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DEilMAGEM
Hospital Jaraguá

* Ultra·sonografia
Radiologia Geral e

Pediátrico
* Tomografia

Computadorizada.
* Angiografia
* MamografiQ
* Check·up Vip
Centro de Imagem 1
(Junto ao Hospital Jaraguá)
Fone: (047) 371-9653

çentro de Imagem 2
Rua João Pícolli, 216

esquina cl Reinaldo Rau

(Antigo consultório Dr. João Biron)
Fone: (047) 371-8776

Ano 81 - W 4.225 - R$ 1,00Jaraguá do Sul, sábado, 18 de setembro de 1999

o trânsito de Jaraguá do Sul
está cada »ez mais violento. A

constatação é do relatório da
Polícia Militar, divulgado na

semana passada. Somente nos

sete primeiros meses do ano, 13

pessoas morreram vítimas de

acidentes automobilísticos,
dentro do perímetro urbano do

Município. Durante todo o ano

passado, foram I I mortos.

O número de acidentes tam-:
bém cresceu. De janeiro a

agosto, foram registradas 1.520

colisões, 15% a mais doque o

registrado no ano anterior,
quando aconteceram 1.290.

A falta de hierarquização
das vias públicas tem sido alvo
de críticas e de constantes

reclamações. Página 9

QUAL É O SEU TELEFONE?
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Violência no trânsito de Jaraguá do Sul
.

matou 13 pessoas em 1,5mil acidentes

MOTORISTA!
DIRIJA COM MUITA ATENÇÃO;
POIS UM SIMPLES DESCUIDO
PODE CAUSAR UM GRAVE
ACIDENTE DE TRÃNSITO.

SEMANA DO TRÂNSITO
18 A 25 DE SETEMBRO

Em palestra aos '({!tI/lOS do curso de Administraçào da Ferj, -na noite da última quarta
feira, no auditório do. Sindicato do Vestuário, o vice-governador Paulo Bauer (PFL) fez um

balanço das condições financeiras do Estado e apresentou os projetos e alternativas de
investimentos .

Bauer afirmou que a atual administração herdou uma dívida de R$ 1,3 bilhão e que a

arrecadação mensal é da ordem de R$ 180 milhões. Disse também que 73% da receita está

comprometida com a folha de pagamento.

Judocasjaraguaenses
são convocados pela
Federação. Página 12
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Corupá vai vender as

ações da Telesc e da
Petrobras. Página 3

ÇONTAGEM REGRESSIVA ...
FALTAM 21 DIAS PARA.
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PRESTIGIE!

APOIO:Associação deClubes eSociedades
de Caça e Tiro do Vale do Itapocu
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Edson Junkes/CP

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE SETEMBRO DE 1999

* FernandoMarrey Ferreira

empresariais norte-americanas e

o islamismo .

O com bate ao narcotráfico
está ocorrendo indiscutivelmente
e estratégias militares estão sendo
elaboradas para combater a

produção da droga. O presidente
da Venezuela, Hugo Chaves.ja re
chaçou a iniciativa americana de

intervenção na Colômbia, maior

produtor de drogas. O Brasil está
há algum tempo "em cima do

muro". Como país de maior di

mensão territorial na América do

Sul deveria atuar de forma mais

arrojada em termos de política
externa em relação aos países
fronteiriços. Os EUA utilizam-se
da Argentina para intimidar o

Brasil a ceder aos seus objetivos.
Um jornal argentino divulgou que
mi I i tares americanos estariam

sendo treinados na fronteira do
Sul do país; no Paraguai também
já estariam atuando, destruindo

plantações de maconha .:

Como o narcotráfico está in

crustado na floresta Amazôni

ca, o Brasil deve tomar posição
e defender o território dos

narcotraficantes. rechaçar a

ingerência self-orienied dos

americanos na região e iniciar

A inércia do Brasil na nova ordemmundial

a estruturação de projetos
regionais de segurança militar.

O Mercosul neste contexto

retrocede e praticamente se

inviabiliza. O interesse dos EUA

novamente está prevalecendo.
A integração do continente sul

americano seria uma saída para,
regionalmente, combatermos o

narcotráfico de forma sobe
ran a. Deveríamos inaugurar uma
nova filosofia com relação à po
lítica externa brasileira: ao invés

de uma política de Estado pode
ríamos passar a uma política de

Governo e, neste sentido, liderar
mos as controvérsias na região.
Caso estivéssemos investindona

constituição de um bloco e de um

mercado comum na região,
todos estes problemas não teriam
razão de ser, pois estariam, a todo

tempo, merecendo atenção go-
-

vernamental. Combater o narco

tráfico na esfera externa (des
truir plantações) é insuficiente,
necessitamos reformular o sis

tema prisional de nosso País para
solucionarmos o consumo' de

drogas.

Razões esquecidas
A preocupação do secretário de Administração e Finanças de

Jaraguá do Sul, José Papp, com o cumprimento do orçamento do

Município e com o futuro dos cofres públicos deveria ser obrigação
de todos os ordenadores de despesas, entretanto, a maioria trata o

orçamento como uma peça de ficção. Essa posição, aliás, é
defendida tendo como argumentos a dinâmica da política econômica,

os projetos governamentais e as
\

exigências da economia globaliza9a.
Não há mais como traçar as linhas

I
mestras das administrações públicas
senão se atentar para a necessidade
de reformas estruturais.

Napróxima semana, Papp participa
do Seminário Nacional das Grandes
Reformas Constitucionais, que
acontece em Florianópolis. Será uma
oportunidade ímpar para que os

secretários de Administração e

Finanças dos municípios catarinenses
reforcem o compromisso com as

reformas propostas pelo governo, em
trâmite no Congresso Nacional. Entre
os palestrantes, estará a ex-secretária

_

de Administração federal Cláudia
Cestim. Além das reformas, o evento vai debater a regulamentação
delas na estrutura governamental dos estados emunicípios.

O orçamento de Jaraguá do Sul estimado para o próximo ano é

de R$ 126 milhões, incluindo aí repasses para fundações e autar

quias. No âmbito do governomunicipal, o montante é de R$ 80mi

lhões, para investimentos, manutenção e folha de pagamento que,
segundo o prefeitoIrineu Pasold, compromete cerca de 42% da
receita. Para uma cidade em evolução constante, em pleno desen
volvimento tecnológioo e industrial, os recursos definidos para inves
timentos diretos na infra-estrutura são menores que o necessário.
O grande volume será paramanter a estrutura funcionando.

Antecipando o futuro próximo, Papp alerta para a necessidade
do Município promover a reforma interna para que possa ir se

adequando, gradativamente, às reformas propostas. Ajulgar pelos
alertas do governo federal, os municípios que não se reestruturarem

poderão comprometer todo o processo administrativo. Desta forma,
Jaraguá do Sul não poderá se furtar a iniciar adiscussão do assunto,
tentando estabelecer parâmetros mais próximos das reformas, sob
pena de falência geral, tanto de caixa quanto de estrutura.,o que já
acontece por esse País a fora.

.

Como sonhar com investimentos se tudo o que o País arrecada
é sorvido pelos credores internacionais? Como alterar essa política
viciada que vem sistematicamente prejudicando as economias dos

países em desenvolvimento? São questões de interesse nacional
com conseqüências diretas nas administrações municipais, es
tranguladas pelomodelo imposto pela globalização. Todavia, o as

sunto é tratado com descaso pelos responsáveis diretos pelos des
tinos dos municípios, dos estados e da União. Há cinco anos, as re

formas tramitam no Congresso sern um desfecho favorável. Os

comprometimentos e os interesses estão transforrnando-as numa
colcha de retalhos.

Outra preocupação do secretário é quanto ao futuro da Pre

vidência Social dos servidores municipais. O atual sistema é suicida.
Há um crescimento cada vez maiordos inativos e da perspectiva
de vida, contrapondo ao tempo de contribuição e do número de

contribuintes. OMunicípio saiu na frente e já discute o assunto e

refaz o cálculo atuarial. O objetivo é assegurar a previdência dos
servidores. É louvável, mas precisa de mais. Precisa estender os
benefícios do orçamento a toda população, por meio de obras, trans
portes, saúde, educação e assistência social. Só assim a cidade se

desenvolve. Não será preciso criar novos impostos, basta cortar
os privilégios.
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Foto do Fato

Diferente do que

foi publicado na

edição passada, a
foto mostra o

presidente da

subseção da OAB,
Iurandyr Hilário

Bertoldi,
entregando o

projeto "OAB vai

à escola" {/
Anésio Luiz

Alexandre, diretor
de Ensino da 19"

CRI:'

A nova ordem mundial é mul-
.

tipolar, ou seja, nas di versas par
tes do mundo países podem
exercer certa liderança regional.
No Pacífico, o Japão, a China;
na Europa, a Alemanha, a

França; mas o único país com

- estrutura para atuar militarmente
em qualquer parte são os Estados

Unidos. Geralmente formam
coalizões com países regionais
para impor seu interesse. Durante
a Guerra Fria, essa posição não

existia, pois a União Soviética
também poderia atuar nas

diversas localidades. Os países do
globo eram obrigados a optarem
e se alinharem de um ou de outro

lado, recebendo em troca garantia
de proteção contra o opositor.

Esse equilíbrio não existe

mais, o que inviabiliza a interven

ção dos norte-americanos em
nossos assuntos internos. Os no

vos inimigos mortais, eleitos co
mo mal absoluto neste novo con

texto e, portanto, combatidos pe
los norte-americanos de forma
violenta a ponto de considerarem
interesse vital de sua sociedade
são: o narcotráfico, ameaças às
democracias e1ill países onde

existem grandes corporações

* Advogado e especialista
em Jornalismo Internacional

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devemconter
no niáximo 30 'linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de

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

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.1 05:755/0001-50 - Administração, Redação, DepartamentoComercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
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+- "Isso não vai acontecer. Se
rei apenas um cabo eleitoral do
meu partido." (Ex-deputado es

tadual Udo Wagner - PPB -

descartando a possibilidade em

concorrer à Prefeitura de Jaraguá
do Sul, como sugeriu na semana

passada o governador Esperidião
Amin)

.

: 1999 JARAGUÁ DO SUL, 18 DE SETEMBRO DE 1999 POLíTICA- 3
-

"Quando se fala em saúde, fala
se em doença. Hospital não é

referência de saúde, mas sim de recuperação." (Idem, in
formando que a secretaria pretende inverter as prioridades e

investir mais na prevenção e informação)

"O País só terá uma administração séria e eficiente no dia
em que todos exercerem plenamente a cidadania." (Vice
governador Paulo Bauer - PFL - em palestra aos alunos de

Adrninistração da Ferj, na noite da última quarta-feira, no auditório
do Sindicato do Vestuário).

[ial "Conseguimos incluir no Prode
tur o repasse de US$ 1 milhão

para a revitalização do Centro
Histórico de Jar-aguá. do SuL"

(Idem)rojetos
militar,
intexto

en te se

ioSEUAbeende.

"Estou convencido que não �
devo ser candidato pela minha
vontade. Preciso saber se tenho

condições para pleitear o cargo.
Aliás, não sou a única alter
nativa da coligação." (Secretário
estadual de Saúde, Eni Voltolini,
sobre sua candidatura à Prefeitura de Joinville, na noite da última

quarta-feira, em Jaraguá do Sul)

a para,
rmos o

sobe
rar uma

o à po-
o invés
o pode
ítica de

liderar

região,
indona
edeum

"Posso até me filiar a um partido, mas não serei candidato

no, ano que vem." (Vereador Gildo Alves - sem partido -

reforçando a intenção de não disputar as eleições municipais de

2000)

"AE· .

xecutiva estadual tem orientado os diretórios para que
lancem candidato � prefeito em todos os municípios."

(Vereador Moacir Bertoldi - PPB -

deixando dúvidas sobre o apoio do

partido a outro candidato)

+- "Sentar para conversar não
tem problema, mas não vamos

discutir coligação, porque não vai
ter." (Presidente do Diretório do PT
de Jaraguá do Sul, Dionei da Silva,
radicalizando suposto convite do
PMDB para aliança)

Oficinas
C

\.\�'O
.

de Seg\l�()�
Av, Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Centro - Jaraguá do Sul 372-0922

Câmara aprovaprojeto da venda
das ações da Telesc e Petrobras

CORREIO DO POVO

Prefeitura
estima que
irá arrecadar
R$ 30 mil

Corupá - A Câmara apro
vou, por unanimidade, projeto de
lei autorizando o prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) a ne

gociar as ações da Petrobras e da
Telesc (Telecomunicações de
Santa Catarina), em posse do Mu

nicípio por imposição do governo
federal. Ao todo são 9.360 ações
preferenciais e 29,386 ordinárias
normativas da Petrobras, além de
3,228 preferenci ai s e 2,723
ordinárias da Telesc. A Secretaria
de Finanças.esta fazendo levan
tamento para saber se existem
outras ações de estatai.s brasi
leiras em poder da administração
municipal.

Segundo Tamanini, em ges
tões anteriores, a Prefeitura tam

bém negociou ações de estatais,
Com o aval dado pela Câmara de

Vereadores, a administração já fez
contato com empresas especiali
zadas em mercado de ações, "Já
fizemos contato com algumas

empresas, mas não

fechamos nenhum

acordo", revelou o

prefeito, acrescen-
, tando que as ações
deverão ser nego
ciadas na Bolsa de
Valores do Rio de
Janeiro e devem
render cerca de R$
30 mil aos cofres
da Prefeitura.

O prefeito adi
antou que o dinhei

ro arrecadado com

a venda das ações
será investido para
desapropriação de
terrenos a serem

doados para em

presas que deseja
rera se instalar no

Município, "Vamos
dar incentivos às

Arquivo/CP

,
I

I
I

Recursos: Tamaniui estima em R$ 30 mil

empresas para que
elas se instalem em Corupá e

garantam ruais empregos e ren

da", discursou Tamanini, infor
mando que o dinheiro arrecadado
com as vendas das ações estará
na conta da Prefeitura três dias

após terem sido negociadas.
- O Município tem ações da

Rede Ferroviária Federal que
deverão ser vendidas também,

Após o levantamento do mon

tante, o Executivo elabora outro

projeto e envia à Câmara, É
preciso lei específica para ne

gociar as ações do Município -

explicou,

PSDB filia dois
vereadores

CÂMARA·
MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL

Schroeder - Amanhã, a

partir das 9 horas, no Bar do
Dinho, no Bairro Schroeder

I, cerca de 30 pessoas estarão
filiando-se ao PSDB, Depois
de meses de negociações, o

diretório do partido conseguiu
\ convencer o vereador João de
Ávila (PMDB) a trocar de le
genda. O vereador Donald

. Duwe (PPB) também vai pá
ra o ninho tucano, As fichas
serão abonadas pelo deputado
federal Vicente Caropreso,
presidente da comissão

provisória no Estado,
A filiação noMunicípio faz

parte do projeto de cres

cimento do partido em Santa

Catarina, No início do mês,
cerca de 65 pessoas filiaram
se ao PSDB em Jaraguá do

Sul, entre eles o ex-prefeito
Durval Vasel e os vereadores
Afonso Piazera, Lio Toroni é
Ademar Winter, todos do
PTB,

Em Guaramirim, o ex

prefeito Victor Klein deixou o

PPB para se filiar ao PSDB�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Passou

Depois das tempestades
entre os vereadores

Carione Pavanello (PFL),
João Prim e Niura dos Santos,

.

ambos do PSDB,
quando se disputou a força de

persuasão entre

os colegas para
derrubar a indicação deles,

o so] voltou a brilhar.
Na sessão da última

segunda-feira (13), de uma só

tacada, Prim conseguiu
emplacar três projetos de

NOMES DE RUAS,

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE SETEMBRO DE 1999

Paulo Bauer reforça apoio do
PFL ao prefeito Irineu Pasold
Vice-governador
disse que há
um compromisso
decomponha

Jaraguá do Sul - o vice-go
vernadorPaulo Bauer (PFL) vol
tou a "hipotecar" o apoio do dire

tório do partido aoprefeito Irineu
Pasold (PSDB), eleito vice-pre
feito na chapa encabeçada pelo

<, ex-prefeito GeraldoWerninghaus
(PFL), morto em acidente auto

mobilístico no início de fevereiro.
Bauer disse que os partidos estão
comprometi dos com o projeto de

governo traçado para a gestão
atual, e que fará de tudo para pre
servar a coligação e "até ampliá
Ia". Ele informou que o Diretório

municipal do PFL reuniu-se na

sexta-feira passada (10) e refor

çou o apoio a Pasold, descartando
a possibilidade de rompimento,

Sobre os boatos em torno da

inclusão do PMDB à frente de

partidos que compõe a coligação
Mais Santa Catarina, que elegeu
o governador Esperidião Amin

(PPB), Bauer disse que os líderes
das legendas não descartam
nenhum partido. "Se pudermos
ampliar a frente e apresentarmos
um nome de consenso, que
possa aglutinar pessoas e pro
jetos, será a melhor solução para
Jaraguá do Sul", argumentou,
afirmando que a postura do

deputado Ivo Konell (PMDB) na
Assembléia Legislativa "temsido
séria e responsável", "Política é
a arte de unir pessoas com os

mesmos objeti vos, que os exer

cem de maneira diferente", jus
tificou.

Na opinião do vice-governa
dor, os partidos devem discutir

projetos para o Município e não

nomes para disputar as eleições
do próximo ano. Com relação às

declarações do prefeito que é

candidato à reeleição, Bauer disse
que Pasold é candidato do PSDB.
"Acho que todos os partidos
devem lançar candidatos. Dou
meu apoio pessoal a ele, mas é

preciso saber se.sua candidatura

agrega e se é a melhor alternati va

FONE/FAX: (047) 373-0027

ELogio: Bauer disse que postura de Konell é séria e responsável

para a cidade", ponderou, confir
mando que o governo do Estado
tem interesse em formar a coli

gação Mais Santa Catarina na

maioria dos municípios.
LANÇAl\1ENTO - Bauer ex

plicou que não lançou nenhum

nome para candidato a prefeito
no ano que vem, "Apenas sugeri
nome de algumas pessoas que

poderiam administrar Jaraguá do

Sul com seriedade e agregar par
tidos", defendeu-se. Em recente

entrevista à imprensa local, o vi

ce-governador apresentou o no

me dos empresários WandérWe

ege (Malwee Malhas) e Eggon
João da Silva (GrupoWeg), além
do médico Vitor Bauer Júnior co
mo candidatos em potencial para
disputar a Prefeitura no próximo
ano.

-

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo presente edital ficam convocados todos os

associados da Sociedade CEMITÉRIO ECUMÊNICO
JOÃO PESSOA, para Assembléia Geral Extra

ordinária, que realizar-se-á no dia 2 de outubro de

1999, nas dependências do salão da Comunidade

Evangélica, neste município, com início às 15 horas
com a seguinte

ORDEM DO DIA

1 - Alteração do Artigo 1 Q dos Estatutos da Sociedade,

Jaraguá do Sul, 16 de Setembro de 1999.

WALTER EGGERT
Preso Conselho Fiscal

HILBERTO FRITZKE
Presidente

Escritorio Contábil Buchmann S/C Ltda. comemora 25 snos de atividades.

Agradece aos clientes; amigos, funcionários e a todos que durante estes 25

anos nos distinguiram com sue confiança e honraram com sua preteréncia.
1974-1999

acusações de Berns,
afirmando que não o impediu
de ter acesso aos

documentos. Quanto ao

requerimento, o presidente
disse que Berns não

especificou o motivo.
- A Câmara tem normas

internas que precisam ser

respeitadas. Berns já viu os

documentos mais de uma vez

- assegurou.

rp

Na sessão da última segunda-feira (13), os vereadores de Jaraguá
do Sul, além das indicações de práxis, votaram nove projetos de

lei. Destes, sete eram referentes a nome de vias públicas,
O costume em trocar nomes de ruas; avenidas e praças não é
recente, mas passou dos limites. O problema não é privilégio de

Jaraguá do Sul, em todo o País, nenhurr{ político perde a

oportunidade para fazer sua média com o eleitorado, o que não é
nada de mais. A questão é que a verdadeira função parlamentar

fica relegada a segundo plano,
A Câmara de Jaraguá do Sul tem se mostrado o paraíso desse

esporte preferido pelos vereadores para conseguir votos, o que
tem gerado rivalidade e contribuído para aumentar as picuinhas,

Reclamação
O suplente de vereador Antônio Berns (sem partido) denunciou
que a direção da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul não

permitiu que ele tivesse acesso aos documentos referentes ao

processo de licitação e execução das obras da Avenida Prefeito
Waldemar Grubba.

Fez um requerimento ao presidente Alcides Pavanello (PFL)
reforçando a solicitação que, segundo ele, foi indeferido.

O artigo 5" da Constituição federal assegura a qualquer pessoa
acesso a informações públicas, é só conferir.

Contraponto
Pavanello rebateu as

Olho vivo
O ex-governador do Ceará Círo Gomes (PPS), candidato à

Presidência da República no ano passado, esteve ontem em Balneário
Camboriú abonando fichas de filiação dos novos socialistas.
Filiaram-se ao PPS o prefeito de Rio do Sul, Nodgi Enéas

. Pellizzette, o diretor do Hospital Santo Antônio de Blumenaue
Fernando Vianna, vereadores e secretários de Balneário Cambor'''

Segundo o presidente estadual da legenda, deputado Jaime Duarte. °

PPS é o partido que mais cresce, tem 80 comissões e diretórios,
quatro vice-prefeitos, 30 vereadores e, agora, um prefeito,

I

Aliás
As câmaras de vereadores da

Região da Amvali muito ou .

quase nada fizeram nesses dois
anos e meio de.legislatura, a
não ser indicar obras e dar
nome às vias públicas.
Indicação de obras qualquer
munícipe pode fazer. Cabe ao

Executivo acatar ou não.

Quanto a nome de ruas, é uma

armadilha para enganar eleitor
bobo,
Fiscalizar o cumprimento das
leis e a execução do orçamento
que é bom."

.

�ADD/Makler]
ÉMAlSSEGURÚ

Conheça todos os nossos serviços nas área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

Mistério
Respondendo sobre a

possibilidade do PMDB de

Jaraguä do Sul integrar a frente
de partido, o vice-govemador

Paulo Bauer (PFL) disse que não

há nenhum impedimento,
afirmando que o deputado Ivo

Konell (PMDB) "tem tído na

Assembléia uma postura séria e

responsável", O govemador
Esperidião Amin (PPB) também

tem elogiado Konell. É muito
fubá para pouco angú,

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

ß�\)ßßßç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Justiça decidirá impasse
na construção civil em JS

Conart participará da bienal
,

,

internacional de arquitetura
Jaraguá do Sul - Patrões e

empregados da construção civil

não conseguiram chegar a um

acordo sobre o reajuste salarial.

A primeira audiência de concilia

ção está marcada para a próxima
quarta-feira, às II h20, na Junta

de Conciliação e Julgamento. Os
patrões oferecem 3% de reajuste
salarial, sem incorporar aos salá
rios admissional e normativo da

categoria, pagos em duas parce
las iguais de 1,5%, a primeira em

setembro e a outra em janeiro do

próximo ano.

O Sindicato da Construção Ci
vil edoMobiliário querrepasse in

tegraI do INPC do período,
4,16%, piso admissional mínimo
de R$ 241,00 e pagamento de

75% para horas extras. "Houve

avanços na negociação, mas te

mos o compromisso de negociar
o que foi aprovado em assembléia

pelos trabalhadores. Não pode
mos abrir mão do INPC integral e
deumpisoadmissional mínimode
R$ 241,00", declarou o presi
dente do sindicato, Riolando Petry.
A última reunião entre as duas

partes aconteceu na tarde de se-

gunda-feira (13), quando se ten

tou assinar o Acordo Coletivo de

Trabalho. A comissão de trabalha

dores, integrada também pelo dire
tor do sindicato de São Bento do

Sul, Vilmar Kanzler, apresentou
como contraproposta o repasse do
INPC, piso admissional (pagos aos

serventes com até 60 dias na em

presa), que iria para R$ 251,00
após a efeti vação, e ao salário nor

mativo (pagos a pedreiros e

carpinteiros) de R$ 350,00.
A contraproposta foi justi fica

da por Petry como o mínimo

possível para a categoria. "Afinal,
estamos há um ano sem qualquer
reajuste salarial", completou. Ele
informou ainda que, além das
cláusulas econômicas, a comis
são reivindica avanços nas cláu

sulas sociais, como o retorno do

aviso prévio indenizado, o forne
cimento de medicamentos pelas
empresas, por meio de vale-far

mácia, e produtos de higiene pes
soal. Os trabalhadores querem
ainda a participação do sindicato

nas eleições da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Aciden

tes de Trabalho).

