 total e 100, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) fase de acabamento

-

Residencial Jade
- Apto 101 - áreas de: 152,05m2 total e 91 ,43m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda s Entr. de R$11.000,00 + 47 parco de R$ 827,28 (Em Construção)
- Apto 102 -áreas de: 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suíte +-2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 8.053,63 + 47 parco de R$ 619,51 (Em Construção)
Residencial Esmeralda

-Aptos cl suíte+2 quartos-áreas de 21 0,34m2 total e 128,78m2 privativo-R. João Picolli-66

parc.de R$962,36(1 º andar)Lançamento/66 parc.de R$1.ü55,99(demais andaresjl.ançamento"
- Aptos cl suíte+ 1 quarto-áreas de 1 05,36m2 total e 64,74m2 privativo-R João Picolli -66
parc.de R$ 483,74 (1 º andar) Lançamento/ 66 parco de R$ 530,80(demais
andares)Lançamento

Parcela n.01 do Residencial Esmeralda somente 15i07/99
Residencial Talismã
- Apto 302- área de 123,59m2 total e 69,90m2 privativo - Suíte e 1 quarto - Rua Jorge Lacerda
- R$ 55.000,00 (negociáveis).
- Apto 401 - área de 202,41 m2 total e 124, 16m2 privativo - Suíte(cl hidro) e 2 quartos - Rua

Jorge Lacerda - R$ 95.000,00 (negociáveis)
Preços dos apartamentos válidos até 31/07/99.

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

FONE: 371-2357
VENDE

,

CONDiÇÕES
DE

PAGAMENTO

ENTRADA

R$800,OO

PRESTAÇÕES
R$200,OO

• REAJUSTE PELO
CUß SINDUSCON-SC.

2 DORMITÓRIOS�
• SACÁDA�
SALÃO DE FESTAS�
CHUKRASQUEIRA�
PLAY GROUNDrÍ

.

� �

• AJ'IPLA AKEA DE LAZER rY

•

•

•

•

Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - s,ala 1

Terreno na Rua Amazonas com 6.000m2 - Centro.

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

Terrenono Lot. Divinópolis Ilha da Figueira - com 397m2.

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

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

Lote na Rua Angelo MineI c/300m2
Lote na Rua João Planinschek cl 330m2.

Apartamento Condomínio Amizade - entrada ruais financiamento.

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

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

Chácara em Rio Molhacl 30 mil m-. Aceita-se C3lTO no negócio.

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

EDITA:L DE SORTEIO DOS JURADOS
_ .

o DOUTOR ELLESTON LlSSANDRO CANALlcJUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUA
DO SUL"ESTADO DE SANTA CATARINA. NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER. a Iodos ouantoso presenle edital virem ou dele conhecimenlo liverem que lendo sido designado o dia 20 de agost0/99. às 9:00
horas. para ler lugar a Sessão de Julgamenlo pelo Tribunal do Júri desta Comarca da acusada ROSÃNGELA APARECIDA ROSA, procunciada
nós aulas do Processo Crime n° 036.93.000049-3,

E, ainda, lendo sido designado o dia 26 de agost0/99, às 9:00 horas, para ler lugar a Sessãode Julqarnento pelo Tribunal do Júri desta
comarca do acusado ROGÉRIO JOÃO·ROCHA. pronunciado nos aulas do Processo Crime n? 036.92.000221-3, foram sorteados na forma da Lei,
os seguinles 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. BRETZKE; 8- RENALDINQ RAHN; 9- CACILDA DALILA HERTEL; 10- MAGALI MUELLER RADUNZ; 11·
SUELI FERNANDES; 12- ERMELI MARIOT; 13- SONI BEBER; 14· ARIOVALDO XAVIER OOSSANTOS; 15-ITAMAR DASILVA; 16- WILMOR
W. ZUNINO; 17- SÀVIO TARCíSIO SATLER; 18- FLÀVIOJOSÉ DO NASCIMENTO; 19-JOSÉ JAIME FAUST; 20- NANCI S, ZIMERMANN;
21- ADRIANA CAMPOS.

FAZ SABER, mais que nas referidas sessões serão julgados os Acusados ROSÃNGELA APARECIDA ROSA e ROGÉRIO JOÃO ROCHA,
respectivamente, ficandoos Senhores Jurades sorteados, convocados a comparecerem neste Juízo, na Sala do Tribunal doJúri, rios dias e hera
supra mencionados, sob as penas da Lei se faltarem sem justa causa.

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

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

ELLESTON LlSSANOlRO CANAL!
Juiz de Direilo Substltuto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MARTELINHO DE OUR
Tecnologia em microfunilaria Busscar lança

novo microônibus
Desamassamos seu veículo sem afetar a pintura

Serviço realizado no mesmo dia
Orçamento sem compromisso

Custo muito menor do que o sistema convencional

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

A empresa catarinense

Busscar, uma das maiores
fabricantes mundiais de

ônibus, instaura novo

conceito em microônibus no
mercado nacional, com o

lançamento do "Micruss", nas
versões executiva, turismo,
urbana, escolar e táxi-lotação.
Montados em chassi

Mercedes-Benz, Volkswagen e

Agrale, esses veículos
destinam-se principalmente a

operações de pequenas e

médias distâncias e chegam
ao mercado a preços básicos,
entre R$ 28.000 e R$ 34.000,
dependendo do modelo e

chassi utilizado. Os preços
básicos variam, ainda, em
função do nível de
acabamento empregado.
Como os demais veículos

produzidos e exportados pela
empresa, o Micruss apresenta
também boas perspectivas de
exportação, principalmente
para os países cobertos pela
rede Busscar de vendas e

assistência técnica. Líder no
mercado nacional, a Busscar

exporta para vários países
das Américas do Sul e

Central, além do Oriente

Médio, África e México, onde
acaba de adquirir uma fábrica
de carrocerias de ônibus.
Com capacidade de até 30

SILENCAR
�!OS

AMORTECEDORES
. �

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

[xl@/J?Jßi!tlJJ
Veic\dos 370-2022

Vários itens completam os elevados padrões de conforto e

segurança do novo microônibus da Busscar

poltronas, o Micruss
representa também uma

interessante opção para a

racionalização do trânsito

urbano, podendo substituir
ônibus convencionais,
principalmente fora dos
horários de pico de demanda
ou em linhas de menor
movimento, reduzindo o nível
de ociosidade, sem
necessidade de baixar a

freqüência,melhorando o

atendimento aos usuários. O
Micruss oferecemuita
comodidade para circular nos
grandes centros e em

pequenos deslocamentos por

rodovias. Além de sistema de

ar-condicionado, os

opcionais incluem toalete,
vidros colados, tv /vídeo, bar,
poltronas confortáveis, _

anatômicas e com diversas

opções, conforme aplicação
do veículo, podendo ser

/"

duplas, individuais e leito,
nas versões turismo e

executivo.
Baixos índices de ruídos são

assegurados pela alta

tecnologia empregada no
acabamento interno e na

fixação das peças e

componentes estruturais.
Entre as estruturas e todas as

peças do revestimento externo
são empregadosmateriais
com alto poder de vedação
contra água, pó, ruído e calor.
Além disso, toda a área do

motor, localizada sob o capô
dianteiro, recebe isolamento
termoacústico especial. Nos
modelos com sistema de

calefação e ar-condicionado,
as laterais e o teto também
são isoladas de modo

especial.

ALFA 164 COMPLI�TÍSSIMO
VECTRt\ COM!'I.I�TO
GOLMI
GOI.
PAI.IO I·:I.COM!'LETO 1.5
PARATI
Kt\DI:TrGI.
RANGER STX
PALIO EDX
UNO I:!'
PARATI CL
UNO GLX 4 Pe:JRTt\S CI RODt\S
SANTt\Nt\ QUt\NTUMGL
SANTANA QUt\NTUM CL COMI'LI�t\
TIPO C/TETO. RODt\S COMPLETÍSSIMO
TIPO COMPLETO 4 PORTt\S COM TETO
SANTANt\ GLSI COMPLETt\

.

ESCORT HODDY 1.6
ESCOIH 1.8
TEMPRt\ COMPLI�O
ESCORT
Vl2RANElO DIESEL
UNO 1.5
CHEVETTE
MONZt\ SLl3
ESÇORT'
PRlcMIO
PRI�MIO
.IEEPIMPECÁVEL

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

MOTOS
TITAN
TITAN
XT(\OO
XLX350
CD 450
XL 125

95
98
9R
97
97
97
96
9ó
96
96
os
95
95
95
96
95
94
94
94
93
91
89
88
88
87
87
86
86
80

CINZ/\
DORDÔ
DRt\NCO
DORDÔ
t\ZUI.
DRt\NCt\
PRETO
t\ZUL
VERDE
PRI�O
VERDE
DORDÔ
DEGE
PRt\Tt\
GRt\FITE
ClNZt\
PRETA
DRt\NCO
t\ZUL
AZUL
DEGE
DEGE
PRETO
PRETOONIX
DRt\NCO
t\ZUL
VERMELHO
DRANCO
t\ZUL

lVIoto Peças
ACESSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS

98
96
94
89
87
84

ROXO
t\ZUL
AZUL
DRANCO
AZUL

'

VERMELHO Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi
.Fone: Jaraguá do Sul - SCRua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - se

Revendedor exclusivo

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

a
Água leve e na tum]

De segunda à sexta: das 7:30h às 18:00h - sábado: das 7:30h às 12:00h
Certificado de garantia

_________col1cedido pela naturel!.J._-._---- -- ----- -- ------------------------_----
-------- ------- ----------- ----_._-

.----------_._--
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CHEVROLET
Vende-se Ipanema, azul, GL, 1.8,

gasolina, vidros e travas elétricas. Valor:
R$ 9.500,00. Contato: 975·2394.

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

VOLKSWAGEN

Vense·se Santa Quantun 93, álcool,
ótimo estado. R$ 6.000 + x R$ 253,00.

Tratar 376·0592 ou 975·3308.
Rogério ouMarli

Vende-se Santana GLSI94, completo,
preto. Contato 973·8955

NÃO PERCA
ESTA CHANCE!
• Adquira sua casa
própria {terreno,
apartamento ou
material de

construção.
Pagando apenas
R$ 128,00 mensais

,

• Ou compre o seu
carro usado ou moto

. com parcelas
mensais de R$ 68,00.
Informações 371-

6032 com Luis Carlos
ou Djaimes, ou na
Rkinoldo Rau, 399

Vende-se Gol on 92,
impecável.

R$ 7.800,00.
Contato 91 012550

FIAT .

Vende·se Uno 1.5R 88 . R$ 4.500,00.
Tratar 372·1835 cl Marcelo

Fa RD MOTOS
Vende-se Pampa Guia 87 . R$

4.500,00. �ratar 371·4083 cl Beta
Vendo DT 180, ano 90, mode. 21·
cor brcnco - Valor R$ 1.450,00

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
VEiCULO ANO

'
COR COMBo

LISTA DE PREÇOS FORD
ESCORT GLX SW 16V 97/98 PRATA GAS.
FIESTA 1.0 97/98 PRETA GAS.
KA1.0 97/98 PRETA GAS.
RANGER XLB 97m BRANCA GAS.
FIESTA 1.0 97/97 VERMELHA GAS.
ESCORTGL 16VH 97/97 VERDE GAS.
FIESTA 1.0 96'96 VERMELHA GAS.
ESCORTGL 95/96 VERMELHA GAS.
RANGER XL 95195 PRATA GAS.
ESCORT 1.0 HOBBY 95/95 PRATA GAS.
ESCORT 1.0 HOBBY 94194 DOURADA GAS.
VERONA LX 91/91 VERMELHA GAS.
PAMPA LX 9CV9'J VERMELHA GAS.
ESCORTGL 8S'139 DOURADA GAS.
BELINAGLX 8S'139 CINZA GAS.
DEL REY 82/82 BEGE ALC.
JEEP 62/f/2 AZUL GAS.

LISTA DE PREÇOS GM
IPANEMASUE 91/31 MARRON ÁLC.

LISTA DE PREÇOS VW
PARATI GLS 1.8 92/92 VERMELHA GAS.
SAVEIROCL 91/91 BRANCA GAS.
SANTANA QUANTUM 9CV9'J BRANCA GAS.
GOLCL 88198 BRANCA GAS.
SANT�NACS 88198 PRETA GAS.
BRAS!LlA 7f!178 BRANCA GAS.
BRASILlA 17m BRANCA GAS .

