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Jaraguá do Sul em ritmo de Schützenfest

DIIMAGEM_
Hospital Jaraguá

* Ultra-sonografia
* Radiologia Geral e

Pediátrlca
* Tomografia

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

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

Centro de Imagem 2
R. Joio Picolll, 216 •

..quina cf Relnoldo Rau
(Intlao conlult6rlo Dr. Joio Blron)
Fone: (047) 371·8776

JRCRIAÇÖES

Começou ontem a mais tra

dicional e importante festa de

Jaraguá do Sul. A I I ii Schützen

fest, que vai atéo próximo do

mingo, dia 17, deve superar o
número de público da festa an

terior, que registrou I 03miI pes
soas nos pavilhões do Parque
Municipal de Eventos.

A CCO (Comissão Central
Organizadora) manteve os

valores dos ingressos - R$
1,00 durante a semana, e R$
3,00 sextas-feiras, sábados e

domingos. O lançamento da
I I a Schützenfest aconteceu na

noite de quinta-feira, na Praça
Ângelo Piazera, com a apre
sentação da banda alemã Al

pen Yuppies.
Na tarde de ontem, o Bier

wagen percorreu as principais
ruas da cidade distribuindo cho

pe, acompanhado por bandas

típicas.
A abertura oficial aconteceu

às 20h30, com a sangria do pri
meiro barril pelo prefeito Irineu

Pasold, entrega de troféus e me

dalhas às equipes campeãs e

busca dos reis, rainhas, prince
sas e cavalheiros. Página 9 e

Caderno da Schützenfest

Edson JunkesJCP

r: :...

Máquinas da Prefeitura de Guaramitim e de empresas contratadas para prestação de sehiço
à administração municipal foram embargadas, por mais de 14 dias, por fiscais do escritório
do Ibama de Ioinville.
Na tarde de quarta-feira (fi), o prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB) conseguiu
liberar as máquinas, mas a exploração da saibreira, onde as máquinas estavam trabalhando,
dependerá de decisão judicial. Página 9

Confirmado Estadual de
Juniores da 2a Divisão

Página 12

Breithaupt toma
posse na Facisc

PMDB de Corupá
faz reunião hoje

O diretor-comercial do Grupo
Breithaupt. Roberto Breithaupt.
roi empossado na presidência da

Facisc, na noite de quinta-feira.
A cerimônia de posse aconte

ceu no Lagoa Iate Clube e reuniu
I ideranças políticas e empresariais
de todo o Estado, além do gover
nador Esperidião Ami n.

Breithaupt fica no cargo por
dois anos, com direito a reeleição.
Página 5

o PMDB de Corupá faz ho

je, no salão da Comunidade Evan

gélica, reunião com os filiados.
Na pauta, a convenção do par
tido, programada para o dia 17,
campanha de filiações e as elei

ções municipais do próximo ano.

O presidente do Diretório mu

nicipal, vereador Herrmann Sue

senbach, disse que o partido está

aberto à coligações e não descarta
nenhuma legenda. Página 4

ATUAI!.IZE
Seus dados para nova edição

da Lista Telefônica de
Jaraguá do Sul e Região.

E-mail: ligfacil@netuno.com.br
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o brilhantismo e a organização "impecável" dos 12°s Joguinhos
Abertos de Santa Catarina, que aconteceu em Jaraguá do Sul de
24 de setembro a 2 outubro, contrastam com a posição do

Município-sede no quadro geral de pontos e medalhas. O quinto
lugar obtido neste ano, mesma colocação nos jogos do ano

passado, reflete a falta deincentivos e de estrutura esportiva do
terceiro pólo industrial do Estado.
Por mais que dirigentes digam o

contrário, os resultados expõem a

carência e a dubiedade, reforçando
as críticas oposicionistas de concen
tração e refluxo de recursos.

'

Enquanto Blumenau, campeã
geral, com 155 pontos, conquistou
27 medalhas de ouro, Jaraguá do Sul
conseguiu 71 pontos e 23 medalhas
no total, oito de ouro - apenas,30%
das medalhas de ouro e do total
delas. Os números queimam os olhos
dos apaixonados pelo Atletismo,
exigindo mais do que desculpas e

explicações. A distância denuncia o

jogo perigoso do poder, onde so-

mente alguns se sobressaem, graças
ao esforço próprio e ao patrocínio de algumas empresas que
ainda ácreditam no Atletismo como alternativa para os jovens, e
na relação direta-dele com o potencial econômico da região.

Todavia, os resultados pedem ser comparados com as

participações do Brasil nos Jogos Olímpicos e Pan-americanos.

Enquanto que a nona (?) economia do mundo limita-se a participar
dos jogos, Cuba, um pequeno país d� Caribe, que sofre bloqueio
econômico e ideológico há 40 anos, disp�ta em estado de

igualdadecom as grandes potências mundiais como os Estados

Unidos, Alemanha, Inglaterra, etc. Isso prova que no Atletismo
é preciso muito mais do que investimentos financeiros, é preciso
criar a cultura do esporte, como lembrou o presidente da

Fundação Municipal de Esportes, Reginaldo Campos Júnior.
Não obstante, não cabe somente a crítica deslavada e sem

propósito. A intenção é abrir o debate para que a sociedade

possa participar e contribuir no processo de reestruturação do

Atletismo no Município. A própria FME, órgão responsável pela
preparação das equipes, não pode prescindir-se do processo.
Afirmarque o esporte é algo que vai crescendo gradativamente
e que os resultados vêm com o tempo é aceitar a baixa produção
sem buscar acelerar as conquistas, revelando falta de argumentos
mais sólidos. Nesse caso, os números seriam o efeito, e não a'

causa. Haveria então algo pelo menos tão extraordinário quanto
o próprio contraste.

As agruras do momento sopram o pó que assentava sobre a

polêmicagerada no início do ano, quando o governo conseguiu
que a Câmara de Vereadores aprovasse a criação de 68 cargos
comissionados para a FME. Para se defender das acusações de
apadrinhamento, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Sílvio
Celeste Bard.apelou para a necessidade de IílOVOS técnicos para
orientar os jovens nas escolinhas. A justeza da resposta, sua cor

relação com os resultados dos Joguinhos, não pode ser traduzida
no número de pólos esportivos criados pelo governo. Passou de

pouco mais do quel S, no ano passado, para 35 este ano.

Para o presidente da Comissão Centtal Organizadora, Murillo
Barreto de Azevedo, Jaraguá do Sül, d:€\mo#�:trou ser capaz de

organizar eventos esportivos, mas estát·l.0n'ge do ideal de
CORREIO DO POVO

competidor. Por outro 'lado, o empenho e a dedicação de atletas,
dirigentes e técnicos arrefecem os ânimos, O perigo reside em
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Foto do Fato

o prefeito de

Iaraguá do Sul.
Irineú Pasold.

junto COIII

alunas das

escolas
da rede

municipal, após
a cerimônia

de encerramento

, dos 12'"

Ioguinhos
Abertos de Santa

Catarina, IW
tarde de sábado,

dia 3

Itamar Franco: um grande exemplo
o Brasil atravessa um momen

tode extrema dificuldade. Este es
tado de coisas vem se agravando
dia à dia; exigindo-identificação das
causas e dos causadores das enfer-·

.

midades, A unha do povo faminto
deve crescer e amedrontar os co

ronéis. Alguns vendem o País, ou
tros resistem. Alguns intentam que
o povo engula a reforma judicial
elaborada por "panelinha" de advo
gados paulistas; outros podem ser

ruais pluralistas. O povo deve

aprender a ler mesmo que C0111 difi

culdade. Contudo, educação não

é priori dade desse governo. A lei tu

ra crítica deve ser estimulada pela
sociedade e pela imprensa.