Edson Juhkes'CP

Empresa concorre
com projeto
arquitetônico
daCMC

Jaraguá do Sul - A Conart
- Arquitetura e Design - vai par
ticipar da 4" Bienal da Mostra In
ternacional de Arquitetura, que
acontece de 20 de novembro a

25 de janeiro, no Pavilhão Ciccilo
Matarazzo, em São Paulo. A em

presa' concorre com o projeto ar

quitetônico da CMC (Central de
Marketing e Comunicação), de

cerca de 650 metros quadrados,
numa composição de estilos, inau
gurado em março deste ano. A bie
nal reunirá projetos arquitetônicos
de todo o mundo, premiando os

mais arrojados e criativos.

Há quatro anos no mercado
da região, a Conart vem desen
volvendo projetos "sob medida",
como faz questão de anunciar o
diretor Reinhard Matthias Con

rads, principal responsável téc
nico da empresa. Recentemente,
venceu o concurso promovido
pelo Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul) para a elaboração
do projeto da nova sede da enti

dade, a ser construída ao lado do
Centro Cultural, no Czerniewski.
Mais sete empresas participaram
do concurso.

- A Conart fará a supervisão
geral da obra. Mas a construção
estará sob a responsabilidade da

Proma - informou Conrads,

I ARAFUSOS· PORCAS - ARRUELAS

HlNE/FAX: (047) 371·00111

Desafio: Conrads aposta na técnica integrada à criatividade

acrescentando que as obras ini
ciam ainda neste mês, com previ
são de conclusão em novembro
do próximo ano. "A Conart parti
cipa do concurso nacional da Pre
feitura de Jaraguá do Sul que de
finirá o projeto para o Centro Ad

ministrativo Municipal. O nosso
,

projeto está em fase de conclusão
e vamos entregá-lo no dia 30 de

setembro", completou.
Durante esses quatro anos de

atividades, a Conart desenvolveu

projetos para quase todas as em

presas da região, com destaque
para o ginásio esportivo da Re

creativa da Marisol, reforma do

prédio administrative daMajú, de
Blumenau; e da Duas Rodas In

dustrial, e adaptações no edifício
da administração daMalwee Ma

lhas, além de outros 12 projetos
residenciais. "Aceitamos qualquer
tipo de projeto, não importa o ta-

manho. Sempre vamos, achar
uma solução para os clientes. Pro
curamos um resultado q.t:le,�
bine praticidade, conforto e segu
rança", declarou, informandoque
a empresa está desenvolsendo
projeto para um supermercado
no Rio Grande do Sul, de aprpxi'
madamente dez mil rnetrös qna-

• 4"
drados de área. ,"i ,.:

Na opinião de Conrads, �ár·
quitetura exige do profisslonal
mais do que conhecimentotéc
nico. "É preciso estar atento
aos estilos e aos padrões 'defi
nidos pelos clientes. Nossafilo
sofia é qualidade com diälogo",
disse, apontando as diferenças
entre as construções. EJ� lem
brou que a empresa também
desenvolve projetos de design
industrial para móveis, máqui
nas e objetos utilitários, além de

ambientes.

1- �I�.IIEI� ----------,

, O O Grupo Breithaupt inaugurou, na segunda-feira (13),
, o hipermercado compacto de Guaramirim. Com quase dois

, mil metros quadrados de área, o empreendimento oferece

, mais de 40 mil itens entre produtos de supermercado, mate
[rial para construção, máquinas e ferramentas, eletrodo
, mésticos, móveis, brinquedos, entre outros.

,
, O Schroeder é o 55" Município catarinense em arrecadação do

, ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o

,.único junto com Guaramirim a obter crescimento de 9,72% deste

,Imposto no valor adicionado.

, O Corupá ocupa a 778 posição em arrecadação do ICMS,
, Massaranbuda é o 57°, Barra Velha o 122° e São João do

,ltaperiú o 137°.

, O O Núcleo das Farmácias da Aciag (Associação Comercial,
'Industrial e Agrícola de Guaramirim) definiu aplicar 12% de

'desconto nos medicamentos comercializados nas farmácias
, conveniadas à Aciag, nas compras à vista.

: � Está marcada para o dia 25 de outubro a eleição da nova
ldiretoria da Aciag, com posse no dia 11 de novembro.
--------------------�

Oficinas discutem desemprego
Jaraguá do Sul - O Progra

ma Integrar (Requalificação e

Qualificação para o Trabalho)
promove hoje, a partir das 8 ho

ras, na Igreja Santa Ana, no Bair
ro Ana Paula IV, a Oficina Peda

gógica "Desemprego: você me

rece isso? O objetivo é promover
discussões com as comunidades
sobre a, altcrn.uiva-; ele �L'ra\'iio

de emprego e renda.
A oficina contará com pales

tras sobre di ferentes temas. A

professora da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaragua
ense) Leandra Boer Porsa, mestre
em Educação pela Universidade
de Santa Maria e doutoranda na

Universidade de Havana/Cuba,
rad análise dc conjuntura do

"Brasil atuai".
O coordenador da Campanha

da Fraternidade de 1999, Raul
Sérgio Larsen, aborda o desern

prego, com o tema: "Somente a

solidariedade pode acabar com o

desemprego". O evento COntará
ainda com a oficina: As orga
nizações e os desempregados,
entre outras atividades,

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBAfIZADO
,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

.. assuliÇOgadOS Associados
OAB/se 3437-B

.....

!"'
"

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-751lIFax: (047) 372-1820 --"
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arti sta goi ano, q ue será
realizado no Shopping Porto
das Águas, a partir das 22

horas. Obviamente que o

público feminino será maioria.

.

l L'gocki de Blume/lau,
b 1 da noite jaraguaellse

.
.

J
.

. os em a os

P la curtindo, juntUl ios,
Femando e Anna au.

orado Dame L ,
.

lilai/le K da Rocha e o '��11l do Clube Atlético BaependL
do Presença nos sa oes

-

marcan

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

Dinlio, do Capital lnicial, solta a voz logo mais ii
noite na Boate Notre

CJ :1rC§ft'1hiB9t"
Pertencente à produtível safra
do rock nacional dos anos 80, a

banda brasiliense Capital
Inicial é a atração maiordeste
final de semana em Jaraguá do
Sul. Dinho Ouro Preto (voz),
Loro Jones (gu i tarra), e os

irmãos Flávio (baixo) e Felipe
(bateria e violão) Lemos
estarão no palco da Boate'

Notre, neste sábado (18), para
apresentação do show Atrás
dos olhos, título do último
trabalho da banda, gravado em

Nashville e produzido pelo
americano David Z (já
trabalhou com Prince, Fine
Young Cannibals, Billy Idol,
entre outros). A apresentação
do Capital Inicial é a chance
dos jaraguaenses reviverem os

bons momentos do rock
nacional dos anos 80 e início
dos 90, quando se ouvia o som

autêntico de guitarra, baixo e

bateria, em canções
despretenciosas e de letras

inteligentes. Música urbana,
Fátima, Independência, Todos
os (adas, Be/os e malditos. O

passageiro, 1999, O mundo e

Hobby Vídeo Locadora e O

Boticário (Calçadão).

..... BAINHA
Com promoção assinada pela
Banda de Metais e Percussão
do Colégio São Luís e

coordenação de Maria
Elisabeth da Cruz e Sérgio
Freitas, acontece, no próximo
dia 2S (sábado), a partir das 21

horas, no Ginásio de Esportes
do Colégio São Luís, a escolha
da Rainha dos 120S Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. A
veterana Banda 4a Redenção,
de Itajaí, agitará a moçada.

[J J1'MfB,XtjiU_
As gri fes underwear Fru i t de

La Passion, La Perla, Lady
Paris, D'Oro, Valisére, Darling,
Uorno Oggi e Valfrance
apresentam, na próxima 'sexta

feira (24), na Cervejaria Mein

Bier, em Balneário Camboriú,
as suas coleções Primavera/
Verão 2000. "Sonho de uma

noi te de verão" será o tema da

quente noitada. Após o desfi le,
haverá show com a Banda
Chero .

� LEONABDO
Fãs catarinenses do cantor

Leonardo estarão neste sábado

(18) em Porto Belo para
assistir a um supershow do

®

QUICK.
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

Eu vou estar são apenas alguns,
dos liits que estarão sendo

�

C
executados pelo grupo nesta

noite. Ingressos antecipados, a

R$ 12,00, estão sendo
vendidos na Choperia da Praça,

DISQUE·LANCHE
371-5309

Os grupos jaraguaenses
Portal Gaúcho e Cantos do
Sul serão os responsáveis
pela animas:ão de grandioso
fandango, neste sábado (18),
a partir das 22 horas, na sede

campestre do CTG Laço
Jaraguaense. O arrasta pé é

apenas uma das atrações da

3a Festa da Integração
Gaúcha, que iniciou n a tarde
de ontem e vai até amanhã,
com extensa programação.
Os ingressos antecipados
estão disponíveis no Posto

Marcolla, Hobby Vídeo

Locadora, Posto 'Marechal e

De rn archi Carnes. Valor: R$

7,00. No dia do baile serão
vendidos a R$ 10,00.

[J )fb'í!'lii!0;;.tl
O cantor Lulu Santos, em

turnê por Santa Catarina,
invade o palco do

Centreventos Cau Hansen,
em Joinville, neste domingo
(19), a partir das 19 horas.

Os ingressos estão à venda
nas lojas e revendas da

Global Telecom

IS' LABORSAD,
Labor arorio de Análises Clínicas LIda.

1989 - 1999
10 ANOS A SERVIÇO DA

,

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 313-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. A casa do colonizador em

estilO enxaimel, na entrada
da cidade, denuncia
território germânico. Na lista
telefônica e nos

estabelecimentos
comerciais, sobrenomes

complicados indicam a

origem da população. As
festas de costumes alemães

proliferam durante todo o

ano ... Serájsso sinônimo de

identidade cultural ou
investimento de marketing?
Produto da migração de três

etnias, engrossadas com a

entrada de trabalhadores de

outros estados, Jaraguá do
Sul segue os rumos de
Blumenau e Joinville - a

tentativa de manter a

imagem enganosa de
colônia alemã é vendida
como atração turística - mas

se esforça, atrav�s de
núcleos isolados, para
manter os valores culturais
dos imigrantes que
fundaram a cidade.
Cada vez mais relegada a

recantos no interior dos

municípios, a parcela de
colonos que conserva a

língua (geralmente defasada,
ou em forma de dialetos), e
os costumes alemães, é
reduzida à medida que as

gerações interessadas não

E- R o CORREIO DO POVON

ra
18 DE SETEMBRO DE 1999

cultura - lazer - entretenimento

se renovam. A própria
arquitetura da cidade,
excetuando-se os prédios
preservados por particulares
ou em processo de
tombamento pelo
Patrimônio Histórico, revela
uma Jaraguá do Sul

miscigenâda, que a partir da
década de 50 incorporou
estilo moderno, com linhas

simples, traçados lisos e

quadrados. Em sintonia com

o que há de novo, cada vez

mais a cidade se afasta das

origens, conveniente com

as intenções do chamado
processo de globalização, já
que o povo que não tem
valores não sabe quem é. O
historiador Egon Jagnow diz

que o processo de
abandono da tradição e dos

costumes inicia-se ainda na

2ª guerra mundial, com as

imposições nacionalistas de

Getúlio Vargas.
Exemplo de reação das

diversas etnias em relação
ao apagamento da memória,

provocado pela perda da

cultura de origem, o Centro
de Cultura Alemã de Jaraguá
do Sul esforça-se para
preservar a identidade do
colonizador. Não seduz

participantes abaixo dos 30
anos, dadas as dificuldades

Fragmentos de
; .

memoria
Edson JunkesiC P

Isolamento: reduto� äe imigrantes mantêm traços incontundiveis da colonização

e a resistência dajuvenlude. Investe na idéia
de convívio e de troca de informações,
promovendo espaços de interação. "Estamos
perdendo nossa identidade, cada vez menos

pessoas falam a língua alemã", alerta o

presidente da entidade, Rodolfo Hufenüssler.
Ele acredita que investir na preservação dos

valores seja a única forma de garantir sua
I

continuidade. Egon Jagnow, entendendo a

cultura como processo dinâmico em

constante mudança, acredita que o

processo de preservação permita a

assimilação de valores germânicos pelas
novas gerações, o que já justificaria o

esforço, ainda que as transformaçöes
sejam inevitáveis. Continua à página 3

_IIII�( Estofados
.

m, W'_ KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos tambémmóveis em aço sob medida 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 - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estudantes conhecem
o CESJS/Ferj

Alunos das terceiras séries do

segundo grau das escolas das redes
de ensino público e particular de
Jaraguá do Sul e região estarão

visitando o Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul até a

próxima segunda-feira, dia 20.
O objetivo das visitas é. auxiliar

o estudante a escolher o curso

universitário, através da apresen
tação dos diversos cursos de gra
duação.

Os alunos estão sendo recebi
dos no campus do CESJS/Ferj
pelos diretores, professores,
funcionários e pelos chefes de

departamento que apresentam os

cursos oferecidos pela instituição.

Ferj inaugura Empresa Júnior
O Centro de-Ensino Superior de

Jaraguá do Sul (CESJSlFelj) inaugu
ra, nesta quarta-feira, a Empresa Jú
nior, umaproposta do Departamento
deAdministração. O evento fazparte
da solenidade de inauguração da 1 a

Semana de Administração.
A Empresa Júnior é uma asso-

I

ciaçãocivil, 'sem fins lucrativos,
constituída por alunos do curso de

Administração, que desenvolve

projetos de consultoria para empre
sas, sob a coordenação e orientação
de professores. O objetivo da Em

presa Júnior é oportunizar aos alu
nos a prática dos conhecimentos'

acadêmicos, colocando-os em

contato direto com 'o mercado de
trabalho e, ao mesmo tempo ,'
oferecer projetos e serviços de

excelência às empresas da região a

úm preço diferenciado.

Relator do Conselho Estadual
de Educação visita o CESJS
O doutor-professor César Luiz

Pasold, presidente da Comissão de
Ensino Superior do Conselho
Estadual de Educação e relator do

processo de credenciamento do
Centro de Ensino Superior de Jara
guá dó Sul para Centro Universi

tário, visitou as instalações da
insti tuição sexta-feira (dia 17 de

setembro).
De acordo com a diretora do

CESJS, professora Carla Schrei-

ner, a comissão, que visitou a ins

tituição na semana passada, deu
voto favorável à transformação
em Centro Universitário. "O

processo segue agora para o

Conselho Estadual de Educação
que analisará o trabalho feito pela
comissão. Esta é a primeira vez,

em Santa Catarina, que uma

instituição de ensino superior
poderá se tornar um centro

universitário" .

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALl

FUNDAÇÃO EDUCACIONALREGIONAL JARAGUAENSE - FERJ

CONVÊNIOUNIVALI -FERJ

Curso de Mestrado em Ciência Jurídica
Área de Concentração em Fundamentos do Direito Positivo

RECOMENDADO NACIONALMENTE PELA CAPES (COORDENAÇÃO DE
APERFEIÇOAMENTODE PESSOAL DENÍVEL SUPERIOR)
RECONHECIDO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA - CEE/SC

OBJETIVOS
Formação dejuristas capazes de contribuir não só

para o enriquecimento da pesquisa sobre os

Fundamentos do Direito Positivo, como também

para o adequado preenchimento dos quadros
dooentes em nossos Cursos Jurídicos.

PÚBLICO-ALVO
Serão admitidos à inscrição para o processo de

seleção ao curso de Mestrado, os portadores de

diploma de Bacharel em Direito, obtidoem curso

autorizado no Brasil. Poderão, a critério do

Colegiado do curso, também ser admitidos à

seleção candidatos portadores de diploma de

graduação de Direito, emitidos por instituições de
outros países.

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Metodologia da Pesquisa
Fundamentos da Ciência Jurídica
Teoria e Prática da Política Jurídica
Hermenêutica Jurídica
Teoria Política
Teoria Geral do Direito Público

Teoria Geral do Direito Privado

Teoria Geral do Processo

DISCIPLINAS ELETIVAS
Seminários em Dogmática Jurídica Substan- /

tiva (Material)
Seminários em Dogmática Jurídica Adjetiva
(Processual)
Seminários em Política de Direito
Seminários em Teoria e Dogmática
Constitucional

CORPO DOCENTE
Prof. Dr. Cesar Luiz Pasold - Coordenador
Prof. Dr. Osvaldo Ferreira de Melo - Vi ce

Coordenador

Prof' Dra. Vera Teresinha de Araujo Grillo
Prof. Dr. Orlando Ferreira de Melo
Prof. Dr. Osmar de Souza
Prof. Dr. José Isaac Pilati

Prof. Dr. José Alcebíades de Oliveira Junior
Prof. Dr. Moacyr Motta da Silva
Prof. Dr. João José Leal
Prof. Dr. Volnei Ivo Carlin (Convidado)
Prof, Dr. Nilson Borges Filho (Licenciado)
Prof. Dr. Sílvio Dobrowolski
Prof, Dr. Paulo Márcio Cruz
Prof' MSc Francelise Pantoja Diehl

INSCRIÇÕES
Período
De 1/9/99 a 30/9/99

Documentos
Formulário de inscrição devidamente

preenchido;
Cópia do Diploma de Bacharel em Direito;
Cópiado Histórico Escolar docurso de

Graduação;
.

Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
02 (duas) fetos 3x4;
Cartas de apresentação de dois docentes de

nível superior em Direito ou de dois

profissionais da áreajurídica, que conheçam
o desempenho intelectual/profissional do

candidato;
Curriculum Virae;
Manifesto de intenção de pesquisa,
preenchido em Formulário próprio;
,Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais)

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente
ou através de correspondência postada via sedex
até 30/09/99, nos seguintes endereços:

FERJ
Coordenação de Pós-Graduação e Extensão
Rua do Imigrantes, 500 - Cx. P. 251
89254-430 - Jaraguá do Sul- SC
Fone/Fax: (047)371-0983
Horário de atendimento:

De segunda a sexta-feira, das 13h30 às 22 horas

UNIVALI

Coordenação de Mestrado em Ciência Jurídica-

CMCJ
�

Bloco 16 - 3° Piso

Rua Uruguai, 458 - Cx. P.360
88302-202 - Itajaí - SC
Fone/Fax: (047)341-76-36/341-7519
Horário de atendimento:
De segunda a sexta-feira,
das 8 às 12 horas, das 13h30 às 17h30

Número da vagas:
30 (trinta) vagas

ETAPAS DE SELEÇÃO

I - Prova escrita de caráter eliminatório, a ser

realizado em 22/10/99, com início às 18 horasque
versará sobre as segu i ntes obras:

PASOLD, Cesar Luiz. Prática de Pesquisa
Jurídica - Idéias e femimentas úteis ao pesquisador
do Direito. 2' ed., Florianópolis: OAB/SC Editora,

1999, 192 p. (LivrariaOAB/SC - fone: (048) 239-
3557

CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo
em Estados contemporâneos: os modelos da

Inglaterra, de Portugal, da França e da

Alemanha. Itajaí e Blumenau: UNIVALIl
FURB, 2" ed., 1999, 160 p.

(Livraria Univali -Tone: (047) 341-7645

U - Prova oral, eliminatória, que será realizada,
no período de 8 a 12/11/99, apenas pelos
candidatos aprovados na prova escrita, versando
sobre:

a) Mani festação de intenção de pesquisa.
apresentado em formulário próprio, que será

objeto da futura Dissertação dö Candidato;

b) Obra relativa à Ciência Jurídica, qual
seja:

BOB13IO, Norberto. A Era dos Dire�'
Trad , Carlos Nelson Coutinho. Rio de

Janeiro: Campus, 1992, 217p. Editora Campus
- fone (021) 221-5340

c) Curriculum Vitae do candidato.

Início das aulas: Março/2000

Matrículas: De 29/11 a 3/12 de 1999

Seminário de Integração do CMCJ
Data: 10/3/2000
Horário: 15 horas

Aula Inaugural do CMCJ
Data: 10/3/2000
Horário: 19 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Quem é esse povo?
Rio Cerro e do Alto da

Serra. Fato que se explica
justo pela falta de contato

com o universo exterior, ,

já que a cultura se

modifica em interação
com outra. Em isolamento,
a mudança ocorre de

forma mais lenta.

Hufenüssler lembra que
vender a imagem de

jaraguá do Sul como

colônia germânica
atualmente é enganoso, já
que os imigrantes de

outras etnias e as pessoas
de outros estados que
entraram na cidade

superam, em muito; o
número de alemães na

cidade. "Essa imagem
continuou porque os

alemães foram os

primeiros a chegar",
pondera. Se a cidade

incorporou novos valores,
no entanto, conserva

traços que lembram os

tempos de colonização.
Tipicamente européia,
jaraguá do Sul espalha-se
pela linha horizontal.

Além disso, as ruas

centrais continuam sendo

as mesmas e passam pelos
mesmos lugares, porque
"o traçado de uma cidade
se amplia, mas não se

modifica", conforme

jagnow. Até a década de

50 a arquitetura teuto

brasileira dominava.

Depois disso, o estilo

mudou e a maioria dos

traços se perdeu.
Há quem considere o

esforço na preservação do

folclore, valores e

costumes do imigrante
como espécie de

retrocesso. Para a História,
esse processo tem outro

valor. "O que nio se

perdeu a gente deve

procurar preservar porque
'esses valores enriquecem
a cultura, que é

produto de uma
J

miscinegação" ,

opina jagnow.
Discutir a identidade é

discutir justamente a

origem, as características

que definem um povo.
E quando o povo
sabe quem é, deixa-se

manipular menos.

Pelas definições da

Antropologia, preservar
uma cultura é observar

que suas características,
em conjunto, não se

percam. Língua,
costumes, trajes,
alimentação, tudo que

representa o modus

,
vivendi de um povo entra

nessa definição.
Característlcas que se

perdem, transformam-se e

renovam-se de acordo

com a influência que o

povo recebe. Os

imigrantes alemães
instalados no Brasil

sofreram um afastamento

natural, de sua cultura logo
na chegada, em função da

língua, clima e

alimentação. Mas o
historiador Egon jagnow
acredita, que o ponto
crucial pára reforçar esse
apagamento em lento

processo foi o

nacionalismo, imposto por
Getúlio Vargas. A partir da
2ª guerra, os imigrantes
foram impedidos de falar

sua língua em público e

sofreram restrições de

toda ordem. Forçados a'

assimilar princípios de

brasllldade. tiveram suas

escolas fechadas pelo
governo.
A separação física também

forçou a língua a

estacionar. Mesmo o

alemão culto falado em

jaraguá do Sul já não é o

alemão culto da

Alemanha, onde a língua
sofreu influências inglesas
e norte-americanas. "A

maioria dos nossos

alemães fala o idioma que
era comum na Alemanha

do final do século passado
ou até o início deste

século", conta jagnow. O
presidente do Centro de

Cultura Alemã, Rodolfo
Hufenüssler, preocupa-se
com o fato de cada vez

menos descenderltes
falarem a língua de seus

ancestrais. Mas em

regiões isoladas do

interior do Múnicípio, o
alemão continua sendo o

idioma natural da

população. Exemplo disso

são as comunidades do

Reduto gerl11ânico
Apenas oito pessoas

participam ativamente do
Centro de Cultura Alemã de

Jaraguá do Sul, auxiliando
nas atividades e promoções.
Mas a entidade tem muitas

pretensões, amaior delas,
(

manter viva a cultura do

imigrante alemão, fundador
da cidade. O grupo promove
a peça "Das Hoerhorn" (A
trombeta de ouvido), com
apresentação marcada para
hoje, às 20 horas, no novo
teatro da Scar. Em língua
alemã, o espetáculo do
Grupo do Centro Cultura125
de)ulho, de Blumenau
comédia sobre um velho

camponês semi-surdo que a

família ten ta roubar e
internar num asilo - deve
ter público seleto.
"Procuramos fazer
promoções para integrar os
aSSociados e às que se

identificam com a cultura

alemã", explica Rodolfo
Hufenüssler. Presidente do
Centro de Cultura ele diz

, ,

que a entidade ainda não
tem estrutura adequada.
"Estamos investindo, de
acordo com a procura",
revela. O maior desafio do
grupo é organizar a
biblioteca. Um contêiner de

livros, doados pela
Alemanha, espalha-se pelas

salas, em prateleiras ou
amontoados. As obras devem
ser catalogadas e

organizadas, mas a procura
por elas é muito pequena.
"Ainda não há freqüência na
biblioteca", lamenta o

presidente. Na sede do

centro, funcionam as aulas
de idioma alemão, uma das

bem-sucedidas promoções do
grupo, ministradas pelo
professor Germano
Korndörfer.

I Hufenüssler planeja entrar
em contato com o consulado

alemão, em Curitiba, para
buscar apoio em
atividades.

Bolsas de estudo
e intercâmbio
de pessoas estão

entre as

atividades que
ele considera
viáveis e de
fácil execução.
O grande
problema é a
falta de

interesse e

apoio. Maso
baixo interesse

não é problema
exclusivo da

entidade, outras
similares têm a

mesma

dificuldade. O

Centro de Cultura émantido
através do pagamento de

mensalidades, pelos
associados. O grupo vem

fazendo trabalhos conjuntos
com a Liga de Grupos
Folclóricos e planeja, para o

próximo ano, o Baile das

Etnias, reunindo alemães,
italianos e húngaros, as três'
principais correntes
migratórias da região. A
atividade mais tradicional é o
café colonial, realizado
periodicamente. Essa,
certamente, a promoção mais
prestigiada do grupo.

