
sc

88010-300 FLORIANOPOLIS sc

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, sábado, 7 de agosto de 1999

Pasold promete suplementar verbas
,.

para 'Bairro que faz' ainda este ano
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Centro de Imagem 1 \

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

Centro de Imagem 2 "

R. João Picolli, 216 •

esquina cl Reinaldo Rau
(antigo consultório Dr. João SITon)

Fone: (047) 371-8776

JR CRIAÇOES

o prefeito de Jaraguá do Sul,
lrineu Pasold (PSDB), infor
mou que, caso a c_omunidad�
realmente se envolva e mostre

interesse, poderá suplementar o

repasse ao Programa "Bairro

que faz", implantado emjunho.
Ele, no entanto, não precisou o

novo percentual.
Atualmente, o ,programa

destina 50% dos recursos do
IPTU para obras nos bairros.
Para participar, as associa

ções de moradores precisam
se envolver em programas go
vernamentais e se responsa
bilizar pela manutenção.

O programa destina verba
de acordo com o número de

pontos conquistados pelo bair
ro. O projeto está sendo im

plantado em outros estados.
Prefeituras têm so l ic itado

informações sobre o projeto.
Página 4
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O programa que avalia o nível de conhecimento dos alunos de rs.é1:ie, das 37eS.,'é'ólas municipais,
apontou crescimento de 13,1% em relação a 1998. Pelo segu/l(fb'''Iino.consecu(Ívo, a Secretaria de

Educação elaborou provas, idênticas às aplicadas 110 Sistem� "de Avaliação Básica, do MEC
,

(Ministério da Educação), abordando interpretações e produção de textos e a escrita do aluno. A

média obtida supera os índices nacionais, afirmou a secretár.(�,!saura da SilV�ira. Página 13
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Cinqüentenário do 'Euclides da Cunha'
fotos e documentos do colégio. Às
19 horas, foi celebrada missa em

ação de graça na Igreja Nossa Se
nhora do Rosário. Às 20 horas,
aconteceu a entrega de placas de

"Honra ao mérito" a ex-diretores,
.ex-profcssores. ex-secretários e

ex;,alunos. Logo após, os corais da

Scar, da Ferj, da AADV e do Cír
culo Italiano se apresentaram, Hoje,
às 15 horas, os alunos do colégio
desfilam pelas ruas do bairro,
acompanhados pela Banda do

Colégio DivinaProvidência.

o Colégio Estadual Euclides da

Cunha, no bairro jaraguaense de

Nereu Ramos, completou ontem

SO anos de fundação.
Para comemorar a data, a dire

ção da escola promoveu, a partir
das 9 horas. exposição cultural de

Vacine
oseu

filho
contra a

poliomielite

N

Os melhores amortecedores você encontra aqui �

IPI?I�I
RC Pneus

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799 / 371-0747
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* Teólogo e pegagogo

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE AGOSTO DE 1999

* Jorge Schemes

e se apóiam na confiança umas das

outras. Ao contrário, o chefe so

ciopata pelo poder é central izador,
tem di ficu Idades para acei tar su

gestões e manipula seus subor

dinados,jogando uns contra os ou

tros, levando à desunião do grupo.

Sempre que um ganso sai do

bando, sente subitamente o esfor

ço e a resistência para continuar
voando sozinho. Rapidamente vol

ta à formação. Se tivéssemos o

mesmo sentido dos gansos, man

ter-nas-íamos em formação com

os que lideram o caminho para on

de desejamos seguir. Existe força,
poder e segurança em grupo,

quando viajamos na mesma direção
com pessoas que comparti lham

objetivos comuns. Por outro lado,
há um desgaste de energia emo

cional muito grande quando o

chefe sociopata assedia moralmen
te seus subordinados, minando a

autoconfiança do grupo.
Quando o ganso líder cansa,

outro assume a posição. V..ale a pena
nos revesar nas tarefas difíceis e

exercer uma adrninistração par
ticipativa. Todavia, para OS socio

patas, não é interessante delegar
responsabilidades, mas fazer com

que os subordinádos se sintam-in

competentes e incapazes. Isso por-

'CORREIO DO POVO

Foto do Fato

Máquinas,
equipamentos e

veículos

apodrecem 110

pátio do

Sindicato do

Vestuário, setn

que se dê uma

função social

aos bens

arrestados em

ações judiciais

Somos idiotas (!?)
Bastaram algumas críticas e um pouco de bom senso para o

- senador Antônio Carlos Magalhães rever a proposta de criação do

imposto de combate à pobreza. Desde o início, dos primeiros dis

cursos a desavenças palacianas, sentiu-se um forte cheiro de hipo
crisia e demagogia no ar. ACM está aproveitando a queda de po

pularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso para lançar
se candidato em 2002. A intenção nem é mais escondida, caciques

falam abertamente e preparam uma

saída estratégica do governo federal,
para não caracterizar o oportunismo
do "PFL é Brasil".

O Brasil é um dos/ países com a

maior carga tributária do mundo.

Mais imposto, mais sonegação. O sei
cretário da Receita Federal, Everardo

Maciel, informou que o Brasil perde
anualmente R$ 825 bilhões, 90% do

PIB, em sonegação de impostos. Das
530 maiores empresas financeiras do

País, metade não pagou Imposto de

Renda em 1998. A outra metade

recolheu R$ 3 bilhões, eriquanto que
juntas faturaram R$ 226 bilhões. Dos
66 maiores bancos, que produziram
receita de R$ 97;J 4 bilhões, 28 não

pagaram um centavo de imposto.
O discurso da pobreza soa como demagogia barata, mesmo

assim causou ciúmes em FHC, que reivindica a paternidade do

projeto. Em vésperas de eleições, vale tudo para conquistar os

votos necessários. Infelizmente, o eleitorado ainda não está em

condições dedi:scyrn.ir .. os objetivos escusos da-politicalha. Os

gO'yernantes digladiam por bobagem, e não apresentam propostas
para pelo menos at,enuar a miséria de milhões de brasileiros. A

queda no índice de desenvolvimento humano apontado pelo ONU

reforça o descaso..
Se o senador e o presidente quisessem mesmo acabar com a

pobreza no País, já teriam feito alguma coisa para evitar a evasão

de receita, fiscalizariam as instituições financeiras para não ter

que injetar bilhões de reais para saneá-los. Apresentariam projeto
para garantir melhor distribuição de renda e não doariam milhões
de dólares a multinacionais. Isso sem falar nos incontáveis desvios
de verbas públicas, superfaturamento de obras, viagens de

ministros e tráfico de influências regado com dinheiro do
contribuinte. No Brasil, o crime compensa.

A miséria no Brasil tem causas conhecidas e seculares. Desde
o descobrimento, há uma elite dominante e uma massa faminta e

trabalhadora. O Brasil foi um dos últimos países do mundo
ä

acabar
com a escravidão. A abolição se deu mais por questões econômicas
do que humanas e sociais. O negro estava custando caro aos

senhores. Livres da senzala, engrossaram as estatísticas do de

semprego e miséria. Os programas governamentais como Denocs,
Sudene, LBA, Comunidade Solidária, etc., etc. sequer reduziram
os índices, muito menos alteraram o perfil.

Pobreza se combate com crescimento econômico e dis

tribuição digna de renda, o resto é discurso político. Enquanto
a Ford vai levar cerca de US$ 5 bilhões para instalar uma

nova fábrica na Bahia, a agricultura padece de recursos para
transformar esse País no tão sonhado celeiro mundial. As mi
cros e pequenas empresas e os pequenos agricultores são

obrigados a recorrer a financiamentos bancários com juros
obscenos, num país onde o governo afirma que a inflação está

controlada, com moeda estável.
No fim, o País.voltará ao normal. A corrupção continuará sem

punição, os deputados levando algum para indicar obras, as

Giorgete e companhia vão levar milhões do INSS, os Inocêncio
de Oliveira abrindo poços artesianos com recursos públicos, etc.,
etc., e a população faminta, sern emprego e perspectivas. ACM

já foi por duas vezes governador da Bahia e o Estado continua
miserável. Há cinco anos FHC comanda o País, que coleciona o

título de campeão mundial de má distribuição de renda.

!i
..

Os chefes sociopatas e os gansos

Vi vemos numa sociedade cada

vez ruais competitiva, onde o indi
vidualismo selvagem tem contri-

.

buído para o surgimento de chefes

sociopatas (pessoas sem limites éti

cos e morais, ávidas pelo poder).
Vivern na fronteira entre atitudes
insanas de crueldade e maldade e

a sã consciência; são frias e calcu

listas, têm forte necessidade de au

to-afirmação, e para tanto têm

prazer em humilhar os subordi
nados. Para elas, se faz necessário
uma mensagem de alerta para des

pertar a consciência adormecida,
estão doentes e precisam de ajuda.
Vale lembrar uma grande diferença
entre ser o detentor do poder e ser

um líder de verdade.

No outono, bandos de gansos
voam rumo ao Sul formando um

grande "V". Sabe-se que quando
cada ave bate as asas move o ar

para cima, ajudando a sustentar a

ave imediatamente atrás. Ao voar

em forma de V, o bando se bene
ficia de pelo menos 71 % a mais
de força de vôo do que sc voasse

sozinha. Isso nos ensina que pes-:
soas que têm a mesma direção e

sentido de comunidade podem
atingir seus objetivos de forma
mais rápida e fácil, pois "viajam"
beneficiando-se de impulso mútuo

.

que o sociopata sente-se ameaçado
e tem medo de perder a hegemonia.

No vôo, os gansos de trás gri
tam para encorajar os da frente.

Que mensagem passamos quando
gritamos? Todos nós necessitamos
ser reforçados com apoio ativo e

encorajamento. Entretanto, para o

sociopata, a situação é outra.

Quando literalmente grita, é para
impor suas vontades e idéias (mes
mo que sejam erradas), é para fe

rir, denegrir seus subordinados.

Quando um ganso fica doente

ou ferido dois outros saem da for

mação e o acompanha para ajudá
lo e protegê-lo. Ficam/com ele até

que consiga voar novamente ou

morra. Só então voltam à forma

ção. Precisamos ficar um ao lado

do outro, ser solidários e dernons

trar amor e compaixão. Porém, es

ses são valores opostos aos do so

ciopatas, pois solidariedade e amor

são palavras riscadas do dicionário.
Há duas alternativas quando o as

sunto é o amor ao próximo: ou

amamos e crescemos no amor Oll

odiamos e morremos no arnor,

perdendo o senso de nossa hu

mildade, nos igualando aos ani
mais.

Artigos para Carla do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l.l80. As cartas devem COllier

n o 111.á,ri1l10 30 linhas, o endereço ou t elefon e para COI1!aIO. O jornal se-reserva o direito de sintet it.ar o texto

e fazer as correções ortográficas e graniaticais necessárias.

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC
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"Sou contra ,a coligação. Os partidos deveriam ser ,como os

times de futebol. Não tem essa de entrar em campo e chutarem

para o mesmo lado." (Prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini .;.:

PMDB -, também presidente da Amvali, sobre as coligações de

partidos para disputar as eleições)

"Por isso é que não temos partidos fortes." (Idem)
"

-+ "Só vou me pronunciar a

respeito quando tiver a' decisão
oficial. Até porquê, ele me garantiu
que não deixa o PFL." (Vi ce

coordenador regional do PFL, Hilmar
Herte l, evitando comentar uma

possível saída do prefeito Gregório
Tietz do partido)

"É pura demagogia. A pobreza, no

Nordeste está concentrada no semi

árido e no sertão. Ele é contra a

transposição das águas do São Francisco que resolveria o

problema." (Ex-governador Ciro
Gomes - PPS - sobre o projeto dc
combate à pobreza do senador Antônio
Carlos Magalhães - PFL)

"Não é a decisão que gostaria +
de tomar, mas a melhor das que me

foi apresentada." (Governador
Esperidi ão Amin - PPB - durante

assinatura da federalização do Besc)

"Enquanto ele sai do PPB, eu estou

me filiando ao partido." (Vereador
em Guaramirim Ivaldo Kuczkowski sobre a saída do ex-prefeito
Victor Kleindo PPB e sua filiação ao partido)

"Amin, Bornhausen e cia. se elegeram como def'ensores
da moral, com críticas duras às maracutaias de Paulo
Afonso. Veja a moral deles: o Senado, por iniciativa do

PFL, aprovou' o refinanciamento dos títulos públi
cos."(Deputado federal Carlito Merss - PT - comentando a

liberação das verbas dos precatórios)

Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Centro - Jaraguá do Sul

Tamanini defende ca-ndidato
único à Prefeitura de Corupá
Pre,feito diz

que a união
facilita a

administração

Corupá - o prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) defen
de o lançamento de candidato úni
co nas eleições do próximo ano.

Na opinião dele, a união facilitaria
a futura administração e evitaria
os desgastes naturais da campa
nha. Embora afirmando que é
contrário à coligação, porque en

fraquece os partidos políticos, o

prefeito acredita que, no caso es

pecífico de Corupä; a aliança seria
"muito importante para o Muni

cípio". Afirmando que vê com

bons olhos a aliança.
Ele fez questão de frisar que

a opinião é do prefeito e não do

PMDB, que ainda não iniciou as

conversações sobre as eleições de

2000. "Estamos longe das elei

ções. Nos bastidores há conver-

Arauivo/CP

Indeciso: Tamanini ainda não se decidiu sobre reeleição

sas, mas nada oficial. Se for con

sultado, vou defender candidato

único", confirmou, afirmando

que não tem intenção de candida
tar-se à reeleição. "Vou apoiar
quem 0 partido indicar. Se decidir

.

que serei eu, aceito", titubeou.
O PMDB do Município sem

pre disputou as eleições com

chapa pura, mas para o ano que
vem os líderes articulam alian

ças com o PPB e PFL. O PSDB
deve rançar o empresário Dieter

Werner, ex-PMDB, como can-

jeto, que vai definir a previdência
e assistência social - criticou.

O presidente do Sinsep, Luiz
Cezar Schörner, informou que o

prefeito' prometeu convidar a

entidade a debater o projeto "no

momento adequado". "Ele (Pa
sold) disse que a discussão está

na fase técnica e que o sindicato
irá participar da elaboração. Espe
ramos que ele cumpra a promes
sa", frisou, acrescentando que os

servidores são os mais interessa
dos na elaboração do projeto, en

tretanto, estão fora do processo.
- Está sendo fei to a portas

fechadas e os servidores não sa

bem o que vai acontecer. O sin
dicato quer ruais transparência -

completou.
As críticas são resultado das

didato a prefeito. Segundo Ta

manini, as negociações devem

começar depois da data limite

de filiação para quem pretende
candidatar-se às eleições de
2000 - 30 de setembro. "É o

ternpo necessário para o fim
das revoadas", brincou, lem
brando que o PMDB vai seguir
as orientações da Executiva

nacional, que promove em

novembro plebiscito entre os fi

liados para saber se permanece
ou não no governo federal.

Sinsep quer participar do projeto da previdência
Jaraguá do Sul - A diretoria

do Sinsep (Sindicato dos Servi
dores Públicos) encaminhou ao

prefeito Irineu Pasold (PSDB) do
cumento'informando que a en- ,

tidade quer participar do proces
so de elaboração do projeto de

previdência e assistência social.
O assessor jurídico da entidade,
Dionei da Silva, lamentou a ex

clusão dos servidores públicos
das discussões que o governo
vem mantendo com técnicos da
Fundesc (Fundação de Pensão

Multipatrocinada pelo Besc).
- O sindicato foi apenas no

ti ficado da discussão, e não con

vidado para participar. Como re

presentante legíti mo dos servido
res, .tern a obrigação de acompa
nhar e sugerir propostas no pro-

declarações do vereador Adernar
Possamai (PFL), que revelou que
o governo municipal está dis
cutindo a elaboração de projeto
de previdência e assistência
social. A emenda constitucional
número 20 permite aos estados e

aos municípios com mais de mil
funcionários terem seus próprios
sistemas.

Diretores do Sinsep têm
audiência marcada com o secre

tário de Adrninistração e Finan

ças, José Papp, na próxima se

gunda-feira (9), às 14 horas.
, "Vamos aproveitar a oportunida-
de para cobrar informações e re

, forçar a intenção de participar do

processo de implantação do sis
tema previdenciário no Municí

pio", reforçou Schörner.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Governo poderá destinar mais
recursos pára 'Bairro que faz'
Pasold disse

"que interesse
da comunidade
será decisivo

Jaraguá do Sul - o pro
grama "Bairro que faz", implan
tado no Município em junho,
poderá receber suplementação de

verbas. A promessa foi feita pelo
prefeito lrineu Pasold (PSDB) na

manhã de quinta-feira (5). Atual

mente, o projeto destina 50% dos
recursos do lPTU (Imposto Pre
dial e Territorial Urbano), cerca

de R$ 1,5 mi lhão, para obras nos

bairros, de acordo com pontua
ção definida pelo programa. O
aumento no percentual, segundo
Pasold, está condicionado "ao
interesse e ao envolvimento de

rnonstrado pela comunidade".

Desenvolvido pela Secretaria
de Planejamento e amplamente
discutido com associações de

moradores, o "Bairro que faz"
tem como objetivo envolver as

comunidades nos programas e

projetos governamentais, como

por exemplo o "Bota-fora", que
reúne associação de moradores,
comunidade e Prefeitura na

limpeza do bairro. "É a forma
mais justa de distribuir as obras

Arquivo/CP

. ARAFUSOS· PORCAS - ARRUELAS

H)"E/FAX: (1)47) 371·1)1)1()

Projeto: lrin eu l'asold pretende criar distritos administrativos

pela cidade", afirmou Pasold,jus
tificando o aumento no repasse.

Segundo ele, a preocupação
é evitar que o programa se trans

forme em disputa política. "Outra
é não transforrnar o programa
em competição entre bairros",
completou, afirmando que o ob

jetivo é incentivar as comunida
des a participar das ações do go
verno e propor alternativas e ini
ciati vas que possam trazer be
nefícios à cidade. "Se sentir que
está havendo interesse e envol

vimento, vou aumentar o repas
se", reforçou, infonnando que
tem recebido pedido de informa

ções sobre o programa.
GOVERNO - Pasold, que

confirmou a candidatura à reelei

ção, disse que pretende implantar
um governo mais párticipativo.
"Meu sonho é criar uma estru

tura adrninistrativa que permita
resolver os problemas da popula
ção", revelou, acrescentando que

quer viabilizar ações para incen
tivar a participação popular,
descentralizar as decisões e criar
distritos no Município.

Na opinião dele, será preciso
rornper com certos dogrnas polí
tico-partidários para implantar tal

projeto. "O prefeito sozinho não

tem condições de governar. Se

i mpor sua vontade, vira di tador.
É preciso muito diálogo e nego

ciações para alterar", finalizou.

Amin aposta na federalização do Besc
Florianópolis - O governa

dor Esperidião Amin (PPB)
afirmou que o governo do Estado
vai tomar todas as providências
para promover a federalização do

conglomerado do Besc (Banco
do Estado de Santa Catarina).
Amin disse que a decisão garante
segu rança aos corren ti s tas,

depositantes ou poupadores,
"que não correm nenhum risco".

Na semana passada, o pre
sidente do Banco Central, Ar
mínio Fraga, em correspon
dência enviada ao governador,
determinou que o Estado tomasse

providências urgentes para

enquadrar o Besc nos termos da'
Medida Provisória 1.900-39, que
incentiva a redução da presença
do setor público estadual no

banco. "Isso significa a aquisição
do controle acionário de ins

tituições financeiras estaduais

pela União", resumiu Amin.

Segundo o governador, que
manifestou-se contrário à decisão
do BC, a federalização é a única

alternativa para se evitar a

liquidação extrajudicial das

instituições componentes do

conglomerado Besc. "Não estou

tomando a decisão que gostaria.
Estou tomando a decisão que me

cabe nesses termos. Há duas hi

póteses: deixar como está e

correr o risco da liquidação
extrajudicial, com todas as

conseqüências jurídicas, finan
ceiras e sociais ou optar pela
proposta do BC", lamentou.

Amin acredita que a medida
adotada assegura a manutenção

das 147 agências pioneiras do

Besc no Estado, inclusive com os

eventuais subsídios do Tesouro

estadual, através do Projeto
"Governo-cidadão", e da pre

servação do emprego do maior
número possível de funcionários.
"Desconfiem do governo e dos

amigos dele que querem pagar
para ver se liquidam ou não o

Besc", declarou Amin a fun
cionários do Besc, incentivando
os a se organizarem para acom

panhar o processo de fede

ralização do banco.

Terra Flor
Cestas Especiais para o Dia dos Pais

(frutas da época, cesta de banho, ervas para chá,
vinho com flores, e vinho com queijo)

Flores arranjo ramalhete.

Tele entrega 371-6505
Rua Presidente Juscelino, 275 - Centro
Fundos Borracharia Wolf.

Depois da mobilização dos caminhoneiros, que rendeu muita
dor de cabeça para o presidente Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), os arapongas da Casa Militar já identificaram rnais

um "foco de subversão".
O levante tem até data previ sta: 26 de agosto. Trata-se da

Marcha em Defesa do Brasil e Cidadania que pretende levar
100 mil pessoas a Brasília para pedir o impeachment

do presidente.
A mobilização é coordenada pela CUT (Central Única dos

Trabalhadores), PT, UNE (União Nacional dos Estudantes),
setores da Igreja Católica, OAB (Ordem dos Advogados do

Brasil), entre outras entidades.
O segundo mandato de FHC está cada vez mais difícil para a

cúpula tucana que tem enfrentado, além da oposição
política e o MST, as farpas do senador

Antônio Carlos Magalhães (PFL).

Dois pesos
Os Estados Unidos
sobretaxarn e impõem
restrições ao aço e ao suco

de laranja brasileiros

exportados para lá.
A União Européia tem o

mesmo tratamento

para com a carne e o

café brasileiro.

Mesmo assim, o Brasil insiste
em manter-se refém das

imposições irnperialistas
norte-americanas e

colonialistas européias.
Sequer questiona.

Duas medidas

Enquanto o Brasil diz amém às

imposições americanas e

européias, fala grosso com os

vizinhos latino-americanos. A

recente desavença com a

Argentina desvenda a

fragilidade da política externa

brasi leira.

A posição brasileira reforça as

críticas, nada agradáveis, que
somos o quintal dos Estados

Unidos. Pior: aceita-se as

determinações deles e fecha-se

os olhos à unidade latino
americana.

Aliás
O racha no Mercosul só beneficia os outros blocos econômicos.
Mesmo assim, a diplomacia brasileira insiste em não ver. Ou será

que está instruída para fingir que não vê?

Diplomata
O deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) almoçou
na quinta-feira (5) na

embaixada da Hungria, em

Brasília. Caropreso foi
tratar dos detal hes da vi si ta

que o-embaixador

Gárbor Tóth Iara a J araguá
do Sul nos dias
19 e 20 de agosto.

Lamento

O prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tarnanini (PMDB),

informou que a arrecadação
do Município caiu nos últimos

dois meses cerca de 20%. A

redução compromete obras e

investimentos.
- Estamos gast�ndo

estritamente o necessário -

disse.

• Inflação baixa

A inflação medida pelos institutos apresentam índices baixos,
oscilando entre 0,5 e 1,2% ao mês. Entretanto, ,os

combustíveis tiveram aumento de 49% este ano e a cesta

básica registrou aumento de 18%. Alguma coisa está errada.

�ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

. sua segurança e tranqüilidade.
�O'VO O

Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro

ß�Dß\tf-.Ç Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul - SC
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Integrantes da banda jaraguaense Ponto de Apoio no momento da entrega do
seu CD ao vocalista e baixista dos Engenheirosdo Hawaii, Humberto Gessinger

[J) :{.) jt€fi I*;9!
A autêntica música gaúcha toma

conta da Praça Ângelo Piazera,
neste domingo (S), a partir das
20 horas, com a presença do
excelente músico
Renato Borgh.etti, um dos
mestres da gaita ponto no

Brasil. A promoção, assinada

pela joverry equipe <Ja
Secretaria de Cultura, : t, '.

Esporte e Lazer, faz partt/ctas
festi vidad�{do's I :th,nos 'de
Jaraguá.do S,u,J: ';':"

,1,

Festa do Cuba. Este é o nome da

badalação que agitará a Boate

Notre neste sábado (7). Com o

ingresso a R$ 10,00, a casa estará

liberando o cuba durante toda a

noite. Ai, ai, ai .... Ingressos estão

disponíveis Q,a Choperia da Praça,
G Boticário (Calçadão) e na

Hobby Vídeo Locàdóra. E só para
lembrar a galera ,mais boêmia da

cidade, nesta quinta-feira (12), ii

=Notre estará abrindo as suas
, portas. Mulheres terão acesso:

livre e os homens pagarão-apenas
R$ 5,00.