LISTA DE PREÇOS FIAT
PALIO EL COMPLETO 97/97 PRETA GAS.
PICK·UP FIORINO 1.0 95/95 BRANCA GAS.
ELBA 88198 AZUL GAS.
UNO 1.6 R 91191 VERMELHA GAS.

LISTA DE PREÇOS HONDA
CG 125TITAN 95/95 VERMELHA GAS.

Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra doRioMolha - Fone: 370-8484 - Fax:37D-7166

CONFIRA AS VÁRIAS
OPORTUNIDADES QUE A REGATA

MOTOS TEM PARA VOCÊ
ECONOMIZAR NO SEU ORÇAMENTOI

ADQUIRINDO SUA HONDA

Resata
=======-.::::'.�Motos

REGATA COMÉRCIO DE MOTO LTDA.

NACOMPRA DE
SUA HONDA VOCÊ
GANHA 30 LITROS
DE COMBUSTíVEL.

CONSÓRCIOA
PARTIR DE R$ 53,00

,

RUA ADELIA FISCHER, 239 -

FONE: 371-2999

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

OFICINA DE LATOARIA·E PINTURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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i II

I

GRUPO EXCLUSIVO
Marca/Modelo Descrição Valor do Veículo Prazo Pes.Jurídica Pes. Física

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

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

197 5D194 Corsa Sedan Super 4p 16 V R$ 16.083,00 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

II
i

ti
I

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

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

, I :
[HEVR[]lET

••

EMMENDORFER' Com. de Veículos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Oficina Maringá
Prestando serviços de
mecânica e funilaria

para clientes em geral
e para todas as

seguradoras, a Oficina

Maringá é a terceira
do Estado e a única em

Jaraguá do Sul a
trabalhar com o novo'

sistema Fast.
Trabalhando em

parceria com a

Paulista Seguros, a

oficina implantou o

sistema Fast/ que
funciona com mais

agilidade no processo
de vistoria dos dados,
acelerando os serviços

Treúza_".ento
realizadoopor
prOfissionais
da Norton

bzd. e C
.

OI1l.
nas áreas de
fUllilarias e

pinturas

e aumentando a união
entre companhia e

oficina.
Atende também a
todos os tipos de

veículos, seja
importado, nacional
ou médios, com peças
fornecidas em

conjunto com a

concessionária da
marca.

Dispondo de 1/2
funcionários na área

mecânica, la toaria e

pintura, todos com

treinamento e

especialização de
acordo com a área em

que trabalham, possui

- 37 anos de realizações
um profissional que
analisa o trabalho
executado de forma

que evite ocorrer erros.

média 15 carros por
dia.
Estando há 16 'anos sob
a direção de José (

Carlos Majcher, é um

grande exemplo de

confiança e trabalho.

Fundada 'em 1962 por
Stanislaw Majcher, a

Oficina Maringá
dispõe de 640 metros

quadrados e atende em

MARINGAOFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

flUI.CNG 24 NGIMS
372-3210 I 975-0109

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

\ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R. DOMINGOS DA NOVA. 449
Fone/Fax: 372-0174 -

372-0003 - 372-0722
371-3124CRECI001367-J

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003· CENTRO· R. GUILHERME DANKER . cl 190.00m' .. c/3 quartos .. 2 bwcs, sala deestar e
jantar. cozinha. lavanderia. churrasqueira e garagem· R$ 80.000.00
Cód. 1009· CENTRO· R. LEOP()LDO A. GERENT. 120m'· c/2 qtos- R$ 85.000.00
Cód. 1021 . R. LEOPOLDO MANKE· sobrado cl 140m'· R$ 60.000.00· Aceita parcelamento
Cód. 1022· CENTRO· Erich Mielke cl 150m'· 4 otos, 2 bwc- R$ 90.000.00
Cód. 10�6· CENTRO· Rua Walter Janssen- cl 117.31m' cl 3qtos· RS 69.000.00
Cód. 1117· CZERNIEWICZ· R. Erwino Bublitzcl 144m'. cl suite. 2 qtos- RS 62.000.00· Aceita aptoem
Blumenau

Cód. 1118· BARRA· RES. DNAJULIANAcl 150m'· suite + 2 qtos.· Aceita imóvel menor valer- Aceita
lerreno

Cód. 1212· JGUÁ ESQUERDO· R. Horácio Pradi cl aprox. 90m'. c/3 qtos· RS 35.000.00
Coo. 1214· R. JOSÉ EMMENDOERFER. c/230m'· Suite, 2 qtos, escritório dep. de empreg., . R$ 96.000.00
Cód. 1216· JGUÁ ESQUERDO· R. Luiz Spézia c/215.00m'. nova, cl suite. 2 qtos- RS 125.000.00
GÓd. 13,52. VILA NOVA· Rua Henrique Spengler cl 376m'· suite, 2 qtos, escritório. piscina. garagem
par 4 carros- Terreno c/900,00m'
Cód. 1353· VILA NOVA· R. Euzébio Depoy cl aprox. 200m', cl suite. 2 qtos, plsclna- R$ 100.000,00·
Aceita chácara. apto.
Cód. 1371 . VILA RAU· Casa nova próx. a Ferj c/90m'. 3 qtos- R$ 36.000,00
GÓd. 1372· VILA RAU· Casa mista nova c/70m'· R$ 26.500.00

TERRENOS
Cód. 2007· CENTRO· Rua Marina Frutuoso c/1.020m'· R$ 60.000,00
Cód. 2014· CENTRO· Rua Oscar Mohr, c/421 ,04m'· R$ 25.000,00
Cód. 2072 . AMIZADE· C/20.570m'· RS 120.000,00
Cód. 2112· BARRA· Res. Dna. Juliana C/430m'· R$ 16.000,00
Cód. 2116· BARRA· Res. Joaquim Giralla, de esquina C/598,10m'· R$25.000,00
Cód.2117· ROD. PARA POMERODE· próx. Met. Lombardi c/46.000,00m'
Cód. 2175· CZERNIEWICZ· Terreno altoc/1.141m'· R$ 25.000,00
Cód. 2193· FIGUEIRA· LOT. JUCA c/307.50m'· R$ 12.500,00
Coo. 2214 ·JGUÁ ESQUERDOde frente c/500,00m'· R$ 20.000,00 .

Cód. 2216· JGUÁ ESQUERDO, esquina entrada Juventus c/479.00m'· R$ 27.000.00
Cód. 2314· VILA LENZI· ao lado Escola Giardini Lenzi c/3.813.00m'· R$ 70.000,00
Cód. 2351 . VILA NOVA· Terreno alto C/646,00m" R$ 25.000.00
Cód. 2373· VILA RAU· Fundos Tecnosol14 x25· R$13.000.00

APARTAMENTOS
Cód. 3001 • ED. ELDORADO· suite + 2 qtos, semi mobiliado- R$ 65.000.00· parcela-se o pgto
Cód. 3002· RES. AMARANTHUS· oitavo andar, suite, 2 qtos, 2 vagas garagem· Aceita casa ou apto
menorvalor
Cód. 3006· ED. SCHIOCHET· suite + 2 qtos, dep. empregada, c/ garagem· RS 80.000,00
Cód. 3009· ED. MONTE CARLO· suite, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira. 2 vagas garagem· sem
acabamento final.
Cód. 3013· ED. SILVIO PRADI· CENTRO· Prédio OKm. Com suite, 2 qtos- RS 75.000,00
Cód. 3015· ED. MAGUILÚ· 2 qtos, c/ garagem· RS 35.000.00
Cód. 3020· Ed. Riviera· 2 qtos, 2 bwc. garagem· R$ 25.000,00 + financ.
Cód. 3211· ED. FR,AGATA· novo c/z qtos- RS20.000,00+ financ.
Cód. 3352· VILA NOVA· suite + 1 qto, sacada c/ churrasqueirra- NOVO· RS 54.000.00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002· CENTRO· Rua João MarcaHo· Ed. TowerCenter 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 c/117m'· R$ 90.000.00

LOCAÇÃO
Cód. 602 . Casa de alv. c/3 qtos na Vila Nova- RS 600,00
Cód. 603· Casa de alv. d 3 qtos- Centro- RS 400,00· próx. Breithaupt
Cód. 606· Casa de alv. c/ suite, 2 qtos + telefone no Centro- RS 400,00

.

Cód. 610·Casade madeirad3 qtos- Prox. Correio da Reinaldo Rau- R$ 280.00
Cód. 622· Apto NOVO· Ed. Silvio Pradi c/ suite. 2 qtos. churrascaria individual· R$ 430.00
Cód. 627· Apto c/2 qtos + teleíone- Res. Maguilú· R$ 280.00
GÓd. 637· Aptod 2 e 3 qtos na AV. GETÚLIO VARGAS· CENTRO· a partirde RS 320,00
GÓd. 642· Apto. PRÓX. PREFEITURA c/3 qtos- R$ 380,00
GÓd. 646· Apto. d suite, 2 qtos- Ed. Amo Reichow, R$ 550,00
GÓd. 647· Apto'. c/ suite, 2 qtos + teletone - Ed. Isabella . R$ 440.00
Cód. 650· Apto. d suite, 2 qtos- Rua Barão do Rio Branco- R$ 320,00
Cód. 660· Salas c/32m'· estác. próprio no Center Foca- R. REINaLDO RAU· CENTRO· A partir de
RS300,OO
GÓd. 671 • Sala comercial d 250m', próx. Marisol- RS 800,00
GÓd. 678· ótima sala comI. c/3 ambientes· Ed. Miner· Centro- R$ 350,00
Cód. 683 . Salas comerciais no Centro c/60m'· RS 300,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCARIO JUNTO AO HSBC
PARA AQUISIÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Informativo

1
TERRENO

1TERRENO de esquina com 960m2 sito à Rua João 1.

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

Próximo a Scar - R$ 100.000,00

1
TERRENO no Rio Molha com 80.000,00m2 - ao lado

1da Igreja Nossa Senhora do Rosário - R$ 55.000,00
TERRENO com 5.380m2 frente para BR 280 e Rua
dos Imigrantes - R$ 60.000,00
Dois terrenos na Rua Alfredo Schumann - um de

esquina com 480,00m2 e o outro com 420m2
TERRENO com 350m2, na Rua Expedicionário Fidelis

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

1Dois Terrenos no Loteamento São Cristóvão - Bairro
Amizade - Valor de cada lote R$ 9.000,00

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

1-
Perto da Escola Cristina Marcatto - Jguá

EsquerdO-IR$ 29.000,00 .

.

CASA DEALV em construção de 98,00m2 - mais casa
'de �adeira de 40,00m2 - Ana Paula IV - lote 158 - R$
18.000,00

.

CASA ALV com 70m2 - mais casa ele madeira de

50,OOm2 - na Rua Luis Bortolini, 435 - R$35.000,OO

1 LOTEAMENTOS FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO
OUROVERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

Imobiliário
AIJS

OS DEZMANDAMENTOSDA
CAPTAÇÃODE IMÓVEIS

01 - Agende uma hora todos os dias só

para captar

02' - Faça o máximo possível de
chamadas ou visitas

03 - Faça com que o contato seja breve.
O objetivo é estabelecer um contato e ver

se há interesse

04 - Tenha preparado de antemão, uma
lista das empresas e pessoas a serem

contatadas

os - Trabalhe sem interrupções

06 - Considere trabalhar fora do horário
normal de expediente

1 07 - Mude seus horários de chamadas

08 - Organize-se1 BREVE O LANÇAMENTO DO

LOTEAMENTO FIRENSE - JARA,GUÁ
ESQUERDO

09 - Saiba quais são exatamente seus

objetivos antes de ligar

10 - Não pare

(illJ Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
CRECI W 572-J

OPORTUNIDADE PARA COMPRA.
CONFIARA NOSSOS PREÇOS!!!

c/3 dorrn., 2 bwcs + dependência (semi-acabado) + sala comercial c/ garagem J

cl.15601' • Terreno (13x35') . R$ 60.000,00 (aceita negócio)
03· CZERNIEWICZ· Casa antiga + terreno cl 2.500m' . R$ 100.000.00
04· JOÃO PESSOA· Casa alvenaria semi-acabada cl 100m' cl 3 dorrn .. bwc.
sala. cozinha. garagem toda murada- R$ 17.000.00 (aceita parcelamento)
05· CENTRO· Casa e1300m'· I suíte + 2 dorrn., piscina. 2 garagens c/portão
eletrônico > R$ 120.000.00
06· JARAGUÁ ESQUERDO· Casa Alvenaria e/70m', 4 dorrn., sala, cozinha,
bwc, cl garagem- R$ 22.000,00
07· CENTRO - Apartamento c/3 dorrn. + 2 bwcs· c/147m'· R$ 49.000,00
08 - VILA NOVA· Apartamento cl suíte + 2 dorrn. churrasqueira, sacada- c/
145m'· R$ 68.000,00
09· CENTRO - Apartamento cl 3 dorm., sala, cozinha, c/ garagem R$ 45.000.00