Hujeniissler: preocupação C01l/ {/ perda dos valoresAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1999

Guimarães

ViSÃO GERAL
A Vila de Itaúnas possui
menos de mil habitantes, é um
paraíso bucólico do Brasil.
Entre os anos 50 e 70, a
antiga Vila, situada namargem
esquerda do Rio Itaúnas, foi
completamente soterrada, as
areias das praias avançaram e

cobriram toda uma cidade,
obrigando os moradores a

construírem uma nova cidade
em outro lugar, embaixo de

suas areias está uma cidade

que teve no passado duas ruas
e cerca de 300 casas, duas

padarias, posto dos Correios
e escola. O único vestígio é a

ruína da primeira Igreja de
São Sebastião, e às vezes a

areia apaga tudo outra vez. As

suas dunas constituem uma

das maiores atrações turísticas

- ,

ITAU
cIdade só/erradap

do Norte do Estado. A vida
no local é rústica e simples.
Elas são um verdadeiro

desertojtendo surgido a partir
da década de 1930, com a

exploração das madeiras e

derrubadas das árvord do
Norte do Estado.

dunas continuam a avançar. O
desmatamento das florestas
tropicais tomam o solo infértil
e sério candidato a um rápido
processo de desertificação.
Nada mais é que a

transformação, pela ação do

• homem, de solos férteis em

desertos.
Se não houver conscientização
da população, a nova Vilade
Itaúnas pode ser soterrada

novamente.

Mas, felizmente, ainda foi

possível a criação de uma
reserva tlorestal, o "Parque
Estadual de Itaúnas", 1991.
Está situado em uma área de

3,6 mil hectares, composta de
restos da' Mata Atlântica,
alagados, praias, dunas,
restinga, manguezal e o Rio
Itaúnas, com águas escuras e

ricas em lanolina, onde se

pode tomar banho.

A NATUREZA i A
PRINCIPAL

ATR,AÇÃO DE
ITAUNAS

Asdançasdasdunaséum
show da natureza. Rios, mar,
céu, matas, mangues e dunas
fazem parte da bela Itaúnas

em seus 24 km de costa, no
CURIOSIDADE
Com o desmatamento as

VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMO

\

VIAGENS

Ospacotes incluem: passagem aérea desde. Curitiba, trenster
in/out, 7noites de hospedagem com café da manhã, city tour.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1999

Vende-se uma qeledeire
industrial com capacidade
para 1 boi, com 3 portas,
semina va, com pouco uso.

Tratar aqui no
CORREIO DO POVO
ou pelo telefone:

370-8649.

Vende-se em Nereu Ramos
uma chácara de 50 margas,
com Ribeirão de água, casa
de alvenaria, rancho, pasto,

luz e telefone rural.
Ponto de ônibus

em frente.
Valor R$ 35.000,00,

aceita casa ou parcela-se.
Tratarpelo telefone

371-6112

Otereço-me
para trabalhar de chacreiro
com 8 anos de experiência

e boas referências.
Tratarpelo telefone

371-5317

CONVITE
A ADAJA (Associação dos Diabéticos de

Jaraguá do Sul), convida todos os diabéticos

e demais interessados para encontro no dia

18 de setembro de 1999, às 15 horas, no
Salão Paroquial da Igreja São Sebastião.

Palestrante: Dr. Carlos Alberto Beltrani -

Cardiologista

Vende-se sítio
na Barra Rio Cerro,
próximo Malwee,
23 margas ou

negocia-se,
R$ 37.000,00.

Tratar Rua Frida Piske

Krueger, 510 - Barra

Girassollmóveis aluga casas
com 2 e 3 quartos, próximo

Posto MarcaI/a.
Bairro Água Verde.
ValorR$ 230,00.
Telefone 371-7931.

Vende-se próximo da

Paróquia São Judas

Tadeu, casa de alvenaria
com laje, de 3 atos,
copa, sala, cozinha,
lavanderia e garagem.
Valor R$ 35.000,00,
aceita automóvel ou
caminhão de frete.
Tratar na Rua dos

Escoteiros, 114,
próximo Posto MarcaI/a

Vende-se casa de 32m2
na Praia do Erwino,
terreno 14x35, fica
180m da praia.

ValorR$15.000,00.
Aceita troca por carro

ou terreno em Jaraguá do Sul.
Contato pelo

telefone 371-5301.

Vende-se mini-mercado
e açougue com todo

estoque mais equipamento.
R$ 15.000,00

Tratar Rua Rio de Janeiro,
263 - Czerniewicz

em frente Agropecuária
da Ponte

Chega de mau cheiro ... Cheqou

SANEBOX
r--------------------�

I
AMVALI seleciona I

Vende-seum I I
sobrado em Barra I I

Velha-Se. I costureira com prática e I

Alvenaria, 188m2- I
nOVO$ faccionistas

I
I I

localização central. I Apresentar-se I371�0286. .

I I
ValorR$ 55.000,00. I Rua: Levimus Krause, 34 I
Aceito carro, moto, I Bairro: São Luiz I

caminhão. I Fone: 370-8098 I
�-------------------��

BOCA-DE-LOBO COM
_ FECHAMENTO BASCULANTE/

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

110· Alvenaria cl piscina no CZERNIEWICZ - RS 68.000,00
111 - Sobrado praia de Itajuba - RS 60.000,00
112- Madeira naRua Tomaz Franciscode Goes - R$ 23.000,00·OFERTÃO
113 - Em construção, num terreno de 1.391 ,25m'· RS 38.000,00
114 - Alv. R. JoséMenegotti - NOVA BRASíLIA - de esquina cl loja - RS 105.000,00
115· Alv. Fundos da Chácara do Fruet - RS 38.000,00
118· Alv. cl 108m', num terreno de ,s22,50m', em Schroeder - RS 37.000,00

316 - ANGELO SCHIOCHET, cont/ REINaLDO RAU cl550m' - R$ 70.0oo,oolNegociável
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 cl 420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI- RS15.000,00
320 - CABO HARRY HADUCH esq. cl Ferdinando Pradi cl 2.803,50m'
321-VERSALHEScl644.00m'-RS18.oo0,oo
322· ÁREA de5.000.00m', em SCHROEDER - RS 35.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE corri área de 389.969,OOm'
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS.21.oo0,oo
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. cl NEY FRANCO· área de 625,75m'
328 - c/880;'" de área, c/ 670m' de área construída na Rua Em ílio Stein - CENTRO
329- PRÓX. DO CHAMPAGNAT cl615,35m'- RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM c/l.l 01m' de esquina - NO CENTRO

331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO / JGUÁ ESQUERDO, cl 429.00m' • RS 25.000,00 -

NEGOCIÁVEL
332 - JOSE EMMENDOERFER esq. clAMAZONAS - área de 1.133,OOm'- RS 65.000,00
333 - CHICO DE PAULA/ESQUINA cl 480.00m'.. LOTEAMENTO CORUPÁ· RS 9.600,00
334 - C/18.000,OOm'- na VILA NOVAcom vista espetacular - RS 25.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"
Rua Felipe Schmidt

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

E-mail: http://www.netuno.com.br/habitat
201 - Troca-se sala - CENTRO MEDICO ODONTOLÓGICO por terreno residencial
202 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada mais financiamento
203 - JACÓ EMMENDOERFER c/I suíte + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 - Entrada mais financiamento
205 - No Con], Residencial IMIGRANTES c/ 2 quartos. e 2 bwc - RS 40.000,00
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - c/2 quartos e 2 bwc - RS 45.000,00
207 - SALA COMERCIAL - no MARKET-PLACE - c/vaga de garagem em 24x R$ 2.000,00
(CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"Próx. Rodoviária c/I suíte + 2 quartos
209· ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + finane.
210- PiÇARRAS, com 1 suíte + 2 quartos, c/ elevador - RS 53.000,00
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODlNI" com 83,00m'

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO
PARA ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL,

OFERECENDO PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
VENDAS 401 - APTO. e/3 qtos e 2 bwe na Rua Joinville - RS 420,00

402 - SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 10 andar - CENTRO· RS 250,00
403 - Apto.'cl 3 quaartos no RESIDENCIAL AMIZADE - RS 300,00
404· APTO. NOVO - RESIDENCIAL ÁGATA - cl 1 suíte + 2 quartos - RS 480,00
405· SALA COMERCIAL cl 45m' - RUA PRESo JUCELlNO, EDlE ANA ISABEL· 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 COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3 bwc
411 - CASA DE MADEIRA c/3 quartos - atrás do Juvenlus - RS 170,00
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. c/3 dormitórios + sacada grande - próx. Weg I - RS 350,00
416 - CASA EM ALVENARIA c/2 quartos - Bairro São Luís - RS 200,00
418 - GALPÃO INDUSTRIAL c/200m' c/ trifásico - Centro· R$ 400,00
421-SALASCOMERCIAIScl60m'. 120m'e 150m' ·PRÓXIMOWEGI
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - c/ mobília - Ótima
para consultório ou escritório
425 - GALPÃO INDUSTRIAL c/120m' - Na Ep. Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt - R$ 400,00

TERRENOS
301 - RUA VICTORMEIRELLES, MOLHA cl600m' - próx. Pre!. Municipal· RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m'- Edificado com casa antiqa
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA· RS1oo.000,OO
304 - AV. MARECHAL DEODORO cl 1.930, 18m' - RS 380,000,00' PARCELADO
305 - TERRENO cl 572,80m', nas proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RIO CERRO cl75margas, cl água, palmitos. 'árvores nativas - R$ 70.000,00
308 - Numa Lt. da ErwinoMenegotti - cl 644,oom' - RS 21.500,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPIERO"· RSI7.000,00·
310· Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar - RS 70.000,00
311- Área em SCHf.lOEDER cl2.016,OOm'PRÓX. MIGUEL COUTO- RSI5.000,OO
312 - ComercialWalterMarquardt 66Om', cl�2m de frente pi asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, cl 5.280,oom' edffieado com um galpão de 45Om'.
314 - Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃOALMA· RS70.0oo,00
315·2 terrenos cl 453,6Om', noJGUÁ ESQUERDO RS15.oo0,OO cada lote.

CASAS

101 - Alv. cl 142.00rn2, NUM TERRENOde456,00m', na VILA LALAU - RS69.500,OO
102 - Alv. cl 270,OOm' - noMo - CENTRO - 1 suíte + 3 quartos + 1 bwc, salas jantar/ estar
cl lareira.permuta cl apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário deCarnboriú
103 - BARRA VELHA com 3 quartos- alvenaria- RS 20.000,00
104 - TOMAZ FRCO. DE GOES, em alvenaria cl 3 quartos + dependência de emp.
105 - Alv.· SCHROEDER cl 108m', terreno cl 450m' - RS 12.500,00·OFERTÃO
106 - OFERTÃO, alv no BAIRRO SÃO Luis, Entr. RS1 0.000,00 + PARCELAS/R$
SOO,OO'Mês
107 - Alv. LOT. CHAMPAGNAT • AMIZADE - RS 53.000,00
108· Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobihado- R$ 55.000,00/ Troca por
Imóvel em Jaraguá do Sul, carro - Bem negociável
109 - LOT. PRADI- JGUÁ ESQUERDO - sobrado em construção- RS 60.000,bo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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" Rio Cerro I com 2 qtos, demais dependências, terreno com

375,00m2 • R$ 12.000,00
" Casa Vila Nova . com 1 suíte, 2 qtos, demais dependências _

Valor á negociar
" Casa Vila Lenzi, Rua Victor Rozemberguer, com 3 qtos, demais
dependências (nova) • R$ 42.000,00
" Sobrado Rua Alb.erto S. Dumont » VilaLalau COIII 318,00m2, 1

suíte, 3 qtos, demais dep. 'COllI portõ eletrônico . Valor Negociável
,;, Residencial Miranda Mista, Nova, após Malwee, com 2 qtos,
demsi dep.. R$ 16.000,00
" Aptos Edifícios Isabella . Rua Proc. Gomes de oliveira, COIII 1

suíte, 2 qtos, demais dep, piscina, churrasqueira coletivam entrada
+ parcelamento..
* Sobrado inacabado Vila LAlau, esquina com Rua Alberto S,
Dumont, com 4l8,00m2, sendo 1 suíte, 2 qtos, demais dep., parte
térrea sala comercial, valor negociável <'

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

Fone: (047) 372-1594CHäve
VENDE Comercial

Reinaldo Rau,
com 30,00m2 -

R$ 25.000,00

TERRENOS
" Terreno Ilha da Figueira com 350,00m2 (l4x25) - R$ 8.500,00
" Terreno Loteamento Iuventus com 375,00m2 (l5x25) • R$
10.500,00 \,
" Terreno Rua José Krause » Vila Nova com 385,00m2 (14x28) -

R$ 27.000,00
* Terreno Próx. Vieirense - Vila Lalau com 392,00 (14x28) - R$
19.000,00
'" Terreno Rua Erwino Menegotti • Vila Rau com 383,00m1
(49x14) - R$ 20.000,00
* Terreno em Corup

â

próx. seminário com 4.200,00m1 - R$
12.000,00
* Lotes Residencial Miranda após Malwee, com 325,00m2
(13x25) entrada + parcelamento
" Terreno Lot. Versaillies com 605,00m2 (15x40) . Valor

Negociável

CASAS

CRECI612-J

Casa Rua José T.

Ribeiro (Lateral) ,COllI
248,00m2, sendo 2

suítes, 1 qto, dentais
dependências,

garagempara 3 carros,

churrasqueira, terreno
com 1.200m2 (30x40) .

R$ 100.000,O()
Casa rua das

Acácias - Ilha da

Figueira - Prôx.

Ponte Weg, COIII
80,00m2, 2 qtos,

demais

dependências - R4

20.000,00

Terreno Kill 72,próx. Posto
Rainha, com 10.000,001112
de frente para RR-IOI
com galpào de madeira,
casas de madeira, loja,
área totalmenie plana -

1'0/01' à negociar

Parque Aquático [unk es

em Schroeder

34.000,00m2 (170x200)
contendo 4.lagoas, casa

çm construção, churrasqueira, lanchonete, tobogam,
maior da região, 3 piscinas, excelentepara recreativa
R$ 100.000,00 - negociáveis

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

Imobiliária Menego1ti Ltda.

Vende-se terreno localizado no Bairro Ilha da

Figueira (R. José T. Ribeiro - fundos) - Valor:

R$ 75.000,00 (negociável)

Sala 1 - Jaraguá do Sul

,�",..•.
,

.""IMOBILIARIA

,MENEGOTII
CRECI W 550-J

VENDA

ÁREA DE 10.000,OOm2

CASA EM ALVENARIA

Localizada na Rua
Friedrich Wilhelm
Sonnenhohl- Vila Lalau
com área de 140,00m2 �
Terreno com 675,OOm2

CASA EM ALVENARIA

Localizada na Rua
João Baptista Rudolf
- Bairro Amizade -

com área de

440,00m2 - com 3
suítes e demais

dependências

CASA EM CONSTRUÇÃO LOTE FINANCIADO

Localizado no Bairro Vila
Rau com .entrada de

R$ 2.500,00
'e o saldo financiado
em até 60 meses

Localizada na

Vila Rau, com
área de 70,00m2
Valor R$
8.000,00 e

assumir
financiamento

IMÓVEL PARA COMÉRCIO
LOCAÇÃO

IMOVEL COMERCIAL ,',Localizada
na Rua
Erwino

Menegotli
com área
de

128,00m2 -

Terreno
com área

Sala térrea nas proximidades
doAngeloni
Aluguel: R$ 200,00

Sala Av. Mal. Deodoro da Fonseca
ao lado Consórcio Amauri

Aluquel: R$ 400,00de 659,75m2
(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

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

�

ua: Tufie Mafud. 86. 1 anual' 2

orm. cl garagem - R$ 335,00

Rua: Roberto Ziemann, 413 -

Czerniewicz -:-3 dorm.cl garagem -

R$ 300,00

Rua: Proc. Gomes de
Oliveira, 1320 -

Edifício Isabela -

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

garagem R$ 400,00

Rua: João

Marcatto, 13 -

3° andar -

Centro -

Área:
62,13m2-
Valor R$

25.000,00

VENDE-SE
•

Excelente loja localizada no centro de Jaraguá
do Sul. Ótimo Ponto Comercial com estoque e

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

Casa de madeira - Valor R$ 15.000 +

financiamento. Tratar Rua 931, 62 - Lot.
Constantino Pradi - Jguá Esquerdo - telefone pl
recado 973-9260 com Vilma

SAOPAULO

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

IMOBIliÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

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

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

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser
IIA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

Este ano também fomos premiados por
mais duas e,mpresas de pesquisa e

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@[Q)[f{I �QJJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cl iente.

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

R$ 500,00

Rua: Jorge Czerniewicz, 889 -

Czernie-wicz - -2 dorm. cl garagem -

R$ 350,00

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

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

Edifício Dianthus -

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

dorrn. + dep. emp. + 2

vagas de garagem
R$ 500,00

Av. Mal.
Deodoro da

Fonseca, 583,
frente Matriz -

Centro - 2
dorm. cl

garagem.
R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDAS
APARTAMENTOS

Cód, 3001 - Ed. Eldorado - centro - suíte, 2 qtos
- R$ 65.000,00 - aceita parcelamento
Cód. 3009 - Ed. Monte Cario - suíte, 2 qtos - R$
90.000,00 si acabamento final
Cód. 3013 - Ed. Silvio Pradi - centro - suíte, 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
suítes + 2 qtos, 2 qaraqens - R$ 180.000,00
Çód. 3029 - Ed. Agata - Novo cl suíte, 2 qtos,
sacada com churrasqueira - R$ 90.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2

qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3031 - Centro - com suíte + 2 qtos, sacada
com churrasqueira. Entrega em dezembro/99. -

R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suíte, 2

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

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

CASAS DE ALVENARIA
Cód, 1003 - Centro - cl 190m", 3 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1007 - Centro - cl 300m", cl suíte + 2 qtos -

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - cl 120m", 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1016 - Centro - cl 331m2, cl suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1022 - Centro - cl 150m2, cl 4 qtos - R$
90.000,00

'

Cód. 1024 - Centro - cl 176m2, ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m2 cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1 028 - Centro - com 4 qtos - R$ 120.000 ,00
- Aceita apto
cód. 11;31 - Centenário - cl 140m2, 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1171 - Czerniewicz - cl 144m2, cl suite + 2

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

Blumenau.
Cód. 1193 - Figueira - cl '200m2, cl suíte + 2 qtos
- R$ 75.000,00
Cód. 1212 - Jguá Ésquerdo - cl 90m2, cl 3 qtos -

R$ 32.000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00 .

Cód. 1271 - Próx. Prefeitura - cl 270m2, cl suíte,
3 qtos, piscina - R$ 110.000,00
Cód. 1352 - Vila Nova - cl 376m2, cl suíte, 2 qtos,
piscina - R$ 240.000,00
Cód. 1353 - Vila Nova - cl suíte T 2 qtos, cl
piscina - R$ 100.000,00
Cód. 1355 - Vila Nova - cl 394m2 - sobrado, cl 4
suítes - R$ 315.000,00
Cód. 1373 Vila Rau - Nova, cl 191 m2, cl suíte, 2

qtos - R$ 92.000,00
Cód. 1984 - Corupá - cl 298m2, cl suíte + 2 qtos
- R$ 115.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1291 - Vila Lalau - cl 96m2, cl 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

Aqosto, c/3 qtos - Terreno cl 616,87m2 - R$
50.000,00

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m2 - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1.020m2
- R$ 60.000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinaldo Rau, cl 975m2 -

R$ 280.000,00
.

Cód. 2014 - Centro - 421 rn2 - R$ 25.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
Cód. 2093 - Vila Lalau - R. Bernardo Dorn-busch.
cl 421 m2 - R$ 37.500,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018rn2
- R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m2 - R$ 13.000,00 -

próx. Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Satler ' Barra cl 346,62m2 cl
asfalto - R$ 10.500,00
Cód. 2114 - Res. Papp - Barra - cl 430m2 - R$
16.000,00 .,

Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - cl
420m2 - H$ 22.500,00 cl asfalto
CM. 2175 - Czerniewicz - cl 1.141 ,40m2 - 'R$
25.000,00

.

Cód. 2193 - Figueira - Lot. Juca cl 337,50m2 - R$
12.500,00
Cód. 2216 - Jguá Esquerdo - cl 479,10m2 - R$
2'7.000,00

-

Cód. 2231 - Rod. João Lúcio da Costa - cl 1.350m"

AMIZADE - cl 200m2, cl suite + zqtos
Terreno cl 1.140m2 - R$ 130.000,00

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

R�'150.000,00

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

BARRA - cl 150m2, cl suite + 2 qtos - R4
86.000,00

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

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

CENTRO - sobrado cl 140m.2, cl suite + 2

qtos - R$ 60.000,00 - aceita parcelamento

BARRA - cl 314',56m2, cl suite + 3 qtos,
piscina - R$ 130.000,00

CENTRO - cl iSOm2, cisuite + 2 qtos -=-R$
150.000,00 - semi-mobiliado

NOVA BRASILlA - cl 230m2, cl suite + 2

qtos - R$ 96.000,00

- R$ 20.000,00
Cód. 2246 - Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - R$
24.500,00
Cód. 2271 - Vila Maba - próx. Prefeitura aluai - cl
496,80m2 - R$ 13.000,00
Cód. 2291 - Vila l.alau - cl 600,60m2 - R$ 35.000,00
Cód. 2292 - R. Waldemar Grubba - próx. Met.

Trapp cl 409,50rri2 - R$ 50.000,00
Cód. 2357 - Vila Nova - cl 355,00m" - R$ 11.700,00
Cód. 2358 - Vila Nova - cl 338m2 - R$ 29.000,00
Cód. 2373 - Vila _Rau - cl 350m2 - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - cl 337m2 - R$ 13.500,00
aceita pare.
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl
445m2 - R$ 27.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m"
-' R$ 40.000,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC logo HSBS PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS
,

".-":,::.,,:"'.::<:=.:.":,,,.'�:��;�m::::,·�w��>�){. <;

GALPÕES
Cód. 5000 - Centro - cl 290m2 - R$ 55.000,00
Cód. 5001 - Centro - térreo cl galpão e escritório.
1· piso com apartamento cl 3 qtos - R$ 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 Plaee - 4· andar
- 44,59m2 + garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4.010 - Centro - ao lado Bco Brasil - Centro
Comercial cl 7 salas - R$ 350.000,00
Cód. 4020 - Centro - 'férrea cl 117m2 - R$
90.000,00

CHÁCARAS
Cód. 4201 - Corupá - 2.000mts do centro cl
149.500,00m2, cl casa madeira e cachoeira -

R$ 27.000,00
.

Cód. 4203 - Nereu Ramos cl 120.000,00m2 -

casa alv. cl 60,00mts - 2 Krns 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 - R$ 400,00
Cód. 604 - Casa de alv. cl 1 qto - Centro - ao

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

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

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

Res. Vaira - R$ 350,00
Cód. 634 - Apto cl 2 qtos + dep. Empregada no

Ed. Jaraguá - R$ 300,06
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 c! suíte, 2 qtos - Ed. Silvio
Pradi -' R$ 400,00
Cód. 650 - Apto. cl suíte, 2 qtos - Rua Barão do
Rio Branco - Próx. Angeloni - R$ 320,00
Cód. 651 - Apto. cl 2 qtos - Próx. Weg II - R$
260,00
Cód. 654 - Apto cl suíte, 2 qtos + dep. Empregada
- Ed. Ana Paula - em frente Pizzaria Caneri - R$
400,00

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

próprio - R$ 300,00 .

Cód. 666 - Sala comI. cl 200m2 - Próx. Weg II
- R$ 520,00
Cód. 667 - Sala comercial cl 100m2 - Próx. Ed.

