
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, sábado, 21 de agosto de 1999

Ministério Público pede o afastamento
do prefeito e do secretário de ß. Velha

DEIMAGEM
Ho®pit1id Jaragmi
* mtra�sonografia
* R'adiologia Geral e

Pediátrico
* Tomografia

Computadorizada
* Angiografia
* Mamografia
* Check�up Vip
Centro de Imagem 1

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

Centro de Imagem 2
R. João picolli, 216 -

esquina cl Reinoldo Rau
(antigo consultório Dr. João Biron)
Fone: (047) 371-8776

A promotora Luciana
Schaefer Filomeno pediu o

afastamento do prefeito de

BanaVelha, OrlandoNogarolli
(PMDB), e do secretário de

Administração e Finanças,
João Carlos D'Ávila Biten

court, para "facilitar a instrução
do processo".

Ela vai,entrar com uma ação
civil pública contra os dois por
improbidades administrativas.

A decisão é decorrente de

denúncias de irregularidades na
Prefeitura feitas pelo ex-funcio
nário Elieu Lino de Aviz.

Segundo ele, a administra
ção realizoulicitações e emitiu

cartas-convites dirigidas a de
terminadas empresas e notas

fiscais frias, além de liberar pa
gamento de obras e serviços
não realizados.

OMinistério Público apon
tou irregularidades na gestão
do prefeito Nogarolli e do ex
prefeito Mário Celso Bitten

court, também do PMDB,
envolvendo ainda os respec-
tivos secretários.

'

As denúncias envolvem ain
da o ex -sécretário de Admi

nistração e Finanças JoãoRo
naldo Dutra Leite. Página 4

Edson JunkeslCP

o Jaraguá F�ol
amanhã, às l�_
Marcílio Dias. O jogo, no Estádio
João Marcatto, em Jaraguádo Sul,
é válido pela �rceira rodada 'do

Campeonato Catarinense da Se-
t gunda Divisão. O recémcentra
tado Adriano devera estrear na

. equipe. Página 16

FOTOLJTOS

Não existe trabalho infatuil nos lixões do Vale do Itapocu. Essa
foi a constatação freliminar de técnicos do lbama que estiveram
em quatro municípios esta semana. O relatório será entregue
para a Procuradoria-Geral da República, em Ioinville, e

encaminhado ao Unicef. Página 12.

RC Pneus
.'_ ·i"'"

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799/371-0747
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Edson JunkeslCP

Fio da navalha
O desmanche no PSDB, refletindo diretamente no governo

federal, que vem amargando índices recordes de rejeição
popular, é fruto do oportunismo característico da politicalha
brasileira, patrocinada e mantida pela elite econômica. Nesta

semana, o senador paranaense Osmar Dias informou que a

porção local do partido não apoiaria mais o governo FHC. Logo
depois, o colega carioca Arthur da

Távola, ex-presidente nacional da ,

legenda, anunciou o desligamento do

PSDB, num discurso que cheira

hipocrisia.
Eles justificaram ,as decisões

afirmando que não tinham mais como

apoiar um governo que desviou-se das
causas de interesses nacionais. Távola
declarou que não pretendla terminar
a carreira política num partido de

direita. Deve filiar-se ao PV ou PPS.

O trooa-troca nada mais é do que uma

fuga desesperada para evitar a

contaminação da moléstia que se

abateu sobre o ninho tucano. De olho
nas próximas eleições, não querem ser

identificados com o partido respon-
-sãvel pelo desmonte do Estado.

Segundo pesquisa da Vox-popul i , 59% da população
consideram ó governo FHC péssimo ou ruim. Às vésperas do

impeachment, Fernando Collor tinha 57% de rejeição. Nos
últimos meses do governo José Sarney, com a inflação na casa

dos 80% mensais, ele colecionava 62% de iúsarisfação. FHC
está muito próximo do recorde e, pelo rumo '(lado ao governo,
deve alcançá-lo ainda este ano ou no início do outro. FHC está
colhendo os frutos de ter confiado no PFL e alterado o curso

natural do programa do PSDB.
A debandada e a falta de apoio da base de sustentação deve

ser ampliada, estrangulando o governo, tornando-o bode expiatório.
Ao compor com a direita em 1994, quando o PSDB ainda mantinha
o perfil socialista, desfigurou radicalmente o partido e contrariou
as propostas defendidas pelos líderes durante os 21 anos de ditadura
militar. FHC permitiu serusado pelaelite políticacomo instrumento
de manutenção do status-quo, garantindo a continuidade, ainda
que de forma distinta, do sistema de dominação.

O PSDB sofre do mesmo mal que acometeu o PDS, do ex

presidente João Figueiredo. Optou-se pelo poder em detrimento
das questões nacionais. No caso tucano, o desvio se deu ainda no

berço, logo depois de criado. Idealizado para ser a opção renovada
da esquerda, os sociais-democratas foram aderindo ao

neoliberalismo, buscando compensar as orientações ideológicas
com políticas internacionais. Com o esgotamento do estado de
bem-estar social, que o diferenciava dos partidos de formações
conservadoras, passou a viver os mesmos problemas da social
democracia européia e latino-americana. Encontra-se perdido no

fogo cruzado entre globalização e apelo social.
A mais de três anos para o fim do governo, FHC tem grandes

chances de reverter os índices de insatisfação popular. Basta reler
os livros que escreveu e colocar em prática os discursos. Não há
mais como negar o processo antropofágico instalado no governo,
a começar pelo senador baiano Antônio Carlos Magalhães, que já
se lançou candidato à sucessão de 2002. É preciso inverter as

prioridades e dar mais atenção aos grandes problemas nacionais,
evitando as frases de efeito sem nenhum efeito prático.

Ainda é tempo de termos um País a altura da competência e

do preparo do presidente. É preciso romper com as imposições
internacionais, ouvir mais a sociedade e viabilizar um grande
debate nacional. As tendências econômicas que propiciam o

,

desenvolvi-menta tecnológico são as mesmas que concentram

a renda e excluem a maioria da população do usufruto de suas

conquistas.Jvão há forma alternativa para se ter um governo
com o mínimo de características democráticas.

FHC permiti
se�i:fS{lllq,Jl,e
elite

' .

Foto do Fato

Detentos do

presídio de

Iaraguá do Sul

preparam o

terreno para o

plantio da horta
comunitária. A

iniciativa pode
render bom

frutos para

todos, porque
"cabeça vazia,

oficina do
diabo"

'Na década de 50, quando o

presidente Getúlio Vargas, sábia
e patrioticamente, decidiu criar
a Petrobras, o poder econômico
estrangeiro afirmava não haver

\

petróleo no Brasil. Nos seus 45

anos de história, a Petrobras
investiu no desenvolvimento da
indústria petrolífera brasileira

US$ 85 bilhões, dos quais US$
35 bilhões na Bacia de Campos,
no Rio de Janeiro.

No dia 15 de junho, supos-\

tamente respaldado pela Lei

9478, o diretor-geral da Agência
Nacional de Petróleo iniciou a

licitação de 27 áreas de ex-
,./

ploração de petróleo, esperando,
com isso, arrecadar R$ 10
milhões.

Nesse contexto, o artigo 22

da Lei 9478, de 6 de agosto de

1997, estabelece: "O acervo.

técnico constituído pelos dados
e informações sobre as bacias
sed i men tares bras i I e i ras é
também considerada parte
integrante dos recursos petrol í
feros nacionais, cabendo à ANP ,

sua coleta, manutenção e ad

ministração."
1(\ - A Petrobras transferirá

Patrimônio dado
* José Carlos de Souza

para a ANP as informações e
'

dados de que dispuser sobre as

bacias sedimentares brasileiras,
assim como sobre as atividades
de pesquisa, exploração e pro
dução de petróleo ou gás natural,
desenvolvidas em função da ex
clusividade do exercício do mo

nopólio até a publicação dessa
lei.

20 - A ANP estabelecerá

critérios para a remuneração à

Petrobras pelos dados e infor

mações referidos no parágrafo
anterior e que venham a ser uti

lizados pelas partes interes

sadas, com fiel observância ao

disposto no artigo 117 da Lei

6.404, de 1976, que estabelece:
"O acionista controlador res

ponde pelos danos causados por
atos praticados com abuso de

poder.
'

10 - São modalidades de
exercício abusivo do poder
orientar a companhi.a para fim

estranho ao objeto social ou lesi
vo ao interesse nacional, ou le
vá-Ia a favorecer outra socieda

de, brasileira ou estrangeira, em
prejuízo -da partici,Pação dos
minoritários nos lucros ou no

acervo da companhia, ou da

economia nacional."

Realmente, não há como

compararUS$ 35 bilhões inves

tidos pela Petrobras na Baciade
Campos e os R$ 10 milhões

(menos de US$ 6 milhões) que
o genro de FHC pretende ar

recadar nas licitações. No en

tanto, esse crime de lesa-pátria
está sendo perpetrado sern ne

nhuma reação popular. Algumas
'dessas áreas foram arremata

das com ágio de 5.500%, carac
terizando-se um negócio de pai
para filho, um negócio da China.

Por que os milhares de acio
nistas da Petrobras não se rebe

lam contra a entrega do acervo

bilionário da companhia por al
guns trocados? Não caberia
uma ação da Comissão de '{alo
resMobiliários? E os deputados
e senadores, como se sentem
assistindo a Lei 9478 sendo rigo
rosamente desrespeitada? É

justo trocar US$ 35 bilhões por
R$ 10 milhões na privatização
da produção de petróleo?

* Diretor da Associação
dos Engenheiros da Petrobras

,

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt. 1.180. As cartas devem cotne!

110 máximo 30 linhas, com 70 t oques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de

sintetizar o texto e far.er as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, DepartamentoComercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: corpovo@jgs.matrix.com.br ,

Os textos e colul/as assinados são de responsabilidades e:cclllsil'os dos alltwes, lião refletilldo, Ilecessariame/�te, a opillião do jornal-
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Caropreso defende nova fonte
de flnancíamento para a saúde

-+ "Se passar, veto." (Presidente
Fernando Henrique Cardoso -

PSDB - mandando um recado ao

Congresso sobre a votação do pro
jeto da bancada ruralista que propõe
perdão da dívida agrária)

Deputadoé
favorável a
reajustes na

. tabela do SUS
"Não podemos conceder perdão a

devedores contumazes." (Idem) Brasília - O deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB) de
fendeu a criação de nova fonte
de financiamento específica para
a saúde, independente da CPMF

(Contribuição Provisória de Mo

vimentação Financeira), como
forma de garantir mais recursos

para a saúde. A declaração foi fei
ta esta semana na Câmara Fede

ral, onde o deputado é vice-presi
dente da subcomissão que discu
tiu a defasagem na tabela do SUS

(Sistema Único de Saúde).
Caropreso informou que o re

.latório da subcomissão estabele
ce reajuste linear de 40% na tabela
de procedimentos do SUS, em
caráter emergencial, e 50% os

valores considerados mais defa

sados, mantendo como estão os

valores atribuídos a procedimen
tos atualmente bem remunera

dos. "Só o reajuste não basta. É
preciso definir fontes de finan
ciamento para a saúde, indepen-

"Se passar na Câmara, não passa
no Senado. Se depender de mim

o projeto não será aprovado."
(Presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães - PFL -,

prometendo derrubar a proposta do perdão da dívida agrária)

"Foi mais um ato baixo dos partidos de oposícão." (Prefeito
de Barra Velha, Orlando Nogarolli - PMDB -, comentando as

denúncias de irregularidades na administração pública)

Alerta: Caropreso acredita que medida não traz benefício
dente da CPMF", reforçou, apos- ção suprapartidária para sensi
tando que o reajuste poderá con- bilizar o governo", informou,
tribuir para melhorar o atendi- lembrando que o problema vem

mento médico-hospitalar, comba- se arrastando há vários anos, sem
ter as cobranças irregulares e re- que se apresentem sugestões para
verter a degradação dos serviços ( combatê-lo.

prestados pelo SUS. O deputado explicou que, en-
Na opinião de Caropreso, o tre junho de 1994 e maio deste

governo federal só será sensibili- ano, os custos na área da saúde
zado para a necessidade da medi- aumentaram em 109%. "Neste
da se houver mobilização do mesmo período, o governo auto

Congresso e da sociedade. "A rizou apenas 25% de reajustes.
Comissão de Seguridade Social Isso aconteceu em 1995", infor-
e da Família da Câmara dos De- mau Caropreso, acrescentando

putados realiza, nos dias 22, 23 e que os procedimentos mais fre-
24 de setembro, uma manifesta- qüentes e de menor comple

xidade, que representam a

rotina de 78% dos hospitais
brasileiros que têm menos de
100 leitos, são os mais pre
judicados.

- A tabela ainda tem

absurdos como a remunera

ção de consultas médicas a

R$ 2;50 e uma diária hos

pitalar de R$ 7,00. Para uma

apendicectomia, o SUS paga
R$ 80,00 para serem divididos
entre cirurgião, anestesista e

auxiliar - justificou Caro

preso.
CAMINHONEIROS -

Em pronunciamento na tri
buna da Câmara Federal, o

deputado criticou o tra

tamento diferenciado na

pontuação por infração de
trânsito concedido pelo
governo federal aos cami

nhoneiros. Para ele, rever a

anotação de . pontos nas

carteiras de motoristas in
fratores é imprudência.

Para justificar a posição,
Caropreso valeu-se de dados

divulgados recentemente que
apontou 'aumento de 19% no

número de acidentes de

trânsito nos primeiros meses

do ano, em relação ao ano

passado.

"Estamos traçando algumas -+

estratégias na moita para não
levantar suspeitas." (Presidente
do Diretório do PPS de Jaraguá do

Sul, Edson Müller, revelando que o

partido está negociando nos bas
tidores para filiar descontentes de
outras legendas, incluindo verea
dores)

"Estamos promovendo a assis- .•
tência social com dignidade, sem
paternalismo e sem criar bolsões de miséria dependentes
do poder público." (Prefeito Irineu Pasold - PSDB - comen

tando os projetos sociais implantados pela administração
municipal)

"Pretendo intensificar as parcerias com as APPs, dando mais
autonomia e aumentando o repasse mensal, para que as

escolas se tornem cooperativas educacionais." (Idem, sobre
as escolas da rede municipal de ensino)

"Preço bem viável." (Secretária de Planejamento de Jaraguá
do Sul, Clarice Coral, comentando a nova tarifa de ônibus

urbano, R$ 0,87)

+- "Esperamos que o prefeito
cumpra a palavra e nos convide

para participar das reuniões."

(Presidente do Sindicato dos Ser

vidores, Luis Cezar Schörner, sobre
a promessa feita pelo prefeito Irineu
Pasold - PSDB-- em convidar a en
tidade p ar a os debates sobre a

elaboração do Projeto de Previdência

Social)
!onso Piazera Neto:
por de sódio na rua

,

stalação de

Coração de

lantação do

ia que
o municipal a
Prefeitura,

Rio Branco,
pagri; suplementa
providências;

ia Marangoni e dá ouras

.(1.:1. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Centro - Jaraguá do Sul
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Fernanda L. de Souza, irmã e companheira de todas as horas
deste colunista, recebe a "tchurma", ''neste sábado (21), na
residência dos pais, para comemoração do seu aniversário

Pelo grande número de

ingressos vendidos

antecipadamente, os
shows das bandas

Dazaranha e Jota

Quest, que acontecem

neste sábado (21), a

partir das 22 horas, no

Pavilhão A do

Parque Municipal de
Eventos, devem atrair

um excelente público
não só de Jaraguá do

Sul mas de toda a

região. E como os

primeiros 1,5 mil

ingressos vendidos

davam direito

a entrada gratuita no

Atomium, o referido

point deve ter lotação
máxima nesta noite.

Ingressos ainda estão

.--------- C I 1'1 E 1'1\ 1-\---------- ..
I PÂNICO NO LAGO JOINVILLE I
I -Dircção: Sicvc Mincr. IG.Ne. eint' MlIt'1I1'1' I: Um lugarchamado Notting Hili.
I-Elenco: B ridgct l-onda. ßill Pultman. Oliver Ptuu. ßrcndan

Glceson. ßelly While e Meredith Salonger.
Horários: 14h, 16h10, 19h, 21 h10. I

I -Duração: XÓ minutos. G.N.e. Cine Muel/er 2: O corruptor. I
I Horários: 14h I 5, 16h10, I Xh45, 21 h I 5. I
I

SINOPSE G.N e. eint' Mueller 3: Soldado universal-O retorno.
IBcm-vi ndo s ao l.ug o Negro. Suas águas calmas Horários: 14h10, 16h10.

I complementam a natureza protusa UI) Muinc. l.ssc cenário Pânico no lago. I
I tranqüilo é provavclmcnre o último lugar cm que sc esperaria Horários: 19h, 21 h. I

acontecer uma terrfvcl falaliuaue. E também o último lugar em
I que sc esperaria encontrar um répii I dc dcz melros c repleto dc I
I dentes da espécie Crocodvius. Uma máquina carnívora mais

ßLUMENAU I
I conhecida como crocodilo. G.N..C. Cine Neumarkt /: Um lugar chamado Notting

IEsse intruso dc pele grossa c um voraz apetite é o responsável Hill.

I pela reunião de um grupo de pessoas talvez mais estranho do que o Horários: 14h, 16h10, 19h, 21 h10. I
I próprio fenômeno ao qual foram chamados paru investigar. G.N.e. Cine Neumarkt 2: Tarzan, I

.

I
Ainda sofrendo dc um recente romance mal resolvido. a Horário: 15h. Ipaleontölog a "Ióbica" por natureza c ernocionulmcnrc frágil Soldado universal- O retorno.

I Kelly SCOII (Brídgcr Fonda) é cnviuda rclutuntcmcnrc ao seu I
I primeiro Imhalh() de campo. Seu comportamento tfpico dc alguém

Horários: 17h, 19h, 21 h.
I

que vive na cidade grande - e seu óbvio desconforto em lugures
G.Ne. eine Neumarkt 3: Pânico no lago.

II ao ar livre são motivos dc irrirução constante para o homem Horários: 15h, 17h, 19h, 21 h.

I responsável pela investigação. o administrador da Caça e Pesca G.Ne. eine Neumarkt 4: Corações apaixonados. I
I Jack Wells (Bill Pullman), que preferia não contar com a ajuda Horários: 14h 1.\ 16h10, I Xh50, 21 h15. I
I

dela. Também em cena cstä o irascível xerife Hank Keough G,N,e. Cine Neumarkt 5: O corruptor,
(ßrendan Gleeson), que anseia por encontrar o predador e Horários: 14h45, 17h, 19h I 5, 21 h10. I

I explodir sua cabeça. E no mein da ação chega, inesperadamenrc, G.Ne. eine Neumarkt 6: Caminho dos sonhos. I
I o rico e excêntrico-professor dc mitologia Hccior Cyr (Oliver IPlatt), que pressiona o grupo a tentar capturar e preservar a

Horários: 14h10, 16h10, 18h10, 20h30.

I criatura misteriosa que rasteia pelas redondezas. Programação válida para () período de 20 a 26/08. I
--------------------------------_.

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

disponíveis no Cowboys
Bar, Vi'p Café e Posto

Mime (Reinaldo Rau),
A promoção é do

Jaraguá Futebol Clube,
com apoio da equipe
Atorniurn.

A Boate Notre facilita

as COIsas para os seus

freqüentadores,
promovendo neste

sábado (21), a partir das
23 horas, a Noite

extremamente fácil. Os

i ngressos estarão sendo

vendidos por apenas R$

5,00.

franca. Irmã Ana

Bevilaqua (diretora),
professores,
funcionários, pais e

alunos merecem

aplausos pelas
constantes atividades
culturais que este

importante educandário
vem realizando,

Por mais que se tente,
não dá pra entender

essa competição
ignorante de som,

promovida com

freqüência
em locais e muitas

vezes em horários

[�:9!i\'í2l.'2I!jt' impróprios por

E logo mais à noite, na

Cervejaria Mein Bier,
em Balneário Camboriú,
a excelente Banda Clave

de Lua estará mais uma

vez estremecendo as

estruturas do point mais
charrncso da Av.

Atlântica.

[JXii;)Ni;)itl
O Colégio Divina
Providência realiza na

sexta-feira (20),
a partir das 19h30, em

seu ginásio de esportes,
a 23 Noite Artístico

Cultural. Na

programação do evento,

poesia, música, dança e

teatro, totalizando 15

apresen rações. En trada

DISQUE·LANCHE
371-5309

motoristas de veículos

equipados com
sofisticados

equipamentos. Ruídos
da Tiazinha e batucadas

de techno são

colocados, lado a lado,

no mais alto volume.

Resultado: ninguém
entende nada, O que se

percebe é que isso é °

que menos importa. O

que realmente

interessa é chamar a

atenção e poder sair
arrotando por aí: "O

meu som é

o mais potente". São

quatro mil watts de som

no veículo e zero watt

na cabeça. Êta,
ignorância!

IS' LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas Uda

1989 - 1999

10 ANOS A SERVIÇO DA
COMUNIDADE

GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669
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Surgido do antigo partidão (PCB), o PPS está cada vez mais

próximo da social-democracia do PSDB, tão combatida pelo ex

governador do Ceará Ciro Gomes. A começar pela alteração no

perfil ideológico e pela abertura demasiada para possíveis
coligações.

Em Jaraguá do Sul, o partido foi criado por dissidentes do PPB,
nascido do racha no PDS, que substituiu a Arena do regime militar.
Opresidente do Diretório .da cidade, Edson Müller, revelou que o

partido convidou os vereadores Moacir Bertoldi (PPB) e Afonso
Piazera (PIB) para se, filiarem ao PPS e outros nomes da política

,
.

,

'. local.
- Não somos ex-comunistas. Queremos ser a nova opção da

esquercla, com o pensamento voltado para o presente, e não para
o passado. Vamos fundir as idéias e adaptá-Ias às filosofias do

partido - explicou
A confirmar Onde há fumaça

O prefeito de Schroeder,
Gregório Tietz, que faz

questão em manter o mistério
em torno da transferência para
o PSDB, deve ficar mesmo no

PFL.
Na noite de terça-feira (17),

Tietz 'encontrou-se com o ex

'prefeito Aldo Pasold (PPB)
para discutir política.

Fofoqueiros deplantão juram
, que-Tietz convidou Pasold

para ser.candidato a vice na

chapa majoritária em 2000.
Tietz não afirma, mas também

não nega.

Parece que as notícias sobre

possíveiscoligações para dispu
tar as eleições do ano que vem

são I)'lais do que especulações.
Percebe-se um grande movimen
to nos bastidores da polític�,
envolvendo todos ospartidos,
Um líder pefelista, que pediu
para não ser identificado,
afirmou que o vice-governador
Paulo Bauer (PFL) é contra
aliança com o PMDB do

deputado estadual Ivo Konell.
- Com o Duwe (ex-secretário da
Casa Civil AdemarDuwe), é
outra coisa - admitiu.

Pegadinha
O Tribunal-da Dívida Externa, uma iniciativa da CNBB

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Cáritas, Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs, Coordenadoria Ecumênica de

Serviços, Central de Movimentos,.Popul�res, MST e Instituto dos

Advogados Brasileiros, com apoio de diversas entidades e ONGs,
decidiu reforçar a campanha do Jubileu 2000 em favor do

cancelamento da dívida dos países de baixa r�nda e endividados.
Por mais que pessoas e entidades sérias avalizem o projeto, não

dá para levar a proposta a sério.

Viável?
Com o reajuste de 16% nas

tarifas do ônibus urbano em

Jaraguá do Sul, um trabalhador,
que é obrigado a pegar quatro
conduções por) dia para ir
trabalhar - duas para ir,
duas para voltar - vai gastar
R$ 3,48.'
Com cinco dias na semana e

quatro semanas por mês,
I

o gasto mensal será de
R$ 69,60,51,17% do
salário mínimo.

Caiu

Depois de muito buchicho, a

coordenadora da 19" CRE,
Cleidy Gonçalves, foi afastada

do cargo por 30 dias,
pela Secretaria Estadual
de Educação, "até que
se apure as demissões

no órgão",
que causou tanta polêmica.

Assumiu a direção o professor
Donato Back, do Centro de

Educação de Adultos,
.

de Joinville.

[AnD/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.

NO�OÇO Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
EN\W,RE Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

Prefeito deBarraVelhapoderá
ser cassadopor irregularidades
Promotoria

já pediu 'o
afastamento
de Nogarolli

Barra Velha - O prefeito
Orlando Nogarolli (PMDB)
poderá ter o mandato cassado

pela Justiça caso sejam con

firmadas as denúncias de irregu
laridades feita pelo ex-funcionáriö
da Prefeitura Elieu Lino de Aviz.
Na quinta-feira (19), a promotora
Luciana Schaefer Filomeno pediu
o afastamento de Nogarolli e do
secretário de Administração e

Finanças, João Carlos D'Ávila
Bitencourt, "para facilitar a ins

trução do processo". As acusa

ções envolvem ainda o ex-pre
feito Mário Celso Bittencourt

(PMDB) e o ex-secretário de Ad
ministração e Finanças, hoje ve

reador pelo PMDB, João Ronaldo
Dutra Leite.