05· CENTRO· APTO· ED. JARAGUÁ· 2 dorrn., c/ garagem- R$ 300.00
06· CENTRO· Apto- ED. CARVALHO· 3 dorm .. c/ garagem· R$ 500.00
07· CENTRO· APTO· ED. ITALlA ·2 dorrn. c/ garagem- R$ 300,00
08· CENTRO· APTO· ED. SAVI . I suíte + I dorrn. cl garagem- R$ 330,00
09· CENTRO· APTO· ED. IMPERADOR· 2 dorm. c/ garagem- R$ 330,00
10· CENTRO· KITINETE· ED. KARINE· I dorrn. s/ garagem- R$ 150,00
II . VILA LALAU . CASA ALV. (Próx. Weg II) . c/ suíte + 3 dorrn. c/

garagem ·R$ 450.00
12· VILA NOVA· CASA ALV. (Próx. Forum)- 3 dorm. c/ garagem- R$ 330,00
13· ÁGUA VERDE· CASA ALV (Próx. S. Judas)· I suíte· 2 dorrn. cl

churrasqueira· R$ 550.00
14· CZERNIEWICZ· CASA ALV. (Próx. Cal. A. Bauerj- 4 darm. cl garagem

. R$ 500.00 ,

15· VILA LALAU· CASA ALV. (Próx.Weg]])· 3 dorm, cl garagem- R$ 250,00
16· CENTRO· CASA MISTA (Próx. Angeloni) • 3 dorrn. c/ garagem). R$
280.00
17· CENTRO· CASA ALV. (Próx. Sipaca)· 2 dorrn. cl garagem)- R$ 350,00
18· NOVA BRASÍLIA· CASA ALV. (Próx. Arte Lager- 2 dorrn. c/ garagem

. R$ 330,00
19· ESTRADA NOVA· CASA ALV (Próx. Brasão)· 2 dorm. c/ garagem
R$ 200.00

. 2 darm· R$ 42.000.00
10· VILA RAU· Apartamento c/I dorrn .. sala. cozinha. bwc. lavanderia. si

garagem- R$ 10.000.00 mais financiamento de R$ 120.00 mensais
II . RIO CERRO· Acesso" pomerode- terreno c/ área 2.28001' (23x I 00)· R$
50.000,00
12· GIARDINI LENZI . Terreno c/788m' • R$ 15.000.00 (parcelado)
13· BERNARDO DORNBUSCH· TgLeno Comercial c/380m'· 13x27· R$
32.000.00
14· .IARAGUÁ ESQUERDO· Terreno c/615m'· Loteamento San Piero- R$
18.000.00
15· VILA LENZI . Terreno Comercial c/1.200m' (20x60)· Troca por apto

. central· R$ 45.000.00

LOCAÇÃO
O I . CENTRO· Sala com. (3 ambientes)· (Prédio Centro Odontológico)· R$
250.00
02· VfLA LALAU· Apto próx. Marisol- 2 dorrn .. c/ garagem- R$ 250,00
03· CENTRO· Apto· Ed. Argos· 10 Andar· I suíte + 2 dorm. cl depeno • c/

garag .• R$ 450,00
04· CENTRO· APTO - ED. SCHIOCHET . I suíte + 2 dorrn .. cl garagem· R$
500.00

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

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

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

E
Rua Padre Francken, 253

ngerec .

. EngeteC VENDE
: 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
.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ri>

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

: Telesc - Ótima localização - Valor R$ 70.000,00
•

3-CENTRO
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

'

.

• Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 'qtos. dep. empregada, vsta privilegiada do centro da cidade'
•

- (á 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,Oei - Negociável

- •

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

• 5 -ILHA DA FIGUEIRA •

• Loteamento do Juca, casa oe alvenaria semi-acabada (falta rebocar externo) com 3 qtos -'
: Valor R$ 25.000,00 .

:

: 9 -ILHA DA FIGUEIRA - LOTE •

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

: 15.000,00 á R$ 20.000,00
•

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

10 - AMIZADE
: Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio Residencial :
: Amizade - Totalmente quitado - Valor R$ 38.000,00 •

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

• 11 - VILA LALAU

: Lötes defronte portão dos fundos da Weg" - Valor R$ 20.000,000 •

.' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I' • • • • • • • • • .'. • • • • • • • • • • • '.

12 - RIO MOLHA
: Casa em alvenaria defronte ao Senai ao lado do Colégio Roland Harold Dornbusch com
• su'te, z.qtos, copa, cozinha, sala, dispensa, churrasqueira, garagem p/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)

: 6 -.GUARAMIRIM

: Casa alvenaria á 500m2 da Rua 28 de agosto, somente R$ 15.000,00

'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r. . . . . . . ., .

7 - GUARAMIRIM
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ""

.

• Bairro Corticeira - casa de alvenaria 2 km da Weg Química, próximo á Cancha de bocha do nani •

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

8 -VILA RAU

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
·

: Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidro, 2 quartos, bwc:
: social, copa, cozinha, lavanderia e garagem - R$ 75.000,00 (Negociável)
· .

. --------------------------------------------------------------------------------------.

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

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

: 'aproximadamente 1.400m2 (localizada hoje Pedras Jguá) 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 - VILA LENZI

: Casa em alvenaria com 3 quartos, demais dependências, (160m2 de área construída) :
• em terreno com 678m2 - Valor R$ 69.000,00

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - a 100m da Av. Mal. Deodoro
com viste do Centro da cidade. Terreno com aprox. Z.500,00m2, com casa nova

em alvenaria com aproximadamente 500,00m2, contendo, linda área de Jardim
com piscina, campo de futebol suíço, árvores frutíferas. Casa com 3 suítes

grandes, 1 quarto de hóspede, atelier, 3 salas (ambientes sociais), varandas,
copa, cozinha, dispensa,

dependência completa de

empreqede, lavanderia,
salão de jogos, adega,
escritório, garagens e
churrasqueira. Preço:

R$ 495.000,00 - Aceita até
50% em imóveis e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



• Apartamentos com 250,78 m' e 267,46 m2*
• 2(duas) vagas de garagem
• Suíte Master com banheira de hidromassag�m...."J;"

.

w,,�.,'=

2(d is) art
085: Incorporação registrada no cartório de Registro de imóveis sob número K2-35859

-

• OIS quos" N

: �:�aa��tar/jantar • ���m�m · �����I��m · �m�I�H • W6�lll���� ��I�llml��� ·

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

• Área de serviço
• Fino acabamento

. . . . . . . . .,. .

L�f��� � f� f L �
• • • • • • • • • • •

�f�mf�L �l ��f
· . . /( . . . . . . .

��Lf f��f�R��.
• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

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

ENTREGA NO 2° SEMESTRE DO ANO QUE VEM

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• Prédio com 7 Ssete) andares
,

• Localização privilegiada
• 2 (dois) apartamentos por andar
• Apartamento de zeladoria
• Vídeo porteiro
• Área de playground
• Garagem para visitantes
• Porteiro eletrônico para garagens

Apartamento Tipo Cobertura (andar superior)

Fone/ Fax:370-0919
,("'" .. ,'I..

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

.

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

CRECI934-J
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ASPL ,

também e Comércio

Market P/oce

A SPL construiu o Market Place, o primeiro conjunto de

escritórios de Jaraguá do Sul, com 48 salas, rua 14 horas .

com 17 lojas e lanchonete, além de auditório para 120

pessoas à disposição da comunidade jaraguaense.
Market Place, um marco da história de Jaraguá do Sul.:

A SPL é dirigida pelo arquiteto e urbanista, Otaviano Eduardo Pamplona. Apesar de todo seu envolvimento
profission'al aceitou o desafio de comandar a Secretaria de Planejamento de Jaraguá do Sul, e entre tantas
obras realizadas, algumas merecem especial atenção: transformou o depósito de máquinas da prefeitura
na Praça Angelo Piazera, local de encontro da juventude, implantou o mini calçadão da Marechal, alterou
o fluxo de trânsito, priorizando o pedestre e implantou o plano diretor, que define o crescimento

organizado da cidade.
.

ARQUITETURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

>I< 1 suíte
* 2 dormitórios
* Rua: José'Pavanelo
(Ilha da Figueira)

* Entrada R$ 815,00
I Prestações R$ 543,00

VENDE: Terreno cl420,00
São Luis

R$ 18.000,00

VENDE: Área de terras cl 70 margas
(dividi-se em até 3partes) - Tifa Coelho
- Guaramirim - R$l.OOO,OO (o morgo)

VENDE: Mista cl 100,OOm2 -

terreno cl 510,00m2
(Schroeder) - R$ 22.000,00

VENDE: Terreno cl 533,OOm2
Rua Carlos Eggert

R$ 40.000,00

VENDE: Alvenaria cl 200,00m2-
terreno cl 2.580,OOm2 - Centro -

Corupá - R$ 70.000,00

VENDE: Prédio comercialcl384,00m2
+ galpão cl 352,00m2 - rua José
Emmendoerfer - R$ 130.000,00

VENDE: Loteamento Adelina

(Schroeder) - R$ 4.000,00
(Poucas Unidades) .

ALUGA: Apartamento cl 2
quartos - Residencial Amizade

R$ 220,00

VENDE: Apartamento cl suíte + 2

quartos - Ed. Barão do Rio
Branco - Centro - R$ 55.000,00

VENDE: Terreno cl 15.716,50m2
Vila Nova

R$ 85.000,00

VENDE: Alvenaria cl 70,OO11l2
Terreno cl 392,00m2 - Nereu

Ramos - R$ 18.000,00

ALUGA: Alvenaria cl 2 quartos -

Rua 695 - lote 23 - Estrada Nova
R$ 180,00

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

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



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

Fone: (047) 372-1594

;�.-.�����!��<?�.��� CORREIO DO POVO }���.���.�.?���.,.?l.��.����.?.�.�.l.??,9

VENDE
Edifício .

Mônaco, Rua
João Marcatto
- Centro, apto
de 1 e 2

quartos,
entrada +

parcelamento
direto com a

'=�-----'----------_...JC()llstrutora

CHäve CRECI612-J

Casa Vila Rau com 1

suíte, 2 quartos, demais
dep. - R$ 28.000,00

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

Casa no Residencial
Wi Miranda, próx.
gandoMaier COm 2qtos de .

, mau dep. - R$
18.000,00

Casa na João
"

Planinscheck, otuno
para comércio - R$

38.000,00

Casa BR 101, próx. Posto
Rainha, com 5 qtos, demais

dep. Toda murada + um

terreno ao lado - R$
20.000,00

IMOBILIÁRIA LEIER LTDA.
CRECI1462-J

I
I
I

ALUGA
Venancio da Silva, próx. WEG I -

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

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

APARTAMENTOS
• Aptos suíte + 2 dorms, Ed. Silvio
Pradi, no final da Marechal Deodoro
- R$ 350,00
• Aptos suíte + 2 darms, Ed. Dona
Alzira, Ita. Barão Rio Branco - R$
440,00
• Apto suíte + 2 dorms, Ed. Maximum
Center, na Marechal Deodoro - R$
700,00
• Aptos 3 dorrns, Ed. San Mighel,
rua Leopoldo Janssen - R$ 290,00
• Aptos 3 dorrns, Ed. Dona Alzira,
lat. Barão do Rio Brancolcentro - R$
370,00
• Aptos 3 dorrns, 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 dorrns, Ed. Marangoni,
Rua 25 de Julho - Vila Nova - R$
350,00
• Apto 2 dorrns, Ed. Res. Amizade,
salão testas, quadra esportes, play
ground - R$ 280,00
• Apto 2 dorrns, Ed. Itália! central
R. Eich Doubrawa - R$ 300,00
• Apto 2 dorrns, Rua Joinville, próx.
Marisol- R$ 280,00
• Apto 2 dorrns, Ed. Papp - próx.
Posto Km 7, Barra do Rio Cerro - R$
250,00
• Apto 2 dorrns, Ed. Húngarol Barra
dó Rio Cerro - R$ 290,00
• Aptos 1 darm, sala, cozinha,
bwc, lav., garagem, próx. Scar - R$
230,00
• Aptos 1 darm, bwc. Rua