Isabella - R$ 400,00
Cód. 671 - Sala comI. cl 250m" (incluindo mesanino)
na R. Bemardo Dombusch - R$ 800,00
Cód. 674 - Saras comI. cl 70m2 - R. Reinoldo
Rau, ao lado Maluta - R$ 700,00
Cód. 683 - Salas comi cl soms.na R. Jorge
Lacerda, a partir de R$ 300,00
Cód. 686 - Sala comI. cl 40m2 - Market Place -

4· andar - R$ 250,00
Cód. 687 - Sala comi. cl 90m2 (incluindo
mesanino) lateral da Marechal - R$ 700,00
Cód. 696 - Sala comI. r) 80m" (ideal pl consutórío)
- 'Ed, Gardênia - próx. Barão Vídeo locadora - .R$
300,00

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

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR, BAIRRO REÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv, 115 3 Champagnat Rua Irmão Magno 65,000 Aceita Apto
Casa Alv, 60 2 I Schroeder Próx. Malhas Cayrnan 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 2 João Pessoa Rua Lat. Manoel F. Costa 25.000 Negociáveis
Casa Alv, 123 3 I Lenzi Rua Goiás, 533 65,000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac, Imóvel (-) vir
Apto OK 96 3 Amizade Res. Amizade - I ° andar 15.500 Assumir - CEF

Apto OK 147 3 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55,000 Troca por casa

Casa Alv, 90 3 São Luiz Rua João Franzner, 340 50,000 Negociáveis
Lote 450 15,0 x 30,0 São Luís Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 450 15,0 x 30,0 Rau Rua dos Escoteiros 21.000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Rua André voliolini 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 Mal. Cons, 180,000 Parcelado

Lotes 483 14,0 x 34,5 Santa Luzia Residencial Gerani un 8,000 R$ 150,00 mensais

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

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

Chácara 76000 345 x 221 Massarandubs Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho 17 Kill Centr

/'

IMOrEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Residencial GRACEKELLY Residencial LUNELLI

TERRENOS
1 • Vende-se .5 terrenos de frente para a Av. Mal.
s

Deodoro da Fonseca, com 13,50m de frente por
16,00m totalizando 486,00m' prontos para
Construir
• Vende-se terreno na Rua Walter Marquardt.

i com 40.00m de frente por 90,00m totalizando

j 1.600m'
j • Vende-se terreno na Walter Marquardr. com

j
19,00m de frente' por 100,00m totalizando
I 900m'
• Vende-se terreno de frente para a Rua Bernardo

j Dornbusch. próxin;o ao Baependi, com 1J,00m
ele frente totalizando 368,00m'
• Vende-se 4 terrenos de frente para o mar na

vizinha cidade de Barra Velha
• Vende-se um terreno próximo a Ind. de Maq.
Kreis em uma lateral com aproximadamente 480m'
• Vende-se um terreno com 20.000m' localizado

s

na Rua José T. Ribeiro, próximo ao Salã9 Vitória
• • Vende-se Lotes com uma pequena entrada e
,

resiame em aé 50 meses.

CASAS
• Vende-se uma casa de frente para o mar em

; Barra Velha com 3 qtos. salas, cozinha, garagem,
!Iavanderia, churrasqueira, toda murada

.

, • Vende-se duas casas no Bairro Ilha da Figueira,
I, lima em alvenaria" e outra de madeira - preço -

; R$ 10.000,00
i • Vende-se uma casa em alvenaria com 146m' em

� construção padrão ótimo, com I suíte, 2 qtos, I
s banheiro, lavanderia, garagem, etc. - R$ 38,000,00

• Vende-se e aceita-se apto. uma casa na Rua Martin

Sthal, Bairro Vila Nova, terreno com 14,00x45,OO
- Casa com 180111' - R$ 75.000,00
• Vende-se uma casa de madeirá no bairro Vila

Nova, próximo a' Creche, terreno com

20,00mx40,00m - R$ 5:;.000,00 - aceita-se apto.
• Vende-se casa no Bairro Águas Claras - [Iha da

Figueira, mista, COIll aproximadamente 1201ll',
com asfalto na frente - R$ 28.000,00
• Vende-se uma casa na Tifa dos Pereiras com

ampla visão pura a cidade medindo 246,00m'
terreno com' um mini-bosque - R$ 110.000,00 -

negociáveis

APARTAMENTOS
• Vende-se apartamento em construção no bairro
Vila Nova, COIH uma pequena entrada e o restaure

financiamento próprio. aceita-se automóvel.
• Vende-se apto. na Rua José Emrnendoerfcr.

com um banheiro, sala, cozinha, lavanderia, 2

qtos, garagem para 2 carros - R$ 55,000,00
• Vende-se apto. pronto no bairro Vila Nova

com 2 qtos, I banheiro, sala, cozinha, lavanderia
- R$ 35.000,00
• Vende-se urna casa no centro da cidade na Rua

Henrique Piazera, aceita-se apto - R$ 135.000,ao

SALAS COMERCIAIS
• Bairro Vila Nova COIll 22,001ll' R$ 12.000,00-
aceita-se contra proposta
• Vende-se uma saia comercial no Centro Médico

Jaraguä, em excelente estado - R$ 30.000,00 -

negociáveis

COMPRA
VENDE

ALUGA
CREC[8489

CASAS
• Alv.: 100m2 (lote com 2.500m2) bairro Estráda Nova - R$ 40.000,00
aceita troca menor valor/parcela)
• Alv.: 90m2 (lote com 425m2) bairro Vila Rau - R$ 18.000,00 - troca

por terreno próximo Vila Lenzi
• Alv.: 100m2 (lote com 368m2) Guaramirim - R$ 20.000,00 - aceita
casa em Jaraguá
• Alv.: 95m2 (lote com 385m2) Barra Rio Cerro - R$ 55.000,00 -

aceita casa menor valor
• Alv.: 105m2 (lote com 474m2) Ilha da Figueira - R$ 35.000,00 -

aceita troca por outro bairro
• Alv.: 80m2 (lote com 461 m2) Ilha da Figueira - R$ 25.000,00 aceita
troca por outro bairro .

• Alv.: 104m2 (lote com 300m2) Francisco de Paula. - R$ 22.000,00
- aceita parcela/carro
• Alv. 114m2 (lote com 504m2) Bairro Água Verde - R$ 30.000,00-
aceita troca/parcela/carro
• Mista 70m2 (lote com 435m2) Vila Rau - R$ 13.000,00 - aceita
carro/parcela

.

• Mista 70m2 (lote com 392) Ana Paula - R$ 17.000,00
• Mista 140m2 (lote com 560m2) Vila Rau - R$ 20.000,00 - aceita
troca
• Alv. 110m2 (lote com 350m2) Nova Brasília - R$ 30.000;00 - aceita
troca/carro/parcela
• Madeira 60m2 (lote com 510m2) Nova Brasília - R$ 40.000,00 -

aceita troca por cada de alvenaria
• Alv.: 150m2 (lote com 329m2) Vila Lalau - R$ 50.000,00 - aceita
troca menor valor
• Madeira 90m2 (lote com 450m2) Três Rios do Sul - R$ 14.000,00-
parcela/carro
• Mista 63m2 (lote com 403m2) Barra Rio Cerro - R$ 22.000,00 -

aceita troca/parela/ca rro .

• Madeira 65m2 (lote com 334m2) Czerniewicz - R$ 22.000,00 - aceita
casa de alvenaria

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

Fone (047) 371-2507

TERRENO FINANCIADO
Vendo com pequena entrada e o saldo

financiado em até 60 meses .

Tratar 973-3623 com Roberson
CRECI7402

Casa defronte (/0/11'/"11:. L rbun o -.!

pisos - R$ 75,()()()J)()

• Casa semi-comi. - RI/a Carlos Egert -

l'ila Baepenâi - próx. Ponte - R$
70,000,00

• Casa lia Rua Francisco Ililller - JguiÍ
Esquerdo - Prôx. ao [uveutus cl 3 qtos, 2 bwc,

cozinha, sala, lavanderia, 2 dispensas.
garagem pl2 carros - total de 200m2, terreno cl

375,001ll2 - R$ 75,000,00 - lieg, - Aceita-se

apto 110 centro

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

CASAS DE ALVENARIA
Re1.1219· Corupé . c/120m'· 2 dorm., piscina,· RS
70.000,00

'

Ref. 1240· Centro- sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS160,000,OO· Parcela
Ref. 1319· Vila Nova - c/256m2 -1 suüe + 3donn., 3 salas,
písclna- RS 110.000,00
ReI. 1337- Amizade- c/98m', 3 dorm. próx. ao Theilacker
· RS 28.000,00
ReI. 1353- Próx. Acaraí . c/260m'· 1 suíte + z.dorm .. RS
130.000,00
Ref. 1354 - Barra - 2 suítes + 3 dorm., cl piscina - 380m2
· RS 145.000,00
ReI. 1355·Barra·c/150m'-2 dorm, + 1 suite � RS95.000,OO
Ref. 1364 - Czerniewicz - c/234m2 - sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00
Ref. 1394 - W. Rau - c/21 orne - 1 suíte + demals dep. - RS
68.000,00 + linanc. RS600,OO ·17 anos (S.O. 60.000,00)
ReI. 1406· vletres . c/124m'- RS 23.500,00+ linanc. RS
103,00 p/ mês ·19 anos (S.O. 11.400,00).
ReI. 1423- Czerniewicz . c/124m'· 3 donn.· RS35.000,OO
entrada + finane. RS 390,00 -10 anos.
ReI. 1430- W. Rau· c/160m2• Uo. Renascença . RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00 ·14 anos

ReI. 1433- Amizade- c/170m2• 3 dorm .. RS 40.000,00 +

linanc.· 8 anos RS109,OO
ReI. 1434- Arniaade . Lot. Champagnat· c/240trÍ'-1 suite
+ 2 dorm .. RS 82.000,00 + linanc.R$ 1.300,00·8 anos.
ReI. 1439· Barra- Lot. Papp, c/242m2• 2 dorm. + 1 suite
• piscina- terreno c/l.209m'· RS 160.000,00

'

ReI. 1440- Jguá Esquerdo- suite +. 2 donn.· RS65.000,OO
Ref. 1453 - Nova Brasília - c/260m2 - cl piscina - 3 dorm.
+ 1 suíte- R$ 110.000,00
ReI. 1455- Tila Schuber- c/l00m'-1 suite + 2 dorm. RS
16.000,00
ReI. 1467- João Pessoa- c/140m'- 3 dorm.· RS 57.000,00
Ref. 1469 - Amizade - cl 100m2 - 1 suíte, 2 dorm. - RS

27.000,00
ReI. 1472- Jguá Esquerdo· c/141m2• 3 dorm ..

· RS
35.000,00 + financ. CEF . 8 anos- RS 225,00- (S.D. R$
14.800,00).
Ref. 1473 - Czerniewicz - c/70m2 - terreno cl 420m2 - 3
dorm .. RS 50.000,00
Ref. 1474 - Centro - cl 268m2 � 1 suíte + 2 darm. - RS
150.000,00
Ref. 1489 - Czerniewicz - cl 104m2• 2 dorrn. -terreno cl
596m' . RS 35.000,00
ReI. 1491- Estrada Nova.' próx. Rodeio- c/70m' (em
construção)· 3 dorm.· R$13.000.00
Rel.1494- W. Hau- x/141,39m" suite + 2 dorm. RS

70.000,00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa cl 80m2 + 1 casa c/63m2
· terreno c/45.333m'· RS 58.000,00
Rel.1497- Vila Rau· c/100m'· 1 suite, 2 dorrn.> RS
9.000,00 + linanc. HSBC· RS 374,00-20 anos,
ReI. 1499 . Vila üeu . c/156m' . 1 suite. 2 dorm .. RS
68.000,00
ReI. 1505 • Centro· c/260m' . suite + 3 dorm.. RS
115.000,00
Ref. 1511 - Czerniewicz - c/235m2 - 2 dorm, - salão festas
· RS 80.000,00
ReI. 1516- Jguá Esquerdo· c/180m2• 3dorm.· RS30.000,OO
Ret. 1517 - Amizade - c/230m2• 3 darm. - terreno c/420m2
· RS 18.500,00 + financ.
Ref. 1522 - Czerniewicz - c/203,92m2• 2 suítes- 2 dorm.
· RS140.000,00
Rel.1524- Vila Nova- c/221m2• 5 dorm.vz bwc- RS65.000,OO
ReI. 1528- Lto. Santo Antöno- c/eome- 2 dorm.· RS 8.000,00
Ref.1531-Amizade·C/160m'-suite+2dorm.·RS95.000,OO
ReI. 1533- Jguá Esquerdo- C/'101 ,50mL suite + 2 dorm.
· RS 57.000,00
ReI. 1534- Vila Lenz!- c/85mL 3 dorm.. RS 32.000,00
.Bet, 1535 -Ilha da Figueira - c/248m2·1 suítes + 2 darm.

· terreno c/l.200mL RS 110.000,00
ReI. 1543-Vila Lenzi- d50m2• 3 derm.· RSll.000,OO+ financ.
Ref. 1547 - Czerniewicz - cl 120m2 - suite + 2 darm. -

terreno c/435m2• RS 55.000,00
ReI. 1548- Rua Joinville (lateral) . c/98m'· terreno c/
525m' . RS 40.000,00
ReI. 1552- Amizade· Uo. Champagnat· sobrado (em
const.) c/200mL 2 suites + 2 oorm.. RS145.000,00
Rel.1553- Rio Molha- c/96mL próx. Gruta- 3 dorm.·
terreno c/500m'· RS13.000,OO
ReI. 1556- Ilha da Fiquelra . c/90mL 3 dorm.. RS25.000,00
Ref. 1557 - Vila Rau - c/90m2. 3 darm. - terreno c/845m2
· RS 25.000,00 + financ. 21 anos- RS 143,00
Ref. 1558 - Centro - c/180m2 - 4 darm. - churrasq. c/ bwc
· RS 85.000,00
ReI. 1560- Nova BrasIlla • c/60m2• 2 donn.· RS25.000,OO
+ financ. CEF.. 8 anos- RS 384,00
Rel.1563- Vila Nova- c/140m'· suite+ 2 dorm.. RS 75.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

ReI. A�52- Cond. Amizade· C/72m'· 2 dorm.· RS250,00
Ref. A-54 - Ed. Schiachet . Centro - c/182m2 - suíte + 2
dorm .. RS 440,00 . Centro
Ref. A-58 - Ed. Cristiane Manique - Centro - em frente
Canen- c/90m2• 2 dorm .. dep. emprego c/ bwc- RS 330,00

ÇASAS
Ref. B - 54 -lot. Santo Antônio - casa mista cf 103m2, 3
dorm.> RS150,OO
Ret. B - 61 - Casa alv. c/180m2 - Centro - 4 darm., 2 bwc.
garagem p/2 carros· RS 550,00

SALAS COMERCfAfS
ReI. C· 4- Amizade· R: Artur Ghunter· C/90m'· RS 380,00
ReI. C • 24- Baependi . R: Adélia Fischer, 711 . c/160m'
· 2 bwc . RS 600,00
Ref. C - 26 - Rua Joinville - d 73m2. sala - cozinha - 2bwc
· RS 350,00

TERRENOS
ReI. E ·1 . Centro· RS 330,00

ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
,

IMOBILIARIAS LTD-A.

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

APARTAMENTO
Ref. 4060 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz -1 suíte + 1 dorm.
· RS 40.000,00
Ref. 4098 - Ed. Verona -1 suíte + 2 darm. - Czerniewicz
· c/l 03.95m'· RS 48.000,00
Ref. 4101 - Ed. Verona - 2 corm: - Czerniewicz - RS
35.000,00
ReI. 4106- Ed. Juliana- Centro-l suite + 2 dorm.· RS
59.0pO,OO
Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi - cl 147m2
-3 dorm.· RS48.000,OO
Ref. 4110 - Aptos. e/1 suíte + 2 dorrn. - 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
ReI. 4118- Ed. Maquilú- centro- c174mL 2 dorm. RS
15.000,00 + linanc. 11 anos· RS 440,00· (S.O. RS
27.000,00)
ReI. 4119 . Ed. Carvalho- centro- c/198mL 5' andar - 2

garagens· RS 99.000,00 (mobiliado)
ReI. 4126- Ed. Amizade- Amizade· 3 dorm. RS 15.000,00
+ linanc. CEF 15 anos RS 370,00· (S.O. RS 28.000,00)'
Ref. 4127 - Ed. Dàrnarys- Czerniewicz - cl 110m2 -suüe +

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

.1!ji;�1,·]\�13;t,r4Wl.11Ij;t.�..
ReI. 1149- Rio Molha· Chácara c/3.500m'- Casa elv..
2 lagoas· RS 60.000,00
ReI. 3023- Estrada Garlbaldi- chácara c/184,800m"
casa alv. - água corrente - pastaçem- rancho- a 13km do

centro- RS 75.000,00
Ref. 5015 - Sala corni cf 61 ma - Centro - Ed. Chlodlni-.

Calçadão- RS 28.000,00
ReI. 5017- Sala comi c/29m'· Vila Nova . Cond, Ed.
Alberto Marangoni . RS 12.000,00
ReI. 7008- Estrada Nove- 1 galpão (inacabado) c/320m'
+ 1 galpão (pronto) c/200m'· RS 25.000,00

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
ReI. 2030- c/288m'· São Francisco do Suf . RS 6.500,00
Ref. 2038· Penha � Terreno e/5.257m2 - ao lado do Beta

Carrero . RS 20.000,00

fel. 2163 . Enseada- c/312.50m'- RS 7.000,00
ReI. 2185- Barra Velha· c/280m'· RS 4.000,OO(parcela)
Ref. 2225 . 1 terreno c/70.000m2 -Iuqar c/ vista p/ o mar
· Palhoça- Enseada de Brito· RS130.000,OO
ReI. 4133- Florianöpolia- Edil. Bes.Itarnbá- apto c/60m'
· c/ mobilia- RS 38.000,00
ReI. 4140- Ed. Caprisorrento- Praia ltaperna- c/SOm'·
semi-mobiliado- RS16.000,OO

CASAMISTA
·Rel. 1480- Corupá . c/100m2• RS 40.000,00
ReI. 1508 . Vila Lalau . c/135m'- 3 dorm .. 2 bwc- RS

30.000,00
ReI. 1549- João Pessoa- d 116m2• 3 dorm .• RS 27.000,00

TERRENOS
ReI. 2130- C/l.940m'· Vila t.enzt- R$ 90.000,00
ReI. 2147 . 7.805m2 • Centro· Próx. Kolhach . R$
195.000.00
Ref. 2150- c/450m2• Emfrenteao Salão Amizade - RS
7.000 + 12 x RS 584,00
ReI. 2155 . c/618,30m' . Lot. Sto. Antônio- Nereu . RS

9.000,00 (RS 4.000,00 + parc.)
ReI. 2192- c/4.658m'· João Pessoa- RS 50.000,00 +

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

Lugar alto, plano· RS 38.000,00
ReI. 2208- c/470m'· João Pessoa· RS 8.000,00
ReI. 2213· c/450m2• Schroeder- RS 5.000,00
ReI. 2214- c/562m" Ilha da Figueira· RS 8.000,00
ReI. 2217- c/395m' '-Vila Lalau- RS 20.000,00
ReI. 2218- C/688,50m'· Lto. Sto. Amonto- RS 9.000,00
ReI. 2221 • c/569.68m'· Centro- RS 25.000,00
ReI. 2224- c/392m'· Lot. Centenário· RS18.000,OO
ReI. 2227- c/681mL centro- RS 27.000,00
Ret. 2228 . cl 500m2 � Nova Brasília - próx. Móveis
Gomes- RS 53.000,00
ReI. 2234· c/531.75m'· Três Rios do sor- BS 6.500,00
ReI. 2233- c/642.53m'· Czerniewicz· RS 27.000,00
ReI. 2237- c/439m'· Lto. Centenário· RS 7.000,00 +

financ.
ReI. 2238 ··c/2.598,75m2• Três Rios do Sul· RS

25.000,00
ReI. 2240 • c/ 486,33m2 • Ilha da Figueira· UO.

Dlvinópolis . RS 13.500,00
ReI. 2242- c/471 ,96m'" 'Ula Nova . RS 25.000,00
Ref. 2245 - c/491 me - Vila Lenzi - Lia Piermann . RS

15.000,00
ReI. 2246- c/465m' -una da Figueira -Lto.Piazera I .

RS 9.000,00
ReI. 2247- c/604m2 -una da Figueira· RS 15.000,00
ReI. 224�· c/2.475m'· Vita Lenzi . RS 17.000,00
ReI. 2250- c/319m'- Amizade· RS10.000,OO
ReI. 2251- c/l.361mL Czerniewicz· RS 14.000,00
ReI. 2252 . c/400m2• Ilha da Figueira· em frente
Indumak· RS19.000,OO
ReI. 2253- c/448m2• São Luis· UO. Imperador· RS
10.00e,oo I
Ref. 2254 - c/450m2• Chico de Paula· próx. Menegotti
Industrial· RS 5.000,00
Ref. 2257 - e/3.500m2 - Barra - próx. Seminário - RS
125.000,00

amizade _ cl 100m2 + 2 dorm .. prox. Salão
Amizade _ R$ 27.000,00

Czemiewicz _ cl 268m2 _ prox. MóveiS Arnbience
_ em fase final de acabamento _ R$ 70.000,00

Amizade _ Lto Chanipagnat - cl 240m2 _ suite
+ 2 dorrn. _ R$ 82.000,00 + tinanc.

Vila Rau - d 1 001'l1- suíte+2 dorrn. _ terrenoa SOOr]")<, R$
9.(0),00+ financ.

Ed. Verona _ Czerniewicz . cl 103m2 _ suite + 2

dorm. _ R$ 48.000,00

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

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

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

m a rima r@netuno.c'om.br

TERRENOS
• Rua Pastor Albert Schneider (LaI. VENO VOLKMANN) • R$ 6.800,00 • A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00
+ parcelamento
• Rod. SC 416 (LOT. HAROT) Lotes - R$ 10.000,00 - A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00 e SALDO parcelamento
até 50 meses.
• Rua João Januârio Ayroso - Lote co 600m2 (esquina) - R$ , 6.000,00 - (aceita automóvel tipo POPULAR - ano e

modo 97/98 e SALDO PARCELADO
• Rua Pastor Albert Schneider (a BOOmis. da Malwee) . AS 15.000,00 - negociável

CASAS
• CENTRO - Rua João Planinschek - TERRENO com 1.036mll - edificado com uma casa de alvenaria de 2 PISOS:
Térreo - sala comercial de 90m2, garagem para 2 carros, banheiro e churtasqueira . 29 PISO: APARTAMENTO de
146m2, com 3 quartos, 2 banheiros dep. pera 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 701ll'" com refeitório. garagem e churrasqueira - RS 250.000.00 (neçociável
e aceita imóveis como parte do pagamento).
• VILA LENZI • Rua Elpldio Martins (próximo Colégio Giardini Lenzi) • Casa de alvenaria de 308m2, sala TV e estar,
coinha ampla, 4 quartos. bwc amplo e garagem e PISO: SUPERIOR: Churrasqueira, lavanderia. banheiro e área
ampla. Terreno: 392m2 (todo murado) . R$ 65.000.00 (negociável e parcelado)
• JARAGUA 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 R$ 8.000,00 e I
ou sitio)
• Casa alvenaria cl 44m2• qtos. cozinha. lavações e demais dep. cl janelas em aluminio e grades.
Terreno cl 329m2 - Loteamento Ouro Verde - Valor R$ 21.000.00

srnos
RIO DA LUZ· a 2 km da CEVAL - Terreno com 543.000m2, com muila água, próprio pera pastagem e lagoas, com
energia elétrica. edificado com um galpão de madeira . RS 180.000,00 (aceita parcelamento e imóveis lê o valor
de RS 50.000,00).

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS· Rua Pe. Aluisio Boeinq - 4 quartos. salas, banheiros. garagem e demais dependências - RS 300,00

- (Ioda murada)
SALA COMERCIAL - Rua João Januario AYROSO - 125m2 - R$ 500.00 com telefone

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

1····················.
GREGI NQ 1589 J •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Girolia •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOCAÇÃO •1 . Sala comercial cl34,02m2, Rua Reinaldo Rau, esquinaGuilhermeWeege,Centro· R$ 200,00
2· Sala comercial eI 1 00,00m2, Rua PastorA, Schneider, 871 , na Barra- R$ 400,00 •3· Sala comercial el45,00m2- Rua Angelo Rubini, 1005, na Barra- R$270,00
4 ·Apartamentocl 1 quarto, 2 bwc, garagem· RuaAngelo Rubini, 1223, na Barra- R$ 230,00 •
5 ·Apartamentoel 1 quarto, garagem e demais dependências- Rua Ercilio Bertoldi, (Rua 508), na Barra •·R$180,00
6· Apartamentoel2 quartos, garagem, RuaAngelo Rubini, 880, na Barra - R$250,00 •7 . Apartamento cl2 quartos e demaisdependências, Rua 944, Lot. Satler, na Barra- R$ 21 0,00
8· Apartamento el3 quartos. garagem e demaisdependências, Rua PastorA Schneider, 1187, na •
Barra·R$225,00
g·Apartamentod3qJartos,garagemedemaisdependências,RuaEl'CIlioBertoki,(Rua508),naBarra-R$230,00 •
10·Apartamentod3quartose demaisdependências, Rua PastorA. Schneider, 759, naBarra - R$220,00 •l l-Cesa ele alvenaria eI 1 quarto eelemaisdependências, Rua Irmão Leandro, 3400,TiíaMartins-R$I50,oo
12 -Casade alvenaria eI 3 quartos e garagem e demaisdependências, RuaWolgandWeege, s/n·, na •Barra-R$200,00
13·Casa.de alvenariael3quartos, garagem edemaisdependências, RuaAbramo Pradi, sln·, naBarra •
-R$230,00
14·Casademadeirad3quartos,garagemedemaisdependêrcias,RuaPastorAibertSchneider, 1187·R$250,oo '.
15·Casa demadeira eI4quartos, garagem e demais dependências, Rua Feliciano Bortolini, 1365, na •Barra R$300 00

.