Segundo Aviz, as principais
irregularidades são licitações
\ viciadas, cartas-convites dirigidas
a determinadas empresas, emis
são de notas fiscais frias e libe

ração de pagamento de obras e

serviços não realizados. "Os blo
cos de notas fiscais e carirribos
de CGC ficam dentro da Prefei
tura e eram preenchidos quando
havia necessidade", afirmou,
acrescentando. que "era comum

na adm i ni stração pública o

pagamento de obras e serviços
não realizados" i "OS participantes
das licitações eram sempre os

mesmos", reforçou.
Na segunda-feira (16), o juiz

Edson Luis de Oliveira expediu

Perigo: Nogarolli corre o risco de sofrer impeachment
mandado de busca e apreensão e

determinou o recolhimento de
todas as notas fiscais, recibos em
branco, carimbos e registros de

anotações da Prefeitura. Na tarde
de quarta-feira, os documentos
foram abertos no fórum local pela
promotora Luciana, acompanha
da pelo. assessor jurídico da
Câmara de Vereadores, Eurides
dos Santos, e pelo procurador da
Prefeitura, Jairo 'Magalhães'
Gonçalves. o<,

/

- Pelas análises feitas nos

documentos, são muitas as ir

regularidades cometidas pelá
Prefeitura. Razão pela qual pedi

o afastamento do prefeito e do
secretário. Vou entrar com uma

ação civil pública contra eles por
improbidades âdministrativas -

.irevelou Luciana. Na tarde de

quinta-feira, o procurador da
Prefeitura e alguns secretários
desconheciam a decisão da

promotora de pedir o afastamento
do prefeito e do secretário.

A reportagem do Jornal

'ÇO�R&IO DO POVO tentou por
várias vezes ouvir o 'prefeito'
Orlando Nogarolli. Assessores da
Prefeitura informaram que ele
"faria contato. Até o fechamento
desta edição não houve. retorno.

Ministério vai rever projeto de porte de armas
Brasília - O ministro da Jus

tiça, José Carlos Dias, prometeu
analisar a alteração ao projeto go
vernamental que regulamenta o

comércio e porte de armas de fo

go no País, permitindo o porte a

praticantes 'de tiro e assegurando
o funcionamento dos clubes e so

ciedades de tiro. Dias atende a so

licitação dos deputados federais
Vicente Caropreso (PSDB) e

Renato Vianna (PMDB).
Os parlamentares esti veram

reunidos com o ministro na sema

na passada, quando justificaram
o pedido de concessão especial
de porte e venda de armas. Eles

argumentam que estão preocupa
dos com as tradicionais festas da

região, quando há competições
de tiro. "O projeto ignora os atira

dores, colecionadores e socieda
des de tiro, tão comum em Santa

Catarina", justificou Caropreso.
No final de junho, em pronun

ciamento na Câmara Federal, afir
mou que é necessário desarmar
a população, mas alertou para a

urgência de um programa nacio
nal de combate à violência, que
inclua a repressão ao tráfico de
armas ilegais. "Bandido não com
pra arma legal. O comércio é feito
via contrabando nas fronteiras",
lembrou.

Na oportunidade, o deputado
prometeu apresentar emenda ao

projeto, estabelecendo regula-

mentos para atiradores, colecio
nadores e clubes de tiro. Após a

audiência com o ministro, os de
putados, que apresentarão emen
da ao projeto de lei defendendo a

prática do esporte tradicional no

Estado" apontaram os prejuízos
que as sociedades de tiro podem
sofrer soe for aprovado do jeito
que está o projetá que proíbe a_
porte de armas.

Na microrregião da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) existem 25 so

ciedades, reunindo mais de dois
mil atiradores. Em todo o Estado
são mais de cinco mil praticantes
de tiro, que desenvolvem ativida
des esportivas e culturais.
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Marisol conclui complexo esportivo na sede
o ginásio tem

capacidade para 1000

pessoas, dispondo de sala

de ginástica e

musculação, quatro
vestiários, instalações"
sanitárias, adaptadas
inclusive para deficientes

físicos, e lanchonete.
O local sediará jogos
municipais e regionals e

já tem agendadas as

competições de vôlei dos

Jogos do Sesi, e de vôlei
e handebol dos Joguinhos
Abertos de Santa
Catarina.

instalação de

restaurante, obras

inauguradas em

maio. Nessa

primeira etapa
foram gastos R$
150 mil. O

Grupo Ataliba

Refeições foi
contratado para
comandar a
cozinha da

associação,
administrando
restaurante e

lanchonete no

salão social.

área construída. Cerca de

R$ 800 mil foram gastos'
na execução da obra, que
obedece aos rígidos
padrões internacionais
estabelecidos pela Fifa. O

ginásio foi inaugurado no

dia 14, com jogo de vôlei
entre o Rexona, de
Curitiba, e a AABB/FME,
de [oinvlllê. O trabalho de

revitalização da sede

recreativa da empresa
começou com a reforma
da área social, construção
de estacionamento e

Arquitetura dinâmica e

harmonia com a natureza.

A conclusão da segunda
etapa de obras na sede da
SERMarisol (Sociedade
Esportiva e Recreativa)
premia funcionários e

comunidade com amplo
complexo esportivo. O

projeto, que levou seis

meses para ser

concretizado, inclui

ginásio, quadra de vôlei
de praia e pista de

_ cooper, com total de Z, 1
mil metros quadrados de

,através de reservas, com

garantia de 50% das

vagas para os ,

funcionários.
A outra metade

das reservas é destinada
aos visitantes.

Até o final do ano,

a coordenação avaliará
o sistema de utilização',
para projetar
possível esquema
de locação de horários,

Placa de
bronze inaugurada
em frente ao

ginásio revela o

propósito da
diretoria da

,

Coma
inaugura
ção do

ginásio, o
grupo
assumiu

também o

bar equi
pado na

quadra.
O pú-
bllco-al

vo da

nova

estrutura

compre
ende,
especí
almen

te,
funcionários da Marisol "

Maju e Marisol Nordeste.

- Esta obra é o

reconhecimento da

Marisol, nos 35 anos da

empresa, pelo trabalho
de seus funcionários.
Vem preencher
uma lacuna na área de

lazer, possibilitando
momentos de

confraternização
e integração entre

servidores e

também
com a comunidade -

comenta o gererite de

obras e presidente
da SER Marisol ,

Sílvio João Corrêa Jr.
Ele ressalta

que a utilização
do complexo
esportivo funciona

associação.
"Não basta vestir.

É preciso suar a camisa

da equipe que

integramos" .

Soluções estruturais modernas e econômicas em
Estruturas Metálicas, Concreto Armado e
Concreto Protendido.

, ,

A O.A. Engenharia Especl
orgulhade ter participad
mais esta obra, muito espe
pela finalidade a que se de�

O.A. ENGENHARIA ESPECIAL LTOA.
Rua Amadeu da Luz, 122 - Salas 6 J /62

Blumenau, SC / Brasil- CEP - 89010-160
PABX: CA7) 326.1870/ CeI.: (47) 9101.1870
E-mail address:oaengesp@zaz.com.br

.

Engenharia
Especial _
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Arquivo/CP

Produtoresdebananacomemonnn

reajustenopreçodacaíxade22kg
"

ser maior se não houvesse a

preocupação com o surgi
mento de um novo fungo - o

Sigatoka Negra -, que está a

fetando 'os bananais em 11

municípios do Mato Grosso
do Sul e deixou em alerta os

b an an ic u l to re s do Sul do
"

Brasil.
O técnico da Epagri (Em-·

presa de Pesquisa Ag rope
cuária e de Extensão Rural de
Santa Catarina) em Guarami

rim, Alcibaldo Germann, se

cretário-geraI da Ase ab an

(Associação Catarinense de

Bananicultura), informou que
nos últimos dois anos os pro
dutores enfrentam uma das
maiores crises econômicas.
"Os preços estavam muito bai
xo; A caixa de 22 quilos varia
va entre R$ 0,70 e I{$ 1,50",
justificou, lembrando que o

custo de produção é de R$
J ,80, sem incluir os custos

com insumos agrícolas, que
tiveram os preços reajustados
em até 100% devido à des

valorização do real.
Apesar da situação favo

rável, os produtores estão preo
cupados com a ameaça do Siga-

\
.

Amvali

produz 50%
do produto
no Estado

toka Negra, doença que ataca

as folhas e os frutos. "Por en

quanto o fungo foi detectado

apenas no Mato Grosso do Sul,
mas estima-se que viaje em

média 50 quilômetros por ano",
completou Germann.

AMVALI - A produção de

banana em Santa Catarina é de
. 600 mil toneladas/ano, terceiro
produtor nacional, -perdendo
apenas para os estados da Bahia
e São Paulo. A área de cultivo
é de 32 mil hectares.

Santa Catarina se destaca
)
pela alta produtividade dos
bananais. Enquanto que a mé

dia nacional é de 40 toneladas

por hectare/ano, a produção
catarinense mantém a média
entre 70 e 80 toneladas por
hectare/ano.

A Região da Amvali (Asso
ciação dosMunicípios do Vale do
Itapocu) é responsável por 50%
de toda a produção do Estado. A
área plantada é de 11,5 mil

, hectares, com produtividade
média de 25,2 toneladas por
hectare. A produção é destinada
aos mercados gaúcho, 60%,
paranaense, 30%, e o restante

para o Mercosul e Santa Catarina.

Guaramirim'- Depois de
mais de dois anos, à caixa de
banana, de 22 quilos foi

reajustada em mais de 300%.
Passou de R$ 1,50 para R$
5,00. O aumento é decorrente
à diminuição da oferta do pro
duto no mercado.oCorn a ele

vação dos preços, os produ
tores já fazem planos para os

próximos meses.

A comemoração poderia.

Banana: região é responsável pela produção de 50%

r ---------�---------I
I' I
I Cl N? início de agosto, a Duas Rodas Industrial reuniu cerca de 60 representantes I
I comerciais das empresas Triunfo, de Campo Grande, e J.C. Mendonça/de Dourados, ambas do"
I Mato Grosso do Sul, para ministrar o curso "Sucesso em negócios".
I Em seguida, 32 representantes comerciais da Indústria e Comércio Almeida pãrticiparam do

I curso "Vencedor moderno".

Hoje, a Duas Rodas Industrial ministra curso na Central de Alimentos, em Balneário Camboriú.

Cl Faltando menos de 60 dias para a inauguração do Shopping éenter Breithaupt, 90% dos espaços já
foram comercializados pela empresa Market South.
O prédio, de quase 40 mil metros quadrados de área, localizado no Centro de Jaraguá do Sul, exigiu
investimentos de aproximadamente R$ 20 milhões.
O empreendimento, com 95 �ojas, abrigará ainda três salas de cinema.

/
Cl Nos dias 30 e 31 de agosto.ino Clube Atlético Baependi, em Jaraguá do Sul, acontece encontro
de supermercadistas e fornecedores das regiões Norte, Planalto Norte e Vale do Itajaí.
Estão previstas palestras com os seguintes temas: "Tendências do varejo", "Mudança:
entendendo esses tempos loucos" e "Perecíveis".

.

Maiores informações pelos telefones (048) 223-0396 ou 223-0428

..

Bß firmaconvêniocom aAciag :

Guaramirim - O superin
tendente. regional do Banco do
Brasil em Santa Catarina, Ricar
do. Vieira, informou que o con

vênio firmado entre a instituição
�. a Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua-

, ramirim) garantirá a abertura de
linhas especiais de crédito aos

associados da entidade.
, '. /

O anúncio foi feito na se-

m�na passada, quando Vieira
esteve no Município e se en

controu com lideranças in

dústriais na Aciag. Segundo
Vieira, o convênio prioriza as

análises de propostas de finan
ciamentos e oferece taxas dife
renciadas aos associados.

De acordo com o superin-

tendente, o Banco Central.de
terminou a redução das taxas
de juros para que os erhpre
sários possam investir na pro
dução. "Recebemos do go
verno a missão de contribuir

para com ii produção indus

trial", discursou.
Fazem parte do convênio

desconto e custódia de ehe

ques, antecipação de créditos
aos lojistas, Mipem, Proger ur
bano, Fampe, BB Giro Rápido,
Leasing, Cobrança, Va leti k

(vales-refeição/alimentação,
Brasil Previ (plano de previdên
cia privada), Ourocap (título de

capitalização), seguros, folhas
de pagamentos e CDC (consig
pação em folha).

.
,

I Cl A decisã� do Banco Central em intervir no mercado vendendo dólares, depois de um período de

I ac�m_odação, é Íl� recado de qu� o gove�n.o não vai permitir que a moeda americana ultrapasse muito

I
o hmlt� estabelecido para garantir a estabilização.

I

II Cl ? acordo' co.m.o F�I.de registrar superávit de US$ 11 bilhões na balança comercial este ano

esta cada vez mais difícil.
I Os últimos dados apontam que o Brasil vai fechar 1999 com pouco mais de US$ 3 bilhões
I favoráveis. '. .'

I, .

I, Cl .A Câmara daMulher Empresária deJaraguã do Sul e o Sebrae promovem de 30 de agosto a 3 de

I setembro, no auditório da Associação Comercial, das 19 às 22 horas, o curso de Administração de

, I PequenosNegócios.
-,

I
O curso, ministrado por Luis Fernando de Sá Pedroso, vai abordar o objetivo da 'administração, .

determinação das despesas, estratégias de preços e produtividade. I

II De 13 a 17 de setembro acontece o curso de Marketing para pequena empresa, também promovido I
pela Câmara da Mulher Empresária e Sebrae.

.

-� I
l �

SEJA COMPETITlVO,NEsrE·-MERCAD·Ó·�Gc0BÁfIZÄDÓ
FAÇA' PLANEJAMENTO TRIBurÁRIo

rassuli�ogadOS Associados
. OAB/se 3437-B .

...... .. _............ .. \... . " "- ,

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50-CEP89251-470 - Fone:(047).J71-75HlFax:·(047) 372-1820 ' r- �.

, Jaraguá do Sul- SC - HömePagê:·��êasstdi.êöÖ1:br·- �-Ifiail:CãSStili@CãsSu1i.cöfil.br·
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A Proma entreg

o Residencial AMARYLLIS é um condomínio
localizado na Vila Nova. Conta com • ampl

• guarita na entrada p
Em cada edifício foi projetado • ga

• depósitos individuais no térreo • port
• fio terra para computador· salão de �

Os apartamentos de dois quartos
possuem suíte e c

o Residencial VITÓRIA RÉGIA é um condomínio
de dois edifícios com 24 apartamentos

localizado na Vila teteu.

Sua área interna de circulação é toda pavimentada
em lajotas e as garagens individuais são cobertas.

Cada prédiO é composto de
• porteiro eletrônico • salão de festas
com churrasqueira, varanda e lavabo

• mctctetérto • antena parabólica • TV à cabo
• central de gás.

Os apartamentos, todos de três quartos
com 112 nv , foram

financiados pela Caixa Econômica Federal,
construídos em 12 meses.

A PROMA Construções, através do
seu departamento técnico juntamente
com as principais empresas de materiais

para construção civil estão constantemente

buscando novos métodos e tecnologias pere
o aprimoramento da qualidade do seu produto final.

Fone: (0··47) 338·0089

•

���L..........1...A,A '

��
C<'>m&rdo.��U3Io.

Fone: (0··47) 323·3187

��
�DAAGUA

Fone: (0··47) 372·0204

Estes parceiros citados fazem a diferença
fJ

DOC�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
27 DE AGOSTO DE 7999

cultura - lazer - entretenimento

trabalhar o talento que todos possuem, estimulando a criatividade e

autonomia do indivíduo. "Acredito no teatro transformador de idéias.
Todas as pessoas são artistas em potencial, o que falta é encontrar

nessa relação arte-homem-mundo a própria linguagem artística".
Utilizando o espaço físico da Paróquia São Sebastião, o curso será
dividido em três turmas, de 7 a 14 anos, de 15 anos em diante, e um
grupo especial, dedicado a professores, educadores e outros

profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes. Serão três

horas semanais de aulas, durante três meses, para trabalhar técnicas
como desinibição, improviso, concentração, voz, leitura, teoria e afins.
A experiência com o teatr� de rua, o diretor pretende aplicar em
atividades com os alunos, montando esquetes em espaços públicos.
"Precisamos sair do teatro convencional e apagar essa imagem elitista",
reflete.

Cumprida a tarefa
e afiado o alemão,
Borchard parte
para Berlim, no
início de janeiro,
onde vai estudar

Edson JunkeslCP

outra arte, o

cinema,
acreditando que a

sociedade mudaria
se todo ser

humano
desenvolvesse
urna maneira

própria de

expressão, através
das formas
artísticas. "Sonho?
Meta própria?
Talvez sim. Porém,
que discorde

aquele que nunca.

sonhou ou aquele
que nunca quis
uma vida melhor... "

r·--······
i v" ,

... , r'>. f'-- r, ", �-:i' (',·t······ .... ·, i\__.eil( ir (i' I
[ .•••..•...• r.' ._/ �.._.! .........

.(
Cabo de Santo Agostinho, interior de Pernambuco ..
Um carroção de madeira faz as vezes de palco e, em

meio à mais absoluta miséria, a Companhia G.D.A.
de Teatro empolga a população, sem dissociar
entretenimento de cultura. A cena se repete em

todas as regiões do Brasil desde o início de 1997,
i quando Nelson Borchard e companheiros iniciaram

a peça "A comédia dos erros". Preparando-se para
estudar cinema em Berlim, o jaraguaense, diretor de
teatro, formado em Artes Dramáticas pela Faculdade

da Cidade (Rio de Janeiro), pede licença ao grupo
mambembe de São Paulo para voltar à terra natal.
Ele perdeu o sotaque alemão, nos últimos dez anos.

-

Volta para reavê-lo e doar um pouco da experiência
que foi buscar nos grandes centros. Sem a pretensão
de formar artistas, mas preocupado em incentivar o
conhecimento do próprio potencial, a superação das

limitações, Borchard organiza oficinas de

interpretação teatral. Com início previsto para a

terceira semana de setembro, o curso propõe-se a Borchard:' "Todos podem descobrir seu talento"

Fabricamos também móveis em aço sobmedida como:
corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!
..IfI!i!ilql�, Estofados

..
t& � KRAUSE

Requinte o seu Bom Gosto
TELEVENDAS: 371-3466

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do �ul - se ,
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CESJS recebe

Comissão de Verificação
o CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul)
recebeu nesta quarta-feira, dia
18, a Comissão de Verificação
para a autorização do curso de

Direito. A comissão foi
recebida pela presidente da

Ferj (Fundação Educacional
Regional Jaraguaense,
professora Carla Schreiner,
dirigentes, professores e
representantes da comunidade

local e regional.
Fizeram parte da comissão o

dr. José Isac Pilatti

(presidente), dr. Paulo
Henrique BIasi, dr. Antônio

Carlos Wolkmer e Msc. João

Carlos dos Passos Martins.

Assessoraram a comissão

Hipólito do Vale Pereira Neto

e Teresinha Lúcia

Wachburger. O relator do

Processo no Conselho

Estadual de Educação, é o

conselheiro dr. Cesar Luiz
Pasold.

A portaria instituindo a

comissão foi assinada no dia 5

de julho e foi instituída pelo
presidente do conselho

Estadual de Educação,
Ricardo José Araújo de

Oliveira.

Ferj participa de Forum em Joinville
A Fel] (Fundação
Educacional Regional
Jaraguaense) irá marcar
presença no 2° Seminário

Regionaldo Fórum
Catarinense pelo Fim da

Violência e da-Exploração
Sexual Infanto-Juvenil nesta
quinta- feira, dia 19, às
13h30, emJoinville. '

,
,

Em sua apresentação, .

que irá acontecer no Centro

Esportivo do Sesi,
no Bairro Bom Retiro, a
Fel] irá mostrar as

avaliações do projeto
"A mídia no cotidiano

da família", desenvolvido
no primeiro semestre

junto àmicrorregião.
Durante sua apresentação,
a professora Rosemeire
Puccini Vasel irá

abordar os relatórios

elabora�os pelos núcleos
de formação de

, multiplicadores de Jaraguá
do Sul, Joinville eMafra. "

"Esperamos ter contribuído
para este projeto que,

,

acima de tudo, irá

apresentar uni perfil da
criança e do jovem
catarinense na atualidade.
Queremos propor ações
que combatam a violência e

a exploração sexual infanto

juvenil e provocarjunto à

comunidade reflexões sobre
o espaço dos meios de

comunicação no dia-a-dia

das famílias e as

conseqüentes influências na

educação das crianças e

adolescentes" .

Ferj tem inscrições abertas
paraUniversidadeSolidária

Estão abertas a todos os

alunos da Ferj as inscrições
para o Programa
Universidade Solidária

Regional de SantaCatarina.
O programa prevê atuação
das instituições (Univille,
Univali e Ferj) em
municípios carentes,
integrantes do Programa
Comunidade Solidária,
através de ações
multidisciplinares e
interinstitucionais a serem

desenvolvidas através de

projeto comum envolvendo

a Secretaria de

Desenvolvimento da Família,
universidades públicas
regionais, particulares,

prefeituras, empresas
privadas, segmentos

,"

organizadosda '�sOCiedade,
câmarasmunicipais,
populações, conselhos
municipais, entre outros.
O objetivo a-ser alcançado
no rnunicípio é o seu,
desenvolvimento

sustentável, em sua forma
mais abrangente,
considerando para as

instituições de ensino
superior a realimentação de

seu processo de criação e

produção acadêmica,
enriquecendo o ensino e

acrescentando novos

desafios à pesquisa.
A meta do programa é

estabelecei' uma ação
contínua nos municípios ,

mais vulneráveis do

Estado, com alicerces em

ações comuns do
Conselho da

Comunidade Solidária,
MEC, Crub, universidades,
governos dos estados e dos

municípios.
As inscrições podem ser

feitas na Coordenação de

Extensão, na Ferj.
O professor Marcelo da

Silva é o coordenador
do grupo que será
formado após uma
seleção de dez

candidatos entre os

inscritos na região.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ele

fugiu de Santa Catarina
há 15 anos. Jornalista,
persona non grata nos

círculos político e

econômico, já não sabia
como livrar-se da

coleção de processos e

ameaças. Cansado de

guerra; Adelmo Müller

(como o próprio
. sobrenome sugere)
retorna ao berço da

colonização alemã no

Estado, fixando morada
em Jaraguá do Sul. Traz
na bagagem 100

páginas de relato em

forma de livro, onde fala
das experléncias de

guerrilheiro, revelando
fatos inusitados sobre o

ex-presidente Jãnio
Quadros, planos de Che
Guevara no Brasil e

episódios passados em

Foz do Iguaçu, a
"Fronteira das

emboscadas", título da
obra.
O livro de Müller faz

espécie de passeio
pelos movimentos
revolucionários
brasileiros que
pretendiam derrubar o

regime militar.
Influenciado por tia

ligada a movimentos de

esquerda, o autor

engrossou o clube dos

descontentes, que
acreditavam na luta

armada como forma de

resistência, e reforma,
aos 14 anos. Militante
do MR-8 (Movimento

/

Revolucionário 8 de

Outubro, dissidência do
PCB de Niterói),
conheceu o Oeste

paranaense no fim da

década de 60, quando a

guerrilha utilizava o

Parque Nacional do

Iguaçu para treinamento
na selva .

,A região das três

fronteiras também era

visada pelo cubano
Ernesto Che Guevara.
Ele pretendia espalhar a
revolução na América
Latina em 1966, através
de focos que partiam de
Foz do Iguaçu para o'

interior do Brasil,
Paraguai e Argentina, e

daí para outros países.
Guevara planejava
decretar território

. independente nessa

região. "Não existe
fronteira quando se

busca a justiça dos

povos", proclamava.
Müller dá detalhes sobre

o transporte de armas e

homens, citando peças
chaves no apoio a

Guevara, residentes
ainda no Oeste.

