
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, sábado, 11 de setembro de 1999 Ano 81 - W 4.223 - R$ 1,00

Empresas vão investir R$ 5,5milhões na
construção do l°jlat de Jaraguá do Sul

DiE,IM.AGE.M
Hospital Jaraguá

* Ultra-sonografia
Radiologia Geral e

Pediátrico
* Tomografia

Computadorizada
* Angiografia
* Mamografia
* Check-up Vip
Centro de Imagem 1
(Junto ao Hospital JaragjlUJâb
Fone: (047) 371-9653

Centro de Imagem 2
Rua João Pico"i. 216

esquina cl Reinoldo Rau
(Antigo consultório Dr, Joà'oJ BiillOO)
Fone: (047) 371-8776

No dia 31 de dezembro de
2000 será inaugurado o primeiro
apart-hotel da Rede Parthenon
em Jaraguá do Sul. A promessa
foi feita na quarta-feira (8) pelos
representantes das empresas G.

Weminghaus, Prisma Engenha-
I

ria e Atrio, durante o lançamen-
to do empreendimento "Parthe

non Century Suíte Hotel", na.

Recreativa da Weg.
As obras iniciam ainda este :

mês e exigirão investimentos de

R$ 5,5 milhões. Após concluído,I

vai gerar 70 empregos diretos,
além de outros indiretos. Todos
os serviços serão terceirizados.

O hotel, com 80 suítes de

padrão internacional, entre 35 e

50 metros quadrados, será
construído na Rua Epitácio
Pessoa. A construção do flat é

resultado de análises de mer

cado, quandose constatou a ne

cessidade em atender o cha

mado turismo de negócios.
O flat será construído com

o que existe de mais moderno.
A inauguração será no réveillon

. de 2000, comemorando a passa
gem do século, que inspirou o

nome Century. Página 5

CláudioW. A. Guimarães

Por muito tempo, a beleza da Ilha do Mel, no litoral Norte do Paraná, serviu de abrigo e refúgio.
A partir de 1767, ap-esar dos protestos das autoridades locais e dopovo, o governo resolveu construir
um forte, "para proteger de invasões". Atualmente, a fortaleza está praticamente abandonada,
apesar de ter sido tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Página de Turismo
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371-7719

Encontro de Motociclistas "Das Hoerhorn"

Cerca de 2,5mil pilotos parti
cipam do 8° Encontro Sul-Bra
sileiro deMotociclismo, que ter
mina amanhã, em Jaraguá do

Sul. O evento deverá reunir

� O Centro de Cultura Alemã de

Jaraguá do Sul vai apresentar no
próximo sábado, dia 18, às 20 horas,
no novo teatro da Scar, a peça "Das
Hoerhorn"(A trombeta de ouvido).

Para os associados do Centro '.

de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul

e familiares a entrada será franca,
para os não associados, R$ 3,00.

-

O Centro de Cultura Alemã está

organizando passeio para assistir

ao desfile da Schlachtfest, hoje, em
São Be1nto do Sul.

A saída será às 13h30, naRecre
ativa Duas Rodas, com retorno

previsto para 21 ou 22horas.

aventureiros de todo o País e da.

Argentina. Modelos como a

legendária Harley Davidson e a

esportiva Suzuki poderão ser

conhecidas de perto. Página 13

CONTAGEM REGRESSIVA ...
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petitividade enquanto o setor

químico introduz produtos
transgénicos em nosso País,
sern estudos conclusivos, se

esses alimentam ou envenenam

a população. Está descontente
a consumidora, enfim, todos

aqueles que não compram um

telefone, apesar das facilidades,
não conseguem pagar a conta,

dependem do SUS porque não

podem pagarum plano de saúde.
Um artigo publicado no

Diário Catarinense, no dia 25 de

agosto, dizia: "Os sem rumos

não mordem. Quem morde é o

com rumo". Não são os que che

gam em Brasília a pé que cau

sam prejuízos à Nação. São

aqueles que chegam em jatinhos
e são recebidos noMinistério da

.

Fazenda, no Banco Central. Es
ses detêm a economia do Brasil
nas mãos e causam tantos danos

à sociedade, refletindo no des

gaste do governo federal. Nesse

momento, faz as leis IJrasileiras
quem assinou o cheque da

campanha "Avança Brasil".

JAHAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 1999

* Sebastião Silva Camargo
milhões. Alcatel e a Ericsson
contribuíram com R$ 1.,1 milhão.

Recompensa: quatro dos 20
maiores bancos nacionais que
braram e outros 43 foram liqui
dados pelo Banco Central. A

privatização do sistema de tele
fonia garantiu às empresas pa
trocinadoras da campanha pre
sidencial uma pequena elevação
do faturamento líquido de R$ 5

bilhões. A Golden Cross contri
buiu com R$ 870mil, recebendo
em troca a promessa de suca

teamento dos serviços públicos
prestados à população. A pro
cura por apólices e planos de

previdência aumentou e o fatu
ramento do setor dobrou em

quatro anos.

Quem está descontente?

Aqueles que vêem o fruto do
seu trabalho evaporando-se, pa
gando dívidas de campanha de
FHC nos pedágios das estradas,
aqueles que não podem fugir de
aumento abusivo da gasolina,
optando pelo carro a álcool, que
visa atender usineiros da

oligarquia de ACM. Agricultores
que acumulam perdas vendo
seus produtos perdendo com-

CORREIO DO POVO

Foto do Fato

Em

comemoração ao

Dia da

Independência, 7

de setembro,
centenas de

pesscas
desfilaram pelas
ruas de Iaraguá

do Sul.
O evento contou

com a

participação de
autoridades

A voz rouca das ruas
Por mais sacrifícios que a política neoliberal imponha à

população, não são suficientes para mobilizá-la contra as

desigualdades e injustiças sociais. O poder de indignação ainda
não atingiu índices razoáveis que possam contestar o modelo
econômico excludente implantadomundo a fora, em especial no

Brasil. A falta de perspectivas e a

constante degradação da qualidade
de vida deveriam despertar a

consciência coletiva para um grande
manifesto a favor da dignidade, da
cidadania e do desenvolvimento
sustentável.

Apesar de alguns focos de in

satisfação popularpipocarem por to
do o País, a maioria da população

.

sequer toma conhecimento deles e de
sua essência. A apatia reina no seio
da sociedade, contribuindo direta
mente para a manutenção do status
quo. A indiferença é resultado de
anos de ditadura e de um processo
extremamente eficaz engendrado, no

início pelos militares e agora pelos políticos da situação, para
anestesiar a consciência emanter a "massa" sob controle. A falta
de informação e a manipulação dela são elementos primordiais
para a sustentação da classe dominante.

O Brasil continua liderando o ranking damá distribuição de
renda. O desemprego bate recorde, a saúde está em frangalhos,
a Previdência Social, que deveria garantir uma vida digna para
quem contribuiu por vários anos, está falida. Isso sem citar a falta
de atenção e de recursos para educação, moradias, infra
estrutura. Mesmo assim, a população continua insensível diante
de tantos absurdos e abusos financeiros. Como demonstrar a

insatisfação senão em movimentos de protestos, como o que
aconteceu na tarde de segunda-feira em Jaraguá do Sul e no dia
seguinte em todo o País.

O Grito dos Excluídos, promovido há cinco anos por setores
da Igreja Católica, sindicatos de trabalhadores emovimentos

populares, deveria representar a insatisfação popular e a

perplexidade, e não a "voz rouca das ruas", como classificou o

presidente Fernando Henrique Cardoso. O poder demobilização
é engessado pelo discurso da globalização integrado à ignorância
da população, que aprendeu a sofrer calada e a não sentir-se
excluída do processo, mesmo estando à margem da sociedade e

infinitamente longe dos bens básicos e necessários à sobrevivência.
Todas essas mazelas são decorrentes do modelo elitista

idealizado no exterior e imposto aos países do chamado terceiro
mundo e da estratégiamontada por políticos profissionais, que
nadamais fazem do que agir emproveito próprio. Com raríssimas
e honrosas exceções, os parlamentares, em vez de examinar com
seriedade o orçamento e fiscalizar o cumprimento dele, que é a

garantiamaior da estabilidade conquistada pelo real, preferem o

rateio das verbas, como fizeram os anões do'orçamento, até hoje
livres, leves e soltos.
A pequena concentração de pessoas naPraça Ângelo Piazera

para protestar contra o estado de coisas do País é o espelho fiel
da região, dominada por uma ideologia suicida e incapaz de
conceber a manifestação contrária a governos como um ato

legítimo e legal. Apesar de tudo, a esperança de vidamelhor e de
justiça social plena continua a motivar corações e mentes de
brasileiros conscientes, que lutam contra a opressão. Enquanto a

educação não forprioridade, a ignorânciapermitirá as iniqüidades
e a indiferença continuará ditando as regras.

Política do desespero
"Governo não mudará rumos

da política econômica". Esta
frase foi manchete da capa do
Jornal Folha de São Paulo, da
edição do dia 30 de agosto deste
ano, mostrando a posição do

governo federal frente às

manifestações da última se

mana. Vejamos porquê o go
verno precisa continuar nesse

caminho.
Em 1994, a campanha vi

toriosa dé FHC recebeu R$ 33,9
milhões em doações regis
tradas no Tribunal Superior
Eleitoral. Quem doou? Maiores
doadores: Bradesco e Itaú, com
R$ 6,5 milhões, seguidos pelas
empreiteiras, com destaque para
a Andrade Gutierrez e Camargo
Corrêa, que doaram R$ 4,9 mi

lhões, pelo setor siderúrgico,
liderado pela Companhia Bra

sileira de Alumínio e Aço, que
juntas arrecadaram mais de R$
3,5 milhões para a campanha.
A lista é completada pelos
produtores de suco e álcool,
tendo à frente a Companhia
União, com doações de R$ 3,4
milhões, e o setor químico e·

petroquímico, com R$ 2,7

* Estudante da Universi
dade de Joinville

Artigos para Carla do Leitor, devem ser enviados pera Rua Walter Marquardt, 1. /80. As cartas devem conter
no 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.
\

Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
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PT descarta aliança com o

PMDB às eleições de 2000
� "Política tem dessas coisas."

(Vereador José Antônio Schmitt -

PMDB - comentando as fofocas em

torno das negoci ações políticas e

troca de partidos)

Convenção
elegeu a nova
diretoria e os

delegados"Com mulher feia, ninguém quer
casar." (Presidente da Câmara de Ve

readores de Jaraguá do Sul, Alcides
Pavanello - PFL -, comentando as

negociações para futuras coligações)

Jaraguá do Sul - Ein con

venção realizada no sábado pas
sado, o Partido dos Trabalhado
res reforçou a disposição de coli

gar-se apenas com PDT e PPS,
descartando de vez uma possível
aliança com o PMDB do deputado
estadual Ivo Konell. A convenção
também elegeu a nova diretoria
do partido e escolheu cinco de

legados para o encontro estadual,
que deve acontecer no dia II de

novembro, em Chapecó, quando
deverá ser homologada a proibi
ção de alianças com os partidos
que apóiam ou participam dos

governos estadual e federal.
O advogado e professor Dio-

. nei da Silva foi reeleito para pre
sidir a Executiva municipal por
mais um ano. Dionei cumpria
mandato "tampão", depois que o

presidente, Luiz Cézar Schörner,
renunciou. O tesoureiro do Sindi
cato dos Metalúrgicos, Silvino
Volz, foi eleito vice-presidente, e

"O PFL não tem dono nem cacique. Hoje é muito bom vir para
cá." (Vereador Carione Pavanello - PFL - sobre os acordos para
levar o casal Konell para o partido)

"Sou de esquerda e não tenho nada a ver com esses partidos.
Minha intenção é formar uma grande frente de esquerda para
disputar as eleições do próximo ano." (Deputado estadual Ivo
Konell - PMDB - descartando sua saída do partido para se filiar ao
PFL ou ao PPB)

Expectativa: Dionei acredita que partido poderá surpreender

Pomar, também assessor do go
vernador Olívio Dutra, para tra

çar a estratégia decampanha às

eleições do ano que :vem. Segun
do Dionei, o partido vai intensifi
car o planejamento em criar nú
cleos nos bairros e. a campanha
de filiação. O PTtem 440 filiados
em Jaraguá do Sul.

- Estamos elaborando um an

teprojeto do programa de gover
no, que deverá estar concluído
no final de outubro. A partir daí,
vamos apresentá-lo 'e discuti-lo
com as comunidades com o obje
tivo de adequá-lo às necessidades

e reivindicações da sociedade
- informou Dionei, acres

centando que as últimas pes
quisas animaram o partido,
que trabalha, com a perspec
ti va de vitória.

o professor Marcos Scarpato, se
cretário. Segundo o presidente,
o partido vai iniciar as conversa

ções com os líderes do PPS e do
PDT para uma possível aliança.

- Desde o início defendemos

coligação apenas com os partidos
do campo democrático e popular.
Não há como nos unir aos par
tidos que apóiam a essa política
neoliberal, que tanto sacrifício
tem exigido da população - dis
cursou.

No dia 16 de setembro, o PT
se reúne com o especialista em

marketing político e social Milton

"Até o dia 3 de outubro falta -+
ainda uma eternidade." (Vereador
Moacir Bertoldi - PPB - sobre o

limite do prazo para fi liação de quem
pretende disputar as eleições de 2000)

"São partidos que não conseguem
formar lideranças próprias e pre
cisam buscá-Ias em outra le

gendas." (Vereador Pedro Garcia -

PMDB - comentando as especu
lações sobre a transferência do casal Konell para PPB e PFL)

"Enquanto o governo não romper com as imposições externas
e deixar de ser submisso, nada vai mudar." (Ex-governador do
Ceará Ciro Gomes - PPS - comentando a indicação do empresário
Alcides Tápias para o Ministério do Desenvolvimento)

"O PT não pode ser confundido com o MST, porque o PT tem
um projeto mais amplo para o País, que inclui a reforma.agrária
com uma política agrícola." (Deputado federal José Genoíno -

PT/SP - sobre o MST)

Informativo Semanal da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

Na sessão do dia 26 de ago;to as indicações aprovadas foram: de Moacir Bert'oldi:
solicitação de luminárias para rua do Salão Independência, bairro Garibaldi e instalação de
telefone público na rua Marina Frutuoso, próximo ao Colégio Valdete Zimdars • de Maria
Elisabeth Malledi: solicitação de transtotmacor de maior oapacidade para a localidade
Pedras Brancas, rua 468, complerTJentaçãà darua AldisióBOßing; solicitação de painél de
informação de horános �âS'PJ?taforíúas. da e�tàção �e ônibus e solicita:ção de lixeiras para
a rua Lourenço Kaniw!,' pYÓxim Olª Albª-po Kimz[e�" !:je ,��rila.,�anolli Karsten:
solicitação de placa "Jl!,Wibldo Es ar' no início da fmt'\JiJ'ã'eJ J?nu�d,o Ayroso e

solicitação de estudos ide preservação de parte da arquitetura dó im'à'Vel destinado ao

novo Centro MministrativQ,.químdoJ9LGOnwuícto.�", .' "

Projetos de leis aprovapos: dO,Executivo M�niC:ipa1:, q�;&{!t!.!�Ç:��onyênio e�tre Fundação
MUniCipal de Esportes 'e a SOCiedade de Desportos do��ral��::Qe Afonso Plazera:
projeto de lei denominando a rua 1025 de SilViol'Pia7éra �pe Lor\Ia ianolli Karsten:projetos de leis denominando a rua 890 de Olga,Erdm rua Si 2 ide Valmor Rolando
Müller e a rua 929 de Hdwig Butzke • do Executivo M I: prOjeto de lei que concede
subvenção às associações de pais e protessores ,d,as escplqs que"é�pecifica integrantes
da Rede Pública Municipal • do�egislalívo: propo$ta de ��end?fa Lei Orgânica
Municipal.

_-

'. :':., ".
. ..• !

..' ,. ii
I

• João Prim saudou orS�.IVo {J09 Anjos, Pfe�. dá S{)cieáa(j� déDesportos Acarai e falou
da realização do programà/"'líáf:8'g1tá:E,sq\d?dÍl!R�CiQíà.�ên�t(lià:��?em convênio com a

Associação de Recicláveis e Compradores �e Jär-aguá do 1
• Ademar Possamai agradeceu o empenho dos vêreado o�ação do projeto de
lei que firma convênio entre a Secretaria MJnicibal dê'E.s Acaraí • Pedro
Anacleto Garcia registrou a ocorrência de mais; um acid a BR-280, no trecho
entre o Posto Marcolla e}Hoßs§Ó à FERJ ela queles ,rhoradares de uma

passarela ou uma ruapar<Í'rêit o Nlurà Deniar s'>soliéitou a retomada dos
trabalhos da comissaô"5.àotitóxiCos • Aforisd Pi

.

to enaJtece.u'O trabalho realizado
pela direção da APAE; fálou'da 'abertura da loja. utos ärtesaflâis, dizendo ser o

início da melhoria do agricultor jaraguaense!e sQI[çitouaô lider do governo a agilização dó
processo de reforma e implanta(ao I�o JV1!rca�o púpJiQ!l,\Municipal nas dependências da

antiga Secretaria Municipal da Educa�ái}" Gilil.1aflMeífel afirmou que compete agora a

Delegacia Regional o julgamento das multas de trânsito e que a Câmara de Vereadores
poderá contar com dois representantes na comissão de julgamento
• Maria Elisabeth Malledi ratificou o trabalho desenvolvido
pela APAE e quanto a lojp de produtos artesanais disse que
todos serão beneficiados.

Emenda facilita
acesso ao TeE

"Viver na política é conviver com

traições." (Ex-presidente Fernando
Collor - PRTB - respondendo se

guardava mágoas de algumas pessoas
relacionadas ao processo de im

peachment)

Florianópolis - As por
tas do TCE (Tribunal de Contas
do Estado) estão cada vez mais
abertas para o deputado esta

dual Ivo Kon�ll (PMDB). Na
semana passada, 'q Assembléia
Legislativa aprovou a emenda

constitucional qu,e altera a

indicação para conselheiro do
Tribunal. '"

De acordo é'om o pará
grafo ú, do artigo 61, da Cons
tituição estadual, os conse

lheiros do TCE serão escolhi�
dos: 1- dois pelo governador
do Estado, com aprovação da

Assembléia Legislativa, sendo
um alternadamente dentre os

auditores doMinistério Público'

junto ao TCE, indicados em lis
ta tríplice pelo Tribunal, se

gundo critérios de antigüidade
e merecimento. 2- cinco pela
Assembléia Legislativa.

+- "Jaraguá do Sul é uma cidade

que se pod-e confiar." (Governador
Esperidião Amin - PPB - sobre reu

niões políticas na cidade, cujos as

suntos não vazam para a imprensa)

,�' "'n CÂMARA
!\:\it MUNICIPAL DE

�!A; JARAGuÁ DO SUL
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Amin apela para a união dos

partidos da aliança estadual
Governador

quer manter
a coligação

. , .

nos rnuructpios

Jaraguá do Sul - o gover
nador Esperidião Amin (PPB)
disse que o governo vai insistir
na aliança dos partidos que·

compõem a coligação Mais Santa
Catarina para disputar as eleições
do próximo ano. A declaração foi
feita na noite de quarta-feira(8),
quando jantou com o prefeito Iri
neu Pasold (PSDB), no Restau
rante Burg Garten, no Centro.
Amin retornava de viagem a

Mafra e Canoinhas, onde assinou
convênios do programa de agri
cultura. Pasold fez coro com o

governador e disse que o PSDB
também quermanter a aliança es
tadual no Município.

Amin fez questão de deixar
claro que o processo de coligação
do próximo ano não vai passar
pelo Palácio Santa Catarina! "Os
diretórios municipais vão poder
decidir as coligações. No que
depender do governador, serão

mantidas as coligações", decla
rou, informando que os presi
dentes do PPB, PFL e PSDB, que
integram o Conselho Político para
as eleições do ano que vem, de

vem reunir-se nos próximos dias

para traçar as estratégias e os

programas de governo.
Com relação a uma possível

candidatura a prefeito do ex

deputado Udo Wagner (PPB),
Amin foi enfático: "É um grande
amigo, competente e leal, entre
tanto, a opinião do governador

Edson JunkeslCP

Reforço: Amin (D) garante apoio à aliança entre PPB, PSDB e PFL

FONE/FAX: (047) 373-0027

pouco influi no processo. É pre
ciso respeitar as negociações in
ternas. A indicação dos nomes

que comporão a chapa majoritária
deve ser feita pelos diretórios",
desconversou. Wagner tem rejei
tado sistematicamente a idéia de
concorrer nas eleições em 2000.

Sobre o voto do deputado es

tadual Ivo Konell (PMDB) favo
rável à federalização do Besc,
Amin garantiu que não houve ne
nhum acordo. "Não conversei
com ele antes da votação. Foi um
voto indispensável e corajoso e

sem condicionamento", afirmou,
negando convite ao deputado pa
ra filiar-se ao PPB. Na opinião de
le, o PMDB traiu o Estado e pre
feriu ver o Besc e os empregos
dos catarinenses se acabarem.

Quanto a possibilidade do
PMDB integrar a coligação em

Jaraguá do Sul, o governador dis
se que "nada é impossível". "O

PMDB estadual é nosso adver

sário, mas aqui pode ser diferen
te. É preciso atender os interesses
locais e isso deve ser resolvido

no âmbito municipal", reforçou.
ROMPIMENTO - Pasold

voltou a negar o rompimento com
o PFL. Na opinião dele, as

notícias referentes não passam de
boatos. "Continuamos com as

reuniões mensais e nenhum líder
demonstra insatisfação", afirmou.
Para ele, candidato a reeleição to
dos os partidos devem lançar um
pré-candidato e submetê-lo à pes

quisa para certificar-se das
chances de-vitória.

- Sou da opinião de se fazer

uma pesquisa para saber qual o
melhor colocado e, a partir daí,
trabalharmos em cima desse no

rne - ponderou.
Sobre as divergências entre os

vereadores João Prim, Niura dos

Santos, ambos do PSDB, e Ca
rione Pavanello (PFL), Pasold
disse que são "broncas internas,
que devem ser resolvidas por eles".

Na quinta-feira, Pasold: reu
niu-se com os vereadores do PS
DB e PFL, além de Gilda Alves
(sem partido), para discutir o pro
jeto de incentivos às empresas.

Jaraguá do Sul deve R$ 1,1 milhão
I

I Jaraguá do Sul - Santa Ca

tarina tem. 210 municípios em

processo de refinanciamento da
dívida contratual (emprésti mos
financeiros), que ultrapassa os

R$ 162 milhões. Jaraguá do Sul

aparece com R$ 1.109.620,00.
Do total do débito catarinense,
R$ ISS milhões são de dívidas
fundadas e outros R$ 5 milhões
de Antecipação da Receita

Orçamentária. O Senado já tem

pronto o projeto que vai autorizar

previamente as operações das

dívidas, que atingem R$ 8,3
bilhões.

O secretário de Adrninistra

ção e Finanças, José Papp,

I,

I

II

informou que a dívida do

Município refere-se a emprés
timos junto à Caixa Econômica
Federal para as obras do esgoto
sanitário, ao Badesc (Banco
Desenvolvimento de Santa

Catarina) e BRDE (Banco Re

gional de Desenvolvimento do

Extremo Sul). Esses valores

correspondem a 31 de janeiro
deste ano, sendo R$ 1.046.442

para CEF, R$ 50 mil para o

BRDE e o restante para o

Badesc. "Não estamos refinanci

ando até porque os valores são

baixos. Os débitos com os

bancos são de curto prazo e se

rão pagos até o final do ano",

explicou Papp.
A resolução determina prazo

de dez anos para o refinan
ciamento e juros de 9% ao ano,

além do limite de compro
metimento de 13% da receita

líquida real do município. A
medida não vai tratar das dívidas
mobiliárias (contraídas através de
emissão de títulos), cujo pro"
cesso de regulamentação também
está em estudo na CAE. "O ob

jetivo é estabelecer um parâmetro
e criar critério único para que se

evite injustiças, que sempre
acontecem quando os casos são

analisados separadamente",
justificou Fogaça.

O governo federal já está preparado para implantar, logo após as

eleições do ano que vem, o "Plano B".
Trata-se de um projeto estrategicamente montado para impedir a
administração pela esquerda, caso vença as eleições presidenciais

de 2002, reeditando o sistema parlamentarista, tendo como

primeiro-ministro alguém identificado com o modelo atual e com

as forças dominantes.
A prova de fogo será as eleições do próximo ano. Se as esquerdas

vencerem na maioria das grandes cidades e o governo não

conseguir emplacarum projeto que atenue a insatisfação popular,
inicia-se o relançamento da proposta parlamentarista.

A denúncia foi feita pelo deputado federal José Genoíno (PT/SP)
durante o Programa "Roda Viva", da TV Cultura.

Jogo
Segundo fontes do PSDB, a

apresentação do projeto do ve

reador João Prim, rejeitado
pelo plenário da Câmara na se

mana passada, foi um teste

para avaliar até que ponto o

PFL pretende levar as desa

venças com o PSDB.Para a

vereadora Elisabet Mattedi

(PFL), o po'sicionamento é, no
mínimo, antiético.
- Fazemos parte do governo
- justificou.

.

Homenagem
A Câmara de Corupá vai conce

der ao deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) o título de Ci
dadão Honorário do Município.

A indicação, aprovada por
unanimidade pelo plenário, em
junho, é do vereador Hermes

Radünz (PMDB).
A cerimônia de homenagem

estava marcada para acontecer

na noite da última segunda-feira
(6), mas compromissos

agendados não permitiram.
Convenção

O PSDB de Jaraguá do Sul faz convenção no dia 24 de outubro, no
auditório do Market Place, no Centro. Na oportunidade, será
escolhida a nova diretoria e os 35 delegados para a convenção

estadual, que acontece no dia 4 de dezembro.