[J' �'tl! ;�I:!; a ;1
A Festa Top Girls, realizada no

último dia 30 na Mein Bier, em

Balneário Camboriú, foi um

grande sucesso de público (2,2
mil pessoas) e beleza. Até o

tenista Guga Kuerten andou

visitando o' badalado point da
Avenida Atlântica. Neste sábado

(I), a 'CerveJaria estará.abrindo
"

e�paço para ::í Noite do Flash

Já faz alguns dias que
motoristas usuários da Bernardo
Dornbusch vêm passando por
maus 'momentos. Devido às

A AABB (AssociaçãoAtlética obras de implantação dos
Banco do Brasil) promove nos '" condutores de gás natural,

próximos dias )3,14 e 1�\ em sua' transitar por toda a extensão da

bonita sede, o I"'TQrneio de
"

rua, principalmente nó período
Dominó fern.zmas. Interessadös '

entre 7 e 8 horas da manhã,

(as) devem se inscrever até às 19 tornou-se extremamente

horas da próxima sexta-feira (13),
'

.complicado. Trabalhadores que
através do telefone 372-0424. têm de cumprirhorário nas

,
"

Back, com-direito a um show pra
lá de especial com a Banda Das

Antigas, que tem no repertório
grandes hlts dos anos 70 e 80,
Como já é de costúme, haverá
sorteios de pernoiténo Motei

'

Privê, jantar para duas pessoas no

Restaurante Inconfidência.
'

Mineira é' dois rodízios na ,

Pizzaria Maria's. E nopróximo
dia lJ, 'sexta-feira, confirmada a

';

..n�aliiação" da Noite das Bruxas.
Entre as atrações; Nanda Núcleo

Sul, apresentação de dançarinos e

curiosos perjormistas. Através da

'promoter Geórgia Mello, a Mein
Bier vem atraindo cada vez mais
os descolades da região.

o Atomium privilegia as mulheres
nesta sexta-feira (6) com a

realização da I" The Ladies First.
Até a I da matina o acesso estará

liberado apenas para elas, que

poderão curtir show especial com

sensual dancer :�' e beber por conta

da casa.

A Fundação Cultural de
Blúmenau recebe entre os dias li
e 20 de agosto, no Teatro Carlos
Gomes, os participantes do j.
Festival Nacional de Teatro
Infantil. As peças serão

· apresentadas em três períodos: a

partirdas 9h30, 14h30 e 19h30,
, Entrada franca.

,

�)fit,I.I�'j'E
·

A Boate Mansão, de Joinville,
após abrigar quentes noitadas
com os participantes do )70

Festival de Dança, recebe nesta

sexta-feira (6)as 10 finalistas
catarinenses do Dakota Elite
Model. Todas elas já carimbaram

passaporte para a grande final
nacional do concorrido concurso,

que este ano acontece em

Fortaleza (CE).

O I;jT;i*t1;q.j

empresas são os rnais
· prejudicados, Será que a

presença de soldados da polícia
Militar no local não iria
amenizara lamentável situação?

r
- ;_.._,","":,,'�.;,,.::.;;:_ �,�_" ,-,....: --':-:' ,.-:-,__;';_'-:- -,... �

-- -1
'

I ,

"

,l'9t� 'y"rearsold! ", ·1'
I ,", , ,""', I
I

. ",., " .
.

.

.1
I A PBF� ,PiNK AND:,i3lUE,� FREEOPI\II' I
I" FAZ 19 ANOS, NO DIA'01IOS:: ,.

' I
I Evocê recebe o-presente.: I

. I. , Apresente este cupom na escolá de I .

I 01/08 a' 13/08/99 e g;:uihe um brinde surpresa. I,
I Se você desejar iniCiar seu cur�Q"éJe, Inglês OU:

.

I
,I Espanhol flinda este ano,' na.màtrícula (até '13/08) I
I· você ganhará uma passaqem .de kía e volla ao

-' I

II' Playcenter;'SP, cor:n.a:,esc�la oº,.çj'j� 17(O?, ou um ,I
.

� "desconto no, valer da passagem," '." J .

. : �ara ��r, �eduzi�á na;su� ,mens�lidade·. ". .:' ,

': Let�s have fur- together �t�his �ig,'party!"11
.,1 RlIa': ,Lu,iz Kienen, 67 - Centro I,
I Fbri'éi 372-2899;, ..: ',,'

.

'.

' ,

.' . I'
I ..E..mail: pbf@n:etunó"com"br )
L __ �� __ �� � ��_����;

o·"

.,'.

Cl1. - DISCOS: FITAS
. Av. Mal. Deodoro, 406

FONI;: '-':1-2847

···.·DISQUE·LÄNCHE
.... 'I' ", '

"

,

··371-5309
,

,

l- '[J *;;�ia�'i.
Uma boa pedida para o final de

"semana é dar iirna esticada até o

cinema e conferir o filme Um

lugar chamado Notting Hill.

<, "Trata-se de uma comédia
,

romântica bem produzida,
gravada em Londres, que tem

como principal estrela a bela Julia
Roberts. .:

IS' : LABORSAD
� Laboratório Oe Análises Clínicas Uda,

1989 -1999
10 ANOS A SERVIÇO DA

'COMUNIDADE
GUARA,MIRÉNSE

Guaramlrím - 373-0385
Schroeder s 374-1669
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Programa Integrar certifica
os primeiros alunos do curso

Trabalhadores
receberam
diplomade
10Grau da ElF

Jaraguá do Sul - Os 100

primeiros alunos do Programa In

tegrar - Requa1ificação e Quali
ficação para o trabalho - recebe
ram o certificado de conclusão
do 1 o Grau na noite de ontem, na

Recreativa do Sindicato dos Me

talúrgicos. O diploma foi emitido

pela Escola Técnica Federal de
Santa Catarina. O curso é. uma

iniciativa da Confederação Na

cional dos Metalúrgicos da CUT

(Central Única dos Trabalhado

res), implantado em 1996. No Es

tado, o programa chegou dois
anos depois.

O projeto é uma parceria entre

a federação e sindicatos filiados
à CUT, patrocinado com recur

sos do FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador). "O programa foi
desenvolvido a partir de uma pes
quisa realizada entre trabalhado
res desempregados, onde se

constatou que a dificuldade deles

para conseguir novo emprego se

dava por não possuir diploma de
10Grau", informou o coordena-

.

dor do programa, Narciso Ferrei
ra da Cruz, lembrando que o cur

so é extensivo também aos traba
lhadores ameaçados de perder o

emprego.
O Programa Integrar é desen

volvido em nove estados. A dire-

Parceria: secretário Waldir Watzkoparticipa de Oficina Pedagógica

ção da Confederação pretende ex

pandi-lo para mais três, Amazo

nas, Mato Grosso do Sul e Pa
raíba. Mais de 205 mil pessoas já
participaram das atividades pro
movidas pelo programa, a pre
visão é que até o final deste ano

405 mil trabalhadores participem.
"As aulas são feitas em módulos,
desenvolvendo os temas a partir
da reestruturação produtiva. São
ministradas atividades extras
como Oficinas e Laboratórios Pe

dagógicos, onde debatem com a

comunidade e setores da socieda
de a geração de emprego e ren
da",' completou Cruz.

A cerimônia de formatura
reuniu líderes sindicais da região,
os deputados federal Carlito
Merss e estadual Ideli Salvatti,
Nilva Schroeder, representante
da Escola Técnica Federal,
Valmor Schiochet, diretor do

Instituto de Pesquisas Sociais da

Furb (Universidade Regional de

Blumenau) e o vereadorem Join
ville Wilson Vieira, o Dentinho

REINÍCIO - Na segunda-fei-
o

ra passada (2),.iniciaram as aulas
da segunda turma do Programa
Integrar. São 120 alunos que terão

aulas de segunda a sábado, das
19 às 22 horas, na recreativa do
sindicato. Além das disciplinas
curriculares, há atividades que
trabalham as mudanças ocorridas
no mercado de trabalho com a

reestruturação produtiva e curso

básico de informática.
A informática básica é aberta

à participação de outras pessoas
que não estão matriculadas no

curso. É feito com apoio do Sine

(Sistema Nacional de Emprego)
e Secretaria Estadual de Desen
volvimento Social e da Família,
da Unitrabalho-Furb, Escola Sul
da CUT e Escola Técnica Federal
de Santa Catarina.

r

I
IDA empresá,ria Silvana Devegilli foi empossada como presidente do Núcleo da Mulher

I Empresária da Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Cuaramirtm}, na

I semana passada.
.

Rose Krüger assumiu a vice-presidência.

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

o O presidente da Aciag, Adriano Zimmermann, quer que a Facisc (Federação das Associações
Comerciais de Santa Catarina) se posicione com relação à determinação do governo de São Paulo

que exclui do Simples estadual (Imposto Único) as compras com índices superiores a 20% feitas
fora daquele Estado.

,

---

o
/

No próximo dia 13, o secretário da Casa Civil, Celestino Secco, faz palestrá na Aciag
Com o tema: "Reforma do Estado e modernização". I
O O governo federal vai liberar, através do Banco do Brasil, R$ 750 milhões para custeio da I
safra de grãos 199912000. I
A operação de crédito deverá estar disponível assim que for publicada no Diário Oficial a portaria I
do Tesouro Nacional, com taxas de juros de 8,75% ao ano. I

,
. I

O O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, afirmou que o governo não vai conceder I
qualquer "perdão" às dívidas dos produtores rurais em todo o País. Ele, no entanto, admitiu I

Lreduzir 40% dos débitos já existentes, avaliados em R$ 24 bilhões. I
--------------�-----------------�

Devolução pode render

R$ 1 milhão à Celesc
Florianópolis - Caso a Jus

tiça acate a ação popular impe
trada na 1 a Vara da Fazenda Fe
deral e confirme a decisão do
TCE (Tribunal de Contas do Esta-

\ do), ex-diretores do Besc (Banco
do Estado de Santa Catarina) e

da Celesc (Centrais Elétricas de

Santa Catarina) terão que devol
ver o dinheiro referente às grati
ficações salariais, que continuam
recebendo mesmo depois de te
rem deixado os cargos. No caso

da Celesc, o valor a ser devolvido
está estimado em R$ 1 milhão.

Os dirigentes haviam aprova
do a manutenção dos benefícios
de forma vitalícia, para os funcio
nários que chegassem ao posto
máximo de chefia. A decisão, no

entanto, não foi aprovada pelo
, Conselho de Política Financeira

e Salarial do Estado, órgão vincu
lado ao gabinete do governador.
O benefício deveria ser subtraído
dos salários quando o diretor dei
xasse a função.

Em 1996, o TCEjulgou ilegal
a medida apresentada pelos dire
tores da Celesc, alegando que fere

os princípios da moralidade. O

parecer do Tribunal foi ignorado e

os diretores tiveram a gratificação
incorporada aos vencimentos.

Com base no parecer do TCE,
os advogados Aldemar Amarante
e Godoy Susin entraram com

ação popular afirmando que a

agregação não tem amparo legal
,

e contraria dispositivos legais e

constitucionais. "Esse procedi
mento é uma espécie dé aprovei
tamento ilícito, pois retira dinhei
ro público", declarou Amarante,

(

que trabalhou durante 33 anos ria

Assessoria Jurídica da Celesc.
Ele acompanha o caso desde que
foi editada a deliberação com as

gratificações, em 1982.'
- É um absurdo, porque as

gratificações podem ser pagas aos

chefes que atingiram o mais alto
nível na hierarquia das estatais,
mesmo que tenham exercido a

função por apenas 24 horas - in

formou.
O atual presidente da Celesc,

Paulo Meiler, e o ex, Paulo Ernani

Tatin, são apontados como res

ponsáveis pela "lesão" à Celesc.

EDITAL

Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul- CDHlJS

Pela vida, contra violência

Edital de Convocação
A Diretoria Colegiada do Centro de Direitos Humanos de Jaraguádo
Sul (CDH/JS) convoca os associados, em pleno gozo de seus direitos

sociais; para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinãria a realizar
se no dia 28 de agosto, às 8 horas em primeira convocação ou às 9 em

segunda convocação, em sua sede social, na Rua Presidente Epitácio
Pessoa, 345, nesta cidade de Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre a

{

seguinte ordem do dia:
.

-

1- Leitura e análise do relatório de atividades referentes ao ano de 1999.
2� Eleição e posse da diretoria do CDHlJS para o biênio 99/2000.

Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 1999.

Centro dos Direitos Humanos de Jaraguá do Sul

Sérgio Luiz Hornrich dos Santos - Coordenador geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c

Lançamentos de livros,

exposição FotográFica,
concurso de declamação 'e

apresentações musicais são

algumas atrações que
acontecem paralelas à 4°

Feiro do Livro, dc 12 a 14/
ce agosto. O Pavilhão A do
Parque Municipal de Eventos
sedio a promoção da Secel

(Secretaria de. Cultura,
Esporte e Lazer) e da

Fundação LogosáFica de

Jaraguá do Sul. O local
estará aberto a visitação
dos 8h30 às 22 horas.
O evento se propõe a

estimular a leitura, criando o

hábito e o gosto pela cultura.

"Queremos apartunizar aos

joroquocnscs e munícipes
vizinhos o acesso ao

conhecimento", revela um dos
coordenadores da Fejra
Moacir Moretti. Ele lembra

que a idéia de criar espaço
poro a divulgação editorial (e
de cultura, em geral) surgiu
no Fundação LogosáFica e

posteriormente teve o apoio
do sociedade.
- A repercussão do Feira
ainda é muito pequeno. É

E R N o CORREIO DO POVO

7 DE AGOSTO DE 7999

cu Itu ra - lazer - entreten i mente

Para gostar de ler e de ver

preciso investir mais na

divulgação da literatura nas

escolos - opino o escritor

Hermes Gustavo Gnewuch,
que estará lançando I ivro no

evento. Outro lançamento
conFirmado é o da escritora

Rosilene Tondella. Docente
da Fundação LogosáFica de

Florianópolis, ela apresentará
o livro "A defesa do Forte",
conto inFanto-juvenil em que
apresenta a mente como uma
Fortaleza.
A coordenação aposta em

espaços alternativos para
atrair público. Organizado
pela Secretaria de Educação,
o espaço "Canto do conto"
vai reunir pessoas contando
história. Cerca de 130
estudantes das redes

municipal. particular e

estadual. e membros da

comunidade, participam do 9°
Concurso de Declamação, em

que serão analisadas a

interpretação, a entonação e

a dicção.
A Apeij (Associação dos
Poetas e Escritores

Independentes de Jaraguá .

do Sul) também vai marcar

ExposifÕO: painéis de ßmarildo Forte retratam as belezas natl/rais, de Jaragl/á do SI/I

presença na Feira. "Buscamos
um espaço para divulgar o

trabalho dos escritores e

poetas da região", comenta

o coordenador Daniel
Mendes. A associação estará

expondo os livros "Dez

poetando e Dez contando" e

"Poetondo e contando",
I

editados pelos membros da
entidade.
Bandas e músicos locais Farão
a animação, durante os três

dias. A Banda Marcial do

Colégio Divina Providência
abre o evento, que já tem

conFirmadàs as presenças das
livrarias GraFipel, Livraria

Alemã, Fundação LogosóFica
e Scbu's. de Jaraguá do Sul;
Educar e Armazém do LiIvTO,
de Florianópolis; Gonzaga
Livros e Brinquedos
Educativos, de Joinville; e

Editora Britônica, dc Porto

Alegre. LEIA MAIS À
PÁGINA 3

�III.III��, Estofado�
" W� KRAUSE

Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

oorrlmêos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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CESJS promove palestra
sobre ISO 9000

-,

o CESJS (Centro de
Ensino Superior de Jaraguá do

Sul) promove, em parceria com

a Maxxi Gestão Empresarial de

Porto Alegre, a palestra "ISO

9000: Um modelo para implan
tação" com o consultor empre
sarial João Raul Batista Santos,

Lead Assessor pelo RBA da

Inglaterra e um dos avaliadores
do Prêmio Nacional de

Qualidade.
Santos é especialista na im

plantação das normas ISO

9000 e QS 9000, tendo atuado
nas empresas AGCO do Bra-

sil, Iochpe Maxion, Artecola,
Koblitz, entre outras. A pales
tra será realizada no auditório

(

do CESJS, no dia 13 de agos-
to, a partirdas 19 horas. Maio

res informações podem ser ob

tidas pelo telefone 371-0983,
setor de Pós-Graduação.

Parceria garante Mestrado em Administração
o CESJS (Centro de Ensino feiras e sábados, num pe-ríodo 'E�tão abertas' 40' 'vaga's,

Superior de Jaraguá do Sul), de 18 meses. sendo que os in�eressªd,os'- de-
,

através de sua Perj (Fundação , O c-urso tem por objetivo verão apresentai fotocópias-do"
Educacional Regional Jaragua- quali ficar docen tes para o diploma de graduação, his�,ófiéo
ensej'e a URGS ,(Universidade desempenho das atividades _?e da graduação, carte ifa de
Federal do Rio Grande' Sul,

'

,pesqlJisa e, ensino superior no identidade e CPF, duas fötas
ipie,�rpediada pela !V1ax'xi",: camp<? da Administração � 3x4, curriculum vitae.Jichàde"
assinaram convênio paraa ,;,'quaJif;icar recursos humanos inscrição, (preencbida", no

'

oferta de"�� .curso de Mes-. '- p�i:� o exercício, em padrões de ,CESJS)'epngàfnento',da taxa de
trado em Administração aser« ,'exdelêpcia, das funções ex�:: 1 ,in�s�tição no �àloi'de,R,$. j 00,00.'
desen volvido no campus da : cp'tiy'a,';:nÇ!s'q�adr()s súpêrio:çes ;: � me�?_sali'dad,e dó cursá é d�,R$"

'

Ferj, quinzenalmente, às sextas- > 'da� organizações.'.!, .' <

x .: Cl

565;09'.:" ,- .

'«' ,

i,;· .. �: ,��' .·';tl,' �',.', ..:
.

'":'.. - ;..'.", �"'" <',

_,_

A estrutura do curso está dividida créditos) f' Gestão da Ciência e Tecnologia
em três fases. Integração: 4 créditos (2 créditos)
Fase 1 Administração da Informação (2 Finanças Corporativas (2 créditos)
Com duração de 18 meses, está créditos) Estratégias de RH (2 créditos) .

sub-divididaem três módulos: Estratégia Empresarial (2 NegóciosIntemacionais-tópicos
Fundamental: 8 créditos créditos) (2 créditos)
Teorias organizacionais (2 Método de pesquisae projetos (O Fase 2

créditos) 'créditos) Com início previsto para abril de

Fundamentos da Investigação Concentração: 12 créditos 2001, e duração de seis meses.

Científica (2 créditos) Marketing Estratégico (2 créditos) Fase 3
Métodos Estatísticos (2 créditos) Produção e Operações (2 Duração máxima: 12 meses.

Gestão Contemporânea (2 créditos) Início: outubro de 200]
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acadêmicas do' segundo semestre
abordou o tema "O tra

balho no terceiro milênio".
A aula inaugura! acon

teceu no dia 2 de agosto, às

19 horas, no salão nobre e

contou com a participação
de diretores, coordena

dores dos cursos de gra

duação, membros do DCE

e do Daca e da chefe da

Biblioteca Padre Elemar

Scheidt. A abertura foifeita

pela professora Carla

Schreiner, presidente dó,
CESJS, que após breve

.

'

�

pronunciamento passou a '

palavra para a diretora ..•••.••..•••.•• fI'] I!;; 2·
Acadêmica Iria Tancon,

Com uma palestra do
doutor e mestre em Fi
losofia da Educação pela
PUC, de São Paulo, Paolo
Nosella, foram retomadas
esta semana as atividades
acadêmicas do CESJS

(Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul). Nosella

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESPAÇO PRO SUBJETIVO
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Inércia:' autor lamenta a falta de estímulo ii literatura

o corre-corre, a angústia
e o estresse do dia-a-dia

foram deixados de lado.

Repórter fotográfico,
Amarildo João Forte fez
uma pausa no ritmo
intenso do jornalismo
para deixar-se seduzir
pela beleza. E capturou
imagens singulares do
cotidiano e da paisagem
jaraguaense reunidas na

mostra "Jaraguá do SuL
Belezas naturais", uma

das atividades paralelas
da 4!! Feira do Livro. A

exposição pode ser vista
no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos, de
12 a 15 de agosto, das
9 às 22 horas. A

programação faz parte
das comemorações dos
123 anos da cidade.
De entregador a

.

linotipista, o joinvilense
passou por diversas

funções em jornais até
embrenhar-se num

Parodiando Machado de

Assis, que preferia não ter

filhos a deixar a miséria

para os herdeiros, o

escritor Hermes Gustavo
Gnewuch comenta, não
sem amargura, as

dificuldades de quem se

aventura no mundo
literário. Ele lança na 4ª
Feira do Livro o romance

"Inércia"; editado há

alguns meses e até agora
sem lançamento oficial,
por falta de patrocínio.
Prestes a concluir o

segundo livro, Hermes

repensa estilo e forma

para conseguir competir
em setor que privilegia
cada vez mais obras
fúteis e de leitura fácil.

- As pessoas querem
mistério, sangue e sexo,
não literatura - reflete.
Utilizando estilo barroco,
em que abusa das aspas,
vírgulas e frases
elaboradas, Hermes tem

consciência de que não
vai atingiralto índice de

e sensibi 1 idade
laboratório fotográfico.
Aprendeu a técnica com

o guru Peninha Machado
e aguçou a ,sensibilidade
na rua. Com 15 anos de

profissão, Amarildo
realiza a primeira
exposição com temática
alheia ao fotojornalismo.
A carreira reúne

prêmios em concursos e

exposições' sobre .o

Festival de Dança de

Joinville. Há dois anos

em Jaraguá do SuL
utiliza a lente também
nas horas de folga,
como terapia,
capturando flashes que
revelam perfil criativo e

sensível. "A minha

adaptação em Jaraguá
do Sul foi muito difícil.
Mas a beleza local me

seduziu", confessa.
Os 15 painéis que
compõem a exposição
retratam paisagens
conhecidas, em ángulos

inusitados, fugindo do

óbvio, utilizando-se

apenas da luz como

recurso. Morros,
casarlos. flores e figuras
humanas revelam a

antítese da cidade
índustrial que conserva

recantos naturais

privilegiados pela
geografia do vale.
Através da arte de
escrever com a luz, o

fotógrafo dá o alerta

para a necessidade de

preservar as riquezas da

região. "Ern pleno centro

da cidade, as pessoas
consomem produtos do
rio. É impressionante,
porque o Itapocu ainda
tem vida, mas se as

pessoas não cuidarem o

futuro dele pode ser

igual ao do Rio Cachoei
ra (Joinville)", pondera.
A exposição foi
viabilizada através da
Secel (Secretaria de

popularidade. Por isso
estuda formas de torner o

texto mais acessível, sem

cair no popularesco e

abusar do simplismo.
Estabelece a localização
geográfica como mais um

agente complicador. A
litereture catarinense não
tem grande visibilidade no

cenário nacional. "Em
Santa Catarina, livro que
vende 500 cópias é best

seiler", declara.
Ambientado no século

passado, "Inércia"
discorre sobre conflito
filosófico, a eterna

discussão entre ciência e

religião. Imigrante alemã,
em viagem para o Bresil,
entra em contato com a

teoria da evolução de
Charles Darwin, que dá

explicação científíca sobre
a origem da vida. Ela

repensa tudo que antes
era explicado apenas pela
fé. A fé representa a

inércia, a força que
/- impede mudanças na

ordem estabelecida.
O segundo Iivro do

jaraguaense (ainda sem

título) traz linguagem mais
sátira. "Invisto no humor

para tornar o livro mais

leve", adianta o eutor. Ele
criou enredo para, pelo
menos, cinco outras

obras, mas não acredita

que o mercado local

possa valorizar e
.

s absorver sua literatura.
"Não há abertura para
edição de livros, nem

apoio para lançamentos.
Precisaria haver agências
interessadas em vender o

produto", conclui.
Editado graças a

'patrocínio de empresa
jaraguaense, "Inércia" leva
o selo da Gráfica Régis.
Devido à falta de estrutura

local, a primeira edição
precisa de reparos e

revisão, mas o autor

qinde não encontrou

patrocinador disposto a

bancar uma segunda
edição.

Terapia: registrar o belo é lazer para Amarildo

Cultura, Esporte e

Lazer). "Procurei o

secretário Silvio Celeste
com dois painéis
embaixo do braço e

recebi total apoio para
ampliar o material",
conta o autor, que
nasceu no dia do
aniversário da cidade e

aproveita a exposição
para comemorar.

Algumas fotos. já
publicadas, fazem parte
do acervo pessoal.
.Outras foram feitas

recentemente. Para

baratear o custo e

garantir novas parcerias,
Amarildo buscou

material acessível. Cada

painel mede 30cm X

40cm, em papel
brilhante. O fotógrafo
não planejou a

comercialização dos
" painéis, mas não

descarta a possibilidade
de negociar com

possíveis interessados,·
forma. de divulgar o

trabalho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jara ué do Sul, 7 de a osto de 1999

Quem acha que o Rio de Janeiro.
/ /

e so mar, engana-se...

E, finalmente, chegamos ao lugar de "escalada beleza" do nosso roteiro

pelas regiões serranas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, conheceremos
a Serra dos Órgãos, situada entre Teresópolis e Petrópolis.

""

.

VISAO GERAL Nacional da Serra dos Órgãos,
que possui 59 anos de
existência com extensão de II

mil hectares. Pode-se desfrutar
das vistas panorâmicas, das
fontes de água mineral,
culinária e compras.

extremamente irreguläres,
essas montanhas
assemelham-se a um imenso

conjunto (tubos) de órgãos.
Observação que, há muitos

anos, acabou por dar origem
ao norne da serra. Vale a

pena ver de perto!