Depoimentos de
militantes como Aluízio

Palmar, responsável pela
instalação dos

Edson JunkeslCP

guerrilheiros no Paraná,
enriquecem a série de

fantásticos relatos
enumerados na obra.
Revoltado com a

impunidade que impera
na América Latina, onde
nenhum 'governante dos

períodos de atrocidades
foi levado a julgamento
(com exceção de

Pinochet). o autor

denuncia a existência de
ossadas de guerrilheiros
torturados e mortos pelo.
regime militar,
enterradas em valas
comuns na região de
Foz do lguaçu. "Todos
têm obrigação de

cola
borar

para
o

escla

reei
mento

dos fa
tos ain
da nebu
losos da
história

)'

política do

Brasil" ,

alerta urna

fala de
Aluízio
Palmar.
Editado em

gráfica do

Oeste

paranaense. o
livro de

Adelmo Müller, escrito
em três semanas, mal
acabado e sem revisão,
teve a tiragem de 1000

exemplares esgotada
em quatro meses. O
autor pretende negociar
edição nacional, -v

enquanto pensa projetos
para garantir a sobrevi
vência. Aos 46 anos,
farto da censura econô

mica, "tortura para
quem pensá". investe
em veículo próprio, um
jornal diário transmitido
via fax para os as�inan
teso

Müller: retornando para Santa
Catarina, traz revelações sobre
períodO negro da História do Brasil

Forças
Ficção ou realidade? O
autor assegura ter-se

.

baseado exclusivamente
em depoimentos e na

experiência pessoal para
compor" Fronteira das
emboscadas", Espécie
de grande reportagem,
por vezes o-texto de
Adelmo Müller

incorpora elementos
de narrativa fictícia,
para delinear os

quadros de ação.
Viajando entre o real
e o imaginário, dois
capítulos do livro são
dedicados à

narração de

revelações sobre o

ex-presidente Jãnlo
Quadros e um suposto
envolvimento com

drogas. Citando como

fonte o traficante
conhecido cerno "doutor

ocwlre.s
Duarte", o autor
estabelece relação entre
o consumo de cocaína,
pelo ex-presidente e sua

renúncia ao cargo. O
traficante afirma ter
trabalhado, destilando

,

cocaína com 80% de

pureza - o maior índice
de pureza da América
Latina, "superior à
fabricada pela empresa
Bayer, da Alemanha" -

para consumo de Jãnlo.
Müller arrisca sugerir que
as polêmicas 'forças
ocultas', causa que
Jânio alegou poro
renunciar, eram a

cocaína destilada em

Corumbá, onde o ex

presidente esteve
hospedado poucos dias
antes de renunciar ao

cargo, em 25 de agosto
de1961.
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siG JGAtlUIM A CAPlfAl DA
Joyce de

Oliveira
Guimarães

"PARA UM BOM
ENTENDEDOR
MEIA PALAVRA
BASTA".
E PARA UM BOM
VIAJANTE,
ALGUMAS
IMAGENS
BASTAM.

Atraídos pelo fno e pela baixa
temperatura (até 7 graus

negativos), São Joaquim recebe

visitantes de toda pane do País

Tempera/liraporvo/ta de20/dO

Aqui vão
algumas imagens
para que vocês

possam ter água na

boca e vontade de

lindiJpôr
dJrsollw

Pmrpe
Nac;olllli

áJMaçã

PARQUE
;

[COLOGICO
SNOW VALLEY

É Imperdível visitaro "SNOW
VALLEY' (VALE DA N_EVE)
um santuário ecológico adrninis
trado por Edgar ButterfieId, que
chegou no Brasil em 1961.

Nasceu nas planícies do Co
lorado - EUA Mudou-se para
São Joaquim procurando novas
fronteiras e criou este parque

ecológico de rara beleza, urna
reserva de 30 hectares, com

É a cidade mais alta e

fria do Sul do Brasil.

Ern apenas um final

de semana você

consegue conhecer

o relevo acidentado e a

beleza pitoresca da cidade.

E, se ainda tiver
sorte, pode ver os

flocos de neve

caindo e deixando toda a

cidade coberta de branca

beleza.

visitar um lugar tão
simples, porém extremamente

aconchegante e

de beleza natural.

São Joaquim é

repleta de encantos

VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMO
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Vende-se uma geladeira industrial

com capacidade para 1 boi, com 3

portas, seminava, com pouco uso.

Tratar aqui no CORREIO DO POVO
ou pelo telefone:

370-8649, cl Maria.

Girassol Imóveis aluga casas com 2

e 3 quartos, próximo Posto MarcaI/a.
Bairro Água Verde.
Valor R$ 230, 00.
Fone 371-7931.

Vende-se casa de 32m2 na Praia do

Erwino, terreno 14x35, fica 180m da

praia. Valor R$ 15.000,00, aceita troca

por carro ou terreno em Jaraguá do
Sul. Contato 371-5301.

Vende-se uma chácara com 23

morgons na Barra do Rio Cerro.
Rua Frida Piske Krüger, 513, n9 510-

Tratar no local.

Vende-se dois filhotes de poodle -

microtóy R$ 200,00 (os dois).
Contato 993-2380

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

localização central.
371-0286.

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

Vende-se casa cl 14 peças
e + uma no mesmo terreno

cl4 peças - R. 637, n° 62
próx. Ferj.

Contato 371-3874, pela
manhã. Valor R$ 35.00'0,00

Vende-se terreno com

720m2, com 2 casas de

madeira, situado na

Rua Eugenio Nicolini
(centro).

Valor R$ 75.000,00.
Aceita-se troca.

Tratar371-2114

vende-se minimercado e

açougue, equipado e com

estoque, por R$ 15.000,00.
Rua Rio de Janeiro, 263 -

Czerniewicz - em frente à

agropecuária da ponte

Vende-se videolocadora
com + ou - 800 fitas, J. c.z

por R$ 10.000,00
,

'

Tratarpelo telefone 371-8273

Vende-se consórcio de
imóveis. Tratar pelo telefone

973-3761

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA-DE-LOBO COM
FECHAMENTO'BASCULANTE

Vende-se máquina de lavar roupa Brestemp.,
Contato 993-2390

Vende-se título patrimonial Beira Rio.
De R$ 1.000,00 por R$ 300,00.
Tratarpelo telefone 371-7070

TRANSENTULHO
,

.. _.�.�,.;;:., ... _ •. ;;;;� ... """ .. �

, i

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

COLETA DE
ENTULHOS E RESíDUOS

37l·2000

�lJ"�!tt1�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

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

VENDAS

CASAS

101 - Alv. d 142,00m', NUMTERRENO de 456,OOm', na VILA LALAU - RS 69.500,00
102 - Alv. d270,OOm'- no Alto - CENTRO - 1 suite + 3 quartos+ 1 bwc, salas jantarl estar
d lareira, permuta d apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário deCamboriú.
103 - BARRAVELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - TOMAZ FRCO. DE GOES, em alvenaria d 3 quartos + dependência de emp.
105 - Alv. - SCHROEDER d 108m', terreno d 450m2 - RS 12.500,00 - OFERTÃO
106 - OFERTÃO, alv. no BAIRRO SÃO Luís, Entr. RS 10.000,00 + PARCELAS/RS
5OO;OO'Mês
107 - Alv. LOT. CHAMPAGNAT - AMIZADE - RS 53.000,00
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00 I Troca por
Imóvel em Jaraguá do Sul, carro - Bem negociável
109 - LOT. PRADI-JGtJÁ ESQUERDO - sobrado em construção- RS 60.000,00

110 - Alvenariad piscina noCZERNIEWICZ - 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. c/108m', num terreno de 622,SOm', em Schroeder- RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIOGEHRING"

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

202 - "CONDOMíNtO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada rnais financiamento
203 - JACÓ EMMENDOERFER eil suite + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 - Entrada mais financiamento

205 - No Coni. Residencial IMIGRANTES cl 2 quartos, Próx. Ferj - RS 40.000,00 - Entrada

mais financiamento
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAM.PO - c/2 quartos e 2 bwc - RS 45.000,00
207 - SALA COMERCIAL· no MARKET PLACE· cl vaga de garagem
208 - "RESIDENCIAL REINaLDO BARTEL"Próx. Rodoviária eil suite + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + financ.

210 - PiÇARRAS. com 1 suue « 2 quartos, c/ elevador - RS 53.000,00
214 - SALA COMERCIAL ÇONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83,00m'

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES. MOLHA d 600m2 - próx. Pref. Municipal· RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 1 00.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO d 1.930, 18m2- RS 380.000,00- PARCELADO
305 - TERRENO d 572,80m', nas proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RIO CERRO d75 margas, d água, palmitos, árvores nativas - RS 70.000,00
307 - EXP. ANT. CARLOS FERREIRA, esq. cl Goiás - TERRENOd l.243m'-GALPÃO d750m'

308 - Numa Lt. da ErwinoMenegotti· d 644,OOm2 - RS 21.500,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPIERO" - R$17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m2 - Beira-Mar - R$ 70.000,00
311 - Área em SCHROEDER d 2.016,OOm' PRÓX. MIGUEL COUTO - RS15.000,00
312 - ComercialW�lterMarquardt 660m2, d22m de frente pl asfalto -. RS,30.000,00 \ -

313 - BAIRRO JOAO PESSOA, d5.280,OOm'ednicadocom um galpão de 450m2.
314 - Área de 165.000,OOm' na localidade de RIBEIRÃOALMA· RS 70.000,00
315 - 2 terrenos cl453,6Om', noJGUÁ ESQUERDO RS15.000,00cada lote.
316 - ANGELO SCHIOCHET, conV REINOLDO RAUd 550m2• R$ 70.000,OOINegociável

317 - 2 LOTEs/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357,75m2• RS17.000,OOcada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546,80m' de área - RS 30.000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU d 420m', NA f;1UA EUGÊNIO BERTOLDI- RS15.000,00
320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi d 2.803,50m2
321- VERSALHESd644,OOm'-RS18.000,00
·322 - ÁREA de 5.000.00m2, em SCHROEDER - RS 35.000,00
323 - c/441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" - VILARAU - RS 7.500,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969,OOm'
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA coni 599,88m' - RS 21.000,00
326· BERNARDO DORNBUSCH esq. d NEY FRANCO - área de 625,75m2
327 - na Rua Guilherme Hass - JGUÁ ESQUERDO - RS14.000,00
328 - d 880m' de área, d 670m2 de área construida na Rua Em ilio Stein - CENTRO

'329 - PRÓX. DO CHAMPAGNATd 615,35m' - RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM d 1.101 m2 de esquina - NO CENTRO

331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO I JGUÁ ESQUERDO, d 429.00m2 - RS 25.000,00 -

NEGOCIÁVEL
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. clAMAZONAS - área de 1.133,OOm2
333 - CHICO DE PAULAIESQUINA d 480,00m2- LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9.600,00
334 - C/18.000,OOm2- na VILA NOVAcom vista espetacular - RS 25.000,00

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADENOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 - CASA no CENTRO na Rua José Fontana - RS 600,00
402 - SALA COMERCIAL Av. Gelúlio Vargas - 10 andar - CENTRO - RS 250,00
405 - SALA COMERCIAL d 45m2 - RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL - CENTRO
406 - SALA cl 150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIÉWICZ
407 - CASA MOBILIADA numa lateral da João Doubrawa - RS 340,00
409 - CASA ALV. c/2 quartos - VtLA RAU - RS 200,00
410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE cl 315m2, 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 I - RS 350,00
416 - APTO. eil suite + 2 quartos - ED. ARGOS - CENTRO: RS 500,00
418 - APTO cl suite + 2 quartos no ED. ISABELLA - RS 430,00
421 - SALAS COMERCIAIS d 60m2, 120m2 e 150m' - PRÓXIMO WEG I

424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - cl mobilia - Ótima
para consultório ou escritório
425· GALPÃO INDUSTRIALc/120m2 - Na Ep. Pessoa esq. cl Felipe Schmidt - R$400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



RuaJoãoCasa
k terreno cant

Planins c lte ,
.

2 'timo pala467,00m ,
o

800000•. R$3. ,

comércW
Negociável

?�.C;.��.��I:'I����� CORREIO DO POVO }���<?��.�.?���:.�.1.p.�.����!.9.P.�.]�?�

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

Fone: (047) 372-1594CHãve CRECI612-J

. últimas .

Aprovettem EdifícW
aptoS na .

unidades Barão do RW

Klein· Rua 1 uUe 2 qtoS,
co com

s ,

Bran tdências,
demais depe� a sacada,uetranclwrrasq lamento

d +parceentra a construtora
direto coma

Casa prâx. lndumak,
com 248,00m2,

contendo 2 suítes, J
qto" demals dep.,

churrasqueira, gar.,
para 3 carros, terreno

com 1.200,00m2,
ótima vistapara

cidade - R$
110.000,00

últimas
. Edifíciounidades. Rua João

MAtltedt II.. com 3 qtoS, .

PlanillSchek, dl,ências,, depen •

demais, arcelamentoentrada + p

direto coma

construtora

VENDE

Edifício Mônaco, RI/a Ioãa Marcatto . Centro, apto de J

e 2 quartos, entrada + parcelamento direto com a

construtora

Casa Rua Bertha Weege, I

práx. Wigando Maler/
Barra Rio Cerro, com
72,00/1/2, terreno com

690,00/1/2 - R$ 25.000,00-
Aceita imóvel de menor

valot; carro, terreno

Casa lot. São Luiz!
Iguá Esquerdo com

135,00m2, terreno
com 380, 00m2 - R$ �!l!!!!!!�::::::::::::;:;:""'-l40.000,00· C

negociável

V'la Rau com 1
Casa I

,demais
, 2 qtoS,SIlIte, 12000m2,

c/ep. com 420 00m2 -

terreno com '

R$ 28.000,00
-

negociável

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

Imobiliária Menego1ti Ltdc.
'v' ..

'.�IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI W 550-J

CASA FINANCIADA

LOCAL: Vila Rau
DEP: 3 quartos, sala,
cozinha, bwc

'

VALOR: R$ 13.000,00
e assumir
financiamento

CASA SEMI-ACABADA

LOCAL: Vila Rau
DEP: 1 suíte, 1 quarto,
sala, cozinha,
lavanderia, bwc
VALOR: R$ 8.000,00
e assumir

financiamento do terreno

ÁREA PRÓXIMA DO CENTRO
LOCALIZADA: na Rua José Emmendoerfer
com 9.000,00m2
VALOR: R$ 160.000,00 (negociável)

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

TERRENOS

LOCAL: Amizade
ÁREA: 450,00m2
VALOR: R$
15.000,00

LOCAL: Amizade
ÁREA: 900,00m2

VALOR: R$
30.000,00

OFERTA!

TERRENO EM

TRÊS RIQS DO SUL

APENAS

R$ 4.000,00 à vista

LOCAL: Água Verde
ÁREA: 450,00m2

VALOR: R$ 15.000,00

LOCAL: Rio Cerro II
ÁREA: 322,00m2

VALOR: R$ 6.000,00

GALPÃO CENTRAL

LOCAL:
Próximo

Angeloni
ÁREA:
322,00m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua: Henrique Marquardt,.62 - Czer
niewiez - Terreno: 397,50 - Const:
200,00m2 - 3 dorrn. + sala + cozo +

bwe + área de sarv, + churrasqueira
garagem - R$ 60.000,00

,

Rua: Av. Mal. Deodoro da Fonseca
- Lado Móveis Vieira - Calçadão -

Centro - Área: 1'44m2 - R$ 2.000,00

Rua: Av. Mal.Floriano Peixoto, 35 -

Centro - Área: 475,25m2 - cl esta
cionamento - R$ 2.000,00

Rua: Roberto Ziemann, 413 -

Czerniewiez - 3 dorm.el garagem -

R$ 300,00

Centro - 9° andar - 1
suíte + 2 dorm. cl

garagem R$ 450,00

Rua: João

Mareatto, 13 -

3° andar -

Centro -

Área:
62, 13m2 -

Valor R$
25.000,00

VENDE-SE
Excelente loja localizada no centro de Jaraguá
do Sul. Ótimo Ponto Comercial com esíoque e

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

SAOPAULO PARANÁ

POP
tAASTER
92 _ 93 . 94 • 95 • 96 . 97 -98

IMOBILIÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre
procurou fazer o melhor para atender

bem seu "público alvo" e pelo SÉTIMO
ano consecutivo, consegue atingir seu

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser
IIA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@[Q)[}{J�QdJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos
melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

Rua: João Mareatto, 13 - 6° andar -

área: 115,88m2 - 1 suíte + 2 dorrn., +
sala + cozo + 2 bwc +. área cfe serv.

+ garagem - R$ 70.000,00

Rua: Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
364 - Centro - Calçadão - 2 darm. +

dep. emp. + garagem - R$ 350,00

Huar.Julio tavares da Cunha Mello n°
107' - Centro - 3 dorrn, cl garagem -

R$ 500,00

Rua: Jorge Czerniewiez, 889 -

Czernie-wiez - 2 dorm. cl garagem -

R$ 350,00

Rua: Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 425 -

Centro - Calçadão
3° andar - 1 suíte + 2
dorrn, + dep. emp. cl
garagem
R$ 400,60

Edifício Dianthus -

Rua: Marina Frutuoso
n° 300 - 1 suíte + 2

dorrn. + dep. emp. + 2

vagas de garagem
R$.500,00

Av. Mal.
Deodoro da
Fonseca, 583,
frente Matriz -

Centro - 2
darm. cl

garag�m.
R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3001 - Ed. Eldorado - centro - suite, 2 qtos
- R$' 65.000,00 - aceita parcelamento
Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - centro - 3 qtos
- R$ 53.000,00
Cód. 3006 - Ed. Sehioehet - centro - suite, 2

qtos - R$ 80.000,00
Cód. 3009 - Ed. Monte Cario - suite, 2 qtos - R$
90.000,00' si acabamento final
Cód. 3013 - Ed. Silvio Pradi - centro - suite, 2

qtos - R$ 75.000,00 - NOVO
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.000,00 + finane.
Cód. 3027 - Ed. Sehioehet - cobertura, cl 2
suites + 2 qtos, 2 garagens - R$ 180.000,00
Cód. 3028 - Ed. Jacó Emmendoerfer - centro -

suíte, 2 qtos, 2 garagens, semi-mobiliado - R$
100.000,00
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite, 2

qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suite + 2

qtos - R$ 32.000,00 + pare.
Cód. 3211 - Ed. Fragata - Jguá Esquerdo -

NOVO - 2 qtos ,- R$ 20.000,00 + finane.
Cód. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova - NOVa
- 1 suite + 1 qto - R$ 54.000,00

CASAS DE ALVENARIA
Cód, 1002 - Centro - cl 230m', cl 3 qtos - R$
118.000,00
Cód. 1007 - Centro - cl 300m', cl suite + 2 qtos
- R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - cl 120m', e/2 qtos - R$
80.000,00
Cód. 1010 - Centro - cl 280m', cl suite + 2 qtos
- R$ 150.000,00 - semi-mobiliado
Cód. 1016 - Centro - cl 331 m', cl suíte + 3

qtos, piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1022 - Centro - cl 150m', e/4 qtos - R$
90.000,00
Cód. 1024 - Centro - cl 176m', ponto comercial
- R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1072 - Amizade' cl 200m', cl suite + 2

qtos - Terreno cl 1.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1113 - Barra - cl 147m', oi suite + 2 qtos
- R$ 95.000,00

.

Cód. 1193 - Figueira - cl 200m', cl suite + 2

qtos - R$ .75.000,00
Cód. 1198 - Figueira - cl 200m', cl suíte + 3

qtos, cl piscina - R$ 82.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasília - cl 230m', cl suíte
+ 2 qtos - R$ 96.000,00
Cód. 1271 - Próx. Prefeitura - cl 270m', cl
suíte, 3 qtos, piscina - R$ 110.000,00
Cód. 1353 - Vila Nova - cl suite + 2 qtos, cl
piscina - R$ 100.000,00
Cód. 1355 - Vila No�a - cl 394m' - sobrado, cl
4 suítes - R$ 315.000,00
Cód. 1984 - Corupá - cl 298m', cl suite + 2 qtos
- R$ 115.000,00

CASAS MISTAS
CóC. 1291 - Vila Lalau - cl 96m', cl 3 qtos - R$
26.000:00
Cód. 137.2 - Vila Rau - Nova, cl 2 qtos - R$
26.500,00

TERRENOS
Cód. 2003 . Centro - 375m' - R$ 50.000,00
CG-0 .. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1.020m'
- R$ 60.000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinoldo Rau, cl 975m' -

R$ 280.000,00
cee. 2014 - Centro - 421m' - R$ 25.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m'. - R$ 150.000,00'
Cód. 2093 - Vila Lalau - R. Bernardo Dorn-busch.
cl 421 m' - R$ 37.500,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m'
- R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m' - R$ 13.000,00 .

próx. Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Salier - Barra cl 346,62m' cl
asfalto - R$ 10.500,00
Cód. 2114 - Res. Papp - Barra - cl 430rn' - R$
16.000,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - cl
420m' - R$ 22.500,00. cl asfalto
Cód. 2175 - Czerniewiez - cl 1.141,40m' .. R$
25.000,00 ,

Cód. 2193 - Figueira - Lot. Juca cl 337,50m' - R$
12.500,00
Cód. 2216 - Jguá Esquerdo - cl 479,1 Om' - R$
27.000,00
Cód. 2231 - Rod. João Lúcio da Costa - cl

CENTRO _ cl 190m2, cl 3 qtos _ R$
80.000,00

Cód.l017
CENTRO _ cl 268,87m2, cl suíte + 2 qtos _

R$150.000,00
,.-

CENTRO _ cl 299m2, cl suíte + 3 qtos _ R$
120.000,00

CENTRO _ sobrado cl 140m2, cl suíte + 2

qtos _ R$ 60.000,00 _ aceita parcelamento

BARRA _ cl 314,56m2, cl suíte + 3 qtos,
piscina _ R$ 130.000,00

BARRA _ cl 150m2, cl suíte + 2 qtos - R4

86.000,00

CENTENARIO _ cl 14�m2, cl 3 qtos
50.000,00

CZERNIEWICZ _ cl 144m2 cl suíte + 2 qtos _

R$ 62.000,00 _ Troca por imóvel em Blumenau

JGUA ESQUERDO _ cl 90m2, c/3 qtos _ R$
32.000,00

VILA NOVA _ cl 376m2, cl suíte, 2 qtos,
piscina _ R$ 240.000,00

SALAS COMERCIAIS

1.350m' - R$ 20.000,00
CÓd. 2271 - Vila Maba - próx. Prefeitura atual
- cl 496,80m' - R$ 13.000,00
Cód. 2291 - Vila Lalau - cl 600,60m' - R$
35.000,00

.

Cód. 2292 - R. Waldemar Grubba - próx. Met.
Trapp cl 409,50m' - R$ 50.000,00
Cód. 2351 - Vila Nova - cl 646,OOm' - R$ ,

25.000,00
Cód. 2357 - Vila Nova - cl 355,OOm' - R$
11.700,00
Cód. 2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau � cl 337m' - R$ 13.500,00
aceita parco
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl
445m' - R$ 27.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl
49.872,OOm' - R$ 40.000,00

Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 5°
andar cl 2 garagens. Entrega pl Fevereirol
2001 - R$ 28.270,00 + parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 42 andar
- 44,59m' + garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil - Centro
Comercial cl 7 salas - R$ 350.000,00
Cód. 4020 - Centro - Térrea cl 117m' - R$
90.000,00

CHÁCARAS
Cód. 4201 - Corupá - 2.000mts do centro cl

149.500,OOm', cl casa madeira e cachoeira·

R$ '27.000,00
Cód. 4203 - Nereu Ramos cl 120.000,OOm' .

casa alv. cl 60,OOmts - 2 Kms da BR-280 - R$
35.000,00

TELEFONES
Centro e Jaraguá Esquerdo (Prefixos 3701 milhar
7000 e 8000)

LOCAÇÕES
Cód. 601 - Casa de alv. para fins comerciais,
próx. Hospital Jaraguá - R$ 1.500,00
Cód. 602 - Casa de alv. cl 3 qtos na Vila Nova
. R$ 600,00

.

Cód. 603 - Casa de alv. cl 3 qtos - Centro - R$
400,00 - próx. Breithaupt
Cód. '606 - Casa de alv. cl suite, 2 qtos +

telefone no Centro - R$ 400,00
Cód. 608 - Sobrado de alv. cl suíte, 2 qtos -

Centro - R$ 500,00
Cód. 610 - Casa de madeira cl 3 qtos - Próx.
Correio da Reinoldo Rau - R$ 280,00
Cód. 613 - Casa de Alv. em Guaramirim próx.
Nutrimental - ·Ci:;; 220,00
Cód. 619 - Apto. NOVO - cl suíte + 2 qtos -

Res. Amarillys - R$ 420,00 -

Coo. 622 - Apto NOVO - Ed. Silvio_Pradi cl suíte,
2 qtos, churrasqueira individual - R$ 430,00
Cód. 623 - Apto. cl 3 qtos - Res. Vaira - Centro
- R$ 380,00
Cód. 627 - AIO'O cl 2 qtos + telefone - Res.

Maguilú - R$ 280,00
Cód. 629 - Apto NOVO cl suíte, 2 qtos cl

churrasqueira - R$ 450,00
Cód. 635 - Kitinete - Av. Mal. Deodoro a partir
de R$ 180,00
Cód. 637 - Apto e/2 e 3 qtos na AV. GETÚLIO
VARGAS - CENTRO - a partir de R$ 320,00
Cód. 639 - Apto. cl 3 qtos - Rua Procópio G. de
Oliveira - R.$ 350,00
Cód. 640 - Apto NOVO cl 2 qtos - Fundos Weg
II - R$ 260,00
Cód 644 - Apto cl 3 qtos - sala cl sacada gde.
- Próx. Arroz Urbano - R$ 380,00
Cód. 646 - Apto. cl suíte, 2 qtos - Ed. Arno
Reiehow - R$ 550,00
Cód. 647 - Apto. cl suíte, 2 qtos + telefone -

Ed. Isabella - R$ 440,00
Cód. 650 - Apto. cl suíte, 2 qtos - Rua Barão do
Rio Branco - R$ 320,00
Cód. 651 - Apto. cl 2 qtos - Próx. Weg II - R$
260,00
Cód. 660. - Salas cl 32m' - estác. próprio no

Center Foca - R. REINaLDO RAU - CENTRO
- A partir de R$ 300,00
Cód. 667 - Sala comercial NOVA cl 100m' - R.

