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Governopromete discutir com sindicato

Projeto do Fundo de Previdência Social

DEIMAGEM.
Hospital Jaraguá

* Ultra-sonografia
* Radiologia Geral e

Pediátrico
* Jomografia

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

.

Tão logo sejam concluídos o

cálculo atuarial e o anteprojeto do
FundoMunicipal de Previdência
Social, a Prefeitura de Jaraguá do
Sul vai convidar a diretoria do
Sindicato dos Servidores para
discutir com o Conselho de Ad

ministração do Fundo e verea

dores. A promessa é do secre

tário de Administração e Finan

ças, José Papp,
/

O governo deve encaminhar
à Câmara de Vereadores' até no

vembro o Projeto Elo Fundo Mu
nicipal de Previdência Social. O
novo modelo está sendo discuti
do pelo governo, assessorado

por técnicos da Fundesc (Fun
dação de Pensão Multipatro
cinada pelo Besc), que estão

fazendo o cálculo atuarial, para
adequá-lo à emenda constitucio
nal número 20, que permite aos

municípios com mais de mil

funcionários criar seu próprio
fundo de previdência social.

O anteprojeto do FMPS e do
cálculo atuarial estão em fase
de conclusão. Hoje, o FMPS

gasta aproximadamente R$ 80
mil rnensais com o pagamento
de 113 servidores inati vos, ar
recadando cerca de R$ 125 mil.
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Hoje, Guaramirim comemora 50 anos de emancipação político-administrativa. Para comemorar

a data acontece, às 14 horas, no centro da cidade, o desfile do cinqiientenârio, reunindo as escolas

das redes pública e privada. A Câmara de Vereadores realiza sessão solene quando homenageia
autoridades e pessoas da comunidade com os títulos de cidadão honorário e benemérito.
OprefeitoAntonio Carlos Zimmermann entrega simbolicamente à comunidade o Plano Estratégico
de Guaramirim. Páginas 12 e 13

Novo Prodec CDHelege hoje nova diretoria
A nova versão do Prodec

.__ propõe Cl fim da segmentação de
acordo c.om as atividades e cria

condições específicas para os

setores têxtil, agroindustrial e

automotivo. Página 5

Militantes e filiados do

Centro dos Direitos Humanos

de Jaraguá do Sul elegem hoje
a nova diretoria para o biênio

1999/2000. A assembléia acon
tece na sede da entidade, na

Rua Epitácio Pessoa, no Centro,
às 8 horas, em primeira con

vocação.
No dia 18 de agosto, o

CDH/JS comemorou dois anos

de atividades. Página 7
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Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro
Tel. (047) 372-1799/371-0747 -,
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Norne aos bois
Parece que a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul

está fazendo um esforço redobrado para complicar ainda mais
esses tempos tormentosos "pré-eleitoral". Muito embora as

eleições-só aconteçam daqui a mais de um ano. A falta de
seriedade vem definindo o perfil do Legislativo municipal desde

o início. A responsabilidade em

defender as leis e o compromisso
para com a coisa pública, jurados
no ato de posse, virou discurso e

se perdeu no emaranhado das

disputas pessoais.
As cenas de mesquinharia e

falta de seriedade promovidas na

semana passada, durante a vo

tação de dois projetos dando
nome a ruas, comprovou que os

representantes do povo têm

pouco ou nenhum. respeito pela
função para a qual foram eleitos.
Não é possível que as picuinhas
continuem ditando as regras,
deixando entrever uma disputa

mais do que política. Não há como esconder o anseio do

estrelato, com a nítida e clara intenção de conquistar os
votos necessários para retornar à Casa.

Os vereadores Carione Pavanello e Niura dos Santos, na
ânsia de agradar os moradores de urna determinada rua,

travaram uma batalha à parte nos corredores da Câmara sem

conseguir chegar a um consenso sobre o nome a ser dado à
via pública. Resultado: perderam ambos e os moradores que
apontaram os futuros homenageados. Dias depois, por birra,
ou como classificou alguns" dando o troco, rejeitaram o projeto
da vereadora Lorita Karsten. Apesar da votação ter sido

secreta, olhares mais atentos identificaram os rebeldes.
A divisão interna, não partidária e ideológica como deveria

ser, mas sim por afinidade de grupelhos, tem prejudicado o

trabalho de outros parlamentares, que vêm tentando atenuar
as desavenças e reverter a imagem extremamente desgastada
do Legislativo. A falta de respeito se dá também para com os

próprios colegas. Basta ver a debandada geral durante a

palavra livre. Os mais afoitos são os vereadores GilmarMenel
e Adernar Winter, seguidos com menos intensidade por
Carione Pavanello e Gildo Alves.

Entretanto, nem tudo são indiferenças e irresponsa
bilidades. _A forma com que Alcides Pavanello preside as

sessões, como o líder do governo debate e argumenta, e o in
teresse demonstrado pelos vereadores Pedro Garcia, Lorita
Karsten, ElisabetMattedi, MoacirBertoldi e João Prim con

trastam com o ambiente de hostilidade e desrespeito reinante.
É bem verdade quemuitos confundem a atividade parlamentar
com a de assistência social, mas é menos degradante que os

shows e palavrórios desperdiçados nas sessões semanais.
A comédia urbana prometemais round's, comprometendo

aindamais à credibilidade da classe. A agenda política, velha,
repetitiva e deslocada da realidade, permite o festival de
holofotes e discursos. Não obstante, há 'uma corrente

dissonante que torce para que o picadeiro.pegue fogo, mas
teme que ele se espalhe e atinja a arquibancada. É preciso o

mínimo de bom senso para evitar o desgaste desnecessário e

subverter a ordem estabelecida, inaugurando uma nova e

produtiva fase, sob as orientações do estado de direito.

Foto do Fato

Nesta semana,

funcionários da

Prefeitura de

Iaraguâ do Sul

podaram as

árvores das ruas.

Podar, tudo bem,
mas deixaram

nas sem nem

uma só folhinha.
No governo

passado, a
AvenidaMarechal,

Deodoro foi
completamente

desfigurada

Privatizar não. Mais informação
A questão das privatizações

brasileiras requer análises mais

aprofundadas do que divagações
em cima de dialéticas palacianas,
como propôs o estudante de Ad

ministração da Ferj, no artigo
publicado neste espaço na última

quarta-feira, sob o título "Privatizar
ou não: eiso dilema". O texto é um

emaranhado de palavras que não

deixa claro se o autor é favorável
ou não às privatizações. Aliás, em
certo trecho, ele mesmo se diz:
"Nem contra, nem a favor".

A dubiedade de um estudante

universitário revela o despreparo
de nossos jovens em discutir e

entender temas nacionais mais

complexos, que fogem ao cotidiano
das rodas de amigos, além de

confirmar as críticas às instituições
de ensino, que limitam-se a re

passar os assuntos técnicos (?),
relegando as demais questões bra
sileiras, tão importante quanto. A

superficialidade e a falta de argu
mentos apenas reforçam o discurso
da elite econômica brasileira e

internacional, grandes beneficiá
rias pelo processo de privatização.

A transferência do patrimônio
público ao capital privado, sem

estabelecer uma relação direta
entre custos operacionais e im

posições neoliberais é, J:)Q mínimo,

*Dionei da Silva

irresponsabilidade, para não dizer
crime de lesa-pátria. Antes de
vender as empresas telefônicas, o
governo investiu R$ 21 bilhões,
vendeu tudo por uma entrada de

R$ 8,8 bilhões e financiou a outra

metade. O Banco do Estado do Rio
de Janeiro foi vendido por R$ 330
milhões. Meses antes, o governo

injetou R$ 3,3 bilhões para saneá

lo.
A Companhia Siderúrgica

Nacional foi comprada por R$ I

bilhão em moedas "podres" -

vendidas aos "compradores" pelo
próprio BNDES, financiados em 12

anos. Ao assumir o controle, os

novos proprietários encontraram

milhões em estoque e o governo
ainda teve que engolir R$ 1 bilhão
em dívidas. Depois de privatizada
a preço de banana, a Light, empresa
de energia elétrica do Rio de

Janeiro, recebeu empréstimo de R$
'730 milhões. A Petrobras investiu
mais de US$ 35 bilhões na Bacia de

Campos, que o governo pretende
passar à iniciativa privada por R$
lO milhões.

O desmonte do patrimônio
público é certificado pelas demais
privatizações. Basta verificar os

negócios de pai para filho que
ocorreram em todo o processo. A

qualidade dos serviços é outra

mentira - vide o exemplo dos
telefones e os constantes ble

cautes. Isso sem falar na falta de

investimentos e nas demissões em

massa para substituir a mão-de
obra brasileira pela estrangeira,já
denunciada pelo PDT. Mais de dez

mil técnicos estrangeiros já de

sembarcaram no Brasil.
O governo prometia destinaro

dinheiro arrecadado com a venda
das estatais para o pagamento de

parte das dívidas. No entanto, as

dívidas interna e externa só c�es'

ceram nesse período. Em cinco

anos, a dívida pública passou de

US$ 65 bilhões para US$ 350
bilhões. A dívida externa, que era

de aproximadamente US$ 120

bilhões, é de mais de US$ 280
bilhões. É por essas e outras, que
"certos partidos" são contrários à

privatização.
Por firn, sugiro a leitura do

livro "O Brasil privatizado; uOI

balanço do desmonte do Estado",
do jornalista econômico Aloysio
Biondi, onde encontrará as

maracutaias que nortearam todo
o processo de privatização nO

Brasil, determinado e orientado
pelo FMI.

* Presidente do Diretório
municipal do PT

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, As cartas devem conter
lia máximo 30 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de

sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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E- 'fAgora mudou tudo." (Pre
sidente da Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul, Alcides Pa
vanello - PFL -, despistando
sobre as fofocas em torno de

filiações que poderão alterar os

planos do partido para as eleições
do próximo ano)

"Ele era um bom funcionário.
Não sei como foi se meter nes

sa." (Prefeito em exercício de

Barra Velha, José Luzia Duarte

Ribeiro - PMDB -, tentando entender porque o ex-servidor

público Elieu Lino de Aviz denunciou as irregularidades na

Prefeitura, que resultou no afastamento do prefeito Orlando

Nogarcl l i - PMDB - e do secretário de Administração e

Finanças, João Carlos D'Á vila)

"Espero que o deputado Ivo -+

Konell, do PMDB, tenha seu voto

recompensado e conquiste a sua

vaga no Tribunal de Contas. Pelo

jeito, ficou com muito crédito
com o governo." (Deputado federal
Carlito Merss - PT - criticando o

voto dado pelo deputado estadual

Ivo Konell à proposta de federa

lização do Besc)

"O Collor tarn bém foi eleito
democraticamente." (Presidente do honra do PT, Luís Inácio

Lula da Silva, respondendo se a Marcha dos 100 mil não era

uma manifestação contra um presidente democraticamente eleito)

"Quando pedimos a abertura de uma CPI para apurar o

governo \ Collor, ele também nos chamou de irrespon
sáveis e que queríamos o terceiro turno." (Idem)

"Estamos procurando fazer as coisas bem sedimentadas

para garantir um futuro tran

qüilo aos servidores." (Secre
tário de Administração e Finanças
de Jaraguá do Sul, José Papp, so
bre o processo de elaboração do

Projeto do Fundo de Previdência

do Município)

E- "Anunciei a decisão com

antecedência." (Deputado esta

dual Ivo Konell sobre o voto

favorável à federalização do Besc)

,

2a Semana da Arquitetura e Urbanismo, na Ferj.
De 23 a 2;7 de agosto

Equipe Esquadrilha da Fumaça

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

CâmaradeMassarandubaaprova
instalaçãodocursodePedagogia
Vereadores
analisam perdão
da taxa de
Alvará de Licença

Milton Raasch

Massaranduba - Oito proje
tos de lei e várias indicações tra

mitam na Câmara de Vereadores

neste mês .de agosto, num dos

períodos mais movi mentados do

ano no Legislativo. Das oito pro
postas, duas já foram aprovadas
e as demais estão sendo discuti
das nas comissões técnicas. En

tre as matérias aprovadas, está o

Projeto 015/99, autorizando o

funcionamento do curso de Peda-
.

gogia, como extensão da Ferj
(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense), na Escola Básica

Municipal Pedro Aleixo, a partir
de fevereiro do ano que vem.

O projeto que trata do curso

de Pedagogia foi aprovado em

primeira votação na sessão da

última segunda-feira (23). A Câ

mara também autorizou a Prefei
tura a abrir crédito especia-l no
valor de R$ 3 mil para a compra

(

i.

� IJISQUE

(., ) REMÉIJIO
371·1188

� 371·8664

Av. Mal. Deodoro, 776· Centro

Câmara: comissões discutem aprovação depropostas pendentes

de livros e formação da biblioteca
do curso. Durante a sessão, os

vereadores AlmirTrevisani (PFL)
e Nair Scaburi Rangheti (PMDB)
destacaram na tribuna a im

portância da chegada do curso,

o primeiro de nível superior a ser
instalado no Município.

O Legislativo aprovou indi

cação dos vereadores Almir Tre
visani (PFL) e Armindo Sesar
Tassi (PMDB) convocando auto
ridades e lideranças para debater
a situação da segurança pública,

tendo em vista os freqüentes as

saltos registrados na cidade. O úl

timo deles aconteceu no início

deste mês, no ônibus que trans

portava funcionárias da Marisol.

O assaltante levou o dinheiro do

pagamento das trabalhadoras.
Tramita projeto de lei do. Le

gislativo, de iniciativa do vereador
Alvair Ricardo Pedrini (PMDB),
propondo a remissão do paga
mento da taxa de Alvará de Licen

ça e Localização ao contribuinte

que comprovar ter encerrado o

empreendimento há mais de

cinco anos ou nem ter entrado
em atividade. "Caso seja
aprovado, o benefício poderá
ser requerido até o dia 10 de

dezembro, mas em qualquer
dos casos, a remissão só será
concedida com comprovação
através de documentos", ex

plicou o autor do projeto.
O Executivo encaminhou

à Câmara projeto instituindo
o Conselho Municipal de

I Turismo, com a finalidade de

planejar ações e desenvolver
Uma política de turismo no

Município. Tramita no Legis
lati vo proposta governamental
que, segundo o prefeitoMário
Sasse (PMDB), vai facilitar o
pagamento de débitos fiscais
dos contri bui ntes i nscri tos
em dívida ativa até 31 de de
zembro do ano passado.

SUPLENTES - Os verea
dores Antonio Abelardo To

mio (PMDB), Margareth Ro
za Bramorski (PFL) e Alvair
Ricardo Pedrini (PMDB) es
tão de licença neste mês, sen-
do substituídos pelos suplen
tes Nair Scaburi Rangheti,
Olindio Stringhari (PFL) e

Mário Fernando Reinke (PS
DB), respectivamente.

Informativo Semanal da Câmara,Municipal de Jaraguá do Sul

Nas sessões dos dias 12 e 19/8 as indicações aprovadas foram: de Af�nso Piazera
Neto solicitando a construção de quadra polivalente na Escola Atayde Machado e colocação
de luminárias de{400W a vapor de sódio no final da rua Erwino Bublitz • de Pedro Garcia

solicitan�o te!efone público defronte o Mercá�O\AI�edoi,�chwa\z; complementação de

Ilummaçao pu�lica n� rua 1\0 � _estudos para Ilgaçªodas;r�_as:Erwino B�blitz e Romeu
Bastos· de NlUra Demarchl ,dos Santos,solrcltando s'jiútllicos no CAIC na rua

Francisco Stinghen, apQ� a Gozilí.ha Industrial Ciljjflià' iwnryGuntlíer • de Moacir
Bertoldi solicitando ré@{!iç�ôp,do local dá lixão, na vfI

'.

�a çt:íral; implantação de
rede ,de esgoto no Lotéf!ment9ßchioch.�t:�,}lß_LQrillL�,a,nottiJ<:arSlen ,çblocação de
semaforo no cruzamerüudas ruas'Alwm Mul,ler e Manoel E'Da osta;colocação de

reduto.res d� velocidadf'nãrUa Carlos E Ra")ihuljh, o a fJosé Antonio
Schmítt e Gilda Alves sojcltando Implantaçao d� r ou galeria na rua Frederico
Barg· de João Prim sOlicitando estudos pata arnp nha nb Pavilhão A e dotá-Ia
de equipamentos e uteesüíos necessários I l I
Projetos aprovados: • &0 Executivo Municipal que ra, vênia entre Fundação
Municipal,de Esportes r a Socie�a?e de Desp'ortps Acar�í; qJJe supíementa dotação
orçamen,tana e concede contnb�19ao a A�v�li; que autonza ? executlvp a celeb�ar convênio
com o Circulo Italiano; P�q�f!_ rgtt!Jca,.._C.9lJY!!.nlo entre Secret?�a de Desenv. Economico e a

Cimentos RIo Branco, Votoran e Amaca; o que ratifica copyen!,o com d Epagri e o que
autoriza o município a

" ar�
,

:. x, Piazera NeiD que
denomína a rua 1025 dr _,,_ tJrFo e denomina a rua 890
de Olga Erdmann; e a rua 612 de Valmor Rolan ar Winter denominando
a rua_858 .de AmanduslRengél , ' I
• Joao Pnm elo:gIOu o trabalho da Telesç e Rara r gpaenses que não
repassaram o aumento 'pe gás· Lorità ZanQIti Ka moradores da rua

J�ão Mass agrad�ceu o\�ec,mtáJ[(rVãrâir'BO{din ,os, e ' el�orias • Maria
Ehsabeth Mattedl agrade�l'JpeA'l-Rome-da-pop

, ,Va�lr ,ordm pelo asfaltamento
das ruas na Vila Lenzi�t)Moacir Bertoldi solicitou e oficlÔ o sr, Werner Schuster
para falar da situação do lixãO e comentou QLe dom o aumenjo1!os combustíveis o reajuste
dos passes da Viação Canarinho ficam inviáhis!� AdemarPóssamai disse Que a Engepasa
está em dia com o pagamento de suas Obrigaçõ!Js-trabãíhistas em 1999 e de 1998 foi
solicitado parcelamento· NiurrDémarchi dosSantostlez..,consideraçóes ao trabalho de
pesquisa Que realiza levantamento de famílias de baixa rénda com pessoas com doenças
mentais e da importância da continuidade da descentralização de verbas para os gestores
municipais, devendo entreçar relatório final, juntamente com o Conselho da Comunidade ao

Dep. Vicente Caropreso e ao Conselho Nacional de Assistência Social, "
solicitando revisão do valer destinado por pessoa de R$ 34,00 e teceu

Considerações aos alunos da Fer],

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Projeto da Previdência Social
vai à Câmara em novembro
Cálculo
atuarial será
concluído nos

próximos dlos

Jaraguá do Sul - o Projeto
do FMPS (Fundo Municipal de
Previdência Social) será encami
nhado para votação da Câmara de
Vereadores em novembro. A pro-

'-

messa é do secretário de Admi-

nistração e Finanças, José Papp.
O novo modelo está sendo dis
cutido pelo governo, assessorado
por técnicos da Fundesc (Fun
dação de PensãoMultipatrocinada
pelo Besc), que estão fazendo o

cálculo atuarial, para adequá-lo à
emenda constitucional número

:20, regulamentada pela Lei Fede
ral 9,.717/98. Hoje, o FMPS gasta
aproximadamenteR$ 80 mil men
sais com o pagamento de 113 ser

vidores inativos.
A emenda constitucional nú

mero 20 permite aos estados e

municípios com mais de mil fun-

I
cionários criar um fundo próprio
de previdência social ou retornar
ao oficial (INSS). As cidades
com menos demil servidores são

obrigadas a voltar para a previdên
cia do governo federal. "Antes,
qualquermunicípio poderia criar
seu próprio fundo", lembrou o

secretário, informando que no

caso de Jaraguá do Sul o novo

projeto tem como objetivo ade

quar o FMPS às leis. "Já existe o

fundo desde 1994", completou.
De acordo com Papp, apenas

empresas autorizadas pelo gover
no podem realizar cálculo atuarial

nos fundos de pensão. "O cálculo

atuarial faz levantamento do nú

mero de funcionários, do tempo
de contribuição, do tempo restan

te para a aposentadoria, perspec
tivas de vida e projeta a necessi
dade dos recursos para garantir o
pagamento das aposentadorias,
sem comprometer a folha de pa
gamento da Prefeitura", explicou.

ESTOPAS
ELVA

Atendemos toda região24 horas
Com sr. Osni e sra. Rosali

Rua Adolfo Antonio
l

Emmendoerfer, s/nº
Bairro Rio Molha
Fone: 370-7848

Arquivo/CP

Papp acredita

que a nova le

gislação, com
umamaiorfis

calização . e

acompanha
mento do go
verno federal.
vai evitar a

"quebradeira"
das adrninis

trações públi
cas.

PROJE
TO - O an

teprojeto do

FundoMuni

cipal de Pre
vidência So
cial e do cál

culo atuarial

estão em fase
de conclu
são. Segun
do o secretá-

.
_

FONE/FAX: (047) 373-0027

110, tao logo o _

Preocupação: Papp quer tranqüilizar servidores
g o v e r n o,
conclua as análises, vai convidar res contribuem com 10% do salã-

o Conselho de Administração do rio. Sobre a sugestão do líder do

FMPS, Sindicato dos Servidores governo na Câmara, vereador

e vereadores para debater o pro- Ademar Possamai (PFL),_para a

jeto. "Isso é determinação do pre- criação de uma autarquia para ge-
feito e, por outro lado, queremos renciar o FMPS, Papp disse que
discutir o projeto de forma clara e será definido pelo projeto, após
transparente, até para tranqüilizar as discussões. "Pode ser criado

os funcionários", declarou.
.

urna autarquia ou uma fundação",
Papp afirmou que a contribui- disse.

ção da Prefeitura para com o fun- O FMPS ten� cerca de R$ 5

do será definido pelo do cálculo milhões em caixa e arrecada

atuarial. Atualmente, os servido- mensalmente R$ 125 mil.

Porém

Se for confirmar a

desincompatibilização, começa
a corrida para a presidência da

Câmara de Vereadores. O

futuro presidente será prefeito
por seis meses.

Por outro lado, pelo
mesmo motivo, o prefeito

temporão não poderá
candidatar-se.

A chance em

assumir o Executivo poderá ser

rejeitada.

ERRAMOS
O nome do vereador do PTB

que se transferiu para o PSDB
na noite de ontem é Adernar
Winter e nãoWaldemarWinter,
como foi grafado na primeira
página da edição passada.
O prazo de lirnite para filiação
para quem pretende candida
tar-se nas eleições do próximo
ano é 30 de setembro. Por

tanto, as transferências se

darão a 33 dias e não três
como foi divulgado.

AGRADECIMENTO

As senhoras da

OASE terçaferinas
agradecem a todós

que ajudaram, direta
ou indiretamente,

para a realização do

café do último dia 10
(

de agosto

Se não houver tempestade, a rota traçada pelos caciques da

política local seguirá seu curso e implicará em mudanças nas

manobras eleitorais.
Ao votar favorável à federalização do Besc, o deputado estadual Ivo

Konell (PMDB) credenciou-se à aprovação de seu nome pela
Assembléia Legislativa para o TCE (Tribunal de Contas do Estado).
Fora da disputa do ano que vem, o candidato natural do PMDB é o

ex-secretário da Casa Civil Adernar Duwe, que deve aceitar a
"missão".

Como cabeça de chapa, Duwe pode desmontar o esquema atual
da frente de partidos e atrair o PFL para uma coligação.

Lideranças pefelistas não confirmam, mas também não negam

Aliás
A bancada peemedebista na

Assembléia Legislativa
solicitou ao diretório estadual

providências quanto ao destino
do deputado.
O presidente estadual da

legenda, senador Casildo
Maldaner, deve analisar o
assunto e submetê-lo à

Comissão de Ética.
Alguns peemedebistas pedem
a expulsão de Konell.

Reflexos
O voto a favor da federalização

foi recebido pelo PT como

. traição. Se depender da
Executiva do partido em

Jaraguá do Sul, nem se discute
mais uma possível aliança, o

projeto estaria sepultado de vez.

Para.Dionei da Silva, a posição
de Konell reforça os

argumentos de líderes

contrários à coligação com o

PMDB.

Emcampanha
O vereador Carione Pavanello (PFL) deve apresentar nos próximos
dias projeto que substitui a multa de R$ 5,00 na Zona Azul para a

exigência de comprai' dois cartões de estacionamento - R$ 1,00.
É mais uma iniciativa politiqueira com vistas às eleições do próximo

ano, incentivando ainda mais a falta de educação no trânsito.
Mas enfim ...

Será?
A Comissão de Constituição e

Justiça do Senado aprovou o

prazo de seis meses de

desincornpatibilização dos

prefeitos que pretendem
disputar a reeleição.
A proposta será apresentada
no plenário da Câmara, que
deve rejeitá-la, por considerá
Ia casuística, já que o

presidente e os governadores
não precisaram deixar os

cargos.

Na berlinda

O prefeito de Barra Velha, Orlando Nogarolli (PMDB), afastado do

cargo pela Justiça, até que se apure as denúncias de

irregularidades feitas pelo ex-funcionário da Prefeitura Elieu de
•

Aviz,jura inocência.