Petrópolis - A cidade de
Pedro. Foi ali que d. Pedro 11

mandou erguer seu palácio
preferido, o Museu Imperial.
A 809 metros de altitude,
clima fresco (média anual de

20"C) da serra da Estrela,
ainda reina corno antiga
capital do verão. Vale a pena
visitara cidade histórica,
museus, palácios,
monurnentos e a famosa Rua
Teresa - a rua das compras.

Teresópolis - É sinônimo de
comer bem. Da cozinha
francesa à italiana. Tem corno

atração principal o Parque

CURIOSIDADES
AVENTURAS
PERIGOSAS

Por que será o norne Serra
dos Órgãos? Quem vai lá
certamente descobre! Estão
curiosos?! Ao chegar na

serra observem os picos e

montanhas que formam o

parque. Têm espectos de

abruptas encostas, vales

profundos e topos

Em Teresópolis podemos
desfrutar do ar puro e a paz
entre as belas montanhas da

Serra dos Órgãos. São tantas,

que os montanhisras podem
escolher a qual se aventurar e,

VIAGENS
V.AGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIA�ENS COSMOS VIAGENS COSMOS V�AGENS COSMOS VIAGENS COSMO

ro DE JANEIRO/PETRÓPOLIS
Saída: 3/9 Retorno: 8/9

Desde 2x R$ 224,00
* *

Viagem rodoviária incluindo
transportes, cafê da manhã e jantar,

3 pernoites e tours pela cidade

I

/

,VIAGENS AÉREAS - NORDESR
8 dias / 7 noites

� RIO DE JANEIRO - 5x R$ 124,00
� -ILHÉUS - 5x R$ 124,00
� SALVADOR - 5x R$, 130,00
� MACEiÓ - 5x R$ 137,00
� RECIFE - 5x R$ 150,00
� ARACAJÚ - 5x R$ '141,00

* * Preços para saída de Agosto 99

"Nunca esteve tão baratc

Portugal com Santiago de Composte
.

Portugal, Espanha, França e Itália

Caminhos de Santiago de Composte

Itália, Alemanha, Hungria e Praga
;

I

Africa do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 1999

Vende-se uma geladeira industrial com

capacidade para 1 bei, com 3 portas,
seminava, com pouco uso. Tratar aqui
no CORREIO DO POVO ou pelo telefone:

370-8649, cl Maria.

Girassollmóveis aluga casas com 2 e 3

quartos, próximo Posto MarcaI/a.
Bairro Água Verde. Valor R$ 230,00.

Fone 371-7931.

Vende-se sítio em Guaramirim com

53.000m2, 2 galpões, sendo que 1 é uma

granja com capacidade para 7. 000

frangos, 1 lagoa e palmito.
Tratarpelo telefone 979-0699,

com Ester

Vende-se um sobrado em Barra
Velha - SC. Aivenerie 188m2-

localização central.
371-0286.

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

I:
II

f

Rua Felipe Schmidt

(ao lado da Miliuni), nº' 157
Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

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

VENDAS
CASAS

101 - Alv. d 142.00m". NUM TERRENO de 456,OOm', na VILA LALAU - RS 69.500,00
102-Alv.d270,00m'-noAHo-CENTRO-l suíte,,;3quartos+ 1 bwc,salasjantar/estar
d lareira, permuta d apto aqui em Jaraguá do Sul e ern.Balneário de'Carnboriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104- TOMAZ FRCO, DE GOES, em alvenaria d 3 quartos + dependência de emp.
105 - Alv. - SCHROEDER dI08m', terreno d 450m' - RS 12.500,00 - OFERTÃO
106 - OFERTÃO, alv. no BAIRRO SÃO Luís, Entr. RS 10.000.00 + PARCELAS/RS
5OO,CJGIMês

'

107 - Alv. LOT. CHAMPAGNAT - AMIZADE - RS 53,000,00
109 - LOT. PRADI- JGUÁ ESQUERDO - sobrado em construção - RS 60.000,00
110 - Alvenaria d piscina no CZERNIEWICZ - RS 68.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 23.000,00 - OFERTÃO
114 - Alv. R, José Menegotti � NOVA BRASíLIA - de esquina d loja
118 - Alv. cll 08m', num terreno de 622,50m', em Schroeder- RS 37.000,00

Vende-se residência dê alvenaria
com 220m2, j quartos, sala,

cozinha, 2 bwc, lavanderia, dep.
empregada, escritório, depósito,

churrasqueira, 2 garagens.
Rua João Planinscheck,

1.728. Centro.
Fone 371-5619 ou 975-0695

COLETA DE
Entulhos e Resíduos

Q\� 371-2000

TRANSENTULHO

Chega' de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

Rua Francisco Piermann, n° 81 - Vila Lenzi
Anexo a CornI. Piermann Mat. de Construção

323- c/441 m' 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. d NEY FRANCO - área de 625,75m'
327 - na Rua Guilherme Hass - JGUÁ ESQUERDO - RS14.000,00
328 - d 880m' de área, d 670m' dê área conslruida na Rua Em ilio Stein - CENTRO

329· PRÓX. DO CHAMPAGNAT d615,35m' - RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM c/l.l 01 m' de esquina - ",O CENTRO

331 - R. MANOEL PÓVOAS FilHO / JGUÁ ESQUERDO, d 429,00m' - RS 25.000,00 -

NEGOCIÁVEL
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. d AMAZONAS - ärea de 1.133,OOm'
333 - CHICO DE PAULAIESQUINA d480,00m' - LOTEAMENTO CO!lUPÁ - RS 9.600,00
334 - CHICO DE PAULA c/360.00m' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 7.500,00

ALUGUÉIS

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

401 - CASA no CENTRO na Rua José Fontana - RS 600,00
402· SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 10 andar - CENTRO - RS 250,00
403 - APTOS c/02 e 03 quartos no RESIDENCIAL ÁGATA - NOVOS

404 - SALA COMERCIAL dl30m' - BARÃO DO RIO BRANCO ESOILEOPOLDO MALHEIRO

405 - SALA COMERCIAL c/45m' - RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL - CENTRO

406 - SALA c/150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ

407 - CASA MOBILIADA numa laieral da João Doubrawa - RS 340,00
408 - SOBRADO ANTIGO, completamente restaurado - excelente ponto comercial,
na Rua Presidente Epitácio Pessoa

409 - CASA ALV. c/2 quartos - VILA RAU - RS 200,00
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3 bwc

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 INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. c/3 dormitórios + sacada grande - próx. Weg 1- RS 350,00
415 - APTO. com 3 dorrn., na Rua Epitácio Pessoa

416 - APTO. c/I suite + 2 quartos - ED. ARGOS - CENTRO - RS 500,00
417 - QUITINETE TÉRREA - CENTRO - RS180,00
418 - APTO c/ suíte + 2 quartos no Edifício Isabella - RS 430,00
421 - SALAS COMERCIAIS c/120m' e 150m' na RUA JOSÉ EMMENDOERFER - próx. Weg I

424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - c/ mobília - Ótima
para consultório ou escritório
425 - GALPÃO INDUSTRIAL c/120m' - Na Ep. Pessoa esq. c/Felipe Schmidt - RS400,00

A EXTIMBRÁS está de casa nova!

BOCA DE LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

./MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

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

202 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada rnais financiamento

203 - JACÓ EMMENDOERFER c/I suíte + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 - Entrada mais financiamento

205 - c/3 quartos no AMIZADE - RS 15.000,00 - Entrada mais financiamento

206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - c/2 quartos e 2 bwc - RS 45.000,00
207 - SALA COMERCIAL· no MARKET PLACE . c/ vaga de garagem
208 - "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"Próx. Rodoviária ct : suíte + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - En!. RS 20.000,00 + financ.

214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83,00m'

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRElLES. MOLHA d 6QOm' - próx. Pref. Municipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m'em SANTA LUZIA - RSloo.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO d 1.930, 18m' - RS 380.000,00 - PARCELADO

305 - TERRENO d572,80m', nas proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RIO CERRO d75 morgos. d água, palmitos, árvores "ativas - RS 70.000,00
307 - EXP. ANT. CARLOS FERREIRA, esq. dGoiás- TERRENO d 1.243m' - GALPÃO <1750m'
308 - Numa Lt. da Erwino Menegotti - d 644,OOm' - RS 21.500,00
309 - Lot, "CAMPOSAMPIERO" - RS17.000,00
310- Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar - RS 70.000,00
311 - Área em SCHROEDER c/2.016.00m' PRÓX. MIGUEL COUTO - RS15.000,00
312 - Comercial Walter Marquardt 66Om', d22m de frente pi asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, c/5.280,OOm' ed�icadocom um galpão de 45Om'.

314 - Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA -,RS70.0oo,00
315 - 2 terrenosC/453,6Om', no JGUÁ ESQUERDO RS1S.oo0,00cada lote.

316 - ANGELO SCHIOCHET, conV REINalDO RAU d550m' - RS70.0oo,OO/Negociável
317 - 2 lOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357,75m' - R$17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546.80m' de área· RS 30.000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU d420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI- RS15.000,00
320 - CABO HARRY HADLICH esq. cl Ferdinando Pradi c/2.803,50m'
321 - VERSALHES d644,QOm'- R$18.oo0,00
322 - ÁREA de5.000,QOm', em SCHROEDER - RS 35.000,00

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

Telefone: 371-6412

Extintores de incênd. .

• Industrial 10.

• A .

eSldencial• Automotivo
• E .

qWpamentos de segurança
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Vende-se terreno com 2 Vendo casa de Compra-se balança
casas de madeira. alvenaria com 70m2. eletrônica de 10 a 15

Bairro Vila Rau. Terreno 484m2 quilos. Tratar 376-0632
Valor R$ 18.000,00, ou localizada em

troca por carro ou Schroeder III. Próximo Vende-se mini-
terreno de menor valor. salão Caça e Tiro mercado Cris. Valor

Contato 370-0026, Brecinho. Valor R$ R$ 20:000,00.
Roger Loc. Veículos 18.000,00.Falar com Tratar Rua Rio de

Vilson, tratar 371-7644 Janeiro n° 263, próximo
Vendo tritureäor foragiro Agropecuária da Ponte

TRF 300 da Trapp, Vende-se ou troca-se

motor 2 Hp, valor R$ terreno de esquina Vende-se casa

250,00, seminava. com 35x14. Praia do alvenaria - 5 peças.
Tratar na Rua Artur Erwino, casa de 32m2 Rua Água Claras - B.
Eggert, 203 - Bairro por terreno em Jaraguá Ilha da Figueira, terreno

Vieiras. do Sul ou automóvel. cl 420m2. Valor
Fone 370-2461, Contato 371-5301 R$ 4.000,00 à vista.

com Milton Contato 370-8196, com

Vendo2 Valdete.
Vende-se 160.000m2 computadores, um

de terra, situado na Pentium - 100MHZ, 16 Vende-se terreno Vila
cidade de O. Ema, ou megamemória (16 Carolina próximo
troca-se por carro ou MB), HO 1.2 GB Granjas Murara cl

casa, na região de monitor SVGA e um 350m2. Pronto para
Jaraguá do Sul. 3.86 OX-40 MHZ - construir. Valor
Tratar 372-0597 8Mo - HO 340MB, R$ 4.000,00.

monitor 5VGA color. Contato 370-8196

Aluga-se ou vende-se Tratar 975-3807, cl
sala comercial, Edilson Procuro casa ou

no Edifício apartamento para
Market Place Vende-se terreno alugar com no mínimo

(Reinaldo Rau). 5.000m2, localidade 2 quartos - Região
Valor do aluguel Schroeder- próx. Central. Pago de R$

R$250,00. Marisol. Tratar 372-3544 200,00 a R$ 250, 00

Contato pelo ramal251 - Gilson. Tratar 975-4646.
telefone 375-1138 Preço a combinar Possuo ret. comerciais

?� .C;.��.��I.\I�::��� CORREIO DO POVO, ��.����.�. �� .��.�'.? ��. ����!.? ��.: .�??

.. 3?'�';?!�7� (,.�!.��� �7
Im ó v e I II www.premierimoveis.com.br

Ref Casas

0048 CeIItnI Alvenaria com 112m2, terreno 558m2. na Rua G uüherme Weege .

0011 Centro Alvenaria com240m2, terren02075m2, na Rua Barão Rio Branco .

0075 Cz_lewlcZ Alvenaria com 277,6m2 sem"acabada, terreno 357m2, Rua Francisco Vegini.
0006 !'ltue'" Madeira com 60m2, terreno 395,1 m2, no L�eamento Divin6poIis... . .

0006 Joio Pessoa Alvenaria com 84m2,terreno 343m2, na Rua Francisco Panstein .

0005 acllroecter Mista com 100m2, próximo ao Parque Aq uálico Junkes ......

0072 Vlelr_ Mista com 12Om2, terreno de 16.850m2, Rua Manoel Francisco da Costa .....

0012 VII No.... Alvenaria com 227m2, terreno 859m2, Rua 25 de Julho....

0014 VIII No.... Alvenaria com 70m2 em coostrução, 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.!iDO a Neg

Ref. Apartamentos
9076 B..pendl 100m2, EdWlcioReinoido BarteI, RuaWrilyBartel ; .. 15.000 + 63x620

Ref. Salas Comercrais

0073 ICereu !t.mos 190m2, apropriado para Lanchonete, Rua Luiz Sarti esq.Rua André Voltelin!.. 40.000 ou troca

Ref. Terrenos

9052 AmlZad.

0016 AmlZad.

420m2 na Rua Emilia Homburg - ao lado Champagnat. .

13.ooom2, na R ua Roberto Ziemann...... . .. .

18.000

150.000 a Neg
5.500

180.000 ou troca

12500 a Neg
3.500+28x200

15.000

25.000

65.000

20.000

0007 Ou_mirim 368,9m no lceearreoto Vila Carolina.

0074 ".",u !tamos 65.000m2, Ruá Luiz Sarti, com bananal (20.000 pés) ..

0004 !tio Cerro 1.187m2 na Rua Pe.Alulslo Boening, peóx.Noviclado. .. ..

0013 !tio CIIrTO 416m2 na Rua 982 Lotearrento Raios de 501 .

0015 Bio Luiz 350m2 na Rua Emille Schultz ..

0005 acllroeder 4O.ooom2, pr6x. Parque Aquálico Junkes.....

9062 Via Lenzl 3.814m2, na Rua Marcelo Barbi ..

0003 VII Nova 877,5m2 na Rua Josephina Vawssori

Ref. Galpões
0009 AmIZade Galpão com 225m2, terreno 3375m2, na Rua José Martins...... . 25.oooa Neg
Ref. Fazendas .;;i.
0017 Ouamlran"a Fazenda com 50 hectares, casa de madeira com 120m2 em Lagoa Nova ...... 140.000 a Neg

Dispomos de outras opções: Consulte-nos!

t

Vende-se casa com 3 dormitórios,
"........--:'--.. -4. garagem e demais dependências,

com sala comercial anexa.

Preço R$ 24.000,00 + prestações de

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

"

Rau - Fone 371-2153

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

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTTI

CRECl W 550-1

,

ÁREA/NOVA BRASíLIA TERRENO ESQUINA CASA EM ALVENARIA
Área localizada na Rua José

Emmendoerfer, com aproximadamente
10.000,00m2
VALOR: R$ 160.000,00 - aceita-se

parcelamento

TERRENOS

LOCAL: R. Rudolfo

Hufenuesller, esq. cl R.
Heleodoro Borges
ÁREA: 357,80m2
VALOR: R$ 42.000,00-
aceita carro

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

GALPÃO CENTRAL IMÓVEL COMERCIAL

LOCAL: Loteamento Hilda G, Enke - Vila
Rau
ÁREA: 420,00m2 (15,00m x 28,00m)
VALOR: R$ 14,500,00

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

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

LOCAL: R. Erwino

Menegotti, 129
ÁREA DO TERRENO:

659,75m2

CASA EM ALVENARIA

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

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

Localizado no Condomínio

Amizade, com 3 quartos e

demais dependências
VALOR: R$ 16.000,00 e

assumir financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua: Proc.
Gomes de

Oliveira,
1320-
Edifício
Isabela-

� Centro - 9°
andar - 1

suíte + 2
dorm, cl

garagem
R$450,00

Rua: Henrique Marquardt, 62 - Czer

niewicz - Terreno: 397,50 - Const:

200,00m2 - 3 dorm. + sala + cozo + bwc +

área de serv, + churrasqueira garagem
R$ 60.000,00

Rua: Av. Mal. Deodoro da Fonseca -

Lado Móveis Vieira - Calçadão - Centro
- Área: 144m2 - R$ 2.090,00

Rua: Av. Mal.Floriano Peixoto, 35 -

Centro - Área: 475,25m2 - cl estacio

narnento - R$ 3.000,00

Rua: João

Marcatto,
13 - 3°';-
andar -

Centro -

Área:
62, 13m2-

Valor R$
25.000,00

SAOPAULO

Rua: João Marcatto, 13 - 6° andar - área:

115,88m2 - 1 suíte + 2 dorrn., + sala +

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

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

Rua: Av.
Mal.
Deodoroda

Fonseca,
425 -

Centro -

Calçadão
3° andar - 1

suíte + 2
dorrn. +

dep. emp.
cl garagem
R$450,00

tAASTER
92 .. 93 . 94 .. 95 . 96 . 97 ..98

IMOBIliÁRIA PREfERIDA DO JARAGUAENSE L-

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

dep. emp. + 2 vagas de garagem R$
560,00

VENDE-SE
Excelente loja localizada no centro de

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

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

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

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender

bem seu "público alvo" e pelo SÉTIMO

ano consecutivo, consegue atingir seu

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser

IIA Preferida II do jaraguaense no ramo
......:.,

Imobiliário.

Este ano também fomos premiados por

, , mais duas empresas de pesquisa e

publicidade: �[ID@[P�-São Paulo e

�@[Q)[f!J�[!JJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos
\

sempre à disposição e procuraremos,

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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officenter
PROBLEMAS COM

vocÊ TEVE
NVNCA GOSTOV DE

-

APRESENTAÇAO
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 Offiéenterveio desempenhar em Jaraguádo Sul e região após minuciosa
análise de mercado, agilizando com maior segurança e rapidez todo .e qualquer tipo de trabalho
externo, diminuindo custo com contínuos, motoristas, veículos, riscos com acidentes, encargos
sociais, enfim, trabalhamos para facilitar o desenvolvimento de sua empresa, buscando
alternativas de melhor qualidade e tempo.

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

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

A Officenterpossui frota e instjalação 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.

SERV1ÇOS EXTERNOS NVNCA MAlS.
PROBLEMAS COM OFF1CE-BOVS?
FAZER SERV1ÇOS EXTERNOS DE BANCO?

Você pode solicitar os serviços da Officenter atravês dos seguintes
sistemas:

*

Ligação Simples - Você ou sua empresa ligam para a Otticentere em

seguida estamos a total disposição para fazer os serviços externos

TERCEIR/ZAMOS:
- Contínuos; - Ottice-Boys, - Malotes Bancário; -

Tele-entregas; - Outros serviços. - Consulte-nos

Solicite a visita do nosso representante comercial para maiores informações, pelos telefones: (047) 371-6242/ (047) 37] -7655

Rua Antônio Tobias, 32 - Centro - Jaraguá do Sul - SC.

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

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

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

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. 025 ' Apto.: 174m2, 1 suíte cl hidro, 2 quartos, + dep. ' No calçadão, R$
110.000,00
Ref. 026 ' Apto.: 100m2, 3 quartos, + dep. ' No calçadão, R$ 50.000,00
Ref. 023, Apto.: 110m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep., Czerniewcz- R$ 45.000,00
Ref. 015, Apto.: 94m2, 2 qtos + dep., Em cima da Sirnara- Centro - R$ 42.000,00
Ref. 001 ' Apto.: 70m2, 3 quartos, + dep. ' Vila Nova, R$ 9.000,00 + financ.
ReI. 080 - Casa Alv.: 235m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep. ' Figueira, R$
70.000,00
Ref. 070 - Casa Alv.: 175m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep. ' Próx. Colégio
Cristina Marcatto ' R$ 60.000,00
Ref. 084, Sobrado: 150m2, 3 quartos, + dep. Lot. Versaiies ' Amizade, R$
53.000,00
Ref. 099 ' Casa Alv.: 92m2,.3 quartos, + dep. ' Ana Paula IV, próx. Colégio
Jonas Alves, R$ 32.000,00
ReI. 081 ' Casa Alv.: 108m2, 2 quartos, + dep. ' Ana Paula III : R$ 27.000,00
Ref. 103 ' 2 Casas de Alv.: 50m2, 3 quartos, + dep., cada uma' Jguá
Esquerdo, R$ 20.000,00
Ref. 027 ' Casa Alv.: 50m2, 2 quartos, + dep. ' Vila Nova, R$ 16.000,00
Ref. 156 ' Casa Mista: 5 quartos, + dep. ' Figueira, R$ 29.000,00
Ref. 134, Casa Mista: 72m2, 3 quartos, + dep. ,Jguá Esquerdo, R$ 18.000,00
à vista ou R$ 9.000,00 ent. + parcelas
Ref. 169 ' Terreno: 560m2, Lot. Papp, Barra do Rio Cerro, R$ 19.500,00
Ref. 182 ' Terreno: 375m2 - Próx. Prefeitura - R$ 17.000,00
Ref. 067 - Terreno: 336m2 - Vila Lalau- próx. Colégio, R$ 16.500,00
Ref. 064 - Terreno: 450m2 - Lot. Versaiies - Amizade', R$ 13:000,00
Ref. 061 -Terreno: 332m2, Lot. Marquardt- Barra do Rio Cerro - R$ 9.500,00

Ref. 036 - Casa
Alv.: 179m2, 4

quartos, 2 salas,
copa, cozinha,
BWC, garagem.
Terreno:
15x44=660m2
Nova Brasília - próx.
quartel- R$
51.000,00

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J.I! li! illll__1

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

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

Charnpagnat.
CASA DE ALVENARIA cl 90m2, mais uma casa de madeira 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

223 Max Doering, - Bairro Czerniewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA

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

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

TERRENO cl 603,00m2 - Rua Carlos' Oechsler - esquina cl Rua 895 -lot. Heinéek

II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 350,00m2 - Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$
9.000,00
TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquinacl Rua 895 -lot. Heineck
- Bairro Ilha da Figueira '- R$ 22,000,00

� �/

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

IMÓYEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741·J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Residencial GRACE KELLY Residencial LUNELLI

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR, BAIRRO PREÇO R$ lNFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 1 Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 I Schroeder Próx. Malhas Cayrnan , 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 2 João Pessoa Rua Lat. Manoel F. Costa 25.000 Negociáveis
Casa Alv. 123 3 I Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vir

Apto OK 96 3 Amizade Res. Amizade - 1 ° andar 15.500 Assumir - CEF

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

Casa Alv. 90 3 SãoLuiz 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 17.0x51.0 Nel'eu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado
Lote Corni 514 20.0 x 25.0 1. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial
Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. Breithaupt Mat. Cons. 180.000 Parcelado
Lotes 483 14.0 x 34.5 Santa Luzia Residencial Geraniun 8.000 R$ 150,00 mensais
Lotes 600 13.0 x 46.0 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36 x

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

Chácara 76000 345 x 221 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 troca! 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$ 45.000,00 - parcela
(t ÁGUA VERDE - mista com 140m2 - 5 quartos - lote com

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

320m2 - R$, 15.00,0,00
• 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 carro/ parcela
• Água 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
Ilha da Figueira - alv, 105m2 - 3 qtos, lote 474m2 - Preço R$
35,000,00 - aceita troca
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

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 so meses.

Tratar 973-3623 com Roberson
CRECI7402 '

RESIDENCIAL MORADA DO SOL

}
j

IFoto ilustração do Prédio pronto !,
.,:[l

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

Parceria HSBC

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

Creci 1749-J

CASAS DE ALVENARIA
Ref. 1219· Corupá . cl 120m'· 2 dorm., piscina, . RS
70.000,00
Ref. ·1240 - centro- sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS160.000,OO· Parcela
Ref. 1319· Vila Nova - c/256m2• 1 suite + 3 dorm., 3 salas,
piscina- RS110.000,OO
Ref. 1337· Amizade _' c/98m2, 3 dorrn. próx. ao Theilacker

· RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acarai - cl 260m2 -1 suíte + 2 dorm, - RS

130.000,00
Ref. 1354 - Barra - 2 suítes + 3 darm .. cl piscina - 380m2
· RS 140.000,00
Ref. 1355· Barra·c/150m'·2donn. + 1 suúe- RS95.ooo,OO
Ref. 1364 . Czerniewicz - cl 234m2 - sobrado comercial e

residencial· RS 85.000,00
Ref. 1394 - W. Rau - c/21 OmL 1 súíte + demais dep. - RS
68.000,00 + financ. RSSOO,OO·17 anos (S.O. 60.000.00)
Ref. 1402· Vila Nova- 3 dorm.· cl 160m' - RS 59.000,00
Ref. 1406 � Vieiras - cl 124m2 - RS 23.000,00 + finane. RS
103,00 pl mês -19 anos (S.O. 11.400,00).
Ref. 1413 - W. Rau - cl 90m'· 3 dorm .. RS 33.000,00
ReI. 1423· Czerniewiez· c/ 124m'- 3donn.· RS 35.000,00
entrada + financ. RS 390,00 � 10 anos.

ReL·1430 - W. Rau - cl 160m' - l.to. Renascença - RS
65.000,00 + Finane. RS 270,00-14 anos

Ref. 1433 - Amizade - cl 170m'· 3 dorm.· RS 40.000,00 +

financ.
Ref. 1434� Amizade� Lot. Champagnat· c/240m2 -1 suite
+ 2 dorm. - RS 82.000,00 + finane.RS 1.300,00 - 8 anos.