CeI. Procópio Gomes - R$ 500,00
Cód. 669 - CENTRO ComI. Vasel - Sala comI.
cl Sam' . R$ 300,00
Cód. 671 - Sala comercial cl 250m', próx. Marisol
- R$ 800,00
Cód. 674 - 2 salas comerciais cl 70m' cada -

R. Reinoldo Rau - R$ 600,00
.

Cód. 678 - Ótima sala comI. cl 3 ambientes -

Ed. Miner - Centro - R$ 350,00
Cód. 683 - Salas comerciais no Centro cl 60m'
- R$ 300,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



371-7931
Girassol

IAlÓrEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197

CHECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

• Apartamentos de I suíte, 2 qtos, sala, copa/cozinha, área de circulação, banheiro
social, sala de estar/jantar, hall de entrada, sacada. Condições de pagamento - Entrada -

R$ 10.000,00 à J 5.000,00 - aceita-se carro - Restante financiamento próprio corrigido
pelo CUB - Localizado no Bairro Vila Nova - Prazo de entrega - Julho/2000

·'ii»-
• Casa no Jaraguá Esquerdo, com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia p/ 2 CalTOS,

toda murada - Rua Asfaltada - livre de enchete - R$ 35.000,00 - nego aceita-se R$

8.000,00 em material de construção, carro e terreno

• Casa de alv. no Lot. Divinópolis, com 123,00m' - sendo I suite, 4 qtos, 2 banheiros,
sala, cozinha, lavanderia, garagem, toda murada - terreno com 15,00 x 26,40 - 396,OOm'
- R$ 42.000,00 - nego

Residencial GRACE KELLY Residencial LUNELLI

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 I Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 2 João Pessoa Rua Lat. Manoel F. Costa 25.000 Negociáveis
Casa Alv. 123 3 1 Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vir
Apto OK 96 3 I Amizadf 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 867 17.0x51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado

Lote Comi 514 20.0 x 25.0 1. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial

Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. Breithaupt Mat. Cons. 180.000 Parcelado \

Lotes 8.000' R$ 150,00 mensais
I

483 14.0 x 34.5 Santa Luzia Residencial Geraniun

Lotes 600 13.0 x 46.0 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36 x

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

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

delronteCasa
ao Arroz
Urbano

- '1

'cos - R$
\lI.>
15.000,00

RESIDENCIAL MORADA DO SOI�

CasaemG
-

próxim uaramirim
o a Viaduto" .

pre Com 90m2.
, Parada p/ 2 .

R P/sos
- $ 35.000,011

COMPRA
VENDE

ALUGA""

CRECI8489

TERRENOS
• VI LA RAU - mista com 80m2 - 3 quartos - lote com 435m2
- R$ 14.000,00 - aceita troca! carro/ 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
• ÁGUA VERDE - mista com 140m2 - õquartos - lote com

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

320m2 - R$ 15.000,00
• NOVA BRASíLIA - 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

• SÃOJUDAS - alv. com 140m2 - (2 quartos/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

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

Fone (047) 371-2507

TERRENO FINANCIADO
Vendo com pequena entrada e o saldo

financiado em até 60 meses.

Tratar 973-3623 com Roberson
CRECI7402

. ue :

"in\ bosqI�l .

ueRuatlennq
tv\arquardt

-

(Ii{a doS

pereira) - R$

\10.000,00

Estrada Ch'P lcode
.'m:mmm, . aUla-Bare/todo

• Lot. Miranda - próx. ao Salão 25 de julho - com uma .pequena entrada restante . estoque m
.

, resld' ,a/s
parcelamos em ate 50 meses encla eompl
• Lot. Alzira Hardt - próx. Ao Posto c!3__!3R de Pomerode - entrada + parcelas R$ 45.00;ta -

• Lot. Veno Vlkmann - próx. ACeval - entrada + financiamento ,00

"Morro dos
. Vi\<l Nllva-

Terreno n,1
áreas

" "excelenteMedlcoS ,

PonlO C
R O/·)ll'/"ci"i/lias 6

' /)a, '

3
' 16 e 15 e '. C'L/lil/);1\ Lias

00.000,00 resldeneial - RS

Casa semi-con11.-
1 Eg"ertRuaCaroS ."

VilaBaependl-
'x p'onte - R$

pro .

70.000,00

S de madeira
-

2casa
óx ao Lot.pr rv- ,

tv\anfrini - Jgua

Esquerdo - R$

20.000,00
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Creci 1749-J 3
Aqui tem casa com financiamento e tudo!

Parceria HSBC

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

5136
CASAS DE ALVENARIA

Ref.1219· Co,upá· c/120m' - 2 dorrn .. piscina.· RS
70.000,00
Ref. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS 160.000,00- Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - c/256m2 -1 suíte + 3 dorm., 3salas,
piscina- RS 110.000,00
Ref. 1337 - Amizade- c/98m2, 3 dorm. próx. ao Theilacker
· R$28.000,00

.

Ref. 1353 - Próx. Acaraí - c/260m2• 1 suíte + 2 dorm. - RS

130.000,00
Ref ..1354 - Barra - 2 suítes + 3 darm., cl piseins - 380m2
· RS 145.000,00
Ref.1355· Barra ·d150m'· 2 dorm + 1 suíte- RS95.ooo,00
Ref. 1364 - Czerniewicz - c/234m2 - sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00 ,

Ref.1394- W. Rau -c/210m'-1 suíte +demaisdep. - RS
68.000,00 + financ. RS600,00-17 anos (S.O. 60.000,00)
Ref. 1402 - Vila Nova· 3 darm .. c/160m'· RS 59.000,00
Ref. 1406- Vieiras - d 124m'- RS23.000,00 + financ. RS
103,00 p/ mês -19 anos (5.0.11.400,00).
Ref. 1423 - Czerniewicz - cl 124m2• 3 dorm. - RS35.000,OO
entrada + finane. RS 390,00 -10 anos.

Ref.1430 - W. Rau - c/160m' - Uo. Renascença - RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00- 14 anos
Ref. 1433 - Amizade - d 170m'- 3 darm.' RS 40.000,00+
finane.
Ref. 1434 - Amizade· Lot Champagnat - d 240m' - 1 suíte
+ 2 dorm. RS 82.000,00 + finane.RS 1.300,00-8 anos.
Ref. 1436 . Barra - Lot. Papp' d 150m' - 1 suíte + 2 dorm.
· RS 76.000,00 + linane.
Ref. 1439 • Barra - LaI. Papp - d 242m' - 2 dorrn, + 1 suíte
- piscina - terreno c/1.209m2 - R$ 160.000,00
Ref. 1440- Jguá Esquerdo, suite + 2 darm. - RS 65.000,00
Ref. 1453 - Nova Brasilia - d260m' - d piscina - 3 darm.
+ 1 suüe - RS110.000,00
Rei. 1455 - Tila Schuber - d 100m' -1 suíte + 2 darm. - RS
16.000,00
Re1.1467 -João Pessoa - d 140m'- 3 darm. - RS57.ooo,00
Rel.1469· Amizade - e/100m'·1 suíte. 2 darm.' RS
27.000,00
Rei. 1472- Jguá Esquerdo - c/141m' - 3 dorrn. - RS
33.000,00 + financ, CEF - 8 anos - RS 225,00 - (s.o. RS
14.800.00).
Ref. 1473 - Czerniewicz - cl 70m2 - terreno c/420m2 - 3
dorm. RS 50.000,00
Ref. 1474 - Centro - c/268m2 - 1 suíte + 2 dorm. - RS
150.000,00
Ref. 1489 - Czerniewicz - c/104m2 - 2 dorm. -terreno cl

p96m" RS 35.000,00
.

Rel.1494· W. Rau . xl 141.39m'- suíte + 2 dorm. - RS
70.000,00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa cl 80m2 + 1 casa cl 63m2
- terreno d 45.333m' - RS 58.000,00
Rei. 1497 - Vila Rau - c/100m' - 1 suíte, 2 darm, - RS
9.000,00 + linanc. HSBC· RS 374,00·20 anos

Ref. 1499 - Vila Rau - c/156m' - 1 suite, 2 dorrn, - RS
68.000,00
Rei. 1500- Estrada Nova - d 121,50m'-lerrenod2.500m'
· RS 38.000,00
Ref. 1505 - Centro - cl 260m2 - suíte + 3 dorm. - RS
115.000,00
Ref. 1511- Czerniewicz - c/235m2 - 2 darm. - salão festas
- RS 80.000,00
Rei. 1516 - Jguá Esquerdó· c/ t80m'· 3 darm.' RS
30.000,00
Ref.1517 -Amizade-d177m2• 3dorm. -terrenoc/420m2
· RS 1 B.500,00 + financ.
Rei. 1520- Centro - c/4 darm. - 2 bwc - RS120.000,00
Ref. 1522 - Czerniewicz - c/203,92m2 - 2 suíteo/ 2 dorrn.
- RS140.000,00
Rei. 1524 - Vila Nova· c/221m'- 5 dorm .. 2 bwc . RS
65.000,00
Rei. 1528 - Uo. Santo Antônio· c/60m'- 2 dorrn. - RS
8.000,00

.

Ref. 1530 - Czerniewicz - c/128mL suite + 2 darm. - RS
67.000,00
Rei. 1531 . Amizade· e/160m'- suíte + 2 dorrn, - RS
95.000,00
Rei. 1533 - Jguá Esquerdo - d 101 ,SOm' - suíle + 2 darm.
- RS 57.000,00
Rei. 1534 - Vila Lenzi - e/85m'- 3 dorm. - RS 32.000,00
Rei. 1535 -Jíha da Figueira· d 248m'- 1 suites + 2 darm.
· terreno e/1.200m' . RS 110.000,00
Rel.1542-Centenário ·d191m'·suíle+ 2dorm. - RS46.ooo,OO
Rel.1543- Vila Lenzi-d5Om'-3dorm. - RS 11.000,00+ financ.
Rei. 1545 - Estrada Nova - d70m'· 3 darm.' RS25.ooo,00
(quitada) ou RS10.000,00 + financ.
Ref. 1547 - Czerniewicz - c/120m2 - suíte + 2 dorrn. -

terreno d 435m' - RS 55.000,00
Ref.1548 - Rua Joinville (lateral) - cl 98m2 - terreno cl
S2Sm'- RS 40.000,00 I
Ref. 1552 - Amizade - Lto. Champagnat - sobrado (em
const.) d 200m'- 2 suites + 2 darm. - RS 135.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Rei. A· 52· Cond. Amizade· c/72m' - 2 dorm. - RS 250,00
Rei. A· 54 - Ed. Schiochet - Cenlro - c/182m' - suíte + 2
dorrn. RS 440,00 - Centro

CASAS
Ref. B - 54 - Lot. Santo Antônio - casa mista cl 103m2, 3
dorm. - RS150,OÓ
Ref. B - 61 - Casa àlv. cl 180m2 - Centro - 4 dorm., 2 bwc,
garagem p/2 carros- RS 550,00

SALAS COMERCIAIS
ReI. C· 4 ·,Amizade - R: Artur Ghunter· d 90m' - RS 380,00
Ref. C - 24 - Baependi - R: Adélia Fischer, 711 - cl 160m2
· 2 bwc . RS 600,00

TERRENOS
ReI. E -1 - centro- RS 330,00

APARTAMENTO

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 dorrn. - Czerniewicz
- e/1 03.95m' - RS 48.000,00
Ref. 4101 - Ed. Verona - 2 dorrn. - Czerniewicz - RS
35.000,00
Rei. 4106· Ed. Juliana- Centro- 1 suíte + 2 dorm. - RS
59.000,00
Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi -c/147m2
. 3 darm .. RS 48.000,00
Ref. 4110 - Aptos. c/1 suíte + 2 darm. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a combinar).
Ref. 4114 - Ed. Hortência - Nova Brasília - cl 142m2 - 3
dorrn. - RS 58.000,00
Rei. 4118· Ed. Maguilú - Centro - e/74m'· 2 dorm. RS
15.000,00 + linanc. 11 anoa . RS 440,00 • (S.O. RS

27.000,00)
Rei. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - c/198m' - 5° andar - 2

garagens· RS 99.000,00 (mobiliado)
Rei. 4126 - Ed. Amizade - amlaede . 3 dorm.. RS15.ooo,00
+ linanc. CEF 15 anos RS 370,00- (S.O. RS 28.000,00)
Ref. 4127 - Ed. Dâmarys- Czerniewicz - c/110m2 -suíte +

2 darm. - RS 45.000,00
Ref. 4136 - Ed. Petúnia - Nova Brasília - 2 dorrn., 2 bwc,
c/ jogo de cozinha- RS 56.000,00
Ref. 4139- Ed. Barão Rio Branco - Centro - d 145m2, suíte
+ 2 dorm., 2 bwe - RS 55.000,00

.1!,r�1!t·)\'/13;t�ß®·11Ii;t·�W
Ref. 1149 - Rio Molha - Chácara cl 3.500m2 - Casa alv.-
2 laqoas- RS 60.000,00
Rei. 3023· Estrada Garibaldi· chácara c/184.800m'·
casa alv. - água corrente - pastagem - rancho - a 13km do
centro- RS 75.000,00
Ref. 5014 - Centro - sala comercial - c/312m2 - 2

pavirnentos . RS 78.000,00
Rei. 5015 - Sala comi c/61m'- Centro - Ed. Chiodini .

Calçadão - RS 28.000,00
'

Rei. 5017 - Sala comi c/29m' - Vila Nova - Cond. Ed.
Alberto Marangoni . RS 15.000,00
Rei. 7008 - Estrada Nova·1 galpão (inacabado) d 320m'
+ 1 galpão (pronto) d200m'- RS 27.000,00

PRAIASEOUTRASPRA AS:
Rei. 2030· d 288m'· São Francisco do sor- RS 6.500,00
Ref. 2038 - Penha - Terreno cl 5.257m2 - ao lado do 8eto

Carrera - RS 20.000,00
Rel.2163 - Enseada- c/312.50m'· R� 7.000,00
Rei. 2185 - Barra vethe . d 280m' - RS 4.000,00 (parcela)
Ref. 2225 - 1 terreno cl 70.000m2 - lugar cl vista pl o mar
- Palhoça - Enseada de Brito - RS130.000,00
Rei. 4133 - Florianópolis - Edif. Res.ltambé - apto d60m'
- c/ mobilia - RS 38.000,00
Ref. 4140- Ed. Caprisorrento - Praia Itapema - c/50m2-

semi-mobiliado - R$16.000,00

CASAMISTA
Rei. 1461 - João Pessoa- c/78m' - RS 17.000,00
Rei. 1480 - Corupá- c/100m'- RS 40.000,00
ReI. 150B - Vila Lalau - e/13Sm'- 3 darm. - 2 bwc- RS

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

lerreno c/720m' . RS 18.000;00

TERRENOS
ReI. 2130 - C/1.940m'· Vila Lenzi - RS 90.000.00
Ref. 2135 - 694m2 - Condomínio das Azaléias - Jguá
Esquerdo - R$ 25.000.00
Rei. 2147 . 7.805m' - Centro - Próx. Kolhach - R$

195.000.00
Ref. 2150 - cl 450m2 - Em frente ao Salão Amizade - RS
7.000 + 12 x RS 584,00
Rei. 2155 - c/618,30m'- Lot. Sto. Anlônio· Nereu - RS
9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
Ref. 2191 - cl 10.080m2 - próx. recreativa Marisol (ao
lado) - RS 380.000,00 (comercial)
Rei. 2192- d 4.6S8m'· João Pessoa - RS 50.000,00 + 50

meses de RS 1.207,00
Rei. 2195 - d 560m' - Lto. Campo Sampiero - RS 19.500,00
+ 16 parcelas de RS 349,24
Rei. 2199· d 729m'· Trevo Weg II - Rua Joinville . Lugar
alto. plano- RS 38.000,00
Rei. 2208 - c/470m'· João Pessoa· RS 8.000,00
Rei. 2213 - c/450m' . Schroeder- RS 5.000,00
Rei. 2214- d S62m' -llha da Figueira - RS 8.000,00
Rei. 2217 - c/395m' - Vila Lalau - RS 20.000,00
Rei. 2218- e/688,SOm' - Uo. Sto. Antonio - RS 9.000,00
Rel.2221 . c/569,68m' - Centro - RS 25.000,00
Ref. 2224 . c/392m' - LaI. Centenário - R$18r-000,00
Rei. 2227 - c/681 ma- centro- RS 27.000,00
Ref� 2228 - cl 500m2 - Nova Brasllia - próx. Móyeis Gomes
. RS 53.000,00
Rei. 2234 - e/S31.7Sm'· Três Rios do Sul- RS 6.500,00
Rei. 2233 - d 642.53m' - Czerniewicz . RS 27.000,00
Rei. 2236 - d 503.50m'- Vila Rau - RS 15.000,00

.

Rei. 2237 - c/439m' - Lto. centenérfo . RS 7.000,00 +

finane.
Rei. 2238- d 2.598.75m'- Três Rios do Sul- R.S 25.000,00
Ref. 2240 - d 486,33m2-lIha da Figueira - UO. Divinópolis
. RS13.500,00
Rei. 2241 - e/7.968m'· Amizade - sO,OOm'
Rei. 2242 - d 471 ,96m' - Vila Nova· RS 25.000,00
Ref. 2245 - c/491m2 - Vila Lenzi - Uo Piermann - RS
15.000,00
Rei. 2246 . c/465m' ·lIha da Figueira· l.to.Piazera 1- RS

9.000,00
Rei. 2247- d 604m'- Ilha da Figueira· RS 15.000,00
Rei. 2248 - d 2.47Sm' - Vila Lenzi - RS17.000,00 I
Ref. 2250 . d 319m' - Amizade - RS 10.000,00
Rei. 2241 . c/1.361m' - Czerniewicz· RS14.000,00
Rei. 2252 - d 400m' -Ilha da Figueira· em frente Indumak
- RS 19.000,00

Czerniewicz - cl 157m2 - terreno c/428,50m2
- R$ 95.000,00

Amizade - Uo Champagnat - cl 240m2 - suíte
+ 2 dorm. - R$ 82.000,00 + financ.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MARIMAR IMÓVEIS LTDA
RUI! Padre Aluisio Boeing, 383 -.Barra do Rio Cerro

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Rua Pastor Albert Schneider" (Lot. VENO VOLKMANN) - RS 6.800,00 - A VISTA e ou ENTRADA de AS 2.000,00

tÄ��SI����'(LOT. HARDT) Lotes - RS 8.000,00 - A VISTA e ou ENTRADA de AS 2.000,00 e SAL'DO parcelamento
alé 50 meses.
• Rua Exp. Alfredo 8ehnke (Tifa Vogel) com a área de 1.418ml! - edificado com uma casa de madeira (36m2). R$

23.000.00 . PARCELADO
. .. .

�:.a9J7/�� �as�aLDoA�A��EC%�oCO 600m2 (esquina) - RS 16.000,00 - {aceita automovel tipo POPULAR - ano e

• Rua João Januárto Ayroso (Lot. IMPERADOR) - Laie com 1.091m2 - AS 15.000,00 - parcelado (aceita MAT.

ç��;���t���I�����an��d�� (aa�g�����a Malwee) - R$ 15.000,00 - negociável

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

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

ampla. churrasqueira, BWC e dispensa - 2° piso: 1 suíte, 3 quartos, sala ampla, dispensa, banheiro e TERRENO
com 402m2 - R$ 110.000,.00 (aceita carro ou imóvel de menor valer).

�oY�'h! ��f�, -l��a����igw�a���láP�ó�:;;�g��é�iOp��a�isiuLtE�ROR�aê�u��:���i�:�ala����:;::: �:�h:;oeee:�:�
�j{�� 6'1.'rFI3u�?Ä!t_ (��aO p��rö��1t� �i:���Of�O�O��fs�cbá:;!I: N�rs����Jareclda) _ C,asa de ALVENARIA de
110m2 com 3 quartos. sala. cozinha, banheiro. dispensa e garagem - RS 45.000.00 - Aceita troca por imóvel em
BLUMENA.U
• JARAGUA 99 - a 2 Kms da MALWEE - Rua Bertha Weege - CASA de ALVENARIA com 4 �uartos. sala. cozinha,��a5i��íia, banheiro, dispensá e garagem: Terreno 643m2 - RS 50.000.00 (aceit� automóve até A$ 8.000,00 e I

. sínos

���r�: ;1�I�i�a� ;d��a�� ���A�� ����eã� J���j;j,�0�R2$ �o:a.���goár��eir;ô����tJ:�e�f�t:gj�ÓV�il:1éa�. v���
de RS 50.000.00)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluísio Boeing - 4 quartos. salas. banheiros, garagem e demals dependências - AS 300,00

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

Aua João Január!o AYAOSO - 125n--r - A$ 500,,00 com telefone

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

Barra Sul
Imóveis'

FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS
1 - Terreno cl 1.044.50m' (28.00x37.30) - Rua Angelo Rubini. esquina Rua 750. na

Barra· (defronte Ciluma)
2 . Terreno cl 358,00m' (14x25,60), Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos Giralla
. R$ 19.000,00
3 . Terreno c/ 378,00m', Lot do Papp, na Barra, área nobre· R$ 15.000,00
4 . Terreno cl 673,58m' . Rua Bertha Weege, defronte Agha, na Barra· R$ 19.000,00
, 50% entrada . saldo parcelado . aceita carro até valor do terreno.
5 . Terreno c/ 26.12!l.00m' (50x522.50) . R. lrineu Franzner - Tifa Martins - R$ 55.000.00
6 - Terreno cl 600.00m' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00
7 - Terreno no Residencial Imperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada. saldo
até 10 x . Total R$ 11.000.00
B - Terreno cl 408,70m', Jardim Hruschka II - R$ 4.000.00 + 30 x R$ 334,00
9 - Terrreno cl 364,00m', Rua asfaltada, próximo CAIC, Bairro São l.uis > R$ 8.508,00

síTIOS
1 . Sítio cl 137.500,00m', área toda plaina localizado em Garibaldi, distante 5 Km
da Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 110,00m'
e a outra cl l1I,00m2 com laje e urna de madeira cl 80m'. duas granjas de porcos
com capacidade para 300 porcos, uma área para reprodução, dois galpões com. a
área total de 280.00m' para embalagem de bananas, 25.000 pés de banana e uma

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

2 . Sítio cl 125.000,00m', edificado cl uma casa madeira de 56,00m' . Rio Cerro
II, lado pequeno. e dois riachos de água· R$ 20.000,00

CASAS
1·Casa de alvenaria cl60.00m'· Terreno é/718.00m2 - Rua Júlio Pedri- Vila Nova- R$ 42.000,00
2- Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma c/60.00m'semi-acabada, terrenocl
2.013,28m'.localizada à Rua PastorAlbert Schneider. sin°. Aceita outro imóvel como parte em
pagamentos nosBairros.Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo.VilaNova - R$130.000.00· Negociável
3 -Casamadeirá dois quartos. demais dependênCias. doisgalpões em alvenaria, um com 60,00m' e
outrocom 50.00m'- RuaWilli Günther. na Barra- R$30.000,00
4· Casa alvenaria com 190.00m'-terreno 485.00m' (20x24.25) Jaraguá 99 - Rua 929. 101. Alfredo
Butzke- Lateral BerthaWeege- R$ 37.000.00
5·Casa alvenaria com 250,00m' ou1ra com 180,00m' - duas salas com 72,00m'emaisum galpão em
alv. cl 66.00m' . Terreno com 1.677,00m'· Rua Rio Branco. quase esquina Reinaldo Hau- R$
400.000.00 (negociável).

APARTAMENTOS
1 . Edifício com 2 pavimentostendo a área total de 404.00m'. com 4 aptos. 4 garagem. churrasqueira
-rua Egídio Busarello, 324· Lot Papp. na Barra. áreanobre- R$11 0.000,00·70%deentrada «saldo
acombinar

LOCAÇÃO
1 . Sala comercial c/36.00m', Rua Angelo Rubini. 972. na Barra- R$ 270.00

· 2·Salacomercialc/ 100.00m'. Rua PastorA. Schneider.871 .naßarra- R$400,00
8-Salacomercialc/45,00m" Rua Angelo Rubini, 1005. na Barra -R$270,00
4·Apartamentoeil quarto, 2 bwc, garagem· Rua Angelo Hubini, 1223, na Barra - R$ 230,00
5· Apartam'ento c/ 1 quarto, 2 bwc, garagem e demais dependências- Rua Ercilio Bertoldi, (Rua508),
na Barra. R$ 180,00 .