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

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

I
SALAS COMERCIAIS

• Sala CornI. c 80,OOm2 - Rua
Eleonora S. Pradi, 125 - R$
250,00
• Sala CornI. cl 32,OOm2 - Rua
João Januário Ayroso, 1747 -

R$ 220,00
• Sala CornI. cl 100,00 +

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

Domingos Demarchi, 170 - R$
220,00

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

,

EMPRESARIO!
.I\. ,

VOCE JA SE FILIOU A
-

DISK INFORMAÇOES

DISK
INFORMAÇÕES

900-3000
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar mais. O
Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a Telesc, que
ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando necessitada de seus produtos ou

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

tempos de hoje.
VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES
•

Serviços de utilidade pública, único no Estado com estas características.
• Atendimento personalizado e ao vivo.
• Atendimento diário das 7:30 às 22:00 horas inclusive aos sábados, domingos e feriados.
• As ligações têm custo de R$ 0,15 por minuto.
* 65.000 ligações mensais.
• Contrato com preços fixos.
*

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

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

"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, saco/ sacola plástica, batata chips
e palha, carimbos, sorvetes, chinelos, sandálias, embalagem de pizza,
marmitex, fraudas, tijolos, blocos cimento, lajotas, caldo de cana,

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

bebidas, placas prensadas, telemensagem, encadernadora,
fotocopiadoras, vassouras, pipocas, sabão, detergente, etc., são 100

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�;EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

entrega apartamentos antes do prazo
A Futuro Empreendimentos
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
tumê com alumínio bronze;
piscina com deck na

cobertura; lajes com
\

isolamento acústico e

térmico; impermeabilízação
de sacadas, cozinhas,
lavanderias e Bwc's;
sacadas com vidro furnê e

alumínio bronze; pintura
acrílica externa e interna;
acabamento em massa

corrida compó-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

Deoglair. O Residencial

Ágata 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,
adrninistrando mais 7 obras:
Residencial Talismã, Edifício'
Pérola Negra, Residencial
Clarice Koch, Edifício
Topázio, Residencial Jade,
Edifício Safira e Residencial
Esmeralda, num total de
17.000m2.
A empresa está situada na

rua Quintino Boaiúva, 64 -

ao lado da loja
Locomotivos.

entre outras."

Apesar das melhorias, a obra foi ri

, ,

,

r

,\
,

I

Os telefones eara contato são 312-0651. 311-0696 e 973-5304.
LíDER DE MERCADO EM EDIFíCIOS COM 1 ANDARES

eliane
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS

EMPREITEIRA DE MÃ_º�DE;ÓBRA
MALACARNE ,LTDA. '(ßrt Cf!; rf&� Cf!;drt

Esquadrias de Alumínio LTDA.

ELEVADORES 50ft
ServiçoseSoluçt;a;>emMo>.imento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUG'UEL

DETRAJES

FONE: 371-3349'

RUA EXP. ANTONIO C-ARLOS FERREIRA, 184

HUMANA URGENTE'

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

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

ENGENHEIRO lVIECÂNICO
FRESADOR

ARQUITETA
REPRESENTANTE COMERCIAL (30 Grau)

REPRESENTANTE COMERCIAL (Segmento de agropecuária, clínica veterinária e pet shops)
REPRESENTANTE COMERCIAL (Venda de alimentos para cães em estabelecimentos de material de construção)

CONFEITEIRO (Com Experiência)

GERENTEDERECRUlAMENTOESELEÇÃO
COMPRADOR (Mecânico)

DESENHISTA PROJETISTA

COSTUREIRA (Para trabalharem Schroeder)
ENCARREGADO DEESTAMPARIA

ENCARREGADO DEMARCENARIA (Para Massaranduba)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (Experiência Fiscal e Pessoal)

MONTADOR DEMÁQUINA (Elétrico)
ESTOFADOR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (20 Grau Completo)
ENCARREGADO,DE PRODUÇÃO (Indústria Moveleira)
GERENTEDE PRODUÇÃO (Indústria de Alimentos)

CHACRÉIRO

Rua .Iorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal200 - 89.255-000
Fone (047) 371-4311- FAX (047) 372-1091 humana@netuno.com.br

COMPANHIA HABITACIONAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores subscritores e fundadores da Companhia de Habitação de Jaraguá do Sul

para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 23 de agosto de 1999, às 17h, em

primeira convocação e às 17h30 mino em segunda convocação, no CEJAS, Avenida Getúlio Vargas,
621, Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
*

Dissolução, liquidação e extinção da Companhia Habitacional de Jaraguá do Sul, na forma de Lei
6.404/76.

Bruno Breithaupt
Diretor-Presidente

Jaraguá do Sul, 26 de julho de 1999.

Alidor Lueders
Secretário

N� dia 14 de agosto
vacine seu filho contra a

POLIOMIELITE

I:

II

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de SantaCatarina, na ronna da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto
de Títulos contra:

Adauto Wiest - Rua Loteamento Souza, sIn° - ex. postal 2204 - Nesta;
Alvaro Preti/Tania Aparecida da Costa - Rua Henrich Seil, 238 - Nesta;
Alvaro Preti/Tania Aparecida da Costa - Rua Henrich Seil, 238 - Nesta;
Andra Franco de Oliveira - Rua Bertha Weege, 1220, Barra do Rio Cerro- Nesta;
Angela Andrea Zimmermann - Rua Jorge Bechr, 441- Nesta;
Antonio Normario Bona - Rua Marina Frutuoso, 909, ap, 102, ed. AST - Nesta;
Casa do Jeep Ltda. ME - Rodovia Pref. Engelberto Oechsler, sin°, Km 69 - Nesta;
Cerealista Zanghelini LIda. - Rua Antonio Machado, 107, Nereu Ramos - Nesta;
Cerealista Zanghelini LIda. - Rua Antonio Machado, 107, Nereu Ramos - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Condomínio Palazzo Valsugana - Rua Domingos da Nova, 109, Centro - Nesta;
Dingo Dist. e Com. de Alimentos LIa. - Rua Gustavo Hagedorn, 230, Vila Lenzi·

Nesta;
Distr. Mathias LIda. ME - Estrada Rio Cerro, sinD - Nesta:
Doris Fuck Raduens - Avenida Getúlio Vargas, sin° - Corupá;
Enir Kuster" SC 416, Km 18 - Nesta; •

Esrampicor Ind. e Com. Malhas LT- Rua Antonio Pedri, s/n", lote 21 - Ilha da

Figueira - Nesta;
Estampicor Ind. e Com. Malhas LIda. - Rua Antonio Pedri, s/n", lote 21 - Ilha da

Figueira - Nesta:

Estampicor Ind. e Com. Malhas Ltda. - Rua Antonio Pedri, sinD, lote 21 - Ilha da

Figueira - Nesta;
Fabiane MatheslDeise de Oliveira - Rua Manoel Francisco da Costa, sin° - Nesta;
Feia e Drog. Figueira LIda. ME - Rua José Theodoro Ribeiro, 1000 - Nesta;
Fernando Roberto Keiser - Rua 932, ap, li-bI. B. cx 12 - Nesta;
Flarus Com. de Calçados LIda. - Rua Jorge. Lacerda, 266 - Centro - Nesta;

Grarneyer Ind. e Com. Equip. - Caixa Postal 376 - Nesta;
Ind. Silver. LIda. - Rua Carlos Eggerr, 452 - Vila Lalau - Nesta;
Indústria Comércio e Transportes Mara LIda. - Rua Bahia, 332 - Nesta;
Indústria Sylver LIda. ' Rua Carlos Eggen, 452 - Vila Lalau - Nesta;
Ingo Schumann - Rua João Januário Ayroso, 174 - Nesta;
José Augusto Caglioni - Rua Reinoldo Rau, 170 - ap. O I , Centro - Nesta;
José Valmir Oritis - Rua José Narloch, 2055 - Nesta;
José Ventura dos Santos - Rua João Januário Ayroso, 620 - Nesta;
Leonaldo Vitoriano - Rua D N lote, 260 - casa sinD - Três Rios do NOite - Nesta;
Leori Antonio Paz - Nesta;
MST Comércio de Armarinhos - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429 - Centro -

Nesta;
MST Comércio de Armarinhos LIda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429 -

Centro - Nesta;
MST Comércio de Armarinhos LIda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429 .

Centro - Nesta;
MST Comércio de Armarinhos LIda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429 -

Centro - Nesta;
Malharia Suzacril LIda. - Rua 60 I, sin°, João Pessoa - Nesta;
Marcos Vieira - João Mass - Lot. 70 - Jaraguä 84 - Nesta;
Marileia de Fátima Steider - Rua 'Rodolfo Hufnesler, 188 - Nesta;
Maristela Bassani Luz - Leopoldo Janssen, 350 - Nesta;
Marli Aparecida de Jesus - Estrada Velha sin° - próx. quadra de areia - Schroeder;
Neila de Fátima Moro ela, Silva - Rua Henrique Krause, n° 322 - Ilha da Figueira :

\
Nesta:
Osmar Schneider - Rua Marechal Castelo Branco (terreno) - Schroeder;
Papelalt Papelaria Ltda. - Rua Reinoldo Rau, 696 - Nesta;
Phenomenon LIda. - Rua Arthur Guenther, sin° - ex. postal 1618 - Nesta;
Pinturas Grilo Presto de Serviços L. - Rua da Abolição, 190 - Vila Rau - Nesta;
RCM Metalúrgica LIda. - R. Pedro Avelino Fagundes, s/n" - Nesta;
Renato Melato - Rua Lorival Zocatelli. 211 - Nesta;
Renova Ind. Com. de Alimentos LIda. - Rua Leodato Ribeiro, 81 - Nesta;
Renova Ind. Com. de Alimentos LIda. - Rua Leodato Ribeiro, 81 - Nesta;
Roberto Walter Gieseler - R. José Emrnendoerfer, III - Nesta;
Rodolfo Escopelli - ME - All. Mal. Deodoro da Fonseca, 136 - Nesta;
Rogério Ramos Velho - Rua José Narloch, 1749 - Nesta;
SPL Arquitetura e Constr. LIda. - Rua Domingos da Nova - Centro - Nesta;
Santarol Rolamentos Jaraguá LIda. - Rua Domingos Rodrigues Nova, 403 - Nesta;

Sebastião Gonçaives Verissimo - Estrada Nova, 99 - Est, Nova - Nesta;
Selma Maria Franzoi de Ayala - Rua Adolfho A.A. Ziemann, 347 - Amizade - Nesta;

Stefan Davi Ebel - Rua José Theodoro Ribeiro, 81 - Nesta;
Valdemir Mateus da Silva - Rua Exp. Erwino Rasch, 711, s/n? - Nesta;
Vega e 'Cia, LIda. - Rua Lauro Müller, 250 - Nesta;
Wilson Alexandre Lazzaris - Rua Frederico Curt Vasel, sinD - Vila Nova - Nesta;

E, como GlS ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
nesteTabelionato na Rua: ArthurMüller, n078, no prazo da Lei, a firn de liquidaro seu

débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os rereIidos

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 28 de Julho de 1999.

IIton Hoffmann
Tabelião Desi nado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ejelOS que vão causan,do
rande contaminação. E
reciso consciência!

ESSOAS
,

CLETICAS E
JSTICIDADE
1>1

AO FALTAM
O LUGAR
sprimeiros turistas
negaram nos anos 20.

uitos eram amigos ou

arentes dos moradores da

gião. Mas aos poucos o
rismo foi crescendo e, em

970, foi a vez dos hippies.
izeram de Mauá um lugar
cético, pois as tradicionais
amnias mineiras e alemãs

oram obrigadas a conviver

omjovens tomando banho
lados no rio, danças e

antorias pela mata.

Pedro Lobisomen"
onfirma a misticidade,
ircula pelas vi las contando
uas histórias, garante que
ncontrou uma fonte que o

antém jovem. Muitos
oradores afirmam que

desde que o conhecem
.

possui a mesma fisionomia.(

Protestantes e católicos

trabalham com seguidores do

guru Rajnish. Pessoas que
acreditam piamente em
anjos, duendes, cristais e

ervas. Há uma diversidade

religiosa muito grande.

JAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS

,

REVEILLON DO
.A.

MILENIO SOB AS LUZES
Canadá DE COPACABANA

3 noites em Toronto + 3 noites em

Montreal

1 Q passageiro - USD 1.116
2Q - passageiro - USD 558

**

Preços para viajar no mês de agosto

.
� .

ononuca
3 X USD 395

Com passagem aérea, hotel com
café da manhã e transfer Inlout

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

desde US$ 2.800, (Cabine Quádrupla)
.....•.............•...........•.........•.•.•.................•.....................................•.....................•...............................................•.....•...•...•.....•.....•.•.•.•.......•.•.....•.•.••..•....•......•.......................................................................•.•.....•.•.•.•.•...•.....•.._ ..•...............•.....•.•.....