Barra Sul
Imóveis

FONE: (047) 372-2734

VENDE

TERRENOS
1 - Terreno cl 1,044,50m2
Barra - (defronte Ciluma)
2 - Terreno cl 358,00m2 (14x25,60), Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos
. R$ 19,000,00
3 - Terreno cl 378,00m2, Lot. do Papp, na Barra, área nobre· R$ 15,000,On
4 - Terreno cl 26,126óOOm2 (50x522,50) - R, Irineu Franzner - Tifa Martins - R$ 55,000,00
- aceita parcelamento
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
9 . Terreno cl 485,00m2, (20x24,25) lot. Butzke . R$ 6,000,00 entrada + 23x 2 s. mínimos,
Aceita carro

(28,00x37,30) . Rua Angelo Hubinl. esquina Rua 750, na

SíTIOS
1 . Sítio cl 137,500,00m2• área toda plaina localizado em Garibaldi, distante 5 Km
da Malwee, edificado com duas casas residenciais em alvenaria uma cl 110,00m2
e a outra cl 117,00m2 com laje e uma de madeira cl 80m2, duas granjas de porcos
com capacidade para 300 porcos, uma área para reprodução, dois galpões com a

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

lagoa enorme de peixes - R$ 180,000,00 . aceita caminhão

2 . Sítio cl 125.000,OOm2, edificado cl uma casa madeira de 56,00m2 - Rio Cerro
II, lado pequeno, e dois riachos de água - R$ 20,000,00

CASAS
1 . Casa de alvenaria c/60,00m' . Terreno el718,00m2• Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$ 42,000,00
2· Casa em alvenaria cl 157,00m2 mobiliada e mais uma c/60,00m2 semi-acabada, terreno cl
2,013,28m2, localizada à Rua PastorAlbert Schneider, s/n", Aceita outro imóvel como parte em

pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova- R$ 130,000,00 - Negociável
3·Casamadeira dois quartos, demais dependências, doisgalpões em alvenaria, um com 60,00m'e
outrocom 50,00m2• Rua Willi Günther, na Barra- R$ 30,000,00
4 -Casa alvenaria com 250,00m2 outracorn 180.00m2• duas salascom 72,00m' e mais um galpão em
alv, c/66,00m2 - Terreno com 1 ,677,00m2• Rua Rio Branco, quase esquina Reinoldo Rau - R$
400,000,00 (negociável),

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

- Apartamentos cl 147,00M2 - com suíte + 2 quartos e demais dependências, sacada cl

churrasqueira - Valor total R$ 64.000,60.
- Apartamento cl 123,00m2 - com suíte + 1 quarto e demais dependências, sacada cl

churrasqueira valor total R$ 54,000,00,

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

Dumont, Bairro Vila Lalau - R$ 47.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiru
· Apto, eil 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 Cub,
Residencial Amaranthus Rua Adollo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
· Apto cl 306m2, com suíte + 2 quartos, dep. empregada completa, e demais dependências, com 2 vagas de garagem, Edicício com

grande área social (piscinas térmicas, salões de festas,salas de jogos, quadra de esportes, quiosques.i.) Valor: R$ 142.000,00' sem
acabamento interno,
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratta
- Apto, n° 703 e 1103: 2 qtos e demais dep. - Entrada a partir de R$ 28,650,00 e assumir parcelas de condomínio de construção de R$
792,40
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos. com preços a partir de: Entrada R$ 19,050,00 e parcelas de R$ 510,93,
Condomínio Residencial Prímula - Rua Arthur Gumz, Vila Nova (Próx. ao Fórum)
· Apto cl suíte+�l quarto e demais dep., cl 1 vaga de garagem - Entrada de R$ 26,550,00 e assumir parcelas de condomínio de construção
de 1,746 Cub's (804,72),

.

- Condomínio Residencial Phoenix· Apto cl suíte +' 2 qtos, 2 vagas de garagem· assumir parcelas de condomínio de construção.

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
Salas comerciais em diversos locais,
Casa em alvenaria cl 3 quartos e demais dep, - Rua João Planinschek, 685 . fundos
Casa de madeira cl 3 quartos e demais dep. . Rua José Teodoro Ribeiro (fundos don° 355) - Próx, a Indumak
Casa em alvenaria cl 3 quartos e demais dep. - Próximo Ferj
Apto, cl 2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro > Schroeder, em frente à Neki Confecções,
Apto, cl 2 quartos, 2 bwc's e demais cep. . Rua Eleonora Salier Pradi, 307 - Ed. Antúrio
Apto, cl 2 qtos e demais dep, . Rua Marina Frutuoso; 909 - Ed. Aster (Fundos do Angeloni)
Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep, . Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet
Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq, cl Ângelo Schiochet, cl suíte + 2 quartos, dep, empregada e demais dep,

(sacada cl Churrasqueira" 2 vagas de qaraqern), prédio com salão de festas e piscina,
- Aptos' no Condomínio Residencial Amaryllis - Rua Ângelo Torinel!i, 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

Apto novo cl 3 quartos e dependências . próximo Marisol - Rua Pedro A Fagundes, 45 - Vitória Régia

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RANCHO
IMOVEIS

www.ranchoimoveis.com.br

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J
Rua 28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM - SC

Fone:: 373-0283

JARAGUÁ DO SUL

Cód.: 430 - Casa de alvenaria com 104,00m2, na
Rua Domingos Rosa - Bairro Ilha da

Figueira (Morro da Boa Vista), com 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço, lavanderia,
garagem e varanda.
Valor: R$ 25.000,00.

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 com portão eletrônico. Terreno
com 300,00m2. Valor: R$ 85.000,00

Cód.: JO I - Casa de alvenaria com 120,00m2 na Rua HelmutHansen, Bairro
Jaraguá Esquerdo, com 3 quartos, corredor, copa, cozinha, sala de estar ejantar,
bwc com hidromassagem, bwc e área 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).
,
JARAGUÁ DO SUL - APARTAMENTOS

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 (c/hidro) e 2 quartos - R$ 95.000,00
(negociáveis)
Previsão de chaves: Dezembro/1999.

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J
Rua Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL - SC

Fone:. 371-8799

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 100,12m2 -

suíte e dois quartos Valor: R$ 85.000,00

Residencial Claricc Koch (Rua Marina Frutuoso)
- Apto 204 - áreas do apto de 68,69m2 - t'quartos - Entrada de R$ 27.6,75,00 + 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 de R$ 44.707,43 + 10 pare. de

R$ 851,57(custo estimado pelo condomínio). Previsão de chaves: Junho/2000
- Apto 201 - áreas do apto de 107,12m2 - Suíte + 2 quartos - Entrada de R$ 57.480,98 + lO pare. de

R$ 851,57 (custo estimado pelo condomínio); Previsão de chaves: Junho/2000
- Apto 601 - área do apto de 107,12m2 - Suíte + 2 quartos - Entrada de R$ 57.480,98 + lO pare. de

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

Apto 101-Área do apto de 91,43m2 -Suíte + 2 quartos -Entr. de R$ 14.471,02 + 45 pare. de R$
838,90.
(custo estimado pelo eondorn íniu). Previsão de chaves: Outubro/2002.

Apto 102 -Área do apto de 64,57m2 -S uíte + I quartos -Entr. de R$ 9.423,15 + 45 pare. de R$
628,21
(custo estimado pelo condomínio). Previsão de chaves: Outubro/2002.
Residencial Esmeralda (Rua João Picolli) LANÇAMENTO

Aptos cl suíte + 2 quartos - Área do apto de 128,78m2 - Entrada de R$ 2.927,61 + 65 pare. R$ 975,87
(I" andar) e Entrada de R$ 3.212,49 + 65 pare. R$ 1.070,83 (demais andares).(custo estimado pelo
condomínio). Início das obras: Janeiro/2.000 e previsão' de chaves Fevereiro/2.004.

Aptos cl suíte + 1 quarto - Área do apto de 64,74m2 - Entrada de R$ 1.471,59 + 65 pare. de R$ 490,53
(I" andar) e Entrada de R$ 1.614,78 + 65 pare. de R$ 538,26 (demais andares) (custo estimado pelo
condomínio). Início das obras: Janeiro/2.000 e previsão de chaves Fevereiro/2.004.

Preços dos apartamentos válidos até 30/09/99.

CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

TERRENOS
VENDE

201 - Comercial com 3.640m' - (32,8001 frente pl asfalto) - rua João Planinscheck - Bairro Nova Brasília - R$
120.000.00
202 - Comercial 3.70001' - lateral rua João Planinscheck - (em frente casa Osmar Cattoni) - Bairro Nova Brasília
- R$ 55.000,00
205 - Terreno com 5.00001' - BR-280 - próx. Faculdade - R$ 53.000,00
207 - Terreno com 619m' - Rua João Nunes (calçamento) - Bairro Czerniewicz - R$ 32.000,00
209 - Terreno com 589,7301' - 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 72001'= 15x48 - (com 2 casas madeirá) - rua Eugênio Nicolini - (em frente Edifício Isabela) - R$
69.500,00
218 - Terreno com 64601'= 17x38 - Rua Waldemar Ribeiro - Bairro Vila Nova - Próx. Gatos & Atos - R$ 30.000,00
220 - Terreno com 42001'= 14x30 - Rua Clara Hanernann - próx. Malhas Aghata - R$ 13.000.00
221 - Terreno com 1.857m' - (com34,75m de frente pl Rua) - ótimo terreno - fundos da Marisol- Bairro Vila Lalau
- R$ 48.000,00
224 - Terreno com 412,5001'= 15x27,50 - 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 8001', 3 quartos - Rua: Esmeraldina Junkes, 53 - Bairro Vila Lenzi - próx. Colégio Jardim Lenzi

- R$ nooo,oo
102 - Sobrado novo cl 220m', I suíte. 2 quartos - Rua: Marcelo Barbi - Bairro Lenzi - 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 Roscmberg. 295 - Bairro Lenzi - R$ 65.000,00
107 - Alvenaria neva com 147m' - 3 quartos - Rua: Goiás, 466 - Bairro Lenzi - próx. Antiga confecções Lauder

- R$ 65.000,00
109 - Sobrado com lanchonete com 224m' - Rua: Marcelo Barbi, 214 - R$ 125.000,00
110- Alvenaria com 124m' - (terreno com 48501') - 3 quartos - Rua Adao Norosky - Bairro Vila Lenzi - R$ 39.500,00
111 - Alvenaria nova com 180m' - I suíte com hidra, 2 quartos - Rua: José Pomianoski, 246 - Bairro ChicoPaula
- R$ 75.000,00
112 - Sobrado com 215m' - (terreno com 4331n') - I suíte com hidra, 2 quartos - Rua: Chico Paula - Bairro Chico
Paula .. em frente igreja São J,udas 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 Cerro
R$ 55.000,00
125 - Alvenaria - I suíte com hidra, 3 quartos - rua: Antonio Carlos Ferreira, 39 - Bairro Barra Rio Cerro - próx.
Sup. Breithaupt - R$ 75.000,00

.

129 - Alvenaria com 150m' - 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 Bonolini, 435 - Bairro Jaraguä Esquerdo - R$ 28.000.00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

IMÓVEL, CORRETO É COM O CORRETOR

ones

370-7798 - 975-1827

ImÓVEl S

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

www.premierimoveis.com.br

Casas

Ret. 087 - CENTRO - Casa Alve
naria com 180m2, terreno 774

m2, na Rua Júlio T. C. Mel/o,
prox. à Farmácia Baruffi, com 3

quartos. 2 banheiros, garagem,
demais dependências • R$
220.000

Ref. 048 - CENTRO - Casa de al
venaria com 112m2, terreno
558m2, na Rua Guilherme

Weege - R$ 130.000

Ret. 075 - CZERNIEWICZ - Casa
de alvenaria c/277,6m2 semi

acabada,terreno 357m2, na Rua
Francisco Vegini . R$ 100.000

_

Ref. 008 - FIGUEIRA - Casa de
madeira com 60m2', terreno

395m2, no Lot Divinópolis - R$
25.440

Ret. 049 - ITAdUBA . Casa de
alvenaria com 150m', 3 qua
rtos, 2 banheiros, garagem pl 2,
mobiliada - R$ 35.000

Ret, 072 - VIEIRAS - Casa mista
com 120m2, terreno 16.850m2,
na Rua Manoel Francisco da
Costa - R$ 35,000

Ref. 012 - VILA NOVA· Casa de
alvenaria com 227m2, terreno
859m2, na Rua 25 de Julho -

R$ 200.000

Terrenos

Ret. 052 - AMIZADE - 420m2
na Rua Emilia Hornburg - ao

lado Champagnat . R$ 18.000

Bef, 016 - AMIZADE - 13,000m'
na Rua Roberto Ziemann - R$
150,000

Ret. 090 - AMIZADE - 378,m' na
Rua Roberto Ziemann - R$
15,000,00

Ret. 007 - GUARAMIRIM -

368,9m'. no Loteamento Caroli
na - R$ 5.000

Ret. 074 - NEREU RAMOS -

65,000m', na Rua Luiz Sarti,
com bananal - R$ 180.000

Ret. 077 - NOVA BRASíLIA -

392m', na Rua José Emmen
doerter - R$ 25.000

Ret. 004 - RIO CERRO -1187m2
na Rua Pe.Aluisio Boening - R$
12,500

Ret. 062 - VILA LENZI- 3,814m2,
na Rua Marcelo Barbi - R$
65,000

Ref. 003 - VILA NOVA· 877,5m2
na Rua Josephina Vavassori -

R$ 20.000

Ref. 089 - VILA NOVA - 2000m'
em Lateral Rua 25 de Julho -

R$ 15.700

Apartamentos
Ret. 076 ·-BAEPENDI - Aparta
mento com 1 OOm', com/suíte
+ 2 quartos, banheiro, cozinha,
sala, área de serviço, na Rua
Fritz Bartei, Edifício Reinaldo
Bartel - R$ 16.000 + tinanc.
ou troca

Ret. 086 - BAEPENDI - Aparta
mento com 100m2, com suíte
+ 2 quartos, banheiro, cozinha,
sala, área de serviço, na Rua
Fritz Bartei, Edifício Reinaldo
Bartei· R$ 37.000 + Financ,

Salas Comerciais

Ret. 073 - NEREU RAMOS -

Ponto Comercial com 170m2,
próprio para Lanchonete, com

dependências para balcão,
cozinha, dispensa, banheiros,
varanda e ampla área para
estacionamento, na Rua Luiz
Sarti esquina com Rua André
Voltolini - R$ 40.000 ou troca

Pequena entrada e

saldo em até 60 meses

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1999

Classe E.ern novo esti lo
A nova estrela da

Mercedes-Benz não é
nenhuma novidade, foi
apenas uma reestilização
feita sobre a Classe E, que
ficou ainda mais

poderosa. A última

mudança feita na Classe E
foi em 1995, quando os

quatro faróis começaram a

incorporar este modelo.
As mudanças não foram
de grande tamanho, os
faróis e a 'frente do veículo
foram rebaixados em

alguns milímetros à
versão anterior, mas o

motor continua o mesmo

V8 de 279 cv de potência e

torque máximo de 40,8
kgfm a 4.000 rpm. Os

pára-choques são

integrados à carroceria e a

grade do radiador foi
remodelada, os defletores
e as maçanetas também
foram mudados, sendo

que a maçaneta agora vem
na cor do veículo, com um

.friso cromado, e na
traseira a lanterna ganhou
nervuras e desenho de
alto brilho. O Classe E
modelo Elegance tem

agora rodas de liga leve
novas e com 11 furos de

fixação, sendo que o

modelo Avantgarde só
tem cinco furos de fixação.
A principal alteração no
interior está no painel, o
novo sistema de telefonia"

por controle de voz,

Linguatronic, acionado, em
um dos quatro botões
localizados no volante. O
botão abaixo do volante
do lado esquerdo serve

para acessar outros menus

como hodômetro total e

parcial, sistema de

computador de viagem e

marcações individuais. Os
bancos dianteiros são um

1JenIta��.�.
Telefone: (047) 376-0251

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

espetáculo à parte, todo
de couro o banco selecio
na a posição ideal para
você se acomodar, sendo
que os encostos e os as

sentos são controlados ele

tronicamente, além de

ajustar os apoios de cabe

ça. Para segurança nenhu
ma tecnologia foi poupa
da, o Classe E vem de

europeus ganharan;l novos
motores a diesel CDr de
2.7 litros e 3.2 litros, mais o

Brasil só terá o V6 e o V8,
que fazem parte da nova

geração de motores em V
com três válvulas por
cilindro, dupla ignição e

camisas de cilindro de
alumínicNão serão todas
as versões que chegaram
ao Brasil, apenas as

versões E240, E320, E430,
-sedã e station, E55 AMG.
O veículo é simplesmente
irresistível, tirando o

preço é claro, que ainda
não foi divulgado, mas
esperªremos com

paciência. O modelo foi

lançado na Alemanha,
em julho, e deverá
chegar ao Brasil em
outubro próximo.

série com window-bag, que
são os air bags de janelas,
que atuam junto com o air

bag lateral. O sistema de
controle de tração e o ABS
também são itens de série.
O modelo também conta

com caixa de câmbio
automática de cinco
.velocidades e sistema

triptronic. Os modelos

Pára-choques integrados à carroceria, capô rebaixado e grade do radiadorforam redesenhadas
, .

Revendedor exclusivo

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JARAGUÁ DO SUL, 18 DE SETEMBRO DE 1999

CHEVROLET

Vende-se S 10, ano 98,
cor azul

Tratar: 370-2022.

Vende-se Corsa Super,
ano 97, cor branca
Tratar: 370-2022.

----__:.. 1_

Vende-se Omega GLS,
ano 93/93, cor azul,

gasolina.
/T ratar: 370-8484

Vende-se Corsa Wind,
ano 95, cor bordô.
Tratar: 370- 2022

Vende-se
S 10 2.2 S, ano 97/97,
cor branca, gasolina.
Tratar: 370-8484

VOLKSWAGEN

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

Tratar: 370-2022.

Vende-se Fusca 1300, ano
68,/68, azul, gasólina.
Tratar: 370-8484.

Vende-se Passat, ano 95,
cor Grafite.

Tratar: 370- 2022

Vende-se Gol, ano 94, cor
azul. Tratar 370-2022

Vende-se Passat Surf, ano
79/79, cor cinza,

gasolina.
Tratar: 370-8484

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

Tratar:
376-0248

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
FORD

98/98
97/98
97/98
97/98
95/95
94/95
88/89
82/83
78/79
62/62

Gv1
97/97
93193
88/89
86186
82/83

v:;m
79/79 CINZA
77m �ROfv1
69/69 AMARELA
6&'68 AZUL

FIAr
97/97 PRETA
95/95 BRANCA
95/95 BRANCA
89/89 AZUL

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

ESCORTGLX 16VH
ESCORTGLX 16 HV
KA1.0
KA1.0
ESCORT 2.01 GHIA
MONDEOGLX
BELINAGLX
CORCEll1
CORCEll1
JEEP

CINZA
VERMELHA
PRETA
PRATA
CINZA
PRATA
CINZA
BRANCA
AZUL
AZUL

GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
.fIlC
GAS.

,

GAS.

S-102.2S
OMEGAGlS
CHEVETIE OURO PRETO
OPALACOMODORO
MONZA HATCH SUE
CHEVETTE

BRANCA
AZUL
BRANCA
DOURADA
BEGE
BEGE

GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.

MOTOTITAN 99 AZUL

GOL4 PORTAS 98 AZUL

S-iO 98 AZUL

CORSA SUPER 97 BRANCO

GOL 97
,

BORDÔ

RANGERSTX 96 AZUL

PALIO EDX 96 VERDE

CORSA WiND 95 BORDÔ

SANTANA QUANTUM Gl 95 ' BEGE

TEMPRA i6V 95 BORDÔ

SANTANA QUANTUM CL COMPLETA 95 PRÀTA

PASSAT 95 GRAFiTE

POiNTER CLI COMPLETO 95 VERDE

ESCORTGL 95 PRATA

MADZA MX3 ENTR + FINANCiAMENTO 95 VERMELHO

GOL iOOO
'

94 AZUL

GOL iODO 94 PRATA

ESCORT i.8 94 I AZUL

MONZA GL4 PORTAS 94 BORDÔ

PRÊMiO CSL4 PORTAS 9i VERDE

ESCORT 9i BEGE

UNO i.5 R 89 AMARELO

ESCORT 87 AZUL

PRÊMiO 86 VERMELHO

FUSCA 80 BRANCO
/.

PASSATSURF
BRASíLIA
FUSCA1300
FUSCA 1300

GAS.
GAS.
GAS.
GAS.

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

SILENCAR
.�TOS ..

.

AMORTECEDORES
I

�

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDOR't:S -

MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

PALIO ElCOMPLETO
PICK-UP FIORINO 1.0

,
PICK-UP FIORINO 1.0
PRÊMIO CS 1.5

GAS.
GAS.
GAS.
AlC.

-Regata
--�.-.-Motos

REGATA COMÉRCIO DE MOTO LToA.

NA COMPRA DE
UMA MOTO OKM'NA
REGATA MOTOS

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

Fone: Jaraguá do Sul - SC

�'l
GANHE UM CAPACETE DE
BRIN'DE E 30 liTROS DE

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

II c=
- I

Latoaria,
Pintura e

Mecânica

/ / /'1 ••
II l-;-

GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

.'

/ /'1
Rua Domingos R_ da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371�5600

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



JA�AGUÁ DO SUL, 18 DE SETEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO VEíCULOS -3

GRUPO EXCLUSIVO
MarcaIModelo Descrição Valor do Veículo Prazo Pes.Jurídic 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

EMMENOÖRFER Com. de Veículos
.._: .

,
[HEVROlET

Av. Mal. Deodoro da Fonseco , 557
Fo n e : ( 047) 371 -'3655 - J a rag u á "d o Sul '- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4'-VEíCULOS CORREIO DO POVO ,JARAGUÁ DO SUL, 18 DE SETEMBRO DE 1999

Novos modelos de sonhos milionários
A famosa marca alemã,
Mercedes-Benz, que pro
duz carros bélicos para
pessoas de maior cacife,
lança mais dois carrões no

mercado, o CLK-GTR e o

SLR, que anteriormente
não passavam de protó
tipos e que agora serão

produzidos em série. O
CLK-GTR ficou famoso de

pois de decolar e-dar voltas'
no ar, na prova de Le

Mans, onde era um dos
favoritos ao primeiro lugar.
O veículo terá uma edição
limitada de apenas 20

unidades, cada uma ao

I .I

-neces'sito'e'm"'ã'té"36'�l'lll)f,if6s .

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

o SLR terá produção em série e será lançado cm 2U03

preço de R$ 3 milhões, sen
do construído por uma

equipe de 40 engenheiros,
num subúrbio de Stuttgart.
Várias milionários
visitaram a fábrica e

deixaram depositados
cerca de R$ 750 milhões, só

para reservar o veículo,
tendo que esperar 15
semanas para só uma das

máquinas ficar pronta. O
CLK-GTR terá autonomia
de apenas 240 km e a

embreagem deverá ser

trocada a cada 5.000 km.

A outra máquina, o SLR,
que será produzida em

série pela fábrica da
McLaren, só irá ser

comercializada em 2003. A

novidade mais estranha
ficou por conta das cores

'da Mercedes.