Quem não é o maior...
O prefeito de Pomerode,
Henrique Drews Filho (PTB),
informou que a cidade tem um

dos maiores índices per capita
de poupança do País.IEle, no
entanto, não soube precisar o
valor. Disse que os bancos
não divulgam os números.

Segundo ele, o número de
veículos por habitante também
é um dos maiores do Brasil.
Em Pomerode, existe um

carro para cada 1,74
habitante.

Poder?
Na apuração de matérias, toda a

informação colhida pelo
repórter junto aos entrevistados
é considerada verdadeira. A não

ser em caso de denúncias,
quando exige-se "checagem".

Desta forma, quando o

entrevistado dá uma declaração,
essa vira fato. Se for

"brincadeira", é, no mínimo,
desrespeito para com o

repórter, que recebe salário para
entrevistar e publicar as

brincadeiras.
Teatro

A onda de boatos políticos das últimas semanas é fruto de

indefinições e cautela (esperteza) por parte de alguns líderes que
apostam na confusão para ganhar tempo e, se colar, colou.

Nessa, os vereadores Alcides e Carione Pavanello, ambos do PFL,
"merecem o prêmio Moliére de desempenho na categoria melhores

atores:

Candidato Perguntinha
O que o assessor de

Comunicação da Prefeitura de

Jaraguá do Sul estava fazendo
no lançamento do Parthenon

Century Suíte Hotel, no horário
.

de expediente? Ainda tem

alguma coisa a ver???

O ex-presidente Fernando
Collor deMello informou que
será candidato a prefeito de
São Paulo no próximo ano

peloPRTB.
Depois de Maluf e Pitta, nada
é impossível por lá.

�ADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

�O\fO O
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�\)EREÇ Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Haco Etiquetas assume

operação da Paxar
Pool de empresas vai construir

primeirojlat de Jaraguá do Sul
Massaranduba - A Baco

Etiquetas assumiu, neste mês,
as operações da unidade de Po

merode da Paxar do Brasil. A

empresa norte-americana pro
duz tags de papel, etiquetas es

tampadas, além de comerciali

zação e assistência técnica de

máquinas de código de barras,
tintas e acessórios. Segundo o

diretor-geral da Haco, Antônio
Luiz Bilibio, ao assumir a ope
ração, a empresa passa a ofe
recer tudo o que é necessário

para a identificação de produtos
têxteis, do vestuário e calçados.
Ao retomar as exportações

para o mercado norte-ame

ricano, há dois meses; a Haco

Etiquetas despertou interesse
da Paxar em repassar a

produção de etiquetas tecidas
e transferir as atividades no

Brasil para a Haco. "É um ex

celente negócio, principal
mente porque aumenta as

nossas ex portações e abre-se
I

um novo mercado, o de tags

de papel, além de ampliar
nossa atuação em etiquetas de
cetim estampadas", disse

Bilibio, informando que o

acordo operacional com a

Paxar inclui exportação e uso

de tecnologia.
Ele garantiu que os clientes

da Paxar no Brasil passam a ser

atendidos pela Haco Etiquetas
sem nenhuma interrupção no

fornecimento de produtos e

serviços.
CRESCIMENTO - Além

da linha de produtos, a parceria
prevê que a Haco produzirá as

etiquetas tecidas p ar a os

clientes norte-americanos e

europeus da Paxar. A parceria
inclui a' troca de tecnologia no

desenvolvimento conjunto de
novos produtos para o mercado
sul-americano.

O fatur�mento da Pax ar no
ano passado foi de R$ 611 mi

lhões. É líder em identificação
impressa para indústrias do
vestuário.

Edson JunkeslCP

Empreendimento
vai exigir
investimentos de
R$ 5,5 milhões

Jaraguá do Sul - No dia
31 de dezembro de 2000 será

inaugurado o primeiroflat da
Rede Parthenon no Mu

nicípio. A promessa foi feita'
na manhã da última quarta
feira (8) pelos representantes
das empresas G. Werning
haus, Prisma Engenharia e

Atrio, durante o lançamento
do empreendimento "Par

thenon Century Suíte Hotel",
na Recreati va da Weg. As
obras iniciam ainda este mês
e yxigirão investimentos de

R$ 5,5 milhões. Após con

cluído, o hotel vai gerar 70

empregos diretos, além de

outros indiretos, já que todos
os serviços serão terce i

rizados.
O hotel, com 80 suítes de

padrão internacional, entre 35
e 50 metros quadrados, será
construído na Rua Epitácio
Pessoa, no Centro. Segundo
o empresário Martin Wernin

ghaus, a idéia de construir um

flat na cidade surgiu há cerca

de dois anos, depois de
análises de mercado, quando
se constatou a necessidade
em atender o chamado tu

rismo de negócios. "A par
ticipação no empreendimento
trata-se da diversificação das
atividades. Queremos fazer

Jaraguá do Sul crescer na

área de lazer e turismo", de
'clarou, informando que o

Grupo Accor também par
ticipa do projeto.

O Grupo Accor é respon
sável pela operação do Prinz
S u í t e Botel_ d e J o i n v i II e ,

primeiro do gênero na cidade.

Segundo os empresários,
vários fatores contribuíram

Expectativa: Weminghaus apresenta o primeiro flat da cidade

para a decisão em construir
um apart-hotel em Jaraguá do
Sul. O acelerado desenvolvi
mento industrial e econômico
da região, a carência de um

hotel deste estilo e padrão e

de áreas apropri adas para
convenções e festi vidades de

maior porte. "Além das suítes

convencionais, com sala,
cozinha, banheiro e quarto, o

empreendimento abrigará, no
quinto andar, apartamentos
especiais para recepcionar
visitantes rnais ilustres", disse
Paulo Linzrneyer, da Atrio,
informando que as diárias
devem ficar entre R$ 90,00 e

R$ 95,00. "Mesma faixa dos
demais flats da rede".

O empreendimento seguirá
a tendência mundial de
conciliar serviços de hotelaria
com residência. "Será umflat
de alto padrão, oferecendo
aos hóspedes ou aos mora

dores requinte e conforto",
assegurou Orlando Viei ra de

Souza, da Accor, explicando
que o grupo reúne, além do

Parthenon Flats, o NovoteI.
Ele disse também que o Grupo
Accor participa do empreen
dimento através da franquia
da marca. "Somos a única

rede nacional de hospedagem
do Brasil", completou.
INVESTIMENTO - Se

gundo o presidente da Prisma

Engenharia, empresa respon
sável pelo projeto e execução
da obra e comercialização dos

apartamentos, Aldemir Dadalt,
a rentabilidade produzida por
apart-hotel é estimada em pelo
menos o dobro dos ganhos
em aluguéis no mercado imo

biliário, já descontados os

investimentos em decoração,
admi ni stração e rÍ1 anutenção
doflat. "O investidor, além de
obter um lucro líquido e real

superior ao investimento

imobiliário, tradicional, fica
livre da burocracia e da

preocupação com o inqui
lino", ressaltou, acrescentan
do que 50% dosflats já foram

, comercializados.
O Parthenon Century

Suíte Hotel será construído
com o que existe de m ais

moderno, como paredes di
visórias tipo dry wall, com

gesso acartonado. Para a

inauguração, já está sendo

preparada uma grande festa de
r

é

ve i l l o n , comemorando a

passagem do século, que ins

pirou o nome Cenfury.

r- ��[f©)�� [fJ ----------,
: O A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

I Sul) e a Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale

I do Itapocu) promoveu na noite de quinta-feira, no Clube

I Atlético Baependi, o 38° Encontro de empresários.

lONa oportunidade, aconteceu palestra com o economista e cientista
I político alemão Jörg Meyer-Stamer.
I Também pesquisador da Universidade de Berlim, Stamer é
I responsável pela introdução de novas tecnologias e técnicas
I gerenciais no setor de bens de capital, além de desenvolver projeto
I de markering para as cidades de Blumenau, Mafra e São Bento do

I Sul.

: O A Duas Rodas Indust�ial participa, de 28 de setembro a 1

I
de outubro, na Expo Center Norte, em São Paulo, da
TecnoCarne/99.

I, A empresa jaraguaense, além de apresentar novidades no

I setor, irá promover palestras sobre proteína animal Scanpro
I e o corante Monascus, dois elementos considerados
I diferenciais no segmento frigorífico.
I
I � A primeira palestra será apresentada por um técnico da empresa

I dl11amarquesa Danaesport, produtora de uma proteína animal com

I grande funcionalidade para injetados e emulsões de gorduras.
I
A segunda será feita por Valter Lessmann, funcionário da Duas

lRodas, que abordará sobre corantes e monascus.
--------------------_j,

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO·GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-751lIFax: (047) 372-1820
,

Jaraguá do Sul - se - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ColégioRondon promove festa doDia daPátria
Evento foi.
realizado após
o desfile
.. .

CIVICO

Massaranduba - o Colégio
Estadual General Rondon come

morou a passagem do Dia da Pá

tria, na terça-feira (7), promo
vendo festividade no pátio da ins

tituição, com a participação dos

professores, pais e alunos. A fes
ta do Dia da Pátria também foi
aberta à participação da comu

nidade e iniciou logo após o desfile
cívico realizado no centro da 'ci
dade. Durante toda a tarde, a co
munidade participou de compe
tições esportivas e .de atividades
recreativas organizadas pelo
estabelecimento de ensino.

O Colégio Estadual General
Rondon é o principal educandário

do Município. Conta com 54

professores e 1.160 ai unos

matriculados na Pré-Escola,
Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Ensino Especial. Este

último desenvolve o Programa de

Atendimento ao Portador de
Deficiência Auditiva Adulto.

A História do Colégio Rondon
remonta ao ano de 1950, quando
foi criado o Grupo Escolar
General Rondon. Desde então, o
educandário passou por várias

transformações. Em 1967, pas
sou a ser conhecido como Giná

sio Normal RicardoWitte. Quatro
anos depois sofreria outra altera

ção, transformando-se em escola

básica, para atender alunos de to
do o Município.

-

Finalmente, em 1978, seria
constituído o atual Colégio Esta
dual General Rondon, com a im

plantação dos cursos Técnico em

Contabilidade eMagistério. Confraternização: promoção do Colégio ROI/dOI/ [oi aberta à participação do público em gera/

Recreação: aluuos aproveitaram a tarde [estiva pura realizar competições esportivas

Aciam lançacampanhade apoio ao comércio
Massaranduba - A Aciarn

(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Massaran

duba) iniciou uma campanha de

valorização do comércio, in
centivando a população a fazer

compras nos estabelecimentos
da cidade. A campanha con

siste na distribuição de 101

prêmios ofertados pelos pró
prios lojistas, para premiação
dos clientes, atravésde quatro
sorteios que serão realizados até
dezembro. A cada R$ 20,00
gastos no comércio, o cliente
receberá um cupom, com

direito a participar dos sorteios.
O presidente da Aciam,

Jairo Riboldi, disse que a

promoção pretende fortalecer o
comércio do Município, que
hoje sofre muita concorrência
de cidades vizinhas. "Estamos
muito próximos de dois impor
tantes centros comerciais da re

gião, Jaraguá do Sul e Blume

nau, e a evasão de clientes é ine

vitável", admitiu Riboldi. Ele

acredita, porém, que através de

iniciativas como esta, "será

possível incentivar a população
para valorizar o comércio locaI".

Segundo Riboldi, esse tipo
de situação é comum aos

comerciantes de pequenas
cidades. Em compensação,
ressalta, Massaranduba tem a

vantagem de ser um município

de alto poder aquisitivo. "Os
tentamos um dos melhores ín
dices de consumo per capita do
País". Ele tambémlembrou que

campanhas semelhantes, pro
movidas em anos anteriores no

comércio local, deram bens re

sultados.
Mais de 40 estabeleci

mentos, de postos de gasolina
a lojas de confecção, partici
pam da promoção. O primeiro
sorteio de prêmios está previsto
para o próximo dia 25 de se

tembro e o último para 23 de

dezembro. Os sorteios serão

realizados nos estabelecimentos
onde forem efetuadas as com

pras premiadas.

Apoio: conselheiros divulgaram a campanha que beneficia o hospital da cidade

7 de setembro teve desfile
,..., '/.

e concentraçoes crvicas
Massaranduba _. Cerca de

1,5 mil alunos e representantes
de entidades participaram do

desfile do Dia da Independência,
na terça-feira, na Rua 11 de No

vembro, no centro da cidade. A

Escola Básica Ministro Pedro
Aleixo abriu as apresentações do
desfile, que encerrou com a

passagem dos cavalarianos do

CTG Laço Massarandubense. No
interior do Município foram

realizadas concentrações cívicas.
Nas apresentações, os alunos,

conduzindo faixas, prestaram
homenagens destacando a con

tribuição dos imigrantes alemães,

italianos e poloneses, e do

trabalho dos agricultores no de

senvolvimento do Município.
Outra referência foi os SOO anos

que o Brasil vai completar.
Entre as entidades convidadas

para o desfi Ie, constaram a Esco
la Especial Anjo Gabriel, da Apae
(Associaçãode Pais e Amigos dos

Excepcionais), o Centro Cultural
Alemão Gustav Bach e o Centro

de Tradições Gaúchas Laço
Massarandubense.

Nas comunidades do interior
do Município aconteceram con

centrações cívicas, organizadas
pelas escolas.

.......
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Casamento elegante de Orjana e Marcos
por Celso Luiz Nagel

o casório de Orjana, filha de Osnildo e Áurea
Maiochi BarteI, e Marcos, filho de Ralf e Zita

Kanis Hasse, foi dos mais elegantes da

temporada. O ato religioso, sábado passado,
deu-se na -Igreja Senhor Bom Jesus, e a

recepção aos convidados no aristocrático

Baependi. O menu, especialmente preparado
pelos rnaltres Álvaro e Sa/ete Kunel, primou
por saladas tropicais, mousse de salmão com

folhas de endivia e caviar, congrio ao molho de
,

alcaparras, fricassé de frango, arroz selvagem,
entre outros pratos. Como sobremesas, doces
finos, mini delicatéssen e o bolo de noiva.

Convidados, colunáveis de todo o Estado,
testemunharam o enlace. A promoter Marlene

Panstein assinou a organização da festa .. Orjana
e Marcos rumaram em lua-de-mel para Cancún,

Miami e em um cruzeiro dos diversos países

o vestido
da noiva,
cravejado
de

'

brilhantes,
lindíssimo
e

exclusivo,
foi
assinado

pela
estilista

Érica, de
Florianópolis

o pai da
noiva,

Osnildo
BarteI,

Conduziu a

querida
filha ao

altar, na

Igreja
Senhor

Bom

Jesus, em
Guaramirim

No Baependi, um brinde com os pais

Os noivos, Orjana e Marcos, com as daminhas de honra, na Igreja Senhor Bom Jesus

Os noivos com os pais dela, Osnildo e Áurea
Maiochi Bartel

Orjana e Marcos com os pais dele, Ralf e Zita
Kanis Hasse

Jurando fidelidade para sempre, os noivos Os noivos com os irmãos e cunhados
trocaram alianças na_ mão esquerda

Maravilhoso e delicioso bolo äe noiva Os noivos com os pais e irmãos dela
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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/
Divulgação

Formandos do ClJ��f: ..fl�t..���as, da Ferl,. �:�f1n;'grau na próxi11lfl,;��xta-feira (17)

r� )w(lii'I;(;!fiw(l)
Desde ontem (10), dezenas de

motociclistas de várias
cidades brasileiras estão em

Jaraguá do Sul para
participarem do 8° Encontro
Sul-Brasileiro de
Motociclismo. Eles estarão

circulando pelas principais
ruas da cidade até domingo
(12), sendo que a Praça
Ângelo Piazera será o

.

principal ponto de encontro

desta moçada adepta das

jaquetas de couro. A

realização e organização do
evento têm a assinaturà do
Clube Motogiro.

� lOAl\TOS ..
o abraço da semana vai para
a equipe da Center Som, que
no último dia 2 esteve
comemorando 10 anos de

atividades em Jaraguá do Sul.

Os principais lançamentos e

os CDs mais vendidos da
semana da rede Center Som

podem ser conferidos em

Expressão, no espaço SOM.

Parabéns pela expressiva
data!

CD's - DISCOS - FITAS

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

CJ 2m' i aSIpr '* 'Pim
Mais uma badalação rave

incendeia os quadrantes do
Café Confusão, neste
sábado (1 1:-). A festa

Insana 2 terá como atrações
principais a banda Gata
Parida (jungle), de
Joinville, e os Djs Lôlo
(pista pop), Spiga e Saba

(pista techno,
com direito a show de raio

laser). Até a 1 hora da

manhã, na compra de uma

cer�eja Festa (Antarctica)
você receberá outra, na

faixa. Já os ingressos
adquiridos antecipadamente
na Garage Best
Audio e na Academia

Impulso darão direito a um

cartão/bônus de 50% de
desconto na compra do

ingresso para a próxima
promoção do Café.

Hoje (11), a partir das 15

horas, na Garage Best

Audio, Dj Spiga estará

realizando uma Parada
Techno pra galera. Espécie
de esquenta para a

promoção de logo mais à

noite.

CJ ):B�liht':ti!tt!ai'
Após receber um público
superior a seis mil pessoas no

último feriadão, a Cervejaria
Mein Bier, de Balneário
Carnboriü, prepara com

carinho a realização da Festa

Xiquita Bacana, programada
para o próximo dia 17, sexta
feira. Na ocasião, serão

apresentados os rriodelitos da

coleção verão 2000 das

marcas Ellus, Einstein e

Drosófila. No palco, show
com a banda Ópera Ópio, de
Curitiba.

�� NOTRE
A banda Ipsis Litteris, de
Curitiba, a mesma que

acompanha o Pappa Winnie

nas turnês brasileiras,
invade a Boate Notre neste

sábado (11) para boas horas

de som da melhor

qualidade.

CJ ,·)a:í;iHt'�fiil
Na última quinta-feira (9), a

diretoria do Clube Atlético

Baependi reuniu a imprensa
local e demais convidados

para apresentação oficial.
das oito meninas que
estarão debutando este ano.

São elas: Helena C.

Marangoni, Natalle
Andreatta, Juliana Lazzaris,
Thaiana M. Peixer, Carolina
Medeiros, Debora Iensen,
Renata Barros e Debora

Breithaupt. O baile acontece

no próximo dia 25, a partir
das 22h30, no salão nobre

do clube. A musicalidade
será da Sigma Band Show,
de Florianópolis.
As mesas serão colocadas à

venda partir de segunda
feira, dia 13.

.. LETRASr
Os formandos do curso de

Letras, turma 1995, da Ferj,
realizam na próxima se x ta

feira (17), a partir das
23h30, no Clube Atlético

Baependi, um grandioso
baile para comemorar a

conquista do "canudo".
Momentos antes, estarão

participando do cerimonial
de colação de grau, na

Igreja Evangélica Luterana.
A todos, os parabéns da
Coluna Expressão e o

agradecimento pelo
simpático convite.

CJ )Ji';q·)m,):H!Mú,.,
Pilotosjaraguaenses que

participam do Campeonato
Catarinense de

Automobilismo estarão

neste final de semana no

Autódromo Vale dos

Cobras, em Balneário

Camboriú, para defenderem

as cores da terrinha.

�Ah ,li \1 tç�'I8öÍ·tt1.]
O cantor, compositor e

produtor de shows Ney
Matogrosso será a grande
atração do Teatr-o Carlos
Gomes (B lumenau) na
próxima quinta-feira (16). O
artista estará apresentando,
a partir das 21 horas, o
show Olhos de farol.

QUICK
DOG

DISQUE·LANCHE
371-5309

Confirmado! O excelente
rock-and-roll da banda
brasiliense Capital Inicial
(O passageiro, Kamikase,
Independência, Fátima, .. ,)
retorna a Jaraguá do Sul,
no próximo sábado (18). A
aterrissagem será no palco
da Notre e deve reunir fãs
de toda a Região Norte do
Estado. Para refrescar a

memória dos leitores, a

banda se apresentou pela
última vez na cidade no dia

23 de julho de 1993, num
grande show realizado na

Sociedade Vieirense. Os

ingressos antecipados estão

sendo vendidos na

Choperia da Praça, O
Boticário (Calçadão) e na

Hobby Vídeo Locadora.

Valor: R$ 10,00.

"Há grandes homens

que fazem com que
todos se sintam

pequenos. Mas o

verdadeiro grande
homem é aquele que
faz com que todos se

sintam grandes"
(Chesterton)

IS' LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas uda.

1989 -1999
10 ANOS A SERVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ra

lição de casa
o músico Braz Vieira está

vendo concretizar-se um

sonho que alimenta desde o

nascimento do filho

Jefferson, incutir nele o

mesmo gosto 'pela música e

fazer dele um profissional
nessa atividade. Desdeo
início do ano passado, conta
com a parceria do filho em

apresentações musicais.

Jefferson e o pai são muito
requisitados para animação
de festas, casamentos e

outros eventos, em

Massaranduba, Luiz Alves,
joinville, Jaraguá do Sul e

região.
Jefferson tem 12 anos. O pai,
47. Vieira sempre fez da

música uma opção de vida.

Natural da localidade de

Massarandubinha, morou no

Paraná durante 18 anos,
trabalhando como tratorista
e mecânico, nas cidades de
Toledo e Imbituva, mas

nunca abandonou sua

verdadeira paixão, a
música.

Ao retornar para Santa

Catarina, o filho Jefferson
tinha apenas alguns meses

de vida. "Desde aquela
época eu sabia que um dia
meu filho seria meu

parceiro musical", diz,
.

animado. Ele não tem

qualquer plano ambicioso

para a carreira do filho, mas
gostaria de colocá-lo em

alguma escola de música,
para que pudesse aumentar

os conhecimentos.
Munidos com dois teclados,
guitarra e bandónion, pai e
filho não relutam em desfiar

o repertório, que vai dos
sucessos sertanejos às

novidades da música

popular brasileira. Zeloso
com o desempenho do filho,
Vieira faz a segunda voz

com atenção, preocupado

11 DE SETEMBRO DE 1 999

cultura - lazer - entretenimento

Edson junkes/CP

Ul/pJ:I: vicir« quer investir no talcnto de' fcttcrson, .ttruvcs de /ornutçáo musicit I

\,

em acudir o menino em eventuais

tropeços de interpretação. No dia 7 de

setembro, não foi diferente. Eles
garantiram a animação da Festa do Dia

da Pátria, promovida pelo Colégio
Estadual General Rondou.
Vieira diz que o gosto pela música é coisa

,de família, apontando como exemplo o

caçula, Wagner, de 5 anos, que já arrisca

alguns acordes na guitarra e no violão. E

I

�IIII�, Estofados

1&, •• KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

o próprio Vieira é dado a várias
habilidades. Além de guitarra, toca
acordeão, violão, viela, bandónion,
contrabaixo, saxofone e bateria.
Tamanho o entusiasmo, a família decidiu

I

investir todo o dinheiro conquistado em

apresen tações
na carreira de Jefferson, pagando cursos

de formação musical e adquirindo novos

equipamentos.

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

grande diversidade. Consulte-nos!

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Inscrições para Mestrado em

Admínistração terminam segunda-feira
Terminam nesta

segunda-feira, às 22
horas, no departamento
de Pós-Graduação e

Pesquisa da Ferj
(Fundação Educacional
Regional Jaraguaense),
as inscrições para o

curso de Mestrado em

Administração
oferecido em parceria
com a Universidade do
Rio Grande do Sul.
Trinta inscrições já
foram confirmadas,
restando poucas vagas.
O curso deverá ser

iniciado a partir de
outubro.

A documentação exigida
deve ser apresentada
integralmente na hora

da inscrição para evitar

que o candidato seja
excluído

antecipadamente. As
- inscrições custam R$
100,00.
O objetivo do curso é

qualificar docentes para
o desempenho das
atividades de pesquisa e

ensino de nível superior
no campo �a
administração e

qualificar recursos
humanos para o

exercício, em padrões

de excelência, das
funções executivas nos

I

quadros das

organizações.
O curso está
direcionado para
contabilidade e

finanças, gestão da
tecnologia e produção,
marketing,
organizações,recursos
humanos e sistemas de

informação. As aulas

serão ministradas

quinzenalmente, sempre
às sextas-feiras, das 17

horas às 22h30, e aos

sábados, das '8 horas às
12h30.

Fórum apresenta resultados em prol
da criança é do adolescente

Reunidas no auditório da agressões aos jovens", Permanente contra a

Fundação Educacional enfatizou. Violência e Exploração,
RegionalJaraguaense,25 O encontro foi aberto Sexual Infanto-Juvenil, e
entidades apresentaram-se com a presença do elaborou urna estratégia
favoráveis à instalação em senhor prefeito de trabalho voltada à sua

Jaraguá do Sul do Fórum municipal, do juiz da implantação. "Desejamos
Permanente contra a Comarca e do presidente que ele esteja em

Violência e Exploração de Câmara de Vereadores fuhcionamento até
Sexual Infanto-Juvenil. e a apresentação de todas outubro", esclareceu
O órgão, que deverá as enti?ades presentes Gascho.
funcionar como uma que apresentaram os O segundo grupo
Organização Não- trabalhos que vêm sendo procurou elaborar ações
Governamental, deverá feitos em torno da a serem desenvolvidas na

ampliar a participação da criança e do adolescente. Semana da Criança em
comunidade para a Em seguida, o promotor Jaraguá do Sul (de 3 a 12

solução dos problemas Gercino Gerson Gomes, I
de outubro) que

específicos às crianças e coordenador do Centro promovama
aos jovens em Jaraguá do de Promotorias da conscientização de

Sul. Segundo o Infância de Santa adultos e autoridades

,presidente do Conselho Catarina, fez uma para o problema. Serão
Municipal de Educação, palestra que mostrou a realizadas passeatas com
João Arnoldo Gascho, a realidade da violência e alunos pelos bairros e,

criação do Fórum da exploração infanto- dependendo da
Permanente dará maior juvenil no Estado e suas viabilidade, uma
força ao Estatuto da formas de mobilização central na
Criança e do enfrentamento. Praça.Ângelo Piazera,
Adolescente. "Teremos Após a palestra os além de várias iniciativas
uma entidade forte participantes foram que deverão marcar de

formada por diversos divididos em dois grupos. forma especial, neste
órgãos, todos voltados ao O primeiro discutiu a ano, a Semana da Criança
controle e prevenção de formação do Fórum em Jaraguá do Sul.