-+ Navio Costa Maril1a
Saída: 26 Dezembro - 10 dias

desde US$ 2.310, (Cabine Quádrupla)

Localizado na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, demarcada
apenas pelo Rio Preto. Vizinha ao Parque Nacional de Itatiaia, na região

da SeIT" da Mantiqueira, a 1280 metros de altitude.

Nos feriados, cerca de 20
mil turistas ocupam os hotéis
e pousadas de Mauá.

Mas não só de misticidade
vive o lugar. Aventureiros
se divertem em caminhadas,
banhos de cachoeira ou
descidas no rio a bordo de

uma grande bóia. Em

Maromba, uma cachoeira de

15 metros, que termina num

poço. é a alegria dos
turistas. Já no Vale do

Acantilado, uma trilha de 1,5

COMO CHEGAR
Acesso de terra (33 km) a partir da Via
Dutra. A estrada é esburacada e pode
ser perigosa em dias de chuva. Ela sai

da Outra próximo a Resende, a 300 km
de São Paulo, e a 200km do

Rio de Janeiro.

Existem muitos hotéis e pousadas
para os mais diversos gostos e

poderes aquisitivos. Consulte o seu

agente de viagens para uma boa

estada.

km. Leva a nove cachoeiras.
Da última, avista-se o pico
da Pedra Selada e o vale.

Mauá é um local com clima

serrano, típico europeu
cercado de rios, córregos,
cachoeiras criando um
ambiente muito especial, é
um lugarencantador, com
boa comida (a truta, criação
da região), chocolate
caseiro. E, ao dormir, o
conforto de uma quente e

aconchegante lareira.

SUGESTÃO
Mesmo estando localizada

no Estado do R io de

Janeiro, é importante levar

agasalho, já que a noite a

temperatura cai bastante.
Vá com espírito

aventureiro, porém fiquem
atentos, não joguem lixo
nas águas ou no chão, <

levem consigo saquinhos
para este fim. Boa Viagem!

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

A fofura é Diego Lipinski de Castro (1 aninho).
Ele é filho de Valdir e Elaine de Castro

Marcelle Fernanda Socreppa comemo- .

rou 3 aninhes dia �? de julho, quem
deseja sinceros votos de felicidade são

.

.

.- ',-, \_
..

'

os irmãos f"og papais, Marcello e

Roseli, Parabéns! "

.

o primogênito
Vitor Nathan

Zanella nasceu dia
2/6/99 no H.M.
São José, Ele é
filho de Odair e

Daqmar Biankini
Zanella, cumpri

mentes dos avós e

bisavós

A gatinha Ana Paula
Diretti completou 7

anos, dia 23. Nós

pais, Celso e Marinei,
irmã, Priscila, tios
Junior e Mara. a

priminha Julia e es

avós Raulino e

Maura estamos

feliaes e queremos
dizer que amamos

você. Parabéns!

Esta gracinha é
.

Alexandre Rubin,
filho de Remiro
Romeu e Maria

Quitéria Rubin,
completa o primeiro

aniversário: E a

tia Dalvina

parabeniza pela flor
colhida em seu

jardim

18/7/99 - Gabriel Corrêa da Silva Severino

18/7/99 - Matheus Gustavo Pereira

18/7/99 - Mirelly Antonielle Frontório
19/7/99 - Alexandre Floriano

19/7/99 � Ana Carolina Gorski

19/7/99 - André Antonio Wroblewski

19/7/99 - Ariel Stuy de Oliveira
19/7/99 - Audrey Cristine Cristovão
19/7/99 - Flávia de Oliveira Santana

..

19/7/99 - Natalia Langer Odorcik

20/7/99 - Ana CarolinaGonçalves Zietz
20/7/99 - Caio Emanuel Santos

, '

20/7/99 - Douglas da LuzGonçalves
20/7/99 - Gabriel AJves postai
20/7/99 -.KelYdaCostàe Sílva
20/7/99 - Lucas Gonçalves Erdmann
20/7/99 - Miqueias José de Lima dos Santos

20/7/99 - Murilo ViníciusMaba

20/7 /99 - Nicole dos Santos

23/7/99 - David Rafael Cardoso

23/7/99 - Kleisan Moraes dos Santos

23/7/99 - Nicolly VolpiMüller
24/7/99 - Lucien Risso Correia

24/7/99 - Vitor Zabote da Silva
...........

" .

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação·
dança· catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música·

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

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

Fones: 973-5732 - 376-1112

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 31 dejulho de 1999 TRADiÇÃO GAÚCHA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

Rodeios Gaúchos
Htstorico, números e registros

A entidade organizadora,
em nível nacional, é a CBTG

(Confederação Brasileira da

Tradição Gaúcha), estadual o
MTG (Movimento Tradicio

nalista Gaúcho), depois re

giões, patrão de CTG, patrão
de piquete, peões e prendas. ,

O Estado de Santa Catarina

está dividido em 13 regiões
tradicionalistas gaúchas,
sendo que Jaraguá do Sul

pertence à 9a região, ju n
tamente com mais 12 mu

nicípios vizinhos. Cada região
possui um coordenador,car
go hierárquico superior ao

patrão de CTGs e e ste su

perior ao patrão de piquete.
Existem atualmente, em Santa
Catarina, 480 CTGs e J ,6 mil
piquetes. A 9a região tr a

dicionalista 'conta com 28
CTGs filiados e 87 piquetes.

1945 - É fundado, em Porto

Alegre, o primeiro CTG do

Brasil, o "CTG Trinta e Cinco".
1958 - É fundado o pri

meiro CTG de Santa Catarina,
o "CTG Porteira Aberta", de
São Miguel do Oeste.

1973 - É fundado em 18
de maio de 1973 o M;TC -

(Movimento Tradicionalista

Gaúcho).
1976 - Dias 13 e 14 de

março de 1976 aconteceu o

primeiro Rodeio Crioulo de Ja

raguá do Sul. O nome do CTG
era "Casco Quebrado". Em
I 977 foi o segundo. A cancha
era em terreno alugado.

1981 - É fundada a AT
GESC (Associação Tradicio-

nalista Gaúcha de Santa Ca

tarina).
1982 - Acontece o terceiro

rodeio crioulo de Jaraguá' do
Sul, na cancha atual, muda o

nome para: "CTG Laço Ja
raguaense"

1985 - Fundação do

(MTG - Movimento Tradi
cionalista Gaúcho).

1987 - Devido a identida
de de seus objeti vos, fundem
se as ent ida de s anteriores

passando a chamar-se MTG
SC (Movimento Tradiciona
lista Gaúcho de Santa Cata

rina), com os seguinte obje
tivos sociais:

"'" "",
,',',' "/"'" "", 'é'é" "'é'

",' "'" ,',',' ,,',' 'é'é'

,,',' ,',','

,',', C"�: ':':': ,:,:,; ":'é' ,,:

�": V'
:'::' ",,:, 'é'é' 'é'é: 'é'é: """ 'é'é'éé:é

é:':é'é'é",:,:, :,:,:",,:, ,:"" """""""'" .c "':': .x.;

1996 - O eTG Leodato Ribeiro realiza o primeiro rodeio gaúcho noMunicípio de Schroeder.
1999 - O eTG Laço Jaraguaense, no mês de maio, realiza o 18° rodeio crioulo.
1999 - Mês de junho, nasce o segundo eTG de Jaraguá do Sul, o eTG Do Trote ao Galope.

Rodeio Crioulo

Piquete Laço de Ouro -:- 6, 7 e 8 de agosto
VacaMecânica e Provas Funcionais.

Completo serviço de bar e cozinha.

-.' Local: três quil�metros após aMalwee.

=, AGROPECUÁRIA SARDAGNA
está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS E VESTIDOS
DE PRENDA para você que deseja alugar ou comprar

=

Rodovia BR-280, Km 55 - Próx. Polícia Rodoviária
Guaramirim - SC - Fone: 373-0339

CORREIO DOPOVO· 7

Baile Gaúcho
o CTG Laço
Jaraguaense
realiza neste
sábado (31)

grande fandango
gaúcho, na sede

social, com o

Grupo
Candeeiro. Serti
um lindo baile,
com formatura

do curso de

Dança Gaúcha,
ministrada pelo
6rupo Terra e

Pampa

Domingo no Rodeio
1 de agosto

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

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

OEMARCHI CARNES I HOBBY ViDEO I ALFA E CIA I STEREO SOUND

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 campeirase 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.

I

Agenda gaúcha
31 de julho - Baile CTG Laço Jaraguaense - Grupo Candeeiro
1 de agosto - Domingo do Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
6, 7 e 8 de agosto - Rodeio Piquete Laço de Ouro (Beco Krüger)
13 a 15 de agosto - Rodeio CTG Galpão Amigo - Timbó
21 e 22 de agosto - Torneio de Laço - Piquete Velho José Müller _2.

Luís Alves

18 e 19 de setembro - 3a Festa do Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense
27 a 29 de setembro - Rodeio CTG Silva Neto - Canelinha
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao eTC Laço Jaraguaense
saborear um churrasco, rever os amigos e passarmomentos de alegria
e descontração conosco. Nestas noites gauchescas teremos, a partir
das 19h30, treino de laço aberto a todos e música tradicionalista

gaúcha

r----------.,

I Gaúcho(a) de I

: idade nova :
I Daniele Spézia (30), Roseli I

Demarchi (30), Waldemar
I Mesch (2), Bruno Gabriel I
I Werich Mesch (3), Augusto ,I
I Demarchi Júnior "Ninho" (4), I·
I Tarniris de Souza (9), ( I
I Lourdes Maria Soethe (l0),1
I Alessandra Gonçalves Cunha (12).1
.._--------_ ..

Tchê classificados
V�ndo: Bagual, capa de revista. Crioulo, Baio Ruano, 7 anos -

Telefone: 376-1066, com Beco ou Krüger
Vendo: Bagual té Milha, puro Alazão, 10 anos, com documenta

Telefone: 376-1066, com Beco ou Krüger
Vendo: Cavalo lI<! Milha Alazão, 8 anos, com documento.

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

Telefone: 376c I 066, com Beco ou Krüger
Vendo: Égua crioula e quarto de milha 6 anos, pelagem preta.
Telefone: 376-1066, com Becoou Krüger

... D��o�!fs���;�!:�=��4FRI��!:::A.CARNES Rua Joao P_lanmcheck, 407 -.

'IIPECIONADO�'-, Jaragua do Sul - SC , $.I.E.=077

I� "10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASÓRIO
O acontecimento vip deste sá

bado é o casório de Alessandra,
filha de Antonio (in memoriam) e
Yvonne Alice Schmöckel Gon

çalves, e João Carlos, filho de

João Carlos (in memoriam) e Cé
lia Cassuli. Eles recebem a bên

çäo nupcial na Igreja Nossa Se
nhora do Rosário (Rio Molha), às
11 horas. Os convidados, nomes
de A a Z da nossa sociedade,
serão recepcionados com almoço
festivo no aristocrático Baependi.

BODAS
O casal Amadeus e Alayde Silva
Mahfud comemorou, no último

dia 23 de julho, Bodas de Ouro,
com marcante cerimônia na Igreja
Matriz São Sebastião, celebrada
pelo padre José Napoleão dos

Santos. O jantarfestivo, reunindo
familiares e convidados, foi no
Restaurante Itajara, com cardápio
especialmente preparado para
comemorar as bodas, pelo martre

Carlinhos. O casal, leitor do
CORREIO DO POVO há mais de 50

anos, recebeu o carinho do gen
ro, Wilson JoséWatzko, da filha,
Elizabeth, e dos netos Cristiano
eWilliam. '

NOITE PORTUGUESA

A Noite Portuguesa, que acon

tece dia 6 de agosto, às 20h30,
no Clube Atlético Baependi,
promoção da Apae, servirá pra
tos refinados da cozinha portu
guesa, bons vinhos, sobreme
sas, além de algumas atrações
trazidas da Marejada, de Itajaí. A
noitada terá a animação do Musi
cal Pop Band Show, e ainda con
templará os participantes com um

Palio zerinho, um colar e pulseira
de pérolas, estofados, obras de
arte e outros prêmios. Convites
podem ser adquiridos com a

diretoria da Apae.