:DE
I
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·R········ ' M····· "
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(;iiIlmobiliária Jardim

�JJaraguá Ltda. CRECi't.J° 572-J

CENTRO-ED.
SCHIOCHET -12
ANDAR CI

TERRAÇO ENORME,
SUíTE + 2

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

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

. METRAGEM:

183,30M2 (AO LADO
SUPERMERCADO

ANGELONI) VALOR:
R$ 70.000,00

VENDAS
) 01 - CENTRO - CASA ALVENARIA cl 300m2, suíte + 2 quartos, 2
salas, cozinha cl armários embutidos, área de serviço, ehurras
.queira, 2 bwes, garagem pl 2 carros, cl piscina - R$ 130.000,00
(Aceita troca por apto na praia de BaI. Camboriú)
) 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA e/1 suíte + 2 quartos, 2
salas, garagem pl 2 carros, churrasqueira e piscina - R$ 68.000,00
) 03 - ÁGUA VERDE - CASA ALVENARIA (NOVA) - 1 suíte cl hidro +

2 quartos, sala, cozinha cl armários sob medidas, 2 bwe, área de

serviço, churrasqueira, garagem pl 4 carros - R$ 90.000,00
) , 04 - VILA NOVA - APARTAMENTO cl suíte + 2 dorm.,
churrasqueira, sacada cl 145m2 - R$ 68.000,00
) 05 - RIO CERRO - Acesso à Pomerode - Terreno cl área 2.280m2

(23x100) - R$ 50.000,00
) 06 - GIARDINI LENZI- TERRENO cl 788m2 - R$17.000,00 (Parcelado)
) 07 - Bernardo Dornbusch - TERRENOS COMERCIAIS - R$ 45.000,00
e outros R$ 32.000,00
) 08 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2 - Loteamento
Campo Sanpiero - R$ 18.000,00
) 09 -VILA LENZI - TERRENO COMERCIAL e/1.200m2 (20x60), Troca
por apto Central - R$ 45.000,00
) 10 - CZERNIEWICZ - TERRENO cl 2.500m2 - casa antiga - R$
100.000,00 - Próx. Hospital Jaraguá

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

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 - VILA NOVA - APTO - ED. AMARYLLIS - 1 suíte + 2 dorm., cl
garagem - R$ 450,00
) 05 - BARRA DO RIO CERRO - APTO - Próx. Lot. Papp - 2 dorm., cl
garagem - R$ 250,00
) 05 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - 1 suíte + 2 dorm., cl
garagem - R$ 420,00
) 06 � ÁGUA VERDE - CASA ALV. (Próx. Feri) - 1 suíte + 2 dorm. cl
churrasqueira - R$ 500,00
) 07 - 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 Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

Colabore com

as entidades

beneficentes.
CP Comunidade

I

I TERREN� de ;'�o�!�%�gUá Esquerdo -IR$ 30.000,00
TERRENO Comercial de esquina com 2.400m�
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 Crrrtóvão
II - R$ 9.000,00Äada um,

I .
CASAS ·1·CASA MISTA com 140m2 - Rua Luis

.

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

Pradi, 21-8 - Jaraguá Esquerdo - R$ 22.000,00

I
CASA ALVENAR'�:A com 90m2 - Rua Horácio

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

CASA ALVENARIA OURO VERDE - Lote
54 - R$ 17.000,00 + 18 pare. R$ 200,00
CASA ALVENARIA em construção de 98m2
mais casa de Madeira de 40m2 - Ana Paula

I
IV - Lote n° 158 - R$ 20.000,00

LOTEAMENTOS
FINANCIADOS

I
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT·

RESIDENCIAL FIRENSE

Informativo
Imobil iário

AI-JS

80 Encontro de

Corretores de Imóveis

I

Balneário Camboriú, um dos principais pólos
de negócio na área da construção civil será sede
do 8° Encontro de Corretores e Imóveis de Santa

Catarina, de 16 a 18 d� Setembro de 1999.
A preocupação com o momento econômico

e os ajustes necessários para garantir o mercado
de vendas são a tônica do evento, que terá entre
seus palestrantes o ex-governador do Ceará, Ciro
Gomes. O encontro acontece no Shopping Verão,
Barra Sul, em Balneário Camboriú. As outras

palestras enfocarão a necessidade de uma

comunicação eficaz, .alérn de motivação
profissional nestes tempos difíceis. Assuntos
técnicos e específicos da área também serão

abordados como tema "Vícios do Contrato em

Relação ao Código do Consumidor". O Ciclo de
conferências encerra com um debate de Avaliação
de Imóveis.

Este ano, os organizadores esperam reunir

profissionaos de todo o Estado de SC. E

visitantes de todo o Brasil, tornando-se o maior
evento já realizado. Aliás, a preocupação em �star
envolvido no meio do setor imobiliário junta o

interesse na troca de informações com os outros

corretores, faz este evento crescer em progressão
geométrica desde a sua criação em 1992. Quando
apenas 50 profissionais participaram, tendo hoje
já a adesão de cerca de 1.000 corretores.

O evento do ano 2.000 em face a esse sucesso

já está programado para o Sul do Estado e

abordará as perspectivas para o novo milênio.

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 especiais:
Além das capitais, outras localidades de interior terão opção de entrega sob consulta.
Consulte-nos e comprove as facilidades deste sistema com um preço muito atrativo.

,

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Centro
Fone/fax 371-0091 / 371-0363 / 973-3999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

Rua Padre Francken, 253

EngeteC . VENDE

CRECI934-J

Engetee
• •••••

'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (I ••••••••••

: 1 - VILA LENZI
• Sobrado contendo apto no 1º andar e 3 salas comerciais no térreo. Rua Exp. Antonio Carlos'
: Ferreira - Valor R$ 75.000,00 - a combinar
.' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 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 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vsta privilegiada do centro da cidade:
• - (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 90.000,00
'. . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 -ILHA DA FIGUEIRA'
• Casa em alvenaria' na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno'

: de 390,00m2 - R$ 35.000,00 - Negociável
•

" .

: 5-ILHA DA FIGUEIRA
• Loteamento do Juca, casa de alvenaria semi-acabada (falta rebocar externo) com 3 qtos

. : Valor R$ 25.000,00
• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I
• 6 -ILHA DA FIGUEIRA - LOTE

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

:' 7'- iuiÄ D'A 'FIGÜE'IR'A'
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

: Casa Mista na Rua Campo Alegre, hº 153 - R$ 23.000,00'

: 8 - GUARAMIRIM

:. �a�a .al�epafié! à.5pO.m: ç!a.Rl-la. 2� ç!e .a�o�tq, �ocn�nte f1� 1.5.90.0,90.
9 - GUARAMIRIM

•

Bairro Corticeira - casa de alvenaria 2 km da Weg'Química, próximo à Cancha de bocha do nani :
com 109!ll de área construída, terreno cl 690m2, toda legalizada (escriturada cl INSS 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
:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'fl"4' • • • • • • • • • • •

• 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

\

.

· .

I

· '.' .

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

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

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

14 -RUA JOINVILLE
• • • • • • • • • • • • • I

·

·

• 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
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J. • •••

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

: 15,60m para Rua Max Willein, medindo aprox, 1.0QO,00m2, contendo um galpão e um :

;. s.o�r�d� � �$. j �0.'09�'0.o .(N.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
•

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

18 - 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 •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

• 19 - JARAGUÁ ESQUERDO

: Lotes financiados; R$ 2.000,00 entrada saldo em 50 meses

• 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, cl 3 quartos e demais dep .•
• - R$ 45.000,00
� . . . . . . : . . . . . . . . \' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
22 - JARAGUA 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 RAU
• Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidra, 2 quartos, bwc •

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CLASSIFICADOS - 11

"

Area Industrial e/ou cOlllerciaI elll GUARAMIRIM
OBS: Frente para Av. 28 de Agosto (Rua principal e próximo à BR-280 (à 500 metros)

Preço: R$ 250.000,00
em condições

Estuda-se contraproposta
e aceita-se automóveis ou

apartamentos de pequeno valor

Terreno: + ou - 4.800m2

Edificações: + ou - 2400m2

(Galpões, escritórios e casa)

Rua MaxWilheim/ esquina com a Ney Franco - Frente para futura (sede da PREFEITURA)

"

IMOVEL COMERCIAL
Sobrado + Galpão em terreno com aproximadamente

1.000m2 de esquina com trentede 60,00 metros

(Rua Ney Franco) para futurá sede da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul.

Rua Max Wilhell1l .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

.. .

Rua João Picolli,'104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul- sc
http://www.imovéis.netJinter - CRECI 0914-J ... 371-2117

Intermediária

'" 1 suite + 2

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

� 'J:X1J!;: Ed. Residencial Leutprcclu.
Aptos de 2 quartos - Preço entrada +

parc�/as

VENLJE: Terreno c/.J5IJ,()()1I/2
Rua Gumercindo da Silva

R$ 25.000,00

VLAIJL: Rcsidéuciu e sala CIIII/CIÚlll

cl 200,00m2 - Cent�o R$ 230.000,00
, (Aceita-se" apto. como parte de

pagamento)

VENLJE: Terreno c1533,00m2
Rua Carlos Eggert

R$ 40.000,00

VENDE: Sobrado n a praia de

Penha cl 230,00m2 - R$ 80.000,00
(troca-sepor casa em Jguá)

\ 1c,\1Jr: ,\/II/t' ctuuaru cl {('fTCl/II de

3.570,OOJll1_ casa de alvenaria cl 90,OOm1 _

Santa Luzia (Próx. Maxigums) R$
50J)()(),()() (negociáveis)

�'LALJL: Casa 1'111 al vcuuriu, cl

124,00m2, terreno cl 485,00m2 _

Vila Lenzi _ R$ 42.000,00

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

VENDE: Alvenaria cl 148,0011/1
Guaramirim

R$ 35.000,00

VENDE: Alvenaria cl 400,O()II/!
(casa e galpão) - Guaramitim

R$ 90.000,00

�L.\])/;: Tcrrcuo cl 15.716,5IJII/' _

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

ALC(d: ,\Il11leira cl 2 dormitorios _

,

Rua Rudolfo Hufenuessler, 398 -

fundos (Próx. Duas Rodas - R$220,00)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
� CREC/1667-J

Re]: 033- Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, bwc,
sala, copa, cozinha, área de serviço,
'garagem • São Luís - R$ 60,000,00

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

VENDE E TROCA

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

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

Champagnat.
CASADE ALVENARIA cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 -Rua Carlos
Fritz Woguel, 138 - Bairro Jaraguá Esquerdo, R$ 43.000,00

Re]. 1J28- Casa Alv.: /3-1m', 3 quartos,
sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia,

garagem, edicula cl 24m2 - Ilha. da

Figueira - R$ 50,000,00

Ref. 019- Casa Alv.: j301ll', 3 quartos,
sala, copa, cozinha, 2 bwc, área de

serviço, garagem + edícula cl quartos,
cozinha, bwc, área de serviço - .lguá
Esquerdo - R$ 50,000,00

TERRENOS:
TERRENO eil ,700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua
223 Max Doering, - Bairro Czerniewiez - obs.: COMVISTAPRIVILEGIADADA

CIDADE - Valor R$ 55.000,00
TERRENO cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro'NovaBrasília - 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 -Iot. 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 935,001112 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 -lot. Heineck
- Bairro Ilha da Figueira - R$ 22.000,00

� �

'In�II:.
• ReI". (1:\4 . Sobrado: 31 flm2. J suíte. ct hidro. 2 quartos. + der. - Cxcmicwicz - RS J ]fI,{)OO.O()
• Rcf OXÕ - Sobrado: 170m2• I surre ct sacuda. 2 quartos. + dcp.'. Czcrnlcwicz - R$l)5.000.oo
• ReI". 079 - Sohrado: 224m'. I suüc c/ hidru c ctoscr. 2 quartos. -e dcp. - Chumpagnat - Amizade- R$ H2.00().OO
cru. + parcelas

.

Rd.022 - Casa Alv.: 17�h1l1, 4 quartos. + der. - Nova Ilraxílin - R$ 51.0()().flO
Ref.OJ I - Casa Alv.: 140m2, I suíte. 2 quartos. + der. - Vila Lcnx! - R$ 4:".O{)O.(I0
ReI'. (IX:" - Casa Alv.: SOm2, 2 qumtos. + der. - Centro .. R$ 45.o0n.flO
Rcf 036- Casa Alv.: 160m2 - J qtos. + der. - .Ig11.t Esquerdo- R$ 3:'.OOO.(l1)
Rcf (l14 - Casa Alv.: :'Om2• 2 qtos. + der. - Vila Nova.. R$ 16.00().OO

.

Rcf 05J - Terreno: .'\1Xm1 - Vila Nova - R$ 27.000.011
ReI'. OO(l - Terreno: 45()m2 - Lot. versautes - Amizade - R$ 13.(lO().no
Rcf 050 - Terreno: 616m2 - .Igwi Esquerdo - LOL Campo Sumpícro - R$ 2n.Ooo.no
Rd.1l14 - Terreno: 175m2 - t'rõx. I'rcrcítura - R$ lR.I)()(I.(Ifl
ReI'. 027 - Terreno: 420m2 - 1.01. Salier - Burra - R$ 105011.110;) vlstn ou purcctndo
Rcf. OX3 - Terreno: 350m2 - Ilha da Figueira - R$ IO.DOO.OO;) vixta Oll parcelado
Rcf O lJ - Terreno: -105m2 - Burra Rio Cerro - R$ Y.I)()().()O

"',IKW
• Casa alv.: J quartos. sala. copa. cozinha.:2 hwc. .trca dc serviço. garagem - Rua 25 dc Julho 11" 117 - Vila
Nova - R$ .170.()()
• Casa nlv.: 1 quartos. sala, cora. cozinha. bwc. ärcn dc serviço. dispensa. gar. - Rua Jose Krause. 71 - Vila
Nova - ]{$ 151l.00

ADMITE

Corretor de imóveis com CRECI

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Em nova fase construindo no litoral

REALIZE SEU· SONHO
Um apartamento (168m2),·em Piçarras,

.
,

com vista para o mar.

INFORMAÇÕES E RESERVAS PELO
,

FONE 371-8814 - SECULUS es=
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDE-SE
Sobrado em alvenaria, com
191m2, nova, com dois quar
tos cl sacada, uma suíte com

sacada, um
hidromassageador e closet,
mesanino, sala íntima com
lareira e sacada, sala de

estar, sala de jantar,
escritório, cozinha, lavabo e

lavanderia, aquecedor
de água solar, material de

ótima qualidade,
terreno com 480m2

Valor: R$ 88.000,00 podendo
ser financiado em até 20 anos.

,

Localização Rua Alberto

Kluzke, s/n° - Vila Rau

Contato: 370-7093

Vende-se casa de 32m2

Praia do Erwino, terreno 14x35
a 180 metros do mar.

Valor R$ 15.000,00.
Aceita carro ou terreno na

troca. Telefone para contato

371-5301

Vende-se 1 singer, 2 agulhas,
cobertura, por R$ 900,00 e 1

foner 4.500 pontos, overlok por
R$ 300,00.

Tratar pelo telefone 371-7324

Vende-se mini-mercado e

açougue com todo estoque +

equipamento R$ 15.000,00,
tratar na Rua Rio de Janeiro,
263 - Czerniewicz, e111 frente
Agropecuária da Ponte

CAMPANHA DO LIV.RO - AMA

Promoção Casa da Amizade

A Casa da Amizade do Rotary Club ele Jaraguá do Sul agradece.
Quem AMA Ajuda

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
RUA CEL.·· PROCÓPIO JÓMES, DE OLIVEIRA, 120'1 �IJ�'RAGuA "O SUL:

'.:, ':.:-: \'::::.. '; .'::;:,' .,::�;:)
• •.

<)
'.

FON�: 37'�2357
VENDE

CASAS ____

121- VILA RAU - Sobrado com 210m2, 1 suíte, 2 quartos e demais dep. - R$130.000,00
122 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria com 230m2, 1 suíte, 2 quartos e dep. - R$ 82.000,00
123 - JGUÁ ESQ. - Casa em alvenaria com 50m2, 1 quarto, sala, banheiro - R$ 23.000,00
124 - FIGUEIRA - Casa mista com 80m2, 3 quartos + galpão nos fundos - R$ 25.000,00
125 - BR 101 - Casa em alvenaria com 120m2, 5 quartos, 2 banheiros - R$ 25.000,00
126 - S. ANTÔNIO - Casa mista com 60m2,2 quartos, sala, cozinha, banheiro - R$14.500,00
129 - T. MARTINS - Casa mista com 60m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro - R$ 20.000,00
130 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria 130m2, 1 suíte, 2 quartos - R$ 46.000,00
TERRENOS

. .

206 - AMIZADE - Terreno com 421 m2, Rua Henrique Behling - R$ 11.000,00
210 - VILA LENZI- Terreno.com 742m2, Rua lat, 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
219 - BARRA - Terreno com 305m2 - Rua Bertha Weege - R$ 13.000,00
259 - TRÊS RIOS - Terreno com 3.375m2, + galpão de 225m2 - Rua José Martins - R$
25.000,00
APARTAMENTOS ___

503 - NOVA BRASíLIA - JOÃO PLANINSCHECK - ED. MATHEDI- R$ 40.000,00
*

Apartamento com 90m2, 3 dormitórios, 2 salas, garagem e demais dependências
504 - CENTRO - PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA - ED. ISABELA - R$ 40.000,00 + FIN
*

Apartamento com 110m2, 3 dormitórios, sala, garagem e demais dependências
505 - CENTRO - MARECHAL D. DA FONSECA - ED. MONTECARLO - R$ 50.000,00
*

Apartamento .com 113m2, 1 suíte, 1 quarto, churrasqueira, terraço, garagem

OFERTA!!!
TERRENO COM 420m2

Rua: Pref. José Bauer, ao lado da reco CEF
R$ 12.000,00

Tenho para locação na temporada casa

de alvenaria com 3 quartos, sala,
coeintie, banheiro, churrasqueira

e garagem, toda murada.
Em Itajuba, a 200 metros

do mar, fácil acesso.
Valor R$ 35,00 por die.
Tratarpelo telefone

371-6198

Vende-se terreno de 600m2 na
entrada do Chico de Paula. Preço de
ocasião e terreno no bairro Amizade
de 15x27 de esquina. Tratar pelo
telefone 371-8700 ou 975-2116

Vende-se máquina de lavar louça na

caixa (nova). Valor R$ 150,00 a vista
ou em 2 vezes. Tratar 372-1664

Fale conosco: através do fone 900-3000 e-mail d9003000@netkey.com.br.
ou acesse nosso site http://www.d9003000.com.br, .

900-3000

,

EMPRESARIO!
I\. , .

VOCE JA SE FILIOU A
-

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

faturar rnais.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 nos tempos de hoje.

\
' .

Vantagens exclusivas para empresas filiadas
*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através do fone 900-3000
todos os dias inclusive sábados, domingos e teriados, das 7:30 às 22:00 horas
* Vendas direcionadas
* Gratuidades: Inserção do banco de dados da Internet

Descontos especiais na aquisição de Mala Direta

15 dias por ano na página classificados promocionais
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

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 - ANUNCIE -

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



HUMANA URGENTE

A HUMA,NA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

EXPEDIDORDEMATERIAL

AÇOUGUEIRO

CONTADOR

MECÂMCODE�NÇÃO
ELETRICISTADEMANUTENÇÃO

PADEIRO

CONFEITEIRO

AUXILIARDEPRODUÇÃO (20 Grau)

SERVENTEDEOBRAS

VENDEDOR INTERNO (Materiais de Construção)

COSTUREIRA

MONTADORDEMÁQUINAS

ZELADORES

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200,- 89.255-000
Fone (047) 371-4311- FAX (047) 372-1091 humana@netuno.com.br

JÓI notou que sóé lemblfodlo
quem éVISIrO?

ANUNCIE
\

370-7919

VARIG RIO
SUL

NORDESTE
CARGO

CARGASE,ENCOMENDAS
AÉREAS

II

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 locaíidades
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

"TRABALHE POR CONTA
PRÓPRIA"

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

EMPRESA", com, endereços,
fornecedores; máquinas para

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

grego, crepes, churros, polpa de

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

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

R$ 5 mil/ mês. Peça O guia, pague rios
Correios:

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGUEL

DETRAJES
,FONE: 371-3349

.

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDECASAMENTO
. Margot Adélia Grubba Lehrnann, 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° 22.389 de 13-09-1999
MURIEL MACELAI E MEJRE BESEN

Ele, brasileiro, solteiro, enfermeiro, natural de Joinville, neste Estado,domiciliado e residente
na Rua Antonio Carlos Ferreira, 950, apto. 3, nesta cidade, filho de Avenino Macelai e Maria
Ana Macelai.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar adrninistrariva, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua José Emmendoerfer, 665, nesta cidade, filha de Blasio Besen e Maura Sebastiana
Besen.

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

ESTADO DESANTA CATARINA
PODER JUDIÇIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
1" Vara

ED'lTALDECITAÇÃO
PRAZODO EDITAL: dias

OCA) Doutor(a)Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER Réu:MoacirGaulberto, solteiro, Comerciário, com endereço à Rua Dr. WaldornireMazureehen.
55, apto. 02, centro, Jaraguá do Sul (SSC), o quel se encontra em local incerto e não sabido que, neste Juízo de

Direito, situado à rua Guilherme Cristiano Wackerhagen. 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguä do Sul (SC),
tramita a Ação Cobrança, sob n° 036.95.000627-6, aforada por Banco Nacional S/A, Cm desfavor de Moacir
Gaulberto. Assim, fica o mesmo CITADO para responder à ação, querendo, no prazo de 15 dias, contados do
transcurso cio prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazomarcado, presumir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c arr. 319 do CPC).
SÍNTESE DA INICIAL: O auior alega ser credor do réu na quantia de R$ 9.063,23 (nove mil e sessenta e três

reais e vinte e três cenravos), face ao inadimplemento do saldo devedor decorrente de adiantamentos utilização
de créditos feitos pelo banco ao correntista. E, para que chegue ao conhecimento de todos, panes e terceiros,
eu, Marcos Augusto Pordeus de Paula, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen Escrivã/o) Judicial o conferi
e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), I de setembro de 1999.

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul .

1" Vara
EDITAL DE CITAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PRAZO DO EDITAL: .30 elias

OCA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) ele Direito,

FAZ SABER Réu: LUIZ GILBERTO NAGEL, casado, Comerciante.
Réu: EVERSON BORIES, casado, Comerciante, com endereço à Rua Presidente Epitácio Pessoa, III, centro,

Jaraguá do Sul (SC), o qual se encontra em local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado à rua

Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC), tramita a Ação Busca e

Apreensão - Alienação Fiduciária, sob n" 036.96.00118.3-3, aforada por Banco Itaú S/A, em desfavor ele Luiz

Gi lberro Nagel e outro. Assi rn, rica o mesmo CITADO para responder à ação, querendo, no prazo de 3 (três)
dias ou, se já ti ver pago 40% cio preç(l financiado, requer a purgação da rnora (art. 3° 1°, cio Decreto-lei n° 911/
(9), contados do "transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os ratos articulados pelo autor na petição inicial (art, 285,
c/c art. 319 elo CPC). SÍNTESE DA INICIAL: DESCRIÇÃO DO BEM: Um automóvel GM/O para Comodoro,
ano e modelo 1980, cor prata, placas GN-ISI O, chassi n° 5P87EZB 128.300, certificado de propriedade//renavam
54.3137317. VALOR DO DÉBITO: DATA DO CÁLCULO: E, para que chegue ao conhecimento ele todos,
panes e terceiros, eu, Glaucimar Popp de Matos, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen Escrivã(o) Judicial
o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 24 de agosto de j 999.

JUil de Direito

EDITAL
ILTON HOFFMANN,Tabelião Designado da Comarca de

JaraguádoSul,ßtadodeSantaCatarina,nafolmadaLei,.etc.
Fazsaberatcdosquantoesreedital, vireruqceseachamneste'Iabelionar,
parapmesto de Títulosconua:

AdemarTallmann - Caixa Postal 1620 - Nesta;
Ademir Schalinski - Procópio Gomes de Oliveira, 1550 - Sala 7
- Nesta;
Aluizio Fiamoncini - R. Adolfo Tribess, 56 - Vieira - Nesta;
Andres Neubauer - R. Antonio Ribeiro, 682 - Fundos - Nesta;
Benvenutti Couros & Modas Ltda. - Mal. Deodoro Fonseca,
429 - Nesta;
CBS - Com. de Alt. Esp. Almas Ac. Rep. Ltdà. - R.Mal. Deodoro
da Fonseca, 903 - sala 9 - Nesta;
ClaudemirAparecidoGasparoto - R. Km dos Palmares, n° 38-
Nesta;
ClaudemirAparecido Gasparoro - R. Km dos Palmares, n° 38 _

i

Nesta;
CondomínioResidencial Phoenix - R. Barão doRio Branco, sin°
- Nesta;
Daniel AI ves da Silva - R. Arnoldo Leonardo Schmidt, n° 66-
Nesta;
Edilesio Fabiano FiamonciniME - R. JoséNarloch, sin° - Bairro

S. Luiz - Nesta;
Edilesio Fabiano FiamonciniME - R. JoséNarloch, sinD - BMTO

S. Luiz - Nesta;
Ge J Com. Represt, Alim. Ltda. - R. Helmuth Hansen - Nesta;
João José Lacerda - R. Águas Claras Lat. Após Igreja - 89258-

400 - Nesta;
José da Silva - R. Rio Serro I - Nesta;
José Voltolini - R. Ott6Meyer - caixa postal383 - Nesta;
Marisa Raduenz - R. HaI)' Buchmann, 60 - Nesta;
Mercado Santos - R. José Teodoro Ribeiro, 3681 - ilha Figueira
- Nesta;
Merilyn AndrezaB.B. Fucltcler ME . R. João Planinschek, s/no-

Nesta;
Merilyn Andreza BatistaB. Fudtcler - R. WalterMorkvado, 130
- Vila Nova - Nesta;
Naceo Comércio e Indústria Ltda. - R. Martin Zipperer, 14-
Nesta;
Natalício Paulo Zanchetta - Waldernar Rau, 3832 - Nesta;
Nil c1emarFernandes - R. Nações Unidas, 25 - Nesta;
NossaBoutique Ltda. - R. Reinaldo Rau, 327 - Centro - Nesta;

Rosmari Barcarollo Terme - R. JoséMenegotti, 277 - Nesta;
Rosmari Barcarollo Terme - R. JoséMenegotti, 277 - Nesta:

Sabrina Aparecida Kienen - Av. Getúlio Vargas, 41 - Nesta;
Sabrina Aparecida Kienen - Barão do Rio Branco, 168 - Nesta;

Sergio RicardoMartins de Freitas - Av.Mal. Deodoro, 838, apto.
13 Ed. Caetano Chi. - Nesta;
TBZ Com. Comv. Coloniais Ltda. - Av, Marechal D'eodoro da

Fonseca, 1604 - Nesta;

. E, como os ditos devedores não foramencontrados ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz JX)r intermédio do presenteEdital,
paraque osmesmos compareçamnesteTabelionato naRua: Althw'

Müllel�tl°78, noprazo daLei; afimde liquidaro seu débito, ou então,
dar razão por que não o faz, sob a pena de serem as refetidos

protestados na fOl111a daLei, etc.