Ref. 1436 - Barra- Lot. Papp - c/ 150m'- 1 suíte + 2 dorm.
- RS 76.000,00 + finane.
Ref. 1439 - Barra· Lot. Papp- c/ 242m'· 2 dorm. + 1 suíte
- piscina - RS 160.000,00
Ref. 1440 - Jguá Esquerdo - suite + 2 dorm .. RS 65.000,00
Ref. 1453 � Nova Brasília - c/260m2 - cf piscina - 3 darm.
+ 1 suíte· RS 110.000,00
Ref. 1455 - Tifa Schuber - c/ 100m' -1 suite +2 dorm. - RS
16.000,00

.

Ref. 1467 -João Pessoa - c/140m'· 3donn.· RS57.ooo,OO
Ref. 1469 - Amizade � cf 100m2 � 1 suite, 2 dorm. � RS
27.000,00

<' Ref. 1472· Jguá Esquerdo - cl 141m'· 3 dorm.· RS
33.000,00 + finane. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (S.O. R$

14.800,00).
Ref. 1473 - Czerniewicz - c/70m2• terreno c/420m2 - 3
dorm. - RS 47.000,00
Ref. 1474· Centro· e/,268m" 1 suíte + 2 dorm. - RS

150.000,00
Ref. 1494 - W. Rau - xl 141,39m' - suite + 2 dorm. - RS

75.000,00
Ref. 1496 - Rio Molha· 1 casa cf 80m2 + 1 casa cf 6,3m2
- terreno c/ 45.333m'· RS 58.000,00
Ref. 1497 - Vila Rau - cl 100m' - 1 suite, 2 dorm, - RS

9.000,00 + finane. HSBC - RS 374,00 - 20 anos

Ref. 1498 - Vila Lalau - cl 117m' - 1 suite, 2 dorm. - RS

48.000,00
Ref. 1499 - Vila Rau - cl 156m' - 1 suíte, 2 dorm. - RS

75.000,00
Aef. 1500 � Estrada Nova· cl 121 ,50m2 - terreno cf2.500m2
- RS 38.000,00
Ref. 1505 - Centro - cl 260m' - suíte + 3 dorm. - RS
115.000,00

'

Ref. 1511 . Czemiewicz - c/ 235m2 � 2 darm. - salão festas
· RS 80.000,00
Ref. 1512 � Czerniewicz - cf 212m2. suite + 2 darm. - RS

110.000,00
Ref. 1516 - Jguá Esquerdo - cl 1BOm' - 3 dorm. -'RS

30.000,00
Ref. 1517 - Amizade - c/ 177m2- 3 dorm, - terreno cl 420m2
· RS 17.000,00 ;finane.
Ref. 1520· Centro - cl 4 dorm.· 2 bwe - RS 120.000,00
Ref. 1522 . Czerniewicz - cf 203.92m2• 2 suítes - 2 dorm.
- RS 140.000,00
Ref. 1524 - Vila Nova - cl 221m' - 5 dorm. - 2 bwe - RS

65.000,00
Ref. 1528 - Lto. Santo Antônio - cl 60m' - 2 dorm. - RS
8.000,00
Ref. 1530 - Czerniewicz - c/128m2• suite + 2 dorm. - RS

67.000,00
Ref.1531 - Amizade - cf 160m2 � suite + 2 darm. � RS
95.000,00
Ref. 1532 -Ilha da Figueira � c/200m2• 2 suites+ 1 dorm.
- RS 36.000,00 + financ. CEF - 8 anos - RS 385,00
Ref. 1533 - Jguá Esquerdo· c/ 101 ,SOm' - suíte + 2 dorm.
· RS 57.000,00
Ref. 1534 - Vila Lenzi . cl 85m' - 3 dorm. - RS 32.000,00
Ref. 1535 -Ilha da Figueira - c/248m2 - 1 suites + 2 dorm.
-terreno c/ 1.200m' - RS 118.000,00
Ref. 1541 . Jguá Esquerdo' cl 89m' . 3 dorm. - RS

32,000,00
Ref.1542 - CeRtenário � cf 191m2• suite + 2 darm. - RS
50.000,00
Ref.1543- Vila Lenzi-c/SOm'-·3donn. - RS 11.ooo,OO+financ.
Ref. 1545 - Estrada Nova - C/70m'- 3donn. - RS25.ooo,00
(quitado) ou RS 10.000,00 + finane.

Rei. 1548· Rua Joinville (lateral) . cl 98m' -terreno cl

525m' . RS 40.000,00

, LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A-52 - Cond. Amizade - c/ 72m' - 2 dorm. - RS 280;00
Ref. A� 54 - Ed. Schiochet - Centro - c/182m2 - suite + 2
dorm. - RS 440,00 - Centro

�
Ref. B - 54· Lot. Santo António - casa mista cf 103m2, 3
dorm. - RS150,OO
Ref. B - 56 - Casa alv. c/70m2. 2 dorm. - Estrada Nova

RS 120,00
SALAS COMERCIAIS

Ref. C - 4 - Amizade - R: I\rturGhunter - c/ 9Om' - RS 380,00
Ref. C - 24 . Baependi . R: Adélia Fischer, 711 - c/ 160m'
·2 bwe - RS 600,00

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

APARTAMENTO
Ref. 4080· Ed. Dâmarys· Czerniewicz 1 suite + 1 dcrm.
- RS 40.000,00
ef. 4098 � Ed. Verona � 1 suíte + 2 ocrm. - Czerniewicz·

cl 103,95m'· RS 48.000,00
Ref. 4101 . Ed. Veróna - 2 dorm. - Czerniewicz - RS
35.000,00
Ref. 4106 - Ed. Juliana - Centro -i suíte + 2 dorm. - RS

59.000,00
Ref. 4107· Ed. Mariana Cristine· Vila Baependi - c/ 147m2
- 3 dorm. - RS 48.000,00
Ref. 4110 - Aptos. c/i suíte + 2 dorm. - Czernoewicz -

Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a combinar).
Ref. 4114 - Ed. Hartência - Nova Brasília - cf 142m2• 3

dorm. - RS 5B.000,00
Ref. 4118.· Ed. Maguilú . centrc . cl 74m' - 2 dorm. RS

15.000,00 + finane. 11 anos - RS 440,00 - (S.O. RS

27.000,00)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - cf 198mL 5° andar-

2 garagens· RS 99.000,00 (mobiliado)
Ref. 4126 - Ed. Amizade � Amizade - 3 oorm.. RS 15.000,00
+ finane. CEF 15 anos RS 370,00 - (S.O. RS 28.000,00)
Ref. 4127· Ed. Dâmarys - Czerniewicz· c/110m2.suite

+ 2 dorm. - RS 45.000,00
Ref. 4129 - Ed. Andréa � czemlewtcz . cl 101 m2 � suíte +

2 dorm. - RS41.000,OO
Ref. 4136 - Ed. Petúnia - Nova Brasília - 2 dorm., 2 bwc,
cl jogo de cozinha - RS 56.000,00

.-1!jMi,·]��13;tt;'_'®·11,,;t.}.."
Ref. 1149· Rio Molha - Chácara cl 3.500m' - Casa alv.-

2lagoas· RS 60.000,00
Ref. 3023 - Estrada Garibaldi· chácara cl 184,800m'
casa alv. - água corrente - pastagem· rancho - a 13km do

centro - RS 75.000,00
_

. Ref. 7008· Estrada Nova- 1 galpão (inacabado) c/ 320m'

+ 1 galpão (pronto) c/ 200m' - RS 27.000,00
Ref. 5014 . Centro· sala comercial � cf 312m2 - 2

pavímentos- RS 78.000,00

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
Ref. 2030 - c/ 288m' - São Francisco do Sul- RS 6.500,00
Ref. 2038 - Penha- Terreno c/S.257m2 - ao lado do Beta

Carrero - RS 20.000,00
Ref.2163 . Enseada· c/ 312,50m' - RS 7.000,00
Ref. 2185 - Barra Velha - c/280m' - RS 4.000,00 (parcela)
Ref. 2225 - 1 terreno c/70.000m2 -lugar cl vlsta pf o mar

. Palhoça - Enseada de Brito· RS 130.000,00
Ref. 4133 - stortanópoüs . Edil. Res.ltambé· apto c/60m'
- cl mobilia- RS 38.000,00

CASAMISTA
Ref. 1461 - João Pessoa - c/ 78m' - RS 17.000,00
Ref.1480 - Corupá - cl 100m'· RS 40.000,00
Ref. 1508 - Vila Lalau - c/ 135m' - 3 dorm.· 2 bwc- RS

30.000,00
Ref. 1510 - Amizade - casa nova - cl 84m2 - 3 dorm ..

terreno cl 720m' - RS 18.000,00
Ref. 1529 - Vila Lalau - cl 84m2 - 3 dorrn. - terreno cl

1.286m' - RS 22.000,00

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

9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
Ref. 2191 - c/10.080mL próx. recreativa Marisol (ao
lado) - RS 380.ooo,00(comereial)
Ret. 2192 - c/ 4.658m'· João Pessoa· RS Stl.OOO,OO + 50

meses de RS 1.207,00
Ref. 2195· C/560m'- Lto. Campo Sampiero- RS19.500,00
+ 16 parcelas de RS 349,24
Ref. 2199· c/ 729m' - Trevo Weg 11- Rua Joinville - Lugar
alto, plano - RS 38.000,00
Ref. 2206 - c/ 1.300m'· Guaramirim . RS 13.000,00
Ref. 2208 - c/ 470m' - João Pessoa· RS 8.000,00
Ref. 2211 - cf 458m2 -Ilha da Figueira - Lot. Divinópolis
- RS 25.500,00

.

Ref. 2213 . c/ 450m' . Sehroeder - RS 5.000,00
Ret. 2214 - c/ 562m' -Ilha da Figueira - RS 8.000,00
Ref. 2217 - cl 395m' - Vila Lalau- RS 20.000,00
Ref. 2218 - cl 68B.50m'· Llo. Sto. Antonio - RS 9.000,00
Ref. 2221 - c/ 569,68m'· Cenlro - RS 25.000,00
Ref. 2224 . cl 392m' - Lot. Centenário - RS 18.000,00
Ref. 2227 - cl 681m' - Centro- RS 27.000,00
Ret. 2228 - c/500m2 � Nova Brasl1ia - próx. Móveis Gomes
- RS 58.000,00
Ref. 2234· c/ 531,75m'· Três Rios do Sul- RS 6.500,00
Ref. 2233· c/ 642.53m'· Czerniewiez· RS 27.000,00
Ref. 2236 - c/ 503,50m' - Vila Rau - RS 15.000,00
Ref. 2237· cl 439m' - Llo. Centenário - RS 7.000,00 +

financ.
Ref. 2238 - c/2.59B,75m'- Três Rios do Sul- RS 25.000,00
Ref. 2240 � cl 486,33m2 -Ilha da Figueira - Uo. Oivinópolis

- RS 13.500,00
Ref.2241 - c/ 7.968m' - Amizade· 50,OOm'
Ref. 2242 - cl 471,96m' - Vila Nova- RS 25.000,00
Ref. 2245 - cf 491m2 - Vila Lenz; . Lto Piermann � RS

151000,00
Ref. 2246 - c/ 465m'· Ilha da Figueira - Llo.Piazera 1- RS

9.000,00
Ref. 2247· c/ 604m' -Ilha da Figueira· RS 15.000,00
Ref. 2248· c/ 2.475m'- Vila Lenzi - RS 17.000,00
Ref. 2250· e/319m'- Amizade- RS10.000,OO
Ref. 2241 - cl 1.361m'· Czerniewicz - RS 14.000,00

Centro - sobrado cornl. - 4 salas comerciais -

2 aptos. estacionamento - RS 160.000,00

Vila Rau - c/90m2 - 3 darm., casa nova - R$
33.000,00

Amizade - Uo Champagnat - c/240m2 - suíte
+ 2 darm. - R$ 82.000,00 + financ.

Vila Hau - c/160m2 - suíte + 2 darm. - Rua

asfaltada - R$ 65.000,00 + finane.

Vila Lalau - cl 84m2 - 3 dorrn. - terreno cl 1.286m2
- R$ 22.000,00

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

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

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

marimar Onetuno.com.br

TERRENOS
• Rua Pastor Alben Schneider (Lot. VENO VOLK MANN) - A$ 6.800,00 - A VISTA e ou ENTRADA de AS 2.000,00

�,t;d�SI�r;J��t(LOT. HAADT) Lotes . A$ 8.000,00 - A VISTA e ou ENTRADA de A$ 2.000,00 e SALDO parcelamento
até 50 meses.
• Rua Exp. Alfredo Behnke (Tifa Vogel) com a área de 1.418m2• - edificado com urna casa de madeira (36m2) • R$
23.000.00 . PARCELADO
• Rua João Januério Ayroso - Lote co 600m2 (esquina) - R$ 16.000,00 - (aceita automóvel tipo POPULAR - ano e

modo 97/98 e SALDO PARCELADO
• Rua João Jenuaríc Ayroso (Lot. IMPERADOR) - Laie com 1.091m2 -, R$ 15.000,00 - parcelado (aceita MAT.
CONSTAUÇAO como parte de papamento]'.
• Rua Pastor Albert Schneider (a 800mts. da Malwee) - R$ 15.000.00 - negociável

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

quartos. sala, cozinha. BWCs. lavanderia. garagem - Terreno: 390m" - A$ 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 dispensa - 2° piso: 1 suite, 3 quartos. sala ampla, dispensa. banheiro e TERRENO
com 402m2 - A$ 110.000.00 (aceita carro ou imóvel de menor valor)

�oY��� ;�f�,
-

4A��a��!�ibw�a���I��ó�:r�g��é�iOp��õ�i�uLtE�1ÖR�a��u�;a:�vueei���al�Vea��:�:: �:�h�Oeeeá�:�
ampla. Terreno: 392m2 (todo murado) - R$ 80.000,00 (negociável e parcelado)
• ILHA DA FIGUEIRA - Rua Pe. Donalo Wiemes (a tüõrnts. Capela N. Sra. Aparecida) - Casa de ALVENARIA de
110m2 com 3 quartos, sala. cozinha, banheiro, dispensa e garagem - R$ 45.000,00 - Aceita troca por imóvel em

BLUMENAU

;a�:�dAe�i�,Áb��heiro� �i��e��aM:�'Zr��e�R�i-e�;e�� 6'1��qe_ -R�A5s0�og�.6'k(��e��I�u���ótelu:t�o�$s�I.�·0���bn�aí
ou süío)

SíTIOS

Lindos lotes residenciais - em vários pontos � loteamentos aprovados -

prontos para conetrutr.
•

Venha morar no que é seu

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

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

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

Rua João Januário AYAOSO - 125m2 - R$ 500,00 com lelefone

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

.- _ .
I CRECI N2 1589 J I

: BarJa Sul :
: Imóveis :
I I

: FONE: (047) 372-2734 :
I VENDE I
I TERRENOS I
I 1 - Terreno cl 1.044,50m' (28,OOx37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na IBarra - (defronte Ciluma)

I 2 - Terreno cl 358,OOm', Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos Girolla - R$ 19.000,00 I3 - ,Terreno cl 378,OOm', Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00

I 4 - Terreno cl 673,58m' - Rua Bertha Weege, defronte Agha, na Barra - R$ 19.000,00 I- 50% entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.

I 5 - Terreno cl 329,00m' (14x23,50) - R. Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 12.000,00 Iaceita carro até R$ 8.000,00

I 6 - Terreno cl 600,60m' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 16.000,00 I7 - Terreno no Residencial Imperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo

I até 10 x - Total R$ 11.000,00 I8 - Terreno cl 408,70m', Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00

I SíTIOS I
I

1 - Sitio cl 137.50Q,OOm', área toda plaina localizado em Garibaldi, distante 5 Km

Ida Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 110,OOm'

I e a outra cl 117,00m' com laje' e uma de madeira cl 80m', duas granjas de porcos Icom capacidade para 300 porcos, uma área para reprodução, dois galpões com a

I área total ,de 280,OOm' para embalagem de bananas, 25.000 pés de banana e uma Ilagoa enorme de peixes - R$ 180.000,00 - aceita caminhão

I CASAS I
I

1 - Casa de alvenaria cl 60,00m' - Terreno cl 718,OOm' - Rua Júlio Pedri - Vila Nova

I. R$ 42.000,00 '

I
2 - Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma cl 60,00m' semi-acabada,
lerreno cl 2.013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n". Aceita outro I

I trnóve! como parte em pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, IVila Nova - R$ 130.000,00 - Negociável
I 3 - Casa madeira dois quartos, demais dependências, dois galpões em alvenaria, Ium com 60,OOm' e outro com 50,OOm' - Rua Willi Günther, na Barra - R$ 30.000,00

I 4 - Casa alvenaria com 190,00m' - terreno 485,00m' (20x24,25) Jaraguá 99 - Rua I929, lot. Alfredo Butzke - Lateral Bertha Weege - R$ 37.000,00

I 5 - Casa alvenaria com 250,OOm' outra com 180,OOm' - duas salas com 72,00m' I
I

e mais um galpão em alv, cl 66,00m' - Terreno com 1.677,OOm' - Rua Rio Branco,

Iquase esquina- Reinoldo Rau - R$ 400.000,00 (negociável).

I APARTAMENTOS
I1 - Edifício com 2 pavimentos tendo a área total de 404,OOm', com 4 aptos, 4

I garagem, churrasqueira - rua Egidio Busarello, 324 - Lot. Papp, na Barra, área nobre I- R$ 110.000,00 - 70% de entrada 't- saldo a combinar

I LOCAÇÃO I
I

1 - Salacomercial c/36,00m', Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$270,00 \
2 - Sala comercial c/34,62m', Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege - Centro - R$ 200,00 I

I 3 - Sala comercial cll OO,OOm', Rua PastorA. Schneider, 871 , na Barra - R$ 400,00 I4 - Sala comercial cl aproximadamente 30,00m' - Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120,00

I 5-ApartamentoG/l quarto,2bwc,garage(ß-RuaAngeloRubini,1223,naBarra-R$230,OO I
I 6-Apartamento cll quarto, garagem edemais dependências, Rua Ercllio Bertoldi, (Rua508), na Barra

I-R$180,OO

I 7 -Apartamento cl2quartos,garagem, RuaJoaquimA Girolla, 21 0- Lot. Papp, na Barra- R$ 290,00 I8· Apartamento c/2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 880, na Barra - R$ 250,00

I 9 - Apartamento c/2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egidio Busarella, 324, na Barra - IR$270,OO
1- la - Apartamento cl3 quartos, garagem e demais dependências, Rua PastorA. Schneider, 1187. na I
I Barra-R$250,00

11 - Apartamento cl3 quartos e demais dependências, Rua Pastor A. Schneider, 759, na Barra - R$ I
I 230,00 I12 - Casa alvenaria cll quarto e demais dependências, Rua Irmão Leandro, 3400 - Tifa Martins - R$

I 150,DO I'
I

13 - Casa de alvenaria cl3 quartos, garagem e demaisdependências, Rua 790, Lot. Reichow, na Barra

I-R$250,OO

I 14 -Casa de alvenaria cl3 quartos, garagem e demaisdependências. Rua Wolfgang Weege, slnº, na

IBarra-R$200,00 '

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

GORREIO,.D,O· .. ROVO·.·.·····.· · C?��.��I.�I�����. � 7

TERRENOS

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

dep., sacada cl churrasqueira - Valor Tota/ R$
64,000,00

- Apto cl 123m2 com suíte + 1 quarto e demeis
äep. sacada cl churrasqueira - Valor Tota/ R$
54,000,00

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

- Apto. cll suite+2qtosou 1 suite + 1 qtoedemaisdep .. todostêm sacada c/churrasqueira. Ent. apartirde R$16.800,00+ parcelasa partirde R$ 751 ,73corrigidas
peloCub.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl306m', com suite + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas de garagem. Edicicio com grande área social (piscinas térmicas,
salõesde festas,salasde jogos, quadra deesportes, quiosques ... ) Valor: R$142.000,OOsem acabamento interno.
Edifício Tower Center- Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. n" 703 e 11 03: 2 qtos e demais dep. - Entrada a partirde R$28.400,OO e assumirparcelasde condominio de construção de R$ 778,44
- Salas comerciais executivas, em diversostamanhos, com preços a partirde: Entrada R$18.500,00 e parcelas de R$ 501,91.
Edifício Tulipa - Rua Ângelo Schiochet, pröx, ao Beira Rio
-1 Sala comercial c/r t t, 14m'de área total (1 08,57m'de área útil). Entradade R$45.1 00,00 + assumir parcelas de condominio de construção de 2,404 Cubs

(R$I.088,OO)
-

Condomínio Residencial Prímu'la- Rua ArthurGumz, Vila Nova (Próx, ao Fórum)
-Aptoc/suüe-i 1 quartoedemaisdep., cll vagade garagem - Entradade R$25.500,00e assumirparcelasde condomíniodeconstruçãode 1 ,746Cub's(790,20).

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Ed. Dianthus- Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 cl225m'- suite + 2 quartos, sacada clchurrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão
defestas, piscina. Preçototalinciuindoacabamentodiferenciado- R$125.000,OO
- Apto. 303: cl219,OOm' - suüe - 2 quartos, dep. empregada,sacada cl churrasqueira, 2 vagasde garagem, salão de festas, piscinas
- Preçototal sem acabamento- R$110.000,OO
- Apto'c! suíte + 2 quartos e demais dep., Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet - R$ 85.000,00 (entrada + assumirlinanciamento)
- Apto. cl2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Apto. CIsuite + 2 quartos, bwc social, sacada clchurrasqueira e demais dep., área total de 92m' - Rua Bahia - Entrada de R$ 27.000,00 + financiamento de R$ 28.000,00
Casa em alvenariac/212,00m', numterreno c/420,00m'- Rua Luiz Spézia, n" 1 01 - próx. aoAcarai - R$120.000,OO

'

- Casa em alvenaria c! aprox, 260,OOm'- R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$150.000,OO
-Casa'de alvenariacl aprox. 150,DOm'- Rua MaxWilhelm - R$ 75.000,00- Tróca-se porterreno centralde até R$30.000,000uoutracasa.
- Casa semi-acabada de.alvenaria cl 125,OOm', num terreno de 945,00m' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca porcasa mais central
- Casa em alvenaria c/200,OOm'-1 suíte- 3 qtos, dep. de empregada completa edemaisdep., boa áreachurrasqueira, garagem para 2 carros- Rua Heinrich August
Lessmann, 230- R$58.000,OO
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, nurn terreno c/450,00m' - R. Ferdinando Krueqer s/n", lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa cl181 ,00m'- 4 quartos, 2 banheiros, demais dep., c!garagem p/2 carros. Com uma edicula em alvenaria cl55,OOm'- Rua Irmão Leandro; 750 R$ 85.000,00
- Casaem madeirac! 150,00m', terreno c! 595,00m'- Rua Martin Stall- R$47.000,OO
- Sobrado ern alvenaria corn 350,00rn'- Rua LeopoldoJansen, 20 - R$ 200.000,00
- Casa em alvenaria cl 12D,OOm' - rua Arthur Henchel, 46 - RS 60.000,00
- Casa em alvenaria cl 225m' - terreno c! 551 ,00m' (semi-acabada) - Rua Edward Krisch 320 - R$ 11 0.000,00
- Apto 1 quarto e demais dep.' Rua Guilherme Hering 70, Ed. Érica
- Apt02 quartase demais dep. - RuaJosé Emmendoerfer, 1533 - Ed. Petúnja
- Casa de madeira c! 4 quartos e demais dep. - Rua José Emmendoerfer. 1631

- Terreno cl43.689;00m' - RuaJoinville, próx. Persianas Engler.
- Terrenocláreade22.892,OOm'- Rua Rodolfo Tepassé, a 100metrosda Rod. BR 280- R$50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de 102.752,OOm'- Rua WalterMarquardt, próx. ao Posto Cidade II.
- 2terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao ColégioJulius Karsten - R$ 15.000,00 cada
- Terreno c/450,OOm'- Loteamento Versalles, final da Rua Ferdinando Krueger- R$15.000,OO
- Terrenoc/350,OO- R. LaferaldaJosé T. Ribeiro- Próx. Tubos Mohr- R$10.500,OOou entrada R$ 3.000,00+5 parcelasde R$I.500,OO
- Terrenoc!86.000,OOm'- (20.000,OOm'planos) - Barrado RioMoiha, 500 metros da gruta - R$45.000,OO
- Terrenocl364m'- Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$15.000,00
- Lote de esquinacl51 O,OOm'- Loteamento Renascença- R. PrefeitoJosé Bauer- Vila Rau - R$17.000,OO
- Lote c! 362,18m'- Loteamento Renascença - Vila Rau - R$15.000,OO
- Lote n" 09c1442,DOm', no Loteamento Hruscka- Bairro São Luiz- R$12.000,00
- 02terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de4.200,OOm'- R$ 42.500,00, cada terreno

-01 terrenocom 550,OOm' na Rua Martin Sthal, próx, Fórum - R$42.000,00
-02terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$15.000,00 cada
- Lote n'Ol, cl688,27m2Jocalizado ao lado do portão de entrada no loteamentofechado" Condominiodas Azaléias" - R$25.000,OO
- Terreno cl378,OOm' - Rua Celestino Depiné, LoteamentoChampagnat
- Terreno c/630,OOm'- Rua Joinville, ernfrente ao LíderClub - R$ 75.000,00 à vista troca por outro imóvel ou área construida.
- Terreno cl 364m' - Rua Erich Sprung - Água Verde - R$15.000,OO

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Salas comerciais em diversos locais.
- Casa em alvenaria c/3 quartos e demais dep. - Rua João Planinschek, 685 - fundos
- Casa em alvenaria c! 3 quartos e dernais dep. - Rua Erich Sprung, Bairro Água Verde
- Casa de madeira c/3 quartos e oernats dep. - Ruajosé Teodoro Ribeiro (fundos don" 355) - Próx. a Indumak
- Apto. c/2quartos, dernaisdep., Rua Epitácio Pessoa, 421 - Ed. Ernilie
- Apto. cl2 quartos, sala/copa, cozinhae banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.