Estudantes visitam o CESJS/Ferj
Mostrar o campus e apresentar seus diversos

cursos de graduação e pós-graduação. Estes são os

objetivos do CESJS/Ferj que receberá, entre os dias
8 e 17 de setembro, a visita de alunos das terceiras
séries do segundo grau das escolas da rede pública
e particular de ensino de Jaraguá do Sul e região.

Os alunos serão recebidos por funcionários,
professores e diretores de diversas áreas. Os
visitantes estarão no campus do CESJS/Ferj a partir
das 20 horas.

CESJS/Ferj oferece curso

extracurricular de Língua Inglesa
o Departamento de Letras do CESJS (Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do Sul) está realizando
o curso Extracurricular de Língua Inglesa em seis
nívei s de ensino: básicos (1, 2 e 3) e Pré-

, Intermediário, Interrnediário e Pós-Intermediário,
num total de 45 horas/aula por semestre.

Dividido em duas modalidades, Inglês (English)
e-Inglês para Negócios (Business English), o curso

é oferecido em três horários: segunda e terça-feiras,
das 17h30 às 18h45; quinta e sexta-feiras, das l7h30

, às 18h45; e aos sábados das 8 horas às 10h30.
,

I

Ferj inaugura
Empresa Júnior

o Centro de Ensino Superior de Jaraguá do

Sul- CESJS/Ferj � inaugura nesta quarta-feira,
dia 15 de setembro, às 18 horas, a Empresa
Júnior, uma proposta do Departamento de

'Administração que tem como objetivo oferecer

projetos a um custo diferenciado às empresas
privadas nos segmentos de comércio, indústria
e prestação de serviços.

Segundo o coordenador geral da Empresa
Júnior, professor Dirceu Antonio Campos, "a

Empresa Júnior existe no Brasil há 10 anos.

Apesar de ser oficialmente inaugurada agora, os

a lu n o s de Administração da Ferj já vêm

desenvolvendo trabalhos em diversas empresas
da cidade. Os estudantes colocam e;n prática o

que aprendem em sala de aula", informou.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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õonccas. as ditlcutdadcs de ectaptnçno ao clima bresiteiro aparecem na simplificação dos trajes

MefttQrias de "perárias da lé
Da Polônia para Massaranduba. Elas
aceitaram o convite da encíclica papal
para assumir o cristianismo 110 terceiro

mundo, e chegaram no Brasil em J 929.
Fundava-se a Congregação das Irmãs

Franciscanas da Santíssima Trindade.
Eram duas madres, Aloísia e Rosa.
Vieram outras. A saga das religiosas que
montaram o Hospital Sagrado Coração
de Jesus é contada em peças. Utensílios,
instrumentos, móveis e recordações de

todos os gêneros foram reunidos no

Museu Históri.co do hospital, inaugurado
em 1997, no dia 18 de setembro, data
da chegada das primeiras irmãs em

Massaranduba.
As religiosas levaram seis anos para
reunir as mais de 400 peças que
compõem o acervo. Aberto ao público
no terceiro domingo de cada mês, o
museu, único da congregação no

Estado, recebe os cuidados de duas
irmãs que se encarregam de catalogar
Os objetos, atender o público e cuidar
da preservação: Retratos das antigas
Colegas, de papas e bispos e

documentos da igreja juntam-se a livros

religiosos, didáticos e literários,
cadernos de música e partituras de

diferentes épocas. "Algumas peças nos
foram doadas", lembra a madre

sUperiora, Casemira Plesczaki.
Altar humilde, em madeira grosseira
pregada, retrata os primeiros tempos.
"As irmãs tiveram muita dificuldade, não

Irmã Cesernire. surpresa com o estado de conservação do cérebro da fundadora

existia nada aqui e era muito calor".
conta a irmã Casemira. Por força das

dificuldades climáticas, elas foram
adaptando-se. Os trajes pesados
utilizados na E:uropa aos poucos foram

simplificados, em tecidos mals finos e

leves. Bonecas vestidas de freiras
mostram o gradual abandono da pesada
vestimenta franciscana. O passeio no

tempo continua com os instrumentos
utilizados no hospltal. as primeiras
camas, roupas e utensílios, memória de

uma época de poucos recursos e muito
trabalho.

Nos armários que guardam as vestes das

religiosas destacam-se. belíssimos
trabalhos manuais. Chamados de

pinturas de agulhas, os bordados estão
presentes em todas as peças. A

evolução da comunicação também
mereceu espaço destacado. Dos

primeiros instrumentos musicais ao
rádio, os objetos contam histórias,
salvam a memória.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos· Claudio W.A.Guimaräes

VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS, COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COS

ViSÃO GERAL
Antes da ocupação pelos
colonizadores a região da

Cananéia, até a Lagoa dos

Patos, no Rio Grande do

Sul, foi dominada pelos
índios Carijós. A existência

de sambaquis nas ilhas,
desembocaduras e

enseadas no litoral

paranaense é testemunho

deste fato. A colonização
paranaense irucrou-se no

final do século 16.

Existem três versões sobre

a origem do nome "Ilha do

Mel":

A primeira é de que antes

da segunda Guerra Mundial

a ilha era conhecida como
a ilha do Almirante Mehl,

que se dedicou à

GRAMADO - NATAL LUZ

(Rodoviário)'

t Saída: 9 Dezembro

,

Retorno: 12 Dezembro

Desde: 2x RS 118,00

;

REVEILLON

NAS SERRAS GAÚCHAS
(Rodoviário)

'Saída: 30 Dézembro

,

Retorno: 2 Janeiro

Desde: RS 280,00
* Inclui Ceia e Festa de Réveillon

CP

Caminharé
apicultura. A segunda,
marinheiros aposentados
viviam na ilha e dedicaram

se à apicultura, produzindo
uma quantidade tamanha

que chegaram a exportar o

produto até os anos 60. E

a terceira, a água doce

existente na Ilha contém

ácidos húmicos. Isto causa

uma coloração amarela,
semelhante à cor de favos
de mel.

Oficialmente, a Ilha era

chamada de Ilha da Baleia

até o final do século

passado. Hoje, a charmosa
Ilha do Mel.

da região, com medode
mais uma "obra faraônica'
ou seja, desperdício de
dinheiro. Três anos depoi
o forte já dispunha de 11
canhões. Na verdade, só
foi realmente utilizadoem
1850 contra um navio.n
inglês Cormorant,
envolvido no tráfico de
escravos. Trinta anos

depois a fortaleza foi

considerada de terceira

categoria e praticamente
abandonada. Foi reativa

durante as duas guerras
mundiais, mas, felizmente,
sern. atuações de peso.
Antes disso a fortaleza]
era considerada i nútil, po
é a única construída bem

debaixo de um morro.

Qualquer investida do

inimigo morro acima °

CURIOSIDADE
Foi construído um forte na

Ilha do Mel em 1767,
ainda que sob protestos
das autoridades e do povo

(Gramado
do Sul

RÉVEILLON NAS
(Rod

Canela ..

Bento G

Porto

Saída: 29 Dezemb

Desde 5.)(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-

• / .

oveisass!
Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 1999

Vende-se casa nas Águas
Claras - Bairro Figueira.

Preço entrada +

financiamento.
À vista R$ 12.000,00.

Contato 372-1704, segunda
ou sexta a tarde.

o

Vende-se uma bicicleta

hergométrica e uma estente
de imbúia. Contato pelo
telefone 372-2419,
com Evanilde.

Vende-se uma geladeira
industrial com capacidade
para 1 boi, com 3 portas,
seminava, com pouco uso.

Tratar aqui no
CORREIO DO POVO
ou pelo telefone:

.

370-8649.

Vende-se uma videolocadora
com mais ou menos 800 fitas,
informatizada. Vila Lenzi.

R$ 10.000,00.
Tratarpelo telefone 371-8273

Vende-se casa em alvenaria

120m2, 3 atos, 2 bwc, sala
de estar, sala: de tv, sala de�
jantar, área de serviços e

garagem p/2 carros. Am

pliação em alvenaria 84m2-

R$ 56.000,00. Tratarpelo
telefone 371-6600 ou

371-3654, com Aldorí

Vende-se máquina Brastemp
antiga. Tratarpelo telefone

975-2428, com Jair

Vende-se minimercado e

açougue com todo o estoque,
mais equipamento.
Valor R$ 15.000,00.

Rua Rio de Janeiro, 263 -

Czerniewicz, em frente à

agropecuária da ponte.

Vende-se jogo de barra para
rack de Ipanema.

Tratar no telefone 372-0187,
com Ingelori.

Girassollmóveis aluga casas

com 2 e 3 quartos, próximo
Posto MarcaI/a.

BairroÁgua Verde.
ValorR$ 230,00.
Telefone 371-7931.

Vende-se terreno de 640m2
em Guaramirim, próximo
Engenho Distribuidora

de Bebidas, 'por
R$ 7.000,00.
Tratar no Bairro

Centenário, 157

Vendo lavadora de louça
BrastempQuality " para 12

pessoas - R$ 650,00.
Tratarpelo telefone

975-1159
Tenho para locação na

temporada casa de alvenaria
com 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, churresouetre e

garagem, toda murada.
Em Itajuba, a 200 metros

do mar.

Fácil acesso.
o Valor R$ 30,00 por dia.

Tratarpelo telefone 371-6198.

Precisa-se de sócio para
confecção. Informação

371-4780vende-se casa de 32m2
na Praia do Etwitio,
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.

Vendo celular Nokia Digital,
2 baterias, carregador de
mesa, bivolt, viva-voz p/'
carro - R$ 250,00. Tratar
pelo telefone 993-2551

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOXProcuro casa ou ep. central

para alugar, com 3 quartos.
Tratarpelo telefone

975-1159
Compra-se linha 370, milhar

7000 ou 8000.
Tratarpelo telefone 975-0612

venäe-se um Ligue e sinta a diferença
Tele Mensagem

,

sobrado em Barra
Velha-Se.

Alvenaria, 188m2-
localização central.

371-0286.
ValorR$ 5p.000,00.
Aceito carro, moto,

caminhão.

Troca-se apartamento com '

2 quartos, em Piçarras,
sem taxa de condomínio, por
casa/em Jaraguá do Sul.

Tratar 371-5592,
com João Batista

BOCA-DE-LOBO COM
/

'FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

Rua Joinville, 1532 - Tel.lFax (047) 372-118S

Sigilo é
.

nosso

Vendo um título do Clube

Atlético Baependi.
Tratarpelo telefone

372-0438, com Edgar.

Demonstração Gratuita
Liguejá

Fone (047) 370-4306

315 - 2terrenos c/ 453.6Om', no JGUÁ ESQUERDO RS15.000,OOcada lote.
316 - ANGELO SCHIOCHET, conV REINOlDO RAU c/ 55Om' - RS 70.000,OO/Negociável
317 - 2 lOTEs/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357,75m' - RS17.000,OO cada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546,60m'de área - RS 30.000,00
319- LOTEAMENTO ENKE, NO RAU c/ 420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOlDI- RS15.000,OO
320 - CABO HARRY HADUCH esq. cl Ferdinando Pradi cl 2.803,50m'
321 - VERSALHESC/644,OOm'- RS18.ooo,OO
322 - ÁREA de 5.000,OOm', em SCHRpEOER - RS35.000,OO
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969,OOm'
325 - no lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m� - RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO - área de 625.75m'

,
328 - c/ 880m'de área, c/670m' de área construída na Rua Emílio Stein - CENTRO

329- PRÓX. DO CHAMPAGNAT,C/615,35m'- RS25.000,OO
330 - em GUARAMIRIM c/ 1.1 01m' de esquin,a.- NO CENTRO
331 - R. MANOEL POVOAS FILHO / JGUA ESQUERDO, c/ 429,00m' - RS 25.000,00 -

NEGOCIÁVEL
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS - área de 1.133,OOm'
333 - CHICO DE PAULAIESQUINA c/ 480,OOm' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9.600,00
334 - C/18.000,OOm'- na VILANOVAcom vista espetacular - R$ 25.000,00

110 - Alvenaria cl piscina noCZERNIEWICZ- RS 68.000,00
111 - Madeira. num terreno c/ 370,30111', na Rua Ricardo Hass - RS 30.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisço de Goes - RS 23.000,00 - OFERTÃO
113 - Em construção, num terreno de 1.391.25111' - RS 42.000,00
114 - PJv. R. José Menegotti - NOVA BRAsíLIA - de esquina c/ loja
118 - PJv. cl 108m', num terreno de 622,50m', em Schroeder - RS 37.000,00�""d!'1:1�

COMPRA � VENDE - ALUGA - ADMINISTRA APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEI-,fRING"Rua Felipe Schmidt
(ao lado da MHium), nS! 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

E-mail: http://www.netuno.com.br/habitat
201 - Troca-se sala - CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGtCO 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 - R$ 12.000,00 - Entrada mais financiamento
205 - No Conj. Residencial IMIGRANTES cl 2 quartos, Próx. Ferj - RS 40.000,00 - Entrada
rnais financiamento

206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - c/2 quartos e 2 bwc - RS 45.000,00
207 - SALA COMERCtAl - no MARKET P,bACE - c/ vaga de garagem
208 - "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"Próx. Rodoviária c/1 suíte .. 2 quartos
209 - ED. VtRGíNtA com 1 quarto - CENTRO - En!. RS 20.000",00 + financ.
210- PiÇARRAS, com 1 suite + 2 quartos, c/ elevador- RS 53.000.00
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINt" com 83,00m'

, ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIAHABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE
NOS!VENDAS

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA c/600m' - próx, Pref. Municipel- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado COIl) casa antiga
303-Áreade 440.000m'em SANTA LUZtA -RS100.000,OO
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/ 1.930, 18m' - RS 380.000,00 - PARCELADO
305- TERRENO c/ 572,80m', nas proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RtOCERRO c/ 75margas, c/água, palmitos, árvores nativas - RS 70.000,00
307 - EXP. ANT. CARLOS FERREIRA, esq. c/ Goiás - TERRENO ri 1.243m' - GALPÃO c/750m'
308 - Numa LI. da Erwino Menegol1i - c/ 644,OOm' - RS 21.500;00
309 - lot. "CAMPOSAMPIER0" - RS 17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCtSCODO SUL com 726m' - Beira-Mar - RS 70.000,00
311 - Área em SCHROEDER c/2.016,OOm'PRÓX. MtGUEL CdUTO - RS15.ooo,OO
312 - ComercialWallerMarquardt88Orn', c/ 22m de frente plasfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, c/5.280.00m' edITicado com um galpão de 45Om'.
314 - Área de 165.000,OOm' na localioo.dede RIBEIRÃO ALMA - RS 70.000,00

401 - APTO. NOVO - RESIDENCIAL ÁGATA c/2 qtos, c/ churrasqueira
402 - SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 10 andar - CENTRO - RS 250,00
403 - Apto. c/3 quaartos no REStDENCIAL AMIZADE - RS 300,00
405 - SALA COMERCtAL c/ 45m' - RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA tSABEL - CENTRO

406 - SALA c/150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407 - CASA MOBILIADA numa lateral da João Doubrawa - RS 340,00 _

410- SALA COMERCtAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3 bwc

413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. c/3 dormitórios + sacada grande - próx. Weg I - RS 350,00
416 - APTO. c/1 suite + 2 quartos - ED. ARGOS - CENTRO - RS 500,00
418 - APTO c/ suíte + 2 quartos no ED. tSABELLA - RS 430,00
421-SALASCOMERCtAtSc/60m', 120m'e150m' -PRÓXtMOWEGt
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - c/mobília - Ótima
para consultório ou escritório
425 - GALPÃO tNDUSTRIAL c/120m'- Na Ep. Pessoa esq. c/Felipe Schmidt- R$400,OO

CASAS

101 - Nv. cl 142.00m�. NUMTERRENO de 456,OOm', na VILA LALAU - RS 69.500,00
102 - Alv, c/ 270,OOm2 - no Alto - CENTRO - 1 suíte + 3 quartos+ 1 bwc, salas jantar/ estar
ri lareira, permuta cl apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário deCamboriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - TOMAZ FRCD. DE GOES, em alvenaria c/ 3 quartos + dependência de emp.
105 - Alv. - SCHROEDER c/ 108m', terreno c/ 450m' - RS 12.500,00-OFERTÃO
106 - OFERTÃO, alv. no BAIRRO SÃO Luís. Enlr, RS10.000,OO + PARCELASIRS
5OO,OCVMês
107 - Alv. LOT. CHAMPAGNAT - AMIZADE - RS 53.000,00.
108 - SObrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00/ Troca por
Imóvel em Jaraguá do Sul. carro - Bem neqodável
109_ LOT. PRADI- JGUÁ ESQUERDO - sobrado em construção - RS 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 372-1594,.e;i���16" .11 CRECI612-J

VENDE
______---'- Aproveitem últimas

unidades aptos 110

Edifício Klein - Rua

Barão do Rio Branco

com I suíte, 2 qtos,
dentais dependências,
churrasqueira lia
sacada, entrada +,

I parcelamento direto
<--..:=.c=-::"::"":::"::""":::":::"::======-.J

COIII a construtora

Últimas unidades

Edifício Mathedi /l
Rua João

Planinschek, com 3

qtos, detnais
dependnências,

entrada +

parcelamento direto
com a construtora '---------------'

Casa Rua Gustavo

Gumz, entrada -

Salão Alvorada, Rio
Cerro 11, cl3 qtos,
dentais dep. - R$
22.000,00

<'

Casa rua Guanabara,
Bairro Czemiewicz,
com 200m2, 1 suíte, 2
qtos, demais dep .

churrasqueira,
garagempl 2 carros -

R$ 85.000,00,

Casapróx.
Prefeitura, Barra
Rio Molha, cl 1

suíte, 3 qtos, demais
dep., churrasqueira.
pisciua, garagem pl

3 carros.

dependência
empregada - valor

Negociável

Edifício
Mônaco, Rua
João Marcatto
- Centro, apto

.

de 1 e 2

quartos,
filtrada +

parcelamento
direto com a

'-- �__ ""'-__ ....J construtora

* Terreno residêncial Versailhes II - com

605,00m215/40.
* Terreno Vila Nova - Rua José Krause com

385,00m2
* Terreno com 555,00m2 - próximo Real

, Vidros/ilha da Figueira
* Terreno ilha da Figueira, com 9.800,00m2
115/80 - Prôx, Igreja Nossa Senhora

Aparecida
* Casa Rua VictorRosemberguer, terreno com
514,00m2 - R$ 50.000,00
* Casa alvenaria, Rio Cerro II, terreno com

375,00m2 - R$ 12.000,00

Casa Residencial
Miranda cl 2 qtos,

'" demais dep., próx.
Salão 25 de Julho=
R$ 18.000,00

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

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI W 550-1

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

FONE: (047) 371-0031

VENDA
CASA EM CONSTRUÇÃO

Localizado na Vila Raucom área de 70,00m2
- R$ 8.000,00 e assumir financiamento do
terreno

TERRENO

Localizada na Vila Rau - proximidades da
faculdade com área de 420,00m2 - R$
14.500,00

TERRENO FINANCIADO

Com entrada de R$ 2.500,00 e o saldo em

até 60 meses. Confira!

IMÓVEL CENTRAL

Localizado na Rua Presidente Epitácio
-

Pessoa; 1.400 em frente ao portão do
Kohlbach. Área do terreno 833,50m2 com uma

cada de madeira

LOCAÇÃO
CASAS

LOCAL Vila l.enzi

Dep.: 2 quartos, sala, cozinha, bwc,

lavanderia

Aluguel: R$ 200,00

LOCAL Vila Lenzi

Dep.: 2 quartos, sala, copa/cozinha, bwc,

lavanderia, dispensa, garagem
Aluguel: R$ 250,00

Rua Cabo Harry Hadlich - Centro

Aluguel: R$ 250,00

Mal. Deodoro da Fonseca - Centro

Aluguel: R$ 400,00

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 ce serv, + churrasqueira
garagem - R$ 60.000,00

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

Centro - Área: 144m2 - R$ 2.000,00

Rua: Av. �al.Floriano Peixoto, 35 -/
Centro - Area: 475,25m2 - cl esta
cionamento - R$ 2.000,00

'

Rua: Roberto Ziemann, 413 -

Czerniewicz - 3 dorm.cl garagem _.

R$ 300,00

, .,ii'S� J� Rua: Proc. Gomes de
.

'-� çç�'Y. Oliveira, 1320 -

!lj,;; Edifício Isabela -

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

garagem R$ 400,00

Rua: João

Marcatto, 13 -

3° andar -

Centro -

Área:
62,13m2 -

Valor R$
25.000,00

VENDE-SE SALA
COMERCIAL

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

Rua: João Marcatto, 13 - 6° andar -

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

+ garagem - R$ 70.000,00

Rua: Tufie Mafud, 86, 1 Q andar - 2
dorrn. cl garagem - R$ 335,00

Rua: Julio tavares da Cunha Mello n°

107 - Centro - 3 dorrn, cl garagem -

R$ 500,00

Rua: Jorge Czerniewicz, 889 -

Czernie-wicz - 2 oorm, cl garagem -

R$ 350,00

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

Centro - Calçadão
3° andar - 1 suíte + 2
dorrn. + dep. emp. cl .

garagem
R$ 400,00

Edifício Dianthus -

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

dorm. + dep. emp. + 2

vagas de garagem
P$ 500,00

Av. Mal.
Deodoro da

Fonseca, 583,
frente Matriz -

Centro - 2
dorm. cl

garagem.
R$ 400,00

POP
tAASTER
92.93.94.95. 96·97 ·98

IMOBILIÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

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

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

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser

liA Preferida" do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@[Q)��[1dJ[i��-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos
melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDAS
APARTAMENTOS

Cód, 3001 - Ed. Eldorado - centro - suite, 2 qtos
- R$ 65.000,00 - aceita parcelamento
Cód. 3009 - Ed. Monte Carla - 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. 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. 3031 - Centro - com suite + 2 qtos, sacada
com churrasqueira. Entrega em dezembro/99. -

R$ 79.000,00 + parcelamento ,

Cód. '3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite, 2

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

qtos - R$ 32.000,00 + pare>
Cód. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova - NOVa
- 1 suite + 1 qto - R$ 54.000,00

CASAS DE ALVENARIA
Cód, 1003 - Centro - c/190m2, 3 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1007 - Centro - c/ 300m2, c/ suite + 2 qtos -

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - c/120m2, 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1016 - Centro - c/ 331 m', c/ suite + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1022 - Centro - cl 150m', cl 4 qtos - R$
90.000,00
Cód. 1024 - Centro - c/ 176m', ponto comercial -

R$ 170.000,00
Côd. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1028 - Centro - com 4 qtos - R$ 120.000,00
- Aceita apto
cód. 1131 - Centenário - cl 140m', :i qtos - R$
50.000,00'
Cód. 1171 - Czerniewicz - c/144m2, c/ suite + 2

qtos - R$ 62.000,00 - troca por imóvel em

Blumenau.
Coo. 1193 - Figueira - c/200m', c/ suite + 2 qtos
- R$ 75.000,00
Cód. 1212 - Jguá Esquerdo - c/ 90m', c/ 3 qtos -

R$ 32.000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suites, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1271 - Próx. Prefeitura - c/ 270m', cl suite,
3 qtos, piscina - R$ 110.000,00

'

Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m', cl suite, 2 qtos,
piscina - R$ 240.000,00
Cód. 1353 - Vila Nova - cl suite + 2 qtos, cl
piscina - R$ 100.000,00
Cód. 1355 - Vila Nova - c/ 394m' - sobrado, c.{ 4
suites - R$ 315.000,00
Coo. 1373 Vila Rau - Nova, c/ 191m', c/ suite, 2
qtos - R$ 92.000,00
Cód. 1984 - Corupá - c/ 298m', c/ suite + 2 qtos
- R$ 115.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1291 - Vila Lalau - cl 96m', c/ 3 qtos - R$
26.000,00
Cód. 1372 - Vila Rau - Nova, cl 2 qtos - R$
26.500,00
Cód. 1986 - Guaramirim - lateral da Rua 28 de

Agosto, cl 3. qtos - Terreno cl 616,87m' - R$
50.000,00

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

R$ 280.000,00
Cód. 2014 - Centro -421m' - R$ 25.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
Cód. 2093 - Vila Lalau - R. Bernardo Dorn-busch.
cl 421 m' - R$ 37.500,00

.

Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m'
- R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m' - R$ 13.0.00,00 -

próx. Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Satler - Barra cl 346,62m' cl
asfalto - R$ 10.500,00
Cód. 2114 - Res. Papp - Barra - cl 430m' - R$
16.000,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - cl
420m' - R$ 22.560,00 cl asfalto
Cód. 2175 - Czerniewicz - cl 1.141,40m' - R$
25.000,00
Cód. 2193 - Figueira - Lot. Juca cl 337,50m' - R$
12.500,00
Cód. 2216 - Jguá Esquerdo - cl 479,10m' - R$
27.000,00

-

Cód. 2231 - Rod. João Lúcio da Costa - c/1.350m2

AMIZADE - c/200m2, c/ suite + 2 qtos -

.Terreno 6/1 .140m2 - R$ 130.000,00

CENTRO - e/268,87m2, c/ suite + 2 qtos -

R$ 1.50.000,00

CENTRO - cl 299m2, cl suite + 3 qtos - R$
120.000,00

CENTRO � sobrado c/140m2, cl suite + 2

qtos - R$ 60.000,00 - aceita parcelamento

BARRA - c/150m2, c/ suite + 2 qtos - R4

86.000,00

FIGUEIRA - c/200m2, c/ suite + 3 qtos, cl
piscina - R$ 82.000,00

CENTRO - c/150m2, e/4 qtos - R$ 90.000,00

CENTRO - cl 280m2, C/ suite + 2 qtos - R$
150.000,00 - semi-mobiliado

BARRA - c/ 314,56m2, cl suite + 3 qtos, NOVA BRASILlA - c/230m2, cl suite + 2

piscina- R$ 130.000,00
\

qtos - R$ 96.000,00

- R$ 20.000,00
Cód. 2246 - Estrada Nova - cl 1.155,OOm' - R$
24.500,00
Cód. 2271 - Vila Maba - próx. Prefeitura atual - cl
496,80m' - R$ 13.000,00
Cód . .2291 - Vila Lalau - c/ 600,60m' • R$ 35.000,00
Cód. 2292 • R. Waldemar Grubba· próx. Met.
Trapp c/ 409,50m' . R$ 50.000,00
Cód. 2357 • Vila Nova- c/ 355,OOn,,· R$ 11.700,00
Cód. 2358 . Vila Nova· cl 338m' . R$ 29.000,00
Cód. 2373 • Vila Rau· cl 350m2 . R$ 13.000,00
Cód. 2374 . Vila Rau· cl 337m' • R$ 13.500,00
aceita parco
Cód. 2980 • Guaramirim - R. 28 de Agosto cl
445m' • R$ 27.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC-413 • Km 10 c c/ 49.872,OOm'
· R$ 40.000,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCARIO JUNTO AO HSBC logo HSBS PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓ�EL. CONSULTE-NOS

GALPÕES
Cód. 5000 • Centro· cl 290m' '. R$ 55.000,00
Cód. 5001 • Centro· térreo c/ galpão e escritório.
1º piso com apartamento c/ 3 qtos • À$ 90.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 • Centro . Ed. Tower Center· 5'
andar cl 2 garagens. Entrega pl Fevereirol
2001 • R$ 28.270,00 + parcelas
Cód. 4004 . Centro· Ed. Market Place • 4º andar
· 44,59m' + garagem· R$ 35.000,00
Cód. 4010 . Centro - ao lado Bco Brasil· Centro
Comercial cl 7 salas· R$ 350.000,00
Cód. 4020 • Centro· Térrea cl 117m' . R$
gO.OOO,OO

CHÁCARAS
Cód. 4201 . Corupá • 2.000mts do centro cl
149.500,OOm', cl casa madeira e cachoeira·
R$ 27.000,00
Cód. 4203 • Nereu Ramos cl 120.000,OOm' -

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

TELEFONES
Centro, Jaraguá Esquerdo e Barra (Prefixos 370
e 376)

LOCAÇÕES
Casas

Cód. 603 . Casa de alv. cl 3 qtos • próx.
Breithaupt da Rua Reinaldo Rau· 'A$ 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. c/3 qtos . Guaramirim
• R$ 220,00

Apartamentos
Cód, 617 . Quitinete cl 1 qto . Prox. Breithaupt
da Rua Reinaldo Rau . R$ 200,00
Cód. 622 • Apto c/ suite, 2 qtos + dep. Empregada
· Ed. Bergamo· R$ 380,00
Cód. 623 . Apto. c/ 2 qtos + dep. Ernpreqada no

Res. Vaira • R$ 350,00
Cód. 634 • Apto c/ 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 . Apto 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. çl 2 qtos • Próx. Weg II . R$
260,00
Cód. 654 • Apto c/ suite, 2 qtos + dep. Empregada
· Ed. Ana Paula· em frente Pizzaria Caneri - R$

400,qO
Salas comerciais

Cód. 660 • Sala cornI. cl 30m2 . estacionamento
próprio - R$ 300,00 :

Cód. 666 . Sala comI. cl 2.o0m' • Próx. Weg II
· R$ 520,00
Cód. 667 . Sala comercial cl 100m' . Próx. Ed.
Isabella· R$ 400,00
Cód.671 • Sala cornI. c/250m2 (incluindo mesanino)
na R. Bernardo Dombusch . R$ 800,00
GÓd. 674 - Salas comI. cl 70m' • R. Reinaldo
Rau, ao lado Maluta - R$ 700,00
Cód. 683' - Salas corni cl SOm' na R. Jorge
Lacerda, a partir de R$ 300,00
GÓd. 686 - Sala comI. cl 40m' . Market Place .

4º andar· R$ 250,00
GÓd. 687 • Sala comI. cl 90m' (incluindo
mesanino) lateral da Marechal· R$ 700,00
GÓd. 696 • Sala comI. cl 80m2 (ideal pl consultório)
· Ed. Gardênia - próx. Barão Video locadora· R$
300,00

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

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Residencial GRACE KELLY Residencial LUNELLI

IMÓVel M2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇOR$ iNFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 - I Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 - I Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 - 2 João Pessoa Rua LaI. Manoel F. Costa 25.000 Negociáveis
Casa Alv. 123 3 I I Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 � Negociáveis
Casa Alv. i41 3 - 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vir
Apto OK 96 3 - i Amizade Res. Amizade - I ° andar 15.500 Assumir - CEF

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

Casa Alv. 90 3 - I 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 i5.0 x 30.0 Rau Rua dos Escoteiros 21.000 Negociáveis
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Rua André Voltolini 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 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36 x

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

Chácara 76000 345 x 22l Massarandubs Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho 17 Km Centre

CASAS
,

• Casa mista próx. ao rnotel CQ sab, �
qros, com 130,00m2 - R$ 19.000,00 -

nego troca-se por casa na Vi Ia Lenzi
• Casa de ai venaria próx. ao Salão

Aliança, com 180,00m2 sendo 3 qtos,
:' sala, cozinha, banheiro, sala te televisão,
; dispensa, garagem p/2 carros, varandão

- R$ 22.000,00 - nego aceita-se
! caminhonete

TERRENOS
• 210tes no Lot. Oscar Oldemburg, com
408,00M2 cada - R$ 8.000,00 - nego ou

R$ 2.000,00 entrada e saldo em 50

pagamentos
• Terrenos na Rua Erwino Menegotti -

Resid. Renascença com 3 lotes sendo 1°
! 15,00 x 23,00 - 364,00m2 - R$ 15.000,00
I

- 2° 18,00 x 24,00 - 443,00m2 - de
: esquina R$ 18.000,00 - 3° 19,00 x 23,00

- 416,00 - de esquina - R$ 18.000,00
• Terreno no Rio Molha - Rua 9]9 -

COm 20,00 x 130,00 - 2.489,00m2 - R$
16.000,00 - nego

"

, • Terreno na Rua Albano Pradi, com
S.000,00m2 - R$ 40.000,00 - nego
• Terreno na RuaWalterMarquardt, próx.

s ao Posto Cidade, com 19,00 x 110,00-

: !.900,00m2 - R$ 60.000,00 - nego

Vfalhas
\1el1egotti,
'útimo imóvel -

1<$18.000,00

.Casa }I(I

Ilha da

Figueira -

'sem i

terminada -

ótima - R$
27.000,00

COMPRA
VENDE

ALUGA

.Casa no

Ribeirão
Molha -

próx. Gruta -

Nova -RS

25.000,()()

CRECI8489

CASAS

• Casa em Alv.:

180m2, 4 quartos -

lote com 329m2 -

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

• Casa em Aív.:
80m2 (mais edícula

50m2) - 3 qtos, lote
com 460m2 - R$

25.000,00 - Bairro
Ilha da Figueira

• Casa em Alv.:

104m2, 3 quartos
(suíte) - lote com

300m2 - Chico de
Paula - R$
22.000,00 (parcelai
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

Nena - 1 bwc,
3 qtos, sala,
cozinha, lavo -

R$ 20.000,00

.Casa

práx. Salão
do Bota

Fogo -

.CasaprÓx.
(III/ai

I�M.].S. com
./ qtos, bwc,
uaragem,
COZillha,

.'ii�.,- lrivallderia,
--�---r-- _j sala; etc.

excelente empregada,2
'Imóvel - cozinhas, 3
R$ 20.000,00

2 bw(.� Churrasqueira t d,
salas, gargem

130.000,00 () a //lurada - R$
,

• Galpão'
semi-

terminado
- próx. ao
Rau - Lot.
Rodrigues
-R$
25.000,00

•Casasemi- ,.------------,

nova - LOl.

Divinopolis -

com 1 suíte, 4
qtos,

lavanderia, 2
bwc, sala,

.

cozinha - R$

42.000,00
,"---_.;..........-...._

·Casa c/
/90m2de
/rOllteao
Fórumc/1
SUíte, 2 qtos,
dep.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Creci 1749-J

LTDA,

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC3J ]136

CASAS DE ALVENARIA
Ref.1219 - Corupá - cl 120mL 2dorm., piscina, - RS
70.000,00
Ret. 1240 - Centro - sobrado comercial - 4 salas, 2 aptos
· RS 160.000,00- Parcela
Ref, 1319· Vila Nova- C/256m'-l suite + 3 dorm., 3 saias,
piscina- RS 110.000,00
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 dorrn, próx. ao TheHacker
· RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acaraí - cl 260m2 - 1 suíte + 2 dorm. - AS
130.000,00
Ref.1354 - Barra - 2 suítes + 3 darm., cl piscina - 380m2
· RS 145.000,00
Ref. 1355- Barra- c/150m'- 2dorm. + 1 suíte- RS95.ooo,OO
Ret. 1364 - Czerniewicz - cl 234m2 - sobrado comercial e
residencial - RS 85.000,00
Ref. 1394· W. gau . 'e/21Om'- 1 suite + demais dep. - RS
68.000,00 + finane. RSSOO,OO - 17 anos (S.O. 60.000,00)
Ref. 1406 - Vieiras· c/124m'- RS 23.500,00 + finane. R$
103,00 p/ mês -19 anos (S.O. 11.400,00).
Ref. 1423 - Czerniewicz- C/124m'- 3 dorm.· RS35.ooo,OO
entrada + finane. RS 390,00 -10 anos.
Ref. 1430· W. Rau - e/160m'· Llo. Renascença - RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00 - 14 anos
Ref. 1433 - Amizade- c/170m'· 3 dorm .. RS 40.000,00 +

finane. - 8 anos RS 109,00
Ref. 1434· Amizade - Lot. Champagnat· e/240m'·1 suite
+ 2 darm. - RS 82.000,00+ financ.RS 1.300,00 - 8 anos.
Ref. 1439 - Barra - Lot. Papp - c/242m2• 2 denn. + 1 suíte
- piscina � terreno c/1.209m2 � R$160.000,OO
Ref. 1440- Jguá Esquerdo- suite + 2 darm.' RS 65.000,00
Ref.1453 - Nova Brasília - c/260m2- c/ piscina - 3 dorm.
+ 1 suite - RS 110.000,00
Ref. 1455 - Tifa Schuber- e/l00m'- 1 suite + 2 darm. - RS
16.000,00
Ref. 1467 - João Pessoa - c/140m' - 3 dorm. - RS57.ooo,OO
Ref. 1469· arntzede . c/100m' - 1 suite, 2 dorm .. RS
27.000,00
Ref. 1472 - Jguá Esquerdo - e/141m'· 3 darm. - RS
35.000,00 + finane. CEF . 8 anos- RS 245,00. (S.D. R$
14.800,00).
Ref. 1473 - Czerniewicz - c/70m2 - terreno c/420m2 - 3
darm. - RS 50.000,00
Ref. 1474· Centro - c/268m' - 1 suite + 2 darm .. RS
150.000,00
Ref. 1489 - Czerniewicz - c/104m2 - 2 dorm. - terreno c/
596m' . RS 35.000,00
Ref. 1494 - W. Rau - x/141,39mL suite + 2 dorm .. RS
70.000,00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa c/80m2 + 1 casa c/63m2
- terreno c/45.333m'· RS 58.000,00
Ref. 1497 - Vila Rau - e/100m'· 1 suite, 2 dorm.> RS
9.000,00 + finane. HSBC - RS 374,00·20 anos

Ref. 1499· Vila Rau· e/156m'· 1 suíte, 2 dorm. - RS
68.000,00
Ref. 1505 - Centro· c/260m' . suite + 3 dorm. - RS
115.000,00
Ref. 1511 - Czerniewicz - c/235m2 - 2 dorm. - salãofestas
- R$ 80.000,00
Ret. 1516· Jguá Esquerdo - d 180m'· 3dorm. - RS 30.000,00
Ref. 1517 - Amizade - d230m2- 3 dorm. - terreno c/420m2
, RS18.500,OO + finane.
Ref. 1522 - Czerniewiez - e/203,92m2 - 2 suítes - 2 dorm.
· RS140.000,OO
Ref. 1524· Vila Nova- d221m'· 5 dorm.. 2 bwe- RS65.ooo,OO
Ref. 1528 - Lto. Santo Antônio· dSOm'· 2 dorm.. RS 8.000,00
Ref. 1530· Czemiewicz· d 128m'· suíte + 2 dorm.· RS67.000,OO
Ref.1531-Amizade ·dI60m'·suite+2dorm. -RS95.ooo,OO
Ref. 1533 . Jguá Esquerdo· c/I 01 ,Sam' . suíte + 2 darm.
- RS 57.000,00
Ref. 1534 - Vila Lenz!- e/85m'- 3 darm.' RS 32.000,00
Ref. 1535 -Ilha da Figueira - cl 248mL 1 suítes + 2 dorm.
· terreno c/l.200m' - RS 110.000,00
Ref.I543-Vila Lenzi -c'srme-adcrm.. RS II.ooo,OO+finane.
Ref. 1545- Estrada Nova - c/70m'- 3 dcrm. - RS 25.000,00
(quitada) ou RS 10.000,00 + finane.
Ref.1547 - Czerniewicz - c/120m2 - suíte + 2 dorm.
terreno c/435m' - RS 55.000,00
Ref. 1548· Rua Joinville (lateral) . e/98m'· terreno c/
525m' - RS 40.000,00
Ref. 1552 - Amizade - Uo. Champagnat· sobrado (em
eonst.) c/200m'- 2 suítes + 2 darm. - RS 135.000,00
Ref. 1553 - Rio Molha - e/96m' - próx. Gruta- 3 dorm.
lerreno C/SOam'· RS 13.000,00
Ref. 1556 -Ilha da Figueira - c/·90m' - 3 darm. - RS 25.000,00
Ref. 1558· Centro - c/180rn'- 4 dorm. - ehurrasq. c/ bwe
· RS 95.000,00
Ref. 1560 - Nova Brasflia - C/60m'· 2 dorm .. RS 25.000,00
+ finane. CEF. - 8 anos - RS 384,00
Ref. 1557 - Vila Rau - c/90m2 - 3 dorm. -terreno c/845m2
· RS 25.000,00 + linane. 21 anos- RS 143,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A- 52· Cond. Amizade· C/72m'- 2 dorm. - RS250,OO
Ref. A � 54 - Ed. Schiochet - Centro - c/182m2 � suíte + 2
dorm. - RS 440,00 - Centro

ÇAMS
Ref. B � 54 - Lot. Santo Antônio - casa mista c/103m2, 3
dorrn. - RS150,OO
Ref. B - 61 - Casa alv. c/180m' - Centro- 4 dorm., 2 bwe,
garagem p/2 carros- RS 550,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C - 4· Amizade - R: ArturGhunter- c/90m'· RS 380,00
Ref. C - 24 - Baependi - R: Adélia Fischer, 711 . ci 160m'
· 2 bwe - RS 600,00
Ref. C � 26 - Rua Joinville - cl 73m2 - sala - cozinha - 2bwc
· RS 350,00

.

TERRENOS
Ref. E -1 . Centro- RS 330,00

APARTAMENTO
Hef 4080 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - 1 suíte + 1 dorm.
- RS 40.000,00
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 dorm. - Czerniewicz

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
- e/l03,95m'- RS 48.000,00
Ref. 4101 - Ed. Verona - 2 dorm. - Czerniewiez . RS
35.000,00

.

Ref. 4106 - Ed. Juliana- Centro - 1 suite + 2 dorm.· RS
59.000,00
Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi - c/147m2
·3 dorm.· RS 48.000,00
Ref. 4110 - Aptos. c/1 suíte + 2 dorm. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro � saldo a combinar).
Ref. 4114 - Ed. Hortência - Nova Brasília - c/142m2 - 3
dorm. - RS 58.000,00 I

Ref. 4118· Ed. Maguilú - Centro - cl74m'- 2 dorm. RS
15.000,00 + finane. 11 anos - RS 440,00 - (S.O. RS

27.000,00)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - e/198m'- 5· andar- 2

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

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

SALASCOMERCIAISIOUTROS:

Ref. 1149· Rio Molha· Chácara e/3.500m'- Casa alv.·
2 lagoas· RS 60.000,00
Ref. 3023 - Estrada Garibaldi - chácara e/184,800m"
casa alv. - água corrente - pastagem - rancho - a 13km do
centro- RS 75.000,00
Ref. 5014 - Centro - sala comercial - c/312m2 - 2

pavimentos- RS 78.000;00
Ref. 5015 . Sala comi e/61 me - Centro· Ed. Chiodini .

Calçadão- RS 28.000,00
Ref. 5017 . Sala comi c/29m' - Vila Nova- Cond. Ed.
Alberto Marangoni - RS12.000,OO
Ref. 7008 - Estrada Nova - 1 galpão (inacabado) c/320m'
+ I galpão (pronto) c/200m'· RS 25.000,00

PRAIASEOUTRASPRA AS:

Ref. 2030· c/288m' - São Francisco do Sul- RS 6.500,00
Ref. 2038 . Penha - Terreno e/5.257m'· ao lado do B�to
Carrero - RS 20.000,00
Ref. 2163 - Enseada- C/312,50m'- RS 7.000,00
Ref. 2185· Barra Velha - c/280m'- RS4.ooo,OO (parcela)
Ref. 2225 - 1 terreno c170.000m2 -lugar c/ vista p/ o mar
. Palhoça - Enseada de Brito- RS 130.000,00
Ref. 4133 - Florianópolis - Edit. Res. Itambé - apto c/60m2
- c/ mobilia - RS 38.000,00
ReI. 4140 - Ed. Caprisorrento - Praia Itapema - c/50m2-

semi-mobiliado- RS 16.000,00

CASAMISTA
Ref. 1480· corupé . c/100m' - RS 40.000,00
Ref. 1508 . Vila Lalau· e/135m'- 3 dorm .. 2 bwc- RS

30.000,00
Ref.1510· Amizade - casa nova - c/84m2 - 3 dorm.
terreno ci 720m' . RS 18.000,00
Ref. 1549· João Pessoa - d 116m' - 3 dorm.· RS 27.000,00

TERRENOS
Ref. 2130· C/l.940m'· Vila Lenzi . RS 90.000,00
Ref. 2147 . 7.805m' - Centro· Próx. Kolhaeh . R$

195.000,00
Ref. 2150 - c/450m'· Em frente ao Salão Amizade - RS
7.000 + 12 x RS 584,00
Ref. 2155· e/618,30m'- Lot. Sto. Antônio· Nereu· RS
9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
Ref. 2192.- c/4.658m'· João Pessoa· RS 50.000,00 +

50 meses de RS 1.207,00
Ref. 2195 . c/ 560m' - Llo. Campo Sampiero· RS
19.500,00 + 16 parcelas de RS 349,24
Ref. 2199 - e/729m' - Trevo Weg II . Rua Joinville

Lugar alto, plano- RS 38.000,00
Ref. 2208· e/470m'· João Pessoa - RS 8.000,00
Ref. 2213 - e/450m' - Sehroeder - RS 5.000,00
Ref. 2214 - e/562m' -Hha da Figueira· RS 8.000,00
Ref. 2217· c/395m' - Vila Lalau - RS 20.000,00
Ref. 2218· e/688,50m" Llo. Sto. Antonio - RS 9.000,00
Ref. 2221 - c/569;68m' - Centro- RS 25.000,00
Ref. 2224 - c/392m'· Lot. Centenário- RS18.000,OO
Ref. 2227 - e/681m'- centro- RS 27.000,00
Ref. 2228 - c/500m2• Nova Brasília - próx. M6veis
Gornes - RS 53.000,00
Ref. 2234 - C/531,75m' - Três Rios do Sul- RS 6.500,00
Ref. 2233 . e/642.53m' - Czerniewiez - RS 27.000,00
Ref. 2237 - c/439m'· Llo. Centenário- RS 7'.000,00 +

finane.
Ref. 2238 - c/ 2.598,75m' . Três Rios do Sul· RS

25.000,00
Ref. 2240 - c/ 486.33m' - Ilha da Figueira - Llo.

Divinópolis - RS 13.500,00
Ref. 2242 - e/471,96m" Vila Nova- RS 25.000,00
Ref. 2245 - e/491 m' - Vila Lenzi· Uo Piermann - RS
15.0ÖO,OO
Ref. 2246 - e/465m' -Ilha da Figueira· Lto.Piazera I·
RS 9.000,00
Ref. 2247 - e/604m' -Ilha da Figueira· RS15.000,OO
Ref. 2248 - c/2.475m'· Vila Lenzi - RS 17.000,00
Ref. 2250 . c/319m' . Amizade· RS 10.000,00
Ref. 2251 - e/l.361m'- Czerniewiez· RS 14.000,00
Ref. 2252 - c/400m2 - Ilha da Figueira - em frente
Indumak· RS 19.000,00
Ref. 2253 - e/448m'· São Luis . Uo. Imperador - RS

10.000,00
Ref. 2254 - e/450m' - Chico de Paula - próx. Menegotti
Industrial· RS 5.000,00
Ref. 2257 - c/3.500m'· Barra - próx. Seminário - RS
125.000,00

Czemiewicz - cl268m2 - próx. Móveis Ambience
- em fase final de acabamento - R$ 70_000,00

Amizade - Lto Champagnat - cl 240m2 - suíte
+ 2 dorrn. - R$ 82,000,00 + financ.

Centro-d26911-suítedsa:a:il+2 cbrrn. - Vabrregx:láve!
- aceita imóvel demenorvalore parcela o saldo

Ed. Verona - Czerniewicz - cl 103m2 - suíte + 2

dorrn, - R$ 48.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio ßoeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

m arim ar@netuno.com.br

TERRENOS
• Rua Pastor Albert Schneider (LaI. VENO VOLKMANN) - R$ 6.800,00 - A VISTA e ou ENTRADA de A$ 2.000,00
+ parcelamento
• Rod. SC 416 (LOT. HAROT) Lotes - A$10.00Q,QO - A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00 e SALDO parcelamento
ate 50 meses.
• Rua João Januärio Ayroso - Lote co 600m2 (esquina) ,"R$ 16.000,00 . (aceita automóvel tipo POPULAR - ano e

moo. 97/98 e SALDO PARCELADO
• Rua Pastor Albert Schneider (a BOOmts. da Malwee) - R$ 15.000,00 - negociável

CASAS
• CENTRO - Rua João Planinschek - TERRENO com 1.036m2 - edificado com uma casa de alvenaria de 2 PISOS:
Térreo - sala comercial de 90m2, garagem para 2 carros, banheiro e churrasqueira - � PISO: APARTAMENTO de
146mz. 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 cburtasqueira . R$ 250.000,00 (negociável
e aceita imóveis como parte do pagamento).

.

• VILA LENZI - Rua Elpidio Martins (próximo Colégio Giardini Lenzf - 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 (Iodo murado) - R$ 65.000.00 (negociável e parcelado)
• JAAAGUÁ 99 - a 2 Kms da MALWEE - Rua Bertha Weege - CASA de ALVENARIA com 4 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro. dispensa e garagem - Terreno 643m2 - R$ 50.000.00 (aceita automóvel até A$ 8.000.00 e I
ou sftio)
• Casa alvenaria cl 44m2, qtos. cozinha. lavações e demais dep. cl janelas em alumínio e grades.
Terreno cf 329m2 - Loteamento Ouro Verde - Valor R$ 21.000,00

SíTIOS
RIO DA LUZ - a 2 km da CEVAL - Terreno com 543,000m2, com muita água, próprio para pastagem e lagoas. com
energia elétrica. edificado com um galpão de madeira - R$ 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis té o valer
de RS 50.000.00). ,.

Lindos lotes residenciais - em vários pontos. - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluísio Boeing - 4 quartos, salas, banheiros. garagem e demals dependênciaa . A$ 300,00

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

"CONSULTE-NOS - TEMOSOUTRAS OPÇÕES"

1·••••••••••••••••••••
I
I
I
I
I
I
I
I

CRECI Nº 1589 J

Barra Sul
Imóveis

FONE: (047) 372-2734
VENDE'

TERRENOS
1 - Terreno cl 1.044,50m2 (28,00x37,30) . Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na

Barra - (defronte Ciluma)
2 - Terreno cl 358,00m2 (14x25,60), Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos Girolla
- R$ 19.000,00
3 - Terreno cl 378,00m2, Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
4 . Terreno cl 26.126,00m2 (50x522,50) - R. lrineu Franzner - Tifa Martins - R$ 55.000,00
5 . Terreno cl 600,00m2 - Rua Victor Satler, na Barra . R$ 15.000,00
6 - Terreno no Residencial Imperador· R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo
até 10 x . Total R$ 11.000,00
7 . Terreno cl 408,70m2, Jardim Hruschka II . R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00
8 - Terrreno cl 364,00m2, Rua asfaltada. próximo CAIC, Bairro São Luís - R$ 8.500,00

SíTIOS
1 - ·Sítio cl 137.500,00m2, área toda plaina localizado em Garibaldi, distante 5 Km
da Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 110,00m2
e a outra cl 117,00m2 com laje e uma de madeira cl 80m2, duas granjas de porcos
com capacidade para 300 porcos, uma área para reprodução, dois galpões com a

I área total de 280,00m2 para embalagem de bananas, 25,000 pés de banana e uma

lagoa enorme de peixes > R$ 180.000,00 . aceita caminhão

2 - Sítio ct 125.000,00m2, edificado cl uma casa madeira de 56,00m2 • Rio Cerro
II, lado pequeno, e dois riachos de áqua > R$ 20.000,00

CA,SAS
1 - Casa de alvenaria cl 60,00m'· Terreno c/718,00m2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$ 42.000,00
2· Casa em alvenaria cl 157,00m2 mobiliada e mais uma cl 60,00m2 semi-acabada, terreno cl
2.013,2Bm2, localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n'. Aceita outro imóvel como parte em
pagamentosnos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo,Vila Nova-R$130.000,00- Negociável
3 -Casamadeira dois quartos, demais dependências, doisgalpões em alvenaria, um com 60,00m2e
outrocom 50,00m2- RuaWilli Günther, na Barra- R$ 30.000,00
4 -Casa alvenaria com 250,00m2outra com 180,00m'- duas salascom 72,00m2emaisum galpãoem
alv. c/66,00m2• Terreno com 1.677,00m2_ Rua Rio Branco, quase esquina Reinaldo Rau - R$
400.000,00 (negociável).