"Itamar Franco pressiona PM
DB para que lancecandidato't.Al
guns pontos não foram esclareci
dos sobre a convenção que defi

niu o não-lançamento de candida

to à presidência: ocorreu troca

troca efetivada pela distribuição de

cargos? Liberação de verbas? Na

primeira eleição, era PFUPSDB, na
segunda, o PMDB e o PPB amon

toaram-se'. Quem não se lembra
da hi lária foto de FHC entre Covas

e Maluf? O presidente condecorou
o prefeito de São Paulo, omisso

* FernandoMarrey Ferreira

com a máfia dos fiscais.
A incoerência rege a política.

"No PSDB, há um grupo de cerca

de 15 parlamentares que continu
am no partido por causa dos car

gos no governo e das emendas que

quer liberar. Essa turma já fechou
com Ciro e só não foi para o PPS

para não perder suas regalias."
FSP. 3-10. Será que o PMDB não

é capaz de elaborar uma plataforma
política própria? Por que insistem

em ficar no poder? Estas questões
deverão estar presentes nas elei

ções do ano que vem. Caso o atual

governador deMinas Gerais deixe
o partido, merecerá ser ovaciona

do. É direito legítimo tentar ser no

vamente presidente. Caso não te

nha êxito no PMDB, deve procurar
guarida em sigla mais autêntica.

O povo precisa repudiar os

candidatos a prefeito do PMDB,
sern cara própria. A base deste par
tido aindá está em ternpo de se in

surgir contra,,�' cúpula, buscando
independêlicià'à�tes das'eleições de
2000. O PT, em sua generalidade
de lideranças, respalda coesarnente
atitudes de seus governadores. O
bloco PC do B/PSB também res

palda seus governadores em suas

posições políticas.
A desnacionalização das'indús

trias é o grande mal. Quando ven
demos as empresas, os lucros são

enviados para o país dos compra
dores ao invés de serem reinvesti

dos aqui. O capi�al fundamental ao
desenvolvimento vai embora e com

ele o emprego. Os juros astronô- .

micos inviabilizam o setor produ
tivo nacional e são conseqüências
destas perversidades. Itamar
Franco luta em defesa do patri
mónio nacional. "Justiça suspende
acordo entre Cemig e acionistas

estrangeiros" FSP 29/9. Minas Ge

rais dá exemplo à' nação. Itamar
cumpre o que promete, é homem

de palavraxleal e, mesmo isolado,
demonstrá a que veio.

A forma como as mudanças
operarn-se em nossa sociedade são

um acinte ao bom senso. Os políti
cos, muitas vezes, estão defen-

,

dendo interesses particulares enão
coleti vos; corporativos e lião plura
listas. Que o povo desempregado,
e faminto junte-se aos nacionalistas

moderados na defesa de nossa

gente. Chega de alimentar egos.

* Advogado

Artig os para Cor/a do Lei/ar, devem ser enviados para Ruo. Wal/er Morquardt, 1.180. As cor/as devem conter
no niáximo 'Ja linhas, COJ/1 70 loques, o endereço ou telefonepara conta/o. O jornal se reserva o direi/o de

sint etizar o texto e fazer as correções ortográficas e graniaticais necessárias>:
". - ',' -.
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E- ''Explicou, justificou, mas não
convenceu." (Ex-prefeito de
Schroeder Hilmar Hertel - PFL -

sobre o presidente da Câmara de

Vereadores, VilsonMoritz - PMDB

-, que declarou que não renunciou
ao cargo porque o acordo não.incluía

o PSDB, partido para o qual se

transferiu o vereador João de Ávila,
que deveria assumir a presidência do
Legislative)

"Se o ACM quer mesmo acabar com a pobreza, poderá
começar colocando em votação os 54 projetos gue propõem
alternativas para atenuar a miséria no País." (Presidente de
honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, criticando o discurso à pobreza

,

do senador baiano Antônio Carlos Magalhães - PFL)

"Se ele, que sempre defendeu os ricos, começa a falar em

pobres,merece ser convidado para o debate." (Idem, explicando
o convite feito ao senador Antônio Carlos Magalhães para palestrar
no congresso do PT)

,

"Nós sofremos enormemente na África. Ajudem-nos... Nã� temos

direito como crianças. NÓs temos guerra e doenças, e nos falta
comida..." (Trecho do bilhete que estava com dois adolescentes
africanos da Guiné, encontrados congelados no compartimento do
trem de aterrissagem de um jato da empresa belga Sabena, em Bruxelas,

.

na semana passada)

"Chegou a hora de humanizar a globalização." (Diretor geral do
FMI, Michel Camdessus, após ler o bilhete dos africanos na abertura
da reunião conjunta do fundo com o Banco Mundial, aos ministros da
Fazenda de 182 países) .

"A culpa é dos eleitores e do partido que admite filiar gente
dessa espécie." (Presidente da CP! do Narcotráfico, Moroni
Torgan, sobre os deputados acreanos Hildebrando Pascoal, cassado
porenvolvimento em assassinatos e tráfico de drogas, e o seu suplente,
José Aleksandro da Silva, acusado de corrupção na Câmara de Rio
Branco, ambos eleitos pelo PFL)

,

"No momento, não tenho interesse em filiar-me a nenhum

partido, apesar dos diversos'
convites." (Vereador Gildo Alves,
sobre as especulações em tomo das

filiações)

"É um desestímulo para os -+
atletas da casa." (Presidente da
CCO dos 12°S Joguinhos Abertos,
Murillo Barreto de Azevedo, sobre a

cessão temporária que permite aos

'municípios inscreverem atletas de
outros estados na competição) lVii'

w,__-=�"""",,,,,,,
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Dionei é eleito coordenador
doPTparaAmvali eAmunesc

Projeto: Dionei quer fortalecer o PT nas regiões

Coordenadoria

quer fortalecer
a legenda com
vistas às eleições,
Jaraguá do Sul - o advo

gado Dionei da Silva, pré-candi
dato do PT à Prefeitura do Muni

cípio, foi eleito coordenador do

partido para as microrregiões da

Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu) e Amu
nesc (Associação dosMunicípios
do Norte e Nordeste de Santa Ca

tarina). A eleição aconteceu du
rante o Encontro Microrregional
do PT, que aconteceu na tarde
de sábado passado, no auditório
do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil e doMobiliá
rio. A coorderiadoriamicrorregio
nal tem a finalidade de congregar
os diretórios dos municípios,
com vistas às eleições municipais
de 2000.