DEBUTANTES

A diretoria social do Clube Atlético

Baependi recebendo esta semana
as últimas inscrições para o Baile
de Debutantes, que será o aconte
cimento vip de setembro. As,
meninas-moças que desejarem
fazer seu debut, devem .se

inscrever na secretaria do clube,
onde receberão toda a pro

gramação que antecede a gran
de noite de gala. A Banda Sig
ma Show, de Florianópolis, ani
mará o Baile Branco.

Floricultura

Florlsa

fvludas de árvores frutíferas tlores

e plantas ornamentais

F'i:Ud Pornanl.': DC:f:Ü;�,�s(:r\ ?-:-:�:<�

\/il�·:� L.alD.u .. ,)Bfaqué ö() Sul·· SC

, d 50 '

J.fud comemoran
O

Alayde SilvaMa
tJ'

d d Ouro reuniu
Amadeus e

. 1 As Ba as e
.

anos de �ivência �onJug:�t elegante jantar fesUvo
familiares e conwdados ,

<'

Celso Luiz Nagel

LUiz Ces .as e Raquel Sü .

Notre, comemorando o: ': propnetários da Boateanos de sucesso da casa
dos grandes eventos

Odr. José
Constãncio de

Albuquerque,
com a esposa,

Elisabete, do
Rotary Club de

Guaramirim,
recebeu do

governador do
Rotary, Rolf, e

esposa, Gilian

Hermann, a
comenda Pauyl

Barris

NIVER

Cristiane S. Werhmeister, secre
táriadaRádioJaraguá, aniversariou
quinta-feira e foi alvo de muitos

cumprimentos. Parabéns do ma

ridão, Carlos, e do filho, Guilherme.

FANDANGO

O CTG Laço Jaraguaense pro
move, hoje, mais um grande fan
dango com animação do Grupo
Candeeiro. E, amanhã, uma pro
gramação especial para os tra-

Especialidade:

. - .. •
"

RuaWalter Marquardt, 1778
Telefone:

,-

Fotos e Filmagens,
Aniversários * Batizados
Boak * Casamentos, etc,

•

RUA REINOLDO RAU, 470
CENTRO - wARAGUÁ DC SUL

dicionalistas e para quem gosta
de viver o domingo com a família,
aqrande pedida é o Domingo no
Rodeio, com muitas atrações,
na sede campestre do CTG.

'

apresentarão os .sucessos do

novo CD, e aqueles que mar

caram a carreira da banda, es
tourando em todas as paradas
do Brasil. A noitada será
comemorativa ao 4º aniversário

da Notre.CONCERTO

O Coral da Scar - Sociedade Cul
tura Artística - fará o 2º Concerto
comemorativo de seus 25 anos

de atividades, dia 6 de agosto, às
20h30, no auditório da Scar (Rua
Amazonas, 213), com entrada

franca.

DIA DOS PAIS

O Baependi servirá almoço es

pecial em homenagem ao Dia
,

dos Pais, dia 8 de agosto, no
salão nobre, com a musi
calidade da dupla Madson e

Alex. Álvaro e Salete prepa-,
rando delicioso bufê, com car-

o

dápio selecionado, e aceitando
reservas (limitadas) pelo te

lefone 371-2233.

NOTRE

A grande atração deste sábado
é a Banda Engenheiros do Ha

waii, na Boate Notre. Eles

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(
ntor e compositorAlmir Sater conquistou o

'blico jaraguaense com um show de voz e viola,
comemoração dos 1�3 anos de Iaraguâ do Sul

���--"'2��---"'2---"'2���

"Pensar para acertar.

Calar para resistir. Agir para vencer"

(Renato Kehl)

Jaraguá do Sul, 31 de julho de 1999 - CORREIO DO POVO - 7

I 1'1 E 1'1\ J-\••••
•
•
•
•
•
•

As loucas aventuras de James West. •
Horários: 20h, 21 hSO. •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

... r
.......

JOINVILLE
G.N.c. eine Mueller 1: Um lugar chamado Notting Hill.

Horários: 14h, lóh30, 19h, 21h30.
G.N.C. eine Mueller 2: Star wars (legendado).

'

Horários: 13h4S, lóhlS, 18h4S, 21h1S.
G.N.C. eine Mueller 3: Tarzan (dublado).

Horários: 14h30, I óhJO, 18h IS.

BLUMENAU
G.N.C. eine Neumarkt I: Um lugar chamado Notting Hi,ll.

Horários: 14'h, 16h30, 19h, 21 h30.
G.N.c. eine N�lImarkt 2: Star wars.
Horários: 13h45, 16hlS (dublado) e IRh4S, 2IhIS(legendado).
G.N.C. eine Neumarkt 3: Tarzan.

Horário: 14h, ISh4S, 17h45.
A múmia.
Horário: 20h.

GN.c. eine Neumarkt 4: Tarzan.
Horários: ISh, 16h45, 18h30.
Simples como amar.
Horário: 20h30.

G.N.C. eine Neumarkt 5: As loucas aventuras de James West. •
Horários: 'ISh 15, 17h 15, 19h IS. •
M�ri� •
Horário: 21 h 15.

G.N.C. eine Neumarkt 6: Desconstruindo Harry. •
Horários: 14h30, 17b, 19h20, 21h40. •

J>ro�ramação válida para o período de 30/7 a 5/R. •
- __ �.� .

o RETORNO DO MODERN TALKING
O duo mais popular do pop alemão regressa às paradas de

sucesso. Modern Talking conseguiu vender mais de 60 milhões de

discos no período entre 1984 e 1987 com sucessos como "Let's
Talk About Love" e "Brother Louie", mas devido às brigas
constantes Dieter Bohlen e Thomas Anders terminaram com o duo
no fim dos anos 80. Após quatro anos de conversa e resolvidas as

diferenças, eles retornam com força total- uma união comemorada

pelos alemães, que chegaram a comparar a volta do Modern Talking
à reunificação da Alemanha.

Em-1998 lançaram o álbum "Back For Good" com sucesso e

agora o Modern Talking vem com o seu oitavo disco: "Alone".

O' CD traz 16 músicas inéditas e uma faixa-bônus hiperdançante
com a participação de Eric Singleton. Através do CD Alone,
gravado pela BMG Brasil, o duo pretende incendiar as pistas de

dança e, segundo Thomas, "os velhos e novos fãs não irão se

desapontar" .

A dupla amadureceu nesse tempo de separação e diz ter superado
os conflitos passados. Dieter deixa um recado para o fãs: "por favor,
só porque o título do disco é "Alone", ninguém pense que vamos

nos separar e seguir sozinhos de novo, afirma o cantor". (Nopem)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos rnais vendidos: Cidade Negra (Hits), Night Tracks (Vol.I),
Leonardo (Tempo) e Suave Veneno Internacional. Principal
lançamento: Andando nas Nuvens Internacional.

.\E��O:
DIREÇÃO

Ruà Mal. Deodoroda ��
Fonseca, 1452 V l:::::iII

. Fone/Fax: 372-3306 �
C .IDiJaraguá do Sul- SC � a

Confirmado! Mr. M, o inimigo
número um dos mágicos,
segundo a Globo, estará se

apresentando no Centreventos
Cau Hansen, em Joinville, no
dia 26 de agosto.

VA&CIA
MODAATUAL

liigllBlll1
;(�O:(

�QlIIIIIQ.I.1!1
••11·11·1.1111.·1.
Rua: Cei. Procópio Gomes
de Oliveira, 177
Fone/Fax: (047) 371-9887

i�Iifm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

Acenda � fogueira!
A festa val começar

em Jaraguá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Diretores questionam atitudes

da coordenadora da 19a CRE

�CP "

U "\J@lJii\�
Sessão pôsteres
Alunos da sétima fase do curso de Pedagogia da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense) organiza, no próximo dia 5 de
agosto, no bloco C da instituição, a 2" Sessão Pôsteres do Estágio
Curricular em Educação Infantil. Das 19 às 22 horas, o público
poderá conferir os projetos desenvolvidos pelos acadêmicos durante
experiências vi venciadas no estágio curricular de educação infantil.

Cleidy garante
que exonerações
são orientação
do Estado

t
Curso de Fotografia
O Núcleo de Fotógrafos de Jaraguá do Sul promove nos dias 2el
de agosto, no prédio do Sindicato do Vestuário, o curso de Fotografia
Amador. As aulas acontecem das 19 às 22 horas. A inscrição poderá
ser feita no Foto Bosse, FB Fotografias, Empório da Foto, Foto

Visão, Foto Loss e Art Click, no valor de R$ 1,00.

Jaraguá do Sul - Pelo me

nos quatro diretores de escolas

estaduais foram exonerados das

funções nos últimos meses pela
coordenadora da 19a CRE (Co
ordenadoria Regional de Edu

cação), Cleidy Sirlene Gonçalves
de Castro. Eles denunciam que
estão sendo vítimas de represálias
políticas. O Diretório municipal
do PPB, responsável pela indi

cação do cargo, designou comis
são de ética para avaliar o caso.

A coordenadora assegura que os

procedimentos utilizados estão de
acordo com as orientações da Se
cretaria de Educação.

- Vamos encaminhar relatório
ao governo. Há possibilidade de

que ela seja afastada: - informou

o presidente do diretório, Wigan
do Meier. Ele diz que o PPB não

é consultado pela coordenadora

antes da tomada: das decisões.

Cleidy rebate afirmando que sem
pre trabalhou em parceria com o

partido e que não existe nenhuma

orientação do PPB que ameace a

estabilidade de seu cargo. "Esse

Concerto da Scar
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer informou que o 2° Concerto
Comemorati vo aos 25 anos de fundação do Coral da Scar (Sociedade
Cultura Artística) foi transferido do dia 6 de agosto para o dia 13 de

agosto. O concerto começa às 20h30, no salão nobre da Scar, na

Rua Amazonas, 213, em Jaraguá do Sul.

CLeidy: "Remanejamento é de ordem técnico-administrativa"

é um problema pessoal, o pre-
/

sidente do diretório é parente de
. uma diretora exonerada", revela.

O professor e ex-diretor Ade
mir Pfifer define-se como a pri
meira vítima da coordenadora.

"Fiquei seis meses na direção do

Colégio Estadual Euclides da Cu
nha. No quarto mês, ela começou
a me perseguir", conta. Segundo
ele, Cleidy simulava atritos e di-

_ vergências com funcionários.

"Ela me tirou da sala de aula na

rede municipal para assumir a di
reção e depois acabou com a mi

nha carreira. Falta a ela postura e

equilíbrio para exercer a função".
A coordenadora diz que as acusa

ções são absurdas. "O rernaneja-

mento é técnico-administrativo,
não tem nada a ver com motivos

políticos", esclarece.
- Está havendo clara perse

guição. Eu não sei nem o motivo

porque ela me exonerou - alega
Armando Cipriani, afastado da di
reção do CEA (Centro de Educa

ção de Adultos), nas últimas se

manas. Ele havia assumido a fun

ção há sete meses. Para seu lugar
foi deslocadoHermes Dalrnônico,
até então diretor do Colégio Esta

dual Alvino Tribess. Há 9 anos

na direção do Colégio Roland

Dornbusch, Eunice Streebe tam

bém foi afastada do cargo sem

nenhum indício de incompetência
ou problema mais sério.

Adjori no palácio
Francisco Alves, diretor do Jornal CORREIO DO POVO (esquerda),
durante encontro com o secretário da Casa Civil, Celestino Secco

(centro), há dez dias, em Florianópolis. Acompanhado pelo
presidente da Adjori (Associação dos Jornais do Interior), Miguel
Ângelo Gobi, Alves reivindicou mais aproximação do governo com

.a imprensa do interior e parcerias em campanhas realizadas no

Estado.

Sindicato defende norma técnica
O Stiv (Sindicato dos Tra

balhadores na Indústria do Ves

tuário), representado pelo presi
dente Gildo Alves e pela coor

denadora do Departamento
Feminino, Rosane Sasse, entre
gou ao deputado Vicente Caro

preso ofício solicitando manuten
ção da norma técnica do Minis
tério da Saúde que prevê aten

dimento especial às mulheres grá
vidas em decorrência de estupro.
Projeto do Legislativo, previsto
para entrar em votação na

Comissão de Seguridade Social

norma permite a prática do aborto.

O deputado Severino Caval

canti, autor do projeto que pre
tende cassar a norma do Minis
tério da Saúde, alega que, ao nor
matizar o aborto oferecido às víti

mas de violência sexual, abre-se
caminho para o uso indiscrimi
nado da prática. Rosane rebate
esclarecendo que a norma esta

belece processo criterioso, com
levantamento de documentos e

comprovação do estupro, além de

aconselhamento da vítima sobre
o procedimento.

e Família no mês de agosto,
pretende derrubar a norma.