- Apto. c! 2 quartos, 2 bwc's e demais dep. - Rua Eleonora Sallsr Pradi, 307 - Ed. Antúrio
- Apto. c/2 qtos e dernais dep. - Rua Marina Frutuoso, 909- Ed. Aster (Fundos do Angeloni)
- Aptoc/suite+2quartosedemaisdep. - Rua Barãodo Rio Branco- Ed. Schiochet
- Apto cl3 quartos e demaisdep. - Av. Mal. Deodoroda Fonseca, prédio Banco Bamerindus.

_ I .

- Apartamentosno Ed. Dianthus- Rua Marina Frutuoso esq. cl AngeloSchiochet, clsuite + 2quartos, dep. empregada e demaisdep. (sacada dchurrasqueira., 2 vagas
de garagem), prédio com salão de festas e piscina.
-AptosnoCondominioResidendaiAmaryllis-RuaÂngeloTorine1li, VilaNova(I'locação),comsufte+ 1 ou2quartosedemaisdep.,sacadaclchurrasqueira,garagemeboxparadepósito.
-Casaalvenaria4quartos edemaisdependências- RuaJosé Ersching- fundosCarroceriasHC

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL':. APARTAMENTOS
Residencial Clarice Koch
- Apto 204 - áreas de: 115,66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina Frutuoso
Entr. de R$ 26.768,84 + 27 pare. de R$ 508,43. Previsão de entreg� 30/06/2001

- Apto 104 - áreas de: 115.66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina Frutuoso
Entr. de R$18.429,06 + 27 pare. de R$ 472,54. Previsão de entrega 30/06/2001
Ed. Pérola Negra

- Apto 201-áreas de 173,30m2 total e 1 07.12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 53.8�4,39 + 11 pare. de R$ 844,81. Previsão de entrega 30/06/2.000

- Apto 1 01-áreas de 173,30m2 total e 107, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr.de R$41.359,69 + 11 pare. de R$ 844,81. Previsão de entrega 30/06/2.000
Residencial Ágata

- Apto 101 - áreas de: 162,30m2 total e 100, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R.Nelson
Nasatto - R$ 80.000,00 (NEGOCIAVÉIS). Pronto para morar

- Apto 401 - áreas de: 161,41 m2 total e 99,52m2 privativo - Suífe + 2 quartos - R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Pronto para morar
- Apto 501 - áreas de: 162,30m2 total e 100, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - _R. Nelson
Nasatto - R$ 85.000,00 (NEGOCIAVÉIS) Pronto para morar

Residencial Jade
- Apto 101 - áreas de: 152,05m2 total e 91 ,43fn2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$11.651 ,36 + 46 pare. de R$ 832,24. Previsão de entrega 31/10/2002
- Apto 102 - áreas de : 113,86m2 total e 64,57m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$ 8.725,22 + 46 pare. de R$ 623,23. Previsão de entrega 31 li 0/2002
Residencial Esmeralda

-Aptos cl suíte+2 quartos-áreas de 21 0,34m2 total e 128,78m2 privativo-R. João Pieolli
Entrada de R$968, 13 + 65 pare. R$968, 13(1 º..andar) e Entrada de R$1.062,33 + 65 pare. R$
1.062,33(demais andares) Lançamento

- Aptos cl suíte+ 1 quarto-áreas de 1 05,36m2 total e 64,74m2 privativo-R João Pieolli - Entrada
de R$ 486,64 + 65 pare. de R$ 486,64(1 Q andar) e Entrada de R$ 533,99 + 65 pare. de

R$633,99(demais andares) Lançamento
Início das obras: Janeiro/2.000 e previsão de entrega Fevereiro/2.004.

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). Previsão de entrega 31/12/99
- Apto 401 - área çJe 202,41 m2 total e 124, 16m2 privativo - Suíte(el hidro) e 2 quartos - Rua

Jorge Lacerda - R$ 95.000,00 (negociáveis) Previsão de entrega 31/12/99

Preços dos apartamentos válidos até 31/08/99.
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REF. 430 - Casa de alvenaria com I 04,OOm2, 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 alvenaria 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$ 28.000,00 (aceita carro ou terreno de menor valor).
REF. 30 I - Casa de ai venaria 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.

o
REF. 359 - Casa em alvenaria com 150m2, na Rua Paulo Schiochet, Centro (Próximo
Angeloni), com suíte e 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem e churrasqueira. Murada
com portão eletrônico. Terreno com 300,00m2. Valor: R$ 85.000,00

-

REF. 452 - Terreno com 392,00m2, na Rua José Emmendoerfer - Centro. Valor: R$
25.000,00.
REF. 77 - Terreno com 405,00m2, na Ruà 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 COI1l 1.600,00m2, na Estrada Bananal do Sul. Valor: R$ 27.000,00.
REF. 192 - Chácara com 200.000,00m2, na Estrada BrüderthaI. Valor: R$ 65.000,00.
REF. 222 - Chácara com 20.800,00m2, na Estrada Corticeira, Valor: R$ 50.000,00.
REF. 103 - Chácara com 13.475,00m2 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!

VILSON C,ORRETOR DE IMÓVEIS
RUA CEL. PROCÓJl/O GOMES OE OLIVEIRA, 1207 • JARAGuA 00 SUL - SC -

FONE: 371-2357
VENDE

CONDIÇÓES
DE

PAGAMENTO

ENTRADA

,R$800,OO

PRESTAÇÕES
R$200,OO

REAJUSTE PELO
CUß SINDUSCON-SC.

• '2 DORMITÓRIOS fjf
• SACADA�
• SlJLÃO QE FESTAS�
�" CHURRASQUEIRA rX
• PMY GROUND fjf
• �PIJÀ ÁREA DE LAZER rK

Lar Imóveis

Terreno na Rua Amazonas com 6,000m' - Centro.

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

Terren� no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira - com 397m'.

Terreno na Rua Pastor Alberto Schinaider cl 3080m' - Aceita-se troca.
}

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

Lote na Rua Angelo Minei cl 300m'.

Lote na Rua João Planinschek cl 330m'.

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais 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 RioMolha cl 30 mil !TI'. Aceita-se carro no negócio.

ORAÇÃO DE SANTA CLARA

Pela intercessão de Santa Clara
o se nhor todo poderoso me

abençõe-s e me proteja, volte para
mim seus olhos misericordiosos,
me dê paz, e tranquilidade,
derrame sobre mim as suas

copiosas graças e depois dessa
vída, me aceite no céu em com

panhia de Santa Clara e todos os

Santos. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Fazer os pedidos à Santa Clara,
um de negócios, e dois impos-

SON}fANDO
ACORDADO ...

Aproveite as oportunidades
que o CORREIO DO POVO está

dando para você.
Confira as melhores ofertas

dasemana.
síveis.
Rezar tlurante 9 dias, 9 Ave
Marias com uma via cesa. Deixar

queimar no último dia. Mesmo sem \

Fé, seu pedido será aceito.
mandar publicar no último dia. RH

LEIA - LIGUE - ANUNCIE -

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



M.fl'd!Q.
VEíCULOS NOVOS

E USADOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

�

elCU os
Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 1999

o
....

aVia0 Hayabusa
A Suzuki

surpreendendo os

adversários Honda e

Kawasaki, que tinham.
as máquinas mais
velozes do mercado,
lançou a GSX 1300R

Hayabusa, que chega
ao mercado brasileiro
sendo a moto de série
mais veloz. Na frente,

I

o conjunto óptico foi
fixado numa bolha que
se sobressai à frente,
ao lado duas tomadas
de ar dividem espaço
com os piscas
direcionais, formando
um desenho simples e

eficiente. Já o assento,
de pequeno porte,
pode transportar até
duas pessoas, mas se o

carona não desejar ir

junto, uma proteção é
colocada no assento do A velócidade atingida de 325 km/h é a mesma que um avião utiliza para decolar
carona deixando a

moto totalmente racing.
O painel de

instrumentos, grande e

cheio de luzes, veio
com marcador de

combustível,
temperatura,

SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES
.....

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

contagiros e um,

velocímetro, que
deixam o painel
praticamente completo.
Uma das novidades é o

check-up ào sistema,
que a moto auto-

realiza quando ligado
o contato, fazendo com

que os ponteiros
cheguem até as marcas

finais, numa espécie de

calibragem para testar

se, tudo está bem. A

Hayabusa contém o

mais potente motor

colocado em uma moto

de série, completado
com um propulsor de
formato igual ao usado
na SRDA 750, ou seja,
quatro cilindros em

linha, duplo comando
no cabeçote, quatro
válvulas paI: cilindro e

um enorme conjunto
de borboletas na

admissão, que é feita

por injeção eletrônica

(de dois estágios).
Com uma

aerodinâmica perfeita,
mais de dois metros

de comprimento e

pesando em torno de
215 kgs, a Hayabusa
conseguiu fazer
manobras rápidas com

segurança, graças a

harmonia no conjunto
conseguida pela
Suzuki. A velocidade
máxima alcançada pela

Agora, você liga e o Posto Mime'

entrega água onde você quiser
'

a

moto foi de 325- km/h,
mais estonteante que a

velocidade só o preço,
que é de R$ 29.500. O
nome eleito da
motocicleta é o mesmo

de uma ave de rapina,
que peregrina pelas
montanhas do Japão à

caça de pequenos
animais e outros

pássaros. A Honda tem a

Blackbird, que significa
, pássaro preto, e que
detinha o título de ser a

mais rápida moto de

série, que foi agora
para a Hayabusa.

Água leve e natural II
, , ,

. Certificado de garantia
. __ D�_s._e_s_u_nd_a_a_s_exta: das 7:30h as 18:00h - sabado: das 7:30h às 12:0._0_h__ �oncedido pela natureza "

Revendedor exclusivo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VOLKSWAGEN
[}[?!l1JlJDßf?(f))
Veiculos 370-2022

Vende-se Parati, ano 86, em

bom estado, preço a

combinar com Ruti. Tratar:
374-1103.

CHEVROLET

Vende-se u� Mille, ano 97,
vermelho, completo menos

ar condicionado,
valor R$ 6.900,00

Assumir quinze parcelas de
R$ 226,00. Tratar:

371-0485 com Lorival.

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
VEíCULO ANO COR COMBo

FIORINO 1.0 95/95 BRANCO GAS.
SAVEIRO CL 91/91 BRANCO GAS.
VERONA LX 91/91 VERMELHO GAS.
GOLCL 88/88 BRANCO GAS.
ESCORT GL 16V H 97/97 VERDE GAS.
ESCORT HOBBY 94/94 DOURADA . GAS.
ELBA S 88/88 AZUL ÁLC.
IPANEMA SUE 91/91 MARROM GAS.
PALIO EL 97/97 PRETA GAS.
PAMPA LX 90/90 VERMELHA GAS.
RANGER XL 95/95 . PRATA GAS.
PARATI GLS 1.8 92/92 VERMELHA GAS.
SANTANA QUANTUM SPORT 90/90 BRANCA GAS.
BRASILlA 78/78 BRANCA GAS.

,

BRASILlA 77/77 BRANCA GAS.
FIESTA 1.0 97/98 PRETA GAS.
KA 1.0 97/98 PfiETA GAS.
BELINA GLX 88/89 CINZA ÁLC.
JEEP 62/62 AZUL GAS.
RANGER XL 97/97 BRANCA GAS.

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

ALFA 164 COMPLETíSSLMO 95 CrNZA

VECTRA COMPLETO 98 BORDÔ
GOLMI 98 BRANCO

GOL 97 BORDÔ
ESCORTSW 97 BORDÔ
CORSA SUPER 4 PORTAS 97 BRANCO

KADETTGL 96 PRETO

RANGERSTX 96 AZUL

PALIO EDX 96 VERDE

PARATI CL 96 VERDE

SANTANA QUANTUM GL 95 BEGE

SANTANA QUANTUM CL COMPLETA 95 PRATA

TIPO CI TETO, RODAS COMPLETíss LMO 96 GRAFITE

TIPO COMPLETO 4 PORTAS COM TETO . 95 AZUL

GOL 1000 94 PRATA

SANTANA GLSI COMPLETA 94 PRETA

ESCORT 1.8 94 AZUL

ESCORT 91 BEGE

OPALA COMODORO 4 PORTAS 90 BRANCO

.ESCORTGL 88 BEGE

UNO 1.5 88 PRETO

CHEVETTE 88 PRETOONrx

MONZA SLE 87 BRANCO

ESCORT 87 AZUL

PRÊMIO 86 VERMELHO

FUSCA 84 BEGE

MOTOS

XL 125 84 VERMELHA

TITAN 97 AZUL

XT600 94 AZUL

OUTROS

Vende-se teclado Yamaha,
modelo PSR 520 com estante

para 2 teclados.
Valor: R$ 600,00.
Tratar: 979-0976

NÃO PERCA
ESTA CHANCE!
• Adquira sua casa

própria (terreno,
apartamento ou

material de

construção.
Pagando apenas

R$128,00 mensais

Regata���Motos
REGATA COMÉRCIO DE MOTO LTDA.

II

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

Reincido Rau, 399

-NA COMPRA DE
UMA MOTO OKM'NA

,REGATA MOTOS

MARTELINHO DE OUR
Tecnologia em microfunilaria

Desamassamos seu veículo sem afetar a pintura
Serviço realizado no mesmo dia

Orçamento sem compromisso
Custo muito menor do que o sistema convencional

-

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

Quer trocar de carro?
Quervender ou negociar?

Está precisando de peças e
I

acessórios?
.

Está procurando no lugar certo!
Classificados de Veículos do CP.

TODOS OS SÁBADOS
GANHE UM CAPACETE DE
BRINDE E 30 LITROS DE

COMBUSTíVEL!
PeçaslVIoto

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

Fone: Jaraguá do Sul - SCRUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

NGAo F I C I
Latoaria,
Pintura e

M A R INA
Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371';'3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

(lU'flCIiD 2. IIDRA
372-3210 I 975-0109\

Mecânica
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUA DO SUL, 7 DE AGOSTO DE 1999 CORREIO DO POVO
VEíCULOS -3

MarcaIModelo Descrição Valor do Veículo Prazo Pes.Jurídíc Pes. Física

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

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

CONSÓRCIO BÁSICO
CHEVROLET

R$ 9.966,00
Pessoa Jurídica - R$ 187,51

,

Pessoa Física - R,$ 195,39 J

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

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

EMMENOÖRFER Com. de Veículos ,...Ir- .....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A revolta do 206
porque o modelo poderá
atingir os 210 km/h e

acelerar de O a 100 km/
h em apenas 8,4
segundos. As suspensões
ganharam calibração
mais firme para deixar o

,
I

veículo menos

vulnerável e mais

estável. As buchas de
borracha dos braços
dianteiros

_) foram
substituídas

por juntas
esféricas e

na

suspensão
traseira vem

com barra
estabilizadora
de maior.
diâmetro. Os

A Peugeot francesa já
lançou a versão mais

'esquentadinha' do
nosso Pel'í'geot 206, e que
deverá chegar ao Brasil
devido ao sucesso de
vendas que já está sendo
com as versões Soleil.

Passion e Rallye. A nova

versão é denominada
206 516, tendo um

propulsor de quatro
válvulas por cilindro,
motor de 2.0 litros e 137

cv, o que faz diferença
na hora de acelerar,

Tel. 973-5627 /9Z3-3034/371-0196

o esportivo
<. ainda não

tem data
para

chegar ao

Brasil

.

freios a dísco nas quatro
rodas com ABS são de
série. No interior,
volante e bancos

esportivos são revestidos
em couro, como também
as laterais das portas. A

manopla da alavanca do
câmbio e os pedais com

acabamento em alumínio

completam o interior.
São opcionais o teto

.

solar elétrico, air-bags
laterais, CD com

magazine e o sistema de

navegação por satélite.

Por fora o 206 516 tem
faróis com refletores

duplos de superfície
complexa, que permite

.
maior eficiência de

iluminação e baixo
ofuscamento, e pára
lamas levemente

alargados para suporta
as rodas de 6 x 15

polegadas de diâmetro
com pneus de perfil 55.
O preço ainda nem foi
discutido, mas deverá
ser salgado, mais valerá
a pena.

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

I
O F I C I N A D E L A T O A R I A E IP I N T U R A
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CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - CENTRO - R. GUILHERME DANKER - e/190.00m' .• e/3 quartos., 2 bwes, sala de estar e

jantar, cozinha, lavanderia. churrasqueira e garagem - RS 80.000.00
GÓd. 1009 - CENTRO - R. LEOPOLDO A. GERENT 120m' - c/2 qtos - R$ 85.000,00
GÓd. 1021 - R. LEOPOLDO MANKE - sobrado e/140m'- R$ 60.000.00 - Aceita parcelamento
GÓd. 1022 - CENTRO - Erich Mielke c/150m' - 4 qtos, 2 bwc - R$ 90.000.00
Cód. 1026 - CENTRO - Rua Walter Janssen - e/117.31m' e/3qtos - R$ 69.000.00
GÓd. 1117 - CZERNIEWICZ- R. Erwino Bublitze/144m', c/suíte. 2 qtos - R$ 62.000,00- Aceita apto em

Blumenau

GÓd. 1118 - BARRA - RES. DNAJULIANA c/150m' - suíte + 2 qtos. - Aceita imóvel menorvalor- Aceita

terreno

GÓd. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - R. Horácio Pradi c/ aprox. 90m'. e/3 qtos - R$ 35.000.00
GOO. 1214 - R. JOSE EMMENDOERFER - cl 230m' - Suíte, 2 qtos, escritório dep. de empreg .•

- R$ 96.000,00
GÓd. 1216 - JGUÁ ESQUERDO - R. Luiz Spézia e/215.00m'. nova, c/ suíte. 2 qtos - R$ 125.000.00
GÓd. 1352 - VILA NOVA - Rua Henrique Spengler c/376m' - suíte. 2 qtos, escritório, piscina, garagem
par 4 carros - Terreno e/900.00m'
GÓd. 1353 - VILA NOVA - R. Euzébio Depoy c/ aprox. 200m'. c/suíte. 2 qtos, piscina - R$100.000.00-
Aceita chácara, apto.
GÓd. 1371 - VILA RAU - Casa nova próx. a Ferj e/90m', 3 qtos - R$ 36.000.00
GÓd. 1372 - VILA RAU - Casa mista nova e/70m' - R$ 26.500.00

TERRENOS
Cód. 2007 - CENTRO - Rua Marinã Frutuoso cl 1.020m' - R$ 60.000.00
Cód. 2014 - CENTRO - Rua Oscar Mohr, cl 421 ,04m'- R$25.000,00
Cód. 2072 - AMIZADE - cl20.570m'- R$ 120.000,00
GÓd. 2112- BARRA- Res. Dna. Juliana cl 430m'- R$16.000,00
GÓd. 2116 - BARRA - Res. Joaquim Giroila, de esquina cl 598, 10m' - R$ 25.000,00
GÓd. 2117 - ROD. PARA POMERODE - próx. Met. Lombardi cl 46.000,00m'
GÓd. 2175 - CZERNIEWICZ- Terreno alto cl 1.141m'- R$25.000,00'
GÓd. 2193 - FIGUEIRA- LOT. JUCA cl307,50m'- R$12.500,00
GÓd. 2214 - JGUÁ ESQUERDO de frente cl 500,00m' - R$ 20.000,00
GÓd. 2216 - JGUÁ ESQUERDO, esquina entrada Juventus cl 479,00m' - R$ 27.000,00
GÓd. 2314 - VILA LENZI- ao lado Escola Giardini Lenzi cl 3.813,00m' - R$ 70.000,00
GÓd. 2351 - VILA NOVA- Terreno altocl 646,00m'- R$25.000,00
GÓd. 2373 - VILA RAU - Fundos Tecnosol14 x25 - R$13.000.00

APARTAMENTOS
GÓd. 3001 - ED. ELDORADO - suíte + 2 qtos, semi mobiliado - R$ 65.000,00 - parcela-se o pgto
GÓd. 3002 - RES. AMARANTHUS - oitavo andar, suíte, 2 qtos, 2 vagas garagem - Aceita casa ou apto
menor valor

'

GÓd. 3006 - ED. SCHIOCHET - suíte + 2 qtos, dep. empregada, cl garagem - R$ 80.000,00
GÓd. 3009 - ED. MONTE CARlO - suíte, 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, 2 vagas garagem - sem

, acabamento final.
GÓd. 3013 - ED. SilVIO PRADI- CENTRO - Prédio OKm. Com suíte, 2 qtos - R$ 75.000,00
GÓd. 3015 - ED. MAGUILÚ -2qtos, cl garagem - R$35.000,00
GÓd. 3020 - Ed. Riviera - 2 qtos, 2 bwc, garagem - R$ 25.000.00 + finane.
Cód. 3211 - ED. FRAGATA - novo cl 2 qtos - R$ 20.000,00 + financ.

,

GÓd. 3352 - VilA NOVA - suíte + 1 qto, sacada cl churrasqueirra - NOVO - R$ 54.000,00

SALAS COMERCIAIS
GÓd. 4002 - CENTRO - RuaJoão Marcatto - Ed. TowerCenter 5" andar- Valor de 62,816 Cubs - entrega
em fevereiro/2oo1
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 78m'- R$65.000,OO
GÓd. 4020 - CENTRO- Rua João Pieoili -terreacll17m2- R$ 90.000,00

LOCAÇÃO
GÓd. 602 - Casa de alv. 0/3 qtos na Vila Nova - R$ 600,00
GÓd. 603 -Casa de alv. cl3 qtos-Centro- R$400,00- próx. Breithaupt
GÓd. 606 - Casa de alv. cl suíte. 2 qtos + telefone no Centro - R$ 400,00
GÓd. 610 - Casa de madeira cl 3 qtos - Prox. Correio da Reinoldo Rau - R$280,00
GÓd. 622 - Apto NOVO - Ed. Silvio Pradi cl suíte, 2 qtos, churrascaria individual- R$ 430,00
GÓd. 627 - Apto cl2 qtos +telefone - Res. Maguilú - R$280,00
GÓd. 637 - Apto cl2 e 3 qtos na AV. GETÚLIO VARGAS -CENTRO - a partirde R$ 320,00
Cód. 642 - Apto. PRÓX. PREFEITURA cl 3 qtos - R$ 380,00
GÓd. 646 - Apto. cl suíte, 2 qtos - Ed. Amo Reichow - R$ 550,00
Cód. 647 - Apto. cl suíte, 2 qtos + lelefone - Ed. Isabeila - R$ 440,00
GÓd. 650 - Apto. cl suite, 2 qtos - Rua Barão do Rio Branco - R$ 320,00
GÓd. 660 - Salas cl32m'- estác. próprio no Center Foca - R. REINOlDO RAU - CENTRO - A partirde
R$300,00 ,

GÓd. 671 - Sala comercial cl 250m', próx. Marisol - R$ 800,00
Cód. 678 - Ótima sala comI. cl 3 ambientes - Ed. Miner - Centro - R$ 350,00
GÓd. 683 - Salas comerciais no Centro cl 60m'- R$ 300,00

DISPolVlospe FINANCIAMENTO' IJANCÃRIO JÚNTO'AO
:PÄ:RA AGUISIÇÃO [)O SEU·IMÓVEL CONSULTE-NOS.

I CONV'ÍTE

I
TERRENO

ITERRENO de 2.400m2 - Jaraguá Esquerdo -

R$ 30.000,00
TERRENO Comercial de esquina com 2.400m2
frente para a Bernardo Dornbusch

I
TERRENO de 1.540m2 - Rua Amazonas - Próx.
Scar - R$ ] 00.000,00
TERRENO de 350m2 - Rua Expedicionário
Fidélis Sthinghen - R$ 12.000,00
Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão
II - R$ 9.000,00 cada um

I CASAS ICASA MISTA com 140m2 - Rua Luis

Bortoline, 435 - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
CASA MISTA com 70m2 - Rua Horácio

Pradi; 218 - J araguá Esquerdo, - R$ 22.000,00

I
CASA ALVENARIA com 90m2 - Rua

HoráCiO'1Pradi, 320 - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
CASA ALVENARIA OURO VERDE - Lote

54 - R$ ] 7.000,00 + 18 parco R$ 200,00
CASA ALVENARIA em construção de 98m2
mais casa de Madeiravde 40m2 - Ana Paula

I
IV - Lote n° 158 - R$ 20.000,00

LOTEAMENTOS
FINANCIADOS

I
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE

SÃO CRISTÓVÃO II
RESIDENCIAL FALBOYANT

RESIDENCIAL FIRENSE

Informativo
Imobiliário

AIJS

I

A Associação das Imobiliárias

de Jaraguá do Sul - AUS, convida

a todos Associados para um curso

de avaliações de imóveis, com

(oito) horas aula, à ser ministrado

em Jaraguá do Sul no dia 21.8.99

na Associação Comercial e

Industrial de J araguá do Sul,
maiores informações com Sra.