- O passo mais importante
agora é congregarmos os comitês
do partido e criarmos diretórios
nos poucos municípios onde o PT
ainda não está estruturado, como
é o caso de Massaranduba -

revelou Dionei, acrescentando

que o objetivo da coordenadoria

microrregional é também o for
talecimento do partido e a inte

gração de propostas e alternativas :

de "combate ao projeto neoliberal
implantado pelo presidente Fer

nando Henrique Cardoso".
De acordo com Dionei, a par

tir da organização microrregio
nal, as decisões partidárias pode
rão ficar descentralizadas. "A co

ordenação tem caráter perma
.nente, devendo intensificar os

CÄMARA
MUNICIPAL DE

JARAi;uÁ DO SUL

Edson JunkeslCP

trabalhos com vistas às eleições
do próximo ano", reforçou, in
formando que a' intenção é pro
mover seminários de formação de
lideranças aos militantes e', prin
cipalmente, aos futuros candida
tos a vereador nas microrregiões.

O encontro debateu também
as propostas para o encontro es

tadual, programado para os dias
16 e 17, em Balneário Camboriú,

'

quando será eleita a nova Execu
tiva estadual, e escolheu os dele

gados das microrregiões com di
reito a voto no encontro es

tadual. O encontro reuniu

presidentes das executivas
dos municípios da Amvali e

Amunesc, delegados e os

deputados federal Carlito
Merss, e estadual Francisco
de Assis. Estavam sendo

aguardados o prefeito de

Blumenau, Décio Lima, e os
ex-deputados federais Mil
ton Mendes e, Vânio dos

Santos, que disputam a dire

ção estadual da legenda.
COLIGAÇÕES

Dionei voltou a descartar ali

anças com Os partidos da
base de sustentação dos go
vernos federal e estadual.

Ele, no entanto, disse que,
com relação ao PMDB, a

Executiva estadual decidiu

que os diretórios municipais
analisem o posici.onamento.
"O governador de Minas
Gerais é do PMDB e tem

uma posição contrária à polí
tica de FHC, como é o caso

de vários líderes do parti
do", justificou, lembrando
que, numa possível aliança
com o PMDB, o PT "não

, abre mão de um projeto de

mocrático e popular, com
prioridade para o social".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.Bonifácio Gonçalves deverá
presidir o PMDß de Corupá
Eleição acontece

.. .

noproximc
semana, durante

convenção
Corupá - O atual tesoureiro

do Diretório municipal do PM

DB, Bonifácio Gonçalves Neto,
deverá assumir a presidência do .

partido. A informação é do pre

sidentemunicipal da legenda, ve
reador Herrmann Suesenbach.

Hoje, o PMDB faz reunião no sa

lão de festa da Comunidade Evan

gélica, no Centro, para definir as'
diretrizes para a convenção, pro
gramada' para acontecer no pró
ximo domingo, quando será eleita
a nova diretoria do partido. Os

.

peemedebistas discutem ainda a

campanha de filiações e a estra

tégia para as eleições do ano que
vem.

A reunião vai eleger os 15 su

plentes e os 45 membros efetivos
do diretório, que estarão aptos a

escolher a diretoria da Executiva

municipal.
De acordo com Suesenbach,

o partido está aberto para discutir

alianças, não descartando nenhu-_
ma legenda. "Vamos subrneter o

processo de coligação aos filia
dos. A única exigência para alian
ças é a manutenção das atuais di
retrizes administrativas, que já
comprovaram ser eficientes", avi
sou, informando que oMunicípio
cresceu 60% nos últimos cinco
anos. "O PMDB tem pelo menos

quatro nomes que podem enca

beçar a chapa majoritária. Entre-

Edson JunkeslCP

FONE/FAX: (047) 373-0027

Substituição: Suesenbacli deixa a presidência do PMDB

tanto, aceita discutir", confiden
ciou, afirmando que o objetivo é

buscar o consenso e analisar a

viabi lidade de sucesso eleitoral.

Na opinião dele, com o PS

DB, que jã lançou o empresário
Dieter Werner como candidato a

prefeito, será difícil negociar
aliança. "O partido já lançou ante�
cipadamente candidato. Desta

forma, caso procure o PMDB,
não será para coligação, mas pára
apoio", definiu, lembrando que a

administração doMunicípio, sob

o comando do prefeito Luiz Car
losTarnanini (PMDB), implantou
um projeto que tem "conseguido'
resultados surpreendentes". "O
incentivo às empresas que dese-

"

jam instalar-se no Município e as

já instaladas, refletem o estilo do
PMDB de governar", concluiu.

PARTIDOS - Atualmente,
além do PMDB, PFL, PPB, PT e

PSDB tem diretórios ou comis
são provisória noMunicípio e es

tão aptos a disputar as eléições
. municipais do ano que vem.

.

* Prestar assistência técnica;
* Para abrir o seu próprio negócio;
* Destacar-se na concorrência do mercado de trabalho;

r
* Conhecer como funciona um Microcomputador;

",.6P.J
.
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- CURSO PRÁTICO PARA INICIANTES
\\I�,1 />..' _ CURSO INCLUINDO PENTIUM II

�.
Calizaç;:�\S'ENAIft.1J�'t.gJ)))) ,

Inscrições até o dia 22/10/99 "

Ligue: Oxx 47370-7722

.
Por. que fazer um
curso de Montagem
e Manutenção de

Microcomputadores?

I·

Rua Isidoro Pedri, 263
Jaraguá do Sul - SC
Turmas manhã -

.

tarde ou noite
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O buchicho na 19a CRE (Coordenadoria Regional de Educação),
envolvendo críticas, denúncias e outras trampas, que culminou com

a exoneração da coordenadora Cleidy Gonçalves, continua a render.
"

Na segunda-feira (4), a deputada estadual Ideli Salvatti "(PT) proto
colou na Assembléia Legislativa pedido de informação Sobre o caso.

Ideli quer saber se Cleidy está de licença-prêmio e qual o período. Se
na remuneração da ex-coordenadora está incluídoo valor referente
ao exercício da coordenação de CRE. A deputada solicitou ainda

cópias dos atos de riomeação e exoneração de Cleidy e da nomeação
do substituto, .

A deputada afirmou que as denúncias e os pedidos de providências
feitas por lideranças da região motivaram a iniciativa.

"

O pedido de informação será enviado à secretária estadual de

Educação, Miriam Schlickmann.
.

AlertaIpese
O deputado federal Vicente
Caropreso (PSDB) e o

senador Geraldo Althoff

(PFL) participaram da
.

reunião, comandada pelo
governador Esperidião Amin
(PPB), que tenta buscar

solução para os problemas do

Ipesc (Instituto de Previdência
do Estado de Santa Catarina).
O encontro reuniu

representantes do governo e

das entidades médicas e

prestadores de serviço.
O Ipesc deveRâ 34 milhões,
resultantes da suspensão de

pagamentos de oito meses.

Caropreso encontrou-se

também com a secretária de
Assistência Social, Wanda
Aduan. Na pauta, recursos

federais para o setor.