Ele entrou com recurso no Tribunal de Justiça solicitando o

agravo da decisão do juiz do Município.
Nogarolli justificou o silêncio dos últimos dias dizendo que "estava

definindo as estratégias para o recurso".

CAMPANHA DO LIVRO - AMA

Promoção.Casa da Amizade

A Casa da Amizade do Rotary Club de Jaraguá do Sul agradece.
QuemAMA Ajf,Jda

�ADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

NO�OÇO
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ßN\)ßRß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IDA Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do I
I Itapocu), em parceria com a Fampesc (Federação das I
"Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina) I
I e com o Sebrae (Serviço de Apoio às Micros e Pequenas I
I Empresas), promove, de 31 de agosto a 5 de outubro, o curso de I
I Corte e costura doméstica e Modelagem sob medida. I
I Com carga horária de 125 horas/aulas, dividida em teóricas, I
I serão ministradas na Acijs (Associação Comercial e Industrial I
I de Jaraguá do Sul) e as práticas, no Senai.

I O curso é totalmente gratuito, sendo mantido com recursos do

I FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

I As inscrições
e maiores informações pelo telefone 371-1044

10 O PIB (Produtolntemo Bruto) do Brasil, no ano passado, registrou
queda de 0,12%, em relação a 1997, fechando em R$ 899,8 bilhões.

: Foi o pi�r resultado desde 1992, quando houve retração de 0,54% da

economIa.
'

: 6 PIB per capita (tudo o que o País produziu dividido pelo número de

habitantes) é de R$ 5.561,62, apontando queda de 1,47%.
I A explicação é que, no mesmo período, a população cresceu 1,23%,
I enquanto que a economia caiu.
I Entretanto, o Imposto de Renda cresceu 23%.
L �

Governo encaminha novo Prodec
à Assembléia na próxima semana
Govemoencaminha
novoProdec
àAssembléia na

; .

proxrno semana

Florianópolis - O governo
estadual, deve enviar na próxima
semana à Assembléia Legislativa
a proposta do novo Prodec (Pro
grama de Desenvolvimento da

Empresa Catarinense). O do

cumento, elaborado pela Se
cretaria de Desenvolvimento

Econômico e Integração ao

Mercosul, foi

CONTROLE DA QUALIDADE EM COMBUSTíVEIS
A Distribuidora TEXACO BRASIL S/A, preocupada com a adulteração de combustíveis, e

visando resguardar sua imagem e de seus revendedores parceiros perante o público em geral,
contratou o Instituto Falcão Bauer de São Paulo (SP) (maior laboratório de testes para produtos da
América Latina), para realizar análise dos combustíveis nos Postos sob sua bandeira.

Para isto foi disponibilizado um veículo equipado com laboratório que visitará todos os Postos
Texaco em Santa Catarina.

Esta operação inicia nas bases de carregamento, no momento em que o combustível é transferido

para o caminhão tanque, é adicionado um produto químico chamado marcador.
Ao chegar no posto o técnico do laboratório colhe amostras de gasolina, álcool, óleo diesel e

inicia os testes que têm três etapas distintas:
1'- Verificação de procedência: é adicionado à amostra um reagente que em contato com o

marcador altera a cor do produto, esta cor deve colncldir com o padrão para o teste, resultando em

garantia de procedência.
2 - Verificação do teor de álcool anidro nas gasolinas.
O padrão é 24% de álcool. E do teor alcoólico no álcool (A.E.H.C) o padrão é 92.6 a 93.8º e da

densidade(peso) dos produtos. O resultado deste teste é garantia de qualidade.
3 - Verificação de outras substâncias como solventes, água, e outras impurezas - o resultado

deste teste é também garantia_de qualidade.
Em Jaraguá do Sul no dia 20/08/99 este trabalho foi realizado no Posto Marechal, onde todos os

combustíveis analisados foram aprovados nos testes. Em conseqüência disto o estabelecimento
recebeu o selo de Garantia de Procedência e Qualidade dos Produtos.

Estes testes serão repetidos em outras oportunidades.

'/

rassuli�ogadOS Associados
OAB/se 3437-B

\,

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx, Posta150 - eEP 89251-470 - Fone: (Q47) 371-7511IFax> (047) 372-1820, ,.

Jaraguá do Sul- se - Hörne Page:' www.cassuli.com.br - e-rnai1:cassu1i@cassuli.com.bt

entregue ao go
vernador Es

peridião Amin
no início da se

mana e está
sendo analisado

pela Casa Civil.
As altera

ções rnais sig
nificativas no

Prodec são o

fim da segmen

tação do pro
grama de acor

do com as ati-

vidades e criar condições es

pecíficas para os setores têxtil,
agroindustrial e automotivo. "O
novo projeto prevê a retomada do
modelo original, criado em 1997,
que contempla com apenas uma

lei todos os setores da econo

mia", revelou o diretor de Desen
volvimento Econômico, José

Luiz Antonacci Carvalho.
Para os setores têxtil, agro

industrial e automotivo, o novo

Prodec define juros anuais de no

máximo 6% e prazo de usufruto
de 16 anos e oito meses. Os in
centivos para as demais ativi

dades são juros anuais de 12% e

prazo de carênci a de 12 anos. Oe
acordo com Carvalho, o novo

modelo altera também a pos
tergação do pagamento do ICMS

(Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços).
- O modelo vigente permite

que algumas empresas ob

tenham benefício sobre o

imposto que já vinha sendó
recolhido e não sobre o .cres

cimento gerado a partir do in

vestimento. É uma distorção
que queremos evitar - afirmou.

Ele informou ainda que outras

alterações foram propostas "para
adequar o programa à nova

realidade econômica do País e às

exigências do plano dé governo".
Carvalho afirmou que o novo

Prodec vai possibilitar a des

concentração da indústria, es

timulando a produção de bens que
não integram a atual cadeia pro
dutiva, priorizar empreendimen
tos com maior geração de mão

de-obra e proporcionar a ex

pansão tecnológica.
LANÇAMENTO - O Prodec

foi criado no governo Paulo
Afonso e permite às empresas
reter até 75% do ICMS gerado,
com cinco anos de carência e

juros de até 12% ao ano. Além

dos juros, há um indexador defi
nido pelo Conselho Deliberativo
do programa.

O Grupo Weg foi a primeira
empresa catarinense a participar
da versão industrial do Prodec.

, O protocolo de intenção entre o

governo do Estado e repre
sentantes do grupo foi assinado
no dia 10 de dezembro de 1997.
Na oportunidade, a Weg se

comprometia a investir R$ 140

milhões.

PARABÉNS
GVARAM1R1M
PELO SEV

C1NQ.ÇtENTENÁR10

A t\ossa l�ta é

para tc fazer
ca�a vez mell1of'

Homenagem do vereador
Ivaldo Kuczkowski

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCABO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJÃMENTO TRIBUTÁRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DAZARANHA E JOTA QUEST
�r Foto e Vldeo/Renaldo Junkes'

Públic(J jaraguaense fez a SlUl' parte, comparecendo em grande:
número e com animação nota âez

A banda Dazaranha, de
Florianópolis, saudou os inúmeros
fãs que aqui possui com uma

apresentação de tirar o chapéu.
Integrantes do grupo catarinense
foram muito aplaudidos no sábado

(2 I), após apresentação de um

show de excepcional qualidade
musical. Logo depois, o palco foi
tomado pelos mineiros do Jota
Quest, a principal atração da noite.
Uma superprodução de som e luz

proporcionou um espetáculo como

há muito tempo não se via por aqui.
Durante a apresentação, o
vocalista Rogério Flausino fez
vários elogios ao público. Mas
não deu explicações daquelas
críticas que fez aos jaraguaenses,
em ju lho'de 1997, quando esteve

em programas de TV, com
audiência para todo o Brasil, e
detonou a nossa terrinha.

Algumas pessoas lembraram do
episódio e soltaram uma vaia

7Wo demetIlis mineiro em açõo, i

com direito a performance
especial durante o show

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

quarido Flausino afirmava da
.

satisfação de estar em Jaraguá do
Sul novamente. Inclusive, naquela
ocasião, amigos da imprensa local
foram impedidos de qualquer
aproximação com os integrantes
da banda. Desta vez, a história foi
outra. ° acesso a entrevistase

fotos foi concedido sem problema

algum. Quanto à apresentação,
realmente um show de altíssimo
astral, tanto da banda quanto do
grande público. Aconteceu o que
já estava previsto. Uma promoç'
de grande sucesso, assinada pelo
Jaraguá Futebol Clube e pela
equipe Atomium (Max, Márioe
Aléssio).

.

\ Bandtl DiJzaranlÜl mOstrou todo O seu talento musicai

No camarim: Marco TúUo (esquerda), o galã do Jota Quest, e o
"elétrico" Rogério Flausino

t'"' I b'A rapaziada da bli"fa Jota Quest, momentos antes de su '�
palco. A partirda esquerda, Mareio Buzelin (teclados), PJ (baIXO
Paulinho Fonseca (bateria), Marco Túlio (violão e guitarra)
Rogério Flausino (vocal)

EXDKESSÁO·····�······TRES·······MO
No próximo dia 30, segunda-feira, Expressão

comemora seus três aninhos de atuação no Jornal
CORREIO DO POVO. Hora de comemorar e agradecer aos
leitores, patrocinadores, toda a equipe deste respeitável

. veículo de comunicação, ao pessoal da gráfica, e aos ;j"
., I.

d d h.

. \.:...... mumeros amIgos e to as as oras.

{\ ••

\ ••??,. •....>...••..•....•.•.•.•.•....•....•....•......
Obrigado pela força!
.. :.:.:.:.:.;.; ;.:.;.;. ..•.:.:.:::::::::::::::::::;:::;:;::;:::;

.. : ,

....... :.:.:.: ..; .

. :.:.;.: .. :.:.:.:;.

•••••••••••••••••••••

DISQU,E·LANCHE
371-5309

IS'.�ORSAD
laboratório de Análises ClíniCas LI

1989 .. 1999
10ANOSA SE_RVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aciag instala núcleos setoriais
para apoiar produtores rurais
Guaramirim - A Aci ag

(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim)
instalou três núcleos setoriais,
C0111 a finalidade de contribuir

para a disseminação de novas

técnicas de cultivo entre os

agricultores do Município,
visando o aumento da produ
tividade e renda. Foram ins

talados os núcleos de Oleri

cultura, Bananic,ultura e Rizi

cultura. Os núcleos serão res

ponsáveis pela organização dos

produtores rurais nos respec
tivos segmentos e pela busca de

\

novos conhecimentos, através
de palestras,' reuniões e ex

cursões. Trinta produtores
rurais já estão inscritos.

"Só corn.a adoção de novas

técnicas, utilizando variedades

CO!)l maior 'ganho de produ
tividade e maiorresistência às

doenças, os agricultores po
derão agregar maior renda na

atividade", afirma o diretor do
Departamento Agrícola da

Aciag e coordenador dos nú

cleos, Alcibaldo Pereira Ger
mann. Ele informou, inclusive,
que para o dia 8 de setembro,

às 19 horas, no auditório da

Aciag, está prevista uma pa
lestra do engenheiro agrônomo
Bruno Hoeltgebaum, de São

Paulo, especialista em oleri

cultura, aberta à participação de

todos os produtores interes
sados. E para o dia 17, está pro
gramada uma viagem de es

tudos dos participantes dos nú
cleos à Estação Experimental da
Epagri, em Itajaí.

Germann prevê que, na me

dida em que os núcleos setori
ais agrícolas forem sendo orga
nizados, atrairão maior número
de agricultores interessados.
Ele acredita que a criação dos
núcleos "será uma importante'
alternativa para os produtores
conseguirem rentabilidade".

Segundo ele, a proposta da

Aciag será de grande valia para
os olericultores. "Há uma série.
de conheci mentos a serem

transmitidos, com a adoção de

variedades novas e mais pro
dutivas. Uma das idéias é in

centivar os olericultores no

plantio de melões, abrindo mais
uma fonte de ganhos", an

tecipa.

VARIG RIO-SUL NORDESTE

CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS
II

Entrega expressa

Sua carga ou encomenda entregue no cliente com previsão de
24hs para as seguintes localidaces;

BELO HORIZONTE - MG
BRASíLIA - DF

RIO DE JANEIRO - RJ
SÃO PAULO - SP

PORTO ALEGRE - RS

Centro dos Direitos Humanos

elege hoje diretoria 1999/2000
Entidade
comemorou

dois onos
neste mês /

Edson JunkeslCP

í

Jaraguá do Sul - Filiados e

militantes do CDH (Centro dos
Direitos Humanos) elegem na

manhã de hoje a nova diretoria

para o biênio 199912000. A as

sembléia acontece às 8 horas, em

primeira convocação, na sede da

entidade, na Rua Epitácio Pessoa,
345, no Centro. Apenas uma

chapa está registrada para con

correr à eleição e deve-reconduzir
o jornalista Sérgio Hornrich dos FONEIFAX: (1147) 371-1111111

Santos à coordenação geral. O Defesa: Homrich dos Santos quer desmistificar o conceito do CDH
CDH é filiado aoMovimento Na-
�ional dos Direitos Humanos e

mantém vínculos com entidades

internacionais.
O centro, dirigido por uma di

retoria colegiada, composta por
sete diretores, completou dois
anos no dia 18 de agosto, em

meio a centenas de denúncias de

todo tipo, trabalhos comunitários
e participação em conselhos mu

nicipais. A entidade tem como le

ma "Pela vida, contra a violência",
na tentativa de explicar em pou
cas palavras a atuação dos asso

ciados. "Uma parcela da socie
dade insiste em reproduzir a frase
de que defendemos bandidos,
como forma de intimidar a mili
tância e confundir a opinião públi
ca sobre o verdadeiro sentido do

CDH", lamentou Hornrich dos

Santos.

O CDH elaborou relatório
com as atividades desenvolvidas

pelos militantes nesses dois anos.

O documento será distribuído a

autoridades dos três poderes, es
colas das redes pública e parti
cular, sindicatos e demais setores

da sociedade. Desde novembro
do ano passado, a entidade inte

gra o Conselho da Comunidade,

criado com o objetivo de asse

gurar a reiritegração do apenado
à sociedade, reunindo-se quinze
nalmente, tendo propostas de

construção de um pavilhão de tra

balho e de uma ala feminina, no
presídio da cidade ..

- O conselho desenvolve
também trabalho para evitar a su

perlotação do presídio, hoje com

mais de 90 detentos - informou
Homrich dos Santos, acres

centando que a diretoria do CDH

realiza palestras sobre direitos
humanos nas escolas da região,
além de participar de encontros

e seminários promovidos por
associações ligadas aos direitos

humanos, como o seminário "Por
uma cultura da paz", realizado em
Curitiba, no final de maio, sendo
promovido pela Unesco e Uni

versidade Federal do Paraná.

A assistente social Deise Ga
mes representa o CDH na Secre-:
taria do Fórum Estadual da Crian

ça e Adolescente, órgão cujas di
retrizes norteiam a atuação do
Conselho Estadual da Criança e

Adolescente. "O CDH vem bus
cando apoio financeiro para con
tinuar a luta pela vida contra a vio-

lência, através das faturas de

energia elétrica", informou Deise.

UTILIDADE PÚBLICA -

Ao completar dois anos de

existência, O CDH busca o reco

nhecimento da comunidade como
entidade de utilidade pública. Os
documentos serão encaminhados
à Câmara de Vereadores, que tem

responsabilidade em aprovar a

solicitação, logo após a posse da
nova diretoria.

DIRETORIA
Coordenador geral: Sérgi o

Homrich dos Santos

Secretária-geral: Deise Gomes
Secretário: Afonso Quental de

Moura

Tesoureira-geral: Leonor

Barbosa
Tesoureira: Maria Terezinha

Bispo
Diretor de Comunicação:

Maurílio de Carvalho
Diretor de Base: Luís Clei

Rosa

CONSELHOFISCAL
Ivonete Estefani
Luiza Helena Rosa

Márcio Mendonça
Sandra Anacleto

'Eurekal

1&.
�IBREITHAUPT
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A Proma entrego�PROIMA
� CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

• • • • • • • •

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

• guarita na entrada pri
Em cada edifício foi projetado • gar

• depósitos individuais no térreo • portei
• fio terra para computador • salão de fe

Os apartamentos de dois quartos
possuem suíte e c

o Residencial VITÓRIA REGIA é um condomínio

ae dois edifícios com 24 apartamentos
localizado na Vila teteu.

Sua área interna ae circulação é toda pavimentada
em lajotas e as garagens tnatvtauets são cobertas.

Cada oréaio é composto ae
• porteiro eletrônico • salão ae festas

com churrasqueira, varanda e lavabo
• otctctetérto • antena parabólica • TV à cabo

• central de gás.

Os apartamentos, todos ae três quartos
com 112 f1í12 ,

foram
financiados pela Caixa Econômicéf Federal,

construídos em 12 meses.

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

para construção civil estão constantemente
buscando novos métodos e tecnologias para

o aprimoramento da qualidade do seu produto final.

m
ALCOA

•

'l�
c-..do.�U30.

Fone: (0··47) 323·3187

L7E1CASAS
I.!!::::J DA ÁGUA

Fone: (0··47) 372·0204Fone: (0··47) 338·0089

DOC�
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cultura - lazer - entretenimento

da terra da oonana
"Um olhar para o passado". O

título do painel inaugurado na

Prefeitura de Guaramirim, na

noite de 23 de

agosto, sugere
viagem na História
da formação, do
Município, em
comemoração ao

cinqüentenário.
Passeio
desenvolvido com

tintas, por quatro
artistas locais.
Cristian Ademar

Jahn, Maria de

Fotos: Edson Junkes/CP

. - - ._. - - -

Trabalho coletivo:painel da Prefeitura retrata ciclo de desenvolvimento da cidade

Fátima Ossoski.
Maria Sueli Teixeira da Fonseca
e Neuza Hackbarth da Silva
assinam a obra,' revelada ao

público na abertura da 1 ª

Mostra

Coletiva de Arte de Guaramirim.
O tempq em que,Guaramirim
era residência dos índios, o
início da colonização, a

indústria e os símbolos da

cidade formam o ciclo

Esculturas:diversidadenasfonnas composto em painel. Em

1'Iftii1111�, Estofados _

.

<,

•

6 .�, KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

destaque, a Igreja Luterana,
foco de formação da

comunidade de BrüderthaI - o

primeiro povoado - e as

plantações de banana, que
deram origem ao nome Bananal
do Sul, utilizado atê o distrito

emancipar-se de Jaraguá do Sul.

Tambêm não foram esquecidas
a ferrovia, as plantações de
arroz e a garça, símbolo da
bandeira.

A 1 ª Mostra Coletiva de Arte

reuniu artistas guaramirenses e

convidados. com diversificado
acervo de obras e despertou a

comunidade para a urgência da

criação de uma associação,
agregando os artistas locais.
A exposição permanece aberta

na sede da

Prefeitura, em horário

comercial, até o dia
31 de agosto.

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

grande diversidade. Co,nsu/!e-nos!
i

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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la Semana de Arquitetura e Urbanismo movimenta (fSJ�
Palestras, exposições,

oficinas e gincanas mar

cam, até sexta-feira (dia 27

de agosto), a 2' Semana de

Arquiteturà e Urbanismo do
CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul).
O evento I foi aberto com \

uma mensagem da diretora
do CESJS, professora Car
la Schreiner, e teve em

seguida a palestra do mes

tre Márcio Guimarães Mat

tos, da Universidade Fede

ral de Santa Catarina, segui
da da apresentação do soft
ware Concept, um visuali
zador para desenho 3D.
A programação inclui

ainda as palestras de "Ce

râmic�", com a engenheira
química, Ana Luíza Car-

minat, de Florianópolis,
"Utilização do Vidro na

Arquitetura", com Ricardo

Macedo, de Florianópolis,
"Arquitetura Cênica", com
Robson Silva, do fio de

Janeiro, e "Normas e Segu
rança contra Incêndio",
com o professor Gilberto
FauseI.

O evento contou ainda
com uma gincana entre os

alunos do curso de Ar

quitetura e Urbanismo,
competições de cabo de

guerra, futebol, truco e

tênis de mesa,. '

,Pelo esforço e dedica
ção de toda a equipe organi
zadora, a �a fase (ARQ
RANHA) parabeniza a Ferj
por mais este evento.

Proinpes tem 18 trabalhos inscritos
Dos 32 projetos apresentados
por estudantes do ÇESJS, 18
foram aprovados pelo Grupo
de Representantes de

Pesquisadores para serem

desenvolvidos dentro do

Proinpes (Projetos de Incentivo
à Pesquisa) edição 1999/2000.
Os trabalhos a serem

desenvolvidos pelos alunos e

professores orientadores são os

seguintes:
Iluminação artificial é,estqgos
lu�inotécni.cos das',sahi's de
aula' dá Fer] ;:, Professor

'

"

Oriéntador - Ana Regina
Luebke - Alunos: Sandra

Sternadt, Juliana Jagelski e
Tania Maria Pereira.
Análise dos aspectos físicos

biológicos como

condicionantes e

potencialidades na evolução
urbana em Jaraguá do Sul;
Professor Orientador - Teomar

Duarte da Silva - Alunos:

Águida Regina Felício e Cleide

dos Santos.

Construção de instrumentos

simpJificados para estudo da

insolação em projetos de

arquitetura; Professor
Orientador - TeIma de Oliveira
Pitta - Alunos: Tatiana

Dornbusch, Beatriz Fruet e
Anderson Falk.

Periodização da evolução
urbana em Jaraguá do Sul;
Professor Orientador - Rafaela
Vieira - Alunos: Luciana Arasin

e Geruzza Porfírio.
Análise de sistemas construtivos,
para posterior comparação de

custos com os existentes, em
residências unifamiliares de baixa
renda em Jaraguá do Sul;
Professor Orientador - Ana

Regina Luebke - Alunos
inscritos - Christian Friedrich e

André Schossland.
O planejamento do uso das cores

segundo aspectos psicológicos e

culturais na sociedade
jaraguaense; Professor
Orientador - Celaine Refosco -

Alunó: Charles NeitzeI.

Estudo.espacial e descritivo
sobre a ocupação humana em

áreas de risco no Município;
Professor Orientador - Teomar

Duarte da Silva - Aluno:
Giancarlo de Oliveira
A influência da cultura italiana
na cidade 'ele Jaraguá do Sul;
Professor Orientador - Iria
Tancon - Alunos: Paulo
Roberto Schiochet e Ieda
Demarchi

Psicoterapia: uma proposta de

extensão para o CESJS/
.

Pedagogia; Professor
Orientador - Leandra Bôer
Possa - Alunes: Leslie Santos e

Vera Schneider.

Pesquisa de dados
fundamentais sobre a rede

particular e pública de Ensino
dos municípios de região;
Professor Orientador - João

Arnoldo Gascho - Aluna:

Márcia Rocha.
A criança portadora de
deficiência auditiva e visual no
ensino regular: o gue fazer com
a criança neste ambiente, quem

'

fará e como fará; Professor
Orientador - Leandra Bôer
Possa - Aluno: Leoni Cimardi

Como trabalhar a literatura
infantil com crianças
portadoras de necessidades

especiais; Professor Orientador
- Luciane Nicoluzzi -Alunos:
S,ônia Bertoldi, Geovana Klug e

Arlete Tusset.
História da vida na-formação do

professor; Professor-

Orientador - Diva Ranguetti !
Alunos: Zita Francener, Lilian
Giovanella eMarliseMoretti.
A função da escola na

comunidade" na visão dos pais,
alunos, professores e do

projeto Político Pedagógico na

rede pública e privada de

Jaraguá do Sul; Professor
Orientador - João Arnoldo
Gascho - Alunos: Lurdes

Maçaneiro e Zeraide Stolf.

Criação e implantação de um

laboratório de aprendizagem em

educação matemática para a

educação infantil e séries '

iniciais do ensino fundamental;
,

Professor Orientador - Ivaristo
Floriani e Sueli Scherer

Alunos: Roseli Maba, Tércia
Demathé e Ronise Emmerich.

Relação Professor/Aluno na

Universidade; Professor
Orientador - RosaneWelk

Alunos: Nilmara Bompani e Ana

Lúcia da Silva.
Análise dos aspectos sócio
econômicos como

determinantes no processo de

ocupação urbana no município
de Jaraguá do Sul; Professor
Orientador - RafaeIa Vieira

Aluna: Graziela Bordin.

Ferj é sede do 9° SalãoEstadual
Universitário deArtesPlásticasT \

A Ferj (Fundação
EducacionalRegional
Jaraguaepse) sedia até dia-.
lOde setembro o 9° Salão
Estadual Universitário de

. Artes Plástiças. A exposição
acontece no bloco D,
próximo ao Laboratório de

Arquitetura, e conta com
peças como esculturas,
pinturas, fotografias e
gravuras, desenhos de
acadêmicos de diversos

municípios catarinenses.