Jaraguá do Sul, 15 de Setembro de 1999.
r

Ilton Hoffmann
Tabelião Designado

.,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ISMO , Jaraguá do Sul, 18 de�tembro de 1999

AS
dunáS

xtremo Norte do Estado. A

�tureza se exibe em

isagens exuberantes a

perderde vista. Animais de
várias espécies: capivaras,
lontras, tatus, jacarés-de
papo-amarelo, quatis,
jaguatiricas e preguiças são
cativos deste paraíso. No ar,

aves demontão: garças, irerês,
jacupernbas, marrecos. E
frutas, muitas frutas - cambu

cá, pitanga, araçá, caju e man

gaba, que se oferecem entre

jacarandás, cedros e sapu
caias. Além de tanta beleza,

sobra ainda a paisagem de um

deserto: as famosas dunas de
Itaúnas - são enormes e claras

e tomam conta de três

quilômetros de praia. O
paredão de 30 metros de

altura separa o mar da pacata
Vila de ltaúnas, de casas de

pau-a-pique e ruas de terra.

TARTARUGAS
MARINHAS
As dunas de Itaúnas, que não

param de crescer, atraem a

cada dia mais e mais turistas,
são veranistas que compram
terrenos e constroem suas

casas. E as dunas atraíram
também omovimento
ambientalista. O Projeto
Tamar foi o primeiro órgão
oficial a se instalarem ltaúnas,
controla a desova e a

reprodução das tartarugas
marinhas em vários pontos do
Brasil. Pode-se acompanhar
este espetáculo nos fins de ..

tarde, de setembro a março,
são centenas de tartaruguinhas
recém-nascidas em carreira

desabalada e desajeitada pela
praia rumo ao mar.

É emocionante assisti-Ias! A
cada ano, cerca de 200
fêmeas da espécie Caretta
caretta e apenas cinco da

Dermochelys coriacea, a
tartaruga gigante, vêm botar

nessas areias seus ovos

redondos e brancos como
) bolinhas de pingue-pongue.

lj:>'�' '?:t.1f;i; 'E# NIA r'SYD A ft A ���; {f<�
.:>"";,��:.' :t'$ .. 1:'.• ".. .,.. �; ��.'''. W���(: �.�? e- ........ �I

I

ONDE FICA - As dunas ficam a 30 quilômetros da sede e

a 289 quilômetros de Vitória. No litoral extremo Norte do

Espírito Santo, em Conceição da Barra, quase fronteira com a

Bahia.

COMO CHEGAR - Pela BR-IOI', Km 49 (trevo de

Conceição da Barra, 27 km de asfalto, mais 14 km de terra).
Não tenha pressa de chegar, pois a estrada é perigosa, pura
areia, principalmente em dias de chuva, se não cuidar fica

atolado.

SUGESTÃO - Caminhe pelas dunas descalço e curta demais
a natureza, não deixe de ver o pôr-do-sol .: é maravilhoso!
Prefira os meses de setembro em diante para ter a possibilidade
de ver a desova

..
das tartaruguinhas. Boa Viagem!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Da sociedade meseereriduberise
Matheus Roberto Reinke Franz,
filho de Luciano Roberto e Antis
Ksrine Reirike Franz, completa I

aninho, hoje. Cumprimentos das
avós Ralf Reinke Júnior e Diana

Reinke

o garotinho Richard'Hans
Hermann completou 2 aninhas dia

l5/9. Ele é filho de Nike e

Adelaide Hermann

A gatinha é Gabriella Leiteke. que
completou 2 aninhas dia 5/9. Ela
é filha de Alexandre e Andres
Leitsk:e. Parabéns!

CP CRIANÇA
Embelezando a nossa coluna a

garotinha Amanda Rafaela B.

Neieer. que completa 2 aninhas
dia 22/9. Ela é filha de Adilson e

Sandra Neieer, a festinha será na

Recreativa Breithaupt. Felicidades!

Sábado, 18 de setembro de 1999

o garoto é Rafael Pevenello. que
que aniversaria dia 74/9, com

pletando 6 anos. Ele é filho de
Alaércio e /ngrid Fischer Pevenello

:
••••••••••••••••••••••

to ••••••••••••••••••••••••

1/9 - Caroline Garcia Palácio
1/9 - Giovana Salm
1/9 - Thiago Henrique Benvenutti
2/9 - Airton André Stähelin
2/9 - Dayana Jackeline Adami
2/9 - Jean CarIo Freiberger Júnior
2/9 - Karo li ne Salvador Hiantt
2/9 - Kynaue Luan Lopes
2/9 - Shaiany Guilardi Vaz,
3/9 - Aline da Silva Faustino
3/9 - Carlos Daniel Arendt
3/9 - Ian Gustavo Souza
3/9 - Samanta Denker
4/9 - Antonio Oscar Rabello
5/9 - Helen Karoline de Oliveira
6/9 - Gabrielle Heller
6/9 - Giovanna Azevedo
6/9 - Gustavo Felipe Fuchs
6/9 - Mayara Rodrigues do Prado

7/9 - Amanda Anklam
7/9 - JeniferMayara Pless

8(9 - João Guilherme Schreiner Lucht Batista
8/9 - Maiara Schreiber
8/9 - Talita Nogueira Godinho
9/9 - Bárbara Buzzi
9/9 - Gustavo Henrique Krüger
10/9 - Felipe Correia
10/9 - Gabriel Mateus de Souza
10/9 - Luany Wendland
1]/9 - Mateus José dos Santos

.

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

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolesc-entes para aulas de: natação -

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

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

111I'1I11._I.ii;ltll
Marcos A_ Póvoas

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

Fones: 973-573,2 - 376-1112

Dr. Herberto Meldau f

PEDIATRA

CLíNICAdan/a �eoidá

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 J araguaense convida

Iodos os gaúchos, adrni radores de ca

valgadas e público em geral, para par

licipar do desfile em comemoração
ao Dia do Gaúcho, 18. de setembro,
sába-do. O desfile, marcado para as

8 horas, será iniciado na Rua Acre,

próximo à Loja Madri, no trevo do

Jaraguá Esquerdo, percorrerá várias
ruas da cidade e terminará próximo
ao Kohlbach. Qualquer pessoa e/ou

grupo poderá participar. Aos par
tici pantes será fornecido um maca

nudo carreteiro, ao meio-dia, na sede

campestre do CTG Laço Jara

guaense.

D'ia 18 de setembro
CTG Laço Jaraguaense

Grande Fandango em dose dupla

c:�

W
AGROPECUÁRIA SARDAGNA

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

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

TRADIÇÃO GAÚCHA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

CORREIO DOPOVO· 7

III ,Festa d!, IntegraçãoGaucha

'Grande
Fandango
dose dupla
GRUPOS

Cantos do Sul
e

Portal Gaúcho

ATRAÇÕES
·Laçada$

·Gineteadas
• Mesa Amargura

• Provas
Funcionais
• Touradas

Jaraguá do
Dias 17,18 e

Sul SC

.19/09/99

,j�Xl�

CTG LAÇO JARAGUAENSE
PROMOÇÃO:

DOIVIINGO

'19/09/99
BOI ASSADO NO ROLETE

NO

DIA

Diai't7lIÍ9L99:(�·. feira)
17:00h - Recepção aos convidados
18:00h - Inicio da Laçada Individual

Troféu Dorval Spézia
(Armada espontânea - 2 rodadas)

20:00h - Vaca Gorda

iDiaJ ..9109199 (Domingo)
08:30h - Reinício da Laçada em Duplas
1 0:30h - Touradas na Cancha II
11 :OOh - Provas Funcionais
12:00h � Almoço Gaúcho - Boi Inteiro no Rojete

(R$ 5,00 por pessoa)
13:00h - Inicio da Laçáda de Piá e Guri
13:30h - Final das Laçadas

(Duplas ciS e 6 armadas + 2 rodadas)
14:00h - Vaca Parada de Piá e Guri na Carena II
14:30h - Mesa da Amargura

'

16:00h - Gineteadas
17:00h - Ta'rde Dançante cl Grupo Cantos do Sul

PH.EIVI.�Ç.A.,O
Laçada em Duplas (5 e 6 armadas)
1· Lugar - RS 500,00 + 2 Troféus
2· Lugar - RS 300.00 + 2 Troféus
'3· Lugar - RS 200,00 + 2 Troféus

Laçada em Duplas (cl 4 armadas')
1· Lugar - RS 100,00 + 2 Troféus
2· Lugar - RS 60,00 + 2 Troféus
3· Lugar - RS 40,05 + 2 Troféus
• Todas as demais modalidades terão p-erruação para 1"

e 2" Lugares
• As normas para o concurso de Laço serão as constante
do regulamento do M.T.CJSC

• INFORMAÇÕES (On) 47 371-4547
• Obs.: Na f!1odalidade Laço em duplas será cobrado uma

taxa de R$ 20,00
(Cada tnscrçêo ganha 1 almoço oc cominqo) Boi inteiro
no Raleie.

Dia 18109199 (Sábado)
08:00h - Início do desfile pelas principais ruas da

cidade cl saída no começo do Jaraguá
Esquerdo (ao lado da Loja Madri).
Aos participantes do desfile será ofertado
um macanudo carreteiro oferecido pelo
Arroz Urbano e Demarchi Carnes.

12:00h - Almoço de Confraternização
13:30h - Inicio da Laçada em Dupla,
17:00h - Inicio da Vaca Gorda
18:00h - Laçada de Patrões
20:00h - Churrasco
22:00h - Grande Fandango no Galpão do CTG

em dose dupla elos Grupos
CANTOS DO:SUL e PORTAL GAÚCHO.

I'g" ARROZ PARBOILlZAOO'
.

'CERVEJA PtLSE� � [b�
.

OlRN� ID,RBRNDI13�varia �E�ts��;�:;�:i.HII PILSEN 372-0300

APOIO: MTGlSe - 9" REGIÃO

Agenda Gaúcha
18 e 19 de setembro - 3ª Festa do Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense
18 de setembro - Baile com Portal Gaúcho e Cantos do Sul - CTG Laço Jaraguaense

.
3 de outubro - 4Q Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
22 a 24 de outubro - 1 Q Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do Sul
28 de outubaro - Quinta-feira-da Tradição Gaúcha Especial - CTG Laço Jaraguaense
31 de outubro - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba
5 a 7 de novembro - Rodeio CTG Chaparral - Joinville
11 de novembro - Quinta-feira da Tradição Gaúcha Especial .; CTG Laço Jaraguaense
12 a 15 de.novernbro - Rodeio da Integração - RiO Negrinho
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao CTG Laço Jaraguaense saborear um churrasco, rever os
amigos e passar momentos de alegria e descontração 'conosco. Nestas noites gauchescas teremos,
a partir das 19h30, treino de laço aberto a todos e música tradicionalista gaúcha,

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Arte Click

Sábado, 18 de setembro de 1999

i'. Floricultura
Florisa

a (047) 371-8146
a (047) 371-0515

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

CAPITAL INICIAL
A banda Capital Inicial, com

muito rock e música pop, apre
senta o show Atrás dos olhos,
nome do novo CD, gravado em

Nashville, Estados Unidos, hoje
à noite, na Boate Notre. Dinho
Ouro Preto está de volta, e ao

lado de Loro Jones e dos irmãos

Felipe e Flávio Lemos, apresen
tará muito rock, algumas bala
das e sucessos conhecidos do

público.

DEBUTANTES-
As debutantes que serão apre
sentadas à sociedade dia 25 de

setembro, no salão nobre do
Clube Atlético Baependi, parti
cipam de almoço, hoje, nos qui
osques do clube, juntamente
com a patronesse. comissão
organizadora e diretoria social
do clube. Semana que vem, elas
serão recepcionadas com ele

gante jantar na residência da pa
tranesse, Mércia Menegotti
Schünke Ferreira Horn.

SCHÜTZENFEST
Para alegria geral, além da ban
da Alpen Yuppes, da Alemanha
- banda jovem, com repertório
específico para a festa -, a novi
dade este ano é que teremos no
vamente duas marcas de cho

pe, o tradicional da Schincariol,
e também da Antarctica, com
quem a comissão organizadora
acertou os últimos detalhes
esta semana.

BURG GARTEN
O mais requintado restaurante
da cidade prepara pratos espe
ciais para servir durante a reali

zação da Schützenfest. Kassl
ler, Einsbein à pururuca, Hacke

peter, Páprica Schnitzel e Bo

ckwust, além da cozinha inter
nacional. O proprietário Carlos -

"Kalico" Lehmann garante que o

clima será de festa germânica,
pois o restaurante é em estilo

germânico e manterá a tradição.
Reservas pelo telefone 371-
0757.

Celso Luiz Nagel

Casal João Batista
e Salete Vieira

(VieiraMóveis).
Elaserá

cumprimentadíssima,
domingo, pela

idadenova.
Parabéns dos

familiares, amigos
e especlelmentd

da grande família
Vieira Móveis

Os dinâmicos e

simpáticos Lui!
Augustus e Carla
Haake Mayer,
coma

patronesse,
Mércia Menegotti
Schünke Ferreira

Horn, cuidam
com muito
carinho de todos
os detalhes,
preparando o

Baile Branco, que
acontece dia 25
de setembro, no
aristocrático

Baependi

CasalJoão
Carlos e

Alessandra

Gonçalves
Cassuli. Ela
aniversariou

quintn-teire
passada e foi
muito

cumprimentada
por seu vasto

.

círculo de

amigos

Vieira
- .A LOJA DA GAROíADA - MODAINFANíIL E JUVENIL·

����!.,*._S'�.��S.".'P')$'.;nliPi;;'i;!ili"ii����""$��-"���'>tJ;:ii,.�1I,

TODA LINHA EM ROUPAS PARA MENINAS E MENINOS
VENHA CONFERIR!

Av.Mal.Deodoro, 103Lt - Jaraguó do .5ul,.5C
es (OLt7) q75-1653 I 37.:2-35\,,(8

Calçadão
371-5800

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Corupá
375-1948

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703
LANCHE DA APAE

Será na tarde do dia 29 de se.
tembro o Lanche da Primavera,
no Clube Atlético Baependi, pro
moção da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais, de
nossa cidade. Além do delicioso
café, haverá a apresentação das
debutantes deste ano e desfile
de moda, coleção prlrnaveravs
rão. Os cartões-convite estão à
venda por R$ 15,00 com a dire
toria da Apae.

FORMATURA
Formanda do curso de Letras
Licenciatura, pelo Centro de En
sino Superior de Jaraguá do Sul,
Astéria Hansen Vargas, esposa
do empresário Ilda Domingos
Vargas, colou grau ontem, em

bonita solenidade na Igreja
Evangélica - Centro. Após a for

matura, ofereceu jantar naMBB,
para familiares e convidados.

NA INTERNET
A Studio FM 99,1 está na In·

ternet. A programação da emis·
sara poderá ser ouvida em qual·
quer parte do mundo, graçasa
parceria com a Netuno Internet
Para sintonizar a rádio, basta
acessar a página da Netuno no

endereço www.netuno.com.bre
clicar no ícone 'Studio FM.

Telefone: (047) 37:.l··8(-7�""?

Calçados
••Iuta

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

Guàramirim - SC JRCria�

Fotos e Filmagens,
Aniversários * Batizados
Book * Casamentos. etc. -O

TEMO;; O MELHOR PREÇO DA REGIA .

. - ." ."

RUA REINCLDO RAU, 470
CENTRO· .JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\eqllipe da Secretaria de

ultura, Esporte e Lazer de
'

aragllá do Sul está a todo

mpor para a realização do 5°

uaguá em Dança, que
contecerá entre os dias 21 e

,14de outubro, no Ginásio de

sportes Arthur Müller. Em
odas as edições anteriores, o
vento, considerado uma das
nis expressivas
lanifestações culturais da

'idade, recebeu a presença de
111 excelente públ ico, o que
everá acontecer na edição
este ano, também.

Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1999 - CORREIO DO POVO

"Os primeiros
quarenta anos de

vida nos dão o texto:

os trinta seguintes, o
comentário"

(Schopenhauer)

, 1'1 E 1\1\ 1-\ ---- ..
I
I
I
I
I
I
I
I
\1
I
I
I·
I
I
I

Programação válida para o período de 17 a 23/9. I
.._---------_._------�

··--c
ßLUMENAU

CNe. eine Neumarkt J: Noiva em fuga (livre).
Horários: 14h 15. 16h30, 19h, 21 h 15. Sábado, sessão extra às 23h30.

CNe. eine Neumarkt 2: A filha do general (16 anos).

Horários: 14h, 16h 15, 18h45, 21 h. Sábado, sessão extra às 23h 15.

C.N.e. eine Neumarkt 3: De olhos b�m fechados (18 anos).
Horários: 15h, 18h, 21 h.

CNe. eine Neumarkt 4: Ela é demais (livre).
Horários: 14h30, 17h, 19h 15, 21 hiS.

C.N.e. eine Ne(tl1/arkr 5: De volta para o presente (livre).
Horários: 15h, 17h IS, 19h30, 21 h45.

CNe. eine Neumarkt 6: Em luta pelo amor (14 anos).
Horários: 1411, 16h30, 19h, 21 h30.

Av. Mal. Deodoro da

���B'�ua Mal. Deodoro da :=
F Fonseca, 1452
one/Fax: 372-3306
JaragUá do Sul- SC �CADi

I-t:liil!rl
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

MEDALHÕES DA MPB

CANTAM BEATLES

I

MPB e Beatles dão samba?

Aparentemente, sim. Alguns dos

maiores nomes da nossa música se

reuniram num show na metade. de

julho no Teatro Lagoa (RI) para
gravar clássicos do lendário grupo de Liverpool. Éstiveram presentes
Zizi Possi, Gilberto Gil, Samuel Rosa (Skank), Rodolfo (Raimundos),
Fernanda Takai (Pato Fu), Flávio Venturini, Roberto Frejat, Cássia
Eller, Zélia Duncan e Beta Guedes. Tudo foi gravado e vai virar um
honte video e um CD, que devem ser lançados no fim do ano. Milton

Nascimento, Toni Garrido, João Basco e Caetano Veloso também
vão estar no disco, com participações gravadas em estúdio. As músicas
foram escolhidas conforme o estilo de cada intérprete. Assim, o

roqueiro Frejat ficou com "Revolution", Gilberto Gil com a psicodélica
"Strawberry Fields Forever", e Zizi Possi com a romântica "The Lang
and Winding Road".

Shopping Music

INFORMATIVO CENTER SOM
I
Títulos mais vendidos: Planeta Dance, Zezé Di Camargo e Luciano,
Raimunclos (Só no forevis) e Jota Quest (De volta ao planeta). Principais
lançamentos: Djavan (ao vivo) e Jerry Adriani (Forza sempre).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aciam realizaworkshop para
divulgar serviços da entidade
Evento
assinala
aniversário da
associação

\

Massaranduba -r- A Aciam

(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola deMassaranduba)
realizará um workshop no pró
ximo dia 28 de setembro, no au

ditório da associação, com a fina
lidade de divulgar os serviços
prestados e convênios mantidos

pela entidade. A divulgação será

precedida de um café da manhã

que será oferecido aos associa

dos, em comemoração ao 13"

aniversário de funcionamento da

associação, que serão comple
tados no dia 26.

A Aciarn possui 81 empresas
fi liadas, e está nós planos do pre
sidente Jairo Riboldi elevar esse

,

número para uma centena, ainda

neste ano. Riboldi considerou

oportuna a inclusão do workshop
nos atos alusivos ao aniversário
da entidade, "porque os empresá
rios precisam conhecer a varie
dade de serviços que prestamos,
para melhor usufruir deles",
enfatizou.

Ele destacou o Programa de
Visita à empresa, através do qual
a equipe técnica da associação
realiza visitas periódicas às

empresas filiadas, como uma das
iniciativas importantes da atual
diretoria. "Pelo menos uma vez

por mês visitamos o associado,
orientando-o em eventuais difi

culdades,recebendo sugestões e

assessorando, inclusive, nos as

suntos relacionados com o Se

brae", disse.
Uma das metas de Riboldi é

promover o fortalecimento da ati
vidade comercial na cidade. No
início deste mês, a Aciarn lançou
a campanha 101 Prêmios, que
distribuirá prêmios patrocinados
pelo próprfo comércio local, entre
os clientes que fizerem suas

compras na cidade. "É a forma

que estamos utilizando para in
centivar a população a fazer suas

compras em sua própria cidade",
enfatizou Riboldi.

Com a campanha, a Aciam

pretende não só .ameniz ar a

evasão de clientes, em função da

forte concorrência exercida por
cidades próximas, como Blume
nau e Jaraguä do Sul, mas tarn

b�m contribuir para o fortale
cimento da economia do Mu

nicípio, com a criação de empre
gos e a geração de tributos muni

cipais.
Outra iniciativa da atual dire

toria é a implantação do Corpo
de Bombeiros Voluntários da ci
dade. A instalação do novo ser

viço já iniciou com a definição de
local para o funcionamento da
sede da corporação, aquisição de
viaturas e abertura de inscrições
de voluntários. "Falta somente

definir o grupo e providenciar o
devido treinamento dos futuros

bombeiros", acrescentou Riboldi.

Casa das Artes funciona a partir de outubro
Massaranduba - A partir da

primeira semana de outubr6 en

trará em funcionamento na Rua
II de Novembro, 1.120, no Cen
tro. a Casa das Artes, uma pl'O
posta destinada a darmaior mo

vimentação para as atividades ar

tísticas e culturais na cidade. Ide
alizada pelo empresário Paulo Cé
sar Avanci e pelo arquiteto Ale

xandre Avanci Neto, a Casa das
Artes oferecerá di versas opções
de cursos para a comunidade, na
música, artes plásticas e outras

áreas de atividades.
O projeto está em fase de or

ganização, com a preparação de

salas de aulas, colocação dos mó
veis e definição do quadro de pro
fessores. O arquiteto Alexandre
Avanci Neto acredita que a insta

lação da Casa das Artes preenche
rá uma lacuna na ati vidade cultu
ral da cidade, que se ressente da

Contribuição: projeto dos irmãos Avaitci oferecerá I/ovas opções
/

falta de opções, para os que têm

interesse em desenvolver alguma
habi lidade nesse campo. Segundo
ele, por esse motivo, atualmente,
muitas pessoas precisam se

deslocar a cidades vizinhas para
poderem desenvolver suas apti
dões.

Ele acredita que a instalação
da Casa das Artes modificará esta

I

situação e que a oferta de cursos

permanentes, que contribuem na

formáção profissional do indi

víduo, como jardinagem, paisa
gismo e idiomas, deverá até atrair

alunos de outras cidades.

Interesse: alUI/OS da rede municipal aprendem a cultivar hortaliças

Concurso incentivaescolas

na preparação de hortas
Massaranduba - o Departa

mento de Educação fará no

próximo dia 30 de setembro a

di,vulgação dos resultados do

Concurso de Hortas Escolares,
realizado entre as escolas da rede

municipal de ensino. Neste ano,

participaram mais de 900 alunos
do Pré às oitavas séries das 16
estolas do Município. O objetivo
do concurso é incentivar as

escolas na preparação de hortas,
criando o hábito de consumo de

,

hortaliças e melhörando a qua
lidade da alimentação dos alunos.

As hortas são cultivadas nas

próprias escolas, com a partici
pação direta dos alun�s na prepa
ração do solo, escolha das espé-

cies de hortaliças e plantio. A ex

tensionista da Epagri Juana Bou

chardt acompanhou a ati vidade
das escolas prestando orientação
técnica. O concurso contou com

o apoio da empresa Souza Cruz,

que forneceu as sementes, e da

'Secretaria de Estado da Edu

cação, que preparou materiel
i mpresso sobre o assunto.