No mês passado, o deputado
alertou para a possibilidáde do

Estado perder 90% dos
recursos destinados às ações de
assistência social, se não forem
adotados novos critérios para.

repartição dos recursos federais
do setor com base nos estudos
do Ipea (Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada). A
secretária garantiu que os

critérios serão revistos.

Mistério
O presidente do Diretório do PL de Jaraguá do Sul, Heins Raeder,
garante que o partido tem cerca 680 filiados, e que nos últimos
meses filiou "pessoas de expressão e lideranças comunitárias

.

ligados à Igreja Universal do Reino de Deus".
Raeder se empolga ao falar das filiações, mas não revela o nome

dos novos liberais. Qual é o segredo?
Bola fora
A primeira suplente de '

vereador pelo PMDB de

Jaraguá do Sul, Maria Salete
Patrício, que ocupou a vaga
do vereador Gi Ido AI ves (hoje
sem partido) na noite da
última segunda-feira, ocupou
a tribuna da Câmara para
criticar as atitudes da ex

coordenadora da 19" CRE

Cleidy Gonçalves.
Perdeu a oportunidade de ficar

,

calada. Até porque, misturou
"os passageiros e deixou"

transparecer divergências
pessoais.

Rebate

Opresidente do Diretório do
PPB do Município, vereador

" Wigando Meier, partido que
indicou Cleidy para o cargo, e

que pediu sua exoneração,
se sentiu atingido pelas

declarações de Maria Salete.
Em aparte, rebateu a .

colega com firmeza.
- Se o colaborador

indicado não corresponde às

expectati vas, deve
deixar o cargo. Aliás,
se a crítica for para o

PPB, não passa de

picuinha - devolveu;

Razão, sem razão
Maria Salete foi ex-coordenadora da 19" CRE, sendo substituída

por Cleidy no início do ano, quando o governador Esperidião
Amin assumiu o governo do Estado .

De volta à sala de aula, Maria Salete teve alguns desentendimentos
com a então coordenadora.

ijADD/Makler�
Él'vlAlsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

, sua segurança e tranqüilidade.

�0\10 O
Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro

f..�f..w:.ç Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul - SC
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ECONOMIA-5

Breithaupt é empossado
na presidência da Facísc
Mandatoé
de dois anos,
com direito
à reeleição

Florianópolis - O diretor
comercial do Grupo Breithaupt,
Roberto Breithaupt, tomou

posse na presidência da Facisc

(Federação das Associações
Comerciais e Industriais de

Santa Catarina). A cerimônia
aconteceu na noite da última

quinta-feira no

Lagoa Iate Clu
be e reuniu lide

ranças pol íticas
e empresariais
do Estado. O
mandato da no

va diretoria é de

dois anos, po
dendo concor

rer à reeleição.
Na gestão pas- ,

sada, Brei thaupt
ocupava a vice

pr e s i d ê n c i a ,

tendo assumido
,

a presidência
por diversas

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO-GlOBALIZADO
, -

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-75HlFax: (047) 372-1820
Jaraguá do SuI- SC - Hoine Page: www.cassuli.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br

PARAFU�OS· PORCAS - ARRUElAS

I-():\EIFAX: (1147) 371-1111'"

Oficial: Brei/haupt assume a presidência da Facisc

NTERCÂM BIOI
A SIS PROMOVE PALESTRAS SOBRE:

* HIGH SCHOOl
* PROGRAMAS ESPECIAIS PI

UNIVERSITÁRIOS
* PROGRAMAS DE FÉRIAS E

CURSOS DE IDIOMAS INDIVIDUAIS
NO EXTERIOR

Local: Shopping Center Breithaupt
Dias: 05 e 06 de Novembro (Sexta-feira e Sábado)

Esta é uma oportunidade única para pais e filhos
conhecerem melhor esse tipo de Intercâmbio Cultural, o real
teor do Pl_.ograma, suas vantagens e custos, passagens aéreas

para estudantes, assim como todos os serviços prestados pela
SIS que é a mais completa agência especializada em

Intercâmbio Cultural do país,
Participe e concorra a um programa individual de

um mês nos Estados Unidos!

, Informações e Inscrições pelo fone/fax: 372-2899 - 275-0312.
.

, ,

E-Mail: jaraguadosul@sis-intercarnbio.com.br

intercâmbio cultural
student information service

1- �1��IIII:lm�------.---------,
IDA agência da Receita Federal de Jaraguá do Sul anunciou que o I
I governo decidiu prorrogar o prazo para a entrega da Declaração de Isento I
I para o dia 26 de novembro.

-

I
De acordo com o chefe da agência, João Batista Nunes Coelho; a decisão I
se deu pelo excesso de declarações. apresentadas nos últimos dias. I

O O Tribunal de Contas do �stado promoveu esta ��mana, no auditório da r
Amunesc (Associação dos Municípios do Norte e Nordeste de Santa Catarina), em I
Joinville, debate sobre fiscalização das contas públicas.

.

.

. I
O encontro reuniu prefeitos, vereadores c t�cnicos das 16 prefeituras que integram a I
Amunesc e a Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu). I
Na pauta, lei de responsabilidade fiscal, reformas administrativas e da Previdência. I
O A Unimed do Estado iniciou o atendimento dos cerca de 100mil funcionários I
do Ipesc (Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina) conveniados do I
Piam - Plano de Assistência Médica. .

.
I

Há dois meses foi assinado contrato entre o governo do Estado e a empresa. I
O atendimento eritrou em operação no início do mês. I

L � �

vezes.

No discurso de posse, Brei

thaupt destacou o grau de in

tegração que ii Facisc tem

exercido nos 28 anos de ativi
dades. "O contingente expres
sivo de empresários, lideranças
federativas, autoridades, co
munidade e imprensa presentes

.

nessa noite reforça a cre

dibilidade que a Federação con
quistou", exaltou, informando
que a Facisc tem 136 asso

ciações comerciais e i ndu s
triais filiadas, englobando 30

.

mil empresas.
Na opinião do presidente, a

entidade é a aglutinadora das

reivindicações das filiadas na

busca pela melhor prestação de

serviços e dos anseios da classe

empresarial. Breithaupt lem
brou a gestão do ex-presidente
Gelsen Merísio, que facilitou a

inclusão de todos OS segmentos
produtivos. "Abriu espaço para
a mulher, parao jovem e para
novos convênios, além da im

plantação do Projeto Ernpre-
,

ender" , ressaltou.
'

Breithaupt aproveitou a

oportu n i dade para i nci tar a

classe empresarial a cobrar do

Congresso a aprovação do

projeto de reforma tri butária.
"Precisamos de uma proposta
realista' e prática que reduza a

carga de imposto e aumente o

universo de contribuintes. Que
seja simples e que não estimule
a sonegação", ensi nou, infor
mando que o sistema vigente
onera o País em aproxima
damente 30% do PIB (Produto
Interno Bruto), cerca de R$ 300

bilhões.
Por fim, o presidente prome

teu estimular a participação das

associações, incentivar a auto

nomia das vice-presidências re

gionais e consolidar a Facisc
como entidade com produtos e

serviços modernos.