O deputado, titular da comis

são que vai votar o projeto, soli
darizou-se com a causa defendida

pela entidade jaraguaense. "Ern
Jaraguá do Sul, nada menos que
35% das ocorrências policiais
referem-se, à violência contra as

mulheres, em grande parte, de
correntes de estupro", lembrou
Rosane. Segundo ela, a norma é

fundamental para garantir o bom
atendimento às vítimas de vio
lência sexual. Nesses casos, a

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
.

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

ra-ssuli�OgadOS Associados
OAB/se 3437-B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511lFax: (047) 372-1820·'
Jaraguá da Suf- sc - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail:cassuli@cassuli.com.br
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Caminhoneiros paralisam tráfego na BR-280
Movimento
faz parte da
manifestação
nacional

Corupá - Manifestação de

caminhoneiros na Região do Vale
do Itapocu fechou a BR-280, na
altura do quilômetro 80, entre

Corupá eJaraguá do Sul, por
cerca de oito horas, na tarde de

quarta-feira. O congestionamen
to no trecho interrompido atingiu
três quilômetros nos dois senti
dos da pista, segundo patrulheiros
da PRF (Polícia Rodoviária Fe

deral). Este foi o segundo blo

queio na rodovia, a exemplo do

que aconteceu de segunda à

quinta-feira em várias partes do

País, realizado por caminhonei

ros, que exigem o reajuste dos

fretes e a redução nos preços dos

pedágios.
Durante a manifestação, o

tráfego só foi liberado para ôni
bus e veículos de passeio. Cami
nhões que tentaram furar o blo

queio foram forçados a parar. Al

guns caminhoneiros reclamaram
da desorganização dá categoria.
"Ou pára tudo ou deixa passar
todos", reclamou Eugídio Ata

násio Ribeiro, 53 anos, que car

regava na Scania cinco toneladas

Homenagem o

Joroguó do Sul
Nesta data de alegria
e grandeza em mais

uma etapa de sua

história, Jaraguó do

Sul, merece, nõo só

conqrctulcçöes. mas,
também mensagens

do otimismo e

incentivo.

Com-o trabalho em

conjunto entre

empresas,
comunidade e

governantes podemos
alcançar o melhor!!!

Parabenizamos nossa'
bela cidade pelos

123 anos!

Icro Bordados e

Confecções Ltda.

de sacas de milho, com destino
ao Planalto Norte. "Concordo,
mas corro o risco de ter um pre
juízo de R$ 2 mil", avisou.

Patrulheiros da PRF acom

panharam o bloqueio de longe.
A orientação era apenas para con
trolar o trânsito de veículos pe
quenos. A greve ameaçouo abas
tecimento de agropecuárias,
postos de combustíveis e de

atrasar o fluxo de navios do porto
de São Francisco do Sul. O ca

minhoneiro Manoel da Rocha, 45
anos, deixou o porto na manhã

de quarta-feira, rumo a Rio Ne

grinho. Buscaria portas e quadros
de janelas, que seriam exporta
dos para os Estados Unidos no

dia seguinte. "Esse impasse vai
ter reflexos lá no porto. O' navio
continuará atracado, e isso sig
nifica prejuízo", afirmou. "Mas
do jeito que está, não dá para
continuar. O governo tem que re

duzir os pedágios e aumentar o

frete", completa.
A BR-280 é o principal aces

so para caminhoneiros que

transportarn cargas do porto de
São Francisco do Sul para a BR

'116, que liga Curitiba a São Paulo.
Os motoristas de caminhão pre
ferem a rodovia, evitando o trá

fego intenso da BR-l O I. "Tive
azar. Decidi por esse caminho e

não contava com a manifestação.
Tinha que carregar à tarde em

Curitiba. Perdi R$ 600,00",
concluiu Eloi,: Amaral, 28 anos.

Edson JunkeslCP

Manifestação: caminhoneiros interromperam a BR-280, quarta-feira, por cerca de oito horas

, PARAFUSOS· PORCAS· ARRUElAS

FO�E!fA.\: ("47) 371-0010

............. ,
,

-:'''_.,
:_, .. " =.;:. .. �w···.'· ..

···�\@WlmWiJ@FI��mumt
necessita em ate 36 "'e�.SÄ f1j(as ..

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

Projeto prevê
cinco pedágios

Jaraguá do Sul - O projeto
de concessão da malha Rodoviária

Norte, composta pelas BR-280,
SCT-280, SC-413, SC-474, SC-
418 e SC-301, prevê a instalação
de cinco praças de pedágios ao lon
go do trecho. O secretário de

Transportes e Obras, Leodegar .

Tiscoski, garantiu que a cobrança
das taxas pelas cinco empresas
concessionárias iniciará somente

após a execução dos serviços
emergenciais nas rodovias in

cluídas no program� de recu

peração.
No Vale do Itapocu, conforme

o projeto, serão três pedágios. O
primeiro está previsto para a BR-.

280, em Guaramirim, próximo ao

posto da PRF (Polícia Rodoviária
Federal). O segundo será instalado
entre o Município de Massaran
duba e o Bairro Vila Itoupava, em
Blumenau, na SC-474. No último,
a praça de pedágio estará na Ro
doviaWolfgangWeege (SC-416),
entre Jaraguá do Sul e Pomerode.
Os valores .do pedágio poderão
variar de R$ 2,20 a R$ 3,50.

O prazo de concessão é de 25
anos e exigirá das concessionárias
a recuperação, melhorias e manu

tenção do trecho. Tiscoski ressal
tou que a privatização está descar
tada. O presidente da Acijs (As
sociação Comercial e Industrial de
Jaraguá do, Sul), Eduardo Horn,
frisou que os valores propostos pa- .

ra o pedágio precisam ser revistos.
"A cobrança terá reflexos diretos
nas empresas", destacou.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fios e lãsAssalto no Besc de Santa Luzia
termina em tiroteio e prisão

Edson Junkes'CI'

Polícia prendeu
os assaltantes e

,

\ /

recuperou todo
o dinheiro

Jaraguá do Sul - Quatro ho

mens assaltaram por volta das

13h30 de quinta-feira o posto
avançado do Besc, no Bairro San
ta Luzia, A polícia conseguiu re

cuperar o malote roubado com

R$ 4,6 mil, e prender todos os

integrantes da quadrilha, Três as

saltantes foram baleados durante
a operação. Rogério Rosnei Ro
drigues, 29 anos, o Nei, foragido
da penitenciária de Chapecó,
Agostinho da Silva, 27, Rubens
Cordeiro da Fonseca, 18, e Sid

ney Eurico da Silva, 19, acabaram
presos na Região do Vale do Rio

Manso, divisa com o Município
de Campo Alegre. Este foi o se

gundo assalto ao posto avançado.
Em julho de 1996, assaltantes
levaram R$ 14 mi I.

O plano da quadrilha funcio
nou até a fuga. Sidney simulou
um depósito urgente no posto
avançado, e sugeriu que o taxista

Manoel Antônio Rosa, 69, o le

vasse ao local. Lá, os outros três
assaltantes aguardavam o quarto
integrante do grupo. "Estava esta

cionando quando recebi voz de

Foragido: Nei era o líder da quadrillta que praticou o assa/to

assalto", lembrou o taxista.'
Dentro do posto, os assaltantes
renderam o vigia e exigiram que
o Funcionário Eugênio Jarernt
chuck entregasse o dinheiro do
cofre. Jarerntchuck ainda Foi

Homem é detido com
maconha em Schroeder
Schroeder/Guaramirim -

Policiais civis e militares pren
deram na noite de quarta-feira o

assistente administrativo da
Celesc.de Schroeder, Sérgio Jair

Lenzi, 40 anos. Com ele foram
encontrados cerca de 20 gramas
de maconha e três papelotes de

cocaína. HOuve perseguição du
rante 40 minutos. Lenzi só foi de
tido depois que a polícia montou

barreira com latões de lixos na

Estrada Bracinho. Os quatro
pneus do veículo do acusado, um
Gol, placa BRC-2844 (Jaraguá do
Sul), foram furados por tiros dis

parados pelos policiais.
O tumulto envolvendo o as

sistente administrative começou

em casa, no centro de Schroeder.
A mulher, Rita Lenzi, 35 anos,

ameaçou chamar a polícia caso

o marido continuasse a fazer uso
de drogas. Com medo, o funcio
nário trancou a mulher no quarto.
Um dos filhos do casal conseguiu
pular a janela da residência e "

acionar a polícia,
Quando viu a presença de

viaturas da polícia, Lenzi embar
cou no carro é fugiu em direção
ao interior do Município. Na fuga,
quase atropelou um soldado da 3"

Companhia de Polfcia Militar de

Jaraguá do Sul. A situação só foi
controlada quando o acusado

parou na barreira montada no único
acesso à região do Bracinho.

E
E
o
o

.IE 255 mm

Instalamos em demonstração sern compromisso.

Completa linha Outono,
Inverno e Primavera em fios
e lãs, de modal, chinilie,

buclê e acrilâ,

Venha conferir!

Rua: Max Wilhelm, 837 . Vila Baependi
Fone (047) 372-3290
Jaraguá do Sul· SC

agredido no rosto pelos as

saltantes.
Testemunhas que estavam do

lado de fora do posto avançado
chamaram a polícia, Homens da

PolíciaMilitar de Jaraguá do Sul,
Campo Alegre eJoinville, além de

policiais civis de Corupá, Jaraguá
do Sul e Schroeder começaram
a perseguição ao Gol, placaMAP-
7522, do taxista, utilizado pela
quadrilha na fuga. Na localidade
de Grota Funda, os assaltantes
abandonaram o veículo e se em

brenharam 110 mato. Durante o

tiroteio, Nei, Agostinho da Silva e

Rubens Cordeiro da Fonseca fo
ram atingidos na pen1a. Silvae Fon
seca foram operados na noite de

quinta-feira, no Hospital São José.
O último boletim médico informou

que eles passarn bem. Quando re

ceberern alta, serão encaminhados
ao Presídio Regional.

Apenas 5 minutos do seu tempo,
verifique as condições da caixa
d'água. Com certeza está polída;
Ofereça o melhor à sua família

Instale o filtrão na entrada da casa,
prédio, escola, indústria, padaria,
hotel, fe rramentaria, lavanderia, etc.

FIlTRAGEM NATURAL
A filtragem é natural, através de um

processo construído por uma camada
de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo' cristalino de

diferentes granulosidades.

O FILTRÃO é construído inteiramente

em aço inoxidedo.

CAPACIDADE DEFIlTRAGEM: 1000, 3000,
5000 e 10000 litros por hora .•

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

I DA CAIXA. O FILTRÃO FORNECE ÁGUA PURA
E CRISTALINA
NÃO SOMENTE PARA BEBIDA f PREPARAÇÃO
DE ALIMENTOS, MAS TAMBEM PRA USO
GERAl.

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA '

JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA

Roubo em residência
Guaramirim - Ladrões in.

vadiram a residência do repre
sentante comercial Luiz Carlos
de Andrade, 35 anos, e rouba
ram R$ 1,3 mil em dinheiro e

R$ 600,00 em cheques. Olivei
ra, morador da Estrada Corticei
ra, não tem pistas dos autores

do assalto. Ele registrou queixa
na delegacia na tarde do último
.dia 25 de julho, poucas horas

depois da ocorrência.

Furto na Apae
Guaramirim - Um motoci

clo modelo Monareta foi furo

tado, dia 26 de julho, no interior
da sede da Apae (Associação de

Pais e Amigos dos Excepcio
nais), localizada na Rua 28 de

Agosto. A funcionária Luzia da

Silva, 49 anos, disse na de

legacia que presenciou o mo

mento que um jovem saiu da

. sede carregando a Monareta.

Mandado de prisão
Corupá - O comerciante

AvelinoWolf, 50 anos, foi preso
\

na manhã de quinta-feira por ho·
mens do destacamento militar

do Município e Polícia Civil. O

responsável pela delegacia,
comissário Vanderlei Zocatelli,
cumpriu mandado de prisão
expedido pela Justiça de Jaraguá
do Sul, em 1991, contra o co

merciante, por depósito infiel.
Ele foi recambiado ontem para
o Presídio Regional.