" P�rtidpám do 9° Salão
EstaduallUntversitário de
Ari�s PIástiC�d o� segúílt1ré�
artistas:
Aline Essenburg, AnaBeatriz
Bittencourt, AnaMaria Silva,
André Auler, Andréa

Marques, Andréia Filgueiras,
Cibele Conrado, Daniel
Trezub, Daniela Resing,
Elisa Nascimento, Elizete
Lima, Gabrielle Althausen,
Giselle Maestri, Larissa

Gonçalvez, Heloísa Lima,

JoãoBatistà.Castro, Joãó
Antônio Lacerda Júnior,

! Jds{Kroth, Juliana.

P�rÍh�iro: Kellin Batistela,
Letícia Cardoso, Luciano
Ruas, LuziaRenata da

Silva, Maria Helena
Noronha, Maria Raquel
Sto1f, Maria Salete Borba,
MaríliaMachado, Renata
Patrão, Roberto Freitas,
Ronaldo Linhares, Rose1y
Zomer, Vanessa Roncallo e

Virgínia Yunes.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Valores locais: os corredores da Prefeitura de Guaramirim ocupadosporescultureee telas

Em busca de espaço

Misto: exposição promove reunião de estilos

Do acadêmico ao

contemporâneo,
passando pela arte
moderna e abrindo

espaço ao abstrato,
al't nouveau (e por
que não?), outros
estilos que
permeiam o

universo imaginário
do artista.
A flexibilidade
da 1ª Mostra
Coletiva de Arte
de Guaramirim,
em exposição na

Prefeitura até o

dia 31 de agosto,
tem como

resultado grande
variedade de peças-

telas, esculturas
e cerâmicas -,
revelando valores
até então
encerrados nos

próprios ateliês.
A exposição das

peças obedece
ordem cronológica,
de acordo com a

escola ou

tendência seguida
pelo autor.

Grupo de 12
artistas locais,
além de
convidados,
responsabilizou-se,
pela montagem da

exposição,
espalhada no rol de

entrada e

corredores do

prédio da
Prefeitura. A artista
plástica mais antiga
de Guaramirim,
Lacyr Rosa de Bem,
tem espaço
destacado na

mostra. Ela pinta há
50 anos. Filhos da
terra que decidiram
levar sua arte para
outros cantos
também foram
chamados a

contribuir com a

cultura

guaramirense,
acrescentando
trabalhos -ao
acervo em

exposição.
Lançada a semente,
a reunião de
artistas deve
servir como gérmen
de uma associação.
de classe,
necessária que é a

divulgação do
trabalho local.
"Nossa arte
não fica abaixo de
nenhum trabalho
da região",
ressalva Maria de
Fátima Ossoski.

Eeifuras locais
De outra classe das artes, dois escritores engrossavam o

clube de expositores na abertura da 1 ª Mostra Coletiva de
Arte de Guaramirim. Carlos Alberto da Silva, autor de
"Poesias em Guaramirim", e Maria Cristina Hackbarth dos

Passos, autora de "Singelas tembrençes" e "Brasil 500

anos", fizeram a noite de autógrafos.
"Poesias em Guaramirim" discorre sobre o universo
romântico do ser humano, tendo a cidade como cenário de
fundo. O autor, Carlos Alberto da Silva, não se pretende
escritor profissional, mas diz que realizou um sonho

publicando o livro. Maria Cristina Hackbarth dos Passos,
resgata as manifestações folclóricas que existiram em

Guaramirim, desde a formação do povoado. A obra é

acompanhada de 11 telas, de autoria de Neuza Hackbarth,
sobre o mesmo tema.

Outra obra de Maria Cristina, "Brasil 500 anos", faz passeio
sobre o universo literário
e artístico brasileiro e a evolução no campo das artes. O
livro também é acompanhado de telas da artista plástica
Neuza Hackbarth, e de seus alunos de artes.

A exposição, divulgada em todo o Estado, ganhará os
I salões da UFSC (Universidade Federal de Santa

Catarina), em setembro.

Literatura: escritores guaramirenses em noite de autógrafos

"Estamos
estabelecendo
critérios e

montando os

estatutos para
formar a

associação", conta.
A entidade tem, em

princípio, 15 artistas
interessados em
sua

regulamentação.
Todos buscam

espaço de
visibilidade para
suas criações e

maior troca de

experiência.
A maioria dos
artistas

guaramirenses
é desconhecida na

região. "Estamos
dispersos,por isso
precisamos criar

uma fundação",
opina Cristian
Ademar Jahn, um
dos autores do

painel composto na

Prefeitura.
Fátima acredita

que existem
dificuldades
ainda maiores,
como a

recuperação da

própria arte.
Torná-Ia
democrática e

fazer com que
cumpra sua

função social,
concedendo
benefíci,o interior ao
homem, parece
desafio de bom
tamanho para a

entidade que
pretende se firmar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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sua árvore-símbolo. Possui
beleza imponente que dá um

aspecto especial à paisagem da
cidade.

CP
.,.

CAMPOS DO 10RDAO
CORAÇÁO DA SERRA,

I

CURIOSIDADE terapêuticas do ar puro de Campos
do Jordão, o clima proporcionava
recuperação da saúde.

Na verdade, Campos do Jordão
nada mais era que uma estância de

repouso na

década de 20,
firmava-se como

centro de
tratamento de

doenças
pulmonares.
procurado por
enfermos de
todas as

partes do
País.

Inclusive,
persona
lidades do

mundo

social e

empre
sarial,

pnnci

pal
mente

de São
Paulo
-o

maior

centro industrial da América

Ioyce de

Oliveira
Guimarães

Alguns sanitaristas de renome, dr.

Domingos Jaguaribe,
acompanhado por Emílio Ribas e

Vitor Godinho divulgaram por todo

o País as qualidade§ViSÃO
,

HISTORICA
Campos do Jordão é formada por
três núcleos que ao longo do vale

se desenvolvem com a

característica de vilas: Abernéssia,
Jaguaribe e Capivari. Jaguaribe foi
o primeiro núcleo a surgir, com a

fundação da Vila de São Matheus

do lrnbiri, por Matheus da Costa

Pinto, em terras adquiridas do

brigadeiro Manoel Rodrigues
Jordão (que já eram chamadas de

Campos do Jordão).
Capivari surgiu no início do

século pelos esforços
urbanísticos e acurado

planejamento de
Emílio Ribas, sendo hoje o

centro turístico da Estância.

Através da Lei n° 2 140

de 1/10/1926. transforrnou-se

em Estância Hidromineral. e por

força da Lei n° 1844 de

17/11/1978, passou a

denominar-se Estância Turística.

1 -
r

PORTO
fORTALEZASEGURO

8 DIAS 8 DIAS

Desde 5x
Desde 5x

RS 102,00 RS 138,00

J-

1-

USS 158,40

DISNEY
II

7 DIAS MADRID

9 DIAS
Desde 7x

Desde 5x
USS 168,00
(Setembro)

I -.-----..a.1-

Latina, que construíram suas casas

de veraneio, e, então, começou a

mudar a fisionomia da cidade na

. década de 30. Foi quando Campos
do Jordão passou de cidade

saúde para cidade-turismo.

CIDADE COM
,

CARACTERISTICAS
TIPICAMENTE

,

EUROPEIAS
Campos do Jordão está situada ii
1.700 metros de altitude. no

coração da Serra da Mantiqueira. é
uma cidade com características

tipicamente européias. Seu clima é

reconhecido como um dos

melhores do País. Suas estações
são bem definidas, podendo-se
observar cenários de grande
beleza durante todo o ano.

É fantástico visitar Campos do

Jordão no outono, pois é quando
as folhas dos plátanos começam a

secar e a cair, adquirindo
colorações verdes. amarelas,
marrons e vermelhas. A cidade fica

com uma cor que dificilmente

vemos em outro lugar do País.

Também, tem a araucária que é a

CAPIVARI
PRINCIPAL
CENTRO
COMERCIAL
DA CIDADE

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

VIAGENS

Capivari é o principal centro
comercial da cidade,
concentrando uma grande
variedade de lojas,
restaurantes, lanchonetes e

malharias. Turistas de toda pane
circulam por suas ruas, praças e

shoppings, especialmente nos

finais de semana.

O estilo arquitetônico alemão

predomina. O clima e o ambiente

fazem com que as pessoas se

sintam como se estivessem na

Europa. Um dos prazeres de

Capivari é desfrutar da bela
paisagem e do movimento de

pessoas na rua.

Nas cercanias do centro comercial
estão o teleférico, que leva ao

I

Morro do Elefante. um lago onde

* Via

MACEIÓ/fORT
Saída: 9

Passagem aérea

Transfer, 7 noitê
com café

*Maati - Ci(1
Praia do Francês e

* fodaleza - City-tour,
(ingresSO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



aSSI
Vende-se uma geladeira industrial

com capacidade para 1 boi, com 3

portas, setninova, com pouco uso.

Tratar aqui no CORREIO DO POVO
ou pelo telefone:

370-8649, c/ Marià.

Gitessol 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.
ValorR$ 15.000,00.

Aceita troca por carro ou

terreno em Jaraguá do Sul.
Contato pelo telefone 371-5301.

Vende-se minimercado e açougue
com todo estoque mais

equipamentos - R$ 15.000,00.
Tratar na Rua Rio de Janeiro, 263.

Bairro Czemiewicz.
Em frente à Aqropecusrie

Rio da Ponte

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

localização central.
,

371-0286.
Valor R$ 55.000,00.

Aceito cetro, moto, caminhão.

•

Vende-se uma vídeo
locadora com + ou - 800

fitas, informatizada em

funcionamento.
Na Vila Lenzi, no valor de

R$ 10.000,00.
Tratarpelo telefone

371-8273

Vende-se, próximo do

PAMA, uma casa em

alvenaria com 3'quartos e

garagem. R$ 22.500,00-
negociável.

Tratar no 371-6112

� .

oveis
Vende-se chácara com 50

margas, sem morro, com

casa de alvenaria,
em Nereu Ramos. I

R$ 35.000,00.
Aceita carro até
R$ 8.000,00.

Tratarpelo telefone 371-6112

Vende-se uma casa em

Santa Maria/RS.
Cohab Santa Marta.

Ótima oferta.
Tratarpelo telefone

371-7685

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 1999

BOCA-DE-LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

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

111 - Madeira, num terreno ri 370,30m', na Rua Ricardo Hass - R$ 30,000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco deGoes - RS 23,000,00 - OFERTÃO
113 - Em construção, num terreno de 1 ,391 ,25m' - RS 42,000,00
114 - Alv, R, José Menegotti - NOVA BRASíLIA - de escuna ri loja
118 -lW, cl 108m', num terreno de 622,SOm', em Schroeder- RS 37,000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVÉITE PARA VER A

fir:1anciamento em 36 meses.

201 - Troca-se sala - CENTRO MEDICO ODONTOLÓGICO por terreno residencial
202 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9,000,00 de entrada mais financiamento

203 - JACÓ EMMENDOERFER c/1 suite + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS12_000,00 - Entrada mais financiamento
205 - No Conj. Residencial fMIGRANTES c/ 2 quartos, Pröx, Ferj - RS 40,000,00 - Entrada

mais financiamento
206 - PRÓX, BEfRA RIO CLUBE DE CAMPO - c/2 quartos e 2 bwc - RS 45,000,00
207 - SALA COMERCIAL - no MARKET PLACE - cl vaga de garagem
208 - "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"P,róx, Rodoviária c/1 suíte + 2 quartos
209 - ED, VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRQ- Ent. RS 20,000,00 + financ.

210 - PiÇARRAS, com 1 suíte + 2 quartos, cl elevador - RS 53,000,00
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed, "DOMINGOS CH)ODINI" com 83,00m'

ATENÇÃO NUMISMATAS!
Dispomos de cédulas e moedas nacional e

estrangeiras, a partir de 1967, para vendas.
Contatos pelo fone 348-1989 -Itajaí,

qualquer horário

TERRENOS
30t - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA ri 600m' - próx, Pret. Municipal- RS 25,000,00
302 - Na AV, BARÃO DO RIO BRANCO, com 2,OOOm' - Edificado com casa anliga
303- Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS1 00,000,00

101 - flJv, d 142,OOm', NUM TERRENO de 456,OOm', na VILA LALAU _ RS 69.500,00 304· AV, MARECHAL DEODORO ri 1 :930,18m' - R$ 380,000,00 - PARCELADO

102 - Alv, d270,OOm'- no Alto- CENTRO -1 suíte + 3 quartos + 1 bwc, salas jantarl estar 305 - TE'RRENO ri 572,80m'. nas proximidades do KOHLBAE:H - RS 26,500,00

ri,lareira, pemnutad apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Cemboríú. 306 - RIO CERRO ri75 morgos, riágua, palmitos, árvores nativas - RS 70.000,00
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20,000,00 307 - EXP, ANT. CARLOS FERREIRA, esq, c/Goiás - TERRENOd 1.243m' - �LPÃO ri7SOm'
104- TOMAZ FRCO, DE GOES, em alvenaria ri 3 quartos + dependência de emp, 308 _ Numa u da Erwino Menegotli - ri644'oom' - RS 21_500,00
105 - Alv, - SCHROEDER c/ 108m', terreno c/ 450m' - RS12,500,00· OFERTÃO 309 _ Lot "CAMPOSAMPIERO". RS 17,000,00
1 06 - OFERTÃO, alv no BAIRRO SÃO Luís, Entr, R$ 10.000,00 + PARCELAS/RS 310- Praia de Itaguaçu _ S. FRANCISCO DO SUL com 726m' _ Beira-Mar _ RS 70,000,00SOO,OMvIês "

107 _ Alv, LOT, CHAMPAGNAT _ AMIZADE _ RS 53.000,00 311.- Area em SCHROEDER C/2,016,OOm' PROX_ MIGUEL COUTO - R$15,000,00

108 - Sobrado em Alv"BARRA VELHA _ semi-mobiliado _ RS 55,000,00 !Troca por
.- 312 - ComercialWalter Marquardt 66Om', ri22m defrente pi asfalto - RS 30,000,00

Imóvel em Jaraguá do Sul, carro - Bem negociável 313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, ri5.280,OOm' ednicado com um galpão de 45Om',
109 - LOT. PRADI- JGUÁ ESQUERDO - sobrado em construção - R$ 60,000,00 314 - Área de 165,OOO.OOm' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 70_000,00
110 - Alvenaria c/piscina no CZERNIEWICl - RS 68,000,00 315 - 2 terrenos c/ 453,6Om', noJGUÁ ESQUERDO RS15.000,00cada lote,

TRANSENTULHO

COLETA DE
ENTULHOS E RESíDUOS

'''roK�
'I

� 371·2000

316 - ANGELO SCHIOCHET. conV REINOLDO RAU ri 55Om' - RS 70,000,OO!Negocjável
317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO CI357,75m' - RS17,000,00 cada - Negociável ,

318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546,80m' de área - RS 30,000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU ri 420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI- R$15.ooo,00
320 - CABO HARRY'HADUCH esq, c/ Ferdinando Pradi c/ 2,803,50m�
321 - VERSALHESri644,OOm'- RS18.000,00
322 - ÁREA de 5,OOO,OQm', em SCHROEDER - RS 35,000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389,969,00m'
325 - no Lot Dona Juliana na BARRA com 599,88m'- RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq, ri NEY FRANCO - área de 625,75m'
327 - na Rua Guilherme Hass - JGUÁ ESQUERDO - RS14,000,00
328 - ri880m' de área, c/670m' de área construída na Rua Emílio Stein - CENTRO
329'- PRÓX, DO CHAMPAGNAT ri615,35m'- RS25,000,00
330 - em GUARAMIRIM cr t. 1 01 m' de esquina - NO CENTRO

331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO I JGUÁ ESQUERDO, cl 429,00m' - R$ 25,000,00 -

NEGOCIÁVEL
332 - JOSE EMMENDOERFER esq. ri AMAZONAS - área de 1, 133,OOm'
333 - CHICO DE PAULA/ESQUINA ri 480,00m' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9,600,00
334 - CI 18,OOO,OOm' - na VILANOVAcom vista espetacular - R$ 25.000,00
403 - Apto. c/3 quaartos no RESIDENCIAL AMIZADE - RS 300,00
404 - Apto, c/2 quartos no RESIDENCIALAMIZADE - RS 240,00

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO.
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
461 - CASA no CENTRO na Rua José Fontana - R$ 600,00
402 - SALA COMERCIAL Av, Getulio Vargas - 10 andar - CENTRO - RS 250,00
405 - SALA COMERCIAL c/ 45m' - RUA PRES. JUCELlNO, EDlE ANA ISABEL· CENTRO
406 - SALA cl 150m'. próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407 - CASA MOBILIADA numa lateral da João Doubrawa - R$ 340,00
410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/ 315m', com Mezanino e 3 bwc
411 - APTO, c/2 quartos, cômodos bastante amplos, na PROCÓPIO GOMES
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO, c/3 dormitórios + sacada, grande - próx. Weg I - R$ 350,00
416 - APTO. c/1 suíte + 2 quartos - t;D. ARGOS - CENTRO - RS 500,00
418 - APTO cl suíte + 2 quartos no ED_ ISABELLA - RS 430,00
421 - SALAS COMERCIAIS c/ 60m', 120m' e 150m' - PRÓXIMOWEG I

424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - cl mobília - Ótima
para consultório ou escritório
425 - GALPÃO INDUSTRIAL cl 120m' - Na Ep, Pessoa esq. cl Felipe Schmidt - R$400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Casa próX.
Fleischmann

l cl 3 qtoS,Roya
bwc cOz.inha,

sala, '

área aberta,

garagem,. R$
lavandena

-

22.000,00

?�.C;.��.��I.�I�::��� : €@RREI@I)@.ß,@,Mfl: }���.C?��.�.?���:.��.?�.����!.?�.]�?�

'_UOBILIÁRIA
16"ave

VENDE
. últimas .

Aproveltem .

Edifícw
ptOS nO .

unidades a

Barão do RW
.

Klein - Rua
I uUe 2 qtoS,

com s ,

Branc.o endências,
demalS dep. lta sacada,

que!rachurras lamento
d +parceentra a nstrutora

direto com
a co

Casa próx. ,------------.
Indumak, com

248,00m2, contendo
2 suítes, 1 qto, de
mais dep., churras
queira, gar., para 3

carros, terreno com

I.200,00m2, ótima
vista para cidade _

R$ 110.000,00
últimas Ed"fício

, unidades !

João
d· II- RuaMAthe !

3 qtoS,
. h k com

plantHSC e ,

dnências,
� demais depen lamento

ad +pa,.ceent,. a construtora
direto coma

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

Fone: (047) 372-1594
CRECI612-J

Edifício
Mônaco, Rua
Ioão Marcatlo
- Centro, apto
de 1 e 2

quartos,
€Iitrada +

parcelamento
direto com a

'-- ..;.;;_ .....;;;__._.J construtora

Casa com 80,00m2, 2
qtos, demais dep.,

terreno cl 560,00m2-
próx. sinaleiro, ponte
Weg -Llha da Figueira

- R$ 20.000,00

Terreno Rua Cei.
Procópio Gomes

de Oliveira c/
700,00m2 (14x50)

- Valor

Negociável

Casa cl 72�00m2 - Rua

Bertha Weege, próx.
Salão 25 de Iulho/
Barra Rio Cerro, 1
suíte, 1 qto, demais
dep., terreno cl
690,00m2 - Valor

negociável

Terreno próx, 39'2 oorn2
Vierense ce;;; 19.000,00(l4x28) -

\

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

CRECI W 550-J

'OFERTAS DA SEMANA
IMÓVEL COMERCIAL

LOCALIZADO
na Rua Erwino

Menegotti, 129
TERRENO
COM 659,75m2
BOM PREÇO,
CONSULTE
NOS

CASA EM ALVENARIA

LOCALIZADA
na Vila Rau,
contendo 3

quartos e

demais

dependências
R$ 13.000,00
e assumir
financiamento

TERRENO

LOCALIZAPO na Vila Rau, com 312,00m2-
R$ 7.000,00 à vista

LOCAÇÃO
SALA CENTRO - nas proximidades do Angeloni
Rua Exp. Cabo Harry Hadlich
ALUGUEL: R$ 250,00

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

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTII

SALA MARECHAL DEODORO DA FONSECA
Centro
ALUGUEL: R$400,00

CASA MADEIRA BEM CONSERVADA
Vila Lenzi

'

2 quartos, sala, copa/cozinha, bwc, lavanderia,
garagem.
ALUGUEL: R$ 250,00

CASA ALVENARIA EM SCHROEDER
3 quartos, sala, copa/cozinha, bwc,

;

lavancerta.paraqem-
ALUGUEL R$ 250,00

APARTAMENTO EDIF. AMARILLYS

VILANOVA
1 suíte + 1 quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem, sacada c/ churrasqueira
ALUGUEL: R$ 300,00

APARTAMENTO 1 QUARTO ATRÁS DA
WEG II - Centenário
ALUGUEL: R$ 200,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua: Henrique Marquardt, 62 - Czer
niewicz - Terreno: 397,50 - Const:
200,00m2 - 3 dorrn. + sala + cozo +

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

Rua: Av. Mal. Deo(ljoro da Fonseca
- Lado Móveis Vieira - Calçadão -

Centro - Área: 144m2 - R$ 2.000,00

Rua: Av. Mal.Floriano Peixoto, 35 -

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

\

r--��==��----�

Rua: Roberto Ziemann, 413 -

Czerniewicz - 3 dorm.cl garagem -

R$ 300,00

Centro - 9° andar - 1

suíte + 2 dorrn, cl

garagem R$ 400,00

Rua: João
Marcatto, 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 estoque e

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

SAOPAULO PARANÁ

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

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

+ garagem - R$ 70.000,00

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

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

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

c,

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

liA Preferida" do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[p@[prn-São Paulo e

[p@[Q)[}{J�lUJ�-Paraná

Agradecemos a escolha,' estamos
. ."

sempre à disposição e procuraremos
melhorar cada vez mais oatendlmento

ao nosso cliente.

Rua: Julio tavares da Cunha Mello n°
107 - Centro - 3 darm. cl garagem -

R$ 500,00

Rua: Jorge Czerniewicz, 889 -

Czernie-wicz - 2 dorrn. cl garagem -

R$ 350,00

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

Centro - Calçadão
3° andar - 1 suíte + 2
darm. + dep. emp. cl
garagem
R$ 400,00

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

garagem.
R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - CLASSIFICADOS

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. Schiochet - centro - suíte, 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 + financ.
Cód. 3027 - Ed. Schiochet - cobertura, cl 2
suites + 2 qtos, 2 garagens - R$ 180.000,00
Cód. 3028 - Ed. Jacó Eri1mendoerfer - centro -

suite, 2 qtos, 2 garagens, semi-mobiliado -'R$
100.000,00
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo cl suite, 2 qtos,
sacada com churrasqueira - R$ 90.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suite, 2

qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
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.
;f cea. 3211 - Ed. Fragata - Jguá Esquerdo -

�::;,

1; NOVO - 2 qtos - R$ 20.000,00 + finane.

11 Cóc. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova - NOVO

:N
- 1 suite + 1 qto - R$ 54.000,00

m: CASAS DE ALVENARIA
w
.ii! Cód. 1002 - Centro - cl 230m2, cl 3 qtos - R$

118.000,00
Ii. Cód. 1007 - Centro - cl 300m2, cl suite + 2 qtos
ii' - R$ 140.000,00
h
'}
i;_:.