Os melhores trabalhos serão

éscolhidos por uma COlnissão,
ainda a ser constituída, e serão
considerados os critérios da

variedade de hortaliças plan
tadas, uso das mesmas no car

dápio da escola e efetiva par
ticipação dos alunos na pre

paração das hortas.
./
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Associação médica
Dnovo presidente da Associação Médica de Jaraguá do Sul, entidade
que agrega ainda profissionais dos municípios de Schroeder,
Guaramirim, Massaranduba e Corupá, será empossada hoje, no Clube
Atlético Baependi. Eleita por unanimidade, a diretoria tem o médico

Antônio Beleza Fi lho na presidência; Douglas Anjo. vice-presidente;
Moacir Zanghelini, primeiro secretário; Maurício Bogo, segundo
secretário; Alexandre Schlabendorff, tesoureiro; André Corinthi, no

Departamento Social; Luiz Carlos Bianchi, no Científico, e Jorge
.

. I

Dppermann no Departamento de Esportes. Beleza Filho assume no

lugar de Amaro Ximenes Júnior, à frente da associação desde 1997.

Festival da canção
A Lanchonete Per 'Tutti, com sede na Rua Luis Sarti, Bairro Nereu

Ramos, promove hoje, a partir das 20 horas, a escolha do melhor

cantor do 3° Festival da Canção. Néste sábado, será a final na

categoria Adulto (acima de 14 anos), no quesito música popular.
Amanhã, às 15 horas, é a vez da eleição dos intérpretes da música

sertaneja. No próximo dia 26 de setembro, os calouros na categoria
lnfanto-Juveni I (até 14 anos), disputam o título modalidade esti lo
livre. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados
em cada categoria.
Curso de Cerâmica
O Sesc (Serviço Social do Comércio) promove entre os dias 20 e

22 de setembro, na sede da entidade, em Jaraguá do Sul, o curso de
Cerâmica Fria, utilizando a técnica biscui. O participante poderá
optar em participar do curso de manhã, a tarde ou a noite. A inscrição
custa R$ 25,00. O material é: um vidro de conserva pequeno, cinco
bolinhas pequenas de isopor, um maço de arame encapado, um maço
de pistilos, uma agulha de crochê, 20 centímetros de arame, uma

íesoura com ponta, uma faca sem serra, um prato para misturar a

iinra, um pincel final e um rolo de macarrão ou um tubo de PVc.

Informações pelos telefones 371-9177, 371-8930.

Encontro de escoteiros
O Colégio São LiJís, em Jaraguá do Sul, será palco, hoje e amanhã,
da Assembléia Regional da União dos Escoteiros do Brasil - Região
de Santa Catarina. Cerca de 200 escotistas e dirigentes estão sendo

aguardados para o evento, que reservou a palestra do presidente da

União dos Escoteiros do Brasil, Marcos Carvalho, para abordar o

lema "Os horizontes do escotismo". Hoje à noite haverá homenagens
na sede do Sindicato do Vestuário, que premiará com medalhas de
Gratidão Grau Bronze o apoio de pessoas da comunidade para a

prática do escotismo no Município.
Núcleo de Construção Civil
O Núcleo de Construção Civil da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) realiza hoje, das 8 às 16 horas, o 1°

Concurso de Assentamento Cerâmico. O evento acontece no muro

dos fundos do Unibanco, no centro doMunicípio. Serão 20 trabalhos
expostos. Os cinco primeiros recebem prêmios.

. Prodefi
A Secretaria de Educação liberou para Jaraguá do Sul verba re

ferente ao Proden (Programa de Descentralização Financeira).
Através do programa, escolas da rede estadual com até 1,5 mil
alunos terão dinheiro para receber. Instituições com até 500 es

ludantes receberão R$ 450,00; de SOla mi I alunos, o valor do

repasse é de R$ 950,00. Acima deste número, até 1,5 mil alunos,
o valor será de R$ 1.450,00.

Trânsito jaraguaense está
mais violento, diz relatório

Projeto desobedece hierarquizações

Polícia Militar
intensifica

campanha
de prevenção'

Jaraguá do Sul - Relatório
di vulgado pelo comando da 3a

Companhia de Polícia Militar
revela que o trânsito no Muni

cípio está mais violento do que o

ano passado. Somente nos pri
meiros sete meses de 1999, 13

pessoas morreram em acidentes
no perímetro urbano. Durante to
do o ano de 1998, o número che

gou a II mortos. Outro índice as

sustador é o de acidentes. O

balanço elaborado pelo Departa
mento de Trânsito da companhia
mostrou que, de janeiro a agosto
deste ano, foram registradas
1.520 colisões, 18% a mais do

A duplicação da Avenida Wal
demar Grubba (antiga Rua Join

ville), ao invés de contribuir para
o fluxo do tráfego, obedecendo a

hierarquização das vias públicas,
acabou limitando a velocidade por
meio d� semáforos e inversão de

prioridades no entroncamento com
a rotatória de Schroeder.

O sistema viário da cidade,
além de mal sinalizado, impõe li
mites de velocidades em vias arte
riais (como é o caso da Avenida
Waldemar Grubba) e estruturais,
onde o trânsito deveria fluir mais

rápido. Foi feita uma passagem
subterrânea próximo ao prédio ad

ministrativo da Weg. Entretanto,
poucos metros dali, colocou-se um

semáforo e faixa de pedestre, com
pletando a contradição.

A secretária de Planejamento,
Clarice Coral, também presidente
do Comurb (Conselho Municipal
deUrbanismo+recorreu ao Código
Nacional de Trânsito e ao Plano

que o ano anterior, quando o total
de ocorrências foi de 1.290 aci

dentes. "Isso é resultado de uma

mistura fatal: álcool e direção",
destacou o capitão Amarildo de

Assis Alves.
Na Semana Nacional do Trân

sito, de 19 a 24 de setembro, a

Polícia Mi litar intensi ficará o tra

balho de conscientização nas ruas

do Município, através de distri

buição de pannetos e blitze educa
tivas. O "Plano ação dez", que
controla os veículos em circu

lação, mantém a média de três

ações por dia. A Operação Bairro
transfere a fiscalização para
várias localidades do interior de

Jaraguá do Sul. "O objetivo é ve

rificar a real situação dos carros",
destacou o responsável pelo
Planejamento Operacional da

companhia, tenente Marcelo

Pereira.

O levantamento da Polícia
Militar constatou que os motoris

tas jaraguaenses estão respeitan
do as leis do novo Código de

Trânsito Brasileiro. Em sete meses

deste ano, a polícia aplicou 4.084
multas. Destas, as consideradas

leves liderou a lista, com 1.521

notificações. Em segundo lugar,
aparecem as multas classificadas
como gravíssimas, na qual o mo
torista paga 580 Ufir's e perde
sete pontos no prontuário - 20

pontos significa a retenção da

Carteira Nacional de Habilitação.
O relatório também detalha em

que época o índice de acidentes

esteve mais elevado. 'Maio foi o

mês campeão de colisões, com
467. "Estamos investindo no fu

turo motorista. A meta é ampliar
as palestras em escolas e consci
entizar os motoristas da nova ge
ração", afirmou o capitão Alves.

Edson Junkes/CP

Perigo: veiculos são obrigados a reduzirem velocidade lia rotatória

Diretor doMunicípio para explicar
as decisões na Waldemar Grubba.
O artigo 29 do Código de Trânsito

assegura a preferência de quem es

tá circulando na rotatória. Sobre o

limite de 60 quilômetros por hora,
Clarice disse que foi decisão do

Comurb.
- O Código de Trânsito escla

rece que � velocidade maxima per-

mitida nas vias será indicada por
meio de sinalização, obedecida as

características técnicas e as condi

ções de trânsito - explicou, afir
mando que a velocidade na avenida

poderia ser até de 40 quilômetros
por hora. Sobre a faixa de pedestre,
Clarice disse que foi feita por
solicitação de funcionários daWeg,
comerciantes e alguns vereadores.

Eureka
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Padrasto acusado de estuprar enteada
e abusar sexualmente detrês crianças

Fedra: "Dois depoimentos confirmaram a violência sexual"

à polícia não havia confirmado
esta informação.

A violência sexual sofrida

pelas irmãs só foi denunciada na

manhã de quarta-feira. Acorn-

"OPORTUNIDADE
Aprenda a plantar COGUMELOS tendo bons lucros, em um pequeno
espaço a partir de 20m2, com a primeira colheita em 25 dias.

Cursoteórico, prático na

plantação e suporte técnico.

Ajudamos a escolher o local do plantio e

ProduzirTipo Exportação.

Ajudamos a Comercializar sua produção a R$130,OO 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-- Foné: (047) 973-9508 ou 975-2247
Bai'rro Três Rios do Norte

panhada de parentes do namo

rado, E. revelou para funcionários
do Conselho Tutelar que foi es

tuprada pelo padrasto. No depoi
mente à polícia, a menina conta

com detalhes as sessões de sexo

em que era submetida. "Na

maioria das vezes ele chegava
bêbado em casa. Aproveitava
enquanto' minhas irmãs estavam

dormindo e me levava para o

quarto da minha mãe. Ela assistia
a tudo e ficava calada, com medo
de morrer. Ele ameaçava nós

duas de morte se alguém ficasse

sabendo", disse. "Ele pedia que
eu fizesse tudo com ele. Senão,
me batia" completou. A mãe

desmente a versão da filha. "O
caso fica complicado neste

ponto", destacou a delegada.
A.L., de 12 anos, teve mais

sorte do que a irmã mais velha.

Apesar de não ter sido estuprada,
era constantemente abusada

sexualmente, conforme relatou à

delegada Fedra Konel!. "Até

mesmo quando tinha visitas em

casa, ele (padrasto) pedia para eu

tirar toda a roupa e ficava me

tocando", frisou. A delegada
solicitou a realização do exame

nas duas irmãs menores. Há

suspeitas de que Amiltom tam

bém cometeu estupro contra a de

8 anos. Um erro de dados dos

dois médicos responsáveis pelos
exames invalidou o primeiro
resultado. "Vamos pedir nova

mente", destacou Fedra.
A polícia investiga mais um

caso,de estupro envolvendo

membros de uma mesma família
em Jaraguá do Sul. "Vamos ter

novidades semana que vem",
garantiu a delegada.

Delegada pediu
prisão preventiva
no final da tarde'
de quinta-feira

Jaraguá do Sul - A delegada
daDelegacia de Proteção à Crian-,

ça e ao Adolescente, Fedra Ko

nell, encaminhou no final da tarde
de quinta-feira ao juiz da Vara Cri

minal, Edson Marcos de Men

donça, pedido de prisão preventi
va centra o desempregado
Amilton Rogério Campos. Ele. é
acusado de estuprar a enteada de
14 anos e abusar sexualmente das
outras três irmãs, de 8, 10 e 12

anos. O exame de conjunção car

nal realizado em E.B.L. constatou
a ruptura do hímen. Campos está

desaparecido.
Testemunhas ouvidas pela de

legada disseram que E. e a irmã

A.L., de 12 anos, as únicas que
prestaram depoimento até agora,
incriminaram o desempregado
por não concordarem no rela
cionamerito dele com a mãe, a

pensionista Bernadete Boden

berger. Ontem, apareceu a pri
meira testemunha a favor das

crianças. Uma vizinha relatou as

constantes agressões cometidas

por Campos nas meninas. "É um

caso delicado, mas existem in

formações que esse mesmo rapaz
já foi denunciado no passado,
pelo mesmo crime", destacou
Fedra. Até às 18 horas de ontem,

I,

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
I'

H.

Preços especiais:
Além das capitais, outras localidades do 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

Agressão contra mulher
Jaraguá do Sul - Exames'

médicos confirmaram a agres
são no corpo da empregada do
méstica Darci Fischer Dohrin.
sio. Ela foi agredida terça-feiraà
noite, pelo companheiro, o au

tônomo Júlio Soares, 39 anos,
, natural de Lagoa Vermelha (RS),
Darci comunicou o fato à policia,
Soares será indiciado por agres
são.

Perturbação em bar
Guaramirim - O proprie

tário da Lanchonete Posto Gua
rarnirirn, localizada na BR-280,
Guaramirim, Douglas Weber,
acionou a polícia depois que o

desempregado Claudionor Sil

vepre dos Santos, 37 anos, que
estava embriagado, passou a

perturbar clientes e funcionários
do estabelecimento. Santos foi

preso.

Acidente de trânsito

Jaraguá do Sul - Acidente
envolvendo três veículos tumul
tuou o trânsito na Rua Adélia

Fischer, na Vila Baependi. O Fus

ca, placa LZP-6776 (Schroeder),
conduzido por Jaime Antônio,
Cisz colidiu na Carreta Scania,

placa IIR-3873, de Bento Gon

çalves (RS). Outro caminhão,de
placa IHX-832S, também de

Bento Gonçalves, dirigido por
Antônio Copetti, também se

envolveu na colisão.
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Joguinhos Abertos

Município não levou muita sorte no sorteio das chaves nas

modalidades coletivas dos 12'" Joguinhos Abertos de Santa

Catarina. Pelo menos em quatro modalidades, tem 'pedreira' à
vista. No Handebol masculino, Jaraguá do Sul está ao lado de

Chapecó e Florianópolis. No Vôlei masculino, Blumenau e Rio do

Sul. No feminino, Brusque e Chapecó, e no Futsal, Blumenau e

Chapecó. Só para lembrar: primeiro e segundo colocados de cada
chave passam à próxima fase. Então, vencer uma partida nesta

etapa é um bom caminho rumo ao ouro dos joguinhos.

Judô em alta

Jaraguá do Sul terá dois

representantes no Campeonato
Brasileiro de Judô nas catego
rias Pré-Juvenil e Infanto
Juvenil. Paulo Maciel de Arruda
Filho disputa neste final de

semana, em Natal (RN), o Pré

Juvenil, até 14 anos. Semana

que vem, será a vez de Pau lo
Vitor Bana Negri. O judoca
embarca para Manaus (AM) em
busca do ouro no Infanto, que
reúne atletas até 12 anos.

Estréias no Jaraguá
Atacante Vilrnar, de 24 anos,

que passou pelo futebol da

Grécia, estreou bem no Jara

guã, semana passada, em JOÇl
çaba. Ganhou a posição do até
então titular, Fábio Luiz, e tem
vaga garantida para a partida
deste domingo, em Jaraguá

do Sul, contra o Itajaí. Outro
que saiu jogando no Oeste e

caiu nas graças do técnico
Nelson Mourão é Adriano,
meia-direita, ex-Joinville.

Rápidas--------------------
* Lúcio Antônio Rodrigues, gerente administrativo do Jaraguá, pediu
demissão do clube. Recebeu uma proposta para ficar 50 dias no

Figueirense, desenvolvendo projeto para o centro de lazer no Orlando

Scarpelli. Depois, deverá trabalhar no futebol do Nordeste.
* Marisol está acertando com a diretoria do Beira Rio Clube
de Campo patrocínio do próximo torneio interno de futebol

suíço entre os associados, previsto ainda para este ano.

* Rádio Jaraguá volta a transmitir o futebol profissional jaraguaense.
Equipe estará amanhã, no João Marcatto, cobrindo Jaraguá x Itajaí,
pela Segundona.

Jeep Club
* Neste sábado, 18/9, estaremos participando do Jeep
Raid da cidade de São Bento do Sul. Tomara que tenha
bastante lama e que a organização seja boa, como sem

pre.
*Neste domingo, 19/9, estaremos presentes no

Jeepcross, que será organizado pelo Jeep Clube de
Guaramirim.
* Preparem os seus Jipes, que no próximo dia 25/9
será realizada uma Incerta, denominada Trilha dos

Jesuítas, onde não faltará lama e nem companhei
rismo.
* Na última reunião foram apresentados dois pre
tendentes a sócio. Os amigos Jonas Duarte e Adair

Schug. Sejam bem-vindos e esperamos que gostem
do nosso clube.
* Dizem que o Lauro comprou um outro Jipe,
também da cor vermelha. Parece que na Incerta ele
já estará andando com ele.

· Alongamento de Chassi

·Cardans

· Manut. deGuindastes,
- Reformas de Equipamentos
· AdaptaçãoEquipamentos
- Soldas Especiais...

Fone: (047)3704159

..

Jaraguá e Itajaí fazem o jogo
das "estréias" neste domingo

Novidades: Vilmar (E) estava 110futebol boliviano an/es de acertar com o [araguá. Adriano confirmado 110 time

Sorteio das chaves agrada dirigentes

Novo uniforme
e jogadores
são as atrações
poro o clássico

Jaraguá do Sul - Vilmar e

Adriano no Jaraguá. Altair e

Jacaré no Itajaí. Estes são os

reforços que os dois times

apresentam amanhã, quando se

enfrentam no Estádio João Mar

catto, às IS horas, pela penúltima
rodada do turno do Campeonato
Catarinense da Segunda Divisão.
O atacante Vilmar, que jogou na

última partida, em Joaçaba, foi
confirmado pelo técnico Nelson
Mourão entre os titulares. O

meio-campo Adriano teve a do

cumentação liberada pela Fede-

Jaraguá do Sul - O sorteio
das chaves das modalidades cole
tivas dos 12'" Joguinhos Abertos

de Santa Catarina agradou os diri

gentes da FME (Fundação Muni
cipal de Esportes). A tabela foi di

vulgada no finaI da tarde de ter

ça-feira, quando o presidente da

Fespolte (Fundação Catarinense de
Desportos), Pedro Bastos, coor
denou o congresso técnico da

competição que será realizada de
24 de setembro a 2 de outubro,
com participação de 2,5 mil atle

tas até 17 anos de 68 municípios
do Estado.

O conselho técnico da Fespor
te efetuou os sorteios das modali

dades deHandebol, Vôlei, Tênis de
Mesa e Basquete, todas no mascu
lino e feminino, mais Futsal e Fute-

ração Alagoana de Futebol e, após
15 dias, faz sua estréia na equipe.
O Jaraguá entra em campo com

o novo uniforme, confeccionado

pela multinacional Adidas, tra
zendo o nome do Grupo Vitória,
patrocinador oficial do clube.

No Itajaí, patrocinado tam

bém pela- empresa do comen

dador Cidio Sandri, a novidade
é a presença do goleador Jacaré
e do zagueiro Altair, que foram
dispensados do Avaí, em julho,
por indisciplina. Jacaré foi o

ídolo da torcida avaiana em

1996, quando tornou-se arti
lheiro do Estadual da Primeira

Divisão. Altair jogou no mesmo

ano em Jaraguá do Sul e foi

campeão catarinense pelo Avaí,
ano passado. "É uma moti

vação a mais para os nossos jo-

bol. No Basquete masculino, Jara
guá está na Chave C, junto com

Rio Negrinho e Brusque. No femi
nina, o Município não está inscri
to. No Handebol masculino, Jara

guá do Sul divide a Chave A com

Florianópolis e Chapecó. Entre as

mulheres, a Chave A tem ainda

Chapecó e Forquilhinha. "Temos
chances de classificar todas as

equipes, pelomenos nesta primeira
fase. Não dá para escolher adver

sários", frisou o diretor-técnico da

fundação jaraguaense, Luderitz
Gonçalves Filho.

A modalidade mais equilibra
da, segundo Gonçalves Filho, é o

Vôlei feminino. Jaraguä do Sul está
na chave B, ao lado de Chapecó e

Brusque, equipe candidata ao título
dos joguinhos. No masculino, o

gadores", destacou o técnico do

Jaraguá, Nelson Mourão.

A comissão técnica do Jara

guá aposta na vitória para se

manter na briga por uma vaga
no quadrangular desta primeira
fase. "Não podemos sequer em
patar. Vai ser um bom jogo",
acredita Mourão. A diretoria do

clube manteve os valores dos

ingressos para as arquiban
cadas descobertas em R$ 5,00;
coberta R$ 7,00 e cadeiras R$
10,00. Mulheres e crianças até

12 anos terão acesso I i vre nas

descobertas. A torcida organi
zada do Itajaí prometeu lotar

quatro ônibus para apoiar o

time. "Precisamos do apoio da

nossa torcida também", obser
vou o diretor-executivo do clu

be, José Roberto do Carmo.
Edson JunkeslCP

Município tenta a vaga com Blu

menau e Rio do Sul. "Outra parada
indigesta", observou o diretor-téc
nico da FME. No masculino, a bri

ga será na Chave C, que tem Join
ville e Fraiburgo, e no feminino,
Jaraguä do Sul tenta surpreender
Concórdia, Blumenau e São Joa

quim. Os dois primeiros classifica
dos em cada chave garantem vaga

para a próxima fase, formada por
dois grupos de quatro cidades. No

vamente, os dois melhores coloca
dos passam às semifinais e fazem
o cruzamento olímpico. As moda
lidades de Atletismo, Judô, Nata
ção, Tênis, Xadrez, Ciclismo, Gi
nástica Olímpica e Ginástica
Rítmica Desportiva terão os seus

congressos técnicos realizados
durante a competição.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FederaçãoCatarinenseconvoca
doisjáraguaensesparaoBrasileiro
Serão os únicos
judocas do Estado
nas categorias Pré
e Infanto-juvenil

Jaraguá do Sul - A Federa

ção Catarinense de Judô convo

cou dois atletas jaraguaenses para
disputar o Campeonato Brasileiro
da modalidade nas categorias Pré,
e Infanto-Juvenil. Nestefinal de

semana,judocas de todo o Brasil
estão em Natal (RN), atrás do tro
féu de campeão na c�tegoria Pré
Juvenil (até 14 anos). Paulo Ma
ciel Arruda Filho, na classe leve
- de 39 a 43 quilos -, tenta uma

medalha' inédita para o Judô de
Santa Catarina. Nos dias 25 e 26
de setembro, as atenções con

centram-se no Brasileiro da cate

goria Infanto-Juvenil, que será

realizado em Manaus (AM). O ju
doca de Íaraguá.do Sul, Paulo Vi
tor Borra Negri, vai em busca do
ouro na classe meio-médio _ de

40 a 45 quilos.
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Atual campeão estadual Infan
to-Juvenil, Negri terá ruais uma

semana de treinamentos antes de

embarcar rumo à capital do Ama
zonas. O técnico Sílvio Acácio

Borges acredita que esse período
ajudará no preparo do atleta. É a

primeira vez que o judoca jara
guaense participa do Campeona
to Brasileiro. Na mesma catego
ria, foi convocada outra atleta da

região. Joicy Hohl, 12 anos, de

Guararnirirn, optou em não parti
cipar do campeonato após uma

decisão pessoal.
A relação da lista dos judocas

catarinenses convocados para par
ticiparem do Brasileiro foi divul
gada dia 18 de agosto. A Fede

ração Catarinense avaliou o resul

tado deste ano dos atletas em com

petições estaduais. Somente os

campeões das categorias foram
chamados. "Uma convocação me

recida", ressaltou o treinador. Ar
ruda Filho embarcou ontem para
Natal depois de 24 dias tlyinando
na academia do Clube Atlético Bae

pendi. "Acredito que esteja um

pouco mai s preparado que o

Negri", destacou Borges. O judoca
Paulo Vitor BonaNegri disputou o

torneio paralelo de Basquete pelo
colégio durante o período de pre

paração. "Mas os dois têm boas

chances de trazer medalha", des
tacou. São Paulo é favorito ao tí

tulo geral do Brasileiro. Santa Cata
rina levará cinco atletas no Bra

sileiro da categoria Pré-Juvenil e

quatro no Infanto-Juvenil.
CARATÊ - O Brasil foi cam

peão do Pan-Americano de Cara

tê, disputa�o no Ginásio Paulistb.
em São Paulo, no último final de
semana. Foram 18 medalhas de

ouro, 13 de prata e lOde bronze.
Os Estados Unidos terminou a

competição em segundo lugar, com
19 medalhas no total (cinco de

ouro, três de prata e II de bronze).
O técnico Mário Luiz Alves, de
Joinville, comandou os atletas na

categoria Juniores, que trouxeram
11 medalhas, recorde entre as ca

tegorias. O próximo desafio da se

leção brasileira é o Mundial, que
acontece em outubro, na Bulgária.

FONE:
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AGUARDAMOS SUA VISITA
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Golpe: Arruda Filho (quimono azul) e Negri foram convocados

Balneário Camboriú sedia
Estàdual de Velocidade
Jaraguá do Sul - A 8" etapa

do Campeonato Catarinense de Au
tornobilismo será realizada ama

nhã, no Autódromo Vale dos Co

bras, em Bal�eário Camboriú. A

prova estava marcada para domin

go passado, mas devido as chu

vas, foi cancelada. Os tempos obti
dos pelos pilotos nos treinos elas
sificatórios de sábado continuam
valendo. Na categoria Marcas N

(Novatos), Eduardo Valle garantiu
a pole provisória ao marcar I

rni n 14s098, enquanto Douglas
Bogo, atuallíder da categoria, fez

'

o segundo melhor .icmpo, com I

min 14s114.

Faltando três corridas para o

término da temporada, Douglas
Bogo é o favorito ao título -entre

os Novatos. Com 75 pontos, 17 a

mais do que o segundo colocado,

Bago precisa apenas de mais uma

vitória e somar pontos nas duas

últimas provas pa-ra comemorar
-

seu primeiro-título na carreira.

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, ... )
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RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482
eORUpÁ - se

Venha conhecerum pedaço do paraíso! ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