Dalma ou Cecília.

I No dia 28.8.99 teremos a

comemoração do dia do corretor

de imóveis. Uma festa muito
I

anima�a está sendo preparada. O

local será na aprazível chácara do

Sr. Aldo Salai

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda,
CRECI W 572-J

LOCAÇÃO

OPORTUNIDADE PARA COMPRA.
CONFIARA NOSSOS PREÇOS!!!

04 . JOÃO PESSOA + Casa alvenaria 'semi-acabada cl l()(lm2 ct :\ dnnn.. bwc, sala.
cozinha. garagem toda murada + H.,� 17,000.00 (aceita purcclnmcntoi
05 + CI:NTRO + Casa c/,100.m2 + I suíte + 1 dorrn .. piscina. 2 garagcns ct portão eletrônico
- R$ 120.()OO.f.lO
()(l + .IARAGU;\. ESQUERDO + Casa Alvenaria ct 70m1. 4 dorm .. sala. cozinha. bwc. ct

garagem + R$ 22,[)()().j)()

07 + VII.A NOVA + Casa mista ct 148.m2� .. édorm .. sala. cozinha. 2 bwcs. cl garagem +

casa atv ct 32m2 + terreno cl MHm1• R$ 41l.()()O.IlO + Aceita troca menor vator. terreno/

OI - CENTRO - Sala com. (3 amhicntesl- (Prédio Centro Odontológico) - R$ 250,00
02 - VILA I..ALAU - Apto próx. Marisol - 2 dorm .. c/ garagem - R$ 250.00
03· CENTRO + Apto· Ed. Argos - 10 Andar - I suíte + 2 dorm. ct depeno - cl garag.' - R$
450.0()
04 - CENTRO - APTO - CD. SCHIOCHET - I suíte + 2 darm .. c/ garagem - R$ 500,00
05 - CENTRO - APTO - ED . .lARAGUÁ - 2 dcrm .. ct garagem - R$ 280.00
n6 - CENTlio - Apto - CD. CARVALHO - 3 dann .. c/ garagem - R$ 500.00
07 - CENTRO - APTO - CD. ITALlA - 2 dortn. c/ garagem - R$ 300.00
'.18 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - I suíte + I dorm. c/ garagem - R$ 33n.oo
ti9 - CENTRO - APTO - ED. IMPERADOR - 2 dorm. c/ garagem - R$ 330,00
10- CENTRO - KITINETE - ED. KAIUNE - I dorm. si garagem - R$ 150.00
II - VILA LALAU - CASA ALV. (Pröx. Weg II) - c/ suíte + 3 dann. c/ garagem - R$
450.nO
12 - VILA NOVA - CASA ALV (Prôx. Forum) + :\ donn. et garagem- R$ 3:\0.00
13- ÁGUA VERDE - CASA ALV. (Prúx. Feri) - I surre - 2 darm. c/ churrasqueira - R$
-'50.00
14 - CZERNIEWICZ - CASA ALV. (Pröx. CoI. A. Bauer) - 4 donn. cl garagem - R$ 450.00
15'- VILA LALAU - CASA ALV. (Próx. Weg II) - 3 dorm. cl garagem - R$ 250.00
16 - NOVA BRASíLIA - CASA ALV. (Próx. Arte Lage) - 2 dorm .. cl garagem - R$ 330,00

,17 - ESTRADA NOVA - CASA ALV. (Prox. Brasão) - 2 dorm. c/ garagem - R$ 200.00
18 - VILA RAU - CASA ALV. (Próx. FER.I) - 3 dormitórios c/ garagem - R$ 270,00
19 - VILA NOVA - CASA MAD. (Próx. Gal. Vasel) - 3 dorm. c/ garagem - R$ 2-'0.00

08 - ÁnUA VERDE - casa alvenaria ct J50m2• 2 hwcx. sala. cozinha. ct garagem p/2
carros + Terreno ct 450m2 - R$ fl().O((rI.f�()
09 - CI:NTRO - Apartamento c/:\ dorm. + 2 hwcs - c/147m2 - R$ 49.()()O.OO
lO - VILA NOVA· Apartamento ct suíte + 2 dorrn. churrasqueira. sacada + ct 145m1 •

R$ ó8.tltHI.tlO I

I J • CENTRO· Apartamento c/:\ d01"111 .. sala. cozinha. ct garagem R$ 45.000.UO - 2 dorm
- R$ 42.1I00JHt
[2 - VILA RAU· Apartamento et I dorm .. sala. cozinha. hwc, lavanderia. si garagem·
R$ IO,()Oa.on rnais financiamento dc R$ 120.()() mensais
13- RIO CERRO - Acesso à pomerode - terreno cl área 2.280m' (23x I 00) - R$ 50.000.00
14 - GtARDINll.ENZI - Terreno c/ 788m' - R$ 15.UOO.01I (parcelado)
1.1 - BI'RNARDO DORNBUSCH - Terreno Comercial cl 380m' - I.1x27 - R$ 32.1J00.1I0
J 6 - J"RAGU;\. ESQUEHDO - Terreno cl (lI 5m2 - Loteamento San Piem - R$ Is,non.oo
J 7 - VILA LENZI - Terreno Comercial cl 1.2flOm1 (20xó()) - Troca por apto central - R$

45.1I01l.1I11

CENTRO (Práx. Holel

alvenaria cl 300m2,
suite + 2 dorm., sala,
cozinha. 2 bwcs,
garagem para 2 carros

com portão eletrõnico,
cl piscina.
I alor'R$ 120.000,00

02 - ßARRA R. CERRO - (Próx. Malwec) + Sobrado cm alvenaria cl IJRm2 - cl3 donn ..

2 hwcs + dependência (semi-acabado) + sala comercial cl garagem et 15(l1112 - Terreno
(l.1d5) - R$ 60.000.00 (aceita negócio)
OJ - CZERNIEWICZ - Casa antiga + terreno ct 2.500m' - R$ IO().OOO,OO

casa

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Engetec!Construtora' e Imobiliária
F'one/Fax: (047) 370-0919 / 370-0819

Rua Padre Francken, 253

·Engetec .

EngeteC VENDE

CRECI934-J

................... � .

o
i-CENTRO

o

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

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

.. • • • s'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,
o

2-CENTRO
o Apto Edifício Jguá cl 3 qtos (1 suíte) + dep, empregada + garagem - Próximo ao Bradesco, o

: Telesc - Ótima localização - Valor R$ 70.000,00' :
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'
o

3-CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vsta privilegiada do centro da cidade o

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

o

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

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

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . .-
o

5 -ILHA DA FIGUEIRA o

: Lote�me,nto do Juca, casa de alvenaria semi-acabada (falta rebocar externo) com 3 qtos -:
o Valor R$ 25,000,00 .

o

: 9 -ILHA DA FIGUEIRA - LOTE
o

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

: 15,000,00 à R$ 20,000,00
- o

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

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

.

o

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

: 11 - VILA LALAU

: Lotes defronte portão dos fundos da Weg II - Valor R$ 20.000,000
.' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e,

o 12 - RIO MOLHA
'

: Casa em alvenaria defronte ao Senai ao lado do Colégio Roland Harold Dornbusch com
o su'te, 2 qtos, copa, cozinha, sala, dispensa, churrasqueira, garagem p/3 carros - Valor R$
: 65.000,00

'

.s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '.

13 - RUA JOINVILLE
: Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalmar, próxima sede ríova da APAE, terreno
o

com 890,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 constituído de salas comerciais o

: e um excelente apto, - R$ 290,000,00 (em condições)

: 6 - GUARAMIRIM

: Casa alvenaria à 500m2 da Rua 28 de agosto, somente R$ 15,000,00

s••
0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e • • • • oe • • • • • • • • • • • • • ., •••••••••••• e e e e e • e • • e • e • • • • • e e e e e e • • • • • e e e e ee

14 -RUA JOINVILLE

.. e • • • • • • • • • e • • e • e • e e e e • • • e e e • • • • • e e e e • e • e, e ...

o

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

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

,.'
:

•• • e e e • e e e • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

8 -VILA RAU

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

;r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-o i=-E-RTA- -Ö-E- -ÁGÖSTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-:

._------------------------------------------------------------------------------------_.
,

-,

-,

o Terreno de esquina com frente para rua Joinville em 30m com área total de o

: aproximadamente 1.400m2 (localizada hoje Pedras Jguá) Valor R$ 180,000,00
.. • • • e • e e e • e • • • • • • • • • • e • e e e • • • e • • • • e • e e e • • • • ••

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)
:••••••• e e • e ••••••••• e ••

\
•••• e •

o
•• I ••• e e • e e •••• e·

16-VILALENZI r

: Casa em alvenaria com 3 quartos, demais dependências, (160m2 de área construída)
o em terreno com 678m2 - Valor R$ 69,000,00
e • e • e • e • e e e e ••••• e ••••• e e e e , •• e •••••• e e e • e ••••••• e e e •• e e • e

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA"' à 100m da Av. Mal. Deodoro
com vista do Centro da cidade. Terreno com aprox. 2.500,OOm2, com casa nova

em alvenaria com aproximadamente 500,OOm2, contendo, linda área de Jardim
com piseine. campo de futebol suíço, árvores frutíferas. Casa com 3 suítes

grandes, 1 quetto de hóspede, atelier, 3 salas (ambientes sociais), varandas,
copa, oozinne, dispensa,

dependência completa de

empregada, lavanderia,
sa{ão 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



ASP! também é Indústria

ARQUITETURA

A SPL desenvolve para as indústrias Alimentícios Sasse,

Fleychmann Royal, Menegotti Industrial, Seara Alimentos e

Zanotti Elásticos, projetos arquitetônicos, projetos de engenharia
de produção; administração,. regularização e construção de obras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ENTREGA NO 2° SEMESTRE DO ANO QUE VEM
r'

• • • • • • • • • • • •

• Apartamentos com 250,78 m' e 267,46 m2*
• 2(duas) vagas de garagem
• Suíte Master com banheira de hidromassagem�<0:

"

• 2(dois) quartos ",� 085: Incorporação registrado no cartório de Registro de imóveis sob número K2-3585�

: �:�aa��tar/jantar • L��f��l� · L����m��[ · �m�I�H ·l�L�lll���� ��I�IU�I��� ·

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

'

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

• Sacada ampla com churrasqueira
• Copa/cozinha
• BWC Social

.

• Dependência de empregada (completa)
• Área de serviço
• Fino acabamento

• • • • • • • •

Apartamento Tipo Cobertura (andar superior)

Fanei Fax:370-0919
J.Í

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

CRECI934-J

Incorporação: Marcolino Cipriani

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

'" I suite + 2 quartos
'" Churrasqueira
privativa
'" Ótima localização
* Preço: R$ 815,00
entrada e prestações
de R$ 543;00

, VENDE: Terreno cl420,OO
São Luis

R$ 18.000,00

\ E!vDE: Alvenaria cl 100,(){)m2,
terreno c/ 476,00m2 - Vila Lenzi - R$
40.000,00

VENDE: Mista cl 100,OOm2-
terreno c/ 510,00m2

( (Schroeder) - R$ 22.000,00

VENDE: Terreno c/ 533,00m2
Rua Carlos Eggert

R$ 40.000,00

VENDE: ALvenaria cl 200,OOm2-
terreno c/ 2. 580, 00m2 - Centro -

Corupâ - R$ 70.000,00

VENDE: Prédio comercialc/384,OOm2
+ galpão c/ 352,00m2 - rua José
Enunendoerfer - R$ 130.000,00

VENDE: Loteamento Adelina

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

ALUGA: Apartamento c/ 2

quartos - Residencial Amizade
R$ 220,00

VENDE: Apartamento c/ suíte + 2

quartos - Ed. Barão do Rio

Branco - Centro - R$ 55.000,00

VENDE: Terreno c/ 15.716,50m2
Vila Nova

R$ 85.000,00

VENDE: Alvenaria c/ 70,00m2
Terreno c/ 392,00m2 - Nereú

Ramos - R$ 18.000,00

A LUGA: Madeira cl 3 dormitârios
Rua Conrado Riegel, n" 3

(Centro) - R$ 300,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CasaprÓx.
Indumak,

com

248,00m2
Contendo ;

.
Suites, I qto,
demais dep.,

churrasqueira,
sar; para 3

carros ter, reru, COm I 200, 00•

, IlZ2 ','
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Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC
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VENDE

Edifício Mônaco, Rua João Mar.catto - Centro, apto de 1

e 2 quartos, entrada + parcelamento direto com a

construtora

IMOBILIÁRIA LEIER LTDA.
CRECI1462-J

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

ALUGA

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

• Apto 2 dorrns, Rua Joinville, próx.
Marisol - R$ 280,00
• Apto 2 darms, Ed. Papp - próx,
Posto Km 7, Barra do Rio Cerro - R$
250,00
• Apto 2 darms, Ed. Húng'aro/ Barra
do Rio Cerro - R$ 290,00
• Aptos 1 darm, sala, cozinha,
bwc, lav., garagem, próx. Scar - R$
230,00
• Aptos 1 dorrn, bwc, Rua

Casa próx. Prefeitura Rio
Molha com

260,OOm2, contendo
I suíte, 3 qtos, demais dep.,
churrasqueira, garagem

para 3 carros, dep. empr.,
escrritârio, piscina, terreno

com 392,OOm2

Casa com3
qtos, demais
dep.,próx
F

.

leischmanll
ROYa4 R$
22.000,00
negOciável

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

• Sobrado alvenaria, c/647m2
c/ 1.400,00m2 todo murado, suíte I
c/ hidro, 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, c/ 2 dorrns, I
Rua 941' frente casa 31, Estrada INova - R$ 200,00

I
SALAS COMERCIAIS

• Sala ComI. c 80,00m2 - Rua I
Eleonora S. Pradi, 125 - R$ I
250,00
• Sala ComI. c/32,00m2 - Rua I
João Januário Ayroso, 1747 - I
R$ 220,00 I
• Sala Comi. c/ 100,00 +

estacionamento, próx. Posto I
Marcolla' R$ 225,00 I
• Sala ComI. Ed. Market place I

- Rua Reinaldo Rau - R$ 220,00
• Sala Comi. c/40,00m2 - Rua I
Marechal Deàdoro da Fonseca I
- R$ 400,00
• Sala ComI. c/60,00m2 - BR- I
280 Km .70 próx. Guincho 2 I
Irmãos - R$ 300,00 I• Sala ComI. c/30,00m2 - Rua

Domingos Demarchi, 170 - R$ I
220,00 I

,

EMPRESARIO!
A "

VOCE JA SE FILIOU A
-

DISK INFORMAÇOES
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar mais. O

Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a Telesc, que
ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando necessitada de seus produtos ou

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

tempos de hoje.
VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES
*

Serviços de utilidade pública, único no Estado com estas características.
* Atendimento personalizado e ao vivo.
* Atendimento diário das 7:30 às 22:00 horas inclusive aos sábados, domingos e feriados.
* As ligaçoes 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 ,\0 banco de dados com sua razão social, nome fantasia,

endereço, número de telefones comerciais e todos os seus produtos e serviços.
_ l

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

DISK
INFORMAÇÓES

900-3000

r

.

,

Rua Reinaldo Rau, 144 - Centro - Fone: 371-9165 - .Jara9uá do Sul- SC

"TRABALHE POR CONTA PRÓPRIA"
Saiu o guia/9ft de: "100 PEQUENAS MÁQUINAS QU E VALEM UMA
EMPRESA", com, endereços, fornecedores, máquinas para fabricar:

velas, suco de laranja, gelo raspado, sacai 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, telemensagern, encadernadora:

fotocopiadoras, vassouras, pipocas, sabão, detergente, etc" são 1 00

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

Correios: Fone (067) 763-5903 - Campo Grande1MS (ligue aqoral!l).
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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entresa apartamentos antes do prazo
A Futuro Empreendimentos
Imobiliários entregou as chaves
dos apartamentos no

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

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

Deoglair Edilson Gesser,
"houveram melhorias na

obra solicitadas pelos
CÍientes, tais como: vidros
tumê com alumínio bronze;
piscina com deck na

cobertura; lajes com

isolamento acústico e

térmico; impermeabilização
de sacadas, cozinhas,
lavanderias e Bwc's;
sacadas com vidro fumê e

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

corrida com pó-de-mármore;
soleiras em granito;
revestimento das sacadas
com pastilhas cerâmicas,

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,
administrando mais 7 'obras:
Residencial Talismã, Edifício
Pérola Negra, Residencial
Clarice Koch, Edifício

Topázio, Residencial Jade,
Edifício Safira e Residencial

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

rua Quintino Boaiúva, 64 -

ao lado da loja
Locomotivos.

entre outras."

Apesar das melhorias, a obra foi

Os telefones eara contato são 372-0651. 311-0696 e 913-5304.
LíDER DE MERCADO EM EDIFíCIOS COM 1 ANDARES

eliane

,

� I

9

�

EMPREITE.IRA DE MAo.:o&o'OBlA
MALA,CARNJ;·t;tOA••

11�qy(!1} � Cf];di
Esquadrias de Alumínio LTOA.REVESTIMENTOS

CERÂMICOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

\

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do I ° Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:
EDITAL N° 22.319 de 29-07-1999

Cópia recebida do 'cartório de Massaranduba, neste Estado
ROBERTOLEUE PATRlClA KUCHENBECKER

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Erich Leu, 72, Massaranduba, neste Estado, filho de Davio Leu e Marion Marly Seifert Leu.

Ela, brasileira, solteira, engenheira civil, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Cabo Harry
Hadlich, 373, nesta cidade, filha de Silvino Kuchenbecker e Ilse Bartel Kuchenbecker.

EDITAL N° 22.321 de 30-07-199.9
Cópia recebida do cartório de Timbó, neste Estado

MARClANOJAHN EMARlNA KRIESER

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz, nesta

cidade, filho de Osnildo Jahn e Iris Jahn .

.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Timbó, neste Estado, domiciliada e residente em Mulda Central,
Timbó, neste Estado, filha de Simon Krieser e Edite Krieser.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (2° Grau)

AÇOUGUEIRO (1 ° Grau)
PROJETISTA MECÂNICO (Curso Técnico - Experiência CAD)

REPRESENTANTE COMERCIAL (Auto Center; Agroveterinários; Produtos Limpeza; Técnico
Mecânico; Material de Construção; Produtos DOCOL - Norte de SC)

AUXILIAR DE TECELÃO (Guaramirim)
TECELÃO (Guaramirim)

AUXILIARDEMARCENEIRO

TORNEIRO MECÂNICO (Schroeder)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° Grau)

I

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

ESTADO DE SANTA CATARINA·
PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
1ª Vara

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 15 dias

O(A) Doutor(a) Elleston Lissandro Canali, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER a Réu: LEANDRO DIRSON MULLER, solteiro, autônomo; com endereço à Rua Germano Marquardt, Vila Lalau,
Jaraguá do Sul (SC)., atualmente em local incerto e não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC)., tramita o processo nº 036.98.002665-8,
aforada pela Justiça' Pública, em que sua pessoa figura como acusado, em face de denúncia por ter infringido os arts. 329
e 330 do Código Penal e arts. 32 e 34, da Lei das Contravenções Penais. Assim, fica este CITADO para comparecer ao

interrogatório, designado para o dia 28 de setembro/99, às 14:00 horas, acompanhado de advogado, como para
responder aos seus termos, até a final sentença, tudo sob as penas da revelia. E para que chegue ao seu conhecimento,
como de todos os demais interessados, toí determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na sede deste
Juízo, bem como, caso a situação, no Diário da Justiça do Estado. Eu, Aláise de Fátima Papp Rubini, o digitei, e eu, Cláudia
Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 28 de Julho de 1999.

.

Juiz de Direito
(

EDITAL IT

ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da_ Comarca de �
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Agropecuária Grunner - Nesta;
Antonio Normario Bona - Rua Marina Frutuoso, 909, ap. 102·
Ed. Asther - Nesta;
Cya Construtora - RuaCel. Procópio Gomes de Oliveira - Nesta; (

Dingo Dist. e Com. de Alimentos Ltda. - Rua Gustavo Hagedorn,
230 - Vila Lenzi - Nesta;
Disfio Indústria e Comércio Ltda. - Rua Pastor Ferdinando
Schluenzen, 119 - Nesta;
Doris Fuck Raduens - Av. Getúlio Vargas, sin° - Corupá;
Eliane Francesci - Ricardo Marquardt, sin° - Lat. BR-280 - Km
85 - Corupá;
Eludir Hilberto Hang - Rua Joinville - Nesta;
Euclides Adilson Bogo - Rua João Planinscheck, 100 - Nesta;
Euclides Adilson Boga - Rua João Planinscheck, 100 - Nesta;
Ge J Com. Represt. Alim. Ltda. - Rua Helmuth Hansen - Nesta;
Ilka Confecções Ltda. ME - Rua Lauro Müller, 103 - Nesta;
João Carlos Berti - Erwino Elilio Moreira, n° 802 - Corupá;
João Caviquioli Filho � Alex Emílio Priz, 157 - Guaramirim;
Leomira Claudete da Veiga Berkembrock - Rua Ângelo Rubini,
1197 - sl. 03 - Nesta;
Lilian Valz Klegin - Rua São José, sin°, Bairro Vila Amizade

Schroeder;
Loja de Confecções Núcleo da Moda - Av. Argolo, 40 - Corupá;
Loja Fuck Ltda. - Av. Getúlio Vargas, sin° - Corupá;
Loja Fuck Ltda. - Av. Getúlio Vargas, sino: Corupá;
M.S.T. Comércio de Armarinhos - Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 429 - Centro - Nesta;
Madeiras Herríiann - Rua Roberto Seidel, 1303 - Corupá;
Malgi Malhas Ltda. - Rua 802, sinO - Nesta;
Malgi Malhas Ltda. - ME - Rua 802, sinO 7 Rio Cerro II - Nesta;

Malgi Malhas Ltda. - ME - Rua 802, sin° - Rio Cerro II - Nesta;

Malgi Malhas Ltda. - ME - Rua 802, sin° - Rio Cerro II - Nesta;
Paramed - Rua Marechal Deodoro, 201, sI. 181 - Nesta;
Pedro Belmiro de Amorin - Rua Edemundo A. Emendoerf, n°

52 - Nesta;
Premold Agha Ltda. - Rua 907, sin° - Nesta;
Regina Celia Rossi da Silva Cecchini - Rua Wolfgang Weege, i

sin°, Km IS, Barra Rio Cerro - Nesta;
Regina Celia Rossi da Silva Cecchini - Rua Wolfgang Weege,
sinO, Km ] 5, Barra Rio Cerro - Nesta;
Rematex Ind. Com. Malhas Ltda. - Rua Ângelo Rubini, 1079-
Fundos - Nesta;
Renova Ind. Com. de Alimentos Ltda. - Rua Leodato Ribeiro,
81 - Schroeder;
S.P:L: Arquitetura e Constr. Ltda. - Rua Domingos da Nova,

109 - Centro - Nesta;
S.P.L. Arquitetura e Constr. Ltda. - Rua Domingos da Nova,

109 - Centro - Nestei;
Sergio G. Waseher - Rua OUo Hilbrecht, 05 - Corupá;

. Sollo Serviços de Estamparia L. - Estrada Lado Pequeno, s/no
Centro - Nesta;
Transportes Wersold Ltda. - Rua Bemardina B. Muller, 303 - Nesta;

I'

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a: aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que 0S mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur

Müller, n° 78, no prazo da Lei; a fim de liquidar o seu débito, ou

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

II

Jaraguá do Sul, 04 de Agosto de 1999.

mon Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



mais ousado, pode se

enturar em todas. São de

anha beleza! Aparece como

e bolodoalpinismo nacional o

edo de Deus" (1692m) que
e

e ser visto a caminho da

rra, a quilômetros de distância.

oma a natureza pode ser tão

nerosa! Nos oferecer tanta

leza em suas arquiteturas.
mos, também, o "Dedo de

ossa Senhora" (I 320m), o

, ariz do Frade" (J 980m),
oulha do Diabo" (2050m), a
b ,

) edrado Sino" (2263m), entre

Iras.

xiste uma história um

I anta aventureira" que

gistrou a pri mei ra

ntativa de escalada no

grime e perigoso "Dedo

Deus". Em 1912, um

po de montanhistas

enães tentou vencer o seu

redão suicida até o alto.

rém, fracassaram, voltando
seu país dizendo que a

ontanha era invencível.

conformado, o guia
sileiro que os conduziu
uniu mais quatro moradores
serra para tentar

vamente a subida.

onseguiram após seis dias

grandes desafios e.'
nitências na montanha.

LUGAR·DE
IMPONENTE.
8EL�%A
J\queles que não sabem ou

não gostam de escaladas,
não se preocupem. Há uma

enorme variedade de opções
alternativas. Além das

plantas que ali florescem,
como inúmeras espécies de

orquídeas, flores de maio,
samambaias, bromélias
entre outras que fazem o

parque parecer um jardim
cercado de falésias. Não
faltam cachoeiras,
convidativas trilhas para os

praticantes de mountain

bikers, que permitem
desfrutar de áreas de

acampamento, de abrigos,
piscinas naturais e

Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 1999

artificiais. Possibilitando
outros esportes radicais

como canyoning - descidas
na Cachoeira Véu da Noiva,
praticantes de rafting e do

bóia-cross e, também,
rampas perfeitas para saltos
de asa-delta ou paraglider.
Não só os aventureiros

podem curtir tanta beleza.
basta gostar da natureza e de

respirar ar puro.