ELEIÇÃO - A eleição para
a escolha da diretoria aconteceu

nos dias 13e 14deagosto, du
rante a I 08a Plenária da Facisc,
na sede da Associação Comer
cial e Industri al de Xanxerê.

. Disputaram também o cargo o

presidente da Aemflo (Assoei
ação Empresarial da Região
Metropolitana de Florianópolis),
Ubi raj ara Câmara, e a presidente
da Associação Comercial e In
dustrial de Lages, Izabel Baggio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Para Taiana Alves da Silva, t{!lnçar, dançar e dançar na
pistapop do Café Confusão é uma das boas opções noturnas
de Iaraguâ do Sul

ARS

[J :114,,1,13#,,,.;41;
Após a abertura da II a edição
da Schützenfest, ocorrida
ontem, no Parque Municipal de
Eventos', a mais autêntica festa
alemã de SC segue com grande
animação neste sábado (9). No
Pavilhão A, a partir das 21

horas, presença da banda ,

Baden Blu e, logo depois, por
volta da I hora, a alemãAlpen
Yuppies estará subindo ao

.
palco. No Pavilhão S, as
bandas Montreal e Bavária
colocam todos para dançar.
Demais apresentações:
domingo (10), Pav.A -Alpen
Yuppies. (12h), Verticais (14h),
Vox III (19h) e Alpen Yuppies
(21 h). Segunda - leira ( / l ),
Pav.A - Os Versáteis (20h) e
Alpen Yuppies (Oh). Pav.B -

Brilha Som. Terça-feira (/2),
Pav.A - Adlers Band (15h) e

Alpen Yuppies (20h). Os
ingressos para a Schützenfest
custam R$ 3,00, com exceção
nos dias 12, 13 e 14. quando
estarão sendo vendidos a R$
I ;00. Este ano, a festa conta

com duas marcas de chope,
com valores diferenciados.

Preços do copo de 500 mI: R$
2,00 (Schincariol) e,R$ 2,50

•--------- C I 1'1 E i'l\
'IOPAIZÃO '

JOINVII.LE
I

- Diretor: Dennis Dugan. - Gênero: Comédia. '

. c.N.e Cine Mueller I: O paizão (livrc).

I-Elenco: Adam Sandler . Jon Stewart, l cslic Mann . Jocy Lauren Adams. 4SHorários: 15h45. 17h45. I 9h45. 21 h ..

Roo Schneider. Cole e Dylan Sprousc.; Tarzan (duhludo/Iivrc).
I Sinopse

,

I Sonny Koufax (Adam Sandler) é um cidadão de 32 anos. formado em
direito, mas que cSlá sempre tentando se esquivar das responsahi lidades
I e pressões li idade adulra. É a "ovelha negra" do grupo de' colegas e

I passa o Icmpolodo fugindo da carreiru e do casamento, trubulhando

• me:,o expedien��. 1"r�4üCl11andoo har Icmá�.jço. a vizinhança e mmen�o
de quentinhas". Ale mesmo seu velho anngo c colega dc quarto, Kevin
I (Jon Stewart) aderiu à fase adulta ao pedir a namorada dc longa data, BLUMENAU
I Corinne (Lcslie Mann). em casamento. COIin",: tem um relacionamento

. dilfci I e antugônico com Sonny, As únicas pessoas que apreciam ujcnoI que Sonny leva a vida é a bonita irmã de Corinne, Layla (Jocy Lauren C.N.C. Cine Neumarkt 2: O paizão (Iivre),I Adams). uma promotora muito trabalhadora, e o rapaz das enrrcgas '

• . Horários: Dh45. 15h45. 17h45. I 9h45. 21 h45.

I (Rob Schneider). Numa rentativa atrapalhada de imprcssionar sua ex- C.N.e. Cine Neumarkt 3: Austin Powers-O agente "Bond" •
namorada e provar que ele esta.pronto pura assumir rcsponsabilidadcs, '

I '..

. cama(12anos). ,.Sonny adora 9 menino de cinco anos. Julian (Cole e Dylan Sprouse), H 14 1 �"I 4< 21 h1 '

I
oranos: h.'O. 16h I.>. I "h. 9h .i, • I r:

•sob o falso pretexto de ser seu pai biológtco. Quando ludo dá errado, C.Ne. Cine Neumarkt 4: Tarzan (dublado/livre).
I Sonny tenta "devolver" Julian ao Service Soda I. Ao sabcruue lerá uue •' .... Horário: 14h20.

deixar a criança no Serviço Social até 40C encontrem umafamília adotiva
I . .

A casa amaldi\-'oada ( 14 anos). •apropriada. Sonny deve cuidar dele por um período. A vida de Sonny � 2 2 )Horários: 16h45. 19h1.,. Ib o.
•• entra em um universo desconhecido de noites sém dormir, músicas C.N.C. Cine Neumarkt 5: Noiva em fuga (livre),

I
infantis irritantes e camas molhadas. mas ele logo assume seu papel HorJrios: 14hl5. 16h:lO. 19h, •temporäno de pai usando métodos pouco convencionais, O suspeito da Rua Arlington. •• O estratagema de Sonny é descoberto pela agência que comprova que- Horário: 2·1 h 15.

• ele não
é

o verdadeiro pai de Julian. Numa Ientativa de manter-o menino. C.N.e Cine Neumarkt 6: Tudosobre minha mãe. •
'I

a quem aprendeu a amar. e transformar o relacionamento entre eles em Horários: 15h. 17h, 19h. 21 h. •algo permanenre e de acordo com as leis. Sonny surpreende a família e

• os amigos ao aprender e aceitar as responsabilidades da vida adulta, Programação válida para o período de 8 a 14/10: •
._----_.�-_.__ .�_._--_.__.._--_._.

�\. .

r�----------.
I
•
I
IHorário: 14h.

C.Ne. Cille Mueller 2: Austin Powers - O agente "Bond" •
cama (12 anos).. IHorários: 14h:lO. 16h 15. I Rh. I 9h45. 21 h50.

•C.N.e. Cine Muelk:« 3: A bruxa de Blair (14 anos).
Horários: 14hl5.16h.IRhIO.20h.22h. •

•
•
•
•

G.N.C. Cine Neumarkt J: A bruxa de Blair( 14 anos).
Honirios: 14h. 16h. 18h. 22h.

CENT.ERRSOM' ,

ClY. - mos - FITAS
I

;> Av.,Mal. Deodoro,•
FONE: 37'-2847

(Antárctica). Já os "refri" serão
servidos em copos de 300 mi e
custam R$ 0,75 (Schirrcariol) e
R$ 1,00 (Antárctica). A festa
termina no próximo dia 17,
domingo.

[J )·r"'t.:!a4j'içM"")
Eduardo, Fogacinha, Ronnie,
Willian, Charles, Carlinhos,
Nandão, Mero, Toro, Eduardo
Garcia, Ricardo, Rudinha, Max,
Diego, Miro, Guilherme, Erian,
Humba, Luis, Nino Costa e

Anderson, integrantes do clube
Conselho Deliberatiso, que está

completando um ano de "intensa

atividade", avisam à galera,
principalmente a ala femiriina da

, cidade, que até segunda-feira,
did II, estarão com um camarote

exclusivo lia Schützenfest. Ai,
. . . .