Arrombamento
Sehroeder - Polícia con

tinua as investigações para
identificar os ladrões que
arrombaram a Cancha de Areia

Karsten, na madrugada de

segunda-feira passada, na

localidade de Schroeder I, e

roubaram uma TV, um aparelho
de som, cerca de 60 CDs,
bebidas alcoólicas e maços de

cigarros. O proprietário do

local, Reinaldo Karsten, avalia

prejuízos de R$ 2 mi I.

---------

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE

,

FIQUE ATENTO
ÀS NOVAS LEIS
DOTRÂNSITO

-------�-

Rua: EpitácioPessoa,510
Fone: 372-3912
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Jaraguá negocia contratação de\

três jogadores para o Estadual
Treinador indicou
dois atletas do
Nova Iguaçu (RJ),
para comporelenco
Jaraguá do Sul - o goleiro

Dida e o atacante Márcio Capi
xaba, ambos do Nova Iguaçu,
lime da Divisão Intermediária do

Rio de Janeiro, chegaram ontem
ao Estádio João Marcatto. Os jo
gadores fazem baterias de testes

físicos e exames médicos na

próxima semana e deverão as

sinar contrato com o clube até
dezembro. O diretor-executivo
do Jaraguá, José Roberto do

Carmo, também demonstrou in
teresse em contratar o meio

campo Charles, que já atuou no

Juventus, para o Campeonato
Catarinense da Segunda Divisão.

Charles estava no Fraiburgo
e negociava a permanência na

equipe do Oeste para disputar a

Copa Santa Catarina, apartir de
setembro. Com a proposta do

Jaraguá, o jogador preferiu adiar
a decisão. "São três atletas que
chegam para compor o elenco",
disse o treinador Nelson' Mou;
rão, que assumiu o cargo depois
dodesligamento de Avelino Villar
do comando técnico da equipe.

Dida e Márcio Capixaba fo
ram indicados porMourão. "Co-

I

nheço os dois atletas lá do Rio
de Janeiro", afirmou. Nelson
Mourão trabalhou em-clubes do
futebol carioca antes de aceitar
o convite para trabalhar no Jara-

PrimeiraDivisão

prevê 12 equipes
Jaraguá do Sul - A Primeira

Divisão daUF (Liga Jaraguaense

?e Futebol) deverá ter 12 equipes
Inscritas para este ano. Segunda
feira, o presidente da Liga, Osmar
Vogel, divulga a lista dos clubes

participantes. Aliança, João Pessoa,
Vitória, Cruz deMalta, Guarani, Ca
xias e Estrela foram convocadas
para disputar a Primeirona. XV de
Novembro eDom Pedro II, ambos
de Corupá; Avaí, de Guaramirim;
Nacional, de Pornerode; e Schroe
der EC estavam ontem na reunião
que definiu o regulamento do cam
peonato. "Os clubes que participa
rem deverão ser filiados na Fe

deração Catarinense de Futebol",
salientou Vogel.

Edson JunkeslCP

Destaque: meio-campo Souza garantiu lugar 110 time tiutlar

guá. Auxi liar do espanhol, Mou
rão foi oficializado no cargo se

gunda-feira. Simão Saturnino,
treinador do time Juniores, e Cel
so Cruz, gerente de futebol, in
tegram a comissão.

O atacante Márcio Capixaba
foi um dos destaques da equipe

do Flamengo na última Taça São
Paulo de Juniores. "É um centro

avante forte e com boa presença
dentro da área", observou Mou
rão. O Jaraguá estréia na Segun
da Divisão no próximo sábado,
no Estádio João Marcatto, contra
o Santa Catarina, de Blurnenau.

MALHAS JOSELI LTDA. ME

COMUNICADO - FORAM EXTRAVIADAS AS NF.

SÉRIE 0-1 001 A 050 E 101 A 133 USADAS; 134 A

750 em branco; SU 0026 A 0071, 0076 A 0087

usadas e 0072 A 0075 e 0088 A 0125 em branco.

Malhas Joseli Ltda. ME, CNPJ 00.138.435/0001-05 e

I.E.252.911.172

LITORAL NORTE
-

CONFECÇOES LTDA. ME

COMUNICADO - EXTRAVIO NF. em branco

modo 1 SUo 000501 A 001000, Litoral Norte

Confecções Ltda. CNPJ 73.920.480/0001-

82 e I.E. 252.766.776'.

PETERSON lzidono

Politicamente correto
Diretoria da Fesporte encontra-se em Jaraguá do Sul, no próximo

dia 3 de agosto, para a reunião mensal da entidade. Além de
assuntos internos, Adalir Pecos Borsatti, presidente da fundação,
coordena a comissão que visitará os locais de competição dos .

12(lS Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Presidente da CCO,
Murillo Barreto de Azevedo, anda desnorteado. Dos R$ 150 mil

previstos para o repasse à organização do evento, o Estado

liberou apenas R$ 30mil.

ItajaíEC
Novo patrimônio do
comendador Cídio Sandri,

I equipe de Itajaí é forte
candidata ao título da

I Segundona. No elenco,
figuras carimbadas do
futebol catarinense: Solis,
Geison e Jorge Luiz.
O time estréia no Oeste,
contra o Joaçaba.

Santa Catarina
Outra equipe que estréia no

cenário estadual, o Santa

Catarina, traz a experiência no

banco de reservas. Gassém,
com passagens pelo Brusque,

Figueirense e Juventus,
assumiu o time há dois meses.

O Santa Catarina faz a abertura
da Segundona em Jaraguá do

Sul, sábado, dia 7.

Rápidas---------------------------------------
* Fogo simbólico dos 12°' Joguinhos Abertos de Santa Catarina
deixa Curitibanos dia 13 de setembro. Chega em Jaraguá do Sul no
final da tarde do dia 14. tf
* Ex-jogador de Vôlei, professor César de Oliveira conquistou
o bicampeonato estadual na categoria Master, representando
a equipe Galpão AC, de Itajaí. Também foi eleito o melhor

bloqueador do torneio.
" Confirmada, para o período de 10 a 22 de agosto, a í a Copa

I AABB de Futsal, categorias Adulto e Infantil. Congresso técnico

que define equipes, chaves e tabela de jogos acontece no próximo
dia 5.

Jeep Club
* No último final de semana realizamos o Jeepcross, com
boa parti.cipação de jipeiros e um excelente público.
Os vencedores foram: 1° lugar: Pio de Gaspar, 2° lugar:
Renato de Gaspar e 3° lugar: o companheiro Jorge.
Parabéns!

Queremos agradecer aos patrocinadores, donos de terras,

jipeiros e a todos que colaboram para o sucesso deste
evento.
* Recebemos convite do Jeep Club de Maringá para
participarmos do Jeep Raid, nos dias 21 e 22 de agosto.
* No próximo final de semana estaremos trabalhando nas

trilhas para deixá-las em perfeitas condições para o nosso

Raid, nos dias 13 e 14 de agosto.
* O amigo e pretendente a sócio Isaias, já recebeu um

apelido carinhoso, Crocodilo Dandi. Será que ele vai

gostar?
* Na próxima terça-feira acontecerá a nossa T' Reunião
Ordinária deste ano. A presença dos sócios será muito

importante, pois serão definidas as tarefas para o nosso

Jeep Raid.

- Alongamento de Chassi
- Cardans

• Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos
- Adaptação Equipamentos
• Soldas Especiais...

Fone: (047) 370·4159

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



12 - ESPORTE CORREIO DO POVO

Corupá - As equipes de Ja

raguá do Sul e Rio Negrinho estão

classificadas para a terceira fase
do Moleque Bom de Bola. Ja

raguá do Sul classificou-se em

primeiro lugar noMicrorregional,
realizado em Corupá, de 26 a 28
de julho, enquanto Rio Negrinho
foi vice-campeão. Cinco cidades

JARAGUÁ DO SUL, 31 DE JULHO DE 1999

São Bento do.Sul realiza sexta

.etapadoEstadualdeVelocidade
Organizadores
esperam cerca

de 70 pilotos em
três categorias

Jaraguá do Sul - Cerca de

70 pilotos de todo o Estado par
ticipam amanhã, no Autódromo

Rio Represo, em São Bento do

Sul, da ô" etapa do Campeonato
Catarinense de Automobilismo. O
São Bento Motor Clube, que pro
move a prova, espera um público
aproximado de seis mil pessoas
neste final de semana. Consi

derado o melhor autódromo de

Santa Catarina, o Rio Represo co
memora 18 anos de inauguração.

Para marcar quase duas dé

cadas no automobilismo catari

nense, os organizadores realiza
ram melhorias em vários pontos
do circuito. O traçado da pista foi
refeito, duas curvas foram re

modeladas e uma arquibancada
com capacidade para 100 pessoas
foi construída junto à torre de

cronornetragern. Hoje à tarde

acontecem os treinos elas
si ficatórios e, neste domingo, a

partir das 9h30, pilotos e carros

entram na pista para os 'pegas'
nas categorias Marcas A, N,
Stock Cal' e Sênior,

Tradicional por receber
rni lhares de pessoas a cada cor

rida, o autódromo recebeu refor
mas nas áreas de camping. Ba
nheiros foram construídos e um

reservatório de cinco mil litros de

água foi instalado na área reser

vada à barracas. A pista ganhou
cobertura de saibro especial e as

curvas mais acentuadas, e sern

árca de escape, foram cercadas

por barreiras de proteção de

pncus.
O show dentro da pista ficará

reservado aos pi lotos. Entre os

Novatos (Marcas N), supremacia
jaraguaense, Douglas Bogo, da

equipe Bogo Racing Team, lidera
o estadual com 54 pontos. Uma
vitória amanhã deixará o piloto
bem próximo a um título inédito
na carreira. Na segunda coloca

ção aparece Alexandre Teixeira,
com 31. Paulo Krutsch e Eduardo

Vale, arnbos de Jaraguä do Sul,
estão em quarto e quinto lugares,
com 31 e 29 pontos, respec
tivamente. "A equipe trabalhou
durante a semana para ajustar o
carro. Aposto em uma boa cor

rida", disse Bogo.
Na categoria Profissional (A),

Edson Dalla Valle, de Chapecó,
venceu quatro provas e é líder do

campeonato com 54 pontos. Ivo
Konell Jr., com 35, está em se

gundo lugar, e Alexandre Spézia,
também de Jaraguá do Sul, é o

terceiro colocado com 32 pontos.
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MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVPERPROMOÇÃ0 DE INVERNO

MÓVE1S D1RETO DA fÁBR1CA

AGUARDAMOS
SUA VISITA

FAZEMOS
TAMBÉM

SEV PROJETO
SOB MED1DA

RUA JOINVILLE, 5.070 (em frente ao Portal) - JARAGUÁ DO SUL - SC

Breithaupt vence Belamar
e mantém ponta do Estadual

Jaraguá do Sul - A equipe de gols. A Breith-aupt/FME abriu
Breithaupt/FME desembarcou 2 a O de vantagem e soube adm],
quinta-feira de manhã no Mu- nistrar até o final do jogo. Chi.
nicípio com a 14" vitória no Carn- quinho (2), Chico (2) e Patrick
peonato Catarinense de Futsal Di- marcaram para a equipe jara-
visão Especial. O time do técnico guaense.
Manoel Dalpasquale derrotou a. A BreithauptiFME só voltaa
Belarnar/Puma, em Lages, quarta- jogar pelo Estadual no próximo
feira à noite, por 5 a 2, e manteve dia 7 de agosto, contra a Tuper!
a liderança do Estadual, agora Planor, em São Bento do Sul.
com 46 pontos, cinco a mais do _ Amanhã, a União São Marcos

/'

que o segundo colocado, a Tuper/ enfrenta a BerlandaiGaboardi, em
Planor, de São Bento do Sul. Caçador. Em Blumenau, a ADBlu!

Com o resultado do meio da Unicárdio joga com a Seara!

semana, a Belamar/Puma prati- Águia Seguros, e no Alto Valedo
camente foi rebaixada à Primeira Itajaí, a Regata/Rio do Sul pega
Divisão do ano que vem. Preci- a Tuper, Fechando a rodada, em
sando da vitória, os lageanos não Lages, a Belamar recebe a AABB!

souberam aproveitar as chances Joinville.

'Moleque' define classificados
disputaram duas vagas para o

Regional. Além de Jaraguá do Sul

e Rio Negrinho, Guaramirim

chegou ao final da competição
com o mesmo número de pontos
obtidos. A decisão foi para o cri

tério de desempate. Guaramirirn,
Massaranduba e Corupá foram

desclassificados.

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

, jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047). 375-1482 -

eORUpÁ - se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

A maior variedade de carnes

selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

\
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