DIIDf "CA
A Serra dos Órgãos faz parte' da Serra do
Mar e está entre as cidades de Teresópolis
e Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

COMO CHfN.
Do Rio de Janeiro, pela BR-040 (Rio-Petrópolis). Há dezenas de excelentes hotéis, basta consultar
o seu agente de viagens.

IU.fnAD
V & com disposição e espírito aventureiro para usufruir de tudo que o parque oferece, desde as

caminhadas, escaladas, esportes radicais aos banhos de cachoeiras. Vá, de preferência, na primavera
e verão, onde poderá presenciar a beleza do intenso azul do céu durante o dia e noites estreladas.
Se preferir curtir o frio do inverno este é um ótimo período, onde já se constatou 4 graus abaixo de

zero. Não esqueça de visitar as cidades de Teresópolis e Petrópolis.

IAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS 'COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGEN� COSMOS VIAGENS COSMOS

• •

aJar para a Europa"
·11 dlas - US$ 1.195,
· 12 dias - US$ 1 A70,

,

REVEIL.L
lO'

: �.

· 12 dias,- US$ 1.599,
·16 dias - US$ 2.298,
· 8 dias - US$ 995,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - CORREIO DO POVO

Com sorriso dos papais Alessandro e

Simone Jaroscaevski, pelo nascimento do
filho Felipe, dia 14/7. Felicidades dos

padrinhos e avós

<'

J

..

CP CRIANÇA
A fofura Laura Chiodini Schmöckel

completou 1 aninho dia 5/g:
Cumprimentos dos pais, Eugênio
Victor Schmöckel Filho e Cintia, e a

Mateus Pauli Ribeiro,
com 2 meses de vida,
foi batizado dia l/g, na

Igreja São Sebastião.
Os papais corujas,
Laertes e Wanderleia

Ribeiro, estão muito

contentes com o seu .

pimpolho

Nathan Luiz Farias completa 2 aninhes

no dia 9 de agosto, para a alegria dos

pais, Fábio e Rosemari. dos avós, tios e

da oma

Sábado, 7 de agosto de 1999

: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'I

A garotinha Amanda Rafaela, com 1

aninho e 10 meses, é filha de Adilson e

Sandra

25/7/99 - Larissa Aparecida Ferreira

25/7/99 - Mileria Krazewsky
26/7/99 - Daniel Francisco Silva

26/7/99 - David da Rosa Garcia

26/7/99 - Eliabner Lisbôa da Silva

26/7/99 - Felipe Chiodini

26/7/99 - Yan Daniel Moser

27/7/99 - Caro1ina Pereira
27/7/99 - Josiane Aparecida do Nascimento

28/7/99 - Ana Julia Zanghelini
28/7/99- Felipe Peixe

28/7/99 - Juliana Bortoncello

28/7/99 - Maicon Wassern da Silva

29/7/99 - Laysa Regina Hobus

29/7/99 - Vinícius Alexandre

29/7/99 - William Diego Dias

30/7/99 - Mônica Kraft Pissolato

31!7/99 - Gustavo Mueller\Rosa
31/7/99 - Jéssica Geisler dos Santos

31/7/99 - Kellyn Tainá Sansen
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , I

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 -

tutebot - 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

CLíNICA�� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284

Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,
SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Marcon - Piquete Estampa de Taura
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Beilee festa
!
munidade é a grande motivação
para continuarmos a promover
eventos. Ao patrão celestial
muito obrigado pelo frio, pelo sol
e pelos momentos de alegria
que somente o Senhor pode nos

proporcionar,
.

lndiada buenacha, fandan-

o CTG Laço Jaraguaense
agradeêe a todos os gaúchos,
admiradores e público em geral
que se fizeram presentes, fazen

do com que nosso baile e o 3°

Domingo no Rodeio repe
tissem o sucesso das duas pri
meiras edições. Sinceramente a

CT6 Laço Jaraguaense pro
moverá a 3" Festa do Gaúcho,
onde haverá desfile, torneio de

laço e baile com os grupos Portal

Gaúcho e Cantos do Sul. E não

pára por aí, em novembro, novas

surpresas, novos eventos, pois o

CTG Laço Jaraguaense é jara
guaense, é de festa e não pára de

oferecer coisas boas.
presençà, apoio e incentivo que . gueiros e gaúchos de toda cor e

.

v '

e�tamos recebendo da co- ..
·

raça, dias 18 e] 9 de setembro o

Dupla Dico e Márcio (esq.), José'
Martins e Assis Martins (este

I último que não aparece na foto)
todos laçadores do Piquete Raízes

.

da Tradiçõo.filiado ao eTC Laço
Jaraguaense, foram a grande
sensação deste 3° Domingo no

Rodeio do ano de 1999. José
.

í Martins ganhou o Laço
Individual em boi, Dico e Márcio,
que formam a dupla "Bombacha

Branca e Pelego Vermelho", '

venceram o Laço em Dupla na

Vaca Mecânica, e Assis a Vaca
Gorda e boi. Realmente este

piquete estava com a corda toda, pois ganharam três das quatro provas realizadas neste evento. Parabéns
a todos os integrantes deste piquete, e o que está acontecendo é o resultado do grande esforço e

dedicação que todos estão fazendo. Sucesso e um abraço especial aos senhóres Valdir, Juarez e Hercilio..

Sílvio Silva, gaúcho de toda lida, parceiro para qualquer "peleia", com

a formanda Viviane, foi um dos 40 padrinhos das formandas do curso

de Dança Gaúcha, realizado no CTG Laço Jaraguaense, e que teve

formatura neste 31 de julho. A tradição gaúcha agradece aos

professores e organizadores deste curso que trazem para a

comunidade gaúcha 40 e tantos novos casais, munidos de orientações
sobre dança, música, pilchas e cultura. gaúcha. Agradecimento

especial aos professores Robenson e Lucimara, que abriram mão de
vários finais de semana para ministrar este curso, e quero parabenizá
los pela qualidade do curso e por sempre organizarem uma formatura

bonita .

Tchê classificados
Vendo: Bagual, Capa de Revista

Crioulo, Baia Ruano, 7 anos

Tel.: 376,1066, com Beco ou

Krüger
Vendo: Bagual Quarto Milha,
puro

Alazão, 10 anos com documento
Tel.: 376-1066, com Beco ou

Krüger

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

.Gaúchota) de
===" AGROPECUÁRIA SARDAGNA

I

�
o idade nova

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

I·
I
I
f Tarniris de Souza (9),
I Lourdes Maria Soethe

I (10), Alessandra
, \'

I Gonçalves Cunha (12),
.

I Giseli Mesch (14),
I Eugênio Planinschek Neto

: (16), Ricardo Raulino (16),

I
Rafael Candida (17),

I
'\ Cassia Giseli de

I Oliveira (20).
.. _-------_ ..

está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS E VESTI DOS
DE PRENDA para você que deseja alugar ou comprar /

Rodeio Crioulo I

Piquete Laço de Ouro
6/ 7 e 8 de agosto

Vaca Mecânica e Provas Funcionais

Completo serviço de bar e cozinha
'Local: 3 km após a Malwee

Tata e Sônia,
Willian Jorge
Murara, conhecido
IWS rodeios

gaúchos por
"Tata", sempre

acompanhado.pela
namorada, Sônia, é
o nosso garganta
de ouro. Tata é

, narrador oficial do
,MTC-Seeé

destaque estadual

pela qualidade e

seriedade com que
.

realiza seu

·trabalho.fata, continue levando esta boa imagem do eTC Laço
Iaraguaense e da nossa linda Iaraguâ do Sulpelas estradas da vida.

Parabéns, eu acredito muito emseu trabalho.

Agenda gaúcha
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 - Luís
Alves
27 a 29 de agosto - Rodeio Cf'G Silva Neto - Canelinha

18 e 19 de setembro - 3" Festa do Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense
18 de setembro - Baile c�m'Porfal Gaúcho e Cantos do Sul-CTG Laço
Jaraguaense
22 a 24 de outubro - 10 Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao Galope -

Jaraguá do Sul
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao eTC Laço Jaraguaense
saborear um churrasco, rever os amigos e passar momentos de alegria
e descontração conosco. Nestas noites gauchescas teremos, a partir
das 19h30, treino de laço aberto a todos e música tradicionalista

gaúcha. -

DEMARcm COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.
.---- �-tUB

CARNES

lD1
Fone: (047) 371-454 7 � Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Angular Foto e Vídeo

FEIJOADA
O Grupo Folclórico Nachts
tem Volkstanzgruppe prepa
rando para 7 de agosto de
liciosa feijoada, que será
servida na Comunidade
Nossa Senhora Rainha da

Paz, na Vila Nova.

\

DIA DOS PAIS
Restaurante Armalwee,
com direção do compe
tente e atualizado Cláudio

Roncaglio, e cardápio
idêntico ao do Fritz Res

taurante, de Blumenau,
servirá almoço especial,
amanhã, em homenagem
ao Dia dos Pais.

CONCERTO
O Coral da Scar - Socie
dade Cultura Artística - fará
o 2º Concerto comemo

rativo de seus 25 anos de

atividades, dia 13 de agos
to, às 20h30, no auditório da
Scar (Rua Amazonas, 213),
com entrada franca.

MÉDICO
Edson Carlos Schulz Filho
comemorando com os pais,
Edson e JaneTeles Schulz,
formatura em Medicina pela
Universidade Federal do
Paraná.'

BODAS
Hans e Carmem Breithaupt
festejaram Bodas de Ouro
com familiares � convi

dados, sábado passado,
no Baependi. Os pre
sentes, em espécie, foram
destinados à Ama - As

sociação de Arniqos dos
Autistas. ,

floricultura
Florlsa

(047) 371-S"J46

{<Aucias ae étvores frutíferas fiares
fi plantas ômamenfais

flu�·l 8[.·;rn�Jrd() Dorn!';·�usch. 2,.1.33
ViL::. L.d�<Lj . J:.-:�:a9ué do SL.d . ·S(;

Sábado, 7 de agosto de 1999
Celso Luiz Nagel

O casamento de Alessandra, filha de Antonio e

Yvonne A.S. Gonçalves, e João Carlos, filho de João
Carlos e Célia Cassuli, foi dos mais elegantes da

temporada, reunindo centenas de colunáveis de

Jaraguá do Sul e convidados. A Igreja Nossa Senhora
do Rosário e o salão nobre do Baependi receberam

decoração maravilhosa à base de flores e frutos
tropicais. O cardápio do almoço festivo, igualmente
tropical, recebeu muitos elogios. Alessandra e João
Carlos estiveram perfeitos, amáveis, saudando a

todos com muito carinho, e os familiares foram

perfeitos anfitriões ao lado dos padrinhos.

A noiva com o irmão Leandro, que a conduziu ao aitar

Entre as ilustres presenças, anotei: Rogério e Regina
l

Gonçalves, dr. Gilberto e Márcia Floriani, Salon e

Norma Schraut, o historiador Eugênio e Brunhilde

S'chmöckel, dr. Gilberto e

Célia Cassuli,
desembargador João e

Silvia Maser de Borba,
cessius Gonçalves, dr.
Altair e Marlene Pieper, dr.

Aristeu e Lia Lenzi,
Márcio Maluta, Leandro

Mannes, Marcelo Melo, dr.
Eriberto e Cleuza Meldau,
Hollando Marcelino e

Felomena Gonçalves,
Clóvis e Lúcia Gonçalves,
dr. Victor e Maria Julia

Emmendörfer, Wilson e

Cláudia Molina, Udo e

Margit Wagner, 'Gilberto e

Leila Gonçalves,'
Leonardo e Brigitte Zipf,

.

Denis e Maria Hohl,
Jaisoh Coelho, Daniel
Emmendörfer.

Os noivos João Carlos e Alessandra
,�

Os noivos com as mães Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves (E) e Celia Cassuli
!

NOITE GERMÂNICA
A Noite de Integração
Germânica acontece hoje,
logo mais às 21 horas, no

Pavilhão A do Parque de

Eventos, com baile ani-

mado pela Banda Bavária.
A promoção é da Liga de

Grupos Folclóricos Germâ
nicos e do Centro de
Cultura Alemã, para co

memorar os 170 anos de

Calçados
Maluta Fotos e Filmagens,·

Aniversários * Batizados
-,

Book * Casamentos. etc.

TEMOS o MELHOR DA REGIÃO.

RUA REINOLDÇJ RAU. 470
CENTRO - ..JARAGUÁ DO SUL

Rua 28 de Agosto, 1394
Fone (047) 373·0277 - 373-1153

Guararnirim - SC

• - •• .:01

JR Criações

imigração .alernä em

Santa Catarina.

NOTRE
Boate Notre promove, ho

je, A noite do cuba. O

Barra do Rio do Cerro
376-1603

ingresso garante cuba pra
'galera' durante toda a noi
te. E, quinta-feira que vem,

vai ter festa na Notre e elas
não pagarão. Pra eles,

ingresso a preço especial.

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cerimonial de abertura dos 12°S Joguinhos
fará releitura do descobrimento do Brasil

Comissão não quer
apenas beleza,
mas promover
o senso crítico

Jaraguá do Sul - Um gran
de espetáculo, cheio de sur

presas. Essa é a proposta da
comissão organizadora do ce

rimonial de abertura dos 12°

Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, programado para a

noite de 24 de setembro, no

Estádio João Marcatto. Com
sucata e materiais reciclados,
equipe de 250 crianças vai re

presentar o descobrimento do

Brasil, sob uma leitura crítica,
que pretende despertar' ques
tionamentos a respeito da situa

ção do País e es rumos que to

mou ao longo dos 500 anos� até

tornar-se esta multifacetada

nação.
O trabalho do cerimonial é

fruto de quatro meses de pes
.quisa, coordenada por Alciorrí
Macedo Canuto, do Museu Mu

nicipal Emílio da Silva, encar

regada da produção. "Não te

mos a pretensão de questionar
fatos históricos e polêmicos re

lativos ao 'descobrimento'.

Aproveitaremos esta temática

para criar uma releitura da ocu

pação das "Terras de Vera
Cruz". Uma versão fictícia de
desbravadores que no final do
milênio estão conscientes de

seus deveres e direitos' na so

ciedade", comenta Alcioní. Ela

i
acredita que esta seja uma ex

celente oportunidade para le

var os 15 mil atletas que estarão

em Jaraguá do Sul, no período
de 24 de setembro a 2 de outu

bro, a refletir sobre as distor

ções sociais por que passou o

Brasil, através de mensagem
crítica.

A herança cultural brasileira,
fruto da miscigenação de raças,
será mostrada através de co

reografias, músicas e perfor
mances que a equipe prefere
não revelar. "Não podemos es

tragar o elemento surpresa",
diz a coordenadora, mantendo
em se.gredo ,o momento apo
teótico preparado para a oca

sião. O evento tem status de

grande produção e' vai resgatar
algumas dívidas brasileiras,
COmo o extermínio das nações
indígenas e a exploração ge
neralizada que sempre carac

terizou a nação. Ao som de
clássicos da MPB, o esporte

será apresentado como algo ca

paz de auxiliar na formação de
cidadãos.

TRABALHO ARTESA
NAL - As vestes, peças, ins
trumentos e armas utilizados à

época do descobrimentoforam

pesquisados e desenhados em

detalhes, para que os artesãos

responsáveis pela confecção
conseguissem o máximo de
fidelidade ao estilo do século 16.
A funcionária do museu Cláudia
Maria Costa Corrêa, encarre

gada da pesquisa da indumen

tária, explica que a equipe bus
cou materiais baratos e al
ternativos para possibilitar a

execução das peças. "A ten

dência � essa. Precisamos
investir em criatividade para

superar as limitações".
Enquanto os operários.ajus

tam detalhes nas peças que vão

compor o cenário da abertura,
as crianças ensaiam seus pa

péis. Todas foram selecionadas
em escolas do Município pró
ximas ao estádio, para facilitar
o deslocamento e a montagem
da cerimônia. O programa cor

re apenas um risco, o de que o

tempo não colabore. "Se cho

ver, todo nosso trabal ho será

comprometido", lamenta a

Descobrimento: alunos ensaiam coreografia para o cerimonial de abertura no Estádio João Marcafto

Réplicas: operários concluem as caravelas de Pedro Álvares Cabral I

coordenadora. Jaraguä.do Sul de grande proporção, condi-
ainda não dispõe de ginásio cionando a realização no estádio
coberto que comporte eventos aos fatores climáticos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Mal. Deodoro da
Fonseca, 1452

Fone/Fax: 372·3306

Jaraguá do Sul- SC

Jaraguá doSuI, 7 de agosto de 1999· CORREIO DO PoVO,·

Na próxima quarta-feira,
dia II, o Coral da Scar
fará uma apresentação
especial para comemorar o

Dia do Estudante. Local:
Auditório do Caie.
Horários: 20 e 21 horas.

"O melhor da vida
é o passado,

presente e o futuro"

(Pier Paolo Pasolini)

ALFA&CIA
MODAATUAL

Ir_ll�
....
Rua: Cei. Procópio Gomes
de Oliveira, 177
Fone/Fax: (047) 371-9�87

C t i'1 E ;'1\ J-\._-,.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I
BlUMENAU '.

I G.N.C. Cine Neumarkt I: Soldado universal: o retorno. :I Horários: 14h, I ôh, 18h, 20h, 22h.

! G.N.C. Cine Neumarkt 2: Um lugar chamado Notting Hill. •
! ' Horários: 14hlO, 16h30, 19h, 21h30. •

G.N.C. Cine Neumarkt 3: Star wars. •
• Horários: 14h,16h30,19h(dublado)e2Ih30(legendado).•
, G.N.C. Cine Ne.lImarkt 4: Tarzan. ,

'

•
,

Horários: 14hl5, 16h, 17h45, 19h30, 21h15.
•

; G.N.c. Cine Neumarkt 5: Meu marciano favorito.
•Horários: 14h30, 16h 15, 18h.
.�
•
•

Pr
Horários: 14hl5, 16h45, 19h15, 21h35. •

ogJ"amação válida para o período de 06 a 12/08. I
-...__..__...._._.-

I JOINylLLE
.

G.N.e. Cine MI/eller J: Um lugar chamado Notting Hill.

Horários: 14h, I óh3tl, 19h, 21 h30.
, G.N.C. Cine Mueller 2: Tarzan (dublado).

Horários: 15h, I óh4S.

Star wars (legcndado).
Horários: f 8h4S, 21 h IS.

i G.N.e. Cine MI/eller 3: Soldado universal: o retorno.
� Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 21 hSO.

A máfia no divã.

, HOrário: 20h30. '

G.N.e. Cine Neumarkt 6: Corações apaixonados. ,

o QUE FALTA PA�A O
ESTOURO DA TCHÊ?

Com as quase 150 mil cópias de seu

último disco, a dupla Oswaldir e Carlos

� Magrão lidera o ranking de vendagem da

� música regionalista gaúcha. É uma marca

respeitável, embora não chegue nem perto
do imbatível Teixeirinha, que nos anos 60 foi o primeiro artista brasileiro
a ultrapassar a marca do milhão com seu disco de estréia, puxado por
Coração de luto, Depois de Teixeirinha, fazendo música 'regional do

Sul, só se destacaram mesmo, passando da marca dos ISO mil, Gaúcho
da. Fronteira, Renato Borghetti e, num segmento para o lado pop, Kleiton
& Kledir.

O nicho "gaudério" é explorado-por seis gravadoras, com sede em

Porto Alegre, e duas paulistas. Juntos, esses selos têm em catálogo,
disponíveis, cerca de 1,5 miltítulos. Mas o que falta para que a música

gauchcsca estoure no país, como a sertaneja e o Iorró? Essa é uma

pergunta feita com insistência no Rio Grande. "Nossa gravadora está

ganhando credibilidade pela qualidade dc nossos produtos - e vamos
acabar chegando lá", aposta Ivete Campagna, presidente da gravadora
gaúcha Acit. "Precisamos de um personagem numa novela da Globo",
disse recentemente ao Jornal "Zero Hora" Alex Hohenbcrger, da

gravadora USA. Será só isso? "A pcrsonalidade do.gaúcho é fechada,
não somos sexys e não temos uma cultura acessível a ponto de ser

hegemônica, como a baiana", disse à edição de junho da revista gaúcha
"Aplauso", o mais experiente produtor de discos do Sul, Ayrton dos

Anjos. Na mesma matéria (intitulada Gauderiada Pop Star), dedicada à

questão suscitada pela pesquisa da Revista "Amanhã", a produtora e

empresária paulista Vergínia Guimarães deu seu parecer: "A música

gaúcha é muito boa, a questão é superar a imagem do bornbachudo grosso
e prepotente". Não é outra coisa o que o Tchê Guri e as novas bandas

gauchescas estão procurando. Conseguirão'! Eles acham que é apenas
uma questão de tcrnpo. (Juarez Fonseca)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Charlie Brown Jr ( ... Preço.Curto .. Prazo.I.ongo.),

Ultraje a Rigor (I li anos sem tirar), Engenheiros do Hawaii (Tchau Radar),
Leonardo (Tempo) e Rio Negro e Solimões (Millennium). Principal
lançamento: Os Paralamas do Sucesso (Acústico).

l-tIdm
CORRETORA DE SEGUROS

Procópio Gomes, 481

Acenda a togueira!
A festa val começar

em Jaraguá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



12 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 7 DE AGOSTO DE 199
Fotos Edson Junkes

Descontração: crianças no playground da Associação Recreativa Duas Rodas em Iaraguá do Sul

Colônia de férias estimular
atividades na Duas- Rodas

Evento reuniu
cerca de 120

crianças durante
uma semana

Jaraguá do Sul - Cerca de
120 crianças, filhos de funcio
nários da Duas Rodas Industrial,
participaram, durante cinco dias,
na recreativa da empresa, da 2a
Colônia de Férias. Com a pro
posta de proporcionar lazer e

estimular o aprendizado adquirido

no primeiro semestre do ano

leti vo, o evenjo contou com au las

práticas de modelagem, pintura,
redação e desenho, além de pales-

_

tras sobre trânsito e o resgate da
História do Município.

Idealizada ano passado pelos
diretores da Duas Rodas, a

colônia de férias é uma alterna

tiva para os pais deixarem seus

filhos, no período das férias
escolares de julho, num am

biente coordenado por pro
fessores e especialistas em

atividades infantis. Patrocinada

por II empresas de Jaraguá do

Sul, a colônia reforça o objetivo
da Duas Rodas, de oferecer
entretenimento às crianças,
que aproveitaram a semana

para conhecer o Zoobotânico
e o 62° Batalhão de Infantaria,
ambos em Joinville; o Semi
nário Coração de Jesus, em

Corupá, e a sede da Duas Ro
das Industrial, em Jaraguá do
Sul. Também ,tiveram opor
tunidade de interpretar as

peças teatrais "O gato e a

rata" e "O patinho feio".

Centro de educação beneficia Três Rios do Norte
Jaraguá do Sul - O Centro

de Educação Infantil, da localida
de de Santo Antônio, no Bairro
Três Rios do Norte, será inau

gurado nesta segunda-feira.
Quarta unidade liberada após o

convênio assinado entre o Sesi e

a Prefeitura, o centro beneficiará
cerca de 600 crianças, de 3 me

ses a 6 anos, em dois turnos. O

presidente da Facisc, Osvaldo

Douat, deverá participar da entre

ga da obra, na qual foram inves
tidos R$ 250 mil.

, As matrículas começam na

segunda quinzena deste mês. As

crianças das cinco turmas de pré
escola (até 6 anos), que fre

qüentam aEscolaMunicipal Vitor

Meirelles, deverão. ser mantidas
no atual prédio. "Em 1997, cons

tatamos defasagem- de quase 700

crianças na região. Até o finlal des
te ano letivo, vamos atender

Centro: funcionários concluem obra que será entregue segunda-feira

crianças de 3 meses a 5 anos",
salientou a secretária de Edu

cação, Isaura da Silveira.
No projeto dos centros in

fantis, Sesi e Prefeitura dividem
os investimentos. A secretaria

liberou, há dois anos, seis lotes
'na localidade, eaplicaráR$45 mil

na compra de equipamentos e na

manutenção do centro. O Sesi re

passou o dinheiro para a constru

ção do prédio. Outros três Cen
tros de Educação Infantil, nos

bairros Estrada Nova, Vila Lalau
e Ilha da Figueira, funcionam'
através dessa parceria-

Campanha combate à

poliomielite no Brasil
Jaraguá do Sul - O Ministé

rio da Saúde desencadeia em todo
o Brasil, no próximo dia 14 de

agosto, das 8 às 17 horas, cam

panha de multivacinação contra

a poliomielite. Em Jaraguá do Sul,
a meta é imunizar 9.850 crianças
até quatro anos. As gotinhas da

vacina poderão ser encontradas
nos postos de saúde da Rua Rei
noldo Rau, no Centro, e nas uni
dades dos bairros João Pessoa,
Três Rios do Norte e São Luiz,
no prédio Caie (Centro de Aten

dimento Integrado à Criança).
Além disso, a secretaria insta

lará cinco pontos estratégicos pa
ra a aplicação da dose - postos
de combustíveis -, e nas escolas
Alvino Tribess, Helmuth Duwe,
João Romário Moreira, Lilia Ay

'rosa Oechsler, Marcus Verbinen,

Max Schubert e Rio da Luz I. "É
preciso que o responsável traga
a carteira de vacinação da crian.
ça", reforçou a secretária de Saú.
de, Nancy Zimmermann.