Cód. 1016 - Centro - cl 331 m2, cl suite + 3

qtos, piscina - R$ 260.000,00

�i Cód. 1022 - Centro - cl 150m2, c/4 qtos - R$
11 90.000,00
#
{� Cód. 1024 - Centro - cl 176m2, ponto comercial
" - R$ 170.000,00

i Cód. 1 026 - Centro - cl 117m2 cl 3 qtos - R$

h
69.000,00

!� ���'e;t�2:�t;entro
- com 4 qtos - R$ 120.000,00

'ii Cód. 1113 - Barra - cl 147m2, cl suite + 2 qtos

�l �:�. ��'g��,O�gUeira - cl 200m2, cl suite + 2

;.;.�.\ qtos - R$ 75.000,00
Cód. 1271 - Próx. Prefeitura - cl 270m2, cl

I suite, 3 qtos, piscina - R$ 110.000,00
," Cód. 1353 - Vila Nova - c/-Suite + 2 qtos, cl

, piscina - R$ 100.000,00

!} Cód. 1355 - Vila Nova - cl. 394m2 - sobrado, cl
4 suites - R$ 315.000,00
Cód. 1984 - Corupá - cl 298m2, cl suite + 2 qtos

"
- R$ 115.000,00

.�
·

..
l....
,

..:i••t.'..;.. ���O����
- Vila lalau - cl 96m', cl 3 qtos - R$

"

Cód -. 1372 - Vila Rau - Nova, cl 2 qtos - R$

M 26.500,00

CASAS MISTAS

TERRENOSD
'1 Cóo. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50.000,00

Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1.020m'
- R$ 60.000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinoldo Rau, cl 975m' -

'" R$ 280.000,00
Y Cód. 2014 - Centro - 421 m' - R$ 25.000,00
,,� Cód. 2072 - Amizade - 20.570m' - H$ 150.000,00

'0: Cód, 2093 - Vila lalau - R. Bemardo Dorn-busch,

ti, cl 421 m' - R$ 37.500,00

::Jt Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m'

ii: - 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
T asfalto - R$ 10.500,00

Cód. 2114 - Res. Papp - Barra - cl 430m' - R$
16.000,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - cl
42Óm' - R$ 22.500,00 cl asfalto
Cód. 2175 - Czerniewicz - c/1.141,40rn' - R$
25.000.00
Cód. 2193 - Figueira - lot. Juca cl 337,50m' - R$
12.500,00
Cód. 2216 - Jguá Esquerdo - cl 479,10m' - R$
27.000,00

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 28 DE AGOSTO DE 1999
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'I

AMIZADE - cl 200m2, cl suíte + 2 qtos -

Terreno cl 1 .140m2 -,R$ 130.000,00

CENTRO - cl 268,87m2,- cl suíte + 2-qtos -

R$ 15(lOOO,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

+ 3 qtos,

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

86.000,00

FIGUEIRA - cl 200m2, cl suíte + 3 qtos, cl
piscina - R$ 82.000,00

Cód.l009 :'"
CENTRO - cl 120m2, c/2 qtos - R$ 80.000,00

CENTRO - cl 280m2, cl suíte + 2 qtos - R$
150.000,00 - semi-mobiliado

Cúd.121-'-
NOVA .BRASILIA - cl 230m2, cl suíte + 2

qtos - R$ 96.000,00

Cód. 2231 - Rod. João lúcio da Costa - cl
1.350rn' - 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. 2357 - Vila Nova - cl 355,00m' - 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 pare.
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl
445rn' - R$ 27.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl

49.872,00m' - R$ 40.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Eil. Tower Center - 5'
andar cl 2 garagens. Entrega pl Fevereirol
2001 - R$ 28.270,00 + parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4· 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 117m2 - R$
90.000,00 ,

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

149.500,00m', cl casa madeira e cachoeira -

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

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

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

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 602 - Casa de madeira cl 3 qtos - ao lado
sindicato Rural - R$ 250,00
Cód. 603 - Casa de alv. cl 3 qtos - próx.
Breithaupt da Rua Reinoldo Rau - R$ 400,00
Cód. 604 - Casa de alv. cl 1 qto - Centro - ao

lado Walter Hille - R$ 220,00
Cód. 605 - Casa de alv. cl 18 cômodos - ideal

para fins comerciais - Próx. Angeloni - R$ 650,00
Cód. 613 - Casa de Alv. cl 3 qtos - Guararnirim
- R$ 220,00

Apartamentos
Cód, 617 - Quitinete cl 1 qto - Prox. Breithaupt
da ·Rua Reinoldo Rau - R$ 200,00
Cód, 622 - Apto cl suíte, 2 qtos + dep. Empregada
- Ed. Bergamo - R$ 380,00
Cód. 623 - Apto. cl 2 qtos + dep. Empregada no

Res. Vaira - R$ 380,00
Cód. 632 - Apto cl 1 qto - Ed. Nadine - em

frente DISAPEl da R. Reinoldo Rau - R$ 280,00
Cód. 634 - Apto cl 2 qtos + dep. Empregada no

Ed. Jaraguá - R$ 300,00
Cód. 635 - Kitinetes no Ed. Marquardt, a partir
de R$ 180,00
Cód. 639 - Apto. cl 3 qtos - ao lado Ed. Isabella
- R$ 350,00
Cód 644 - Apto cl 3 qtos - próx, Arroz Urbano -

R$ 380,00
Cód. 649 - �pto cl suite, 2 qtos - Ed. Silvio
Pradi - R$ 400,00
Cód. 650 - Apto. cl suite, 2 qtos - Rua Barão do
Rio Branco - Próx. Angeloni - R$ 320,00
Cód. 651 - Apto. c/2 qtos - Próx. Weg 1/ - R$
260,00
Cód. 654 - Apto cl suite, 2 qtos + dep. Empregada
- Ed. Ana Paula - em frente Pizzaria Caneri - R$
400,00

Salas comerciais
Cód, 660 - Sala comI. cl 30m2 - estacionamento

próprio - R$ 300,00
Cód. 66q - Sala cornI. cl 200m' - Próx. Weg 1/
- R$ 520,00
Cód. 667 - Sala comercial cl 100m' - Próx. Ed.
Isabella - R$ 400,00
Cód. 671 - Sala cornI. ri 250m' (incluindo mesanino)
na R. Bernardo Dombusch - R$ 800,00
Cód. 674 - Salas comI. cl 70m' - R. Reinoldo
Rau, ao lado Maluta - R$ 700,00
Cód. 683 - Salas comi cl 50m2 na R. Jorge
lacerda, a partir de R$ 300,00
Cód. 686 - Sala cornI. cl 40m' - Market Place -

4· andar - R$ 250,00
Cód. 687 -- Sala comI. cl 90rn' (incluindo
mesanino) lateral da Marechal - R$ 700,00
Cód. 696 - Sala cornI. ri 80m' (ideal pl consuäório)
- Ed. Gardênia - próx. Barão Video locadora - R$
30000

DISPOMOS DE FI�ANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC �D PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS
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Girassol
IMÓYEIS

Residencial GRACE KELLY

371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

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 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 I Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vIr
Apto OK 96 3 Amizade Res. Amizade - 10 andar 15.500 Assumir - CEF

Apto OK 147 3 Baependi Ed, Cristina - 20 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 Yoltolini 13.000 Parcelado

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

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

Lotes 483 14.0 x 34.5 Santa Luzia Residencial Geraniun 8.000 R$ 150,00 mensais

Lotes 600 13.0 x 46.0 B�rra 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 /7 Km Centr

"lt»-. .

• Vende-se duas casa no final da Ilha da Figueira ao preço de R$
10,000.00, negociável
• Vende-se casa em alvenaria próximo a Malhas Menegotti ao

preço de R$ 18.000,00 - negociável
• Vende-se casa ao lado do Fórum com 190m2 - toda com tijolos
macisso, 2, quartos, dependência de empregada, J suíte, 2 cozinhas,

! 3 salas. garagem, 2 banheiro, copa, lavanderia. churrasqueira, toda
murãda, excelente acabamento - R$ 130.000,00 - Fica parte de
móveis imbutido
• Casa nos fundos do estádio do Juventus - lote com 375m2 - casa

em alvenaria com 200m, 3 quartos, 2 banheiros, cozinha com os

móveis, sala, copa, lavanderia, garagem pl 2 carros, 2 dispensa,
portão eletrônico, antena parabólica, telefone, salão de festas de
100m2 - equipado - R$ 75.000,00 - aceita apartamento no centro.
• Casa na Rua Amazonas. lote com 330m. casa com 4 quartos. sala,
copa, cozi nha, lavanderia, garagem de madeirá. toda murada - R$
30,000,00
• Casa emal venaria na Praia do Erwino - com 3 quartos, sala,
cozinha. copa, garagem, mobiliada, I banheiro, toda murada, semi
nova - R$ 35.000.00
• Casa próximo ao Caique - 3 quartos, sala. cozinha, banheiro,

.

lavanderia, churrasqueira, garagem para 2 carros, toda murada, com
rua asfaltada - R$ 35.000,00
• Casa em alvenaria semi-nova localizada próxima a Gruta em

Ribeirão Molha, com I suíte, 2 quartos, I banheiro social, 2 salas,
Cozinha, lavanderia, garagem - R$ 27.000,00
• Casa no loteamento Divinópolis, terreno com396m2, com casa

de alvenaria de 123m2• com I suíte, 4 quartos, lavanderia, 2 banheiros,
sala, cozinha, garagem - terreno com 396m2 - preço R$ 42.000,00-

TEMOS VÁRIOS LOTES A SUA DISPOSIÇÃO
- CONSULTE-NOS

.

.
. cl3 qtos, sala,

. do Erwtllo
,

.

• Casa na prma _-

fica movels -

b c garagem, J' Ocozinha, wc,
2 R$ 33.000,0

terreno com 600m -

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

CASAS

• Casa em Alv.:

180m2, 4 quartos -

lote com 329m2 -

Vila Lalau - R$
50.000,00 - aceita
troca carro/casa

\

• Casa em Alv.:
100m2 (tijolo à

vista), 2 quartos -

lote com 405m2 -

R$ 45.000,00 -

Bairro Centenário

• Casa em Alv.:

104m2, 3 quartos
(suíte) - lote com

300m2 - Chico de
Paula - R$
22.000,00 (parcela!
carro)

-

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

- Casa na Rua Amazonas com 4 qtos sala
copa, cozinha, bwc, garagem _ R$ 33.000,00- nego - terreno com 330,00m2

.,

-Casa na Rua
Francisco Winter -

Iguâ Esquerdo - Próx.
ao Juventus, com 3

qtos, 2 bwc, cozinha,
s,ala, lavanderia, 2
dispensas, garagem
para 2 carros, total de
200m2 - terreno com

375,00m2 - R$
75.000,00 - nego

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - CLASSIFICADOS

Creci 1749-J

CASAS DE ALVENARIA
ReI. 1219 "Corupá . c/ 120m' . 2 dorm .. piscina .. RS
70.000,00
Ref. 1240 - Centro· sobrado comercial - 4 salas, 2 aptos
· R$160.ooo,00· Parcela
ReI. 1319· Vila Nova· C/256m'-1 suile + 3 dorm., 3 saias,
plscina- RS110.000,00
ReI. 1337· Amizade· c/98m', 3 dorm. próx. ao Theilaeker
· RS 28.000,00
ReI. 1353· Préx. Aearar· C/260m'·1 sufts + 2 dorm.· RS
130.000,00
Ref. 1354 - Barra - 2 suítes + 3 darm., cl piscina - 380m2 .

· RS 145.000,00
Rel.13SS· Barra ·C/150m'·2dorm. + 1 suúe- RS95.000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz - c/234m2• sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00
ReI. 1394· W. Rau· cl210m'-1 suite + demais dep.· RS
68.000,00 + linane. RSSOO,aO ·17 anos (S.O. 60.000,00)
ReI. 1402· Vila Nova· 3 dorm .. c/160m'· RS 59.000,00
ReI. 1406· Vieiras· cl 124m'· RS 23.500,00 + financ. RS
103,00 pl mês -19 anos (S.O. 11.400,00).
ReI. 1423· Czemiewiez· c/124m'· 3 dorm.· RS 35.000,00
entrada + linsne. RS 390,00-10 anos.
Rel.1430· W. Rau· e/160m'· Llo. Renascença· RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00 - 14 anos
ReI. 1433· Amizade· cl 170m'· 3 dorm. ·8 anos RS
109,00
ReI. 1434· Amizade· Lol. Champeqoat- C/240m'-1 suite
+ 2 dorm .. FiS 82.000,00 + Ilnanc.RS1.300,00 - 8 anos.
ReI. 1439 - aarra- tot. Papp' c/242m'· 2 dorm. + 1 suite
· piscina - terreno cl 1.209m' - RS 160.000,00
ReI. 1440 - Jguá Esquerdo· suite + 2 dorm .. RS 65.000,00
Ref. 1453 - Nova Brasília - c/260m2 - cl piscina- 3 darm.
+ 1 suíte- RS 110.000,00
ReI. 1455· Tila scnuber- c/100m'· 1 suite + 2 dorm .. RS
16.000,00
ReI. 1467 ·João Pessoa· c/140m'· 3dorm.· RS57.000,00
ReI. 1469 . Amizade: cl 100m' . 1 suite, 2 dorm .. RS
27.000,00
ReI. 1472· Jguá Esquerdo· cl 141m'· 3 dorm.· RS
35.000,00 + finane. CEF· 8 anos- RS 225,00· (S.D. R$
14.800,00).
Ret. 1473 - Czerniewicz - c/70m2 - terreno c/420m2 - 3
dorm .. RS 50.000,00

.

ReI. 1474· Centro· e/268m'- 1 suite + 2 dorm .. RS
150.000,00

.

Ref. 1489 - Czerniewicz - c/104mL 2 darm. - terreno cl
596m'· RS 35.000,00
Rel.1494· W. Rau . xl 141,39m'- suite + 2 dorm.· RS
70.000,00
ReI. 1496· Rio Molha· 1 casa c/80m' + 1 casa e/63m'
· terreno cl45.333m'· RS 58.000,00
ReI. 1497· Vila Rau· cl 100m'· 1 suite, 2 dorm.· RS
9.000,00 + linane. HSBC· RS 374,00·20 anos

ReI. 1499· Vila Rau· c/156m'· 1 suite. 2 dorm.· RS
68.000,00
ReI. 1500· Eslrada Nova· c/121 ,50m'· terreno c/2.500m'
· RS 38.000,00

, ReI. 1505 . Centro· c/260m'· suite + 3 dorm .. RS
115.000,00
Ref. 1511 � Czemiewicz- c/235m2 - 2 dorm, - salão festas
· RS 80.000,00
ReI. 1516· Jguá Esquerdo· cl 180m'· 3 dorm.· RS
30.000,00
ReI. 1517· Amizade· c/177m'· 3 dorm.· terreno c/420m'
· RS 18.500,00 + finane.
ReI. 1522 . Czerniewiez . c/203,92m'- 2 suítes- 2 dorm.
· RS 140.000,00
Rel.1524· Vila Nova·C/221m'·5dorm.·2 bwc- RS65.000,OO
ReI. 1528· LIo. Santo Antônio· c/SOm'· 2 dorm.· RS 8.000,00
Ref. 1530· Czemiewicz· c/128m'· suite + 2 dorm.·RS 67.000,00
ReI. 1531·Amizade·c/1SOm'·suite+2dorm.· RS95.000,OO
ReI. 1.533 . Jguá Esquerdo· c/l 01 ,50m'· suile + 2 dorm.
· RS 57.000,00
ReI. 1534· Vila Lenzi· e/85m'· 3 dorm.· RS 32.000,00
ReI. 1535 ·lIha da Figueira· c/248m" 1 suites + 2 dorm.
· terreno c/l.200m'· RSll 0.000,00
ReI. 1543· Vila Lenzl- c/SOm'· 3 dol1ll.· RS11.ooo,00+ financ.
Ref. 1545· Estrada Nova· c/70m'· 3 dorm .. RS 25.000,00
(quitado) ou R$1 0.000,00 + finane.
Ref. 1547 � Czerniewicz· c/120m2• suíte + 2 darm. -

terreno c/435m'· RS 55.000,00
ReI. 1548· Rua Joinville (Ialeral) . cl 98m' -terreno cl
525m'· RS 40.000,00
ReI. 1552· Amizade· Llo. Champagnal· sobrado (em
const.) c/200m' . 2 suítes + 2 dorm .. RS 135.000,00
ReI. 1553· Rio Molha· cl 96m'- próx. Gruta· 3 dorm.·
lerreno clSOOm' . RSI3.000,00
ReI. 1556 . Ilha da Figueira· cl 90m' . 3 darm.. RS
25.000,00
ReI. 1558· centro- cl 180m' ·4 dorm .. ehurrasq. cl bwe
· RS 95.000,00

.

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

ReI. A· 52· Cond. Amizade· C/72m'· 2 dorm .. RS 250,00
ReI. A· 54 . Ed. Sehiochet . Centro· cl 182m'- suite + 2
dorm.· RS 440,00· Centro
ReI. A· 58· Ed. Cristiane Monique· Cenlro· e/90m'· 2
dorm.· dep. emprego e/bwe· RS 330,00

�
Ref. B - 54 . Lot. Santo Antônio - casa mista c/103m2, 3
dorm.· RS 150,00
ReI. B· 61 . Casa alv. c/180m'· Cenlro· 4 dorm., 2 bwe,
garagem pi 2 carros· RS 550,00

SALAS COMERCIAIS
ReI.C·4· Amizade· R: ArturGhunler· C/9Om'· RS 380,00
ReI. C· 24 . Baependi . R: Adélia Fischer, 711 . c/160m'
·2 bwe· RS 600,00

IEBB.EtIQS
f

ReI. E ·1 . Centro· RS 330,00
I

APARTAMENTO

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 darm. - Czerniewicz
• cl 1 03,95m'· RS 48.000,00
Ref. 4101 . Ed. Verona - 2 darm. - Czernlewicz - RS
35.000,00
ReI. 4106· Ed. Juliana ··Centro·l suite + 2 dorm.· RS
59.000,00
ReI. 4107· Ed. Mariana Crlstine- Vila Baependi· c/147m'
·3 dorm.· RS 48.000,00
Ref. 4110 - Aptos. c/1 suíte + 2 dorrn.> Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entr.· saldo a combinar).
ReI. 4114·· Ed. Hortància- Nova Brasilia· e/142m'- 3
dorm.· RS 58.000,00
ReI. 4118· Ed. Maguilú· centro- e174m'· 2 dorm. RS
15.000,00 + linanc. 11 anos· RS 440,00· (S.O. RS
27.000,00)
ReI. 4119· Ed. Carvalho· centre- cl 198m'- 5' anoar- 2
garagens· RS 99.000,00 (mobiliado)
ReI. 4126· Ed. Amizade- Amizade· 3 dorm.· RS 15.000,00
+ lina'ne. CEF 15 anos RS 370,00· (S.O. RS 28.000,00)
Ref. 4127· Ed. Därnarys- Czerniewicz- c/110m2·suíte +

2 dorm .. RS 45.000,00
ReI. 4136· Ed. Petúnia· Nova Brasma·2 dorm., 2 bwe,
cl jogo de coztnha- RS 56.000,00
ReI. 4139· Ed. Barão Rio Branco· Centro- c/145m', suile
+ 2 dorm., 2 bwc- RS 55.000,00

SALASCOMERCIAIS'OUTROS:
ReI. 1149· Rio Molha· Chácara cl 3.S00m'- Casa alv.·
2 lagoas· RS 60.000,00
ReI. 3023· Estrada Garibaldi· chácara cl 184,800m'·
casa alv.. água corrente- pastagem - rancho - a 13km do
centro- RS 75.000,00
Ref. 5014 . Centro - sala comercial - cl 312m2 - 2

pavimentos- RS 78.000,00
ReI. 5015· Sala comi e/61m'· Centro· Ed. Chiodini·
Calçadão- RS 28.000,00
ReI. 5017 . Sala comi cl 29m' . Vila Ncve . Cond. Ed.
Alberto Marangoni . RS 15.000,00
ReI. 7008· Estrada Nova· 1 galpão (inacabado) c/320m'
+ 1 galpão (pronto) c/200m'· RS 25.000,00

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
ReI. 2030· c/288m'· São Francisco do sur- RS 6.500,00
ReI. 2038· Penha- Terreno cl 5:257m" ao lado do Beto
Carrero- RS 20.000,00 )

ReI. 2163 . Enseada· cl312,50m'- RS 7.000,00
ReI. 2185· Barra Velha· c/280m'· RS 4.ooo,00(parcela)
Ref. 2225 - 1 terreno cl70.000m2 • lugar cl vista pIo mar

· Palhoça- Enseada de Brito· RS 130.000,00
ReI. 4133· Florianópolis· Edif. Pes.Jtambé- apto C/60m'
· c/ mobilia- RS 38.000,00
ReI. 4140· Ed. Caprlsorrento· Praia ltaperna- C/50m'·
semi·mobiliado· RSI6.ooo,00

CASAMISTA
ReI. 1461 . João Pessoa· c/78m'- RS 17.000,00
ReI. 1480· Corupá . c/I DOm'· R.S 40.000,00
ReI. i508· Vila Làlau- e/135m'· 3 dorm .. 2 bwc- RS
30.000,00
Ref. 1510· Amizade· casa nova- cl 84m2. 3 dorm.

terreno c/720m'· RS 18.000,00

TERRENOS
ReI. 2130· CI 1.940m'· Vila Lenzi . R$ 90.000,00
ReI. 2147 . 7.805m' . Centro· Próx. Kolhaen· R$
195.000.00
ReI. 2150· c/450m'· Em Irente ao Salão'Amizade- RS
7.000 + 12 x RS 584,00
ReI. 2155 . cl 618.30m'- Lol. Sto. Antônio- Nereu . RS
9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
ReI. 2191 . e/l 0.080m' . próx. recreativa Marisol (ao
lado)· RS 380.000,00 (comercial)
ReI. 2192· c/4.658m'· João Pessoa· RS 50.000,00 + 50
meses de RS1.207,00
ReI. 2195· c/560m'· Lto. Campo Sarnpiero - RSI9.5OO,00
+ 16 parcelas de RS 349,24 I

ReI. 2199· C/729m'· Trevo Weg II· Rua Joinville . Lugar
alio. 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· c/562m' . Ilha da Figueira· RS 8.000,00
ReI. 2217 . cl 395m'- Vila Lalau- RS 20.000,00
ReI. 2218· C/688,50m" LIa. Sto. Antonío- RS 9.000,00
ReI. 2221 . C/569,68m" centro- RS 25.000,00
ReI. 2224· c/392m' . Lot. Centenário- RS 18.000,00
ReI. 2227 . cl 681 m' . ceníro- RS 27.000,00
Ref. 2228· d 500m2. Nova Brasllia . próx. Móveis'Gomes
· RS 53.000,00
ReI. 2234· c/531 ,75m'· Três Rios do sor RS6.500,00
ReI. 2233· C/642,53m'· Czerniewiez· RS 27.000,00
ReI. 2237· e/439m'· Lto. Centenário· RS 7.000,00 +

finane.
-ReI. 2238· c/2.598.75m'· Três Rios do Sul· RS 25.000,00
ReI. 2240· C/486,33m' ·lIha ela Figueira· Lto. Divinópolis
· RSI3.500,00
ReI. 2242 . c/471 ,96m'· Vila Nova· RS 25.000,00
Ref. 2245 . cl 491m2. Vila Lenzi - Uo Piermanln· RS
15.000,00
ReI. 2246· C/465m'· Ilha da Figueira· Llo.Piazera I· RS
9.000,00
ReI. 2247· C/604m'-lIha da Figueira· R$15.ooo,00
ReI. 2248· C/2.475m'· Vila Lenzi· RS 17.000,00
ReI. 2250· c/319m'- Amizade· RS 10.000,00
ReI. 2241· cl 1.361m'· Czerniewiez· RS 14.000,00
ReI. 2252· c/400m' ·lIha da Figueira· em frenle Indumak
· RS 19.000,00
ReI. 2253 . c/ 448m' . São Luis· Lto. Imperador· RS
10.000,00
ReI. 2254· e/450m'· Chico de Paula· próx. Menegolli
Induslrial . RS 5.000,00

REF 1240
Centro - sobrado cornl. " 4 salas comerciais -

2 aptos, estacionamento - R$160.000,00

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

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

Barra O Lot. Ouro Verde - cl 58m2 - 3 dorm. -

R$ 19.000,00

Czerniewicz - cl 128m2 - suíte + 2 darm., sala em

2 ambientes - NOVA - R$ 67.000,00

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

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

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

martmartâ netuno.com.br

TERRENOS
• Rua Pastor Albert Schneider (Lot. VENO VOLKMANN) - R$ 6.800,00 • A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00
+ parcelamento
• Rod. SC 41ç (LOT. HARDT) Lotes - A$ 10.000,00 - A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00 e SALDO parcelamento
até 50 meses.
• Rua João Januârio Ayroso - Lote co 600m2 (esquina) - R$ 1.6.000,00 - (aceita automóvel tipo POPULAR - ano e

moo. 97/9B e SALDO PARCELADO
• Rua Pastor Albert Schneider (a eOOmls. da Malwee) - R$ 15.000,00 - neqociável

CASAS
• CENTRO - Rua João Planinschek - TERRENO com 1.036m2 - edificado com uma casa de alv�naria de 2 písos:
Térrec . sala comercial de 90m2, garagem pera 2 carros. banheiro e churrasqueira - 211 PISO: APARTAMENTO da
146m2, com 3 quartos, 2 banheiros dep. para empregada, copa, cozinha, dispensa, lavanderia e 2 sacadas: Anexo:
01 - construção de alvenaria de 140m2 com uma sala de 80m2 - 1 sala de 30m2 e 3 banheiros e 2 salas (escritório)
· Anexo 02 - construção de alvenaria de 70m2 com refeitório, garagem e churrasqueira - R$ 250.000,00 (negociável
e aceita imóveis como parte do pagamento).
• VILA LENZI - Rua Elpidio Martins (próximo Colégio Giardini Lenzi) - Casa de alvenaria de 308m2, sala TV e estar,
coinha ampla, 4 quartos, bwc amplo e garagem e PISO: SUPERIOR: Churrasqueira, lavanderia, banheiro e área
ampla. Terreno: 392m2 (todo murado) - R$ 65.000,,00 (negociável e parcelado)
• JARAGUÁ 99 - a 2 Kms da MALWEE - Rua Bertha Weege - CASA de ALVENARIA com 4 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, dispensá e garagem - Terreno 643m2 - R$ 50.000,00 (aceita automóvel até A$ 8.000,00 e I
ou sitio)

sinos
RIO DA LUZ - a 2 km da CEVAL - Terreno com 543,000m2, com muita água, próprio pata pastagem e lagoas. com
energia elétrica, edificado com um galpão de madeira - A$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis té o valer
de R$ 50.000,00).