6-ApartamentoC/2quartos. garagem. RuaJoaquim A. Giralla, 21 O-Lo1. Papp,na Barra- R$ 290,00
7· Apartamento c/2 quartos. g.il'agem, RuaAngelo Rubini, 880, na Barra- R$ 250.00
8·Apartamentoc/2quartos, garagem edemais dependências, Rua Egídio Busarella. 324, na Barra
R$270.oo
9· Apartamentoc/3 quartos. garagem edemaisdependências. Rua PastorA. Schneider, 1187, na Barra
·R$225,00
10·Apartamentoc/3 quartosedemaisdependências,Rua PastorA. Schneider. 759, naBarra - R$230.00
II'Casaalvenariac/l quartoedemaisdependências. Rua IrmãoLeandro. 3400- Tlía Martins·R$150,00
12-Casa de alvenaria c/3 quartos, garagem e demaisdependências, RuaWoffgangWeege. s/n°, na
Barra R$ 200 00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

- Apartamentos novos cl3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço e garagem - Edifício
com salão de festas e churrasqueira - Rua Pedro A ve/ino Fagundes, esq. cl Rua Santos

Dumont, Bairro Vi/a La/au - R$ 47.000,00
•
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APTOS EM CONSTRUÇÃO
R.esidencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuosol esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. cl 1 suíte + 2 qtos ou 1 suíte + 1 qto e demais dep .• todos têm sacada cl churrasqueira. En1. a partir de R$ 17.700,00 + parcelas
a partir de R$ 757,73 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
· Apto cl 306m'. com suíte + 2 quartos. dep. empregada completa. e demais dependências. com 2 vagas de garagem. Edicício com

grande área social (piscinas térmicas. salões de festas.salas de jogos. quadra de esportes, quiosques ... ) Valor: R$ 142.000,00 sem

acabamento interno.
Edifício Tower Center - Rua João Marealto, esquina com Clemente Baralto
• Apto. n" 703 e 1103: 2 qtos e demais dep.. Entrada a partir de R$ 28.650,00 e assumir parcelas de condomínio de construção de R$
792,40

.

- Salas comerciais executivas. em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 19.050,00 e parcelas de R$ 510,93.
Condomínio Residencial Prímula • Rua Arthur Gumz, Vila Nova (Próx. ao Fórum)
- Apto cl suíte + 1 quarto e demais dep .• cl 1 vaga de garagem· Entrada de R$ 26.550,00 e assumir parcelas de condomínio de construção
de 1,746 Cub's (804,72).

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
· Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo schtocnet, apto. 702 cl 225m' - suíte + 2 quartos, sacada cl churrasquelra, dep.
empregada, 2 garagens, salão de .testas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 125.000.00
Apto. 303: cl 219,00m2 - suíte + 2 quartos, dep. empregada, sacada cl churrasqueira. 2 vagas de garagem, salão de festas, piscinas
Flreço total sem acabamento - R$ 110.000.00
Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep., Rua Barão do Rio Branco > Ed. Schiochet - R$ 85.000,00 (entrada + assumir financiamento)
Apto. cl 2 quartos. 2 banheiros e demais dep.. semi-novo . R$ 50.000,00
Casa em alvenaria cl 212.00m'. num terreno cl 420.00m' - Rua Luiz Spézia. n° 101 . próx. ao Acaraí - R$ 120.000.00
Casa em alvenaria cl aprox. 260.00m' . R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
Casa serni-acabada de alvenaria cl 125,00m'. num terreno de 945.00m' . Rua Águas Claras. Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca

por casa mais central
- Casa em alvenaria cl 200,00m' - 1 suíte+ 3 qtos, dep. de empregada completa e demais dep., boa área churrasqueira, garagem para
2 carros > Rua Heinrich August Lessmann, 230 . R$ 58.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80.30m' + mezanino, num terreno cl 450,00m' - R. Ferdinando Krueger sln', lote 132 - R$ 26.000,00
Casa em madeira cl 150,OOm', terreno cl 595.00m' . Rua Martin Stall . R$ 47.000.00
Sobrado em alvenaria com 350.00m' . Rua Leopoldo Jansen, 20 - R$ 200.000,00
Casa em alvenaria cl 120.00m' . rua Arthur Henchel, 46 - R$ 60.000.00
Casa em alvenaria cl 225m' - terreno cl 551,00m' (semi-acabada) . Rua Edward Krisch 320 . R$ 110.000,00

TJ:RRENOS
Terreno cl 43.689,00m' . Rua Joinville, próx. Persianas Engler.
Terreno cl área de 22.892,00m' . Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
2 terrenos cl área de total de 102.752,00m' - Rua Waller Marquardt, próx. ao Posto Cidade II.
2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada
Terreno cl 450,00m' . Loteamento Versalles. final da Rua Ferdinando Krueger . R$ 15.000.JO

- Terreno cl 350,00· R. Lateral da .José T. Ribeiro· Próx. Tubos Mohr· R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500.00
- Terreno cl 86.000,00 m' - (20.000,00m' planos) . Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta . R$ 45.000,00
Terreno cl 364 m' - Rua Erich Sprug - Vila Rau· R$ 15.000,00
Lote de esquina cl 510,00m' . Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
Lote cl 362,18m' . Loteamento Renascença . Vila Rau . R$ 15.000,00
01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum . R$ 42.000,00
02 terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
Lote n'OI, cl 688.27m'. localizado ao lado do portão de entrada no loteamento fechado" Condomfnio das Azaléias" - R$ 25.000,00
Terreno cl 378.00m' . Rua Celestino Depiné. Loteamento Champagnát
Terreno cl 630,00m' . Rua Joinville. emfrente ao Uder Club - R$ 75.000,00 à vista troca por outro imóvel ou área eonstrufda.

- Terreno cl 364n:l2_· Rua Erich Sprung· Âgua Verde· R$ 15.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
Salas comerciais em diversos locais.

Casa em alvenaria cl 3 quartos e demais dep. - Rua João Planinschek, 685 - fundos
Casa de madeira cl 3 quartos e demais dep. - Rua josé Teodoro Ribeiro (fundos don° 355) - Próx. a Indumak

Apto. cl 2 quartos, salalcopa, cozinha e banheiro· Schroeder, em frente à Neki Confecções.
· Apto. cl 2 quartos. 2 bwc's e demais dep.. Rua Eleonora Salier Pradi, 307 - Ed. Antúrio
- Apto. cl 2 qtos e demais dep. - Rua Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster (Fundos do Angeloni)
Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep.. Rua Barão do Rio Branco . Ed. Sehiochet

Apto cl 3 quartos e demais dep. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, prédio Banco Bamerindus.

Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Schiochet, cl suíte + 2 quartos, dep. empregada e demais dep.
(sacada cl churrasqueira., 2 vagas de garagem). prédio com satäe de festas e piscina.
· Aptos no Condomínio Residencial Amaryllis· Rua Ângelo Torinelli. Vila Nova (I' locação). com suíte + lau' 2 quartos e demais dep.,
sacada cl churrasqueira, garagem e box para depósito.
- Casa alvenaria 4 quartos e demais dependências . Rua José Ersching • fundos Carrocerias HC
- Apto 1 quarto e demais dep. - Rua Guilherme Hering 70. Ed. Erica
- Apto 2 quartos e demais dep. - Rua José Emmendoerfer, 1533 . Ed. Petúnia

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REF. 430 - Casa de alvenaria com I 04,00m2, na Rua
Domingos Rosa - Bairro Ilha da Figueira (Morro
da Boa Vista), com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, lavanderia, garagem e varanda.

Valor: R$ 25.000;00.

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

509,00m2. Valor: R$ 28.000,00 (aceita carro ou terreno de menor valer).
REF. 301 - Casa de alvenaria com 120,00m2 na Rua Helmut Hansen, Bairro Jaraguá
Esquerdo, com 3 quartos, corredor, copa, cozinha, sala de estar e jantar, bwc cin hidrinassagen
é bwc de serviço, churrasqueira com salão de festas, despensa e lavanderia. Antena parabólica,
tv a cabo e porteiro eletrônico. Terreno com 420,00m2.
Valor R$ 83.200,00.
REF. 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 Rua Ricardo Grimm (Próximo ao Posto Marcolla),
Valor: R$ 15.000,00.

I

REF. 414.- Terreno com 456,12m2, na Rua Henrique Krause - Bairro Ilha da Figueira. Valor:
R$20.000,00 (Negociáveis).

- CHÁCARAS EM GUARAMIRIM

REF 084 - Chácara com J .600,00m2, na Estrada Bananal do SuL Valor: R$ 27.000,00.
REF 192 - Chácara com 200.000,00m2, na Estrada Brüderthal, Valor: R$ 65.000,00.
REF 222 - Chácara com 20.800,00m2, na Estrada Corticeira. Valor: R$ 50.000,00.
REF 103 - Chácara com I 3.475,00m2 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.S00,00 financiados em até 60 meses, no Loteamento
Jardim Santa Rita, próximo à Breitkof. Venha conhecer!

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
RUA eELpROed'PIÔG(JM�S DE (JLt.VEIIM, oI201- JARAGuA DO sUL - se -

FONE: �n·235?
VENDE

OFERTA

Praia de Piçarras
Casa em alvenaria com

1j33m23 quartos, sala,
COZ., banheiro, etc.

Somente R$ 35.000,00

VENDE
CASAS

__

104 - SÃO LUIZ - Alvenaria com 80m2, 2 quartos, demais dep. - R$ 20.000,00
115 - VIEIRAS - Sobrado com 238m2, 3 quartos, demais dep. - R$ 85.000,00
121 - VILA RAU c Sobrado com 210m2, 1 suíte, 2 quartos - R$ 130.000,00
122 - FIGUEIRA - Alvenaria com 230m2, 1 suíte, 4 quartos - R4 82.000,00
124 - FIGUEIRA - Mista com 80m2, 3 quartos + galpão nos fundos - R$ 25.000,00
125 - BR 101 - Alvenaria com 120m2, 5 quartos,' 2 banheiros - R$ 25.000,00
126 - SANTO ANTÔNIO - Mista com 60m2, 2 quartos, demais dep - R$ 14.500,00
127 - VILA RAU - Alvenaria com 100m2, 3 quartos, demais dep. - R$ 23.000,00
TER'RENOS_\ ---------

203 - CZERNIEWICZ - Terreno com 400m2, Lateral da João Nunes - R$ 19.000,00
206 - AMIZADE - Terreno com 421 m2, Rua Henrique Behling - R$ 11.000,00
210 - VILA LENZI'- Terreno com 420m2, Rua Ir. Leandro prox. Salão União - R$ 7.500,00
211 - JGUÁ ESQUERDO - Terreno com 345m2, Rua João Januário Ayroso - R$ 25.000,00
214 - VILA RAU - Terreno com 596m2, Rua Bertoldo Hort - R$ 9.000;00
216 - BARRA - Terreno com 709m2, próximo ao posto Km 7 - R$ 17.000,00
APARTAMENTOS--------------- _

502 - CENTRO - Com 3 quartos, demais dependências - R$ 40.000,00
505 - CENTRO - Com 1 suíte, 1 quarto, garagem e demais dep. - R$ 50.000,00

VILA NOVA - 2 quartos, garagem e demais dependências.
Entrada R$ 800,00 e prestações a partir de R$ 200,00

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

�------------------------------ -- - ----- --_- � --

JARAGUÁ DO SUL - APARTAMENTOS
Residencial Clarice Koch I
- 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 entrega 30106/2001

'

- 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 30106/2001
Ed. Pérola Negra
- Apto 201-áreas de 173,30m2 total e 1 07.12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 53.814,39 + 11 pare. de R$ 844,81 . Previsão de entrega 30106/2.000
- 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 30106/2.000
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 - Suíte + 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 ,43m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Jorge
Lacerda - Entr. de R$11.651 ,36 + 46 pare. de R$ 832,24. Previsão de entreqa 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 31/10/2002
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 parco R$968, 13(1 Q 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 � quarto - Rua Jorge Lacerda
- R$ 55.000,00 (negociáveis). Previsão de entrega 31/12/99·
- Apto 401 - área de 202,41 m2 total e 124, 16m2 privativo - Suíte(cl hidro) e 2 quartos - Rua

Jorge Lacerda - R$ 95.000,00 (negociáveis) Previsão de entrega 31/12/99
Preços dos apartamentos válidos até 31/08/99.

Lar Imóveis

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

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

Terreno na Rua Pastor Alberto Sohinaider cl 3080m2 - Aceita-se Troca.
Lotes Financiados elPareelas de Hum salário mínimo no Lot. Vicenzi eGadoui - Bairro Santo Antonio.

Lote na Rua Angelo Minei cl 300m2.
Lote na Rua João Planinsehek cl 330m2•

Apartamento Condomínio Amizade - entradarnais financiamento.

Apartamento Edifício Catariaa Ersching - Centro próximo Pizzanil Caneri - Entrada + financiamento.

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

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

Vende-se video locadora com
1.300 fitas em

funcionamento na Vila Lenii.
ValorR$15.000,00
Contato: 3718273

Vende-se piscina de fibra
com equipamentos

e acessórios.
Tratar 371-6215

Vendo telefone prefixo 371

por R$ 500,00.
Tratar pelo fone 372-2559

com Henriaue

SONHANDO

ACORDADO ...

Aproveite as oportunidades
que o CORREIODO POVO está

dando para você.
Confira as melhores ofertas

da semana.

LEIA - LIGUE - ANUNCIE -

Fone/Fax: (047) 370-7919/370-8654
,

370-8649 - 370-7944
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULOS NOVOS

E USADOS.
TODAS AS MARCAS

FON.E/FAX: 372-1132

�

ercu os
Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 1999

o esp,ortivão da Audi
A Audi traz para o Brasil
o Audi TT Coupé, que foi
lançado no início do ano

na Europa e que chega
ainda este mês no Brasil,
onde irá concorrer com
Mercedes-Benz SLK e

BMW Z3. Melhor ainda
será a versão roadster, que
chegará no início do ano

que vem no Brasil. As,
linhas do TT Coupé são

arredondadas e

angulares, sempremuito

limpas e sem emendas

.aparentes de solda por ser
a laser. As rodas de liga
leve aro 16 ou 17,
conforme a versão, e

pára-lamas com desenho
bem destacado. O teto é
'arredondado com colunas

estreitas, a dianteira é
curta e em formato de

cunha, com amplos faróis
e grandes tomadas de ar.
Na traseira, destaque'
para as lanternas e pára-.

,..

AUTOMECANICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

.,.®�fjDSD
lIen1ea�,��.
Telefone: (047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Ce'rro - Jaraguá do Sul- SC

choques, incorporados à

carroceria, o vidro
traseiro e a tampa do
bocal de gasolina de '

alumínio, seguindo o

estilo de carros de

competição. O veículo
tem apenas 4,04 m de

comprimento, 1,86 m de

largura e 1,35 m de
altura. O Cx é de 0,34, o

peso que não passou de
1.395 quilos foimuito
bom, graças aos diversos
componentes de alumínio,
como capô, suporte dos

pára-choques, barra de

proteção nas portas e

outros componentes
internos. À frente do

, motorista se encontra

quatro mostradores:
velocímetro, conta-giros,
temperatura da água e

nível de gasolina, sendo
todos circulares e

analógicos. Volante de
três raios, bancos de
couro e muitas aplicações
de alumínio, que vão
desde ornamentos no
volante até saídas de ar,

pedais, apoio do pé
esquerdo, alavanca de
câmbio e botões do
condicionador de ar. O

TT Coupé transmite
muita segurança, não é

por menos, dois air bags
dianteiros, dois air bags
laterais; cintos de
segurança com pré
tensionadores e

limitadores de tensão,
entre outros recursos.O
carro vai ser disponível
em duas versões de
motores: 1.8 Turbo de
180 cv e 1.8 Turbo

Quattro de 225cv. Nos
dois casos, o motor tem

injeção eletrônica
multip,onto seqüencial e
cinco válvulas por cilindro.
O 1.8 Turbo chega aos 228

km/h e faz de O a 100

km/h em 7,4 segundos. Já

\ \

o 1.8 Turbo Quattro de 225

cv, que consegue atingir os
243 km/h e faz de O a 100

km/h em 6,4 segundos. As
duas versões são turbo, mas
na versão de 180 cv o motor
é composto de um só

intercooler, enquanto a
,

versão de225 cv é

composta de dois
intercoolers. Os dois
modelos têm de série
sistemas ABS, EBV
(distribuidor eletrônico de
frenagem), EDS (bloqueio
eletrônico do diferencial) e
ASR (controle de tração).
Outro aprimoramento é o
acelerador eletrônico fly-by
wire com omesmo sistema
utilizado na F-I, que
dispensa cabo e permite
respostasmais rápidas de
aceleração. O câmbio, na
versão de 180, cv é manual
de cinco velocidades, e no
modelo de 225 cv, a
transmissão é de seis

marchas, tambémmanual.
O Audi TT Coupé irá
desembarcar com poucas
unidades e com o preço
estimado em US$ 80.000.

SILENCAR
�TOS

,

AMORTECEDORES,
..

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

Revendedor exclusivo

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

a
De segunda à sexta: das, 7:30h às 18:00h - sábado: das 7:30h às 12:00h

-.- •.

---------
• ••••_ ••• l.. ,

_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VOLKSWAGEN

Vende-se Brasilia, ano 78,
motor semi-novo. Fone: 371-
8273 com Jairo. Pelo valor

de R$ 1.600,00.

FIAT

Vende-se. Tempra 16V, 4
portas, série ouro, completo.
Valor R$ 14.500,00. Aceita
troca. Tratar: 371-2114.

Compra-se Palio EL, com ar.

Contato: 9101-2550.

NÃO PERCA
ESTA CHANCE!
•Adquira sua casa

I própria (terreno,
apartamento ou

I material de
, construção.

,

Pagando apenas
R$ 128,00 mensais

• Ou compre o seu

carro usado ou moto
com parcelas

mensais de R$ 68,00.
Informações 371-

6032 com Luis Carlos
ou Djaimes, ou na

Reinoldo Rau, 399

Quer trocar de carro?

Quer vender ou

negociar?

Está precisando de

peças e acessórios?

Está procurando no lugar certo!

ClassificadosdeVeículos doCP.

, "'DiaSOss�at'\1000S

o F I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
PICK UP FIORINO 1.0 95/95 BRANCA GAS.

PALIO EL 97/97 PRETA GAS.

PAMPA LX 90/90 VERMELHA GAS.

RANGER XL 95/95 PRATA GAS.

PARATI GLS 1.B 92/92 VERMELHA GAS.

BRASíLIA 77177 BRANCA GAS.

FIESTA 1.0 97/9B PRETA GAS.

KA 1.0 979B PRETA GAS.

BELINA GLX BB/B9 CINZA ÁLC.
JEEP 62/62 AZUL GAS.

RANGER XL 97/97 BRANCA GAS.

ESCORT 1.0 HOBBY 94/94 VERMELHA GAS.

CHEVETTE 77177 BEGE GAS.

FIESTA CLX 97/9B CINZA GAS.

CORCEL II B2/B3 BRANCA ÁLC.
BRASíLIA 77177 MARROM GAS.

PALIO ED 97/9B AZUL GAS.

ESCORT 1.B GL 93/94 AZUL GAS.

OPALA COMODORO B6/B6 DOURADA \ GAS.

ESCORT GLX 16V 9B/9B CINZA GAS.

CORCEL II 7B/79 AZUL GAS.

PASSAT SURF 79/79 CINZA GAS.

DEL REY GL B6/B6 DOURADA ÁLC.
FUSCA 1300 69/69 AMARELO GAS.

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

Regata==�Motos
REGATA COMÉRCIO DE MOTO LToA.

NA COMPRA DE
UMA MOTO O·KM NA
REGATA MOTOS

GANHE UM CAPACETE DE
BRINDE E 30 L,ITROS DE

COMBUSTíVEL!
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 3�1-2999

C I NA MAR I

l1Lf(]J)
370-2022

.U/IICHD 2. ND".
372-3210 I 975-0109

ALFA 164 COMPLETíSSIMO /95 CINZA

S·IO COMPLETíSSIMA 98 AZUL

GOL4 PORTAS 98 AZUL

KADETTGL 97 PRATA
I

GOLMI 98 BRANCO

GOL 97 BORDÔ

CORSA SUPER 4 PORTAS 97 BRANCO

KADETTGL 96 PRETO

RANGERSTX 96 AZUL

PALIO EDX 96 VERDE

SANTANA QUANTUM GL 95 BEGE

GOL PLUS CI OPCIONAIS 95 PRETO

SANTANA QUANTUM CL COMPLETA 95 PRATA

TIPO COMPLETO 4 PORTAS COM TETO 95 AZUL

UNO ELX 94 BORDÔ

GOL 1000 94 PRATA

SANTANA GLSI COMPLETA 94 PRETA

ESCORT 1.8 94 AZUL

UNO MILLE 93 'GRAFITTE

PRÊMIO CSL 4 PORTAS 91 PRATA

ESCORT 91 BEGE

OPALA COMODORO 4 PORTAS 90 BRANCO

UNO 1.5 R 89 AMARELO

ESCORTGL 88 BEGE

ESCORT 87 AZUL

PRÊMIO 86 VERMELHO

FUSCA 84 BEGE

Rua: Joinville, n2 3573 - Jaraguá do Sul - sc

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

lVIoto peç
ACESSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS

Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi
. Fone: Jaraguá do -Sul - SC

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MarcalModelo Descrição Valor do Veículo Prazo Pes.Jurídic Pes. Física

189 5C08Z Corsa 1.0 LWind 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

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

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

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

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

': : t
••

EMMENDORFER Com. de Veículos
"

.' [HEVR[]lET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 21 DE AGOSTO DE 1999

o

nervoso

'rodas
perfil
també

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

NOVIDADES
--------------------- ....

Garanhão da estrada
Para os rapazes que ainda não podem ir à casa da namorada e também
não desfrutam dos tradicionais motéis, os japoneses dão uma boa dica.
No Japão, os leitores da "Penthouse", revista destinada ao público
masculino, resolveram eleger o melhor carro para se desfrutar do

amor. O carro eleito foi o Toyota Prius, um modelo nada atraente por
fora, mais que deve ser muuuuuiiiito grande e confortável por dentro.

FordRanger SuperCab
A nova Ford Ranger tem boas novidades para as pessoas que não

gostam de se incomodar com bagagens. As portas traseiras abrem em

ângulo de 90 graus p�ra trás, dando mais espaço para as bagagens e

facilidade para colocá-las no veículo.

\

• ;1
<:/
\.

I
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Rua: MajorJúlio Ferreirã, 244 - Vila Lalau
FonelFax: 371-5057 Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



r=iillmobiliária Jardim

�: Jaraguá Ltda. CRECIN°572-J
,

CENTRO - CASA EM ALVENARIA CI 300M2 - SUíTE + 2

QUARTOS, SALA DE JANTAR, SALA DE TV, COZINHA
COMPLETA, CHURRASQUEIRA, GARAGEM P/2 CARROS CI ,

PORTÃO ELETRÔNICO, CI PISCINA. RUA ADELlA FISCHER,
299 - (PRÓX. REGATA MOTOS). VALOR R$ 130.000,00
(ACEITA TROCA POR APTO EM BAL. CAMBORIÚ)

VENDAS
) 01 - VILA NOVA - CASA MISTA cl 148m2 - 4 dorm., sala, cozinha,
2 bwes, cl garagem + casa alv. cl 32m2 - TERRENO cl 648m2 - R$'
40.000,00 (A'eeita menor valor, terreno/easa)
) 02 - ÁGUA VERDE - CASA ALVENARIA cl 150m2, 5 dorm., 2 bwes,

'

sala, cozinha, cl garagem pl 2 carros - TERRENO cl 450m� - R$
60.000,00

I

) 03 - VILA NOVA - APARTAMENTO cl suíte + 2 dorm.,
churrasqueira, sacada - cl 145m2 - R$ 68.000,00

04 - RIO CERRO - ACESSO À POMERODE - TERRENO cl área
2.280m2 (23x100) - R$ 50.000,00
) 05 - GIARDINI LENZI- TERRENO cl 788m2- R$15.000,00(Pareelado)
) 06 - BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$
45.000,00 e outros R$ 32.000,00
) 07 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2 - Loteamento

Sanpiero - R$ 18.000,00
) 08 - VILA LENZI - TERRENO COMERCIAL e/1.200m2 (20x60), Troca
por apto Central - R$ 45.000,00

LOCAÇÃO
01 - CENTRO - SALA COM. - (3 ambientes) - Prédio Centro

Odontológico) - R$ 250,00
) 02 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - 2 dorm., + 2 bwes - cl garagem
- R$ 330,00
) 03 - CENTRO - APTO - ED. ARGOS - 19 Andar - 1 suíte + 2 dorm.,
com dependência, cl garagem - R$ 400,00,
) 04 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - 19 Andar - 1 suíte + 2

dorm., cl garagem - R$ 440,00
) 05 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUÁ - 2 dorm. cl !!Iaragem - R$
280,00
) 06 - CENTRO - APTO - ED. PICOLLI - 3 dorm. + depeno - 2 bwes cl

garagem - R$ 350,00
) 07 - ÁGUA VERDE - CASA ALV, (Próx. Feri) - 1 suíte + 2 dorm. cl

churrasqueira - R$ 550,00
) 08 - NOVA BRASíLIA - CASA ALV. (Próx. Arte Lage) - 2 dorm., cl
garagem - R$ 320,00
) 09 - VILA RAU - CASA ALV. (Próx. Feri) - 3 dorm. cl garagem - R$

,

280,00
) 10 - CENTRO - CASA COMERCIAL - 6 salas + 2 bwes - R$ 650,00

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

ENCONTRO DE CORAIS
Domingo, dia 22 de agosto, os Corais dos municípios de

Massaranduba, Guaramirim, Corupá e Jaraguá do Sul, da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil/Sínodo Norte

Catarinense, estarão participando do 2° Encontro de Corais, na
Comunidade Cristo Bom Pastor, da ParóquiaRio Cerro.