I'"UI, ar, UI, UI .•••

O mais novo programa da
televisão brasileira se chama As
aventuras de Tiazinha,Mais um

bom motivo para que o povo
brasileiro continue reclamando
do que está vendo na telinha.
Algumas emissoras bem que
mereciam umas boas
"chicotadas" .

[l3i'i,,\1si,H·I·tll
O'grupoRaimundos, que .

emplacou o hit "Mulher de
fases" nas rádios brasileiras,
estará se apresentando, nesta
segunda-feira (véspera de
feriado), dia II, a partir das
20h30, no Centreventos Cau
Hansen. Os ingressos custam RI

12,00 e podem ser adquiridos err

qualquer uma das lojas Só Tênis

[J»\1·#B':h#ill
O feriadão será agitado na

Mein Bier. Hoje (9), a
cervejaria recebe o cantor e

compositor Lobão, que estará

apresentando show acústico
solo. Logo após, a banda
Elithe Nativa é quem fechará;
noitada Com seu repertório
diversijicado. Valor do
ingresso: R$ 10,00. No
domingo (10), acontece a Bier

Sunday, com presença da

excelente banda Ípsis Líteris
(Curitiba), já conhecida dos

jaraguaenses. A primeira
cerveja fica por conta da Mein
Bier. E para esquentar a

véspera de feriado, segunda
feira ( II ), o point promove a

Hot Monday. No palco, bands
Núcleo Sul, de Joinville.

DISQUE-LANCHE
371-5309

OJt�Jd
seus 15
aninhos
na

,próxima
sexta

feira, dia
15, Tayse
Cristina,
filhllde
Moacir é
Rosãngels
Schmitz. A
come

moração
será no
Clube
Atlético

Baependi

1989 - 1999
10ANOSA SERVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramiriin • 373-0385
Scbroeder - 374-1669
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Dança-educação: apresentação de coreografia na última edição do Jaraguá em Dança

A força da criação

CORREIO DO POVO
9 DE OUTUBRO DE 7999

cultura - lazer - entretenimento

A música tem assinatura de Daniel Lucena
o mesmo autor do som que abria o Festival de

Dança de Joinville. Mas essa é a única
semelhança. O festival jaraguaense tem outra

filosofia (além de muitas diferenças no espaço
físico). Criado há 5 anos, o Jaraguá em Dança
surgiu como investimento na dança-educação.
Lançada oficialmente na terça-feira, 5, a edição
deste ano apresenta novidades, a principal
delas, o tamanho.
O 52 Jaraguá em Dança leva ao Ginásio Arthur
Müller, entre os dias 21 e 24 de outubro, 112

coreografias, 39 em caráter de competição e
73 na categoria Mostra. O aumento do
número de inscritos obrigou a coordenação a

aumentar a duração do evento, antes realizado
em três dlas, Fechado aos grupos de fora, que
participam apenas em caráter especial, o
festival reúne escolas e academias de Jaraguá
do Sul e da microrregião.
- Buscamos fazer da dança um íristrumento
na educação, forma de promoção do indivíduo
como ser humano - explicaMara Lúda Bini

Prada, da equipe de coordenação, lembrando a

idéia que deu origem à promoção da
Secretaria deEsporte, Cultura e Lazer. A
história do festival é contada em mostra de

fotografia, retratando os principais momentos
de todas as edições. A exposição foi instalada
no piso superior da antiga Prefeitura, na Praça
Ângelo Piazera.

Os, ingressos para o evento estão à venda na

Loja TôaTôa e na BibliotecaMunicipal
ao custo de R$ 2,00.

Fabricamos também móveis em aço sobmedida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com
grande diversidade. Consulte-nos!

'

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

_IIII�, Estofados
,

6 ��·KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Ferj oferecerá curso de
Direito no ano 2000

A Diretora Geral do Centro de
Ensino Superior de Jaraguá do Sul
- CESJS, Professor.a Carla

Schreiner, confirmou está sema

na em entrevista coleti va à im

prensa, que a Instituição deverá
sediar a partir do primeiro se

mestre do próximo ano, o curso

de Direito, uma antiga reivin

dicação da sociedade jaragua
ense. O curso será realizado no

período matutino a fim de pro
piciar melhor qualidade de ensino.
O edital para as provas de vesti
bularserá divulgadologo após a

publicação do decreto no Diário
Oficial do Estado.

O Conselho Estadual de Edu

cação de Santa Catarina - CEE/

SC, reunido em Sessão Plenária,
no dia 28 de Setembro de' 1999,
deliberou, por unanimidade, apro
var o Parecer n° 278/99 da lavra

do Conselheiro
Professor Dou
tor Cesar Luiz
Pasold que con
cede autoriza

ção para que o

Centro de En

sino-Superior de
Jaraguá do Sul -

CESJS ofereça
o Curso de Di-

.

reito.
Foto acima,

registrou o momento. após a

sessão plenária:
Da esquerda para? direita,

estão:
-Dr. Irineu Bianchi, represen-

tando a Acijs; '.
-Sr. Luis Antonio Grubba, re-,

presentando o Vice-governador;
-Sr. Irineu Pasold, Prefeito'

Municipal de Jaraguä do Sul;

-Proféssora Carla Schreiner,
Presidente da Ferj;

-Professor Dr. Cesar Luiz Pa

sold, Vi ce-Presidente dO,CEE/SC
e relatordo processo do Curso;

-AldairWengerkiewicz, Presi
dente do CEE/SC;

-Dr, Jurandir Hi lário Bertoldi,
Presidente da OAB/Subseção de
Jaraguá do Sul

Departamento de Pós-Graduação prepara
início das aulas de quatro novos cursos
Encerraram-se nesta sexta

feira as inscrições para quatro
cursos de-especialização ofere
crdos pelo CESJS/Ferj, através
de seu Departamento de Pós

Graduação, à comunidade aca

dêmica de Jaraguá do Sul e mi

crorregião. Segundo o professor
Dernerval Mafra, coordenador
do Departamento, os primeiros
cursos a serem iniciados são

"Negócios internacionais" e

"t0gí$tica' Empresarial". Em
seguid'a;daremos iÍJíCio aos CUJ-

'

sos de "Adrniríistração e gestão.
'

de-marketing-para serviços' de
saúde" e "Epiderniologia". 'To-'
dos os cursos têm seu início pre
visto para a terceira semana do
I11ês em curso.

O curso ."Negócios interna
cionais" tem por objetivo prepa
rar profissionais de comércio ex
terior nas suas d i versas áreas,
para analisar e diagnosticar os
cenários internacionais, visando

ao estabelecimento de estraté

gias competitivas adequadas
aos mais variados mercados,
além de estimular a investiga
ção e a busca de novas oportuni
dades em diversos centros no J

exterior. Este curso é promovido
em parceria com a Maxxi Ges
tão Empresarial/POA.