Lindos lotes residenciais - em vários pontoa > loteamentos aprcvadoa ;

prontos para construir.
Venha morar no que é BOU

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

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

- (toda murada)
SALA COMERCIAL - Rua João Januário AYROSO - 125m2 - R$ 500,00 com telefone

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

FONE: (047) 372-2734
VENDE

t

TERRENOS
1 - Terreno cl 1.044,50m' (28,OOx37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na

Barra - (defronte Ciluma)
2 - Terreno cl 358,00m' (14x25,60), Loteamenl0 Jardim da Barra, Rua Marcos Girolla
- R$ 19.000,00
3 - Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
4 - Terreno cl 26,126,00m' (50x522,50) - R. lrineu Franzner - Tifa Martins - R$ 55.000,00
5 - Terreno cl 600,OOm' - Rua Victor Satler, na Barra - R$ 15.000,00
6 - Terreno no Resid'eneial Imperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo
até 10 x - Talai R$ 11.000,00
7 - Térreno cl 408,70m', Jardim Hrusehka II - R$ 4,000,00 + 30 x R$ 334,00
8 - Terrreno cl 364,00m', Rua asfallada, próximo CAIC, Bairro São Luís - R$ 8.500,00

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

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

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

2 - Sílio cl 125.000,00m', edificado cl uma casa madeira
II, lado pequeno, e dois riachos de água - R$ 20.000,00

CASAS

de 56,00m' - Rio Cerro

l-Casade alvenariae/60,OOm'-Terreno cl718,00m'- Rua Julio Pedri - Vila Nova- R$42.000,00
2 - Casa em alvenaria cl 157,OOm2 mobiliada e mais uma e/60,00m' semi-acabada, terreno cl
2.013,28m', localizada à Rua PastorAlbert Schneider, sin°. Aceita outro imóvel como parte em
pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$130.000,00- Negociável
3-Casamadeiradois quartos, demais dependências, doisgalpões em alvenaria, um com 60,00m'e
outro com 50,COm'- Rua Willi Günther, na Barra - R$30.000,00
4-Casa alvenaria com 250,00m20utra com 180,00m' - duas salaseom 72,00m' emaisum galpãoem
alv. e/66,00m' - Terreno com 1.677,OOm2- Rua Rio Branco, quase esquina Reinaldo Rau - R$
400.000,00 (negociável).

APARTAMENTOS
1 - Edifício com 2 pavimentostendo a área total de404,00m', com 4 aptos, 4 garagem, churrasqueira
-rua Egídio Busarella, 324-Lot. Papp, na Barra, áreanobre- R$110.000,00- 70"10de entrada -satco
aeombinar

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl36,00m', RuaAngelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00
2 - Sala comercial cl 1 OO,OOm', Rua PastorA. Schneider, 871 , na Barra - R$ 400,00
3-Salaeomereialcl45,00m'- RuaAngelo Rubini, 1005, na Barra - R$270,00
4 - Apartamento cl 1 quarto, 2 bwc, garagem - RuaAngelo Rubini, 1223, na Barra - R$ 230,00
5- Apartamento cl 1 quarto, 2 bwe, garagem e demalsdependências - Rua EreílioBertoldi, (Rua 508),
na Barra - R$180,OO
6-Apartamenlocl2quartos, garagem, RuaJoaquimA. Girolla, 21 o- Lot. Papp, na Barra- R$290,00
7 - Apartamentocl2 quartos, garagem, RuaAngelo Rubini, 880, na Barra -R$ 250,00
8-Apartamentocl2 quartos, garagem e demaisdependências, Rua Egídio Busarella, 324, na Barra-
R$270,00 /

9 - Apartamentocl3 quartos, garagem edemaisdependências, Rua PastorA. Schneider, 1187, na Barra
-R$225,ÓO
10- Apartamento cl3quartos edemais dependências, Rua 508, na Baria - R$ 230,00
11 -Apartamentocl3quartosedemaisdependêneias,Rua PastorA Schneider, 759, naBarra - R$230,00
12-Casaalvenariacll quartoedemaisdependêneias, Rua IrmãoLeandro, 3400-TrtaMartins-R$150,00
13-Casa de alvenariacl3 quartos, garagem edemaisdependêneias, Rua Wo)fgangWeege, s/n°, na
Barra-R$200,00
14-Casa dealvenariacl3quartosegaragem edemaisdependêneias, RuaAbramo Pradi, s/no,naBarra
-R$230 00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

.1

- Apartamentos novos cl3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço é garagem - Edifício
com salão de festas e churrasqueira - Rua Pedro Avelino Fagundes, esq, cl Rua Santos

Dumont, Bairro Vila Lalau - R$ 47.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq, com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto, cl 1 suíte + 2 qtos ou 1 suíte + 1 qto e demais dep., todos têm sacada cl churrasqueírz. Ent. a partir de R$ 17.700,00 + parcelas
a partir de R$ 757,73 corrigidas pelo Cub,

'

Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m', com suüe + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais depenQêneias, com 2 vagas de garagem. Ediefeio 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 Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- 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 1804,72).
- Condomínio Residencial Phoenix - Apto c/ suíte + 2 qtos, 2 vagas de qaraqem. - assumir parcelas de condomínio de construção,

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

Casa em alvenaria cl 3 quartos e demais dep. - Rua João Planinsehek, 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, sala/copa, cozinha e banheiro - Sehroeder, em frente à Neki Confecções.
Apto, cl 2 quartos, 2 bwe's e demais dep. - Rua Eleonora Satler 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, Sehioehet

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

Apartamentos no Ed, Dianlhus - Rua Marina Fruluoso esq. cl Ânge)o Sehioehet, cl suíte + 2 quartos, dep. empregada e demais dep,
(sacada cl churrasqueira., 2 vagas de garagem), prédio com salão de festas e piscina.
- Aptos no Condomfnio Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli, Vila Nova (1' locação), com suíte + 1 ou 2 quartos e demais dep.,
sacada cl churrasqueira, garagem e box para depósito.
Casa alvenaria 4 quartos e demais dependências - Rua José Ersehing - fundos Carrocerias HC

Apto 1 quarto e demais dep. - Rua Guilherme Hering 70, Ed, Eriea

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



8 - CLASSIFICADOS
..... '" " ..... .... "", .. , "". . .... n ,. '.'

JARAGUÁ DO SUL, 28 DE AGOSTO DE 199
............................................................ ·11@8RR�18b:ß8mp·8·�,8J······················································· .... �

li • •
RANCHO IMÓVEIS CRECI820-J

I( RANCHO
Fone: 373-0283 - Guaramlrlm Rua 28 de Agosto, 1467-Centro-Guaramirim-SC

IMOVEIS Fone· 371-8799 - Jaraguá do Sul RuaBarãodoRioBranco,411-C�ntro:JaraguádoSul-SC•

Internet: www.rancholmovels.com.br

REF. 430 - Casa de alvenaria com 104,00m2, 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 João Pessoa,
com 3 quartos, 2 salas, 2 bwc, cozinha, despensa, lavanderia, garagem Murada. Terreno com

509,OOm2. Valor: R$ 28.000,00 (aceita carro ou terreno de menor valor).
REF. 301 - Casa de alvenaria com 120,00m2 na Rua Helmut Hansen, Bairro Jaraguá
Esquerdo, com 3 quartos, corredor, copa, cozinha, sala de estare jantar, bwc ein hidrina�sagen
·e bwc de serviço, churrasqueira com salão de festas, despensa e lavanderia. Antena parabólica,
tv a cabo e porteiro eletrônico. Terreno com 420,00fn2.
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. 77 - Terreno com 405,00m2, na Rua Ricardo Grimm (Próximo ao Posto Marcolla).
Valor: R$ 15.000,00.

'

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

-

IMÓVEIS EM GUARAMIRIM

REF. 506 - Casa de alvenaria cl 300m2 na Rua 28 de Agosto. Valor R$ 110.000,00.
REF. 304 - Casa de alvenaria cl 150m2 na R. Agostinho V. Rosário. Valor R$ 60.000,00.
REF. 654 - Casa de alvenaria cl 104m2 na R. Pedro F. Klein. Valor R$ 20.000,00.
REF. 432 - Área comercial com 26.000m2 de terreno e 900m2 construído, com lanchonete

equipada, salas comerciais, oficina e área residencial com 4 quartos, 2 cozinhas, bwc, área de
serviço e garagem. Junto à Rotatória, na BR 280, KM 58. Valor: R$ 250.000,00
Lotes a partir de R$ 8.500,00 financlados em até 60 meses, no Loteamento
Jardim Santa Rita, próximo à Breitkof. Venha conhecer!

. '

JARAGUÁ DO SUL - APARTAMENTOS
Residencial Clarice Koch
- Apto 204 - áreas de: 115,66m2 total e 68,69m2 privativo - 2 quartos - R. Marina Frutuoso
Entr. de R$ 26.768,84 + 27 parco de R$ 508,43. Previsão de chaves 30106/2001

Edifício Pérola Negra
- Apto 601-áreas de 173,30m2 total e 1 07.12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr de R$ 53.814,39 + 11 parco de R$ 844,81. Previsão de chaves 30106/2.000
- Apto 1 Ot-áreas de 173,30m2 total e 107, 12m2 privativo - Suíte + 2 quartos - R. Marina
Frutuoso - Entr.de R$41.359,69 + 11 parco de R$ 844,81. Previsãode chaves 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 paramorar'
- 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 parco de R$ 832,24. Previsão de chaves 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 parco de R$ 623,23. Previsão de çhaves 31/1 012002.

Residencial Esmeralda .

Aptos cl suíte + 2 quartos - Área total de 21 0,34m2 e privativa de 128,78m2 - Àua João Picolli
Entrada de R$ 968,13 + 65 parco R$ 968,13 (1 Q andar) e Entrada de R$ 1.062,33 + 65 parco R$
1.062,33 (demais andares). LANÇAMENTO.
Aptos cl suíte + 1 quarto - Área total de 105,73m2 e privativa de 64, 74m2 - RuaJoão Picolli -

Entrada de R$ 486,64 + 65 parco de R$ 486,64 (1 Q andar) e Entrada de R$ 533,99 + 65 parco
de R$ 533,99 (demais andares). LANÇAMENTO.

Início das obras: Janeiro/2.000 e previsão de chaves Fevereiro/2.004.

Residencial Talismã

Apto 302 - Área total de 123,59m2 e privativa de 69,90m2 - Suíte e 1 quarto - Rua Jorge
Lacerda - R$ 55.000,00 (negociáveis). Previsão de chaves 31/12/1999
Apt0401 - Área total de 202,41 m2 e privativa de 124, 16m2 - Suíte (cl hidro) e 2 quartos - Rua

Jorge Lacerda - R$ 95.000,00 (negociáveis). Previsão de chaves 31/12/1999.
Preços dos apartamentos válidos até 31108/99 .

IMÓVEIS! O CORRETO É COM O CORRETOR
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VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS

VENDE

Jardim São Luiz
Casa em alvenaria com

80m2, terreno com 380m2
- R$ 20.000,00,
2 quartos, banheiro,
cozinha, lavanderia, sala,
garagem

VENDE
'CASAS ---------------------

115 - VIEIRAS - Sobrado com 238m2, 3 quartos, demais dep. - R$ 85.000,00
121 - VILA RAU - Sobrado com 210m2, 1 suíte, 2 quartos - R$ 130.000,00
122 - FIGUEIRA - Alvenaria com 230m2, 1 suíte, 4 quartos - 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
TERRENOS __

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 742m2, Rua Ir. Leandro prox. Salão União - R$ 7.500,00
211 - JGUÁ ESQUERDO - Terreno com 345m2, Rua João Januário Ayroso - R$ 25.000,00
216 - BARRA - Terreno com 709m2, próximo ao posto Km 7 - R$ 17.000,00
APARTAMENTOS ___

Ref. 502 - EDIFíCIO MATHEDI
3 dormitórios, sala de estar, sala de jantar,
garagem e demais dependências - Rua João

Planinscheck - R$ 38.000,00

Lar Imóveis

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

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

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

Lotes Financiados clParcelas de Hum saláriomínimo no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Santo Antonio.

Lote na Rua Angelo Minel cl 300m2•
Lote na Rua João Planinschek cl 330m2.

Apartamento Condomínio Amizade - entrada mais financiamento.

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

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

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

Vende-se video locadora com

1.300 fitas em

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

LEIA - LIGUE - ANUNCIE -

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

Aproveite as oportunidades
que o CORREIO DO POVO está

dando para você,
Confira as melhores ofertas

da semana.

Vende-se piscina defibra
com equipamentos

e acessórios.
Tratar 371-6215

Vendo telefone prefixo 371

por R$ 500,00.
Tratar pelofone 372-2559

com Henrique
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132 Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 1999

Novo Vectra modelo 2000
o Vectra, depois de três

anos de vida da segunda
geração, passa pela
primeira reestilização, e

já está chegando às

concessionárias ainda

este mês. O modelo

original foi mantido,
apenas algumas
pequenas mudanças
para atualizar a imagem

mundialmente formada,
já que é o quarto modelo
familiar mais vendido
em toda a Europa,
ficando atrás do BMW

Série 3, Audi A4 e

Volkswagen Passat, mas
no Brasil ele é um
sucesso maior ainda
sendo o rriais vendido
sedã de luxo. A nova

versão contará agora
com grade dianteira

cromada, que junto com

as novas lentes dos
faróis, toda·

transparent�, forma
grande combinação. Os

pára-choques e os frisos
laterais são de série e da
cor do veículo, os faróis
de neblina são mais
discretos e em tamanho
reduzido, as saias
laterais são mais
inclinadas em direção ao

chão e vão até o pára
choque traseiro. Outro
detalhe é o sinalizador .

colocado no pára-lamas,
atrás das rodas

dianteiras, em forma de

pisca, assim como os

espelhos retrovisores
tiveram a área de visão
aumentada. Na traseira,
o porta-malas teve. a
área de 500 litros

mantida, mas o desenho
ficou mais quadrado,
ficando levemente

parecido com o do Astra
Sedã. As rodas, ao
contrário do resto do

veículo, não foram
desenhadas com gosto,
com raios mais

quadrados e grossos o

carro perdeu um pouco

A traseira ganhou desenhos retos, ficando parecido com o

Astro Sedõ

da agressividade. No
interior, ganhou mais
tonalidades para o

tecido dos bancos e

revestimentos laterais,
dando assim mais

opções aos clientes, que
também ganharam mais

espaço nos bancos
traseiros devido ao novo

desenho do banco
dianteiro, que contam

com apoio para cabeça
ativo, diminuindo assim
as lesões causadas por
batidas traseiras. A

suspensão do Vectra
2000 foi modificada por

molas mais leves e

amortecedores mais

estáveis, garantindo
assim uma direção mais

segura e conforto de
sobra. A segurança
dispõe de duplo air bag,
ABS e barras de

proteção lateral, mesmo
assim o modelo poderia
ter mais a oferecer, como
air bag lateral. De resto

nada mudou, motores e

versões iguaizinhos,'
assim como o interior. O

preço não foi divulgado,
mas deve continuar o

mesmo, mantendo assim
mais facilidade de se

conseguir carros de

padrões mais elevados.
No Vectra 2000 o estilo

quadrado prevaleceu,
deixando assim o veículo
mais monótono e

enfadonho, até parece
que não conhecem

aquele ditado: "Não se

mexe em time que está

ganhando" .

o veículo ganhou grade dianteira cromada e novos far6is
de neblina

,

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral: .

e:JIt.®� IJDmO SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES
.�

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

1J����'
Telefone: (047) 376-0251

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

Revendedor exclusivo

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

a
Água leve e na turn.! II

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

-_.__ • .__ . ..... _.r .. .. -. c_o_n_ce_d_l_do�p_e_la_n_a_tu_r_eza�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 28 DE AGOSTO DE 1999

VOLKSWAGEN

Vende-se Gol, ano 96, GLI
1.8 com direção IPVA pago,

em bom estado.
Fone: 376-1289 ou

376-0846 com Angelo.

FIAT

Vende-se Fiat Tipo, ano 94,
4 portas, completo, azul,

valor R$ 8.500,00.
Aceita troca.

. Tratar: 371-4446.

Vende-se Uno ELX, ano 95,
4 portas, completo,

R$ 7.800,00.
Contato: 371-4083.

CHEVROLET

Vende-se Pick Up Corsa GL,
ano 96, vidro e trava elétrica

R$ 4.000 + 12x de
R$ 580,00. Aceita troca.

Tratar: 370-4887.

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

construção.
Pagando apenas
R$ 128,00mensais

• 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

Reinaldo Rau, 399

Quer trocar de carro?
Quer vender ou negociar?
Está precisando de peças

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

TODOS OS SÁBADOS

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

S10 2,2 S 97/97 BRANCA GAS.

MONZA HATCH SUE 82/83 BEGE, GAS.
,

SILVERADO DLX 4.1 97/97 BRANCO GAS.

ESCORT GLX 16V 98/98 CINZA GAS.

OPALA COMODORO 86/86 DOURADA GAS.

ESCORT GL 1.8 93/94 AZUL GAS.

FIESTA CLX 97/98 CINZA GAS.

PICK-UP FIORINO 1.0 ''?S/9S BRANCA GAS.

RANGER XL 97/97 BRANCA GAS.

JEEP 62/62 AZUL GAS.

KA 97/98 PRETA GAS.

FIESTA 97/98 PRETA GAS.

PARATI GLS 1.0 92/92 VERMELHA GAS.

Rua Walter fI(Iarquardt, 1.855
Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166

Resata==�-=Motos
REGATA COMÉRCIO DE MOTO LTOA.

NA COMPRA DE
UMA MOTO OKM NA
'REGATA MOTOS

ßL?f]J)
370-2022

95 CINZA

GOL4 PORTAS 98 'AZUL

GOLMI 98 BRANCO

GOL 97 BORDÔ

KADETTGL 96 PRETO
RANGERSTX 96 AZUL

PALIO EDX 96 VERDE

SANTANA QjJANTUM GL \ 95 BEGE

SANTANA QUANTUM CL COMPLETA 95 PRATA

TIPO COMPLETO 4 PORTAS COM TETO 95 AZUL
.....

POINTER CLI COMPLETO 95 VERDE

ESCORTGL 95 PRATA

MADZA MX3 ENTR + FINANCIAMENTO 95 VERMELHO

GOL 1000 94 AZUL

UNO ELX 94 BORDÔ

GOL 1000 94 PRATA

SANTANA GLSI COMPLETA 94 PRETA

ESCORT 1.8 94 AZUL

UNO MILLE 93 GRAFITTE

PRÊMIO CSL4 PORTAS 91 PRATA

ESCORT 91 BEGE

OPALA COMODORO 4 PORTAS 90 BRANCO

UNO 1.5 R 89 AMARELO

ESCORT 87 AZUL

PRÊMIO 86 VERMELHO

GANHE UM CAPACETE DE
BRINDE E 30 LITROS DE

COMBUSTíVEL!
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

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

MARTELINHO DE OUR
Tecnoloqio 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
.,

_;

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

Fone: Jaraguá do Sul - SC

o F I C I N' A
atoaria,

Pintura e

Mecânica

M A R I NGA
tlUIIlt;IID 2. 1111".

.

, 372-3210 I 975-0109

I

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 li

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 R$ 296,66

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

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

R$ 9.699,00
Pessoa Jurídica - R$ 187,51
Pessoa Física - R$ 195,39

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

••

EMMENDORFER Com. de Vefculos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 28 DE AGOSTO DE 1999

Scénic com motor "popular"
o Renault Scénic, depois
de três meses e várias

apresentações ao público
pelas revistas e

propagandas publicitárias,
já está mudando. Depois
de ganhar os brasileiros

pelo conjunto vencedor e

tendo ótimos números de

vendas, representado pelos
37% do faturamento da

Renault, ele vai mudar

para a maior alegria dos

brasileiros, vai ser
produzido agora também
com motorização 1.6 litro
de 16 válvulas. Esse motor

será inicialmente

importado da Espanha,
mas no final deste ano já
deve ser fabricado no

Brasil, mantendo a mesma

tecnologia do importado,
que vem com dois coman

dos de válvulas ocos, em

vez de usinados, coletor de
admissãO de plástico e

suportes periféricos de

magnésio, deixando assim
o propulsor ficar mais leve

que o tradicional, que

equipa o Mégane Hatch.
Outro destaque fica por
conta das quatro
minibobinas, colocadas
logo acima das velas, em
vez da bobina tradicional.
No total houve uma

redução na perda de

energia e um aumento

considerável no

desempenho. A velocidade
máxima alcançada foi de
178 km/h e a aceleração de

o a 100 km/li foi feita em

) 11s8, tudo isso com tim

consumo na cidade de

11,43 km/l e na estrada de
14,51 km/L A Renault já
está distribuindo o veículo
nas novas versões, e o

preço sugerido foi de R$
25.850, contando já com

trava e vidros dianteiros
elétricos, alarme a

distância, conta-giros e

direção hidráulica.

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

o modelo conta com um pacote de opcionais por R$ 4.100,00

-I
O F I C I N A D E/ L A T O A R I A E

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

PINTURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Willmobiliária Jardim

�JJaraguá Ltda.cREclw572.J

) 01 - CENTRO - CASA ALVENARIA cl 300m2, suíte + 2 quartos, 2
salas, cozinha cl armários embutidos, área de serviço,
churrasqueira, 2 bwes, garagem pl 2 carros, cl piscina - R$
130.000,00 (Aceita troca por apto na praia de BaI. Camboriú)
) 02 - ÁGUA VERDE - CASA ALVENARIA cl 150m2, 5 dorm., 2 bwes,
sala, cozinha, cl garagem pl 2 carros - TERRENO cl 450m2 - R$
60.000,00
) 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 e1788m2- R$15.000,00 (Parcelado)
) 06 - BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$
45.000,00 e outro 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 - 1Q Andar - 1 suíte + 2 dorm.,
com dependência, cl garagem - R$ 400,00
) 04 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - 1Q Andar - 1 suíte + 2

dorm., cl garagem - R$ 440,00
) 05 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUÁ - 2 dorm. cl garagem - 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$ 500,00
) 08 - NOVA BRASíLIA - CASA ALV. (Próx. Arte Lage) - 2 dorm., cl
garagem - R$ 320,00
) 09 -ILHA DA FIGUEIRA - CASA MISTA (PROX. INDUMAK) - 3 dorm.
cl garagem - R$ 220,00

_

VENDAS

CENTRO - ED.
SCHIOCHET -1Q
ANDAR CI

TERRAÇO ENORME,
SUíTE + 2

QUARTOS, DEP.
EMPREGADA,2
BWCS, SALA,
COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO,
GARAGEM, SALÃO
DE FESTA, QUADRA
ESPORTE, PISCINA.
METRAGEM:

183,30M2 (AO LADO
DO SUPERMERCADO
ANGELONI) VALOR:
R$ 75.000,00 OU
ALUGUEL POR R$
440,00

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

Colabore com

as entidades

1
1

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

1
TERRENO de 1.540m2 - Rua Amazonas -

prÓX'1Scar - R$ 100.000,00
TERRENO de 350m2 - Rua Expedicionário
Fidélis Sthinghen - R$ ] 2.000,00
Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão
II - R$ 9.000,00 cada um

1 CASA MISTA ;�S�:om2 - Rua Luis 1Bortoline, 435 -Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
CASA MISTA com 70m2 - Rua Horácio

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

1
CASA ALVENARIA com 90m2 - Rua Horácio

1Pradi, 320 - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
CASA ALVENARIA OURO VERDE - Lote
54 - R$ 17.000,00 + 18 parco R$ 200,00
CASA ALVENARIA em construção de 98m2
mais casa de Madeira de 40m2 - Ana Paula

1
IV - Lote n" ] 58 - R$ 20.000,00

LOTEAMENTOS
FINANCIADOS

I
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE
SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT.
RESIDENCIAL FIRENSE

Informativo
Imobiliário

AIJS

MUDANÇAHORÁRIO PARA
INÍCIO CURSO DE AVALIAÇÃO

DEIMÓVEC
..

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

fica alterado o início do curso de

avaliações das Q8:00hs para as 09:00hs,
permanecendo o memso dia e local.

27 DE AGOSTO DIA DO
I ,

CORRETOR DE IMOVEIS

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 SALAI

EVENTO: Churrascada

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

Agora com

entregas progràmadas
diariamente para

joinville, Blumenau, São ,

Bento do Sul.
Horário de saída:

13h30min.
Por apenas R$ 5,00

• Contrato Mensal - Através deste sistema a

empresa contrata a Otticenter para trabalhar todos os

dias, gerando mais economia principalmente se os

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

offlcerrter
PROBLEMAS COM SERVIÇOS EXTERNOS NVNCA MÀIS.

VOCÊ TEVE PROBLEMAS COM OffICE-BOYS?
NVNCA GOSTOV DE fAZER SERVIÇOS EXTERNOS DE BANCO?

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

beneficentes.
CP Comunidade

Vocé pode solicitar os serviços da Officenter através dos
.

seguintes sistemas:
*

Ligação Simples - Vocé ou sua empresa ligam para a

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

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

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

Rua Padre Francken, 253

Engetee EngeteC VENDE
.

,r

: 1-CENTRO
•

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

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

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

:. 3·� CE·NTÄO·; :

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

• 4 -ILHA DA FI'GUEIRA '

•

• Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno'
: de 390,00m2 - R$ 35.000,00 - Negociável

•

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

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

6 -ILHA DA FIGUEIRA - LOTE
: Terreno próximo City FigueiralBruns - em frente a Lanchonete Ortiz preços a partir de R$:
: 15.000,00 á R$ 20.000,00

:·7· ... ilHA· O·A ·FIGÚE·IR·A·
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• '.