Pela manhã, às 09 horas, cada Coral estará participando na

Celebração do Culto em nove Comunidades das Paróquiasde
Rio Cerro, Barra do Rio Cerro e Apóstolo João.

I Após o Culto, os corais se dirigirão para a SociedadeEsportiva
Recreativa Aliança, quando receberão orientações quanto a

técnica vocal e coral, com o PastorFrank Graf, de Blumenau.
Convidamos-ao público em geral para as apresentações dos

Corais, com início, às 13h45min.

'I TERRENO de ;'�o!!���gUá Esquerdo -IR$ 30.000,00
TERRENO Comercial de esquina com 2.400m2
frente para a Bernardo Dornbusch

I
TERRENO de 1 .540m2 - Rua Amazonas -

prÓX'1Scar - R$ 100.000,00
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 CASA MISTA ;o:S�!m2 - Rua L�iS IBortol ine, 435 - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
.
CASA MISTA com 70m2 - Rua Horácio

.Pradi, 2] 8 - Jaraguá Esquerdo - R$ 22.000,00

I
CASA ALVENARIA com 90m2 - Rua Horácio

I. Pradi, 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 Madeira de 40m2 - Ana Paula

I
IV - Lote n° 158 - R$ 20.000,00

LOTEAMENTOS
FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERÖ
OURO VERDE

SÃO CRISTÓVÃO II
RESIDENCIAL FALBOYANT
RESIDENCIAL FIRENSE

I
I

Informativo
Imobiliário

AIJS

MUDANÇAHORÁRIO PARA
INÍCIO CURSO DE AVALIAÇÃO

DEIMÓVEL

Por solicitação do palestrante o Eng".
Civil Antonio Ayres dos Santos Junior,

fica alterado o início do curso de

avaliações das 08:00hs para as,09:00hs,
permanecendo o memso dia e local.

27 DE AGOSTO DIA DO
CORRETOR DE IMÓVEIS

Vamos comemorar juntos o dia do
Corretor de Imóveis. A união é a

integração da categoria, nesta
confraternização é a demonstração de

maturidade e desenvolvimento

profissional.

DATA: 28.08.99 a partir das 1O:00hs

LOCAL: Chácara do Sr. ALDO SALA!

EVENTO: Churrascada

CUSTO: Adulto R$ 10,00
Crianças R$ 5,00
Incluso bebidas.

Você pode solicitar os serviços da Officenter através dos

seguintes sistemas:
*

Lígaçäo Simples - Você ou sua empresa ligam para a

Otücenter e em seguida estamos a total disposição para fazer
os serviços externos solicitados.

��.,.
officenter
PROBUMAS COM SERViÇOS EXTERNOS NVNCA MAIS.

VOCÊ TEVE PROBUMAS COM OfFICE-BOVS?
NVNCA GOSTOV DE FAZER SERViÇOS EXTERNOS DE BANCO?

Solicite a visita do nosso representante comercialpara maiores informações, pelos teLefones:
(047U71-6242 / (047) 371-7655 - R.ua Antônio Tobias, 32 - Centro - lara uá do Sul - SC.

Agora com

entregas programadas,
diariamente para

joinville, Blumenau, São
Bento do Sul.

Horário de saída:
13h30min.

Por apenas R$ 5,00

* Contrato Mensal - Atravês 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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· .

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

Rua Padre Francken, 253

Engetee EngeteC VENDE
· . " .

: 1-CENTRO •

• Casa em alvenaria com aprox. 120,OOm2 próxima ao PAMA e ao Hospital Jaraguá contendo 3 •

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

.e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • •

2-CENTRO
: Apto Edifício Jguá c/3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco, :
: Telesc - Ótima localização - Valor R$ 70.000,00
. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

· .

• 3-CENTRO

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

•

4 -ILHA DA FIGUEIRA .

• Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,OOm2 de área construída em terreno·

: de 390,OOm2 - R$ 35.000,00 - Negociável
•

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . .

\'
. . . . .

•

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

• 6 -ILHA DA FIGUEIRA - LOTE

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

:' 7'- iLHA'O'A 'FIGUE'IR'A'
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

: Casa Mista na Rua Campo Alegre, nº 153 - R$ 23.000,00

: 8 - GUARAMIRIM

:. qa!la.alyepalié! à.5QOrn� c;la.R�a.2� c;le.a\lo�t�, �ocn�nte f1� 1_5.pOP,QO.
9 - GUARAMIRIM (>

• Bairro Corticeira - casa de alvenaria 2 km da Weg Química, próximo à Cancha de bocha do nani :
•
com 109m de área construída, terreno cl 690m2, toda legalizada (escriturada cl INSS pago) •

• valor R$ 17.000,00. Aceita-se carro ou parcela.
•

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

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

: 11 - AMIZADE

: Casa em alvenaria com 255,OOm2 de área construída - R$ 116.000,00
.. . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• 12 - RIO MOLHA
•

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

• su'te, 2 qtos, copa, cozinha, sala, dispensa, churrasqueira, garagem p/3 carros - Valor R$ •

65.000,00
· .

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

890,OOm2 com Prédio Novo contendo +- 900,OOm2 constituído de salas comerciais e um

excelente apto. - R$ 290.000,00 (em condições)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

14 -RUA JOINVILLE .

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

: aproximadamente 1.400m2 (localizada hoje Pedras Jguá) Valor R$ 180.000,00

15 - RUA MAX WILEIN
Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney Franco e •

15,60m para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,OOm2, contendo um galpão e um •

-, s.o�r�d� � �$.1 �o•. o��,o.o _(�e�o;i�v:I)••••••••••••••••••••••••••
· .

16 - VILA LENZI

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

•. 1·7: vn:A· LENZi ................................•...
• Casa em alvenaria com 170m2 em terreno com 678,50m2, na Rua Vitor Rosemberg nº •

: 295 - R$ 69.000,00
•

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

• 18 - VILA LENZI
: Terreno próximo à Weg I com frente em 39,67 metros para Rua Venâncio da Silva Porto, :

;. �o� �r:a. t�t�1 �e.1 :7�4; 7��2 : �$. 6.5.?0.O,.o� -. e� .c�n�i�õ:s•••••••••••••• :
• 19 - NEREU RAMOS

: Casa em alvenaria com 3 quartos no Loteamento Jurandir Schiochett - R$ 16.000,00

• 20 - NEREU RAMOS
: Terreno urbano com 1.375,OOm2 no Centro de Nereu Ramos - R$ 20.000,00 (em condicões) :
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....

.

21 - SÃO JUDAS

: Casa em alvenaria na Rua Joaquim Francisco de Paula nº 852, c/3 quartos e demais dep.
• - R$ 45.000,00
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

22 - JARAGUÁ ESQUERDO

: Casa em alvenaria com 150m2 em terreno cl 450,OOm2 na Rua João Franzner n° 532 - R$
• 59.800,00

.

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . .....

: 23 - VILA LALAU

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

:. 24 :ViLA RAU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\.

• Casa em alvenaria, com 200,OOm2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidro, 2 quartos, bwc •

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

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

OFERTA DA SEMANA
a •

Rua Guanabara nº 374 - Próximo
ao "CHAMPAGNAT", - Casa em

alvenaria medindo 203,00m2, com
suíte + 3 quartos, bwc social, salas

de estar e jantar, escritório, bar,
mezanino, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, ampla com bwc,

garagem para 2 carros - R$
85.000,00 - garantido

financiamento de parte do preço

Galpão cl 420m2 contendo 1

escritório cI42,45m2, banheiros
com chuveiros, rampa para carga
e descarga mais 1 sala comercial
de esquina c/ 30m2, e uma área

residencial (apto) com 163,40m2,
terraço, garagem, etc. - R$

130.000,00��.........�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

�

.

'f'�

•
• 2(dois) quartos /� OBS: Incorporação registrada no cartório de Registro de imóveis sob númeroR2-35859

N

: �:�a��tar/jantar • ���m�m • m���I���t ' �mW�H • W��lll���� ��I�IUbl��� •

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

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

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

�[� �[�L �l ��[
• • • J{ • • • • • • •

��L[ [��[����.
,

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

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

ENTREGA NO 2° SEMESTRE DO ANO QUE VEM

• • • • • • • • • • • •

• Dependência de empregada (completa)

• Área de serviço
• Fino acabamento

• • • • • • • •

• Prédio com 7 (sete) andares
• Localização privilegiada
• 2 (dois) apartamentos por andar
• Apartamento de zeladoria
• Vídeo porteiro
• Área de playground
• Garagem para visitantes
• Porteiro eletrônico para garagens
• Elevador
• Esquadrias de alumínio anodizado bronze
* Incluindo área comum e garagens

Apartamento Tipo

I
i
..

1-
III
II

.1

\,;,.111

,III
es

Cobertura (andar superior)

Fone/ Fax:370-0919

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

CRECI934-J

Incorporação: Marcolino Cipriani
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ASPL 'é Satisfação

VI

o
'"
w

I

A SPL se esforça muito para realizar desejos e transformar sonhos em realidade,
colocando um s�rriso de satisfação no rosto de cada cliente.

ARQUITETURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

" J suíte + 2

dormitórios
" Churrasqueira
privativa
" Ótima localização
" Preço: R$ 815,00
entrada e prestações
de R$ 543,00

VENDE: Terreno cl420,00
SãoLuis

R$ 18.000,00

VeNDE: Terreno cl 450,OOm2
Rua Gumercindo da Silva

R$ 25.000,00

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

(Schroeder) - R$ 22.000,00

VENDE: Terreno cl 533,00m2
Rua Carlos Eggert

R$ 40.000,00

VENDE: Apartamento cl suíte + 2

quartos - Ed. Barão do Rio

Branco - Centro - R$ 55.000,00

VENDE: Terreno cl 15.716,50m2
Vila Nova

R$ 85.000,00

VENDE: Meia. água de madeira cl

45,00m� terreno cl600,00m2•RuaDom
Pedro (Schroeder) - R$11.000,00

ALUGA: Apto. 1 suíte + 2

dormitórios. Ed. Barão do Rio

Branco - R$ 350,00

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

http:// .imoveis.netJinter - CRECI Q914-J ... 371 -211 7

VENDE: Mille chácara cl área

2.500,00m2, contendo casa,

pomar, bar e cancha de bocha. 5
Km do Centro - R$ 40;000,00

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

VENDE: Loteamento Adelina

(Schroeder) - R$ 4.000,09
(Poucas Unidades)

ALUGA: Apartamento el2
quartos - Residencial Amizade

R$ 220,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"TRABALHE POR CONTA
PRÓPRIA"

Saiu o guia/99, de: "100
PEQUENAS MÁQUINAS QU
E VALEM UMA EMPRESA",

com, endereços,
fornecedores, máquinas para

fabricar: velas, suco de

laranja, gelo raspado, saco/
sacola plástica, batata chips e

palha, carimbos, sorvetes,
chinelos, sandálias,
embalagem de pizza,

marmitex, fraudas, tijolos,
blocos cimento, lajotas, caldo"
de cana, churrasco grego,
crepes, churros, polpa de

frutas, clips, carrinho de
bebidas, placas prensadas,

telemensagem, encadernadora,
fotocopiadoras, vassouras,
pipocas, sabão, detergente,

etc., são 100 tipos de

máquinas, ganhos até
R$ 5 mil/ mês. Peça o guia,

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

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

ReI. 024 - Sobrado: 279m2, 3 quartos, + dep. - Czemiewicz - R$11 0.000,00
Rei. 035 - Casa Alv.: 213m2, 3 quartos, + dep. - Centro - R$ 95.000,00
Rei. 026 - Casa Alv.: 230m2, 6 quartos, + dep. - Vila Nova - R$ 70.000,00
Rei. 116 - Casa Alv.: 100m2, 1 quarto, + dep. - Terreno 535m2 - R$ 65.000,00
- Nova Brasília

Rei. 044 - Casa Alv.: 14�m2, 3 quartos, + dep. - Champanhat - R$ 55.000,00
Rei. 020 - Casa Alv.: 200m2, 3 quartos, + dep. - Jguá Esquerdo - R$ 55.000,00
Rei. 056 - Casa Alv.: 116m2, 3 quartos, + dep.> Estrada Nova - R$25.000,00
Rei. 027 - Casa Alv.: 50m2, 2 quartos, + dep, - Vila Nova - R$16.000,00
ReI. 137 - Casa Mista: 100m2, 3 quartos, + dep. - Chico de Paula - R$
25.000,00
Rei. 134 - Casa Mista: 72m2, 3 quartos, dep. - Jguá Esquerdo - R$ 9.000,00
ent. + financ.

Rei. 083 - Terreno: 25.000m2- Rio Cerro II - R$135.000,00 negociáveis
lief. 122 - Terreno - 758m2 - Ilha da Figueira - R$ 35.000,00
Ref. 112 - Terreno: 3.900m2 - Estrada Nova - Próx. Faculdade - R$'18.000,00
Ref. 124 - Terreno: 420m2 - Água Verde - R$16.000,00
Rei. 068 - Terreno: 322m2 - Barra Rio Cerro - R$ 14.500,00
ReI. 064 - Terreno: 450m2 - Lot. Versaiies - Amizade - R$ 13.000,00

,

ReI. 015 - Casa Alv.: 150m2, 3 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de

serviço, 2 garagens - Jguá Esquerdo - Próx. Cristina Marcatto - R$ 45.000,00

VENDE

JÓI notou que só é
Ilelnllbroldl,Q coem é

VIS[Q?

ANUNCIE

370-7944
370-7919

ReI. 015 - Casa
alv.: 150m2, 3
quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, área
de serviço, 2
garagens - Jguá
Esquerdo - Próx.
Cristina Marcatto -

R$ 45.000,00

ASSINE
CP

370-8654
370-8649

Fones
.......................... _ :

"
.

370-7798
975-1827

Imóveis

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

www.premierimoveis.com.br

0075 CZERNIEWICZ - Alvenaria c/277,6m2 semí-aca- 100.000
bada,terreno 357m2, na Rua Francisco Vegini ,.

Ref Casas

0087 CENTRO· Casa de 'Alvenaria com 130m2 com

sala de visita, sala de estar, 3 quartos, 2

banheiros, copa, cozinha, área de serviço,
varanda e garagem + anexo de 50m2, totalizando
180m2; em terreno de·774m2, murado, gramado
e arborizado, com ampla área livre para
expansão da área construída ou área de lazer;
localizado na Rua Júlio Tavares da Cunha

Mello, lateral da Rua Procópio Gomes de 220.000
Oliveira, próximo à Farmácia Baruffi................. a negociar

9048 CENTF\O· Alvenaria com 112m2, terreno 558m2, 130.000
na Rua Guilherme Weege, .. , ........ ,.... a negociar

0011 CENTRO· Alvenaria com 240m2,terreno 2075m2, 230.000
na Rua Barão Rio Branco,.... a negociar

0008 FIGUEIRA· Madeira com 60m2, terreno 395,1 m2, 25.440

no Loteamento Divinópolis
0072 VIEIt;!AS· Mista com 120m2, terreno 16.850m2, 35.000

na Rua Manoel Francisco da Costa ....... , .... ,

0012 VILA NOVA· Alvenaria com 227m2, terreno com 200.000

859m2, na Rua 25 de Julho, .. ,.....
a negociar

0014 VILA NOVA· Alvenaria com 70m2 em construção, 28.500

Terreno 465m2, Lateral da Rua 25 de Julho ........

0076 BAEPENDI· 100m2, Edifício Reinaldo Bartel na
Rua Fritz Bartel ...... , .... , .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

0086 BAEPENDI· 100m2, Edifício Reinoldo Bartel na
Rua Fritz Bartel "."" "" .. ,,,,,,, .. '

0073 NEREU RAMOS - 190m2, próprio p/ Lanchonete,
Rua Luiz Sarti esquina com Rua André Voltolini ..

9052 AMIZADE - 420m2 na Rua Emilia Hornburg . ao 18.000
lado Champa nat "":""",,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,, .. ,

0016 AMIZADE - j3,000m2 na Rua Roberto Ziemann... 150.000

0007 GUARAMIRIM· 368,9m Loteamento Vila Carolina 5.500
0074 NEREU RAMOS· 65.000m2, Rua Luiz Sarti, com 180.000

bananal (20.000 pés) .... ou troca

0004 RIO CERRO· 1187m2 na Rua Pe.Aluisio 12.000

Boening, próximo ao Noviciado a negociar
0013 RIO CERRO· 416m2 na Rua 982 . Loteamento 4.000

Raios de Sol .. """"" .. " """"" .. ", + Financ.
0015 SAO LUIZ· 350m2 na Rua Emílio Schultz .. " ..... 15.000
9062 VILA LENZI ·3.8j4m2 na Rua Marcelo Barbi .... 65.000
0003 VILA NOVA· 877,5m2 na R Josephina Vavassori 20.000

0017 GUAMIRANGA - Fazenda com 50 hectares, casa
madeira c/120m2 em Lagoa Nova ....

,

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 �stado com estas características.
* Atendimento personalizado e ao vivo.
* Atendimento diário das 7:30 às 22:00 horas inclusive aos sábados, domingos e

feriados.
* As ligações têm custo de R$ 0,15 por minuto.
* 65.000 ligações mensais.
* Contrato com preços fixos.
*

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

IMPORTANTE

Empresas filiadas figuram no banco de dados com sua razão social, nome

fantasia, endereço, número de telefones comerciais e todos os seus prod.utos e serviços

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PELO FONE 0900-3000

DISK
INFORMAÇÓES

900-3000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

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

VENDE E TROCA

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

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

Champagnat.
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

,

223Max Doering, - Bairro Czemiewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADADA

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. Heineck
II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00

'

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

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

ASSISTENTE FINANCEIRO (3° Grau)

OPERADORDEEMPILHADEIRA (2° Grau)

AÇOUGUEIRO

TORNEIROMECÂNICO

EMGENHEIROCIVIL

CONFEITEIRO

MARCENEIRO (Para Jaraguá e Massaranduba)
,/ .

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Con� experiência em contabilidade - morar próximo à

Schroeder)

AUXILIAR DEPRODUÇÃO (20 Grau)

VENDEDOR (Conhecimento em instrumentos musicais)

VENDEDOR EXTERNO (Para atuar em Pomerode) ,

REPRESENTANTE COMERCIAL (Auto Center - Produtos de Limpeza - Técnico

Mecânico - Material de Construção - Produtos Agroveterinários - Produtos Docol

para o norte de SC)

Rua-Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx, Postal200 - 89.255-000
Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091

humana@netuno.com.br

Por ser AIDS tema obrigatório em SIPAT's, e, agora também,
a formação de CIPEIROS, de acordo com a nova NR-S, a

HUMANA URGENTE realizou palestra sobre o assunto para

a I SIPAT da Calma Transporte Indústria e Comércio Ltda. - de

Schroeder.

Para tanto, contou com a profissional de Enfermagem do

Trabalho Carmen A. L. dos Santos, com experiência de 10 anos

na área e premiada por trabalhos realizados de prevenção primária
em AIDS à nível nacional pelo Ministério da Saúde.

Trata-se de palestras dinâmicas e atualizadas, objetivando
orientar os participantes de forma clara, usando vários recursos

técnicos para este fim.

A AIDS está aí, e precisamos prepararmos para encará-la de

frente derrubando atitudes discriminatórias em todos os aspectos.

CONVITE
A ADAJA (Associação dos Diabéticos de

Jaraguá do Sul), convida todos os

diabéticos e demais interesados para
encontro no dia 21 de Agosto de 1999, às

15 horas, no Salão Paroquial da Igreja São
- Sebastião.

Palestrante: Ora. Lúcia Tabin de Oliveira -

médica Nefrologista

,

Colabore com

as entidades

beneficentes.

CP Comunidade

AIDS ESIPAT

Carmen Al. L. dos Santos - Enfermeira do Trabalho

Ambulatório Médico HUMANA URGENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL
DE TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Vende-se Vende-se carrinho de Vende-se
terreno em Três Rios do bebê por R$ 30,00 e Capota de 0-20 e uma

Norte, ou troca-se cadeira de refeição por cerretinhe ..
porcarro. R$ 10,00. Tratar pelo teleione

Va/ar R$ 4.500,00. Tratar pelo telefone 376-0168, com Amilton
Tratar pelo telefone 370-0166

973-8749 Precisa-se de pedreiro
Vende-se jogo estofado com experiência

Vende-se rústico 'novo. e aluga-se quartos.
terreno na Figueira, p�r Tratar pelo telefone Tratar pelo

R$ 4.800,00., 371-7887 telefone 975-3651
Aceito R$ 2.500,00

de entrada + parcelas ou A/uga-se casa Vende-se videogame
moto. Tratar pelo telefone de 145m� de alvenaria com fitas.

372-9406 na Figueira por Va/ar a combinar.

R$250,00. E vendo Fusca 71 por
Troca-se máquina, Pop Tratar pelo telefone R$ 1.400. Tratar pelo
rank por enceradeira. 370-4218, com Berto/ino telefone 370-8372
Tratar pelo telefone ou Luciene

370-1557 Compra-se casa até
Vende-se celular R$ 7.000,00.

Vende-se motoro/a por R$ 200,00. Tratar pelo telefone
terreno 40.000m2 a 4 Km Tratar pelo telefone 371-0367

após a Ma/wee.
'

370-8009
Tratar pelo telefone Vende-se videocassete,

376-1458 A/uga-se apartamento 4 cabeças, por R$ 180,00.
no loteamento Tratar pelo telefone

Vende-se ao lado da Recreativa
\

370-0401

Op. fax Panasonic. da Mariso/.
Tratar pelo telefone Tratar pelo telefone A/uga-se casa por R$

372-3342 372-0967 .160,00. Tratar 370-4351

\

Colabore com as

entidades
beneficentes.

CP Comunidade

EDITAL
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:

Adriana Kappel ME+ - R. Bertha Weege, 1515 - Nesta;
Auto Latoaria e Pintura Forlin - R. Bernardo Dornbusch, s/n° -

Nesta;
Bibe Comércio e Representações Ltda. - R. Bernardo Dornbusch,
590 ao 203

Carlos César Feliponi - R. Guilherme Bauer, Lt. 65 - Centro -

Nesta;
Casa do Jeep Ltda. ME - Rod. Pref. Engelberto Oechsler, s/n° -

Km 69 - Nesta;
Cezar Augusto Carneiro de Oliveira - R. José M. Gomes, 69 - Ap.
05 - Bloco B - Nesta;

. (

Cezar Augusto Carneiro de Oliveira - R. José M. Gomes, 69 - Ap.
05 - Bloco B - Nesta;
Conf. Com. Repr. Roupas Valge Lt. - R. Walter Marquardt, 623,
s/n° - Centro - Nesta;
Cosme Francisco de Farias - R. Padre Horácio, n° 246 - Vila Lenzi
- Nesta;
Cristiane Gessner - R. Estrada Garibaldi, s/na - Nesta;
Cristiane Gessner - R. Estrada Garibaldi, s/na - Nesta;
Debora Cristina Vaes - R. Reinoldo Rau, 327, sala 06 - Nesta;
Doris Fuck Raduens - Av. Getúlio Vargas, s/na - Corupá;
Edmar da Silva Araújo Junior - R. Marina Frutuoso, 447 - Nesta;
Elisiario Giovanella - R. Marcelo Barbi, 628 - Vila Lenzi - Nesta;
Expresso Ungido Ltda. - R. Giardini Luiz Lenzi, 95 - Nesta!
Ge J Com. Represt. Alim. Ltda. - R. Helmuth Hansen - Nesta;
Ind. e Com. de Móveis Delta Ltda. - R. Rio Grande do Sul, s/no
Nesta;
Ind. Com. de Roupas Mac-Mol' Ltda. - R. Germano Mahnke, 499
- Corupá - SC; )
InstaI. Elétrica Jaraguá Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 479 - Vila

Lalau - Nesta;
Instalações Elétrica Jaraguá Ltda. - R. Gustavo Friedmann, 81 -

Vila Lalau - Nesta;
Instalações Elétrica Jaraguá Ltda. - R. Gustavo Friedmann, 81 -

Vila Lalau - Nesta;
Jair de Mello - R. Wolfgang Weege, s/n° - Nesta;
Jose da Silva -R. Rio Serro I - Nesta;
K e B Lajes PR - Moldado Ltda. EPP. - R. Servido O S-1 04, s/no,
Lateral Rua Jos. - Nesta;
Luiz Sgobbi - Loteamento Primavera Rua A Lote 29 - Nesta;
Malharia Suzacril Ltda. - R. 601, s/na - João Pessoa - Nesta;
Maria Cleia de Oliveira - R. Manoel Francisco da Costa, s/no-

Nesta;
Norte Distribuidora Ltda. - R. Exp. Antonio C. Ferreira, 798 -

Nesta;
Nossa Boutique Ltda. - R. Reinoldo Rau, 327 - Centro - Nesta;

Osmar Silveira - Batalhão da PolíciaMilitar - Nova Brasília - Nesta;

Santolina Ventura - R. Leopoldo Malheiro, l S, Ap. 106 - Centro

Nesta;
Simone Teixeira de Andrade - Av. Marechal Deodoro, s/na - Centro
- Nesta;
Tissi Com. e Inst. de Mats. Elétricos Ltda. - R. Paulo Voltolini, s/

n" - Nereu Ramos - Nesta;
Tissi Com. e Inst. de Mats. Elétricos Ltda. - R. Paulo Voltolini, s/

n" - Nereu Ramos - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para
que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n°

78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na fonna da

Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 18 de Agosto de 1999.