APARTAMENTOS
1 - Edilício com 2 pavimentos tendo a área total de 404,00m2, com 4 aptos, 4 garagem, churrasqueira
-rua Egídio Busarello, 324- Lot. Papp, na Barra, áreanobre- R$11 0.000,00-70%deentrada+saldo
acombinar

, LOCAÇÃO
1 . Sala comercial cl36,00m2, Ru� Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00
2· Sala comercial cll 00,00m2, Rua PastorA. Schneider, 871 , na Barra - R$ 400,00
3 - Salacomercial cl45,00m2- Rua Angelo Rubini, 1005, na Barra- R$270,00
4·Apartamento cl 1 quarto. 2 bwc, garagem - Rua Angelo Rubini, 1223, na Barra - R$ 230,00
5 - Apartamento cl1 quarto, 2 bwc, garagem e dernaisdependéncias- Rua Ercilio Bertoldi, (Rua 508),
naBarra- R$180,00
6- Apartamentocl2quartos,garagem, RuaAngelo Rubini, 880, na Barra- R$250,00

I
7 - Apartamentocl3quartos, garagem edemaisdependências, Rua PastorA. Schneider, 1187, na Barra
-R$225,00

I
8· Apartamentocl3quartosedemaisdependências, Rua508, naßarra- R$230,00
9·Apartamentocl3quartosedemais dependências, Rua PastorA. Schneider, 759, na Barra-R$230,00

I 1 O-Casaalvenariacll quartoedemaisdependências, RualrmãoLeandro, 3400-Tda Martins·R$150,00

I
11 -Casade alvenaria cl3 quartos, garagem e demais dependências, Rua WolfgangWeege, s/n', na
Sarra·R$200,00

I 12·Casa de alvenaria cl3 quartase garagem edemais dependências, RuaAbramo Pradi, s/n', naBarra
·R$230,00

I 13 ·Casademadeira cl3 quartos, garagem edemais dependências, Rua PastorAlbertSchneider, 1187
R$250 00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Apartamentos cl 147,00M2 - com suíte + 2 quartos e demais dependências, sacada'c/
churrasqueira - Valor total R$ 64.000,00. \

Apartamento cl 123,00m2 - com suíte + 1 quarto e demais dependências, sacada cl

churrasqueira - valor total R$ 54.000,00.I.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RESIDENCIAL VITÓRIA RÉGIA
- Apartamentos novos cl3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço e garagem - Edifício
com salão de festas e churrasqueira - Rua Pedro A velino Fagundes, esq, cl Rua Santos

iõumont, Bairro Vila Lalau - R$ 47.000,Oq

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq, com Rua t.eopotdo Malheiro
- Apto. cl 1 suíte + 2 qtos ou 1 suíte + 1 qto e demais dep., todos têm sacada cl churrasqueira. Ent. a partir de R$ 17.700,00 ,.. parcelas
a partir de R$ 757,73 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m', com suíte + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas de garagem. Edi.cício com

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

acabamento interno.
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. n' 703 e 1103: 2 qtos e demals dep. - Entrada a partir de R$ 28.650,00 e assumir parcelas de condomínio de const.ri!ção d,e 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 +Tquarto e demals dep., cl 1 vaga de garagem - Entrada de R$ 26.550,00 e assumir parcelas de condomínio de construção
de 1,746 Cub's (804.72).
· Condomínio Residencial Phoenix - Apto cl suíte + 2 qtos, 2 vagas de garagem - 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 Planinschek, 685 - fundos
.' Casa de madeira cl 3 quartos e demais dep. - Rua josé Teodoro Ribeiro (fundos don' 355) - Próx. a Indumak

Apto. cl 2 quartos, salalcopa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
· Apto. cl 2 quartos, 2 bwc's e demais dep. - Rua Eleonora 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. - Bua Barão do Rio Branco· Ed. Schiochet
· Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Schiochet, cl suíte + 2 quartos, dep. empregada e damals dep.
(sacada cl churrasqueira., 2 vagas de garagem), prédío com salão de festas e piscina.
· Aptos no Condomínio 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 Ersching . fundos Carrocerias HC

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

Apto 2 quartos e demais dep. - Rua José Emmendoerfer, 1533 . Ed. Petúnia

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

' .�
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JARAGUÁ DO SUL - APARTAMENTOS

Residencial Ágata
Rua Nelson Nasatto - próximo da SCAR.
Apartamentos prontos paramorar
- Apto 101 - área do apartamento de 100,12m2-
suíte e dois quartos Valor: R$ 85.000,00
- Apto 501- área do apartamento de lOQ,12m2-
suíte e dois quartos Valor: R$ 85.000,00

8 - CLASSIFICADOS
. , '., c c" •.••.••.•..•• , •••••••.•.•..Ót , •••••••

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 1999
...............•.............................................G.··"'QR·R·..V:..ilQ ,.,'J;\·Ij\.:•..··.DQ"lLIit\, .

�,.� :cZI�'·";:':'..:I7�""::::::·r;:'�>':_,.·:::::� •

• RANCHQ IMÓVEIS CRECI820-J

• RnNIlHO Eone: 313-0283 ... Guaramirim Rua 28de Agosto.1467-Centro-Guaramirim-SC
IMO�lEIB Eone' 311 ...8199 - Jaraguá do Su I Rua Barão do Rio Branco, 411 - Centro: Jaraguá do Sul- SC

•

•
< Internet: www.ranchoimove.s.com.br

JARAGUA DO SUL

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

Cód.: 301 - Casa de alvenaria com 120,00m2 na Rua Helmut Hansen, Bairro
Jaraguá Esquerdo, com 3 quartos, corredor, copa, cozinha, sala de estar ejantar,
bwc ein hidrinassagen e bwc de serviço; churrasqueira com salão de festas,
despensa e lavanderia. Antena parabólica, tv a cabo e porteiro eletrônico. Terreno
com 420,00m2. Valor R$ 83.200,00.

Cód.: 414 - Terreno com 456,12m2, na Rua Henrique Krause - Bairro Ilha da

Figueira. Valor: R$20.000,00 (Negociáveis).

Cód.: 439 - Casa de alvenaria com 120,00m2 na Rua Bernardo Dornbusch, com
três quartos, sala de estar e jantar, cozinha, bwc, lavanderia, garagem e três

garagens nos fundos. Terreno com 700m2. Valor: R$115.000,00.

Lotes a partir de R$ 8.500,00 financiados em até 60 meses, no
Loteamento Jardim Santa Rita em Guaramirim (próximo à Breitkof).

Venha conhecer!
.'

Residencial Claricc Koch !Rua Marina Frutuoso)
- Apto 204 . áreas do apto de 68,69m2 - 2 quartos - Entrada de R$ 27.675,00 + 26 pare. de

R$ 512,50 (custo estimado pelo condomínio).
Previsão de chaves: Junho/2001
Edifício Pérola Negra (Rua Marina Frutuoso)
- Apto 101 - área do apto de 107.12m2 - Suíte + 2 quartos· Entrada ôe R$ 44.707,43 + 10

pare. de R$ 851,57(eusto estimado pelo condomínio).
'

- Apto 201 - áreas do apto de 107,12m2 - Suíte + 2 quartos - Entrada de R$ 57.480,98 + 10

pare. de R$ 851,57 (custo estimado pelo condomínio).
- Apto 601 - área do apto de 107,12m2 - Suíte + 2 quartos - Entrada de R$ 57.480,98 + 10

pare. de R$ 851,57 (custo estimado pelo condomínio).
Previsão de chaves: Junho/2000
Residencial Jade (Rua Jorge Lacerda)

Apto 100-Área do apto de 91,43m2 -Suíte + 2 quartos -Entr, de R$ 14.471,02 + 45 pare. de

R$ 838,90.
Apto 102 -Área do apto de 64,57m2 -S uíte + 1 quartos -Entr, de R$ 9.423,15 +' 45 pare. de

R$ 628,21
Previsão de chaves: Outubrol2002.
Residencial Esmeralda (Rua João Pieol.lil LANÇAMENTO
Aptos cl suíte + 2 quartos - Área do apto de 128,78m2 • Entrada de R$ 2.927,61 + 65 pare.
R$ 975,87 (l° andar) e Entrada de R$ 3.212,49 + 65 pare. R$ 1.070,83 (demais andares).
Aptos cl suíte + 1 quarto > Área do apto de 64,74m2 - Entrada de R$ 1.471,59 + 65 pare. de

R$ 490,53 (1° andar) e Entrada de R$' 1.614,78 + 65 pare. de R$ 538,26 (demais andares).
Iníe'io das obras: Janeiro/2.000 e previsão de chaves Fevereiro/2.004.

Residencial Talismã (Rua Jorge Lacerda)

Apto 302 . Área do apto de 69,90m2 - Suíte e, 1 quarto - R$ 55.000,00 (negociáveis).
Apto 401 . Área do apto de 124,16m2 - Suíte (cl hidro) e 2 quartos - R$ 95.000,00 (negoci
áveis). Previsão de chaves: Dezem bro/12/1999 .

Preços dos apartamentos válidos até 30/09/99.

IMÓVEIS! O CORRE::rO lÊ COM O CORRETOR
.

;�...:�
VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS

'':: aa , ç :,:<:' 0''::'- ::;':.
_'_". r:- .' '-::'�'::� -,,':'. ::X:: }/�:

RUA eEL,'PROeÓPIO GOMESJ)E OLiVEIRA/f207 � JARAGUA DO SUL· se i'
FONE:s í171-135Z

VENDE

Sobrado com 238m2 na

Rua Adolfo Tribess,
Bairro Vieiras, com
opção de comércio no

piso térreo - R$
85.000,00

CASAS V_E_N_D__E __

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
130 - FIGUEIRA - Alvenaria 130m2, 1 suíte, 2 quartos - R$ 46.000,00
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$ 19.000,00
218 - AMIZADE - Terreno com 420m2 - Rua Frederico Toldt - R$ 10.000,00 ou parcelado
214 - VILA RAU - Terreno com 345m2 - Rua Bertoldo Hort - R$ 7.000,00
APARTAMENTOS-----------------------------

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

Planinscheck - R$ 38.000,00

Fones

370-7798 - 975-1827
Rua 25 de Julho 703 - Vila Nova - Creci 2066-J

www.premierimoveis.com.brImóveis

Ref Casas

0087 CENTRO - Casa de Alvenaria com 130m2 com sala äe. 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, qremeäoe arborizado, com ampla

II área livre para expansão da área construída ou área de lazer; localizado na Rua Júlio
Tavares da Cunha Mello, lateral da Rua Procópio Gomes de Oliveira, próximo à 220.000
Farmácia Beruttl.................................... :................................................................... a nsoccíar

9048 CENTRO - Alvenaria com 112m2, terreno 558m2, na Rua Guilherme Weege ..................... 130.000
a neQociar

0075 CZERNIEWICZ . Alvenaria c/277,6m2 semi-acabada.terreno 357m2, na Rua Francisco

Vegini ............. .......... ....... . .... . ....................................................................... 100.000
0008 FIGUEIRA· Madeira com 60m2, terreno 3951 m2, no Loteamento Divinóoolis ..................... 25.440
0072 VIEIRAS - Mista com 120m2 terreno 16.850m2 na Rua Manoel Francisco da Costa ...... 35.000
0012 _VILA NOVA· Alvenaria.com 227m2, terreno com859m2, na Rua"25 de Julho ...................... 200.000

a ne ociar

Ref Apartamentos
9

0076
\ BAEPENDI . 100tel na Rua Fritz Bartel : , . 15.650

+ FinanC.

0086 BAEPENDI· 100m2, Edifício Reinoldo Bartel na Rua Fritz Bartei .. 37.000
+ FinanC.

Ref. Terrenos <"
9052 AMIZADE· 420m2 na Rua Emilia Hornbura - ao lado Chamoaanat .. 18.000
0016 AMIZADE· 13.000m2 na Rua Roberto Ziemann . 150.000
0007 GUARAMIRIM . J68,9m Loteamento Vila, Carolina . 5.500
0074 NEREU RAMOS· 65.000m2, Rua Luiz Sarti, com banartal (20.000 pés) .. 180.000

ou troca

0004 RIO CERRO· 1187m2 na Rua Pe.Aluisio Boening, próximo ao Noviciado . 12.000
a neQociar_

9062 VILA LENZI . 3.814m2 na Rua Marcelo Barbi . 65.000
0003 VILA NOVA - 877 5m2 na R Joseohina Vavassori .. 20.000
0089 VILA NOVA - 2000m' Lateral Rua 25 de Julho : : . 15.700 _

0073 NEREU RAMOS· 190m', próprio pl Lanchonete, Rua Luiz Sarti esquina com ruaAndré 20.000
Voltolini....

Financie a Compra de Seu Imóvel:
Dispomos do Crédito Imobiliário do Banco HSBC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULOS NOVOS

E USADOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

�

ercu os
Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 1999

Nova linha 'Corsa versão 2000
A Chevrolet lança a

linha Corsa 2000, que
ganhou mudanças
leves em relação a

versão anterior, que
foi o carro mais

produzido em todo o

mundo no ano

passado, tendo
910.839 unidades

produzidas, contra
906.953 unidades
fabricadas do Toyota
Corolla. A Chevrolet,
como as outras

, marcas nacionais,
pensou em mudar a
'linha popular, que fez
cinco anos no

mercado brasileiro.
As alterações foram
de pequena
proporção, pelo fato
do novo modelo 1.0
da marca estar perto

de ser lançado. A
dianteira foi onde o

Corsa sofreu as

maiores alterações, o
pára-choque ficou
mais quadrado e a

entrada de ar ficou

maior, a entrada de ar

do radiador ganhou
uma grade com o

logotipo da marca no

meio, além dos faróis
de milha que tiveram
o formato alterado,
ficando mais
discretos. Os faróis
ficaram mais altos e o

capô ganhou vincos,
no mesmo estilo do
Vectra. No interior, a
única diferença está
no painel, que tem
nova cor de fundo

para os instrumentos,
sendo branca na

,...

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.

-

Atendemos linha geral:

.".® C2;J lJomo

1JeJza���'
Telefone: (047) 376-0251

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

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

versão Wind, e azul
nas versões Super e
GLS. Na traseira, as
sinaleiras obtiveram
três ondulações e o

pára-choque ficou
mais gordo. As
calotas mudaram de

desenho, sendo agora

em formato de estrela, mesmo de 60 cv e 8

e o aro também foi válvulas fazendo na

mudado mais é cidade 11,2 km/l e na

opcional, como air estrada 15,1 km/L O

bag duplo, ar- veículo, com as

condicionado, trio- pequenas alterações,
elétrico, direção vai ter um pequeno
hidráulica entre reajuste no preço,
outros. O motor é o podendo ter o preço

de R$ 13.645. O
"Arara-azul" é o

veículo mais esperado
para ser o sucessor do
Corsa e que deverá
ser lançado no ano de
2001. Outro

lançamento da marca

é a S10 cabine
estendida com câmbio

automático, para
Iacilitar ainda mais a

vida do motorista,
além do conforto.

Revendedor exclusivo

a
Certificado de garantia
concedido pela naturezaDe segunda à sexta: das 7:30h às 18:00h . sábado: das 7:30h às 12:00h

-._._---_ .._._---_._-----------_.
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JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 1999

CHEVROLET

Vende-se Corsa Super,
ano 97/97, verde,

gasolina.
Tratar: 370-8484.

Vende-se S 10 2.2, ano
97/97, cor branca,

gasolina.
Tratar: 370-8484.

Vende-se Opala
comodoro, ano 86/86,
cor dourada, gasolina.
Tratar: 370-8484.

Vende-se Opala
, comodoro, 4 portas,

ano 90, branco.
Tratar: 370-2022 .

VOLKSW AGEN

Vende-se Santana Quan
tum CL, completa, ano 95,
prata. Tratar: 370-2022.

Vende-se Santana GLSi

completa, ano 94, preta.
Treter: 370-2022.

Vende-se Gol, 4 portas,
ano 98, azul.

Tratar: 370-2022.

Vende-se ßrcsilio. ano
77/77, marrom, gasolina.

Tratar: 370.8484.

Vende-se Fusca 1300, ano
68/68, azul, gasolina.
Tratar: 37078484.

Vende-se
Escort L, ano
89, álcool,
azul. Valor
R$ 5.500,00.

Tratar: .

376-0248.

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

CORSA SUPER 97/97 VERDE GAS. ,

GOLCL 93/93 CINZA GAS.

KA 97/98 PRATA GAS.

FUSCA 1300 68/68 AZUL GAS.
_./

CHEVETTE OURO PRETO 88/89 BRANCA GAS.

S 102.2 97/97 BRANCA GAS.

MONZA HATCH SUE 82/83 BEGE GAS.

FUSCA 1300 69/69 AMARELA GAS.

ESCORT GLX 98/98 CINZA GAS.

OPALA COMODORO 86/86 DOURADA GAS.

PICK-UP FIOF,lINO 95/95 BRANCA GAS.

BRASíLIA 77/77 MARROM GAS.

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

Retlata. -==Motos
REGATA COMÉRCIO DE MOTO LToA.

NA CO'MPRA DE
UMA MOTO OKM NA
REGATA MOtOS

AZUL

BORDÔ

VERM.

AZUL

VERDE

BEGE

BORDÔ

PRATA

AZUL

VERDE

PRATA

VERMELHO

AZUL

BORDÔ

PRATA

PRETA

AZUL

BORDÔ

PRATA

VERDE

BEGE

BRANCO

AMARELO

AZUL

VERMELHO

BRANCO

GOL4 PORTAS 98

GOL 97

GOL CL 1.6 ' 97

RANGERSTX 96

PALIO EDX 96

SANTANA QUANTUM GL 95

TEMPRA 16V 95

SANTANA QUANTUM CL COMPLETA 95

TIPO COMPLETO 4 PORTAS COM TETO 95

POINTER CLI COMPLETO 95

ESCORTGL 95

MADZA MX3 ENTR + FINANCIAMENTO 95

GOL IODO 94

UNO ECX 94

GOL 1000 94

SANTANA GLSI COMPLETA 94

ESCORT 1.8 94

UNO 94
�

93ESCORT

PRÊMIO CSL 4 PORTAS 91

ESCORT 91

OPALA COMODORO 4 PORTAS 90

UNO 1.5 R 89

ESCORT 87

PRÊMIO 8q
FUSCA 80

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

GANHE,UM CAPACETE DE
BRINDE E 30 LITROS DE

COMBUSTíV�EL!
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

SILENCAR
�TOS.

AMORTECEDORES
.... �

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

lVIoto' Pe
-,

as

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

Fone: Jaraguá do Sul - SC

MAR IOFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

tlU'"t:IID 2. IIDRA
372 ..3210 I 975-0109

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO VEíCULOS -3

MarcalModelo Descrição Valor do Veículo Prazo Pes.Jurídk Pes. Física

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

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

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

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

I: :
·[HEVR[]lET

EMMENOÖRFER Com. de Veículos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 1999

As maiores diferenças
entre a versão S do resto

dos Boxster são as rodas
com desenho exclusivo
em aro 17, entradas de ar
dianteiras, escapamento
duplo e o logotipo Boxster
S na traseira. A velocidade
não é o principal, a
segurança
também

preocupa a

Porsche, que
reforçou a

estrutura da

carroceria, a
suspensão
traseira recebeu
molas e

amortece-dores
mais eficientes,
e a instalação
do motor, que
em vez de ser
totalmente na

traseira, foi
instalada entre

o eixo traseiro t;

os bancos
únicos dos dois

Tel. 973-5627 / 973-3034''/ '371-0196 passageiros. O
--- --1, preço deste

Porsche Boxster 5
Em dezembro, o Porsche
Boxster ganha uma nova
versão, o S. Para

desenvolvê-lo, a Porsche

ampliou a cilindrada do
motor do Boxster para 3.2
litros e a potência para
252 cv, 48 cv a mais que o

original. Assim que
surgiu o estupendo
torque de 31,1 kgfm a

4.500 rpm. O novo

Boxster S percorre de O a

100 km/h em 5s9, e a

velocidade máxima

atingida foi de 260 km/h.

d�,seu veículo

i(;���� ��u!é 36 v��es com p��!�'1:Rl'as
.

.

erido S§:.bL\i&Lculo, fironçiornos \\:��"'.
"o

" /�,,�'''''''w �'.wmAjä3

, :'

necessitanemotr36�11.\I'�s.

modelo superexclusivo
deve chegar a US$ 85.000.
Em recente pesquisa feita

por uma conceituada

empresade consultoria
nos Estados Unidos,
revelou que o Boxster

não obteve muito
sucesso pelo motivo do

carro não dispor de
porta-copos e ter a

.recepção de rádio AM
muito ruim. Apesar de
ser um fato gozado, é
sério, só que não

sabemos se essa nova

versão já terá os detalhes
resolvidos.

I
OFICINA IDE LATOARIA E PINTURA

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

-.,.(
-,

.)
<'

'.
"

\

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(;iillmobiliária Jardim

�JJaraguá Ltda.cREc,W572-J

ÁGUA VERDE - CASA ALV. cl 150m2 - 1 suíte cl hidro + 2 qtos,
sala, cozinha cl armários embutidos, área de serviço, 2

bwes, dispensa, churrasqueira, garagem pl 4 carros. VALOR
R$ 90.000,00 aluguel por R$ 500,00

VENDAS
)

_ 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 - CENTRO - Apartamento cl 183,30m2, 1 suíte + 2 dorm., sala,
cozinha, 2 bwes, dep. empregada, área de serviços, garagem,
salão de festa, piscina - R$ 75.000,00

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 cl 788m2 - R$17.000,OO (Parcelado)
) 06 - BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$
45.000,00 e outro R$ 32.000,00
) 07 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2 - Loteamento

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

09 - CZERNIEWICZ - TERRENO cl 2.500m2 - casa antiga - R$
100.000,00 - Próx. Hospital Jaraguá

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· 12 Andar - 1 suíte + 2 dorm.,
com dependência, cl garagem - R$ 400,00
) 04 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - 12 Andar - 1 suíte + 2

dorm., cl garagem - R$ 440,00
) 05 - ÁGUA VERDE - CASA ALV. (Próx. Feri) • 1 suíte + 2 dorm. cl

churrasqueira - R$ 500,00
) 06· NOVA BRASíLIA - CASA ALV. (Próx. Arte Lage) - 2 dorm., cl
garagem - R$ 300,00
) 07 - CENTRO.- CASA COM. (Próx. Angeloni) - Vários ambientes
• R$ 650,00
) 08 - VILA LALAU • SOBRADO (Frente Weg II) 1 suíte + 2 dorm. +
2 salas - R$ 450,00

09 - CZERNIEWICZ - CASA MISTA (Próx. PAMA) - 3 dorm. cl
garagem - R$ 330,00

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

Colabore com

as entidades

beneficentes.
CP Comunidade

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

I
TERRENO de 1.540m2 - Rua Amazonas -

prÓX'1Scar - R$ 100.000,00
TERRENO de 350m2 - Rua Expedicionário
Fidélis Sthinghen - R$ 12.000,00
Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão
II - R$ 9.000,00 cada um

I CASAS ICASA MISTA com 140m2 - Rua Luis

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

Pradi, 218 - Jaraguá Esquerdo - R$ 22.000,00

'I
CASA ALVENARIA com90m2 - Rua Horácio

IPradi, 320 - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
I

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

I'
IV - Lote n° 158 - R$ 20.000,00

ILOTEAMENTOS
FINANCIADOS

I
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT
RESIDENCIAL FIRENSE I

Informativo
Imobil iário
AIJS

CONVITE

O CrecilSC convida todos os corretores

associados pl o 80 Encontro dos
Corretores de Imóveis, que acontecerá em

BaI. Camboriú, dias 16 a 18.9.99 no

Shopping de Verão, na Barra Sul. Inf. e

Insc.: Fone 047361-1058.

Programação:
16/9 - às 20 horas - solenidade de Abertura -

Shopping Barra Sul
22h30 - Coquetel - Cristo Luz Show

Pirotécnico
17/9 _ às 10 horas _ Palestra _ Antonio C. Effino
_ Motivação de Comunicação

12 horas _ Almoço
15 horas _ Palestra - Lauro Vine _ Vícios do

Contrato em relação ao Código do Consumidor
17 horas '_ Coffe Break
l7h30 _ Palestra _ Ciro Gomes _ Atualidades

do Mercado
19h30 _ Encerramento

Noite livre _ Festival da Cerveja _ Mein Bier

18/9 _ às 10 horas _ Palestra _ debate sobre

avaliação com personalidade da área Antonio

Ayres
13 horas _ Almoço _ Praia de Laranjeiras _

Ida e volta com teleférico ou escuna

Tarde livre _ Futebol de areia _ corrida rústica
Noite _ Baile de encerramento no Shopping Verão
na Barra do Sul.

VARIG RIO-SUL NORDESTE
CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS
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 espeçiais:
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

I,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CRECI934-J

· .

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

Rua Padre Francken, 253
d

A

Éngeteê EngeteC VENDE

• •••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OFERTA
· .

· .