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

: 8 - GUARAMIRIM

:. 9�a.al:,e[1aliéi á.590.m� 9a.Rlla.2� ge.a�0�tq, !20cn�nte .R� 1.5.pO,o,PO.
• 9 - GUARAMIRIM <'
•

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

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

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

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 255,00m2 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 •

890,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 constituído de salas comerciais e um
•

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

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

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

15 - RUA MAX WILEIN
.

• Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney Franco e •

: 15,60m para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo um galpão e um :

:. s.o�r�d� � �$.1 ;O•. O��IO.O .(�e�o�i�v:I). • •••••••••••••••••••••• :
• 16 - VILA LENZI

: Casa em alvenaria com 3 quartos, demais dependências, (160m2 de área construída) em :

:.·t:r�e�o .c�� 6.7�m: : �al.or. R.$ .6:.�0�,�0••••••••••••••••••••••••:
• 17 - VILA 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 á 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�rr:2 : �$. 6.5:?0.0,.o� ',e� .c�n�i�õ:s. • • • • • • • • • • •• :
• 19 - NEREU RAMOS
: Casa em alvenaria com 3 quartos no Loteamento Jurandir Schiochett - R$ 16.000,00

:·20 _.NEREU ÄÄMOS·
... 'I· •••••••••••••••••••••••••••

: Terreno urbano com 1.375,00m2 no Centro de Nereu Ramos - R$ 20.000,00 (em condicões) :
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . ...

: 21 - SÃO JUDAS
I •

: Casa em alvenaria na Rua Joaquim Francisco de Paula nº 852, c/3 quartos e demais dep .•
• - R$ 45.0.00,00
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

.: 22 - JARAGUÁ ESQUERDO

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

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

.

: 23 - VILA LALAU

� :o�es. d;f�o�te. p��ã� �o: f�n��s �a. w_e? � -. V�I�r .R! :o ..O�O'_O�O. • • • • • • • • • • •

: 24 -VILA RAU •

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

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

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

OFERTA DA SEMANA
._---------------�----------------------------------------------.---------------------_.

Rua Guanabara nf! 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 '__...;;.;;;o:..;;.__o:..;;._ .....:

Galpão cl 420m2 contendo 1

escritório cI42,45m2, banheiros
com chuveiros, rampa para carga
e descarga mais 1 sala comercial
de esquina cl 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
• Suíte Master com banheira de hidromassagem #,�::" _ _ _

- _ �
. '_�""""w._

• 2(dois) quartos /�;-9BS: Incorporação r�gistra�c:_no cartório de�egistro de imóveis sob número R2"�_?�?� N

: �:�a��tar/jantar • L��m�l� · L����W�m · �m�I�H • l�L�lll���� ��I�llml��� ·

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

• • • • • •

/

• • • • • • • • • • •

\

• • • • • • • • • • •

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

ENTREGA NO r SEMESTRE DO ANO QUE VEM

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

,

• Prédio com 7 (sete) andares
• Localização privilegiada
• 2 (dois) apartamentos por andar
• Apartamento de zeladoria

.

• Vídeo porteiro
• Área de playground
• Garagem para visitantes
• Porteiro eletrônico para garagens

Apartamento Tipo

I ••

III

Cobertura (andar superior)

Fone/ Fax:370-0919
,

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

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

CRECI934-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE: Terreno cl 533,00m2
Rua Carlos Eggert

R$ 40.000,00

Intermediária

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

ÚLTIMAS UNIDADES

VENDE: Terreno cl420,00
São Luis

R$ 18.000,00

VENDE: Terreno cl 450,()()11l2
Rua Gumercindo da Silva

R$ 25.000,00
I

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

(Schroeder) - R$ 22.000,00 .

VENDE: Mille chácara cl área

2.500,00m2, contendo casa, pomar,
bar e cancha de bocha. 5 Km do
Centro - R$ 4,0.000,00 - negociáveis

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

VENDE: Loteamento Adeliua

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

ALUGA: Apurtam entonovo cl3
dormitórios. (Próx. PostoMarcolla)
Bairro Água Verde - R$ 280,00

VENDE: Apartamento cl suíte + 2

quartos - Ed. Barão do Rio

Branco - Centro - R$ 55.000,00 .

VENDE: Sobrado cl 2 quartos.
Residencial Águas Claras (Vila
/ Rau) - R$ 9.000,00 + financ.

VENDE: Meia água de madeiro cl

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

ALUGA: Apto. 1 suíte + 2.
dormitórios. Ed. Barão do Rio

Branco - R$ 350,00

Rua João Plcolll, 104 - CEP 89251-5QQ - Jal'aguã do. Sul - sc
.

http://.imovels.netlinter - CRECI 0914-J 111 371 -211 7
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Vende-se Vende-se casa de Vende-se carrinhó de Vende-se casa Vende-se casa de
terreno em Três Rios do alvenaria no Bairro bebê por R$ 30,00 e de madeira, 55m2, alvenaria com 104, 00m2,
Norte ou troca-se por Amizade, lto. cadeira de refeição por 2 quartos, + dep. Jguá Rua Domingos Rosa,

carro. Valor R$ 4,500,00, Champagnat, sobrado R$ 10,00, Esquerdo, Bairro Ilha da Figueira
Tratar pelo telefone em const. c/200m2,2 Tratar pelo telefone R$ 13.000,00, (Morro da Boa Vista),

973-8749 suítes + 2 dorm. vetor 370-0166 Tratar pelo com 3 quartos, sala,
R$ 135.000,00, telefone 372-0153 cozinha, bwc, área de

Vende-se Tratar pelo Vende-se jogo estofado serviço, lavanderia,
terreno na Figueira por telefone 372-3136 rústico novo, Vende-se casa de garagem e varanda,

R$ 4,800,00, Tratar pelo telefone elvenene, 150m2, Valor R$ 25.000,00,
Aceito R$ 2,500,00 Vende-se 371-7887 � quartos, sala, copa, Tratar pelo

de entrada + parcelas ou Capota de 0-20 e uma cozinha, bwc, área de telefone 371-8799
moto, Tratar pelo telefone carretinha. Aluga-se casa serviço, 2 garagens,

372-9406 Tratar pelo telefone de 145m2, de alvenaria, Jaraguá Esquerdo, Vende-se área comercial
376-0168, com Amilton na Figueira, por próximo Cristina com 26.000m2 de terreno

Troca-se máquina, Pop R$250,00, Marcatto. R$ 45,000,00, e 900m2 construído, com
Tank por enceradeira, Precisa-se de pedreiro Tratar pelo telefone Tratar pelo lanchonete equipada,
Tratar pelo telefone com experiência 370-4218, com Bertolino telefone 370 ..7238 salas comerciais, oficina

370-1557 e aluga-se I ou Luciane e área residencial, com 4

quartos, Vende-se casa quartos, 2 cozinhas, bwc,
Vende-se Tratar pelo Vende-se celular com 72,00m2, área de serviço e

terren,o de 40, 000m2 a telefone 975-3651 Mo toroIa por R$ 200,00, Rua Bertha Weege, garagem. Junto à
4 km após a Malwee, Tratar pelo telefone próximo Salão 25 Rotatória, na BR-280,
Tratar pelo telefone Vende-se videogame 370-8009 de Julho, Barra do Rio Km 58.

376-1458 com fitas. Cerro, 1 suíte, demais Valor R$ 250. DOO, 00.
Valor a combinar. Aluga-se casa por R$ dep. terreno com Tratar pelo telefone

Vende-se E vendo Fusca 71 por 160,00. Tratar 370-4351 690,00m2. Valor 373-0283
Op. fax Penesonic. R$ 1.400, Tratar pelo negociável. Tratar pelo
Tratar pelo telefone telefone 370-8372 Procura-se cachorro telefone 372-1594 Vende-se apartamento

372-3342 Poodle branco Edifício Catarina,
Vende-se videocassete, com + ou - 2 anos, Aluga-se apartamento Ersching, Centro,

Compra-se casa até 4 cabeças, por Atende pelo nome no loteamento ao lado da próximo Pizzaria Caneri -

R$ 7.000,00. R$ 180,00. de Piter. Recreativa da Marisol. entrada + financiamento.
Tratar pelo telefone

\
Tratar pelo telefone Tratar pelo telefone Tratar pelo telefone Tratarpelo

371-0367 370-0401 372-1918 372-0967 telefone 372-2010

ntid s

efi ntes.

ade

VAR.IG RIO-SUL
NORDESTE

{

CARGO

CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS
,

Entrega expressa

Sua carga ou encomenda entregue no cliente com

previsão de 24hs para as seguintes localidades:

BELO HORIZONTE - MG
BRASíLIA - DF

RIO DE'JANEIRO - RJ
SÃO PAULO - SP

PORTO ALEGRE - RS

Preços especiais:
Além das capitais, outras localidades de interior terão

opção de entrega sob consulta.
Consulte-nos e comprove as facilidades deste sistema

com um preço muito atrativo.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Centro

Fone/fax 371-0091 /371-0363/973-3999
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"TRABALHE POR CONTA

PRÓPRIA"
Saiu o guia/99, de: "100

PEQUENAS MÁQUINAS QUE
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 II

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

VENDE
ReI. 023 - Apto.: 70m2, 2 quartos, + dep. - Czerniewiq: - R$ 36.000,00
Rei. 024 - Apto.: 62m2, 2 quartos, + dep. - Centro - R$ 36.000,00
Rei. 013 - Apto.: 86m2, 2 quartos, + dep. - Edil. Maguilú - R$ 35.000,00
Rei. 116 - Apto.: 74m2, 2 quartos, + dep. - Czerniewicz- R$ 35.000,00
Rei. 005 - Casa Alv.: 320m2, 3 quartos, + dep. -R$165.000,00 - Jguá Esquerdo
Rei. 025 - Casa Alv.: 235m2, 1 suíte + 3 quartos, + dep. - Vila Lenzi - R$
100.000,00
Rei. 021 - Casa Alv.: 213m2, 3 quartos, + dep. - Centro - Próx. Panil. Tecnopan
- R$ 95.000,00 ,

Rei. 004 - Casa Alv.: 150m2, 3 quartos, � dep. - Jguá Esquerdo - R$ 45.000,00
Rei. 031 - Casa Alv.: 145m2, 3 quartos, + dep. - Lot. Roza - Barra - R$
37.000,00 I'
ReI. 017 - Casa Alv.: 127,50m2, 4 quartos, dep. - Vila Lenzi - R$ 35.000,00
ReI. 003 - Casa Alv.: 98m2, 2 quartos, + dep. - Garibaldi - R$ 20.000,00
Rei. 014 - Casa Alv.: 50m2, 2 quartos, + dep. - Vila Nova - R$ 16.000,00
ReI. 006 - Casa Mista: 110m2, 3 quartos, + dep. Jguá Esquerdo - R$ 29.000,00
ReI. 003 - Casa de Madeira: 55m2, 2 quartos, + dep. - Jguá Esquerdo - R$
13.000,00
Rei. 007 - Casa de Madeira: 80m2, 3 quartos, + dep. Rio Molha - R$ 10.000,00
Rei. 001 - Terreno: 1.148m2 - Ilha da Figueira - R$ 33.000,00 ou parcelado
Rei. 037 - Terreno: 463,32m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
ReI. 006 - Terreno: 450m2 - Lot. Versailes - Amizade - R$13.000,00
Rei. 079 - Terreno: 295,1 Om2 - Lot. Divinópolis - Figueira - R$ 10.500,00

_

ReI. 074 - Terreno: 338m2 - Lot. Marquardt - Barra - R$ 9.500,00
Rei. 013 - Terreno: 405m2 - Barra - R$ 9.000,00
Rei. 051 - Terreno: 325m2 - Lot. Miranda - Figueira - R$ 6.500,00

JÓI norou que só é
lembrado quem é

VISlLO?

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

DISK
INFORMAÇÓES

Fones

Imóveis

.................. "
� .

....... ".� ..

370-7798
97_5-1827

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

www.premierimoveis.com.br
0087 CENTRO - Casa de Alvenana 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 774 m2, murado, gramado
e arborizado, com ampla área livre para
expansão da área construída 01.1 área de lazer;
localizado na RiJa Júlio Tavares da Cunha

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

0075 CZERNIEWICZ - Alvenaria c/277,6m2 serni-aca- 100.000
bada terreno 357m2 na Rua Francisco Ve ini ..

9048 CENTRO· Alvenaria com 112m2, terreno 558m2, 130.000
na Rua Guilherme Wee e 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 Divinó olís ....

0072 VIEIRAS· 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 eorn 70m2 em construção, 28.500

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

I ......

0076 BAEPENDI· 100m2, Edifício Reinoldo Bartel na
Fr'

0086 BAEPENDI - 100m2, Edifício Reinoldo Bartel na
Rua FritzBartel ..

0073 NEREU RAMOS· 190m2, próprio pl Lanchonete,
Rua Luiz Sarti es uina com Rua André Voltolini ..

9052 AMIZADE - 420m2 na Rua Emília Hornburg . ao 18.000
lado Cham a nat ..

0016 AMIZADE· 13.000m2 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
Boenin róximo ao Noviciado ..

a negociar
0013 RIO CERRO - 416m2 na Rua 982 - Loteamento 4.000

+ Financ.
15.000
65.000
20.000

EMPRESÁRIO!
.I\. ,

VOCE JA SE FILIOU A
r -

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
neoessitada de seus produtos ou serviços. É, portanto, wr;n investimento de retorno

garantido. A publicidade recomendada para os tempos de hoje.
VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES
*

Serviços de utilidade pública, único no Estado com estas características.
* Atendimento personalizado e ao vivo.
* Atendimento diário das 7:30 às 22:00 horas inclusive aos sábados, domingos e

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

Contrato com preços fixos.
*

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

IMPORTANTE

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PELO FONE 0900-3000

900-3000

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

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

VENDE E TROCA

CASAS:
CASADEALVENARIA, seminova (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 demadeira cl 30m2 - RuaCarlos

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

TERRENOS:
TERRENO cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua
223 Max Doering, - Bairro Czerniewicz - obs.: COM VISTAPRIVILEGIADADA

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

TERRENO cl 365m2, LoteamentoResidencial 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 11- 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 FINA.,."lCEIRO (30 Grau)

OPERADORDEEMPILHADEIRA (2° Grau)

AÇOUGUEIRO

TORNEIROMECÂNICO

EMGENHEIROOVIL

CONFEITEIRO

MARCENEIRO (Para Jaraguá e Massaranduba)

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Com experiência em contabilidade - morar próximo à
-

Schroeder)

AUXILIAR DEPRODUÇÃO (2° Grau)

VENDEDOR (Conhecimento em instrumentos musicais)

VENDEDOREXTERNO (Para atuar em Pomerode)

REPRESENTANTE COMERCIAL (Auto Center - Produtos de Limpeza -Técnico
Mecânico - Material pe Construção - Produtos Agroveterin:írios - Produtos Docol

para o norte de SC)

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

h1.unana@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 sopre 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.

Ligue e sinta a diferença
Tele MensagemColabore com

as entidades Sigilo é
nosso

compromisso

Demonstração Gratuíta
Liguejá

Fone (047) 370-4306

beneficentes.

CP Comunidade

Frangos e frltas
.

Promove todas as sextas-feiras show ao

vivo, com muita cerveja gelada e grande
variedade em lanches e petiscos.

Venha conferir!
Rua Venâncio da Silva Porto, 257 - próximo

Weg I

ASSINE CP
370-8654
370-8649

AIDS ESIPAT

Carmen Al. L. dos Santos - Enfermeira do Trabalho

Ambulatório Médico HUMANA URGENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS D� CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.353 de 24-08-1999

Cópia recebida doi cartório de Rio do Sul, neste Estado
CLÁUDIO BERNARDI STRINGARI E DORACI FLORIANO

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliado
.

e residente na Rua Ana Zacko, 50, nesta cidade, filhode Orlando Stringari e Isolde Maria
Bernardi Stringari.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Taió, nesteEstado, domiciliada e residente naRua
dos Caçadores, 28, Rio do Sul, neste Estado,filha deOsli Floriano e Hilda Monatti Floriano ..

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim
Vara Única ..-

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 dias

O(A) Doutor(a) Sônia Maria Mazzetto Moroso, Juiz(a)de Direito,
FAZ SABER ao requerido VALDEMAR P. SCHRATTNER, casado, vendedor, o qual se encontra em local incerto e não
sabido que, neste Juízo de Direito, situado à R'ua 28 de Agosto, 2.000. Prédio, Centro, CEP 89270-000, Guaramirim (SC).,
tramita a Ação de Sustação de Protesto, sob nº 026.98.000506-8, aforada por Garlos Roberto Eggert, em

desfavor de Valdemar P. Schrattner. Assim, fica o mesmo CITADO para responder .à ação, querendo, no prazo de

5(cinco) dias contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-äo aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente na petição inicial (art. 803, c/c
os arts. 285 e 319 do CPC). SíNTESE DA INICIAL: "Alega o requerente aue adquiriu um automóvel de Marcos José
Pelense, efetuando o pagamento em parcelas. Em julho de 1997 vendeu referido automóvel ao requerido pelo valor de R$
1.800,00 nas seguintes condições: um microcomputador no valor de R$ 800,00 como entrada assumindo o mesmo rnàis
duas parcelas de R$ 500,00 a serem pagas em 30/60 dias. Alega que o requerido não pagou as duas parcelas que
venceram em agosto/setembro de 1997. A enteada do requerido procurou o requerente alegando que o computador
antes mencionado lhe pertencia, inclusive em posse da Nota Fiscal do mesmo. Ö requerente lhe entregou o bem. Já '

tentou o requerente, de todas as formas possíveis, saber o padeiro do requerido, mas sem obter êxito. Pelo exposto
requer: a concessão de liminar de Busca e Apreensão do veículo referido, que se encontra na automóveis Prusse, em
Guaramirim, inaudita altera pars e -a citação do requerido para contestar querendo. Seja julgada procedente a ação,
condenando o requerido no pagamento das custas processuaise honorários em 20%. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, eu, Consuelo Mora, o digitei, e eu, Isabel Cristina Roza, Escrivã(o) Judicial o conferi e

subscrevi. Comarca de Guaramirim(SC), 25 de agosto de 1999.
.

Dia 27 de agosto
II comemora-se o
"

DIA DO,CORRETOR
I'

·DE IMOVEIS
I'

PARABENS!

II
" EDITAL
lLTON HOFFMÀNN,Tabelião Designado da Comarca
de JaraguádoSul,Estado de SantaCatarina, na formadaLei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionatoparaprotesto de Títuloscontra:

Adolfo Arrabar - BR-280, Km 87 - Corupá;
AngelaSuzanaWenningkarnp ., R. Tomas Francisco de Goes,
150 - Centro - Nesta;
Antonio Sergio Ribeiro - R. Francisco Hruscka, 636 - Nesta;
Bertoldo Hinsching - Estrada Ano Bom - Corupá - SC;
CassiomarFagundes - Exp. Fidelis Sthingen, s/n° :- Nesta;
Com. Lanch. Panif. Lange Ltda. - ME. - R.Manoel Francisco
da Costa, 973 - Nesta;
Cosel Telecomunicações e Eletricidade Ltda. - R. José

Menegote, 97 - Nesta;
Darpe Ind. e Com. de Malhas Ltda. - R. Antonio Machado,
126 - Nesta;
DingoDist. eCom. de Alimentos Ltda. - R. GustavoHagdom,
230 - Vila Lenzi - Nesta;
Elson Paganelli - Estrada Rio da Luz I, s/n° -; Nesta;
Ge J Com. Represt, Alim. Ltda. - R. Helmuth Hansen - Nesta;
GiImarDrews - R Rio Alma, s/n° - B. Rio Cerro - Nesta;
Ilse KuesterBloedom - St. Rio Cerro II - Nesta;
Imaike Mat. Constr. Ltda. - R. Emilio Schultz, s/n° - Nesta;
Imaike Mat. Constr. Ltda. - R. Emilio Schultz, s/n° - Nesta;
Industrial Sylver Ltda. - R. Carlos Eggert, 452 - Vila Lalau

Nesta;
José Ventura dos Santos - R. João Januário Airoso, 620 ",
Jaraguá Esquerdo - Nesta;
Juimar José Joaquim - Estrada Corticeira, s/n° - Corticeira -

.

Nesta;
Kelly Cristia Siewerdt - Ribeirão Preto - Nesta;
Kosz Artefatos de Couro LtCla. - R. Exp. Cabo Harr)' Hadlich
- Nesta;
Lemarcio Mathias - Rio Cerro I, s/n° - Rio Cerro - Nesta;
Leonardo Roas - Nesta;
Marcos Vieira - João Mass, Lot. 70 - Nesta;

\

Maria LucianaSilva Souza - R. Aquidaban, 00288 - Nesta;
MiniMercado Gessner - R. BerthaWeege, 1515 - Nesta;
NossaBoutique Ltda. - R. Reinaldo Rau, 327 - sl. 06 - Nesta;

RCMMetalúrgica Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, s/no-
N�� II
Refrigeração Frigomaq Ltda. - R. Pomerode, s/n° - Nesta;
RotisserieRenato �Regiane Ltda.ME - R. PedroA. Fagundes
s/n° - Nesta;
Usina Leite e Fazenda Sete Lagoas Ltda.M. - R. PedroAvelino

Fagundes, s/n° - Nesta;

"E, comoos dites devedoresnão foramencontradosouse recusaram

a aceitar a devida intimação, fazporintermédio dopresenteEdital,
paraqueosmesmos compareçamnesteTabelionatonaRua:Arthur

Müller,n078,noprazodaLei,afimdeliquidaroseudeôito, ouentão,
dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestadosnaformadaLei, etc.
II

Jaraguá do Sul, 25 de Agosto de 1999.

IltonHoffmann

Tabelião Designado
"
II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 1999

Pindamonhangaba e Campos
do Jordão.

EXISTEM
DIVERSOS
TIPOS DE
PASSEIOS
PARA

.

DIFERENTES
PESSOAS,
MAS DE
PREFERÊN
CIA FAÇAM
TODOS -

POIS CADA
UM TEM UMA

EMOÇÃO
I ESPECIAL.

srrianças podem andar

epedalinho, um pequeno

rque de diversões,

Estação do Bondinho

rbano, cavalos e charretes

m alugar.
ecalizado em Capivari, o Morro
oElefante, com seus 1.800 metros

ealtitude, é um local de visita

brigatória. Do alto do morro vê
um dos rnais belos panorarnas
acidade. Lá encontra-se

�Iacionada a primeira locomotiva

utomotriz que subiu a serra,

igando as cidades de

Visite o Parque Estadual ou

Horto Florestal que é o rnais

antigo do Brasil.

Sua área de 8.341 hectares

ocupa um terço da superfície
total da Estância de Campos
do Jordão. Ali o visitante

encontrará a maior reserva

de coníferas do Estado.

Araucária Brasiliensis.

Pinus Elliotis, Pinasrer, Insulares,
Taeda. Pátula e outras

espécies cuidadosamente

plantadas compõem
um cenário impressionante.
Conheça alguns locais

da cidade fazendo um

passeio
de trenzinho.

Siga a linha do bonde

elétrico e conheça a

paisagem urbana.
Você pode subir e
descer em qualquer estação.
Façà um passeio à

moda antiga.
Vá de charrete ou a cavalo

e ande com rnais liberdade

pelas trilhas e caminhos

da cidade.

Faça um passeio a cavalo

e tome o leite ao pé da

vaca no Rancho Santo Antônio.

Volte a ser criança e alugue uma

bicicleta e pedale a vontade.

ESTRADA
J

ONDE FICA - No coração da Serra da Mantiqueira - há duas horas da cidade de São Paulo.

COMO CHEGAR - O principal acesso pura Campos do Jordão é a Rodovia Floriano Rodrigues
Pinheiro (SP-123), que' inicia no entroncamento da Rodovia Carvalho Pinto/Ayrton Senna, na altura do km

310 da Rodovia Presidente Dutra. Esse entroncamento fica no subdistrito de Quiririrn, entre Taubaté e

Caçapava. É uma rodovia sinuosa. turística, com belos mirantes para a região do Vale do Paraíba e Serra da

Mantiqueira.

(>NDE FICAR - Campos do Jordão possui excelentes hotéis. Escolha um deles com o seu agente

de viagens e divirta-se'

SUGESTÃO - Campos (O Jordão possui muitas festividades. por isso, em qualquer época terão
\

sempre divertimentos.

E, esta é uma boa época para aproveitarem o Festival de Inverno, que nasceu no Palácio Boa Vista e, é hoje,
certamente. o mais importante festival de música erudita do País.

Nilo (!'ó'i:,,:'ó'!'� de f:!z'ó'r '.'� :::':!��'ó'!('�' e apreciarem a beleza de Campos do Jordão através do teleférico .. é uma

linda imagem.

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

---

rn com guia desde Jaraguá do Sul

ElA - 8 DIAS
outubro '-

135,00
esde Curitiba,
e hospedagem
manhã.