Já o curso de "Logística em

presarial", destinado aos profis
sionais de indústrias e de presta
ção de serviços que trabalham nas'
'áreas .de transpette e, logística,

.

pretende prorrio�er'a formação e

, qualificação-desses profissionais.
Ele iÚi;ao9i'dar técnicas relativas
ao estudo da cadeia de suprimen
tos e sua análise e adequação aos

sistemas de produção. Sua rea

lização acontece através de um

convênio entre o CESJS e a Uni
versidade Federal de Santa
Catarina.

O curso de "Epiderniologia'',
realizado em conjunto com a

Universidade Federal de Pelo

tas, Rio Grande do Sul, tem por
meta geral utilizar a epidemio
logia como disciplina básica das
áreas de saúde públ ica e de saú
de-individual. Ele é direcionado.
a todos os profissionais gradua
dos na área de saúde e pretende
também oportunizar aos alunos
a anál ise da realidade epidemio
lógica e a identificação de pro
blemas epiderniológicos rele
vantes à comunidade.

"Adrninistração e gestão de

markering para serviços de saú
de" é UIn curso destinado aos

profissicnais da área da saúde
dos setores públicos, privados e'

filantrópicos, com atuação ou in
teresse teórico-prático na área
da saúde, enfatizando os pro
cessos de.adrninisrração e mar

keting. O curso será oferecido

pelo CESJS através de uma

parceria com o Instituto de
Ciências Sociais do Paraná.

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Letras-Licenciatura

Letras-Secretário Executivo

.. Pedagogia

Tecn�logia em Mecânica

Informações:
(Oxx47) 371 0983

,CESJS/Ferj amplia
suas instalações

I

\ Com o objetivo
de oferecer insta-

. lações mais ade

quadas aos seus

alunos, cOBside�'
rando o seu cres

cimento, o CESJS
/Ferj deu início. à

con s truç ão -de

mai s um bloco

para salas de aula,
cujas obras deve

rão estar concluí-'

das em,março.
O novo prédio

está sendo cons
truído em uma'
área de aprox i

madame.nte 2,5 Prof"HilárioAlthoff - Diretor-administrativo
mi I metros qu a

drados, com três pavimentos,
e abrigará i8 salas de aula

com capacidade para 50 alu

nos cada.

Estágio supervisionado, uma
,

: -!.

boa opção para as empresas
No limiar do século 21, o co

nhecimento torna-se o principal
investimento das organizações.
Frente a essa realidade, via
bilizar ações voltadas à apro

ximação da universidade com
-

as empresas, terna-se uma

meta estratégica. O Depar
tamento de Adrninistração e

Coordenação de Estágio Cur

ricular Supervisionado realiza,
. anualmente, um programa de

exposição e aval iação de proje
tos relacionados, a estágios de

acadêmicos de Administração,
.

executados nas organizações e

defendidos em banca.

Segundo o professor Nelson
Luiz Pereira, é necessário in

crementar.uma maior aproxima-

ção entre os empresários da re

gião e os acadêmicos. "Este es

paço�cadêmicü está ao inteiro

dispordo empresariado, que po
de assistir, observar, interagir e
coletar dados, propostas e so

luções administrativas, além da

possibilidade de obtenção de um
diagnóstico prévio acerca das

habilidades e perfis dos futuros

profissionais", observou.
O estágio constitui disciplina

curricular formativa e é objetivo
da Lei Federal n" 6494 de 7/12/

77, regulamentada pelo Decreto
n° 87.497 de I 8/8/82. Maiores

informações poderão ser obtidas

pelos telefones 371-0983,-Coor
denação de Estágio Curricular

Supervisionado.

Professor do- CESJS/Ferj é escolhido

para integrar- Câmara Técnica Florestal
O professor do CESJS/Ferj,
Ingo Paulo Robl, integrante
do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e

Agronomia de

Santa Catarina, foi designado
. membro da Consema

(Câmara Técnica Florestal
do Conselho do Meio

Ambiente) da Secretaria
Estadual do
Desenvolvimento Urbano e

Meio Ambiente.

Sua posse aconteceu nesta

quinta-feira, dia 7 de outubro,
às I 7h30, no auditório do

Palácio Santa Catarina, em

Florianópolis.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Arsenal alemão
Das tradicionais
Schützenvereine,
sociedades ce atiradores em

língua alemã, os imigrantes
trouxeram a prática do tiro, o

chope e os costumes que
passaram a animar as

reuniões e Festas na nova

pátria. "Tradição, retratos &
Fotos" é. o título da

exposição organizada no

Espaço Cultural, pela cquipc
do Museu Municipal Emílio
da Silva, para preservar a
histária da SchützenFest, o

principal evento ce Joraguá
do Sul, oferecendo subsídios

para sc conhecer a mais

autêntica Festa germânica de
Santa Catarina.
A exposição dispõe de
acervo FotográFico e

documental, mostrando
desde as primeiras
maniFestações dc atiradores
em Jaraguá do Sul,
no início do século, até a

última edição da Festa.
Destacam-se os reis e

rainhas, escolhidos todos os

anos, e os maiores

atiradores, com suas

medalhas, armas antigas e

troféus. "Precisamos levar a

parte cultural da Festa ao

conhecimento do público.
Sem isso, ela não Faz
sentido", alerta a diretora do

museu, Alcioní Macedo
Canuto.

A grande
preocupação da
equipo é cuidar

para que a Festa
não se

descaracterize
devido a distorções.
A primeira delas, na

opinião de Alcioní,
aconteceu quando
Foi implantada a

escolha da rainha,
por quesito dc
beleza. "A Festa

agora tem duas
rainhas, uma dc
beleza, e outra do
tiro, mas a

verdadeira rainha
da Festa. alemã é

aquela senhora

gorda, que vence

as adversárias na

prova do tiro,
mostrando ser

capaz de defender a
Família", conta, lembrando
que a prática do tiro

propagou-se a

partir do Feudalismo, como
Forma' de autodeFesa.
Outro quesito considerado
Fundamental para
conservar o valor cultural do
evento é a decoraçõo.
A mostra Fica aberta no

período da tarde, nos
Feriados e domingos, no
Espaço Cultural, durante o

período da SchützenFest.

Montagem' acervo fotográfico e documento/ revelo desde os primeiros maoüestoçôes de atiradores

Potr/moruo. acervo cultura! reurudo em exposição

À moda alemã, discreta, quase
tímida, Jaraguá do Sul entra no
clima das festas de outubro. A

11 a Schützenfest abriu ontem o

roteiro cultural, insistindo em

encerrar o circuito de

divulgação dos festejos na

própria região. Na mesma

linha mantém-se o Jaraguá em

Dança, festival promovido este

ano de 21 a 24 de outubro,
enfocando a dança-educação
na Microrregião do Vale do

Itapocu. Mesmo fechado aos

grupos de fera, o festival,
já na quinta edição,
não tem estrutura para

abrigar o público.
Apenas 1000 expectadores
poderão apreciar as

apresentações dos grupos de

danças da região, no Ginásio
Arthur Müller. A informação é
de Marilene Giese, da
Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer. "Os 1200 bailarinos

ganham ingressos para assistir

às coreografias todas as

noites, por isso não podemos
colocar mais de 1000

ingressos à venda, o ginásio
não comporta", explica. Justo
pela falta de espaço, o Jaraguá
em Dança é a única promoção
da secretaria em que há

cobrança de ingressos.