: 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-CENTRO

: Casa em alvenaria com t suíte, 2 qtos, dep. empregada, vsta privilegiada do centro da cidade:
• - (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 90.000,00
's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••

: 4 -ILHA DA FIGUEIRA
•

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

•

" • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• e , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

: 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 FigueiraiBruns - em frente a Lanchonete Ortiz preços a partir de R$:
:. 1�.?0?,?0.à .R! :O,.O�O,_o� ....•.......................•.
: 7 -ILHA DA FIGUEIRA

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

• a - GUARAMIRIM

;. �a�a.alye�afia, à.5QO.m� 9a.R!Ja.2� ge.a(Jo�tq, �o��nte fl� 1_5.QO_O,QO. . ..... :
9 - GUARAMIRIM <'

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

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

• 10 - AMIZADE

: 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)
•

t. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• �

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

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

• 15 - RUA MAX WILEIN •

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

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

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

: Casa em alvenaria com 3 quartos, demais dependências, Rua Francisco de Paula (160m2 :
• de área construída) em terreno com 400m2 - Valor R$ 45.000,00
· .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

: 17 - VILA LENZI
•

• Casa em alvenaria com 170m2 em terreno com 678,50m2, na Rua Vitor Rosemberg nº •

: 295 - R$ 69.000,00
•

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

1a - VILA LENZI
: Terreno próximo à Weg I com frente em 39,67 metros para Rua Venâncio da Silva Porto, :
: com área total de 1.724,75m2 - R$ 65.000,00 - em condições •

.' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • •• s.
• 19 - NEREU RAMOS

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

• 20 - NEREU RAMOS
: Terreno urbano com 1.375,00m2 no Centro de Nereu Ramos - R$ 20.000,00 (em condicões) :
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

21 - SÃO JUDAS
. . . . . .'

·

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

·

22 - JARAGUÁ ESQUERDO

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

'

·

: 23 - VILA LALAU

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

:. 24 :ViLA ÂÀu·
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

• 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)
•

• ••••••••••••••••••••
'

•••••
J
••••••••••••••••••••••••••••••••

Rua Guanabara nQ 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

Área de

lazer e
.;.

churrasqueira
�----��--�----�--�------����--------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GUARAMIRIM

Área comercial/ industrial na Rua 28 de Agosto,
em Guaramirim, terreno com aproximadamente
4.800,00m2, contendo galpões, escritórios e casa

em alvenaria com área total de 2.400,00m2 -

Localização Excelente, próximo da BR-280.

Preço: R$ 250.000,00
Em condições: Entrada 40% e saldo em até 12

meses

Estuda-se contraproposta

Engetee

"

IMOVEL COMERCIAL

Sobrado + Galpão em terreno com

aproximadamente 1.000m2 de
,

esquina com frente de 60,00 metros

para futura sede da

Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul.

Rua Ney Franco

Rua Max Wilhelm

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Intermediária

s J suite + 2

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

�LSJ)L: Ed. Residencial Leutprecht.
Aptos de 2 quartos - Preço entrada +

parcelas

VENDE: Terreno cl .J5(),()()m2
Rua Gumercindo da Silva

R$ 25.000,00

\ LSfJL: J<l'.\idi'lIcia c sal« comercial

cl 200,OOm2 - Centro R$ 230.000,00
como parte de

VENDE: Terreno cI53.1,(){)m2
Rua Carlos Eggert

R$' 40.000,00� � I ' 1.'

�'I:'
' ,

�,.!'.
VENDE: Apartamento cl suíte + 2

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

VENDE: Sobrado cl2 quar/os.
Residencial Águas Claras (Vila
Rau) - R$ 9.000,00 + [inane.

VENDE: Terreno c/ J 5.7 J 6,5()m! -

Rzià JoséMarangoni (Vila
Romana) - R$ 65.000,00

ALL (;/\: Madeiro c/ 2 dnrmiuuius �

Rua Rudolfo Hufenuessler, 398 -

fundos (Próx. DuasRodas - R$220,00)

"

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

http:// .imoveis.netJinter - CRECI 0914-J ... 371 -2111

VL,\lJL: Mille chácara cl área

2.500,00m2, contendo casa, pomar,
bar e cancha de bocha. 5 Km do
Centro - R$ 40.000,00 - negociáveis

VI:',\'UI,'; Xl in c ('1/(/('11/'11 cl terreno de

3.570,OOm2 - casa de alvenaria cl 90,OOm2-
Santa Luzia (Prôx. Maxigums) R$
50.0{)(),OO (negociáveis)

VENDE: Casa em alvenaria, c/
124,00m2, terreno cl 485,00m2 -

Vila Lenzi - R$ 42.000,00

ALUGA: Apartamentonovo cl.1

dormitórios. (Próx. PostoMarcolla)
Bairro Água Verde - R$ 280,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

Ref. 057 - Casa alv.:

108m2, . 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem, varanda
- Ana Paula III - R$
27.000,00

VENDE
I Ref. 008 - Prédio CML.: 200m2, 2 salas cmls., 1 cl 80m2, outra cl
120m2 + apto, 3 qto - Vila Lalau - R$ 100.000,00
I Ref: 019 - Apto.: 1] Om2, 1 suíte, 2 qtos, + dep. - Czerniewicz - R$
45.000,00
I Ref. 028 - Apto.: 114m2, 1 suíte, I quarto, + dep. - Vila Nova - R$
48.000,00
I Ref. 014 - Apto.: 126m2, 3 qtos, + dep. - Centro - R$ 48.000,00
I Ref. 053 - Casa Alv.: 270m2, 6 quartos, + dep. - Vila Nova - R$
100.000,00
IRef. 047 - Casa Alv.: 175m2, I suíte, 2 quartos, + dep. - Jguá Esquerdo
- R$ 60.000,00
I Ref. 059 - Sobrado: 150m2 - 3 qtos, + dep. - Lot. VersailIes - Amizade
- R$ 53.000,00
I Ref. 03] - Casa Alv.: 140m2, I suíte, 2 qtos, + dep. - Vila Lenzi - R$
45.000,00
I Rei'. 085 - Casa Alv.: 80m2, 2 qtos, + dep. - Centro - R$ 45.000,00
I Ref. 084 - Casa Alv.: ] 30m2, I suíte, 2 qtos, + dep. - figueira - R$

55.Q90,00
I Ref. 014 - Casa Alv.: 50m2, 2 qtos, + dep. - VilaNova - R$ 16.000,00
• Ref. 006 - Terreno: 450m2 - Lot. Versailles - Amizade - R$ 13.000,00
• Ref. 003 - Terreno: 332m2 - Lot.Marquardt - Rio da Luz - R$ 9.500,00

MB - Representações e

Empreendimento� Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J·

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

VENDE E TROCA

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

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

Champagnat.
CASADEALVENARIA cl 90m2, mais uma casade madeira cl 30m2 - Rua Carlos
Fritz Woguel, 138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43.000,00 I

TERRENOS:
TERRENO cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua
223 Max Doering, - Bairro Czerniewicz - obs.: COMVISTAPRIVILEGIADADA
CIDADE - Valor R$ 55.000,00

-

TERRENO cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE
TERRENO cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO
NOBRE). R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa.
TERRENO cl 603,00m2 - Rua Carlos Oechsler - esquina cl Rua 895:-10t. Heineck
II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 350,00m2 - Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$
9.000,00
TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 -lot. Heineck
- Bairro Ilha da Figueira - R$ 22.000,00

� �

CONSTRUÇÃO E PILANEJAMENTO
� ,

" "

Em nova fase construindo no litoral

REALIZE SBU SONHO
Um apartamento (1-68m2), em Piçarras,

com vista para o mar.

INFORMAÇÕES E RESERVAS PELO

FONE 371-8814 - SÉCULU'S EMPREENDIMENOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CRECI1873-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Precisa-se de empregada para
Blumenau, com referências.

Informações pelo telefone 326-6088

Vende-se um videocassete 4

cabeças, marca Kirey, valor

R$ 180,00, e um aparelho de CD

para adaptar capacidade para 5
CD controle remoto total, Gradien-
te, valor R$ 150,00. Negocia-se.

Tratar telefone: 975-1962

Vende-se telefone com prefixo 372.

Tratarpelo telefone 371-I07j

.

Compra-se moto CBX 200.

Informações pelo telefone
975-2253

Vende-se TV em cores'de 14

polegadas, com controle, por R$
170,00, e aluga-se casa em São
Paulo. Tratar pelo telefone

372-0913

Compra-se geladeira. Tratar pelo
telefone 371-8595, até às 14 horas,

com Mari.

Vende-se casa em São Bento do Sul,
70m2• Negocia-se com carro.

Tratar pelo telefone 371-6305,
com Glaci

Vende-se telefone com prefixo 376.

Informações pelo telefone
376-1124

Vende-se casa de alvenaria com

110m2, na Vila Paraíso, em

Schroeder I. Aceita-se carro na

metade do valor. Tratar pelo
telefone 374-1215 - ramal 223

Vende-se máquina de lavar roupa
Müller, uma geladeira Consul e
terreno próximo ao Centro, por

R$ 14.000,00.
Tratar pelo telefone 371-5082

CAMPANHA DO LIVRO - AMA

Promoção Casa da Amizade

,

A Casa da Amizade do Rotary Club "de Jaraguá do Sul aqradece.
Quem AMA Ajuda

VENDE
TERRENOS
201 - Comercial com 3.640m' - (32,80rn frente pl asfalto) - rua João Planinscheck - Bairro Nova Brasília - R$
120.000,00

.

202 - Comercial 3.700m' - lateral rua João Planinscheck - (em frente casa Osmar Canoni) - Bairro Nova Brasília
- R$ 55.000,00
205: Terreno com 5.000m' - [iR-280 - próx. Faculdade - R$ 53.000,00
207 - Terreno com 619m' - Rua João Nunes (calçamento) - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000,00
209 - Terreno com 589.73111' - Rua Germano Horst - (próx. Colégio Heleodoro Borges) - R$ 30.000,00
215 - Terreno com 450m'=15x30 - Rua Marcelo Barbi � Bairro Vila Lenzi - R$ 20.000.00
217 - Terreno com 720m'= 15x48 - (com 2 casas madeira) - rua Eugênio Nieolim - (em frente Edifício lsabela) - R$
69.500,00
2'18' - Terreno com 646m'= 17x38 - Rua Waldernur Ribeiro - Bairro Vila Nova - Próx. Gatos & Atos - R$ 30.000,00
220 - Terreno com 420m'= 14x30 - Rua Clara Hauemann - próx. Malhas Aghata - R$ 13.000.00
221 -Terreno com 1.857m' - (com 34,75m de frente pl Rua) - ótimo terreno - fundos da Marisol- Bairro Vila Lalau
- R$ 48.000,00
224 - Terreno com 412.50m'=15x17,50· Bairro Nereu Ramos· (atraz da igreja).- R$ 8.500,00
226· Terreno com 4.736m'=64x74 - (próx. Arroz Urbano) - Bairro Jaraguá Esquerdo· R$ 118.400,00
227 - Terreno com 469,35m'· loteamento Primavera· lote n° OI . Bairro Estrada Nova - R$ 9.000,00 (condições
= 30·60·90 dias)

.

CASAS
101 . Alvenaria com 80m', 3 quartos . Rua: Esmeraldina Junkes, 53 - Bairro Vila Lenzi . próx. Colégio Jardim Lenzi
- R$ 33.000,00' ."

)102 - Sobrado novo cl 220m', I suíte. 2 quartos-- Rua: Marcelo Barbi - Bairro lLenzi . R$ 115.000,00
105 - Alvenaria com 140m' - 3 quartos - Rua: Lourival Zocatelli - Bairro Lenzi - R$ 58.000,00
106 - Alvenaria com 170m' - 3 quartos· Rua: Victor Rosemberg, 295 . Bairro Lenzi . R$ 65.000,00
107· Alvenaria nova com 147m'· 3 quartos· Rua: Goiás, 466,- Bairro Lenzi - próx. Antiga confecções Lauder

- R$ 65.000,00·
109 - Sobrado comlanchonete com 224m' - Rua: Marcelo Barbi, 214 - R$ J25.000,00
110 - Alvenaria com 124m'· (terreno com485111') - 3 quartos· Rua Adao Norosky - Bairro Vila Lenzi - R$ 39.500,00
III - Alvenaria neva com 180m' - I suíte com hidro, 2 quartos - Rua: José Pomianoski, 246 - Bairro ChicoPaula

. R$ 75.000,00
112 - Sobrado com 215m'· (terreno com433m') - I suíte com hidro, 2 quartos - Rua: Chico Paula - Bairro Chico
Paula- em frente igreja São Judas Tadeu - R$ 105.000,00
113· Alvenaria com 3 quartos - Rua: Chico Paula, 1630 - Bairro Chico Paula - R$ 37.500,00
124 - Alvenaria com 135m' - 3 quartos Rua: Pastor Alberto Schneider (lateral, n° 73) - Bairro Barra Rio Cérro-
R$ 55.000,00

.

. .

I.
125 - Alvenaria - I suíte com hidro, 3 quartos - rua: Antonio Carlos Ferreira, 39 - Bairro Barra Rio Cerro - pröx.
Sup. Breithaupt - R$ 75.000.00 '

129 - Alvenaria com 150m2 - I suíte. 2 quartos, garagem 2 automóveis - rua Fritz Lange, 178 - Bairro João Pessoa
- R$ 43.000.00
130 - Casa mista - 3 quartos - Rua Luis Bortolini, '435 ; Bairro Jaraguá Esquerdo - R$ 28.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Procura-se casa para alugar na

Figueira ou Vila Lalau. Tratar pelo
telefone 370-4224

Moça de 20 anos quer trabalhar como

empregada ou auxiliar de cozinha.
Tratar pelo telefone 372-2089,

com Marizete

Compra-se beliche. Tratar 370-2347.

Vende-se terrenos no Chico de
Paula. Tratar 975-2165

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PELO FONE 0900-3000

DISK
INFORMAÇc5ES

,

EMPRESARIO!
I\. ,

VOCE JA SE FILIOU A
,

DISK INFORMAÇÕES900-3000

Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e

faturar mais. O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em

parceria com a Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando
necessitada de seus produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de retorno
garantido. A publicidade recomendada para os tempos de hoje.
VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES
*

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

feriados.
* As ligações têm custo de R$ O; 15 por minuto.
* 65.000 ligações mensais.
* Contrato com preços fixos.
* Opção de relatório quadrimestral.
* Público atingível no estado de Santa Catarina, 5: 1 00.000 pessoas.

IMPORTANTE

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

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

NÃO

FIQUE
SONHANDO

ACORDADO�u

Aproveite 'as
oportunidades que o

CORREIO DO POVO está
dando para você.

Confira as melhores
ofertas

da semana .

�.

LEIA - LIGUE - ANUN'CIE
Fone/Fax: (047) 370-7919

370-8654 - 370-8649 - 370-7'944

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDEDOR (Conhecimento em instrumentos musicais)

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

OPERADORDEEMPILHADEIRA(2°Grau)

AÇOUGUEIRO

AUXILIARDE PRODUÇÃO (Experiência em áreametalúrgica)

EMGENHEIROOVIL

CONFEITEIROIPADEIRO

MARCENEIRO (Para Jaraguá e Massaranduba)

AUXILIARDE ESCRITÓRIO (Com experiência em Recursos Humanos - cursando o 3° grau)

AUXILIARDEPRODUÇÃO (2° Grau)

VENDEDOR INTERNO (Materiais de Construção)

REPRESENTANTE COMERCIAL (Auto Center - Produtos de Limpeza - TécnicoMecânico - Material de Construção
Produtos Agroveterinários - Produtos Docol para o norte de SC)

ENGENHEIRODEALIMENTOS e/ou
ENGENHEIROQUÍMICO (Podem estar cursando 3° Grau)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal200 - 89.255-000

Fone (047) 371-4311- FAX (047) 372-1091 humana@netuno.com.br

Jó, notou Que só é le,mlb�o,dlo

Quem éV�S[Q?

ANUNCIE

370-7944
370-7919

VARIG RI'O
SUL

NORDESTE
CARGO

CARGASEENCOMENDAS
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.

II

II

II

II

Rua CeI. Procópio Gomes de

Oliveira, 246 - Centro
Fone/fax 371-0091 / 371-0363 / 973-3999

,
,

"TRABALHE POR CONTA
PRÓPRIA"

Saiu o guia/99, 'de: "100 PEQUENAS
MÁQUINAS QUE E VALEM UMA

EMPRES'A", com, endereços,
fornecedores, máquinas para

fabricar: velas, suco de laranja, gelo
raspado, saco/ sacola plástica,
batata chips e palha, carimbos,
sorvetes, chinelos, sandálias,
embalagem de pizza, marmitex,
fraudas, tijolos, blocos cimento,
.lajotas, caldo de cana, churrasco

grego, crepes, churros, polpa de

frutas, clips, carrinho de bebidas,
placas prensadas, telemensagem,
encadernadora, fotocopiadoras,
vassouras, pipocas, sabão,

deterqente, etc., são 100 tipos de
máquinas, ganhos até,

R$ 5 mil/ mês. Peça o guia, pague nos

Correios:
Fone (067) 763-5903 - Campo Grande/

MS (ligue agora!!!).
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349 '

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE 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° 22.368 de 02-09-1999
VALMIR LUÍS STOINSLI E NILSA LAFIN

Ele, brasileiro, solteiro, projetista, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Carlos Schulz, 130, nesta cidade, filho de Valmor Stoinski e Santa da Silva Stoinski.

Ela; brasileira, solteira, auxiliar de escritório, nascida em Jaraguá do Sul, domiciliada e residente,
na Rua Lino Piazera, 5.833, Três Rios do Norte.inesta cidade, filha de Nilto Alberto Lafin e

Edla Ramthum Lafin.

EDITAL N° 22.371 de 06-09-1999

JULIO ROBERTO WENDORFF E LUCI;\.NE LANGE

Ele, brasileiro, solteiro, construtor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Jacob Gesser, 25, Amizade, nesta cidade, filho de EliseuWendorff e Londa Siewert Wendorff.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Jacob Gesser, 25, Amizade, nesta cidade, filha de Edelberto Lange e Isolda Krogel Lange.

EDITAL N° 22.372 de 06-09-1999

JÍLVANE BOEING E RUBINEIDE EULÁLIA CARVALHO

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Aurora, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua 979, apto. 20,'Bloco B, Três Rios'do Sul, nesta cidade, filho de Marcelino Boeing e

Arnilda Boeing.
I

Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de Ibirama, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua 979, apto. 20, Bloco B, Três Rios do Sul, nesta cidade, filha de Rubens Carvalho e

Zulma Nalita Carvalho.

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

CAMPANHA DO LIVRO -

AMA

PromoçãoOaea da
Amizade

A Casa da Amizade do Rotary Club de

Jaraquá do Sul agradece.
Quem AMA Ajuda

EDITAL
ILTON HOFFMAN�,Tabelião Designado da Comarca deJaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato
para protesto de Títulos contra:

121561 _ Norte Distr. Ltda. - R. Expedicionário A.C. Ferreira, 798 _

Nesta;
Adelina Maffezzoli - José Theodoro Ribeiro - Nesta;
Adernar TalImann - Caixa postal1620 - Nesta;
Ademir Volkmann - Alto Garibaldi - Nesta;
Alido Uber.- R. Tifa Terezinha, s/n° - Nesta;
Antonio Normario Bona - R. Marina Frutuoso, 909 - apto. 102 _ Ed.
Asther - Nesta;
Beveficiamento de Madeira Schroeder Ltda. - Estrada Rio Cerro II _

Nesta;
�

Bertoldo Hinching - R. Ano Bom, s/n° - Corupá - SC;
Celso Minoru Yumoto - R. Coronel Procópio Gomes de Oliveira _

Nesta;
Cristiane Schoenfelder - RuaAlberto Ulpadel, s/n° - cxp. 1064 - Nesta;
Ditmar Schulz - Walter Marquardt, n° 2165 - Nesta;
Edival Gonçalves Fernandes - BR-416 - Rio Cerro - Nesta;
Eduardo Chibicheski/ CarlaMariane Quandt Stolf - EstradaGaribaldi,
Loteamento Ouro Verde - Nesta;
Eli Sibila Lernonie Althoff - Lot. Alzira Laube Hardt, 116, s/n° _ R.

Cerro - Nesta;
Elmiro Guenther - R. Gustavo Gums, s/n°, 9750890 - Nesta;
Elmiro Guenther - R. Gustavo Gums, s/n°, 9750890 - Nesta;
Empred. Imobiliários Manarim Ltda. - R. Domingos daNova, 114 - Nesta;
Ernesto Bublitz - Estrada Pedra de Amolar, s/n° - Corupá - SC;
Ernesto Bublitz - Estrada Pedra de Amolar, s/n° - Corupá - SC;
Ernesto Bublitz - Estrada Pedra de Amolar, s/n° - Corupá - SC;
Ernesto Bublitz - Estrada Pedra de Amolar, s/n° - Corupá - SC;
Ernesto Bublitz - Estrada Pedra de Amolar, s/n° - Corupá - SC;
Ernesto Bublitz - Estrada Pedra de Amolar, s/n° - Corupá - SC;
Francisco Ayala - R. Guilherme Hering, 70 - apto. 105 - Nesta;
Francisco Ayala - R. Guilherme Hering, 70 - apto. 105 - Nesta;
Guido Schmauch - Erwino Menegotti, 636 - Nesta;
Ines Teresinha Bayer - R. Otto Hilbert, 1209 - Nesta;
Jonismar Zanghelini _ R. José Ronfph, 297 - Nesta;
Jonismar Zanghelini - R. José Ronfph, 297 - Nesta;
Jonismar Zanghelini _ R. José Ronfph, 297 - Nesta;
Malharia Suzacril Ltda. - R. 601, s/n° - João Pessoa - Nesta;
Mario Muniz - Wolfgang Weege - Nesta;
Nossa Boutique Ltda. - R. Reinoldo Rau, 327 - Nesta;
Nossa Boutique Ltda. - R. Reinoldo Rau, 327 - sala 6 - Nesta;
Nossa Boutique Ltda. ME - R. Reinoldo Rau, 327 - sala 6 - Nesta;
Nossa Botique Ltda. ME - R. Reinoldo Rau - Nesta;
Odete Franceschini Matos � Rua Marisol, ao lado n° 40 - Nesta;
Oldair José Giovanoni - R. João Marcatto, 13 - apto. 602 - Centro _

Nesta;
Orlando Pescharki _ TifaHannemman Loteamento SantoAntônio - Nesta;

Osnivaldo Mendes - R. Carlos Eggert, 1615 - Fundos - Vila Lalau _

Nesta; ,

Partner Acionamentos Elétricos Ltda. - R. João Planinscheck, 2113 _

Nesta;
Sanatura Terapia Prod. Naturais Ltda. - Praça Ângelo Piazera, 37 - Nesta;

Soco Recr. Esp. Schroeder III-R. Mal. Castelo Branco, s/n° _

Schroeder;
Vaiei Cardozo - R. José Theodoro Ribeiro, lat., s/n°

li

II

li

ti

II

II

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

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

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

Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 8 de Setembro de 1999.

Ilton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 1999

lema
colocaria facilmente lá

dentro. Parece uma piada!
Atualmente, está

praticamente abandonada,
apesar de ter sido tombada

pelo Patrimônio Histórico
Nacional.

,

VAIVE M
A Ilha do Mel enfrenta um

drama - a erosão das

marés a está dividindo em

duas partes.
De um lado, na Praia
das Conchas, as areias
estão avançando, e do
outro, na Praia de Brasília,
recuando. Está separada
por uma estreita faixa de

letra, tão estreita que se

pode ver novamente o mar

dooutro lado.
Em 1954, esta faixa de
lerra continha 152 metros,

hoje, não passa de quatro
metros de largura. Muitas
casas estão ameaçadas por
este fenômeno da natureza.

O vaivém das ondas

preocupa não só
a turistas, mas também
a geólogos que estão

estudando o processo.

Alguns concluem que
realmente é um fenômeno
natural e oscilante, como as

próprias marés.

BELAS IMAGENS
DA ILHA SÃO
REGISTRADAS
NUMA BOA
CAMINHADA
Para conhecer toda a I lha

vale a pena acordar bem

cedinho e sair caminhando.

É possível ter a sensação
de liberdade.com

os pés descalços na

areia os molhando com a

água morna do mar,

sempre seguindo
em frente e registrando
o som das gaivotas,
do vento ao rosto,

da bonita vegetação,
das ondas batendo.'
É pura natureza!

Porém, fiquem
atentos ao sol.

pois nesta caminhada não

sentimos
o quanto ele está

queimando. Passem sempre

protetor solar!

OHDE FICA - Litoral Norte do Paraná, a cerca de 80

quilômetros de Curitiba.
COMO CHEGAR - Seguir pela BR-277 até Pontal do

Sul, a partir de Curitiba. A travessia de barco não leva rnais que
20minutos.
SUGEsrÃo - V á com uma turma e levem um violão, pois a

noite é muito gostosa para apreciar as estrelas e cantarolar. Façam
as caminhadas sempre que possível, vale a pena! Boa Viagem!

VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS

ERRAS GAÚCHAS,
iário)
va Petrópolis - Caxias
lves - Garibaldi

egre)
Retorno: 2 Janeiro

103,00
Ções Inclusas

Saída: setembro / outubro /
novembro (exceto feriado)

.;

SERRAS GAUCHAS
5 dias/4 noites (Aéreo)

_ Hotel 8avárla _ 5 x 'R$ 11 o,oq

_ Hotel Laghetto _: 5 x RS 116,00

.: Hotel Serra Azul - 5 x R$ 138,00
I

.
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6 - CORREIO DOPOVO

Aline
Deleách io

completou g

aninhas die
4/9.