Ur, passeio à
rra de São Miguel.
aSseio ao Beach Park

Pclonal)

RÉVE'ILLON 2000
- Navio Century - US$ 1.699,00 (9 noites)
- Navio Galaxy - US$ 1.699,00 (11 noites)

- Serras Gaúchas - R$ 280,00 (ônibus)
- Rio de Janeiro - R$ 653,00 (ônibus)

- Pantanal - R$ 780,00 (ônibus)

RODOVIÁRIAS

r

(FERIADO "7' SETEMBRO)
- Serras Gaúchas - 2x R$ 120,00

- Rio e Ilhas Tropicais - 2x R$ 180,00
- Caldas Novas - 2x R$ 273,00

t I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Embelezando

irmãos

Rafael (4

Moser

Rodrigues
., (2 anos)

CP CRIANÇA

Para a alearia dos pais, Alécio e Magali, a
princesinha Juliana Larissa completou 1 aninho
de vida no dia 26/ß

Angular Foto e Video (Renaldo Junkes)

LucasWellerson Hoch comple-ta
2 aninhes hoje. Ele é filho de
Alexandre Hoch e Marli 1. Danna

Este é João

Vítor, filho
de Ismael
da Silva e

Sirley M.

Schappo,
que nasceu
dia 15/7

Maria Paula

Pincegher
fez 5 anos

dia lO/ß.

,Cumprimentos
dos pais,
Osnie
Márcia.
Parabéns!

A gatinha
Jéssica Hohl
de Medeiros

completa 6
anos dia
31/ß.

Cumprimentos
dos pais,
Jaison e

Jeane, e da
irmã Jade

Sábado, 28 de agosto de 1999

l·········· ··:���toS····
.

� NaSC\��·

·

.'

12/8/99 - Guilherme Pradella
13/8/99 - Emanuel Roberto da Silva
13/8/99 - Kevelin de Liz Proenço
14/8/99 - Gustavo Henrique Neves
14/8/99 - Jeferson Soares dos Santos
14/8/99 - Maria Eduarda Fraga
14/8/99 - KarineBanck
14/8/99 - Parnela Müller da Si1va
14/8/99 - Rafaela Andrade

15/8/99 - Paulo Langa Junior
15/8/99 - Vanessa Aline Kopsch
16/8/99 - Brenda Raupp Margute
16/8/99 - Gabriel Letinski
16/8/99 - Kevin Haiduk de Souza
16/8/99 - Mayara Foster
16/8/99 - Natália Cristina Schumacher _

17/8/99 - Thi ago José Zabel
18/8/99 - Bruno Schroeder
18/8/99 - Davi Retke Pereira
18/8/99 - Paulo Vitor Stuy
19/8/99 - Jean Carlos Gonçalves Junior
20/8/99 - Gabriela Oechsler
20/8/99 - Maria Eduarda Kreis
20/8/99 - Nicolly Hardt Ramos

·

· ' .

A garota Rita de
Cassia Benetta

completou 11 anos dia
26/ß. Ela é filha da

amiga BeU, da
Florisa. Felicidades!

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Násvtevemos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

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

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

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

Fones: 973-5732 - 376-1112 .

CLíNICA�� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 28 de agosto de 1999 TRADIÇÃO GAÚCnA,
Marcon - Piquete Estampa de Taura

CTG Do Trote ao Galope
Baile da Prenda Jovem

Inscrições até 31 de agosto
Tel.: 375-1399, com Maria Aparecida Rosa (Cida) - Grupo
de Danças Laços de Tradição
Tel.: 372-2779, com Cilo-Patrão doCTG Do Trote ao Galope

Antônio Normário
Bona e

admiradoras. Bona

comemorou o

aniversário na

cabanha Potro

Xucro, do amigo Aclécio, onde registramos, e já era esperado deste

matuto, um alto índice de presença feminino, vindas das mais
diversas querências. Felicidades, Bona, e continue alegrando as

rodas de fogo de chão, obrigado pelo convite.
Nota: peçam ao Bona para contar a história do dia em que ele foi
confundido com o professorMário Arruda, de Lages

\

CTG Laço Jaraguaense
17, 18 e 19 de setembro

3a Festa da Integração Gaúcha
Festa Campeira

Desfile na cidade das entidades gaúchas.
Baile, dia 18, com Cantos do Sul e Portal Gaúcho

�-"AGROPECUÁRIA SARDAGNA
está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS E VESTIDOS

'-�

DE PRENDA paravocê quedeseja alugar ou comprar

Rodovia BR-280, Km 55 - Pr6x. Polícia Rodoviária
Guaramirim - SC - Fone: 373-0339

Gaiato, com o filho Matheus. O
I

professor de danças gaúchas
Gaiato, do Piquete Estampa .de

Taura, apresentou o filhopara os

demais integrantes do piquete
neste final de semana. Matheus,
que demonstrou bastante fami
liaridade com as lides campeiras,
será mais uma grande alegria
para npssos acampamentos.
Saúde e alegria para este gau
chinho

CORREIODOPOVO· 7

Piquete Estância Peão Farrapo reúne-se todas as terças-feiras em

sua sede campestre para uma prosa bem buenacha, e aproveita
para festejar os aniversários da semana. Nesta última foi
comemorado o aniversário de Rubens Roeder Júnior, "Tu", O

Piquete Estância Peão Farrapo é um grupo que eu admiro muito,
pois estão sempre unidos, e em grande número, nas festas e eventos
gauchescos. Ao patrão Haraldo Raulino parabéns pelo sucesso

.

deste grupo, e muito obrigado por ajudar a divulgar e manter a

tradição gaúcha dentro da ordem e dos bons costumes. Sucesso

gauchada

Domingo Gaúcho
Praça Ângelo Piazera

A Secretaria deEsporte, Cultura e Lazer realizaräno dia 29 de

agosto o Domingo Gaúcho. Haverá:

Apresentação do Grupo de Danças Laços de Tradição
Dança de Chula

Vaca Parada para Piazitos

Aprésentação do cantor Crioulo Batista
Concurso de Gaita mirim e adulto

Apresentação de Invernada Artística
Concurso de Dança de Salão

Local: Praça Ângelo Piazera

Início: 9h30

Apoio: CTG Laço Jaraguaense
CTGDoTrote aoGalope
Clube dos Cavaleiros

r---------'---.,
I Gaúchota) de idade nova I
I Adi; Sauer/Gaiato (30), Ronaldo Raulino I
I (3 J), Isabel Zangelini Demarchi (5), I
I Giovane Demarchi (8), Carlos Eduardo de I
I Souza (9)� Evandro Ropelato (9), Jorge I
I Murara (lO), Adalto Ossosky Júnior (J I), I
I

Alessandro Coelho (lI), Eduardo ICandido (11).
10 -----_ ...

Tchê classificados Agenda gaúcha
27 a 29 de agosto - Rodeio CTG Silva Neto - 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 - 10 Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao

Galope - Jaraguá do Stil
28 de outubro - Quinta-feira da Tradição Gaúcha Especial -

CTG Laço Jaraguaense
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao CTG Laço
Jaraguaense saborear um churrasco, rever os amigos epassar
momentos de alegria e descontração conosco. Nestas noites

gauchescas teremos, apartir das 19h30, treino de laço aberto
a todos e música tradicionalista gaúcha.

Este espaço do Tchê Classificados está

reservado para você vender, comprar ou
alugar cavalos, carretinha, caminhão
boiadeiro, basto, cela, laço, etc., enfim,
qualquer bem ligado à tradição gaúcha,
sem pagar nada. Tel.: 372-1818 ou 973-3781,
com Marcou.
Vendo: Bagual, Quarto deMilha,
Gateado, 9 anos - Tel.: 376-1066, com Beco
Vendo: Bagual Quarto Milha, puro -

Alazão, 10 anos com documento - Tel.: 376-
1066, com Beco

Vendo: Égua 3A Quarto Milha - Alazão,
com documento - Tel.: 376-1066, com.Beco
Compro: carretinha para transportar dois
cavalos. Preferência paramarca Delka. Tel.:
372-1818, com Marcon

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

, .

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Walter Marquardt, 1778,

Tel�fone: (047) 370··8679

NOTRE
Boate Notre com festa normal

hoje, a partir das 23 horas, e
embalo com o melhor som

dançante e lançamentos, com
o DJ Marcelo,

CASÓRIO
Acontecimento vip na agenda
branca da temporada, será o

casamento de Eloisa, filha de
Daniel e Eduarda Peters, e

Joe, filho de Siegbert e Eladir

Gieseler, dia 18 de setembro.
A cerimônia religiosa terá

lugar no majestoso Parque
Malwee, e a recepção aos

convidados no Restaurante
.Armalwee.

"PROMOTER"
Os principais eventos fes
tivos na cidade são as

sinados por Marlene Pans

tein, com requinte e muita
classe. Casamentos, bodas,
festas de 15 anos e eventos

especiais são organizados
por ela e equipe especia
lizada. Agora, Marlene pre
para o casamento de Orjana
Bartel e Marcos Hasse, dia
4 de setembro. Bola branca.

BAILE BRANCO
A simpática e elegante
Márcia Menegotti Schunke
Horn, esposa do pr e s i- ..

dente da Associação Co
merciai e Industrial de

Jaraguá do Sul, empre
sário Eduardo Ferreira
Horn, será a patronesse do
Baile de Debutantes,' dia
25 de setembro, no Clube
Atlético Baependi. A CQ
missão organizadora e a

diretoria social intensificam
os preparativos e a agen
da a ser cumprida pelas
meninas-moças, que serão

apresentadas à socieda

de, ao som da Banda Sig
ma Show, de Florianópolis.

� Flortcultura
florisa

ir (047) 371-8146
ir (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguà do Sul - SC

Divulgação

Diretores da

Proma,Aldo
Salai e Paulo

Obenaus,
como

engenheiro
Márcio

Fuchter, na
entregado
conjunto

residencial

Amaryllis

SCHÜTZENFEST
O lançamento oficial da 11 ª

Schützenfest - Festa dos
Atiradores -, será dia 3 de

setembro, no Parque Mu

nicipal de Eventos, A Schüt
zenfest acontece de 8 a 17
de outubro, e terá a ani

mação de várias bandas'
d e t Sant a Catarina, Rio
Grande do Sul e da Ale
manha.

Rua 28 de Agosto, 1394
Fone (047) 373-0277 - 373-1153

Guaramirim - SC JRCriações

Celso Luiz Nagel
Sábado, 28 deagosto de 1999

o casamento dos
causídicos Orjana e
Marcos será
acontecimento dos mais
marcantes da

temporada. Eles casam
dia 4 de setembro na Igreja Matriz Senhor Bom
Jesus, em Guaramirim, e recepcionam os

convidados no aristocrático Baependi. Orjana é
filha de O�nildo e Áurea Maiochi Bartél, e Marcos é
filho de Ralf e Zita Kanis Hasse -,

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

EdsonJunkes

Edson Juokes

NOITEALEMÃ
O Lions Clube Jaraguá do

Sul-Centro, presidido pelo di
nâmico Márcio Schunke, pre
para a 14ª Noite Alemã, que
acontece dia 10 de setembro,
no Clube Atlético Baependi,
com animação da Banda Ca
valinho Branco. Convite a R$
;35,00 cada, com direito ao

couvert, jantar, camiseta,
chope e baile,

Fotos e Filmagens,
Aniversórlos * Batizados
Book * Casamentos, etc,

TEMOS O MELHOR PREÇO DA REGIÃO,
. - ... ."

RUA REINOLDO RAU, 470
CENTRe· ..JARAGUÁ DO SUL,

DEBUTANTES
O Baile de Debutantes da 3ª'
Idade acontece na noite de

hoje, no Clube Atlético Bae

pendi, com animação da Ban
da Bavária. A exemplo do ano
anterior, devera ser uma noi
tada de muita alegria e emo

ção. A promç>ção é do Grupo
de 3ª Idade, de Jaraguá do

Sul, que espera receber o

apoio da comunidade.

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Empresário
Rodolfo

Hufenüssler e a

esposa, Karin,
com belo

trabalho social.
Ele foimuito

cumprimentado,
segunda-feira
passada, pela

idadenova

BELLUNESI

Para resgatar a história e di
fundir a cultura italiana, espe
cialmente da Província de Bel
luno, foi 'fundada a Associa
zione Beliunesi Nel Mondo. O

presidente da entidade é

Edmar Hélio Micheluzzi.

ANIVERSÁRIO
Parabéns, Guaramirim, que
hoje comemora o seu ein

qüentenário.

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ARTE CALHAS LTDA.

rt:!!:O--471372-2993
ESQUADRIAS KLUG Ltda,

JII,
TUBOS E CONEXÕES

�;a t..Uàu.�
BREITHAUPT FONE (0--47) 372-9999

eliane

e o

,

I i

':: ;I�C�·e�;f;C;O: :om 60 lparta�ento5,
interna • estacionamento para visitantes

/. iluminação externa.
fechada com portões automáticojetrônico • antena parabólica • TV à cabo
com churrasqueira e lavabo • bicicl téno.

I
23m2 e três quartos com 147 m2 I

squeira na sacada. Com a conclusão
destas duas obras,

perfazendo 1 0.81Om2, a PROMA atingiu um

patamar de 3�.408m2
de obras já concluídas.

I _

PRo.a
VOCÊ MERECE

UM IMÓVEL COM

ESSA QUALIDADE

VENDAS / LOCAÇAO
I

sécuus Empreendimentos
Imobiliários - Creci 1873-J

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 . sala 102· Fone/Fax (0--47) 371-6310 - Jaraguá do-Sul- se

eREAlSe 32.786-7' e-mail:proma@proma.com.br- Visite nosso site www.proma.com.br Fone: (U--47) 371-8814

Indústria de Portas e Janelas em Madeira

Fone: (0--47) 375-1138

REVESTIMENTOS

CERÂMICOS

Fone/Fax: (0--48) 222-8233
Fone: (0--47) 973-3160

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Embargadaobradeinstalação
do gás natural no Município
se-GÁs
tambémfoi
notificada

pelo governo

.Jaraguá do Sul - A Prefeitu
ra embargou as obras de instala

ção do gás natural no Município.
A empresa responsável pela exe
cução do projeto, Coest Cons
trutora, de Joinville, tem prazo até
a próxima semana para obedecer
as 'normas exigidas' no doeu
mente assinado pelo prefeito
Irineu Pasold. Além da empreitei
ra, � SC-GÁS (Companhia de
Gás de Santa Catarina), também
foi notificada.

A suspensão temporária da

obra, que estava na metade da

etapa de instalação da rede de gás
natural na Rua Bernardo Dorn

busch, na Vila Baependi, ocorreu
depois das duas empresas serem

notificadas sobre as irregularida
des.encontradas nas etapas reali
zadas nos bairros Barra do Rio

Molha, Barra do Rio Cerro e

Czerniewicz. Fiscais da Secreta-

Desrespeito: irregularidades em valas paralisam obras da rede

ria de Desenvolvimento Urbano
I

percorreram os locais de im-

plantação do gás e constataram

a falta de placas efaixas de se

gurança orientando os motoris
tas da abertura devalas. Também

trecho num período de dez dias.
O item que mais gerou reclama-:

ção dos moradores da localidade;
onde está sendo instalado o gás
natural é a passagem de veículo.
"Não vamos permitir a abertura
de novas valas, em qualquerfren-
're, até a completa regularização
das já iniciadas", completa o do
cumento. O engenheiro Cláudio

.

Alvim, da Coest Construtora'; não
foi localizado pela reportagem
para falar sobre o assunto.

não foram colocadas chapas de

aço nos trechos abertos p ara
diminuir o'desnfvel.

A partir de agora, � empreiteira
terá que abri r valas de, no máxi

mo, 300 metros de extensão e

concluir a instalação da rede' 110

ENCONTRO DE CORAIS LUTERANOS
Domingo, dia 22 de agosto, aconteceu o 2º ENCONTRO DE CORAIS, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no

Brasil (IECLB) / Sínodo Norte Catarinense/Setor Jaraguá do Sul, dos municfplos de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do

Sul; Massaranduba e Schroeder.
A Comunidade Cristo Bom Pastor, da Paróquia Rio Cerro, dentro das festividades dos 100 anos de sua existência,
sediou o evento.

,

Pela manhã, às 9 horas, as nove CdQ1unidades das Paróquias de Rio Cerro, Barra do Rio Cerro e Apóstolo João
celebraram Culto com a participação dos membros. corais visitantes e Pastores de Paróquias vizinhas,

Após o Culto, os 11 corais dirigiram-se para a

Sociedade Esportiva Recreativa Aliança/Rio
Cerro II, quando foram saudados

pelá Pastor Sinodal Waldir Humberto
S'chiJbert, de Joinv,ille, e Pastor Egberto
Schwanz.
Cada ·Coral participante apresentou-se com

dois hinos. No final do encontro, todos os

coralistas formaram um grande coral,
quando juntos'ensaíararn e entoaram hinos
sob a regência da maestrina Liara Roseli
Krobot, da Casa da Música do Colégio
Evangélico Jaraguá.
Manifestamos a nossa gratidão aos

Pastores, aos dedicados Coralistas, aos
abnegados Regentes e a Comunidade
Cristo Bom Pastor que nos acolheu tão
bem.
Loni Driemeyer Wilbert

pela Coordenação

�

[M���� "":
L

Rainha da Schützenfest
Vinte e três sociedades disputam, no próximo dia 3 de setembro,
o título de Rainha da Schützenfest. O show com o grupo
germânico Adlers Band marca o lançamento da 11 a

edição da
Festa dos Atiradores. A escolha da rainha para a sucessão de
Adriana Grimm será no Pavilhão A do Parque Municipal de
Eventos, em Jaraguá do Sul. Quinta-feira (2), das 19 às 21 horas,
os profissionais da imprensa disputam o tradicional torneio de
tiro. A competição será nos estandes do parque.

Palestra no sindicato
O Departamento Feminino do Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias do Vestuário de Jaraguá do Sul promove neste

sábado, a partir das 14h30, na sede do sindicato, a palestra
"Você está contente e feliz?" Ministrada pelo pedagogo
Francisco Herbert Schork , o evento. deverá reunir cerca de
300 pessoas. Pós-graduado em Recursos Humanos, Schork
reside em Guararnirim, onde foi vice-prefeito e presidenteda
Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Gu ararnir im).
. .

.Inspeção gratuita
O Núcleo de Automecânicos de Jaraguá do Sulrealiza hoje,das
9 às 17 horas, no segundo piso do Shopping Center Breithaupt,
â primeira inspeção técnica veicular, gratuita. Automóveis de

.qualquer marca e ano passarão por um check-up completo. Entre
os principais itens analisados estão a embreagem, escapamento,
extintor, amortecedores, suspensão, direção, pneus e juntas do

motor. No final, da inspeção, o proprietário do veículo recebe o

diagnóstico do carro e um mapa das oficinas mec,ânicas
associadas ao núcleo.

Tradições gaúchas
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul

organiza o' 2° Domingo das Tradições Gaúchas. O evento

acontece amanhã, a partir das 10 horas, na Praça Ângelo
Piazera. Apresentações artísticas, concursos de gaita, dança,
chula e laço de vaca parada são as principais atrações este

ano. As inscrições para as provas poderão ser feitas no local.
Se chover, ,a programação será transferida para o Pavilhão C

do Parque Municipal de Eventos.

Dia do Corretor de Imóveis

Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul comemorou,

ontem, oDia do Corretor de Imóveis. Hoje, a diretoria da

entidade, comandada pelo presidente Humberto Wolf, realiza

almoço festivo em homenagem aos corretores.

Ajude a Apae
Para a Apae continuar realizando sua maravilhosa obra, ela precisa
muito de você. Precisa de seu apoio e compreensão para que,

juntos, você e a Apae, construam um mundo novo, mais alegre,
mais verdadeiro, como o coração de uma criança. Colabore com a

Apae -autorizando o Samae a lançar em sua fatura mensal de

consumo de água a importância escolhida por você.

- Jaraguá do
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�� CRÍTICA
Leitor Arsanjo Paul Colaço
envia extensa carta à coluna,

0, na qual enfatiza a dificuldade

10 decirculação (lo público e o

Ia acesso tumultuado (empurra-
Ie empurra e portas de passagens
Ie muito estreitas) aos shows das
s, �andas Dazaranha e Jota Quest
Ie eda falta de bebidas no local.

Acarta foi entregue aos

organizadores do evento.

s �� ABQUITETU
Oabraço da semana vai para

a
os amigos da T' fase do curso

o
de Arquitetura e Urbanismo

da Ferj, que participaram de
uma série de atividades sócio-

I

culturais, desportivas e

filantrópicas durante a 2°

Semana de Arquitetura,
ocorrida entre os dias 23 e 27

de agosto.
<,
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� .... NOTRE
A Notre abre normalmente
neste sábado (28), sob o

comando do DJ Marcelo
Luís. Na agenda do point já
consta a apresentação da
excelente banda Ipsis
Literis, para o dia I I de
setembro.

••••C I, 1'1 E 1'1\ 1-\ �••- ...JOINV.ILLE
G.N.e. Cine Mueller I: Um lugar chamado Notting Hill. •

,

I Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •
G.N.C. Cine Mueller 2: Soldado universal - O retorno. •Horários: 14h30, 16h 15, I Xh.

Pânico no lago. •
Horários: 19h45, 21 h40. •

I G.N.e. Cine Mueller 3: 10 coisas que eu odeio em você. •,

Ho�ári()s: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. •
I BLUMENAU •
• G.N.C. Cine Neumarkt I: Instinto. •
I Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. •
I G.N.e. Cine Neumarkt 2: Um lugar chamado Notting Hill. •
•. Horários: 14hlO, 16h40, 19h10, 21h40. •
•
G,N.,e. Cine Neumarkt �:. Thomas Crown - A arte do crime.

Horanos: 14h, 16h 15, 18h30, 21 h. •
I G.N.e. Cine Neumarkt 4: Corações apaixonados. •
I Horários: 14h15, 16h30, 18h50, 21 h 15. •
I G.N.C. Cine Neumarkt 5: Pânico no lago.

, •
I Horários: 14h30, 16h45, I Xh45, 20h45.

•G.N.e. Cine Neumarkt 6: 10 coisas que eu odeio em você.
Horários: 15h15,J7h15, 19h15,21hI5. •

Programação válida para o período de 27/X a 2/9. •
..._----------------_.

Rua: ê;í: �;:�;i���;;';.,.
deOliveira, ln '

Fone/Fax: (047) 371-9887

RuaMaI. Deodoroda �BFonseca,1452 (5Fone/Fax: 372·3306 2:i: •Jaraguá do Sul- SC �CADi Procópio Gomes, 481

I-tIdm
CORRETORA DE SEGUROS

371�3633

DE VOLTA À ATIVA

Surpresa. O New Order está

preparando disco novo. Os quatro
integrantes do grupo vinham se

dedicando a outros trabalhos e desde
o álbum Republic, de 1993, não
lançavam nada juntos. Bernard

Summer seguia nos vocais da banda Eletronic, Peter Hook
comandava o baixo do Monaco, e a tecladista Gillian Gilbert e o
b�terista Stephen Morris faziam tima parceria no The Other Two.

Sabe-se que o novo trabalho do New Order deve trazer uma música

para a trilha sonoro do filme The Beach, do mesmo diretor de

Trainspotting, Danny Boyle. O filme é baseado num romance cult
de Alex Garland e mostra um grupo de jovens à ,procura do paraíso
na Tailândia.

'

Esperar-se que o quarteto apareça com novo material em algum
momento no ano que vem. (Shopping Music)

Maria Elizabeth da Cruz (Beth) e
Sérgio de Freitas trabalham nos

bastidores para a realização da Noite
do Atleta, com a escolha da Rainha

\ dos 12'- Joguinhos Abertos de
Santa Catarina, já programada para
o dia 25 de setembro; no ginásio de
esportes <;lo Colégio São Luís.
Interessadas em participar do
concurso, atletas ou não, poderão se

inscrever até o próximo dia 5, na
recepção do Colégio São Luís. A

animação da nbitada será com a

banda 4DRedenção, de ltajaí.
-'.:���;��

''O melhor modo de

vingar-se de um inimigo é
não se assemelhar a ele"

(Marco Aurélio)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Rio Negro & Solimões (Millennium),
Jota Quest (De volta ao planeta), Suave Veneno Internacional e
Adrenalina (Techno & dance). Principallançamento: Michael
Learns to Rock (Played on Peppen),

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Guaramirim completa 50 anos
hoje com festa e homenagens
Programação de

. , .

oruversono

terá desfile
e homenagens

Guaramirfm - o Município
está completando hoje SO anos de

emancipação política. Foi em 28
de agosto de 1949 que ocorreu a

instalação do novo Município,
através da Lei Estadual número

281, no rastro do processo de

colonização que originou também

Joinville, Jaraguá do Sul, São
Bento do Sul e outras cidades.
Desde o dia 17 de julho está sendo
desenvolvida programação co

memorativa pelo cinqüentenário,
organizada pela Prefeitura e

Câmara de Vereadores no Parque
de Exposição Perfeito Manoel de
Aguiar, à noite, quando os pode
res Executivo e Legislativo home

nagearão autoridades e pessoas
da comunidade, com outorga dos
títulos de cidadão honorário e

benemérito.
Os homenageados do Execu

tivo serão o ex-governador Antô
nio Carlos Konder Reis, o prefeito
de JoinvilJe, LuizHenrique da Sil

veira, e o engenheiro Márcio An
tonio Campos Leoraii.A Câmara

prestará homenagem aos em

presários Wandér Weege, Eggon
João da Silva e Blásio Mannes,
ao ex-diretor da Casan Celso José
Pereira e às senhoras Leonora
Guesser Klein e Alvacy Vieira

Sardagna, pelo trabalho realizado
na área social.