Em localidades isoladas, CQ.

mo os bairros Águas Claras, Ja.
raguá 84, Manso, Grota Funda,
Pedra Branca, Boa Vista e Rio
Molha, incluindo os hospitaisSão
José e Jaraguá, a dose chegará
através do programa "Volante",
na qual a secretaria destaca uma

equipe de funcionários, auxiliados
por membros da Jeep Club da
cidade. A poliomielite está er

radicada no País deseje 1994,

"Crianças com atraso de outras

vacinas, como a tríplice viral, te·

rão a chance de deixar em da
Basta apresentar a carteira",
afirmou a secretária.

Ferj abre inscrições para
curso de Pós-Graduação

Jaraguá do Sul - Professo
res da Escola de Administração
da UFRGS (UniversidadeFederal
do Rio Grande do Sul) lançaram,
em parceria com a Ferj (Funda
ção Educacional Regional Jara

guaense), o curso "Stricto Sen
su" de Mestrado em Administra

ção, na quinta-feira (5). O curso

terá duração de 36 meses, com

aulas quinzenais (nos finais de se

mana) ministradas por equipe de

professores da sede da univer
sidade gaúcha, que fica em Porto

Alegre. As inscrições vão até o

dia 6 de setembro, quando inicia
o processo de seleção dos alun'Os.

O programa, desenvolvido em

parceria com a Ferj, é chamado
de Mestrado Interinstitucional e

aplicado em nove cidades bra
sileiras. "As pessoas não têm co

mo se deslocar até os grandes
centros, bloqueando 'sua agenda
pessoal por dois anos, para fazer
um curso de Pós-Graduação. Por

isso, trazemos a experiência e o

padrão de excelência da universi
dade a outras regiões", justifica

o coordenador do PPGA - Pro

grama de Pós-Graduação em Ad

ministração - da UFRGS, Paulo
Antônio Zawislak. O coordene
dor des cursos de Pós-Gradue

ção da Ferj, professor Demerval
Mafra, explica que há grande pro
cura do curso por profissionais
da área. "Buscamos. opções em

três centros. O melhor que en·

contramos foi em Porto Alegre".
Pará o processo de seleção, o

aluno não precisa apresentar pro'
jeto de dissertação. Os testes se

rão feitos com base no currículo
do candidato e em entrevista pos
terior. Zawislak não acredita que
esse processo, mais flexível do

que o aplicado em outras univer

sidades, possa interferir no nível
dos alunos selecionados. "O que
nos interessa é selecionar alunos

, que realmente tenham interesse
no curso", afi rma. A pri meira tur

ma, formada com 40 alunos, ini'
ciará as aulas no dia 30 de outu

bro. A especialização tem custo

de uma entrada mais 36 parcelas
de R$ 565,00.

ODONTOLOGIA
�?C. Q/� �ka 0!hca1Jo

Cirurgião-Dentista CRO-SC-3949

Invista no seu

sorriso.

Atendimento particular/convênios: Issem - Kenkomed

Rua Henrique Sonh, 33 (Próximo Hospital Jaraguá)
Plantão 24 horas
Fone: (047) 371-4311 - Jaraguá do Sul - SC
Celular plantão: 975-\1684

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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É Agenda 21

Membros do Complan (Comissão do Planejamento Estratégico) de

Jaraguá do Sul definem, a partir do dia lOde agosto, a data de
1·

lançamento da primeira fase da Agenda 21. Na próxima segunda
feira, os grupos de trabalho reúnem-sé na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguä do Sul) para discutir o levantamento

feito nos últimos meses.

Schützenfest
o O presidente da Associação dos Clubes e Sociedades de Caça e Tiro
o do Vale do Itapocu, Edelberto Schwanz, ficou mantido no cargo de

presidente da CCO (Comissão Central Organizadora). da
, Schützenfest. A l l" edição da Festa do Tirõ será realizada em Jaraguá

a do Sul entre os dias 9 e 18 de outubro.

a Curso de Vigilante
A Etese (Escola Técnica de Segurança) de Joinville mantém abertas

as inscrições para o curso de Vigilantes. Co� duração prevista de

� 132 horas, o curso oferece as disciplinas de relações humanas e.

técnicas de atendimento ao público. No dia 10 de agosto inicia o

curso de Reciclagem, durante quatro dias. A Etese oferece às

, empresas banco de dados com profissionais nas áreas rle segurança

particular, empresarial e vigilantes. Informações pelos telefones 433-

3182/454-0400/454-0300.

Hospitál em crise
A crise financeira do Hospital Bom Jesus, ern Araquari, levou o

deputado estadual Jaime Duarte a propor à Comissão de Saúde da

Assembléia Legislativa audiência pública para discutir a situação da

instituição. A data do encontro está prevista para o dia 25 de agosto.

Prêmio na Adas
Aéácio Brühmüller foi o ganhador da máquina fotográfica no sorteio
realizado durante a palestra "Em busca de qualidade de vida", dia 26
de julho, na sede da Acias (Associacão Comercial, Industrial e

Agrícola de Schroeder). No encontro, o engenheiro agrônomo José
Demarchi abordou a qualificação profissional entre os bananicultores:

Homenagem a

Joroguó do Sul
Nesta data de alegria
e grandeza em mais

uma etapa de sua

história, Jaraguá do

Sul, merece, nõo só

congratulações, mas,

também mensagens
do otimismo e

incentivo.

Com o trabalho em

conjunto entre

empresas,
comunidade e

governantes podemos
, alcançar o melhor!!!

Parabenizamos nossa

bela cidade pelos
123 anos!

Icro Bordados e

Confecções Ltda.
Assine CORREIO DO POVO

370-7919 ou 370-8654

t 1

Divulgação

ÇARAFUSOS - PORCAS - ARRUELAS

H)�EIFAX: (1l47) 371·1l1lJ()

Teste: crianças acertaram mais da metade das questões de interpretaçáo de texto e escrita da palavra

Provão revela que alunos da
1a série têm melhor rendimento
Avaliação foi
realizada em

37 escolas com

1.244 estudantes

as crianças que cursaram a l"
série em 1998. "Isso demonstra
a evolução na metodologia de

ensino", ressaltou a chefe do

ensino fundamental da secretaria,
LígiaBraum

No teste foram avaliadas 40
,

questões de interpretação de

texto, 20 de escrita da palavra e

uma produção de texto. Neste

último critério, houve aumento de

13,3%, comparado às' redações
produzidas pelas turmas ante

riores. "Apresentamos o objetivo
que pretendemos alcançar ao

professor. Ele decide de que
forma passará o conteúdo ao

aluno. Acredito que isso contribui

para o ensino acelerado", afirmou
a secretária de Educação. Isaura

Jaraguá do Sul - O nível dê
conhecimento dos alunos de l"

série das 37 escolas municipais
.

melhorou em relação ao ano

passado. Essa foi a constatação
de técnicos da Secretaria de

}

Educação, após analisarem .os

resultados das avaliações de

Língua Portuguesa aplicadas
para 1.244 estudantes da rede

pública, no mês de junho. A

segunda turma teve um de

sempenho 13.1 % superior do que

Isaura: "Cada professar tem seu próprio métod» de ensinar"

da Silveira.
As recentes médias obtidas

por estudantes d'à rede municipal
comprovam estatísticas divulga
das pela ONU (Organização das

Nações Unidas), há dois anos,

sobre Jaraguá do Sul na área da

educação. O ensino de I" a 8a sé

ries nas escolas municipais reflete
no programa direcionado à qua

lificação dos professores. "Todos
os educadores assimilaram essa

nova diretriz de trabalho. O
resultado da capacitação está no

rendimento dos alunos nestas

avaliações", observou Iracema

Gruetzmacher, diretora dê ensino
da secretaria.

Conhecidas como 'provão',
as avaliações para testar o co

nhecimento do estudanteem de

terminadas disciplinas foi im

plantado na rede municipal de

todo o Bra�il em 1995, através
do Sistema de Avaliação Básica.

Naquele ano, o 'MEC (Minis
tério da Educação) implantou o

provão para alunos das I", 3a,
S" e T' séries, nas disciplinas de

Português, Matemática e Ciên
cias. "Criamos o nosso próprio
método de avaliação, feito aqui
na secretari a", reforçou Isaura

da Silveira. Os alunes jaragua
enses participaram da avaliação
nacional, em novembro de

1998, e atingiram um cresci
mento de 6,81% se comparado
ao desempenho alcançado há

quatro anos. "Esses dados sus

tentam o que estamos viven

ciando no ensino interno",
complementou a secretária de

Educação.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Assaltantes mantêm família de empresário
como refém durante roubo em residência Roubo de carga

Corupá - A polícia investi.
ga o roubo de carga da Kombi
pertencente a empresa Souza
Cruz. Assaltantes renderam o

motorista Amarildo Alves Ca.
valheiro e saquearam toda aca.

ga de cigarros, avaliada em R�
I mil, na serra de entre Corupá
e São Bento do Sul.

Edson Junkes'r,P

Trio levou jóias,
aparelhos
eletrônicos e

dinheiro

do com informações no Boletim
de Ocorrências, assinado pela
delegada Fedra Konell, a quantia
levada pelo trio foi de aproxima
damente R$ 300 mil em cheques
pré-datados, US$ 300,00, jóias,
dois aparelhos de telefones ce

lular e equipamentos eletrôni
cos. Antes de fugirem, os assal

tantes danificaram a fiação do

ielefone.
Procurado pela reportagern do

CORREIO DO POVO na empresa,
Francisco Caviguióli preferiu não

comentar o episódio. Através de

uma funcionária, avisou que a

situação "estava normalizada". No

entanto, segundo "a própria
funcionária, Francisco ainda está
abalado com as ameaças sofridas
durante o ternpo que ficou na mi

ra dos assaltantes. Conforme
relatou à polícia, o empresário foi

repreendido pelo grupo ao avisar

que não havia dinheiro no cofre.

"Ou entregaria a eles ou era levado

como refém", declarou, na polí
cia.

Policiais da 3a Companhia da

Polícia Militar, auxiliados por ho

mens do 80 Batalhão da PM, de

Joinvi lIe, e policiais civis de Jara

guá do Sul, montaram barreiras
na região de Grota Funda, na

divisão com o Município de Cam

po Alegre. Testemunhas disse
ram que os assaltantes fugiram
naquela direção. "Estamos

investigando, mas ainda não

temos nenhuma pista do trio",
afirmou a delegada Fedra Konell,
responsável pelo caso.

Jaraguá do Sul - A família

do empresário Francisco Cavigui
óli, 35 anos, proprietário de uma

malharia, viveu momentos de

horror sob ameaça de três assal

tantes. Por quase 50 minutos, o

trio vasculhou todos os cômodos
da residência dos Caviguióli, na

Rua Manoel Francisco da Costa,
Bairro Vieiras, enquanto manti

nha Francisco e <?s �rês filhos pre
sos no banheiro da casa.

O assalto ocorreu por vólra
das 19h45 de quinta-feira. Arma

dos com pistolas e usando capu
zes, os assaltantes invadiram a re

sidência do empresário e rende

ram as crianças, que estavam

Assalto na Argi
Jaraguá do Sul - Homens

armados invadiram a' empresa
Argi, no Bairro Jaraguá Esquer
do, e levaram dois malotes com

cheques. Até o final da tarde,a
empresa não havia divulgadoo
valor.

Fedre: sein pistas ãos assaltantes

MELHORsozinhas. Trinta minutos mais

tarde, Caviguióli chegou é tam

bém foi dominado pelos as

saltantes. Ao reagir, o empresário
recebeu socos. Os ladrões exigi
ram o dinheiro do cofre. De acor- Apenas 5 minutos do seu tempo,

verifique as condições da caixa
d'água. Com certeza está polida;
Oiereçe o melhor à sua familia

Instale o filtrão na entrada da casa,

prédio, escola, indústria, padaria,
hotel, ferramentaria, lavanderia, etc.

Menor agredida
pelaprópriamãe

FILTRAGEM NATURAL
A filtragem é natural, através de um

processo construido por uma camada
de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de

diferentes granulosidades.

O FILTRÃO é construido inteiramente
em aço inoxidado.

Corupá - O comissário Van

derlei Zocatelli, responsável pela
Delegacia do Município, recebeu

ontem o exame de corpo delito
feito na menor I.A.R., 13 anos.

O resultado confirmou hemato
mas generalizados nas pernas da

menina, provocados por "obje
tos como mangueira e cinta de

couro". Zocatelli enviará o docu
mento à Promotoria da Infância
e da Adolescência, em Jaraguá do
Sul.

I. fugiu de casa no último dia
3 de agosto, depois de ser espan
cada pelo padrasto Edgar Kam

cheen, 38 anos, e pela própria
mãe, Terezinha Emília Vaz, 33.
"Não agüentava mais apanhar",
revelou a garota, na delegacia.
Segundo I., as sessões de agres
são ocorriam a cada discussão
entre a família. A menina ficará
sob a guarda de uma vizinha até

a decisãojudicial.

SUCODAVIDA
Com BABOSA concentrado.
Com Guaraná,
Mel de Abelha �
CONTÉM �

E
E
o
o

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1000,3000,
• 5000 e 10000 litros por hora.

. GARANTIA: 3 anos aprovado em to.dos
os testes submetidos.

APÓS A INSTALAÇÃO VO FflTRÃO, NÃO
HAVERÁ MAIS NECESSIVAVE VE liMPEZA
VA CAIXA VE ÁGUA. EVITANVO ESCOVAR OS
VENTES COM ÁGUA SUJA E CONTAMINAVA
VA CAIXA. O FILTRÃO FORNECE ÁGUA PURA
E CRISTALINA _

NÃO SOMENTE PARA BEBIVA E PREPARAÇAO
VE ALIMENTOS, MAS TAMBÉM PRA USO
GERAL

Mais de 200 princípios ativos, com

propriedades antibactericidas,
antibióticas, antiinflamatórias, anti

fungicida, que limpa e desintoxica
todo o organismo, deixando você
muito mais saudável.

Estimula a vitalidade
e fortalece a

resistência do

organismo.
DAVIDA é altamente nutréico, age como suporte energético,
nutricional, em estados de convalescença e debilidade.

PREVlNA-5E
NASAÚDE E NA DOENÇA DAVIDA É OSEU AMIGO INSEPARÁVEL!

VIVACOMSAÚDE!
VIVACOMDAVlDA!

JE 255 mm

Instalamos em demonstração sem compromisso.

DISK FILTRO CENTRAL DE ÁGUA ..

JOINVILLE - SC (047) 435-4725 - 984-7075

INFORMAÇÃO - VENDAS - ASSISTÊNCIA
C Ligue agora, Tel.: 47-993-3940 )

VOCÊ RECEBERÁ EM SUA CASA!
Vera Sirlei 372-1955

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIa

rassuli�OgadOS Associados
OAB/se 3437-B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820

Jaraguá do Sul- se - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail:cassuli@cassuli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ClássicoentreBreithauptIFME e
-

Tupervale liderançadoEstadual.
I·

bi
�a Jogoserá hoje,
o às 20h30, no

a·

r. 'Annes Gualberto',
:� em São Bento doSuI
lá

Jaraguá do Sul - Breithaupt/
FME e Tuper/Planor/Sicap fazem

hoje, às 20h30, no Ginásio Armes

IS Gualberto, em São Bento do Sul,
ia nprincipal jogo da oitava rodada

do returno do Campeonato
Catarinense Divisão Especial. O

lime jaràguaense tenta manter a

liderança do Estadual, enquanto
os são-bentenses querem voltar

ao primeiro lugar na tabela. Um

empate favorece a Breithaupt/
FME, que continuaria com dois

pontos de vantagem sobre a

Tuper. As duas equipes já estão

classificadas para os playoffs
finais do campeonato.

O técnico Manoel Dalpasquale
lerá o time completo para a

partida. Mesmo recuperando-se
de dores na virilha, o goleiro
Paulinho está confirmado. Chico
foi escalado na zaga, ao lado de

Xande, na ala direita. A dúvida
do treinador é na ala esquerda.
Patrick e Marcel disputam a

posição. O goleador Altair,
tricampeão pela Tuper, vai
enfrentar seu ex-clube pela
primeira vez depois de um ano.

HA expectativa é de fazer um 'bom
jogo", disse o jogador. Na Tuper,
o técnico Nelsinho Carvalho
também não terá problemas para
escalar o time. Éder, Bali,
Luizinho, Tigrinho e Lacau de
verão ser confirmados na pre
leção desta tarde.

Os ingressos para a partida
Custam, R$ 5,00. A diretoria da

Tuper colocou três mil ingressos
à venda. Quarta-feira.iprirneiro
�ia de vendas antecipadas, 800

Ingressos foram vendidos.
Torcedores jaraguaenses inte
ressados er;' acompanhar o jogo
terão cinco ônibus, gratuita
mente, saindo às 17 horas do pátio
do Ginásio Arthur Müller.

TREINO
EQUIPE

de FUTSAL
e ou VOLEIBOL.
Tratar cllvanor
Fone 372-1819

Edson jun�es/CP

FONE/FAX: (047) 373-0027

Tática: Dolpasquale orienta ala Patrick no treino de ontem

Nota de Agradecimento
A Diretoria, Pais, Alunos e Funcionários da AMA - Associação de

Amigos do Autista de Jaraguá do Sul, manifestam seus mais
sinceros agradecimentos pelo nobre gesto do casal Sra. Carmem e

Sr. Hans Breithaupt por nos oferecer as manifestações de carinho
em forma de doação recebidas por ocasião da comemoração de
suas bodas de 50 anos de matrimônio. Seu gesto, somado a tantos

outros seus, em muito contribuirá para o bem-estar das crianças
autistas de nossa cidade.

Deus multiplique em bênçãos os dons oferecidos!

,
Nosso mais carinhoso abraço!

AMA - Associação de Amigos do Autista

Jaraguá do Sul - SC

OPORTUNIDADE
Aprenda a plantar COGLJMELOS tendo bons lucros, em um pequeno

espaço a partir de 20m2, com a primeira colheita em 25 dias,

Curso teórico, prático na

plantação e suporte técnico.

Ajudamos a escolher o local do plantio e

ProduzirTipo Exportação.

Ajudamos a Comercializar sua produção a R$ 130,00 o quilo.
Objetivo: Formar um grupo de Produtores

( Venha 'visitarnossa Produção
Curso Ministrado pelo Técnico

Fábio Krüger Torrens - Crea TI049692-8
Maiores informações:

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

PETERSON lzidono

Chegou a hora
A partir deste sábado, até o final de outubro, o Jaraguá Futebol

Clube entra numa fase decisiva para o futuro projeto do

empresário, e agora diretor de esportes, José Roberto do Carmo.
O time estréia no Campeonato Estadual da Segunda Divisão, hoje,
centra o Santa Catarina. Serão dez clubes disputando duas vagas
para a divisão de elite do futebol catarinense do ano 2000. Depois

que Carmo reergueu das cinzas o então "Moleque Travesso",
chegou a vez do torcedol� apoiar.

Prejuízo no bolso
Técnico Milton Mateus,

contratado para comandar a

equipe Adulta de Basquete
masculino do Jaraguá Futebol

Clube, recebeu um

'balão' de R$ 170,00.
Pagou as passagens

rodoviárias de dois atletas e

janta da equipe em Brusque.
Não foi reembolsado e

,

Nada feito

Meio-campo Charles, que
ainda estava negociando sua

transferência para o Jaraguá,
não chegou a um acordo com

a diretoria do clube. O

jaraguaense permanece no

Fraiburgo e disputa, a partir
de setembro, a Copa Santa

Catarina. O time decidiu

encerrar as contratações até

primeira ordem. o time faliu.

Rápidas-----------------------------------------
* Bingo "Dia dos Pais", promovido pela Associação Jaraguaense de

Árbitros, marcado inicialmente para o dia 7, foi transferido para o

dia 11 de agosto, às 15 horas, no Parque Municipal de Eventos. I

* Inscrições abertas para o 10 Torneio de Dominó, no feminino
e masculino, da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil).
Torneio acontece de 13 a 15 de agosto.
'" Federação Catarinense de Futebol autorizou os clubes da

Segundona a mandarem seus jogos da primeira fase no meio da

semana, à tarde.

\ Jeep Club
* Na última terça-feira, realizamos a nossa Reunião

Ordinária, onde foram discutidos diversos assuntos

relacionados ao nosso 9° Jeep Raid, que acontecerá nos
I /

dias 13 e 14 de agosto.
* A trilha levantada para o nosso Raid terá o nome de Trilha
da Montanha, e a prova, terá o nome de Rufino Schulz.
* No sábado passado. efetuamos a conferência da trilha e

construímos urna ponte, que com certeza agüentará o peso
dos jipes.

I

* O jantar da nossa Ordinária esteve a cargo dos amigos
Moise e Schänke. Obrigado!
* Recebemos convite do Jeep Club de Chapecó para
participarmos de um Raid Noturno, neste sábado (7/8).
* Devido aos preparativos do nosso Raid, não poderemos
estar presentes na festa da Sociedade Vitória, de Rio da
Luz. Mesmo assim agradecemos o convite.
* Queremos agradecer as empresas que estarão

patrocinando o nosso Raid.
* O nosso presidente, Claus, com seu colete no estilo

Bradock, realizou um desfile na última reunião. Valeu!
.. , í·

. Alongamento de Chassi

- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos
. Adaptação EquipamelTlos
- Soldas Especiais...

Fone: (047) 370·4159

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá FC e Santa Catarina abrem o

Campeonato Catarinense da 2aDivisão
. Estadual
terá dez clubes

disputando
apenas uma vaga

Jaraguá do Sul - o Campeo
natoCatarinense da Segunda Divi
são começa hoje à tarde, no Está
dio João Marcatto, com a partida
entre Jaraguá e Santa Catarina, de
Blumenau. Os dois clubes estréiam

em competições oficiais da FCF

(Federação Catarinense de Fute

bo1). Acompanhado do diretor

executivo do Jaraguá, José Rober
to do Carmo, do presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, Osmar

Vogel, o presidente da Federação,
Delfim de Pádua Peixoto Filho,
vistoriou na última quinta-feira as

instalações do estádio. "É um dos
melhores do Estado, comparado,
inclusive, com as estruturas das

equipes da Primeira Divisão",
afirmou Peixoto Filho.

O Estadual terá dez clubes e

será .disputado em chave única,

com turno e returno. O campeão
do turno e o campeão do returno,
além dos dois melhores times por
índice técnico, classificam-se para
o quadrangular final, que também

apontará os finalistas através de

jogos de ida e volta. Inicialmente,
apenas nove clubes haviam sido
inscritos no campeonato. Semana

passada, o Próspera, de Criciúma,
confirmou presença na Segundona.

O técnico do Jaraguá, Nelson

Mourão, têm duas dúvidas em

relação ao ti me que enfrenta o Santa

Catarina. Na zaga, Evandro sofreu
uma contratura muscular e será

substituído por Flávio. No meio

campo, Vinícius éa opção. "Se op
tarmos por ele, nosso sistema ficará
mais defensivo. Caso contrário, va

.

mos utilizaro Ricardo", avisou Mou-
rão. O atacante Fábio Luiz ainda não

tem a documentação regularizada na

Federação e poderá desfalcar a equipe.
Os ingressos para o jogo, que

começa às 15 horas, custam R$
5,00 (arquibancada descoberta);
R$ 10,00 (aequibancada coberta)
e R$ 15,00 (cadeiras).

Erlson JunkeslCP

Vistoria: Carmo (E), Delfim (C) e vogel no Estádio João Marcatto

FONE:
370-2625

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVl'Elll'llOMOçAo DE lNVEltNO
MÓVE15 D1RETO DA fÁDR1CA

AGUArRDAMOS.
SUA VISITA

FAZEMOS'
TAMBÉM!

SEV PROJETO
SOB MED1DA

RUA JOINVILLE, 5.070 (em frente ao Portal) - JARAGUÁ DO SUL - SC

Diretoria feeh

Basquete Adult
Jaraguá do Sul - A direton _

do Jaraguá Futebol Clube, q C
coordenava o Basquete Adultod
Município, anunciou esta seman
o fechamento da equipe. Os tri

- reforços para a temporada fora
dispensados, enquanto os outr

-

jogadores se reapresentaram'
equipe juvenil. O técnico Milto
Mateus retorna ao cargo de trei
nador das equipes de base d'

Fundação Municipal de Esport�
O diretor do Jaraguá José Rober
to do Carmo justi ficou a decisà

, "pela falta de apoio recebidads
empresas da microrregião e da

mudança da política cambial,que
afastou os investidores euro

peus". Jogadores e comissão téc·
nica' estão com três meses de
salários atrasados.

O Torneio Início, envolvendo
as equipes do Bandeirante, de

Brusque, Ipiranga, de Blumenau,
e Abaf, de Florianópolis, além do

Jaraguá, programado para este

sábado e domingo, no Ginãsio s

thur Müller, foi cancelado. O time

jaraguaense também não par

ticipará do Estadual de Basquete,
previsto para o mês de setembro.

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 .

r ,

eORUPA· se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

A maior variedade de carnes

selecionadas

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