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



trexaxms

gantes, pinheiros,
catas, pássaros
óhCOS, enfim,

Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 1999

VIDA SIMPLES E
#

RUSTICA COMO
NOS VELHOS
TEMPOS

Visitar São Joaquim é voltar

aos velhos tempos de uma vida

simples, rústica, curtindo o

turismo rural e a beleza natural.

E, é claro, sentindo o frio que

congela imagens no coração.
Vale a pena fazer um tour pela
cidade conhecendo a EPAGRI
- Estação Experimental de
Fruticultura, o Parque Nacional

- da Maçã com uma exposição
permanente, "Exponeve", de
artesanatos e produtos da terra

E não esqueça de visitar o

"Vale da Neve".

ERRA
O
10 DO
ASTRO

,como não podia faltar,
uem vai a São Joaquim
ão pode deixar de passar

ela SERRA DO RIO DO

ASTRO - annga tnlha de

epeiros, na época,
aninho mais próximo
ntre a região serrana e o

toraI que era fei to em

mbo de mula Hoje, são
2qUllômetros de caminhos

nuosos com tráfego
guro POSSUI belos

recipícios num aspecto de

ndos Canyons
magem exuberante I

PÉNA ESIRADA

ONDE FICA

No Sul de Santa Catarina, a cerca de 300 quilômetros de
Florianópolis.

COMO CHEGAR
Para quem quer apreciar a beleza do litoral e da Serra do Rio

do Rastro a partir de Florianópolis, pela BR- 101, até a cidade

de Tubarão, de onde se alcança a SC-438, Estrada da Serra do

Rio do Rastro. Ou pela BR-282, até a cidade de Otacílio

Costa, em direção a Lages, caminho mais rápido.

SUGESTÃO
Não deixe de visitar a "Casinha Portal Turismo", saída para a

Serra do Rio do Rastro, lá você encontra artesanatos e produtos
da terra, além de pessoas bastante receptivas, o casal Diego e

Nina, que tem o prazer de lhe fornecer qualquer informação.
Para quem gosta do fno, vá de preferência no inverno, para
curtir a beleza da neve caindo. Já para quem quer fugir do
calor do verão, é uma ótima pedida, pois o clima é agradável

quase que o ano todo.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6- CORREIODOPOVO· CP CRIANÇA
Matheus Carlini Marques completou 7

meses dia 15/Z. Ele. é filho de Denis
G. Marques e Isolets Carlini

A gatinha é Daniela Regina Dias
Pasquali, filha de Jair Pasquall e
Andréia Regina Dias

A 4a Colônia
de Férias
Dentede
Leite/99

novamente

foi um
sucesso

Alunos e professores da
AMA visitante o Corpo
de Bombeiros de Jaraguá
do Sul

'fEllC1DADES!!!

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.
I.·.· ..... ,."., .,.,., <., ••••••••••,.,.,,.. •• , ••• , .c,.,.,., •• ,.,., .c , •••,.,.:.,.,.< ... '., ...... ...... . ,., . ...... .,., .

If·'············....... . ....- ...•.. ,., .

........

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

Fones: 973-5732 - 376-1112

Sábado, 21 de agosto de 1999

:··········:·:····��to�i················,
� �asc.\rn .

4/8/99 - André Krüger'
5/8/99 - Carlos Eduardo Tiegs
5/8/99 - Edilson Pereira

5/8/99 - MairaEduardaNeumann
6/8/99- Alair Stenger
6/8/99 - Amanda CristinaMezomo
6/8/99 - JacksonWilliam Pereira dos Santos

7/8/99 - Cristian Ricardo Schmitz

7/8/99 - ElisonMainardes Ferreira

7/8/99 - Thaís Lúcio Gandra

7/8/99 - Wellington da Silva BarbosaDuque
9/8/99 - AndressaHumm da Silva

9/8/99 - Caetano Deretti Ferreira

9/8/99 - Vinícius Anderle da Silva
10/8/99 - Angela Ochner
10/8/99 - Leandra Aparecida Danaa
10/8/99 - Yuri Eduardo da Silva

11/8/99 - CleitonWadzicki

11/8/99 - Gustavo Stein

11/8/99 - Vítor Klitzke
12/8/99 - Felipe Daufenbach
12/8/99 - NicoliMaciel

•
I

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

Afofura
Jonathan

Augusto comple
tou 4 aninhos no

último dia 19/8'.
Recebe homena

gem dos pais,
Adílson e

Regiane, dos
avós José e

Regina Augusto,
da bisavó
Ernestína
Zirnmeredo

amigo do

coração Edemar
Dallmann
Felicidades!

ClÍNICA�� Wecdá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,
SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 21 de agosto de 1999
---

..... ,

TRAD/ÇAO GAl[CnA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

CTG' Do Trote ao Galope
�aile da Prenda fovem

o CTG Do Trote ao Galope,
patrão Cilo Junkes, juntamente
com o grupo de danças Laços
de Tradição, promoverá no dia

22 de outubro o 10 Baile da

Prenda' Jovem. Os objetivos
de um baile da Prenda Jovem

são: apresentar as prendas
para a sociedade tradiciona
lista gaúcha; incutir nelas os

valores e tradições gaúchas e

integrar os C'TGs da região, 0).1

seja, basicamente, é um baile
de debutantes gaúcho. O CTG

promotor do evento é

responsável para estabelecer

os critérios para inscrição ,e
escolha da Prenda Jovem.

Inscrições: a participação da

prenda é livre, podendo ou não

ser representante de algum
CIG. O limite de idade é de
13 a 16 anos, cada candidata
deverá preencher a ficha de

inscrição, no dia do baile
deverá estar acompanhada
dos pais, par e padrinhos, to
dos devidamente pilchados.
Todas as despesas com traje,
alimentação e cabeleireira,

RO/�ano Brandenburg, do Piquete
Porteira Aberta, laçador, ginete e

dançador, sempre acompanhado e

incentivado pelá cara-metade
Grasiele. Felicidades ao casa/

gaúcho

ficarão por conta da prenda ou

do CTG que estiver represen
tando. No período de setem

bro e outubro, até o dia do

baile, haverá ensaios com
datas a serem marcadas pelo

.
grupo de danças Laços de

Tradição. As inscrições, gra
tuitas e limitadas, estão aber
tas até 31 de agosto nos

seguintes locais:
Tel.: 375-1399, com Maria

Aparecida Rosa (Cida) -

Grupo de Danças Laços de

Tradição
Tel: 372-2779, com Cilo
Patrão do CTG Do Trote ao.

Galope
Colab.: Grupo de Danças
Laços de Tradição, o qual
muito admiro.

WIr!
CARNES

Carotine, Daniele, Fabiane, Va

nessa Spézia e Kely, prendas da

sociedade gaúcha, durante o baile
do grupo Candeeiro

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

I Gaúcho(a) de I
I I
1 idade nova I
I CassiaGiseli de Oliveira I
I (20), Rubens Roeder I

: Júnior-JU- t23), :
.
I Belisa Franzner (23), I
I Márcia A. M. Souza (24), I

: Adir Sauer/Gaiato (30), :
I Ronaldo Raulino (31). I
1._-------_.1

Este espaço do 'Ichê Classificados
está reservado para você vender,
comprar ou alugar cavalos, car
retinha, caminhão boiadeiro, basto,
cela, laço, etc., enfim, qualquer bem
ligado à tradição gaúcha, sem pagar

nada; Tel.: 372-1818 ou 973-3781,
comMarcon.

Vendo: Bagual, Quarto deMilha,
Gateado, 9 anos - Tel.: 376-1066
com Beco
Vendo: Bagual QuartoMilha,
puro - Alazão, 10 anos com

documento - Tel.: 376-1 (�, com
Beco

Compro: carretinha para trans

portar dois cavalos Preferência

para marca Delka Tel.: 372-1818
com Marcon _-
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CTG Laço Jaraguaense
Programação dos eventos agosto - dezembro de 1999

o CTG Laço Jaraguaense
apresentou, neste final de
semana, a todos filiados e

imprensa, a programação de
eventos para o segundo semestre

de 1999. Programação arrojada
para quem se responsabiliza

.

pessoal e financeiramente pelos
eventos, mas com quantidade e

qualidade de deixar qualquer
gaúcho de água na boca. Serão
dez eventos em quatro meses,

isso sem contar com os treinos,
com VacaMecânica, que
acontecem todas as quintas
feiras, pois somente estes somam

outro tanto. Ao CTG Laço
Jaraguaense, muito obrigado por
oferecer esta opção de

divertimento e entretenimento

para nossa comunidade. Para
toda a gauchada e público em

geral, continuem prestigiando
estes eventos, pois o que

.

motivou o CTG foi o grande apoio
recebido no primeiro semestre,

portanto, vamos corresponder
novam�nte. Boa sorte para todos -.

26 de agosto - Quinta-feira da

Tradição Gaúcha Especial.
Estamos chamando de especial
porque nestas quintas-feiras o

treino de laço será com boi, e não

com Vaca Mecânica. Nesta noite
bem gaudéria, com início às 19

horas, teremos música
tradicionalista gaúcha, alcatrae a

Agenda gaúcha
2 J e 22 de agosto - Torneio de Laço - Piquete Velho José Müller - Luís
Alves

..

26 de agosto - Quinta-feira da Tradição Gaúcha Especial- CTG Laço
Jaraguaense
27 a 29 de agosto - Rodeio CTG SilvaNeto - Canelinha
9 de setembro - Quinta-feira da Tradição Gaúcha Especial- CTG Laço
Jaraguaense
18 e 19 de setembro - 3" Festa do Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense

.. 18 de setembro - Baile com Portal Gaúcho e Cantos do Sul- CTG Laço
Jaraguaense
3 de outubro - 4° Domingo no Rodeio ... CTG Laço Jaraguaense
22 a 24 de outubro - ]0 Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao Galope
Jaraguá do Sul
28 de outubro - Quintá-feira da Tradição Gaúcha Especial - CTG Laço
Jaraguaense
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao CTG Laço Jaraguaense
saborear um churrasco, rever os amigos e passarmomentos de alegria e

descontração conosco. Nestas noites gauchescas teremos, a partir das
19/730, treino de laço aberto a todos e música tradicionalista gaúcha.

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

Tchê . classificados

suculenta paleta de ovelha para
você saborear, além da cerveja
gelada para tomar.
9 de setembro - Quinta-feira da

Tradição Gaúcha Especial
18 e 19 de setembro - 38 Festa da

Integração Gaúcha
3 de outubro - Domingo no

Rodeio.
É um dia especial para a família e

amigos virem à sede campestre do
CTG curtir um "buenacho"

domingo campeiro. Haverá, a
partir das 9h30, cavalos de

aluguel para passeios, e você que
já possui seu pingo, traga-o, pois
realizaremos provas campeiras e

treinos de laço com a Vaca
Mecânica e boi. Tudo isto e

outras surpresas para fazer um

domingo agradável. Estamos
"tchesperando". No local,
completo serviço de bar e
cozinha.
28 de outubro - Quinta-feira da

Tradição Gaúcha Especial
11 de novembro= Quinta-feira da

Tradição Gaúcha Especial
20 de novembro - Baile na sede

social, concurso da 18 prenda do

CTG Jaraguaense, com animação
do grupo Minuano.
21 de novembro - Domingo no

Rodeio
2 de dezembro - Quinta-feira da

Tradição Gaúcha Especial
12 de dezembro - Domingo no

Rodeio e encerramento do ano.

AGROPECUÁRIA SARDAGNA
está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS E�ESTIDOS

DE PRENDA para você que deseja alUgarou comprar

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

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Divulgação

BURG GARTEN
O Restaurante Burg Garten abre
seu espaço cultural para receber
amostra individual do fotógrafo
Amarildo Forte, retratando as

belezas de Jaraguá do Sul. E,
dia 26 de agosto, o Coral da

Scar, ainda comemorando seus
25 anos de atividades, fará apre
sentação inédita no Burg Garten.

JOTA QUEST
É hoje, a partir das 22 horas, o
supershow com as bandas Da
zaranha e a mineira Jota Quest,
no Pavilhão A do Parque de
Eventos. A Banda Dazaranha é
conhecida da 'galera', pois tem
se apresentado nas boates da

região, e o Jota Quest, com di
versas músicas nas paradas, é
atração nacional, apresentado
se nos principais palcos do
Brasil. Após o show, a 'galera'
vai curtir uma noitada marcante

no Atomium, com uma superfes
ta inesquecível.

NOITE BRASILEIRA
A 3ª Noite Brasileira, promoção
do Rotary Club Pérola Industrial,
com renda para a Associação
Jaraguaense dos Deficientes Fí

sicos, acontece hoje, a partir das
20h30, na Associação Re
creativaWeg. Além de saborear
o cardápio à brasileira, os pre
sentes dançarão ao som da

bandajaraguaense In Natura.

HEBE EM 'FLORIPA'
A apresentadora Hebe Camargo '

estará na capital catarinense,
no dia 1 de setembro, para a

gravação de um de seus pro
gramas, que será exibido no

mês de outubro. O programa
versará exclusivamente sobre
as festas catarinenses de ou

tubro, com destaque para a

Oktoberfest, Schützenfest,
Fenachopp, Fenarreco, Mare
jada e outras tantas. O programa
será exibido em rede nacional

pelas emissoras do SBT - Sis
tema Brasileiro de Televisão -,
no horárlo.habltual do programa.

il Floricultura
florisa

� (047) 371-8146
Mudas de árvores frutíferas f/ores

e p/antas ornamentais

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Foto Nillo

Fabiane e Rubens com os pais

CENTURY HOTEL

O empresário Martin Werning
haus iniciou a edificação do Cen
tury Suíte Hotel, na Avenida Pre
sidente Epitácio Pessoa, esqui
na com a Rua Emílio Carlos
Jourdan. O empreendimento terá
80 apartamentos, com área de

lazer, salão de convenções e pis
cinas, e deverá estar concluído
até o final do ano 2000.

COQUETEL
A Cosmos Agência de Viagens,
do competente Rogério Gonçal
ves, recepcionou seleto grupo de
empresários, terça-feira passada,
com coquetel, no novo espaço de
atendimento da agência. Na opor
tunidade, os empresários Otavia
no Pamplona e Maurília Kreis fo
ram agraciados com passagens
para Nova York, Julio Azevedo e

I

Celso Luiz Nagel
Sábado, 21 de agosto de 1999

Maristela Hertel é formanda do
curso de Direito, pela
Universidade de Blumenau. A

colação de grau deu-se dia 6 de
agosto, e ela recebeu o troféu
por ter obtido a melhormédia
entre os tormenäos. Os pais,
Herbert e EdiHertel, e os
familiares desejammuito
sucesso

Film-agens
& Fotografias

Fone: 370-1703

FotoN,,,o

Em cerimônia marcante, na Igreja São Luiz Gonzaga, Fabiane. e
Rubens receberam a bênção nupcial. Os convidados foram

recepcionados no salão nobre do aristocrático Clube Atlético

Baependi. Fabiane é filha de Oswin e Ivone Bublitz, e Rubens é

filho de Ivo e Auxiliadora Franziner. Eles rumaram em lua-de-mel
para a capital cearense, Fortaleza.

FESTA TRENTINA

A 10ª Festa Trentina, em Rio dos

Cédros, será 'de 2 a 7 de se·

tembro, no Complexo de Even'

t0S, junto ao Pavilhão de Espor·
tes Prefeito Walmor Busarello.
Durante a festa haverá eleição
da rainha, apresentações cul'

turais, shows, bailes e muita co

mida típica italiana. Festa rrer

tina, Ia piu bella.

Calçadão
371-5800

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Corupá
37�1948

Fotos e Filmagens,
Anlversórlos ,. Batizados
Book ,. Casamentos, etc.

lWâ� b1WR���gR���8;
RUA REINCL..CC RAU, 470
CE:NTJ;,IO - .JAR:AQU.JA OQ IIH.!!...

Rua 28 de Agosto, 1394
Fone (047) 373-0277 - 373-1153

Guaramirim - SC
JRC"çOes

. - .�

Os noivos Fabiane e Rubens

Homero Flesch para Fortaleza e

Recife, entre outros agraciados.

NOTRE
A Boate Notre aqendou para ho
je, a partir das 23h30, a noite fácil,
extremamente fácil. Vai rolar o

melhor som, com algumas sur

presas pra animar a 'galera'. E
tem aquela história de ingresso
na faixa. coisa.e tal. Vale conferir..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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no mês de julho o

e o

do de cinco edifícios com 60 apartamentos,
a interna • estacionamento para visitantes
aI· iluminação externa.
fechada comportões automáticos
letrónico • antena parabólica • TV à cabo
com churrasqueira e lavabo • bicicletário.

123 m2 e três quartos com 147 m2 ,

squeira na sacada. Com a conclusão
destas duas obras,

,perfazendo 10.81Om2, a PROMA atingiu um

patamar de 30.408m2
de obras já concluídas.

IV oc Ê �,! E R E e E

u �,! I MO'V'E L e O'!,!

E S,S,"- QUAL.! DAD'E

VENDAS / LOCAÇÃO
\

Séculus Empreendimentos
Imobiliários - Creci 1873·J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 -sele 102 - Fone/Fax (0--47) 371-6310 - Jaraguá do Sui- se
eREAlSe 32.786-7' e-meit.protruuãprome.com.br - Visite nosso site www.proma.com.br Fone: (0--47) 371-8814

ESQUADRIAS KLUG ltdo,
TUBOS E CONEXÕES

!.di.Ü1D REVESTIMENTOS
CERÂMICOS
Fone/Fax: (0-48) 222.-8233
Fone: (0-47) 973·3160

Indústria de Portas e Janelas em Madeira
Fone: (0--47) 375-1138 IIIIIIIIIPI FONE (0--47) 372-9999

SIEMENS
I �FICAPS.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Apae revela aptidões na.Semana do Excepcional
Entidade quer
mostrar potencial
do portador de
deficiências

Jaraguá do Sul - Antes en

carada como festividade, a Se
mana do Excepcional deste ano

- promovida em todo o Brasi'I de
21 a 28 de agosto - dará ênfase
à di vulgação do trabalho das

Apaes (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais). A
programação do evento inclui
visitas e atividades de setores da

sociedade civil à sede da escola,
para aproximar a comunidade,
derrubando mitos e mostrando

que o portador de necessidades

especiais tem capacidade e direito
de adaptar-se ao ritmo da vida
normal. A entidade local, em neva

sede, investe em programas de

capacitação profissional.
Sob o tema "A eficiência está

em nossas mãos", a semana vai
discutir e revelar as poten
cialidades do portador. "Infeliz
mente, a sociedade ainda reage
com pena ou de modo a afastar-

,

se de pessoas diferentes. Somen
te com o tempo vamos derrubar
os preconceitos, por isso pre
cisamos fazer com que a comu

nidade entenda que a Apae é sim

plesmente uma escola especial",
argumentá a psicóloga da en

tidade, Marisa Raduenz.
A Apae jaraguaense atende

, I'

180 pessoas, desde bebês até

adLl'ltoê. O público assistido é por
taddr de algum tipo de deficiência

mental ou-deficiências múltiplas.

Edson JunkesiC P

Oportunidade: Apae quer provar potencial dos portadores
, ,'_<

A psicóloga da entidade revela que
amaior dificuldadenesse trabalho
consiste em encontrar espaço
para colocação profissional, num
mercado de trabalho cada vez

mais restrito. Investir em centro

de oficinas de produção foi a

alternativa encontrada. Marcena

ria, cozinha experimental, sala de
artesanato e rampa para lavação
de veículos são alguns trabalhos
desenvolvidos na escola. "A

dificuldade -é convencer o

empregador de que o portador
tem' conduta confiável e é

eficiente, ainda que não acom

panhe o ritmo normal de pro-

dução", lamenta.
Em lar,aguá do Sul, pequenas

empresas aos poucos €stão

abrindo espaço ao emprego,'de'
portadores de deficiências

especiais. A Ajadefi - Asso

ciação 1araguaense de Defici
entes Físicos - tem maior fa
cilidade para colocação pro
fissional, em função de os de

ficientes mentais sofrerem mais

discriminação. Empregar os alu
nos na própria escola tornou-se

outra alternativa para a Apae. A
instituição dispõe de estagiários
nas salas de aula e na portaria,
trabalhando como auxiliares.

Secretaria abre vaga para diretor de escola
',. f

Jaraguá do Sul - A Secre
taria de Educação abriu vaga pa
ra diretor da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Albano
Kànzler, no Bairro Vila Lenzi. Os
candidatos deverão encaminhar
o currículo e o plano de ação
para-a APP (Associação de Pais
e Professores) da escola até a

próx irná quarta-feira (25). A
diretoria da associação terá que

encaminhar a docurnentação
dos candidatos à secretaria até
às 16 horas do dia 26.

I

Habilitação em Pedagogia,
curso superior.na área de Edu

cação, integrante na carreira do

magistério na rede municipal de
ensino e ter experiência de no

mínimo três 1nos em magistério
são os requisitos para a parti
cipação no processo de indica-

ção de diretor. O número máxi

mo de inscritos será de três,
candidatos. A entrevistá com os

interessados pela vaga aconte

ce dia 30 de agosto, às 16 ho

ras, na própria secretaria. "Esta
entrevista é indispensável no
processo, sendo que os au

sentes estarão desclassificados
-

automaticamente", afirmou a

secretária Isaura da Silveira.

APEDIDO ------------------_

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Nós, abaixo identificados, declaramos que em

reunião ocorrida no dia 09 de agosto de 1999, às

20h30, na residência do Sr. Abraão Soares, na rua

Brusque, nº 129, bairro Vila Nova, na cidade de

Jaraguá do Sul - SC. O Sr. Oldemar Bonatti, vice

presidente da APP da Escola Estadual Roland
Dornbusch, declarou na nossa presença e dos demais

presentes que havia assinado documento que enviava

cópias do abaixo-assinado de pais, alunos e

'- professores, a diversas autoridades governamentais
e políticas.

Por este motivo, estranhamos e lamentamos a

atitude do Sr. Oldemar, que após assinar documento,
vem a público desdizer o que fez, dandoa entender

que nada sabia.

Tal atitude é por nós repudiada, pois não condiz com
, a verdade, que deve sempre prevalecer,

',(

Susane Elly Olska

ESTADO DE SAI\jTA CATARINA
.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 094/99
TIPO MENOR PREÇO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL leva ao

conhecimento dos interessados que,' 1m conformidade com o que
preceitua a Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores, encontra
se aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo'
MENOR PREÇO, para a aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS
PERECíVEIS E NÃO PERECíVEIS, para distribuição de MERENDA ES
COLAR NO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL.

I
Os envelopes nQ 01-HABILlTAÇÃO e nQ 02-PROPOSTA DE

PREÇOS, deverão ser entregues 'no edifício-sede desta Prefeitura

Municipal, sito na Rua Walter Marquardt nQ 1.111, bairro: Barra do Rio

Cerro, na Divisão de Protocolo, até às 09:00 horas do dia 13 de
setembro de 1999 e serão abertos às 09: 15 horas do mesmo dia.

Demais informações serão fornecidas aos interessados, �a
Divisão de Compras, no horário de 08:00 às 11 :30 horas e de 13:0(')'
às 17:00 horas, no endereço supracitado, ou pelo telefone nQ (047)
372-8058, ou ainda pelo e-mail pmjgua@netuno.cpm.br.

O Edital completo e seus anexos poderão ser obtidos na Divisão
de Compras, mediante o pagamento da taxa de R$ 5,00 (cinco reais),
ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 13 de agosto de 1999
I

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

f
- Jaraguá do

....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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design

EDIFíCIOS,
PONTES,
INDÚSTRIAS,
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
E SHOPPING CENTERS.