Na oportunidade, o prefeito
Antonio Carlos Zimrnerrnann en

tregará simbolicamente à comu
nidade o PEG (Plano Estratégico
de Gurarnirim), proposta para ori
entar ações e investimentos no

Município, tanto do setor público
quanto privado. A elaboração do

PEG, sob a orientação do Conse
lho de Desenvolvimento Munici

pal, exigiu um ano de estudos e

debates com o envolvimento de
"

todos os setores da 'Comunidade.

Guaramirirn passará a constar

entre os primeiros municípios ca
tarinenses a ter uma proposta
nestes moldes concluída.

"OMunicípio possui localiza
ção privilegiada, na região de mai
or atividade industrial do Estado,
o que lhe assegura um futuro pro
missor", avalia o prefeito Antonio
Carlos Zimmermann. Ele cita co
mo exemplos a prox irnidade com
as rodovias federais BR-280 e

BR-I O I, com as capitais Floria
nópolis e Curitiba, e com os por
tos de São Francisco do Sul e Ira

jaí, além dos principais aeroportos
da Região Norte do Estado.

A cidade reforça a vocação in
dustrial da região. Com 232 in
dústrias e 1.340 estabelecimentos
comerei ai s i nstalados, Guaram i
rim ocupa a 20" posição no mo

vimento econômico do Estado.
No ano passado, foi o município
que mais cresceu na Microrregião
do Vale do Itapocu, de acordo
com índices da Secretaria da
Fazenda do Estado. O prefeito

f

Meta cumprida: Zimmerntann entrega hoje estudo de desenvolvimento
J

atribui esses resultados ao bom taladas e a chegada de novos

desempenho de empresas já ins- empreendimentos no Município.

Orgulhamo-nos, como entidade de classe, de fazer do
progresso de Guaramitim.

Por isso, a nossa saudação a todos quantos, ao longo da sua

trajetória, desde os primeiros tempos e depois,
engradeceram o nosso município.

A caminhada é longa, de sacrifícios e de sacrifícios, mas há muitas
conquistas a comemorar.

PARABÉNS PELOS 50 ANOS ...

PETROBRAS,

GRANDEDIA.

Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guara-mirim

PARAA

,

HOJEE�UM

Uma homenagem da Petrobras ao
aniversário de 50 anos da cidade de Guaramírím.

�PETROBRAS
Ministério
de Minas
e Energia

GOVERNO
FEDERAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Reforma do hospital será Empresários deGuaramirim têm

c���:���e:m:�o����:�:�al
.

pressa na implantação do PEG
govemomunicipal.

Ele considera correta a atual

política de investimentos da ad

ministração municipal, na recu

peração e equipagem do hospital
e contratação de médicos e outros

I

profissionais. Segundo ele, desde
que os investimentos foram au

mentados, as condições de fun
cionamento melhoraram e a po

pulação voltou a ter confiaça na

instituição. "Hoje, prestamos em
média 1.050 atendimentos por
mês, contra cerca de 400 em

1996, quando o apoio financeiro
era inexpressivo", comparou.

Segundo Bylaardt, a Prefei
tura investe hoje cerca de R$ 30
mil mensais no hospital, além de

custear o funcionamento do plan
tão médico.

estará concluída a reforma do

HospitalMunicipal Santo Antônio.
A previsão é do provedor da casa
e secretário municipal de Saúde,
Nilson Bylaardt. Segundo ele, tra
ra-se de maior reformajá feita no

hospital, desde a sua construção,
em 1953. As melhorias são gran
des, com a recuperação total da

ala ferninina, substituição parcial
do piso do segundo pavimento,
instalação do novo pronto-socor
.ro e adaptação e construção da

nóva pediatria. O investimento to

tal será de R$ 150 mil. Parte dos

Proposta será
divulgada
hoje à noite
pelo Executivo

Guaramirim - Os empresá-
rios querem o cumprimento ime
diato das metas desenvolvimen
tistas do PEG - Plano Estratégico
de Guaramirim. A declaração é

do presidente da Aciag (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim), Adria
no Zimmermann, destacando que
compete ao poder público desen
cadear essas ações. O estudo, ini
ciado há um ano, sob a orientação
do Conselho de Desenvolvimento

recursos, R$ 70 mil, são de con

tribuição da empresa TGB, que
filz a implantação do Gasoduto
Brasil-Bolívia. Bylaardt destaca
que a reforma do hospital repre-,
senta o cumprimento de uma

PEG: empresários aguardam definição de locais para área industrial

Área Industrial e Condomíniocomércio e agricultura); Sistema
Urbano (vias de transporte); De
senvolvimento Social (saúde, edu
cação e migração); Espaços Ure

banos (vias de transporte) e Ad
ministraçãoMunicipal (receitas e

fiscalização).
Segundo Zimmermann, os

empresários querem agilidade do

governo municipal no cum

primento de várias providências,
como por exemplo na definição
dos locais para a implantação da

Industrial. Outra questão é a forte
concorrência exercida por cida

des vizinhas sobre o comércio lo
caI. "Precisamos desenvolver,
com urgência, campanha de valo
rização do nosso comércio para
conter a evasão de clientes", alerta
Zimmermann.

O presidente da Aciag res

salta, porém, que a proposta do

PEG, embora recém concluída,
já ensejou alguns resultados prá
ticos. Zimmermann cita cOJIlo
exemplo a publicação "Guara

mirim em Dados", elaborada pela
Secretaria Executiva do Conselho
de Desenvolvimento Municipal,
no ano passado, que na opinião
dele é um bom referencial para
quem busca informações. A pu

blicação contém dados e números

que espelham a atividade pro
dutiva à situação social e de saúde
de comunidade.

Outro exemplo apontado por
Zimmermann é a elaboração do
Presto (Projeto Estadual de

Serviço Turístico Organizado),
com apoio do Sebrae (Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina),
cuja finalidade será a geração
de empregos e de renda através
do planejamento e incremento
da atividade turística do Mu-

Municipal, está concluído. Par

ticipam da elaboração do plano,
lideranças de todos os segmentos
comunitários. O programa traça
diretrizes para o crescimento do

Município, orientando as inicia
tivas e investimentos, tanto no se

tor público quanto privado.
O PEG aponta algumas prio

ridades, principalmenteDesenvol
vimento Econômico (indústria,

A históriá não é um conto de

fadas, é um conto de fatos.
Guaramirim é um grande fato.

Parabéns, povo guaramirense!
DEQUÊCH

n.�•••••� ••_

Distr. de alimentos DEQUÊCH

Parabéns Guaramirim pelos
50 anos de prosperidade.

LABORSAD
LABORATÓRIO DE ANÁliSES CLíNICAS LTDA.

AUTO POSTO 28/LTDA
- Rua 28 de Agosto, 1984

Guaramirim
Fone'373-0129

Um motivo de orgulho.
Nós moramos nesta cidade, e ela mora

em nosso coração.
Nossa homenagem a todos que

contribuem para o nosso progresso.
PARABÉNS, GUARAM/R/M!

Sucesso é ser capaI de viver o hoje e,
ao mesmo tempo, planejar o amanhã.
Parábens povo guaramirense pelos
50 anos de progresso e conquistas.

ROTARY CLUB DE
GUARAMIRIM nicípio.

A força da uru cio remove b'oqueios
e dissolve a indif.erença.
Parabéns, Guanamirim!

Parabéns, Guaramirenses!
- _)Klein Cortinas LTDA.

Rua 28 de Agosto, 2209
Centro - Guaramirim

Fone 373-0344

TABELIONATODE NOTAS DE
<, OSNILDO BARTEL

Uma homenagem de

Rua 28 de Agosto, 1918, Guaramirim - SC
Fone 373-0404 Fax 373-0117

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Acusado de roubo à residência é preso
em desmanche de veículos no-Oeste

Vimisch, foram surpreendidos
pela polícia quando se prepa

\ ravarn para desmontar mais um

veículo, trazido do litoral.

Segundo a delegada Fedra

Konell,Mélo participou do assalto
à residência da dona de casa Edla

Kuchenbecker, 51 anos, na Rua
Max Eugênio, no Bairro Czer

niewicz, de onde foram levadas

jóias avaliadas em R$ 3 mil.
Outras três pessoas estariam en

volvidas no caso. O juiz da 2a

Vara Cível de Jaraguá do Sul, Ed
son Marcos de Mendonça,
decretou a prisão preventiva .do

acusado, pedida dia 17 de agosto
pelo promotor Leonardo Leh
mann. Desde maio, Dário de

Mélo tem a segunda preventiva

Motoqueiromorre em
acidente no Centro

<'

acidente com vítima fatal nos

últimos sete dias no Município.
Sexta-feira passada, o garoto

Marcelo Mauricem, 8 anos, foi

atingido por um veículo quando
trafegava de bicicleta pela Rua

João Stein, no Bairro Jaraguá
Esquerdo.O menino não resistiu
aos ferimentos e morreu. Se

gunda-feira, o vigia Valdomire

Barbosa Moura, 48, também foi

atropelado e morreu a caminho
do Pronto-Socorro do Hospital
São José.

NOTA DE AGRADECIMENTO
O Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá vem através desta

agradecer as empresas abaixo relacionadas pela contribuição feita a

esta entidade para a compra de Ulll motor e caixa à viatura de resgate.

- Oficina Mecânica Pesada JR
- Metalúrgica Diamante Ltda.
- KLC Eletric. Conexões Ltda.
- Coplasa do Brasil Industrial Ltda.
- Artefi bra Indústria e Comércio Ltda.
- Klassie Móveis Ltda.
- Domus Indústria e Comércio deMóveis Ltda.
- Floricultura Mahnke
- Orient Flowers /
- METRISA Metalúrgica Triângulo Ltda.
- BANASUL Agrocomercial Ltda.
- Climatizadora de Frutas Zabel Ltda.
- Comércio de Frutas e Cereais Frucel Ltda.
- Comércio e Distribuidora de Frutas Steierlen
- Móveis Luciane Ltda.
- Bebidas Bosse
- Cromagem Corupá Ltda.
- Antônio Weidner
- Viação Hansa LLda.

decretada pela 2a Vara Cível de
Joinville. Naquela comarca, o

representante comercial está
sendo apontado como suspeito de :

co-autoria de furtos de veículo e

formação de quadrilha:
Foragido há dois meses,

quando deveria se apresentar à

delegada Fedra Konell, Mélo
trabalhava para uma malharia,
pertencente a própria família.
"Uma irmã dele disse que recebeu
a menos de dez dias um pedido
de mercadoria expedido em

Araquari. Isso comprova que ele

estava trabalhando na região,
'

legalmente, e praticando o delito
em Chapecó", destacou. No as

salto à residência dos Kuchenbe

cker, Mélo e mais três homens,

que ainda não foram identifica

dos, abordaram Edla e amarraram

um funcionário da Davi Imobiliá

ria, instalada em frente à casa,
antes de roubarem jóias e dinhei
ro. No depoimento à polícia,Mélo
disse que foi convidado a partici
par do assalto durante uma nego
ciação de veículos com dois ho-

I
mens de Joinville e um de Itajaí.

Em Chapecó, os investiga
dores fizeram campana por cerca
de 40 dias para dar o flagrante
em Dário Mélo eMárcio Virnisch.
Na oficina de desmanche, os po
liciais encontraram latarias,
motores e acessórios de carros,

que podem fazer parte de veículo

furtado no litoral catarinense, no
Paraná e na cidade de São Paulo.

Metalúrgico absolvido
por seis votos a UDl

Jaraguá do Sul - Por seis
votos a um, o metalúrgico Ro

gério João Rocha, 32 anos, foi
absolvido do crime de assas

sinato. A sentença, anunciada

quinta-feira, pelo promotor Rafael
Alberto da Silva Moser, baseou
se na'defesa do acusado, de legí-

tima defesa. Rocha foi indiciado
detentativa de homicídio contra

Ari Borges, em 27 de fevereiro
de 1982.-Borges, morto no início
deste ano, recebeu três tiros na

época e sobreviveu. O desenten
dimento ocorreu próximo ao cen

tro de Corupã.

Gincana Colégio Miguel Couto
Procura-se pessoa que nasceu em 6/6/1959, para

participar de uma das provas da gincana, em Schroeder.

Contato telefones 374-11 50 ou 973-9049

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

�
�

Curso teórico, prático na
plantação e suporte técn lco,

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) 973-9508 ou 975-2247
Bairro Três Rios do Norte

Ajudamos a escolher o local do plantio e

ProduzirTipo Exportação.

Ajudamos a Comercializar sua produção a R$ 130,00 o quilo.

PARAFUSOS - PORCAS - ARRUELAS
FONEIFAX: (047) 371,00111

Dário de Mélo
foi flagrado
emuma

oficina ilegal

Jaraguá do Sul - O repre
sentante comercial Dário deMélo,
37 anos, acusado de participar do
roubo dejóias da família Kuchen
becker, e invadir a Davi Imóveis,
no último dia 5 de abril, em Ja

raguá do Sul, foi preso terça-feira
passada. Policiais civis de Cha

pecó estouraram um desmanche
de carros que funcionava no

centro do Município. Mélo e o

sócio da oficina ilegal, Márcio

I

Jaraguá do Sul - O moto-

queiro Jerri Anildo Fenner, 26
anos, morreu depois de perder o
controle da moto Honda CB-400,
placa ACG-1355 (Jaraguá do

Sul), que pilotova, ao bater numa
árvore, na Rua Max Wilhelm,
próximo a Rádio Jaraguá.
Fenner, que chegou a ser

socorrido pelo Corpo de

Bombeiros Voluntários, sofreu
traumatismo craniano e fraturas
no joelho direito, fêmur e

clavícula. Este foi o terceiro

Apropriação indébita
Schroeder - A polícia está

investigando o paradeiro da
dona de casa Edinalva de Souza
Gonçalves, 52 anos. Ela é acuo

sada de invadir a propriedadedo
ex-genro, o pedreiro Dino Dias
Germano, 45, e roubar portas,
janelas, eletrodomésticos e

máquinas. Edinalva teria se

transferido para a residência de

Germano, na Rua Carlos Zerbin,
Bairro Rio Hem, no último dia
19 de julho, alegando 'direito

matrimonial' .L a mulher foi ca
sada com o sogro do pedreiro
por anos.

Roubo de carro

Jaraguá do Sul - Mais um

roubo de carro foi registrado no

Município. Terça-feira, por
volta das 20 horas, o Gol 1000,
cor branca, placa LZS-9969, de
Jaraguá do Sul, pertencente a

Adernar Antônio Saganski,
desapareceu do pátio da

Recreativa da Marisol.

Erramos
As fetos de Rudinei.Siqueirae
Benjamin de Lino, publicadas
na página 10 da edição de 25

de agosto, foram invertidas.
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PETERSON lzidono

Polêmica à vista
.

Ex-diretor do Grêmio Esportivo Juventus garantiu que tem na

'manga' documento comprovando que a negociação do terreno

atrás do Estádio João Marcatto, entre a Prefeitura e diretoria do

clube, foi ilícita. Segundo este mesmo diretor, que prefere, ainda,
ficar no anonimato, a área só poderia ser usufruída pelo clube ou

doada à Paróquia São Sebastião. Acabou vendida para o governo

municipal por R$ 180 mil e, em seguida, inativada. Estudos
técnicos comprovaram que o solo é impróprio para construções.

Isso pode terminar mal.

Cancelado
Diretoria do Jaraguá tinha
acertado amistoso com o

Figueirense, atual campeão do

Estado, para o dia 2 de

setembro, em Jaraguá do Sul.

O ajuste de datas na tabela de

jogos da Segunda Divisão
obrigou o cancelamento da

partida. Segundo assessoria do

clube, o confronto entre os dois

times vai acontecer, mas ainda

não tem data definida.

Campeões. no Sesi

Jogos do Sesi definiram os

primeiros campeões na

modalidade de Truco. Antônio

Lourival Leandro e Eduardo

Maia, representantes da

Feeling Estofados, conquis
taram o ouro na categoria

menos de 200 funcionários.

Na categoria acima de 200, o
título ficou para a dupla
Álvaro'Masche e Klaus

Hübner, da Weg Máquinas.

Rápidas------------------------------ __

* Academia Impulso está em fase final de construção de dois
banheiros. Um, exclusivo para o uso de deficientes físicos. Renato
e Heidi Behnke, proprietários da academia, também apresentam
novos materiais para a prática de hidroginástica, trazidos diretamente
da 16a Feira Internacional de Equipamentos Esportivos e Serviços,
realizada há 20 dias, em São Paulo.

.
.

*Abertura dos Jogos Escolares da Semana da Pátria, de Jaraguá
do Sul, será nesta segunda-feira, às 8h30, no Ginásio Arthur

Müller.

Jeepaub
* Na última reunião, o companheiro Jorge
apresentou-se como candidato a Presidente para
a gestão 2000.
* Solicitamos ao companheiro Alexandre, que
providencie a sua foto para que possa ser afi

xadajuntamente com os ex-Presidentes do nosso
clube.
* A atual Diretoria está fazendo orçamentos para
realizar algumas obras na nossa sede.
* No próximo dia 7 de setembro, haverá o desfile

cívico, no qual estaremos participando. Pedimos
a colaboração de todos os jipeiros.
* O companheiro Airton teve o seu Jeep amas

sado. Dizem que o culpado é o seu fiho Beta

que estacionou em local perigoso. Ah, coitado.

: Alongamento de Chassi

·Cardans

· Manuf. de Guindastes,
· Refotmasde Equipamentos
· Adaptaç80 Equipamentos
• Soldas Especiais...

Fone: (047) 37()'4159

..

Dívida compromete repasse de
verbaparaOSJoguinhosAbertos
Governo aponta
débito no Ipesc.
CCOgarante
negociação

Jaraguá do Sul - o paga
mento de benefícios dos servido
res públicos que recebiam assis
tência médica através do Ipesc
(Instituto de Previdência de Santa

Catarina), extinto há dois meses,
poderá comprometer o repasse de

recursos dogoverno estadual para
a realização dos 12°5 Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. Se

gundo assessores jurídicos da

Fesporte (Fundação Catarinense
de Desportos), reunidos quarta
feira com o presidente da CCO

(Comissão Central Organizado
ra), Murillo Barreto de Azevedo,
o Município está em débito com

.0 instituto, inviabilizando a libe-

ração de R$ 60 mil destinados ao

orçamento da competição.
O secretário de Administração

e Finanças, José Papp, desmente
a versão da Fesporte e afirma que
a Prefeitura pagará os valores do
benefício dos servidores ca

dastrados no Ipesc, proporcio
naI aos seis primei ras meses des
te ano, junto .corn o 130 salário
do funcionalismo público, que
deverá ser quitado em novembro
ou dezembro. "Não estamos de

vendo nada. Como o instituto foi

federalizado, vamos repassar o

percentual no final do exercício",
explicou Papp.

A menos de um mês do início
dos Joguinhos Abertos, CCO e

Edson JunkeslCP
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Azevedo: "Novas alternativaspara garantir recursos"

Fesporte buscam outra alternativa

para garantir os recursos estadu
ais. "Por-sugestão do próprio pre
sidente da fundação (Pedro Bas

tos), as despesas de alimentação
e hospedagem de dirigentes e

árbitros, orçadas em R$ 58 mil,
seriam pagas pela Fesporte", re
velou Muri 110 Barreto de Azevedo.

Inicialmente, a Prefeitura pagaria

despesas e o dinheiro descentra
lizado dos cofres públicos re

forçaria o orçamento pré-esta
belecido à manutenção dos locais
dos jogos e alojamentos. "Não vai
alterar em nada. O governo re

passará o que pedimos e o Mu

nicípio investirá os R$ 170 mil

previstos", salientou o presidente
daCCO.

Da esquerda para direita, Tony da SilVu, campeão da classe D Adulto; MOIy Iones da Silva,
campeã 11a categoria Infanto-Juvenil; Jania Pereira, campeã classe B Adulto; Vi/mar Seil, vice
campeão classe B Adulto; Jonas Jacobi, vice-campeão classe EAdulto, e Marcilio da Silva Fi/ho,
campeão 110 classe C Adulto. Tenistas da equipe Baependi/Malwee Malhas, que trouxeram

medalhaspara Iaraguá do Sul do Circuito Regional de Tênis, realizado no último final de semana
no Bela Vista Country Clube, em Blumenau.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jarnguá� da terceira
vitória naSegundona
Meia Alexandre
torceu o tornozelo

; ;
,

e e duvida para o

jogo de amanhã

Jaraguá do Sul - o Jara

guá vai tentar amanhã, a par
tir das IS horas, contra o

Porto, de Porto União, a ter

ceira vitória no Campeonato
Catarinense da Segunda Di
visão. O jogo será em União
da Vitória, no Paraná. O téc

nico Nelson Mourão tern dú

vidas para escalar o time. O
meia Alexandre, que sofreu
uma torção no tornozelo es

querdo no coletivo de quarta
feira, é dúvida para.a partida.
Adriano, recém contratado do

Joinville, e com o passe vin

culado ao Corinthians alagoa
no, ainda não teve a docu

mentação liberada pela fede

ração daquele Estado. "A base
será a mesma que venceu o

Marcílio Dias", afirmou Celso

Queiroz da Cruz, integrante
da comissão técnica. Mourão
retornou ontem do Rio de Ja

neiro, onde foi resolver pro
blemas particulares.

Dividindo a liderança do
Estadual com o Timbó, mas

melhor no saldo de gols, o Ja

raguá joga .neste domingo no

pequeno Estádio Municipal de
União da Vitória, cidade vizi- -

nha de Porto União, contra o

time de pior campanha na Se

gundona. Lanterna do cam

peonato, o Porto perdeu os

três jogos, não marcou ne

nhum gol e sofreu oito. "O Ja

raguá vai atuar da forma como

vem jogando até agora. A

tática será' mantida, apenas
reforçamos as jogadas de liga
ção do meio-campo p ara o

ataque", explicou Cruz. O

meia-esquerda Fabio Braun
deverá ser aprovei tado no

segundo tGmpo.
A quarta rodada da Se

gunda Divisão tem mais qua-

Altair na seleção.catarinense
Jaraguá do Sul - Convo

cado para a seleção catarinense

que disputará de 6 a 12 de se

tembro, no Rio de Janeiro, o

Campeonato Brasileiro de Futsal,
o pivô Altair, da BreithauptlFME,
completou uma semana de treinos
em São Bento do Sul, com o gru
po comandado pelo técnico Nel
sinho de Carvalho, da Tuper/Pla
nor. A seleção embarca na

próxima semana e ainda não sabe
contra qual time fará a estréia no

torneio. Dos doze atletas rela

cionados, Carvalho teve que
fazer várias mudanças durante

a pré-temporada em razão de

competições paralelas e con

tusões.

Os jogadores da Breithaupt/
FME, Marcel, Paulinho,.Xande
e Oiço, convocados, não foram
li berados. A equipe jaraguaense
disputa a fase regional dos

Jogos Abertos de Santa Ca
tarina na segunda quinzena de
setembro. Amandus, Bali e

Lacau, todos da Tuper, se con
tundiram e deverão ser des
convocados. Dedé, da Unoesc/
São Miguel, se apresenta para
o treinador segunda-feira.

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restauraute serve almoço e

.

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, , .. )

RESERVAS: TELE,FONE (047) 375-1482 -

eORUpÁ - se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!
.

Disciplina: jogadores do Iaraguá treinaram finalizações IlOS coletivos, durante a semana

tro jogos neste final de serna- gam em Biguaçu. O principal programado para o dia 2 de

n a. Duas partidas envolvem confronto será entre Ti mbó e setembro, em Jaraguá do Sul.

equipes de Itajaí e Blumenau. Próspera, no Vale do Itajaí. A falta de datas, em razão do

No Litoral, o Marcílio Dias CANCELADO - A direto- feriado nacional de 7 de se-

recebe o Blumenauense, e no ria do Jaraguá Futebol Clube

Complexo Esportivo do Sesi.,. comunicou na quinta-feira o

o Santa Catarina enfrenta o' cancelamento do amistoso

Itajaí. Biguaçu e Joaça'ba jo- entre Jaraguá x Figueirense,

tembro - a Federação Catari
nense de Futebol antecipou a 6'

rodada para este dia -, obrigou
os diretores a adiarem o jogo,

FOliE:
370-"25

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVPtRl'ROMOÇÃO DE lNV�1tMO

RUA JOINVILLE, 5.070 (em frente ao Portal) - JARAGUÁ DO SUL - SC
\ '

MÓVf1S D11lEiO DA fÁtlR1CA
�AZEMOS TAMBtM SEV PROJETO SOU MfDfDA

AGUARDAMOS SUA. VISITA
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