Ela é filha
de Solange
Delsácb io

CP CRIANÇA
Felicidade para William Fagundes
Stenger, que no die 10/9 comemorou 1

aninho, é o que deseja, com muito emor,

os pais, Cristiano e Patricia F. Stenger

A fofura Eduarda da Silva, nasceu die

gl/7, às .7hl9, com g,.750kg. Ela é filha
de Ailson e Roselinde Todt da Silva

Casa da Propaganda
.._..----= Moia Cabeleireiro com

as garotinhas Tailane e

Camila Lorenei e Luana
Deretti

Sábado, 11 de setembro de 1999

Roberto

Baumgartel
aniversariou no

die 9/9,
completando
·10 anos.

Cumprimentos de
toda a família.
Felicidades!

Jonathan Batista Correia
comemora me is um aniver

sário no próximo die 1.7/9.
Parabéns!

• ••••••••••••• ri ••••••••.•••••••••••••••••••••••••
· . ,

,
.

26/8 - Amanda Caroline Erbs
26/8 - Geslaine Maximiliano Dornanski
26/8 - Jonathan Galvão
26/8 - Natasha Evelin Anacleto

27/8 - Bruno Antonio Souza
27/8 - Marcos Holocheski
28/8 - Joshua de Carvalho de Araujo
28/8 - Larissa Tainara Reinke
28/8 - Daniel dos Santos Nascimento
29/8 - Wesley Felipe Paraná

30/8 - Eduardo Luís Kurt

30/8 - Héryks Niehelätti Zanotti
30/8 - Matheus Oliveira Franke
30/8 - Thainá Caroline Beraldo

30/8 - Victor Oscar Moretti Hencke
30/8 - Vinicius Rafael Nicolodelli
30/8 - Wesley Luan Busarello
31/8 - AndrieleMonteiro
31/8 - Ernandes Samoel da Silva
31/8 - Jean Carlos Kamehen
31/8 - Jonathan Philipp Lernke
31/8 - Mateus José Steinmacher
1/9 - Marli Maria Rodrigues
1/9 - Estefane CarolineWeiss

·

·
.

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação o

dança o catequese o reforço o artes marciais o idiomas o música o

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

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

Fones: 973-5732 - 376-1112

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

CLíNICA�� Weo)dá:

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DESFILE GAUCHO
o CTG Laço Jaraguaense

convida todosos gaúchos, ad
miradores de cavalgadas e pú
blico em geral, para participar
do desfile em comemoração ao

Dia do Gaúcho, 18 de setem

bro, sábado. O desfile, marca
do para as 8 horas, será inicia
do na Rua Acre, próximo à

lojaMadri, no trevo do Jaraguá
Esquerdo, percorrerá várias

ruas da cidade e terminará

próximo ao Kohlback. Qual
quer pessoa elou grupo poderá
participar. Aos participantes
será fornecido um macanudo

carreteiro, ao meio-dia, na

sede campestre do CTG Laço
Jaraguaense.

Informações: Dernarchi
Carnes - 371-4547

Marcon - 973-3781

Dia 18 de setembro
CTG Laço Jaraguaense

Postos de vendas: Oemarchi Carnes, Posto Marechal,
Posto Marcolla e Hobby Vídeo.

Preço: antecipado R$ 7,00 - R$1 0,00 no dia

r-- �_�
I Gaúcho(a) de idade nova I

II Adalto Ossowsky Júnior (II ), Alessandro Coelho (11), Eduardo I
Candido (11), Aguinaldo Spézia (14), Priscila Soethe (25), I

L
� �

TRADIÇÃO GAÚCHA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

CORREIO DOPOVO-7

III Festa d� Integração I

Baucba '.

Grande
Fandango
dose dupla '

GRUPOS
Cantos do Sul

e

Portal Gaúcho

Jaraguá, da,
Dias 17,18 e

�

ATRAÇOES'
, ·Laçadas
·Gineteadas

•Mesa Amàrgura
,

'. Provas
" Funcionais

• Touradas

Sul SC

19/09/99
. , I

,-j��

CIG LAÇO JARA
PROMOÇÃO:

NO DOIVIINGO

D�IA .. 9/09/99
BOI( ASSADO NO ,ROLETE

LOCAL: SEDE CAMPESTRE DO CTG LAÇO .JARAGUAENSE
,

Tchê classificados
A

Este 'espaço do TcM 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,
I

comMarcon.

Vendo: Bagual, Quarto deMilha,
Gateado, 9 anos - Tel.: 376-1066, com Beco

Compro: carretinha par'a transportar dois cavalos. Preferência
paramarca Delka. Tel.: 372-1818, comMarcon

=,' AGROPECUÁRIA SARDAGNA
está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS E VESTIDOS

DE PRENDA para você que deseja alugarou comprar

Agenda gaúcha

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

12 de setembro - Torneio de Laço -

CTG Amigos da Cavalgada - lndaial
12 de setembro - Torneio de Vaca
Mecânica - Piquete Santo Chão -

Cancha do Beco'
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 - 40 Domingo no Rodeio
- CTG Laço Jaraguaense
22 a 24 de outubro - 10 Rodeio Crioulo

-, do CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá
. do Sul
28 de outubro - Quinta-feira da

Tradição Gaúcha Especial - CTG Laço
Jaraguaen se
31 de outubro - Torneio de Laço -

Piquete Lenço Branco - Massaranduba
5 a 7 de novembro - Rodeio CTG

Chaparral - Joinville
•

II de novembro - Quinta-feira da

Tradição Gaúcha Especial - CTG Laço
Jaraguaense
12 a 15 de novembro - Rodeio da

fntegração - Rio Negrinho
Treinos: venha todas as quintas
feiras ao C'IG Laço Jaraguuense
saborear um churrasco, rever os

.am igos e. passar momentos de

alegria e descontração conosco,

Nestas noites gauchescas teremos,

a partir das 19h30, treino de laço
aberto a todos e música tradicio
nalista gaúcha.

DEMARCHI COM. DE CARNES E 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



8 - CORREIODO POVO

floricultura

Florlsa'
if

.

(047) 371-8146
.llif (047) 371-0515

rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Laiau - Jaraguá do Sul - SC

NOITEALEMÃ
O Lions Clube Centro, presidido
pelo empresário Márcio Schünke,
realizou, na noite de ontem, a 14ª

edição da Noite Alemã, muito

prestigiada. A renda servirá para
dotar a Apae de equipamentos
para panificação e confeitaria ex

perimental, que proporcionará a

qualificação de mão-de-obra dos

alunos, e instalação de equi
pamentos fisioterápicos. Os

empresários Ailso e Cecília
Schwanbach (Gatos & Atos),
Célio e Dalva Cristóvão (Dalcelis),
Décio da Silva (Weg), Errol 'Sasse
(Alimentícios Sasse), Hamilton
Coitinho (Kohlbaéh), Renato John
e Romano Orlandi (Javel), Valde
mar Zanotti (Zanotti Elásticos) e

Vicente Donini (Marisol) foram os

padrinhos da organizada festa.

CAFÉ CONFUSÃO
Insana 2, é a testa que rola hoje
no Café Confusão. Uma rave pra
maluco nenhum botar defeito. No

jung/e, show com a Banda Gata
Parida, além de agito com os

DJs Lolo e Spiga, e performan
ces inusitados.

'VERNISSAGE'
O Centro Cultural de Jaraguá
do Sul terá na noite deste

domingo uma espécie de pré
estréia, mesmo porque, sua

inauguração está prevista para
o ano que vem. A partir das 19

horas, a Camerata de Jaraguá
do Sul, regida pelo masstro

Ricardo Feldens, fará apresen
tação especial e lançará o seu

primeiro CD. Ao mesmo

tempo, artistas plásticos, inte
grantes da Associação Jara

guaense de Artistas Plásticos,
lançam a mostra de diversos
trabalhos, previamente sele
cionados ..

ATOMIUM

Agita hoje com a festa do

Motogiro, recepcionando em

grande estilo os motociclistas

que participam do 8Q Encontro
Sul-Brasileiro de Motociclis

mo, em nossa cidade. Muitas
atrações marcarão a noitada.

Celso Luiz Nagel

Linda e

superfeliz,
Thais Ariane
Schmitt
aniversariou

segunda-feira
pessede em

torno de

abraçosmil

A belíssima
Josiane Titz,

representante da
Sociedade
Recreativa

Amizade, é a

Rainha da
Schützenfest/99.

Ela foi eleita, dia 3
de setembro, na

festa de

lançamento da 11 ª

Schützenfest

<'

Secretário de .

Agricultura do
Estado, Odacir
Zonta, assessora
deimprensa
Mônica da Silva e o

governador
Esperidião Amin
foram

-

recepcionados esta
semana, pelo
maitre Carlos
"Ketlco" Lehmann,

"

no Restaurante

Burg Garten

ALOJADA GAROíADA - MODAINFANíIL EJIJVENIL

Vieira
TODA LINHA EM ROUPAS PARA MENINAS E MENINOS

VENHA CONFERIR!

Av. Mal.Deodoro, 1031..( - Jaraguó do 5ul,5C
• (047) q75-1653 f 37.2-35Lt8

Corupá
375-1948

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

.:

Sábado, 11 de setembro de 1999

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

LANÇHE PRIMAVERA
A dinâmica Méri Cordeiro
oferecerá o Lanche Primavera,
dia 15 de setembro, nos salões
do Sibara Flat Hotel, em Balnsá.
rio Camboriú, com suas receitas
exclusivas de doces e salgados.
Elegantes do litoral e de Jaraguá

, do Sul confirmaram presença,
com destaque para a artista
plástica VeraTriches, que apre
sentará seus trabalhos em ce·

râmica e velas. As participantes
concorrerão a uma viagem para
Buenos Aires, gentileza da Coso
mos Turismo.

DEBUTANTES
As debutantes que serão apre
sentadas à sociedade dia 25 de

setembro, no Clube Atlético Bae

pendi, cumprem intensa agenda
até a noite de gala. Hoje elas co
nhecerão a Baía da Babitonga, a

bordo do barco Príncipe de
Joinville III, e também o centrohis·
tórico de Sào Francisco do Sul,
Dia 21, elas participam de jantar
oferecido pela patronesse Mércia

Menegotti Schünke Ferreira Horn.

NOTRE
Promove hoje mais uma super
festa com show da banda Ipsis
Literis, que acompanha o pop
star Papa Winnie em suas

apresentações pelo Brasil. A

festa começa às 23 horas.

Rua Waller Marquardt. 1778
Telefone:(O.·:i7} 370?·gS79

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

Guaramirim - SC JRe"<'"

Fotos e Filmagens,
Aniversários * Batizados
Book * Casamentos. etc.

TEMOS O MELHOR PREÇO DA RFGIÁO I

• _ ." .:01

RUA REINClLDO RAU. 470
CENTRO - oJARAßUÁ DO SUL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A dupla
Gabriel
Sens

(esquerda)
e Théo

Sasse senta-se à

mesa para
olocar os assuntos

em dia

···c
JOINVILLE
CNe. eine Mueller I: Noiva em fuga (livre).

Horários: 14h30, 16h45, 19h,2IhI5 ..
CNe. eine Mud/er 2: Estrada alucinante (10 anos).

Horários: 14h, 16h, 18h.
10 coisas que odeio em você (12 anos).

Horários: 20h, 22h.
CNe. Cine Mud/er 3: De olhos bem fechados (18. anos).

Horários: 14h45, 17h45, 21 h.

BLUMENAU
CNe. eine NeumarktI : Noiva em fuga (livre).

Horários: 14h30, 16h45, 19hI5,21h30.
CNe. eine Neumarkt 2: De olhos bem fechados (18 anos).

Horários: 14h30, 17h45, 21 h.
C.N.e. eine Neumarkt 3: Estrada alucinante (10 anos).

Horários: 15h, 16h45, 18h30, 20h 15.
C.N.e. eine Neumarkt 4: Um lugar chamado Notting Hill (livre).

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.
C.N.e. eine Neumarkt 5: 10 coisas que odeio em você (12 anos).

Horários: 15h15, 17h15, 19h15.

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 1699
Fone: 371:7847

Jaraguá do Sul - SC

Mal. Deodoro da
Fonseca, 1452

ne/Fax: 372-3306
laguá do Sul - SC

I�Iirm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 1999 - CORREIO DO POVO - 9
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Instinto (12 anos). •
Horário: 21 hIS. •C.N.e. eine Neumarkt 6: Guardião da floresta (16 anos).
Horários: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45. •

Programação válida para o período de 10 a 16/9. •
••......._._ _.�

FIMRADICAL
O grupo New RadicaIs, que
causou sensação com o CD

Maybe You 've Been Brain

washed (do grande hit "You Get

What You Give"), resolveu

.

encerrar atividades. A decisão partiu de Gregg Alexander, o
cara que cantava, compunha e fazia tudo na banda. O músico
tomou a iniciativa depois de uma longa e exaustiva turnê pela
Europa. "Cansei de ficar enfiado em hotéis, dormindo três horas

por noite. Ter de acordar cedo para encarar radialistas e lojistas
não é pra mim", disse Alexander. Agora, ele pretende se

concentrar em produção. Vai começar a trabalhar corri Daniele
Briseboise, ex-cantora do seu antigo grupo, e com Belinda

Carlisle (ex-Go Gc's). (Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Rivage II, Rio Negro & Solimões

(Millennium), Jota Quest (De volta ao planeta), Um lugar
chamado Notting Hill (Trilha sonora do filme). Principal
lançamento: Zezé Di Camargo e Luciano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Demicar, há oito anos cuidando
, -

com carinho do seu carro

A Dernicar é uma oficina

especializada em latoaria e

pintura de veículos nacionais e

importados de todas as marcas.

Equipada com o que existe
de mais moderno no setor e

contando com profissionais trei
nados e especializados, a De
micar lidera o mercado no que
sito qualidade dos serviços, o que
lhe rendeu o título, por seis anos
consecutivos, como a melhor

oficina doMunicípio, escolhida
em pesquisa realizada pelo
Instituto Master.

A Demicar é credenciada

por diversas companhias de se

guros, mas atende clientes de
todas as seguradoras e também

particular,
A rapjdez, a qualidade dos

serviços e o melhor preço são
marcas registradas da Dernicar.

Venha conferir!

Nas oficinas da Dernicar,
com cerca de mil rnetros qua
drados, profissionais altamente
especializados asseguram a

qualidade dos serviços. O aten-

dimento personalizado com-

pleta os cuidados.
'

Por ser especialista, a Demi
car garante os serviços de latoa
ria e pintura e a sua satisfação.

I.

AS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO D� PEÇas EM GERAL

PARAVEICUL
Fone: (OXX47) 372-1652
Fone/Fax: (OXX47) 371-5426

.

Rua Seme Mattar, nQ 12 (Fundos das Escolas Sid)

Um minucioso "check-up" é
realizado no seu veículo. A qua
lidade dos serviços e a garantia
completam o atendimento es

pecial da nossa equipe.
Nada escapa aos olhos sern-

pre atentos e cuidadosos de

nossos funcionários.
Venha fazer um orçamento

sem compromisso e confira que
vale a pena deixar seu carro aos

cuidados da Demicar

1Jttmtn in: CQuali�
!!.�.t�ionâI

DE�
� ..-

Não precisa ser

autorizada,

tem que ser

especializada

Desde agosto, a Dcmicar está

produzindo sua própria tinta au

tomotiva. A iniciativa é fruto da

parceria entre a Demicar e a

Renner Dupont.
Com a instalação da máquina.

cujo processo é totalmente

computadorizado, a Dernicar

garante exatamente a textura e a

tonalidade da pintura com a

original.

Você é sempre um cliente
exclusivo Dernicar. Nossos

profissionais estão preparados
para atendê-lo como um cliente

especial.
Faça-nos uma visita e con

fira o atendimento personali
zado que só a Demicar tem.

Antes do seu carro ir para a

oficina, nossos profissionais o

orientam sobre os serviços a se

rem executados.
A Demicar possui ainda

uma sala exclusiva para atendi-
mente de peritos de segurado
ras. Mais um serviço Demicar

Pára-Brisas

Jaraguá
NOVOS E USADOS

Fone: (Oxx47) 371-5547

Rua Joinville, 2429 (após aARWEG)
Fax: (Oxx47) 371-7659

Jaraguá do Sul- Santa Catarina

pura garantir a qual idade e a sa

tisfação do cliente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escola Chico de Paula inaugura reformas
Mais duas obras
devem ser

inauguradas
ainda este mês

o prefeito Irineu Pasold e

asecretária de Educação, Isaura
Maria da Luz Silveira, inauguram
as obras de melhorias realizadas
na Escola Infantil Francisco de

Paula em cerimônia marcada para
as 15 horas de hoje. Numa par
ceria entre a APP e a Prefeitura,

foram investidos R$ 8.288,72 na

reforma da cobertura do prédio e

ampliações da cozinha e do refei
tório, totalizando uma área de
184m2. Já na construção de uma
área coberta de 144m2 aAPP apli
cou R$ 2.120,00 em recursos

próprios.
Localizado no Bairro Fran

cisco de Paula e empregando qua
tro funcionários, o estabelecimen
to de ensino conta com duas sa

las de aula, onde estudam 51 alu
nos da pré-escola a 4" série, nos
turnos matutino e vespertino.
Sugeridas pela APP, as reformas

til'!' investiu R$ 2.J2(),()() CI/I material pura construção de área coberta

Prefeitura faz novos investimentos

nà informatizaçãa de seus serviços
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul recebeu e�ta semana 11 mi

crocomputadores e 25 impresso
ras, das quais 11 a laser para im

plementação do sistema de emis
são deDAM (Documento de Ar

recadação Municipal) com códi
!ode barra, cumprindo uma exi
�ência da Febraban. As outras 14

impressoras a jato de tinta são

destinadas aos demais 23 micros

que serão recebidos até meados

de outubro, em duas etapas.
Somente em equipamentos

- um total de 34 microcom

putadores e 25 impressoras � o

invesitmento chegou a R$
117.066,00. Também foram apli

cados R$ 18.528,00 em
softwares, a maioria
Auto-Cad destinada à

Divisão de Projetos.
Antes desta aquisição,
já havia 111 micros ins

talados em praticamen
te todos os setores das

secretarias municipais.
"Esta é uma ferra

menta indispensável na
fluência das informa

ções e dá recursos para
maior eficiência e efi

cácia no atendimento

ao munícipe", argu
menta o diretor da Di

visão de Processame

nto de Dados, MarCÍ
lio Luiz Legal.justifi
cando os investimen

tos na informatização
da Prefeitura,

proporcionaram maior conforto
aos estudantes e espaço mais ade

quado ao trabalho dos funcioná
rios.

A administração municipal
já investiu na EI Francisco de
Paula cerca de R$ 22 mil em

construções/ampl iações, des

centralização financeira, acervo
bibliográfico, microcomputador,
jornal na sala de aula, material
básico escolar, mobiliário e equi
pamentos.

Outras duas obras deverão
ser inauguradas pela adrninistra
ção municipal também neste mês,
porém com dia e horário ainda
não confirmados. Uma delas é o
Pama II, na Barra do Rio Cerro,
um dos principais investimentos
desta gestão na

área de saúde.
A 'outra é a Es

cola Municipal
de Ensino Fun
damental Ma
chado de Assis,
no Bairro João

Pessoa. Esta,
entretanto, de

pende do agen
damento da vi
sita do ministro
Paulo Renato de
Souza aJaraguá
do Sul, inicial
mente prevista
para o final des
te mês. Seguin-

FOfOS DIVulgação

Investimento da Prefeitura de R$ 5 mil inclui ampliação do refeitório

do os mesmos padrões de ampli
ações de outros estabelecimenos
de ensino da rede municipal,
como a Vitor Meirelles, por
exemplo. aMachado de Assis ga-

nhou um piso superior com três

novas salas de aula, sanitários no
vos e rampas para facilitar o

acesso às pessoas portadoras de

deficiência física.

Punia 1/, na Barra do Rio Cerro, deve ser inaugurado ainda este mês

Produtores colocam em prática ações'
para aprimorar cultivo do aipim

Com o objetivo de aprirno- . (Garibaldi) e Írio Manske (Três produtores de aipim que repre-
rar o cultivo do aipim em Jaraguá
do Sul, já estão em andamento

algumas das ações negociadas
pelos produtores durante o semi
nário microrregional, promovido
pelaSecretariaMunicipal de Agri
cultura e Meio Ambiente - em

parceria com Epagri -, no últi

mo mês de julho. A informação
é do engenlrerro agrônomo
Roberto Nagel, que destacou a

realização da análise de solo pelo
Laboratório da Epagri, em

Ituporanga, a partir de amostras

colhidas em propriedades dos

bairros Garibaldi, Jaraguazinho,
Três Rios do Norte e Ribeirão
Grande do Norte. O resultado

deve sair nas próximas semanas.

Também já foram implan
tadas as três Unidades de Pes

quisa Participativa nas proprieda
des de Amo Buttendorff (Jara
guazinho), Miguel Strenner

Rios do Norte). Nestes cultiva

res, serão testadas dez espécies
de aipim, observando-se produ
tividade, resistência a pragas e

doenças, cocção e sabor, além do

aspecto externo da raiz. "As ra

mas já se encontram nesses lo

cais, mas esperamos pela chuva

para fazer o plantio", explicou
Nagel, acrescentando que em

oito meses esta cultura está pronta
para a colheita.

Outro fator importante para
viabilizar comercialmente o aipirn
é a sua conservação após a co

lheita. Neste sentido, Nagel adi
antou que está em teste a utiliza

ção de parafina, mas enfatizou

que é preciso aguardar resulta
dos mais concretos desta expe
riência para poder falar com de

talhes sobre esta técnica. Le

vantamento feito durante se

minário microrregional, os 15

sentaram Jaraguá do Sul no even
to somam 23 hectares de área cul

tivada, com um volume comer

cializado de 250 toneladas/ano.

GENGffiRE

O engenheiro agrônomo
Roberto Nagel informou também

que estão sendo implantadas no

Município duas unidades de tes

tes para a cultura de gengibre -

uma na propriedade de Ivo

Marquardt (Jaraguazinho) e outra
de Eugênio Dernarchi (Três Rios

do Sul). A experiência, feita com

gengibre havaiano, destinado ao

uso culinário, tem por objetivo
avaliar a viabilidade técnica para o

cultivo. "Já é cultivado em Jaraguá
do Sul o gengibre jamaicano, que
é mais utilizado para óleos essen

ciais", observou Nagel, acrescen
tando que a cultura desta raiz é de

oito a nove meses.
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Grito dos Excluídos ecoa em Jaraguá do Sul
Ato de protesto
é realizado
pela primeira
vez na região

Jaraguá do .Sul - Rudinei
Dalacote tem 15 anos. É da classe
dos Sem-terra, sem-teto, sem-es

cola, sem-emprego e sem-dig
nidade que se multiplicam na

proporção do crescimento do
trabalho informal e da invasão
dos lixões, último estágio na

procura pelo emprego. Há um

ano fora da escola, prova que
programas governamentais como
o "Toda criança na escola" não

são suficientes para assegurar o
direito à educação. Abaixo do

peso e da altura recomendáveis

para a idade, não apresentava
desenvolvimento escolar satisfa

tório,' não passou da 4a série.
Rudinei nunca teve casa. Desde

que nasceu, a família vive em

acampamentos. ,Do último, em

Araquari, foram retirados com os

companheiros pela policia. Sem
ter para onde ir, as 120 famílias
estão acampadas na BR-101,
Município de Garuva, com 85

crianças, à espera de alguma
providência por parte do governo.

Cerca de 40 pessoas do grupo
vieram a Jaraguá do Sul, na tarde
de segunda-feira, para participar

do Grito dos Excluídos, protesto
organizado pela primeira vez na

microrregião, através de sin
dicatos dos trabalhadores, CDH/
JS (Centro dos Direitos Humanos
de Jaraguá do Sul), pastorais da

Igreja Católica, associações e ou

tras entidades do movimento

popular.
O Grito dos Excluídos, reali

zado pela quinta vez no Brasil, no
dia 7 de setembro, foi antecipado
em Jaraguá do Sul porque a mai
oria das empresas fez ponto fa

cultativo na segunda-feira. Reu
nidos na Praça Ângelo Piazera,
os tímidos manifestantes que
ousaram protestar contra a ex

clusão crescente, acentuada pelo
sistema neoliberal, partiram em

direção à Igreja São Sebastião, na .

"Procissão dos que sofrem", no
final da tarde. Símbolos do

trabalhador, a carteira de trabalho
e os instrumentos agrícolas fo
ram abençoados na cerimônia,
representando os anseios por
emprego e dignidade.

TRADIÇÃO - O seleto nú
mero de participantes, cerca de
200 pessoas, não desanimou a

organização do protesto. "Sa
bemos que Jaraguá do Sul não

possui tradição emmobilização e

que por isso seria difícil sen

sibilizar a população em torno dos
excluídos. Aqui, quem ganha R$
200,00 acha que não é excluído

Serena Ebert Baumer
Joinville - Depois de um

longo período, de sofrimento,
veio a falecer no Hospital Dona
Helena a muito estimada e

piedosa senhora Serena Ebert

Baumer, no dia 31
de agosto, às

6h26, aos 71 anos,

Ela era filha dc

Paulo Ebert e Bcr

tha Zettel Ebert e

estava viúva dc

Accacio Baurner.

deixando uma filha.
dois f'ilhos.. duas
noras, dez netos c

quatro bisnetos.

O sepultamento deu-se para
o Cemitério Municipal de

Joinville, no jazigo da família.
CORREIO DO POVO apresenta
pêsames aos farniliares

Edson JunkeslCP

PARAFUSOS - PORCAS - ARRUELAS

FONE/FAX: (1147) 371·1111111

Protesto: trabalhadores denunciam o processo de exclusão acentuado pelo regime neoliberal no Brasil

e não participa de manifestações
porque tem medo do patrão",
denuncia o coordenador geral
do CDH/JS, Sérgio Hornrich.
Ele cita os exemplos dos bairros

Jaraguá 84, Nereu Ramos e Vila

Machado, onde a misera

bilidade e o desemprego cres

cem em índices preocupantes,
para mostrar que os excluídos

jaraguaenses existem, mas não

aparecem na mídia e nas

manifestações populares. "Te
mos grupos de trabalhadores,

aposentados e inválidos alojados
embaixo de pontes", dizia um

cartaz, lembrando a faixa de

população local que vi ve à

margem da tão propalada
qualidade de vida.