PROJETOS,
CÁLCULOS E CONSTRUÇÕES

RUA XV DE NOVEMBRO, 759, 62 ANDAR - FONE: (047) 326-nn FAX: (047) 326-3810 - BLUMENAU - sc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Área de lazer' cÓ,

Secretaria de Cultura, Esporte eLazerinaugura neste domingo, às9
horas, área de lazer no Bairro Rio da Luz, em Jaraguä.do Sul. Foram
investidos cerca de R$ 10 mil na construção de um campo de futebo
e uma quadra de vôlei de areia. Esta é a 40· obra liberada através.d
parceria entre Prefeitura e associação de moradores. A próxima área
de lazer, prometeu o prefeito lrineu Pasold, será construída na Tifa
Martins, ainda este ano:

Título de turismo

Jaraguá do Sul é um município com potencial turístico. Essa foi a
conclusão do estudo realizado por técnicos do Instituto Brasileiro
de Turismo, órgão vinculado ao Ministério do Esporte e Turismo,
durante pesquisa desenvolvida nos últimos 'qu-atro meses em várias

regiões brasileiras. Com o resultado da pesquisa, Jaraguá do Sul
recebeu o selo "Município Turístico - ano 1,999".

PARAFUSOS - PORCAS - ARRUELAS

FONEIfAX; (047) 371·00W
-

'. '._ .:'
.

-, '.
.

.' ,- \

Retrato. mudot.sem crianças, brinquedos velhos enfeitam placas' insialadas.nolixão de Iaraguá do. Sul
.

.

.':..
' "�:->,;�,,.'

. . .;_-', ,:,
<

'-

.: :. .,' �

Ibamafaz Ievantamento do
,

,

Curso para mulheres
O bacharel em Economia professor Luís'Feman'do de -Sá Pedroso será
o instrutor do curso "Administração de pequenosnegÓciós", promovido'
pela Acijs (Associação Comercial e Indústrial de Jaraguä doSul). O
curso acontece de 30 de agosto a 3 de novembro, no prédio da Acijs,

.

As inscrições são gratuitas é as palestras destinam-se à Câmara da
Mulher Empresária. Informações pelo telefone 371-1044.

� .: -' .
,

trabalho infantil nos lixões
malgastos os recursos públicos'
destinados a acabar corri os

lixões, onde vivem atualmente.
cerca de 50 mil cri anças e

'adolescentes.Dos R$ 3,7 bilhões
aplicados pela Caixa Econômica
Federal nos dois últimos anos,

apenas R$ J 00 milhões envolviam

projetos ße tratamento de

resíduos sólidos, conforme anun-

<.ciou a Secretaria de Desenvol
vimento Urbano.

Dados de 1989 do IBGE

Êlnstituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) mostram que 46
milhões de 'pessoas não são

atendidas po�programas de

coletas dos reslduos e 88,02%
do lixo produzido no País estão a

céu aberto. Em quase 70% das

cidades, com mais de 50 mil

habitantes, e em 37,4% das

capi tais brasi lei ras, catadores
vivem e alimentarn-se do que é

depositado nos lixões. "Estou

aqui por me sentir bem. Durante
30 anos fui vendedor, mas não

me sinto tão bem quanto agora",
afirmou Frederico Guilherme

Schoene, que passa das 8 às 19
horas no lixão de Guaramirim.

'Fórum de des.envolvimento
O coordenador do Fórum Catarinense de Desenvolvimento, Vasco
Furlan, confirmou para os dias 5 e 6 de outubro o 5° Seminário
Catarinense de Desenvolvimento Regional. Com o tema "Mobilização

.

e organização sócio-econômica para o processo de desenvolvimento

regional", o seminário será realizado em Florianópolis, envolvendo
representantes das principais cidades do EstaôÓ.

.

encontrada por Kurt Belarmino,
44 anos, para sustentar três fi lhos,

"

Fiscalização
. não constatou
. nenhuma criança
nas áreas

e a esposa .

. Depois da campanha, Belar
mino, orientado pela Associação
dos Recicladores e Compradores
de Materiais Recicláveis, proibiu
a ida do filho, de 14 anos, ao lixão.

"Não tem criança por aqui faz uns
três meses", observou o catador

.

Tarso José da Silva, 27, que' há
cinco anos vasculha o lixo que
chega diariamente no terreno de
70 mil metros quadrados, no

BairroVila Lenzi.
A 'mesma rotina é seguida por

seis famílias no lixão de Guara

mirim, num terreno particular na
localidade de Perdidos, Bairro
Pedra Branca. "Proibi o trabalho
infantil aqui desde o ano passado",
afirmou Frederico Guilherme

Schoene, proprietário, da área.

'Recebendo R$750,00 de aluguel
da Prefeitura, Schoene controla
a entrada de pessoas no lixão.

Diferente do Vale do Itapocu,
as cidades dás regiões Sudeste,
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil
enfrentam o problema. O governo
federal admite que são poucos e

Jaraguá do Sul - Quatro
lixões, dos seteinstalados no Vale
do Itapocu, obedecem o tema da

campanha "Criança no lixo,
nunca mais", lançada pelo Unicef
(Fundo das Nações Unidas para
a Infância) há um mês. Essa foi
a constatação de técnicos do Iba
ma (Instituto Brasileiro de Meio I

Ambiente), de Florianópolis, que
estiveram em municípios da

região esta semana coletando da
dos sobre as áreas. Os relatórios
serão encaminhados à Procura
doria-GeraI da -República, em

Joinville.
As pessoas que hoje traba-,

Iham nos lixões de Jaraguá do Su],
Guararnirirn, Massaran'duba e

Corupá, que foram fiscalizados,
são desempregados, andarilhos e

famílias inteiras que transformam

papelão e vidro em dinheiro. A

reciclagem foi a única alternativa

Números do Proerd
Polícia Militar divulgou o primeiro balanço das ações do Proerd

(Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) em
Jaraguá do Sul. De janeiro ajulho deste ano, o programa atingiu 846
alunos de 25 escolas das redes municipal, estadual e particular de
ensino. Ao todo, a equipe, formada por sargentos e tenentes, esteve
em 32 turmas de 5" a 8· série.

Amin viaja
O governador Esperidião Amin confirmou que viajará para a Espanha
no próximo mês. Amin permanecerá, de 19 a 25 de setembro, na

região da Galícia. O governador pretende firmar convênios de .

cooperação nas áreas de turismo e maricultura, além do-setor metal
inecânico. Não descartou também a possibilidade de acordos

abrangendo as prefeituras de Florianópolis, na qual sua mulher, Ângela
Amin, é prefeita, e de Santiago de COf1,1postela, capital da Galícia,

Formando cidadão

Secretária de Educação de Jaraguá dó Sul, Isaura da Luz Silveira,

apresentará durante a Semana Nacional da Paz, de 10 a 15 de outubro,
uma mostra dos trabalhos desenvolvidos por escolas municipais no

Projeto Formando Cidadão. A exposição será no Parque Municipal
de Eventos.

Eureka'

1&
�IBRE.I'HAUP'

-�-----

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 1999 • CORREIO DO POVO· 13

---

esta à Fantasia, promovidapelaNotre, no último sábado (14), atraiu modelltos curiosos

A próxima Festa do

Rancho Maria's, em
Balneário Camboriú, já tem

data: será no dia 4 de

setembro, com shows das

bandas Nenhum de Nós e

Estatura Mediana.

Mayara
Rohling
comemorou

na sexta

feira (20),
junto-dos
pais,
Lucas e

llene, seus
espertos
12
aninhos

•

.......

BliaMal. Deodoro da i§
Fonseca, 1452 0Fone/Fax: 372-3306 �

Jaraguá do Sul- SC �CADi

Colabore
comas

entidades
beneficentes

j
;

i_----------�-------------------------___.

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Rio Negro & Solimões (Millennium),
Ivete Sangalo (Tá tudo lindo, tá tudo bem), Jota Quest (De
volta ao planeta) e Suave Veneno Internacional. Principais
lançamentos: Adrenalina (Techn'o & dance) e Metrô Night.

"Há homens que não

c!>nseguem obter mais
nada da sua" riqueza
do que o medo de

perdê-Ia"
(Antoine de Rivarol)

o grupo irlandês U2 já está anunciando como vai ser seu

próximo disco. As experimentações eletrônicas que eles

começaram a usar em Achtung Baby (1991) e culminaram

com Pop (97) foram deixadas de lado. Agora, eles voltam,
às raízes, valorizando baixo, guitarra e bateria. "Vai ser o

som de quatro pessoas que se conhecem há vida inteira

tocando numa sala pequena", diz o cantor e líder, Bono \t()x.

O grupo também se envolveu numa polêmica. É que a foto

de capa da coletânea do U2 Best of J 980- J 990 está sendo

usada pelo partido de extrema direita italiano Allenza
Nationale, que a colocou em pôsteres de propaganda
eleitoral, A foto da capa do CD mostra um garotinho usando

um capacete de soldado. Bono e seus companheiros já estão

tomando ações legais centra o partido, conhecido por adotar
causas racistas e nazistas. (Shopping Music)

ALFA&C][A
MODAATUAL

lil.i�!líi
tmVEBNO::

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

lfldtm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

Acenda a fogueira! t
A festa

-

vai começar]
·em Jaraguá.· li

�i
h
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Desbaratadamaís umaquadrilha de
roubos de carga no Vale do ltapocu

Grupo praticou
assalto contra
outra empresa
de Joinville

Guaramirim/São Bento do
Sul - As polícias civis de Gua
ramirim e São Bento do Sul,
com apoio de homens da Po
líciaMilitar, desbarataram mais
uma quadrilha de roubos de car

ga que agiam no Vale do Itapo
cu. Cinco pessoas foram presas
nos últimos dez dias, acusadas
de assaltarem o caminhão da
Transcica Distribuidora Ltda.,
de Joinville. O assalto ocorreu

na noite do dia 8 de agosto, na

localidade de Rio Preto, Muni

cípio de Mafra. A polícia só di

vulgou o nome dos integrantes
da quadrilha ontem. Marcos
César da Costa, 24 anos, Sidnei
Machado, 27, e Hélio Savalliski,
35, estão presos na cadeia

pública de São Bento do Sul. Ari

Kajuke, que também participou
do roubo, está no Presídio

Regional de Jaraguá do Sul. O
sexto integrante da quadrilha,
Aderli José Tuminski, o Ma

grão, continua foragido.
O roubo da carga de gêneros

alimentícios e produtos de lim-,
peza, avaliados em R$13mil, teve
lances de ousadia. O caminhão,
dirigido por Arildo Vieira, foi
abordado na divisa deMafra e Rio

Políciaprendehomemque
espancou esposa grávida

Jaraguá do Sul - O desem

pregado Gilson Caetano, 20 anos,

foi preso na tarde de quarta-feira,
dentro da residência, no Bairro Ja

raguá Esquerdo, depois de ser fla

grado espancando a mulher,M.M.,
30, grávida de seis meses.Policiais
militares que faziam ronda pelo lo
cai foram informados por popula
res sobre a briga do casal.

Preso em flagrante por lesão
.'

corporal, fato que há três anos não
era registrado em Jaraguá do Sul,
Caetano ainda ameaçou um policial
antes de ser encaminhado ao Pre

sídio Regional. Em liberdade con
dicional por furto, cometido em

] 997, o desempregado não revelou
o motivo da agressão em depoi
mento à delegada Fedra Konell.

A AMA (Associação dos Amigos do Autista de
Jaraguá do Sul), com muita alegria, convida a

comunidade de Jaraguá a participarem da
rnlssa no próximo domingo dia 22.08.99 as

19:00hs -Igreja SãoSebastião - Em

comemoração da semana dos deficientes.

Quem AMA, ajuda!!!

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

Cu rso teórico, prático na
plantação e suporte técn ico.

�
�

Ajudamos a escolher o local do plantio e

ProduzirTipo Exportação.

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

Fábio Krüger Torrens - Crea TI049692-8
Maiores informações:

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

Negrinho. Vieira elo ajudante da

empresa Adão Arildo da Silveira
foram rendidos e trazidos para a

Serra de São Bento do Sul. En

quanto um dos ladrões vigiava os

funcionários, o caminhão �a le

vado para Joi n vi !Ie e descar

regado. Depois, o veículo retor

nou para São Bento do Sul, vazio.
A quadriha liberou a dupla e

abandonou o caminhão na loca
lidade de Mato Preto.

Com a prisão de um envolvido
no assalto, a polícia conseguiu
chegar aos demais integrantes da

quadrilha, que residem no Bairro
Ana Paula, em Jaraguá do Sul.
"São pessoas especializadas em

roubo de cargas", acredita a dele

gada JuremaWulf. A polícia sus-

peita que o receptador seja de Ja

raguá do Sul. "Estamos investi

gando o nome de um proprietário
de supermercado doMunicípio",
observou a delegada da comarca
de São Bento do Sul, Ângela Te

reza Bork Roesler.

Semana passada, a polícia
. conseguiu prender três homens

que confessaram outro roubo de

carga. Ari Kajuke tambél12 estava
envolvido no assalto ao caminhão
da empresa Bierville Comércio de

Bebidas, onde foram levados car

ga de bebidas avaliada em R$ 30
mil. O roubo ocorreu dia 28 de

julho, no trevo de Guaramirim.
Moacir Ganz, 36 anos; e Luiz Jú
lio dos Santos, 30, confessaram
o crime e estão presos. f

Eds6n JunkeslCP

Flagrante: Caetano foi encaminhado ao presídio, quarta-feira

p.�t-\ç�O SUCO DA VIDA
Você se sente fraco, cansado, não consegue dormir, está
com algum problema de saúde. Então você está com seu

sistema imunológico enfraquecido.
Cuide-se

Chegou, chegou DAVIDA

DAVIDA é energético, vitaminado, é rico em aminoácidos anti
inflamatório - antifungicida, que limpa e des_intoxica todo seu

organismo.
DAVIDA é um suco concentrado de Aloe Vera

(Babosa) 15: 1 guaraná e mel de abelha.

DAVIDA contémmais de 200 princípios ativos,
estimula a vitalidade e fortalece a resistência do

. .

organismo.
Não tem contra-indicação, todos podem e devem tomar.

Tome o seu e sinta-se um super-homem.

Ligue agora e peça o seu DAVIDA pelo
fone O xx 47-372-1 955 ou,993-3940

e receba-o em sua casa.

DAVIDA - o suco da vida!

Aguarde novas informações na próxima semana.

-

Acusado de crime é preso
Schroeder - A polícia pre,

deu quinta-feira, no centro do
Município, Rudinei Siqueira,
acusado de participar do homi.
cídio de Amauri César Dunker
encontrado morto embaixo da
Ponte Olavo Marquardt, sábado\

passado. Siqueira é apontado
como mandante do assassinato.

Assaltante no hospital
Jaraguá do Sul - O asssl

tante de bancos Agostinho daSi·
Iva, 27 anos, encaminhado ao

Presídio Regional quarta-feira à
tarde, após permanecer duas se

manas internado; retomou para
o Hospital São José. Sem med
camentos específicos para o tra·

tamento do preso, que foi balea
do durante o assalto no posto
avançado do Besc, no Bairro
Santa Luzia,· dia· 28 de julho, o

diretor do presídio, Ivo Ronchi,
decidiu pela transferência.

Erramos
,

O nome do desempregado que
foi assassinado embaixo da
Ponte Olavo Marquardt é
Amauri Cesar Dunker, e não

Amauri CésarDumke, corno foi

divulgado na edição do dia 18
de agosto. A Ponte Olavo Mar

quardt fica no entroncamento

das ruas Reinoldo Rau e Pro

cópio Gomes de Oliveira, e não

no entroncamento das ruas Ân
gelo Schiochet e Olívio José

Brugnago, próximo ao BeiraRio
Clube de Campo, como também
foi informado.
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PETERSON lzidono

Então, tá!
Prefeito Irineu Pasold garantiu que, mesmo com um possível
'calote' do governo do Estado no repasse de verbas para a

realização dos 1205 Joguinhos Abertos de Santa Catarina, o

Município sediará a competição. Os Joguinhos estão marcados

para 24 de setembro a 2 de outubro, em Jaraguá do Sul. A

promessa, no início, era para um repasse de R$ 150 mil. Depois,
caiu para R$ 30 mil. Agora, especula-se repasse de R$ 60 mil.

Inovação
Fogo simbólico dos 12°5

Joguinhos Abertos chega em

Jaraguá do Sul dia 14 de

setembro. Num ato inédito, a

tocha será levada a todos os

locais de alojamento e

competição. São esperados três

mil atletas no Município durante

os jogos. "

Torneio de escolinhas

Campeonato das Escolinhas
de Futebol de Jaraguá do Sul

começa amanhã com três

jogos. Jaraguá/Wizard enfren

ta o Rubtar, na Menegotti. Ali
ança pega o Estrela, no Está

dio do Aliança, e a escolinha O

Pequeno e a Bola joga con-tra

o Vitória, no João Pessoa.

Passando a limpo
Professor Mário Luiz Alves, treinador do carateca joinvilense
Leivas Luiz Alves, recebeu um "não" da reitora da Univille,

Marileia Gastaldi, ao pedir ajuda de custo para o atleta competir
no 20 Campeonato Brasileiro Universitário, seletivo para oMundial

do Japão, que será realizado em Minas Gerais, amanhã. O
dinheiro seria para despesas de passagens aéreas e alimentação.
Leivas, tetracampeão brasileiro e tricampeão pan-americano,

viajou por conta própria.

Rápidas _

* A Associaçãó dos Amigos do Esporte Amador de Jaraguä do Sul,
deverá anunciar nos próximos dias o ámistoso da equipe Breithauptl
FME com o Corinthians.
* Contratação de Adriano vem reforçar um dos setores mais

vulneráveis do Jaraguá Futebol Clube: a marcação no meio

de-campo.

Jeepaub
,

* O nosso 9° Jeep Raid, válido pela 7" etapa da Copa de Jeep
Raid, teve a participação de 88 jipes, vindos de diversas cidades
do Estado e de estados vizinhos.

Apesar do frio intenso, a prova transcorreu normalmente e teve

como vencedores os seguintes:
Categoria Estreantes - Antônio e Arnaldo, de Rio do Sul (57
pontos)
Categoria Júnior - Cláudio e Dilson, de Itajaí (41 pontos)
Categoria Graduados - Mark e Celso, de Pomerode (35 pontos)
* Queremos agradecer aos patrocinadores do nosso Raid e a

todas as pessoas que direta ou indiretamente ajudaram no

sucesso de mais este evento, em especial aos donos de terras

que cederam as trilhas.
* Na última reunião foi apresentado como pretendente a sócio
o amigo Isaias, tendo como padrinho o companheiro Lauro.
* Durante a premiação do Jeep Raid, foi prestada uma

homenagem ao nosso ex-companheiro de trilhas, Rufino Shulz.
* Dizem que o companheiro Lauro foi atacado por um animal

feroz, porque ele retornou das trilhas, no sábado, com a calça
toda rasgada. Coitado!

- Alongamento de Chassi
- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos
- Adaptação Equipamentos
- Soldas Especiais...

Fone: (047) 370-4159

..

-

Quatro times disputam três

vagas para os playoffs finais
Breithaupt/FME

assegurou título
da primeira fase
por antecipação

Jaraguá do Sul - Colegial!
Avaí, de Florianópolis, AABB, de
Joinville, Regata, de Rio do Sul,
e Seara/Águia Seguros, de Seara,
disputam as últimas três vagas

para os playoffs da segunda fase
do Campeonato Catarinense de

Futsal Divisão Especial. Cinco
equipes já asseguraram vaga às

finas do Estadual. A Breithauptl
FME, campeã antecipada da pri
meira fase, joga hoje à noite, em
Curitibanos, contra a Berlanda

Gaboardi. A partida
é

válida pela
lia rodada do returno.

O técnicoManoel Dalpasquale
vai manter a equipe titular. Altair
sentiu dores no pé direito durante

a semana e inicia o jogo no banco
de reservas. Paulinho está confir
mado no gol. Ciço, Marcel, Xan
de e Patrick, artilheiro da equipe
com 23 gols, garantiram lugaren
tre os titulares. "Precisamos man

ter o ritmo com os titulares porque
daqui a 25 dias começam os Re

gionais dos Jasc", salientou o

técnico Manoel Dalpasquale.
Breithaupt/FME e TuperlSi

cap, de São Bento do Sul, primei
ra e segunda colocadas na pri
meira fase, não podem ser mais

alcançadas na pontuação. Do ter

ceiro ao nono, as posições pode
rão se inverter, conforme os re- .

,
sultados da rodada deste final de

FONE/FAX: (047) 373-0027

Orientação: técnico Manoel Dalpasquale mantém o time titular

semana. Ficarentre os quatro pri
meiros colocados na fase de clas

sificação representa vantagem de

jogar em casa a partida decisiva
do playoff. Unoesc/São Miguel,
de SãoMiguel do Oeste, Berlanda
e ADBlulUnicárdio também estão

classificadas entre os quatro
times que dependem dos outros

resultados, a pior situação é a da

AABB/Joinville, que recebe no Gi
násio Abel Schulz a Sicap/Tuper.
A Seara/Águia Segurosjoga em

casa contra a já rebaixada
Belamar/Puma. Os blumenauen
ses enfrentam o União São Mar

cos, em Blumenau, e a Regata/
Rio do Sul pega a Nostracasal

Tozzo, sem chances, em Cha

pecó.

Foi realizado dia 14 de agosto, no Salão de Festas Bompani, no BairroIaraguâ
Esquerdo, jantar de confraternização da equipe Vitória Esporte Clube, com sede no

Bairro Ilha da Figueira. Além de comemorar o vice-campeonato do Varzeano de

1999, o time apresentou os novos projetospara o ano 2000.
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fAZEMOS
TAMBÉM

SEV PROJETO
SOB MED1DA

I
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no campeonato. "Apostamos na

reabilitação", afirmou Mourão.
Durante a semana, o técnico
exigiu dos jogadores maior
eficiência na finalização. "Er
ramos muito, principalmente no

jogo de estréia", salientou.
Para corrigir os erros de mar

cação, Mourão não descartou a

possibilidade defazer alterações
no setor do meio-campo. Caso a

Contratação: Adriano estará à disposição do técnico Ne/soll Mourão

Município terádezequipesna
fase fmal dos JogosEscolares

Jaraguá do Sul - OMunicÍ

pio terá dez equipes em sete mo-'
dalidades na fase estadual dos Jo

gos Abertos de Santa Catarina.
Com 119 pessoas, entre atletas,
técnicos e dirigentes, esta é a

maior delegação da FME (Fun
daçãoMunicipal de Esportes) dos
Ú Itimos três anos. A competição
será realizada de 23 a 29 de agos
to, em Itajaí.

Atletismo, Basquete e Xadrez
são as modalidades que terão

equipes no masculino e feminino.
Futsal e Handebol participam no

masculino, enquanto Vôlei e Tê
nis de Mesa buscam medalhas no

feminino.
Atual campeã dos Jogos Es

colares, a equipe de Xadrez mas
culino tenta o bicampeonato.
Com a desistência de duas cida

des, Jaraguä do Sul e Schroeder,
segundo e terceiro colocados na

fase regional, foram convidados

para disputar as finais. Basquete
masculino, Futsal, Handebo e

Vôlei chegam credenciados para
a fase estadual com o título obtido
na etapa classificatória.

/

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 -

eORUpÁ - se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

JaraguáFCcontratae reduzpreço
dos ingressosparajogodeamanhã
Adversário será
o MareíHo Dias,
amanhã à tarde,
no João Mareatto

Jaraguá do Sul - Ö Jaraguá
Futebol Clube decidiu reduzir os

preços do ingresso para o jogo
de amanhã, contra o Marcílio

Dias, pela terceira rodada do

Campeonato Catarinense da

Segunda Divisão. A diretoria
também anunciou outra novida
de. A contratação do meio-campo
Adriano, 22 anos. O jogador está
à d�sposição do técnico Nelson
Mourão e poderá estrear nesta

partida. G valor da arquibancada
passou de R$ S,OO para R$ 4,00.
Na coberta, o valor caiu de R$
10 para 7,00, e o acesso às
cadeiras custará R$ 10,00 a partir
de agora.

Com uma vitória e um em

pate, o Jaraguá sorna quatro pon
tos e 'aparece na quarta colocação

diretoria regularize a doeu.
mentação do meia Sandro, o

jogador deverá ser utilizado no

time titular, no lugar de Reginaldo.
Outro que depende da liberação
para poder estrear éAdriano Ele
foi contratado junto ao Co'
rinthians Alagoano e acertou com

o Jaraguá até o final da tem·

porada. "Estou bem fisicamen,
te�', avisou o jogador.

ASSISTENTE COMERCIAL

RSS TV NECESSITA DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA
SUCURSALDEJARAGUÁDOSUL

• Experiência em agência de publicidade' ou veículo de comunicação
* Conhecimento de Windows, Excel e Word
* 2º grau completo ou estudante universitário
r Facilidade de relacionamento e muita iniciativa
* Residir em Jaraguá do Sul

A EMPRESA OFERECE
* Excelente ambiente de trabalho
* Salário compatível com a função
* Plano de saúde Unimed
*

Ticket-refeição

Interessados(as) deverão enviar currículo para RBS TV Joinville ' Rua
Pastor Guilherme Rau, 250 ' Bairro Saguaçú - CEP'89221-020 - Joinville ' SC

FOliE:
370-2�25

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVnlt9ROMDÇÃO' DE 1NVERHD
MÓVE1S D1RETO DA fÁBR1CA

AGUARDAMO\S
SUA VISITA

'RUA JOINVILLE, 5.070 (em frente ao Portal) - JARAGUÁ DO SUL - sC
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