"O grito dos excluídos é o

grito daqueles que não têm mais

nada", alerta o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, Jair
Mussinatto. No Brasil, os

desempregados chegam a 12

milhões. Em Santa Catarina, 1,6
mil famílias de sem-terra vivem

em acampamentos. Em Jaraguá
do Sul, há 800 famílias na fila da

casa própria, muitas vivendo em

situação de risco. Quase todas

alojadas em loteamentos clan

destinos, esperando pela mul

tiplicação dos conjuntos habi

tacionais, outra medida paliativa
insuficiente para aliviar os males

da sociedade contemporânea.
"Não temos nada para come
morar no dia 7 de setembro.
Independência de quê?", inda

gava Mussinatto.

o vovô vai pra escola
Atendendo a um convite

assinado por toda a classe, da 2a

série C, do Colégio Evangélico
Jaraguä, ali compareceu o nosso

diretor, para ficar à disposição
dos baixinhos que aparecem aí

na foto, acompanhado pela pro
fessora.

Lido o convite e feitas as

apresentações e após considera

ções históricas de como nasceu

esta bela cidade no século

passado, cada um dos alunos fez
a sua pergunta adicional para
conhecer detalhes desta epopéia
do homem civilizado entrar na

selva agressiva e domá-la para

ser produti va, graças às ações de

nossos antepassados que aqui
deixaram o seu suor para que
tivéssemos o bem-estar dos dias

de hoje.
Choveram novas perguntas

de como eram construídas as

canoas, como vi vi a o

fundador Jourdan nos

primeiros tempos, o

serviço de abate de fron
dosas árvores, a caça, a

pesca e a construção da

usina de açúcar e a

dormida da primeira noite
na ilha que levou o nome

de nosso fundador.

Certamente terão algum co

nhecimento, quando passarem a

conhecer a História e as muitas

passagens dos primórdios de

Jaraguá do Sul.
O CORREIO DO POVO ficou

muito honrado com o convite.

- Jaraguá do
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Encontro demotociclistas reúne

SindicatodosJornalistas aventureiros dc todo o Brasil
O.jornalista Luís Fernando Assunção, de JoinviIle, assumiu ontem,
na lugar de Sérgio Murillo, a diretoria do Sindicato dos Jornalistas

oe Santa Catarina. A posse foi no Restaurante Frantellanza Italiana,
na Escadaria do Rosário, Florianópolis. Assunção, chapa única na

aisputa pelo cargo, teve perto de 80% dos votos na eleição para a

escolha da nova diretoria.

Acordo entre associações
AAssociação dos Moradores do Bairro Jaraguá Esquerdo, de Jaraguá
00 Sul, fechou acordo com a Associação dos Recicláveis e

Compradores de Materiais Recicláveis de Jaraguá do Sul, para o

recolhimento do lixo inorgânico na localidade. Plásticos, papel, vidros
e metais sedio repassados aos catadores de lixo cadastrados na

associação. Os moradores do Jaraguá Esquerdo deverão colocar

esses materiais, sempre a partir das 8 horas, todas as sextas-feiras.

Marketing municipal
üdesenvolvimento organizado do Município, as estratégias para o

ruturo e o direcionamento da economia foram os temas discutidos
naabertura do Projeto Marketing Municipal, implantado pelo Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), em conjunto com a

Prefeitura, quinta-feira. O cientista político e pesquisador alemão
Jörg Meyer-Stamer coordenou os trabalhos.

Ampliação de escola

ASecretaria de Educaçãode Jaraguá do Sul inaugura hoje, a partir
aas 15 horas, a obra de ampliação da Escola Municipal de Ensino
fundamental Francisco de Paula, localizada na Rua Joaquim
Francisco de Paulo, Bairro Chico de Paulo.

'

Apae de Guaramirim
A Duas Rodas Industrial, de Jaraguá do Sul, doou para a Apae
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Guaramirim
R$ 2 mil. O dinheiro será utilizado para a conclusão da segunda eta
ra de construção da sede própria da entidade.

Prêmio na educação
Escolas da rede pública com mais de 100 alunos matriculados na

educação básica - educação infantil, ensino fundamental e no ensino
médio - poderão participar do "Prêmio nacional de referência em

1estão escolar". O prêmio é um instrumento para estimular trabalhos

desenvolvidos por alunos dentro das salas de aula.

Ajude a Apae
Para a Apae continuar realizando suamaravilhosa obra,

ela precisamuito de você. Precisa de seu apoio e

compreensão para que, juntos, vocêe a Apae, construam
ummundo 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
consumode água a importância escolhida por você.

Evento deverá
contarcom a

participação de
2,5 mil motos

Jaraguá do Sul - Jaquetas
pretas, óculos escuros e motos en

venenadas. O 8° Encontro Sul

Brasileiro de Motociclismo, que
começou ontem e vai até amanhã,
noMunicípio, reúne uma tribo que
busca o prazer sobre duas rodas.
Modelos esporti vos, a exemplo da

Ninja Suzuki ou a legendátiaHarley
Davidson, imortalizada pelos
hippies dos anos 60, não passam
desapercebidas pelos olhares curio
sos da platéia. Promovido peloMo
togiro Clube de Motociclismo, q

evento deverá reunir 2,5 mil moto
ciclistas e um público aproximado
de seis mil pessoas, hoje à tarde,
na Praça Ângelo Piazera. Na quin
ta-feira, os três principais hotéis da
cidade já estavam lotados.

O encontro de motociclistas é

promovido em Jaraguá do Sul

depois de uma pausa de um ano.

Em 1998, os organizadores de
cidiram cancelar o evento. "Pre

cisávamos descansar um pouco",
brincou Volney Paulo Zonta,
presidente do Motogiro. O clube
idealizou o encontro em 1991.

Grupos excêntricos que já des
filaram em edições anteriores, co
mo Os Abutres, do Rio de Ja

neiro, são esperados nesta edição.
A turma é conhecida porque todos
os integrantes são adeptos da cor

preta, tatuagens, brincos em forma
de caveira e traz um caixão pu
xado pelas motos. "A cada evento,
o Município ganha em vários

aspe.ctos, inclusive o econômico",
res�altou Zonta.

Algunsmotociclistas chegaram
.a Jaraguá do Sul ontem, depois de
percorrerem cerca de três mil

quilômetros. Baianos, mineiros,
paulistas e clubes do Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina,
além de um motociclista do

Uruguai, prometem compensar o

cansaço da viagem em espetáculos
que poderão ser conferidos hoje,
na Praça Ângelo Piazera. O grupo
Arte e Domínio, de Curitiba,
apresenta show de acrobacias.

Também haverá venda de motos

e acessórios durante o evento.

WandérWeegerecebeTroféuAmigodaComunidade
Jaraguá do Sul - O diretor

presidente da Malwee Malhas,
WandérWeege, será homenageado
no próximo dia 16 com o Troféu

"Amigo da Comunidade". A ceri
mônia de premiação acontece no

Centro de Eventos do Costão do

Santinho, em Florianópolis,
quando mais 19 pessoas e entida
des serão contempladas com. o

troféu.
O Troféu Amigo da Comunida

de foi instituído em 1980 pelo
Grupo RBS e é concedido a pes
soas e entidades que desenvolve
ram ações sociais, que resultaram

em benefício da comunidade.

Weege disse estar honrado
com a indicação. "Fico grato em

receber o troféu, mas o maior

reconhecimento é a satisfação das

pessoas. que foram beneficiadas
com o apoio prestado", declarou.
Entre as obras sociais realizadas
com apoio da Malhas Malwee
destaca-se a construção da Uni
dade de Terapia Intensiva Infantil
doHospital Jaraguã, que deverá ser
inaugurada em outubro. Reconhecimento: Weege será homenageado dia 16 de setembro

aI,
�IBREI'HAUP'
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Menores são detidos cheirando cola de

sapateiro no Bairro Ilha da Figueira
garoto prestou depoimento na

delegacia na tarde de quarta
feira. "Nem sabia o que era

aquilo. Usei por curiosidade.
.Nunca tinha ido lá", disse o
menor. Desolado, o garoto
aguardou na recepção da dele

gacia enquanto a mãe conversa

va com o delegado. Vestindo.
apenas uma bermuda e uma

camisa comprida, R. prometeu
não usar mais a droga.

Os três meninos estavam

quebrando vidros das janelas da

sede do Jeep Club quando a

polícia chegou. Moradores da

região acionaram a PM. Quatro
janelas ficaram danificadas. O

presidente da entidade, Claus
Melcher, revelou que o prédio
é alvo de vandalismo. Confor
me relatou no Boletim de Ocor

rências, €JS ataques contra lâm

padas e vidraças têm sido cons

tante. "Acredito que é a mesma

turma", .ressaltou Melcher, no

documento. O caso será enca

minhado ao Conselho Tutelar.

Compra-se
ESCRITÓRIO DE

CONTABILI,DADE
Tratar fone 975-0774
Horário Comercial

-+OPORTUNIDADE
Aprenda aplantarCOGUMELOS tendo bons lucros, em um pequeno
espaço a partir de 20m2, com a primeira colheita em 25 días.,

�
.

Curso teórico, prático na
plantação e suporte técnico.

Ajudamos a escolher o local do plantio e

ProduzirTipo Exportação.

Ajudamos a Comercializar sua produção a R$ 130,00 o quilo.
Objetivo: Formar um grupo de Produtores
Venha 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

Edson Junkes/CP

PARAFUSOS - PORCAS - ARRUELAS

FONE/FAX: (1147) 371,1111111

Atrás das grades: acusado responderá inquérito detido no Presídio

Jovem preso após invadir
/

mercearia no Agua Verde
Jaraguá do Sul - A polícia

prendeu, por volta das 4 horas
de sábado, o desempregado
David Cristiano Dias de Oli veira,
24 anos. Ele éacusado de invadir
a Mercearia Santos, no Bairro

Água Verde, e roubar mercado

rias, entre bebidas, maços de

cigarro e alimentos, avaliadas em
R$ 100,00. Oliveira tem outras

quatro passagens pela Delegacia
de Jaraguá do Sul, quando era

menor, também por furto e

arrombamentos.

Para entrar no estabelecimen

to, Oliveira destruiu a porta prin
cipal do prédio. No depoimento
ao delegado Ilson José da Silva,
o desempregado negou o roubo.
Ele foi flagrado por homens da

Polícia Militar na Rua Francisco
de Paulo, próximo à Igreja São

.Judas Tadeu, carregando os pro
dutos.D proprietário da mercea

ria, Sílvio dos Santos Tavares, foi
informado do arrombamento

pelos policiais. A loja não tinha

nenhum dispositivo de segurança.

Polícia flagrou
meninosde
12 a 15 anos
usando a droga

Jaraguá do Sul - Três me

nores, entre 12 e 15anos, fo
ram detidos pela Polícia Militar
na manhã de quinta-feira. Eles
são acusados de depredarem o

prédio da sede do Jeep Club,
localizado na Rua José Pava

nello, no Bairro Ilha da Figueira.
Com o trio a polícia encontrou

cola de sapateiro. A droga teria

sido adquirida por um dos

meninos, que pagou R$ 2,00 em

troca de 10 gramas da cola.

l.R.B., ISanos, L.R., 15, e

o irmão, R.W.S.R., de 12 anos,

disseram na polícia que faltaram
na escola parausarern a droga.
R., o mais novo do grupo, re
velou que foi convidado pelo
irmão e o amigo para "expe
rirnentar o produto". A mãe do

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 ALEGRI; - RS

Preços especiais:
Além das capitais, outras localidades do interiorterão opção de

entrega sob consulta.
Consulte-nos e comprove as facilidades deste sistema com um

preço muito atrativo.

VARIG RIO-SUL NORDESTE

CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS

li Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Centro
Fone/fax 371-0091 /371-0363/973-3999

Menor envolvido

Corupá - Policiais militares
do Município recuperaram a

bicicleta modelo Calai Cross,
pertencente ao estudante
L.R.M., 14 anos. A bicicleta
havia sido roubada quarta-feio
ra passada, na Rua Padre Vi.
cente, Centro. O pai da vítima,
Luis Carlos Maure, acionou a

.polícia, que deteve M.P., 17.
Ele confessou o furto.

Sumiço de celular

Jaraguá do Sul - O telefone
celular, marca Ericsson nú
mero 047-9739957, perten
cente a Mário Schramm, foi
roubado de dentro do veículo
da vítima, estacionado em

frente ao bar do Carioca, na

Avenida Waldemar Grubba,
no último dia 2 de setembro,
Schramm comunicou a polí
cia sobre o sumiço do apa
relho, quinta-feira.

Furto de veículo

Jaraguá do Sul - O veículo
Fiat Uno, placa GUI-5283, de
Jaraguá do Sul, foi furtado

próximo ao Ginásio Arthur

Müller, quarta-feira, por volta
das 22 horas. O proprietário
do veículo, Régis Augusto
Schimanko, comunicou o

furto na delegacia. Até ontem

à tarde, a polícia não tinha

pistas dos ladrões.
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PETERSON lzidono

Empreendedor de carteirinha
Comendador Cidio Sandri revelou que ligou para duas empresas
de Jaraguá do SuL 'antes de fechar com a diretoria do Jaraguä
Futebol Clube. Primeiro, contactou com Bruno Breithaupt, do
Grupo Breithaupt.Depqis.iconversou com o alto escalão da

Malwee Malhas. Sondou o interesse dos empresários locais em

patrocinar o clube e se havia algum empecilho caso empresas de

fora investissem no futebol jaraguaense. Com o aval" o
comendador entregou o primeiro cheque de R$ 1.0 mil - até o

final do ano serão mais quatro do mesmo valor - terça-feira,
pouco antes do jogo entre Jaraguä x Blumenauense.

Alguém contesta?

Esse patrocínio do Grupo
Vitória, com sede em Itajaí,
retrata o descaso das empresas
locais em apostar num projeto
de longo prazo, articulado por
José Roberto do Carmo. Fora

Urbano, Kienen e Canarinho,
parceiros da nova empreitada,
além da Malwee, que investiu
durante sete anos noJuventus,
todos os outros considerados

'grandes' no Município fecha
ram a porta. Um duro golpe.

Jogo de xadrez

Saindo do lado financeiro para
dentro das quatro linhas, téc
nico Nelson Mourão precisa
rever a posição de alguns jo
gadores. Fábio Braun definiti
vamente comprovou, no jogo
de terça-feira, que a lateral-

esquerda não é seu forte. En

tretanto, entra perfeitamente no

esquema da equipe atuando na

meia-esquerda. Mais problemas
na direita. Wilson Jr: foi apático

durante a partida.

Rápidas _

* Clube Atlético Baependi está concluindo o projeto de construção
da nova piscina, de 20 metros por 10 metros.
* Classificada para a quarta fase do Campeonato Catarinense
de Futsal, categoria Mirim, a equipe Ceja/Zanotti Elásticos, do
técnico Agostinho Ferrari, terá uma parada duríssima a partir
de agora. A chave M tem ainda a AABB/Joaçaba, a Perdigão,
de Videira, e o Jangada, de Jaraguá do Sul. Os dois primeiros
da chave se classificam para as finais do Estadual.

Jeepaub
* Na última terça-feira partrcipamos do desfile

cívico, com 16 jipes. O evento estava ótimo e

queremos agradecer aos sócios, pretendentes e

amigos que participaram.
* A nossa Reunião Ordinária foi realizada durante o

almoço de confraternização, após o desfile, no

restaurante do Mauro Petry, em Três Rios.
* O companheiro Jorge apresentou a sua chapa
(MILENAR 2000) para disputar a eleição da nova

diretoria, gestão 2000.
* Recebemos convite do Jeep Clube de São Bento
do Sul para participarmos do seu tradicional Jeep
Raid, no próximo dia 18 se setembro. Vamos lá. '

* Dizem que o companheiro Parisi trabalhou até altas
horas da madrugada, preparando o seu Jeep para
participar do desfile. Ficou lindo.
* O amigo Tiago (HC) está querendo instalar um

equipamento de navegação digital em seu Jeep, mas
não sabe direito como é o nome. Eu acho que é ...

\
. AfongamentodeChassi

·Cardans

• Manut. de Guindastes,
· ReformasdeEquipamentos
• AdaptaçãoEquipamentos
· Soldas Especiais,,,
Fone: (047)37�159

•

GrupoVitória fecha acordo e

patrocinaJaraguáatédezembro
Empresade
Itajaí repassará
R$ 10 mil por
mêsaoclube

Jaraguá do Sul - Acordo
assinado terça-feira à tarde, entre
o diretor-executivo doJaraguá, Jo
sé Roberto do Carmo, e o comen
dador Cidio Sandri, dono do Grupo
Vitória, de Itajaí, decretou o pri
meiro patrocínio do clube após sua
formação. A empresa investirá R$
50 mil até dezembro. A parcela de

agosto, de R$ 10 mil, fOI paga no

ato da assinatura da parceria. Este
é o terceiro time de futebol patroci
nado pelo Vitória no Estado. Brus

que, da Primeira Divisão, e Itajaí,
que disputa a Segundona, também
levam o nome da empresa nos uni
formes.

A negociação com o GrupoVi
tória, que tem uma filial no Muni

cípio, durou dez dias. Sandri ligou
para duas empresas de Jaraguá do
Sul comunicando o interesse em

patrocinar o clube. Com o aceno

positivo dos empresários locais, o
comendador decidiu investir no

clube. "A filosofia da empresa é

apostar no entretenimento, no lado

social",justificou Cidio Sandri.
Desde maio, quando assumiu

o Departamento de Futebol do

Oficialização: Carmo (E) e Sandri apresentam os novos uniformes

Grêmio Esportivo Juventus,
fundando o Jaraguá Futebol Clube,
José Roberto do Carmo não havia
fechado sequer cotas de publici
dade no Estádio João Marcatto.
Pelo sistema de 'permuta, o clube

negociou o transporte da equipe em
jogos fora de casa com a Cana

rinho, e as distribuidoras de ali
mentos da Urbano e da Kienen.

Durante a coletiva da apresen
tação do patrocinador, Carmo
ressaltou a falta de apoio dos em

presários jaraguaenses. "Não tive
mos na cidade a compreensão",
destacou. Enquanto a diretoria do
Jaraguá busca recei ta mensal
através �e placas de publicidade,
Cidio Sandri anunciou que, caso o

clube seja campeão da Segunda
Divisão, dará um carro zero-quilô
metro para o time como prêmio
pelo título. Os R$ 10 mil mensais

repassados pelo Grupo Vitória co
brirá 75% da folha de pagamento
dosjogadores e comissão técnica.

O Jaraguá vai estrear o novo

uniforme na partida contra o Itajaí,
curiosamente, time formado por
Cidio Sandri, no próximo dia 19
de setembro, em Jaraguá do Sul,
pela oitava rodada do Estadual da

Segundona. A marca Vitóriaestará

estampada na camisa do clube.

Questionado sobre para qual time
torceria no confronto entre Jaraguá
x Itajaí, Sandri foi enfático. "Pelo
empate", brincou.

Empate mantém time em quinto lugar
Jaraguá do Sul - O empate

em 2 a 2 com o Blumenauense,
terça-feira à tarde, manteve o

Jaraguá em quinto lugar no Cam

peonato Catarinense da Segunda
Divisão. Pouco mais de 400 pes
soas assistiram a partida, que teve

bons lances e uma arbitragem
confusa de Amauri Gulart, da Liga
Joinvilense de Futebol. O re

sultado acabou prejudicando o

time de Blumenau, que ocupava a

vice-liderança at� este jogo, e agora
está na quarta colocação, perdendo
no critério técnico para o Próspera

O técnico Nelson Mourão

gostou do rendimento da equipe.
"Melhorou em relação aos jogos
I , '

anteriores", salientou. O treinador
voltou a ressaltar as falhas de

finalização do ataque. Para o jogo
de amanhã contra o Joaçaba, no
Oeste, pela sétima rodada do

turno do Estadual, o lateral

esquerdo Cléber retorna à equipe
depois de cumprir suspensão
automática.

A rodada deste final de semana

terá outros quatro jogos. Em Itajaí,
o Itajaí recebe o Porto, lanterna do
campeonato com apenas um

ponto. Em Timbó, o time local,
com 14 pontos, defende a liderança

do Estadual diante do Marcílio

Dias, segundo colocado, com 12.
No Sul, o Próspera joga com o

Blumenauense, e em B1umenau o

Santa catarina pega o Biguaçu.

ATENÇÃO ATLETAS JARAGUAENSES
CAMPEÕES DAS EDiÇÕES

ANTERIORES DOS JOGOS ABERTOS
DE SANTA CATARINA

A Comissão Central Organizadora QOs 12º

Joguinhos Abertos de Santa Catarina, quer
prestar-lhes uma homenagem na cerimônia

de Abertura, dia 24 de setembro de ·1999.

Ligue para 372-8022 até dia 13/09,
II informando seu nome, endereço para

contato e nº de manequim.

)
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FMElBreithaupt aplica goleada 'histórica no Corinthians
Amistoso serviu
de preparação
paraafase
Regional dosJase

Chiquinho empatou.
No intervalo, o técnicoMano

el Dalpasquale exigiu maior

disciplina tática dos jogadores da

FME/Breithaupt dentro de

quadra. A orientação começou a
dar resultado e, aos 2m IOda etapa
complementar, Adolfo, de longe.
marcou um golaço. Aos 4min30 ..
Xande recebeu bola de Altair c

ampliou para 4 a 1. Júnior mar
cou o quinto da equipe jaragua
ense, aos 10min20. Dão fez 6 a

1 aos 12min40 e, 20 segundos
depois, Marcel completou, de fo
.ra da área. Marcel ainda marcou

o oitavo gol, aos 13min35. O go
leiro Paulinho, destaque da pare
tida, fechou a goleada. Lino
descontou para o Corinthians aos

16min30. "O time se encontrou

só no segundo tempo", afirmou
Manoel Dalpasquale.

Na próxima segunda-feira, a

FME/Breithaupt representa
Jaraguá do Sul na fase Regional
dos Jasc (Jogos Abertos de Santa

Catarina), que acontece em São
Bento do Sul. Como o município
sede, base da Tuper/Planor, é o

atual campeão da modalidade,
FMElBreithaupt e Joinville brigam
pela única vaga dá região para a

Jaraguá do Sul - Em ritmo
de treino, a FME/Breithaupt go
leou, quarta-feira à noite, em

Jaraguá do Sul, o Corinthians,
por 9 a 2. Chiquinho, Adolfo,
Xande, Altair, Júnior, Paulinho,
Dão e Marcel (2) marc�ram para
o time jaraguaense. Minhoca e Li

no descontaram para os paulis
tas. Cerca de 800 pessoas assisti
ram o amistoso no Ginásio Arthur
Müller.

Com um time formado por
jogadores recém promovidos da

equipé Juvenil, o 'Corinthians
sentiu a falta de experiência. O
técnico Ernani Paságlia Jr.

chegou a se irritar várias vezes

durante a partida de quarta-feira.
"Erramos muitos passes e fina
lizamos mal", ressaltou Paságlia
Jr. Mas foi o Corinthians quem
abriu o placar. Logo aos 2min57,
Minhoca chutou cruzado, acer
tando o canto direito do goleiro
Paulinho. Um minuto depois,

Amistoso: autor de 1/111 gol, Altair, da Breithaupt, sofreu forte marcação dosjogadores do Corinthiam

ram uma proposta financeira

muito boa ..SÓ dependo da libera
ção do pessoal da Associação e

do professor 'Maneca'", frisou.
I

jogar no São Paulo por um ano.

Adolfo seria utilizado na equipe
Juvenil e estaria à disposição do

técnico no time principal. "Fize- .

fase final da competição, marcada
para novembro, em Chapecó. "A
meta é se classificar. Depois
vamos pensar nos playoffs do

Estadual", destacou Dalpasquale.
O futuro do ala Adolfo deverá

ser definido semana que vem. O

jogador recebeu proposta de

Estadual de Velocidade
em Balneário Camboriú

FONE:
370-2',25

rada esquentou entre os Novatos

após a vitória do jaraguaense
Eduardo Valle, em Chapecó. Valle
divide a terceira colocação com

Alexandre Teixeira, de Rio do Sul,
com 41 pontos. Outro piloto de

Jaraguá do Sul, Douglas Boga,
'lidera a categoria com 75 pontos.
Paulo Ronchi está n a vice

liderança, somando 47. Na

Marcas A, Edson Dalla Valle

conquistou o seu segundo título
na carreira ao obter a sexta vitória
no Estadual. Faltando três provas
para o término da temporada,
Dana Valle não pode rnais ser

_ alcançado.

. Jaraguá do Sul - O circo da

velocidade invade o Autódromo

Vále dos Cobras, em Balneário

Camboriú, neste final de semana.

Cerca de 60 pilotos disputam em

quatro categorias a oitava etapa
do Campeonato Catarinense de

Automobilismo. Hoje à tarde

acontece os treinos classificató
rios que definem o grid de largada.
Amanhã, a partir das 10 horas,
iniciam as provas na Marcas N

(Novatos) e Marcas A (Profissio
nal). À tarde, é a vez dos carros

da Stock Car e da Sênior entra

rem na pista.
A briga pelo título da ternpo-

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVn1t1'1tOMOçÃO Df lNVEllNO

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )
MÓV!IS DIRETO DA ,ADllICA

fÂ%�MOS TAMDtM $EV PROJETO son MfDU'A

AGUARDAMOS .SUA VISITA
RESERV�S: TELEFONE (047) 375·1482 •

eORUpÁ • se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!RUA JOI�_VILLE, 5.070 (em frente ao Portal) - JARAGUÁ DO SUL - SC
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