POLÊMICA - "Jaraguá do
Sul é uma cidade que se

pretende turística, mas perde
em visibilidade porque não

divulga seu evento mais
atrativo em outras regiões do
Estado, ou mesmo fora dele",
contesta o professor Luiz
Naue. A comissão organiza
dora diz que a filosofia é

manter o caráter regionalizado
do evento. "Queremos
preservar as características da

festa considerada a mais

autêntica de Santa Catarina",
explica o presidente da

Comissão Central Organizado
ra da Schützenfest, Edelberto
Schwanz. Além disso, acredita
que Jaraguá do Sul precisa de

maior estrutura para abrigar
uma festa estadual.

Do mesmo modo que no caso

da Schützenfest, duas alas se

dividem, em se tratando do

Jaraguá em Dança. Há quem
acredite que a cidade devesse

investir em evento maior,
possibilitando a entrada de

academias e escolas de fora,
todos os anos interessadas em

participar. Os coordenadores

preferem conservar a proposta
do evento, que "não é

competir com Joinville",
conforme Alcioní Macedo

Canuto, uma das mentoras da
mostra. "Sequer temos
estrutura para isso. O Jaraguá
em Dança surgiu com o

princípio da dança
experimento, educação, a
busca de ritmos. Ele tem a

obrigação de valorizar o
trabalho do nosso professor,
que é oportunizar a dança",
completa.
Alcioní acredita que já esteja
na hora de estruturar um

espaço que sirva de formação
�s crianças durante todo o

ano, como proposta
educacional, servindo como
atividade extracurricular. Ela é

contra a dança-competição.
"Isso prejudica a criança e,

além do mais, o professor não
é técnico, a técnica deve ser

explorada pelos profissionais",
completa. A equipe de

coordenação da edição atual

optou por oferecer �s duas
modalidades, Mostra e

Competição, de acordo com

Mara Lúcia Bini Prada, para
contentar todas as escolas

.

inscritas. "Houve muita
reclamação. Alguns grupos
achavam que tinham nível

técnico para competir, por isso
deixamos Ii vre a opção",
informa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jara ué do Sul, 9 de outubro de 1999

Fotos- Divulgaçêo

Gruta Lago Azul

Guimarães

ViSÃO HISTÓRICA
Um pedaço do Brasil, "reino
das águas claras", teve como

proprietário dessas terras o

capitão Luiz da Costa Leite.

Quando, em 1924, comprou-as
de um certo sr. Euzébio, o

capitão batizou a sua fazenda
de Rincão Bonito. Várias casas

foram sendo construídas ao

longo dos anos e, em 1948, o
lugar virou município.
É indescritível a beleza de

Bonito, só visitando para poder
sent ir o que realmente nos

revela a natureza.

COR 10SI DADr
Vocês devem perguntar de
onde vem a transparência e a

maravi lhosa cor azul-turquesa
das águas de Bonito. É
realmente hipnorizanre. Existe
uma explicação - a região

BONI
Um luga.rse
tem uma das maiores

concentrações de calcário do

País. Dissolvido na água, o
elemento se transfonna em

carbonato de cálcio, substância
decantadora de partfculas
orgânicas, que funciona como
uma espécie de filtro. É como

se o carbonato absorvesse

qualquer tipo de sujeira que cai
na água ,e a levasse para o

fundo do rio, dando aos

recantos aquáticos da região a

aparência de grandes espelhos'
.

cristalinos. A natureza faz a

sua parte para a preservação.
É importante que façamos a

nossa, e não deixemos lixos no

local, pois imaginem este lugar
deixar de ser B ,O N J T OI

CARIBr FLOVIAL
O aquário natural, na nascente

de um dos afluentes do Rio

Bonito, é apenas
um dos tantos

encantos dessa

região que fica

na encosta da

Serra da

Bodoquena, no
Mato Grosso do
Sul. Muitas

pessoas vão em

busca do mar

caribenho e

esquecem que
aqui no Brasil
também ex istem

maravilhas,
claro, este não é

um mar, mas

pode-se dizer
que é tão

límpido ou mais,
sern contar que
não tem o

inconveniente de

VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSM

-_ -_
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* Preços para saída de outubro e novembro,
exceto feriado

VIAGENS
r

REVEILLON E

* Preços por pessoa
em ap. duplo. Sujeitos
a alteração sem prévio

aviso.

1"••_
Wl
..
•Refúgio Ecol'

-. 7di
• R$ 2.5
..
----

INVISTA EM VOCÊ, VIAJE ...
APROVEITE A BAIXA

TEMPORADA ...

PORTO SEGURO desde 4x R$ 135.00

FORTALEZA desde 4x R$ 192,00
"

desde 4x R$ 183,75MACEIO

SALVADOR desde 4x R$ 170,00

PANTANAL desde 4x R$ 287,50

ARACAJU desde 4x R$ 215,00
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Vende-se uma geladeirà
industrial com capacidade
para 1 boi, com 3 'portas,

. seminova, com pouco uso.

Trataraqui no
'

CORREIO DO POVO
ou pelo telefone:

370-8649.

Vende-se minimercado e

açougue com todo estoque,
.

mais equipamento.
R$ 15.000,00 .

Tratar na Rua Rio
de Janeiro, 263 -

Czerniewicz, em frente
à Agropecuária da Ponte.

Vendo uma geladeira
Consul, 300 litros, 2 meses

de uso. R$ 380,00.
Um fogão Oako, .6 bocas,

eutolimpente também com 2
meses de uso.

R$ 350,00..
Jogo de copa, mesa com 4

cadeiras e 1 balcão 3 .

portas.
R$ 180,00 (branco).
Tratarpelo telefone

275-1158, com Sérgio ou

Amélia.

CAMPANHA DO LIVRO - AMA

pr.omoção Casa da Amizade

Girassollmóveis aluga casas
com 2 e 3 quartos, próximo

Posto MarcaI/a.
BairroÁgua Verde.

.

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

Compra-se área
de 10.000m2,
para indústria.
Telefone para

contato: 979-'0744.
A Casa da Amizade do Rotary Club de .Jaraquá do Sul

agradece. Quem AMA AjudaVende-se, próximo à
Faculdade, 1 terreno'
comercial.de 700m2.
ValorR$ 16.000,00.

Telefone para contato:
, 371-6112.

Vende-se apartamento
com 2 quartos, 2 banheiros,

sala, copa, cozinha
mobiliada sob medida,

lavanderia, garagem para 2

carros, Edifício Petúnia,
corri portão eletrônico e

interfone, 1,º andar,
situada na Rua José

Emtnendoerter, 1533.
Valor R$ 53.000,00.

. Aceita-se proposta.
'Tratarpelos telefones
371-5576,370-0142 ou

975-0440.

Vende-se casß de32m2
na Praia do Erwino,
terreno 14x35, fica
a 180m da praia.
ValorR$15.000,00.
Aceita troca por carro

ou terreno em Jaraguá do Sul.
Contato pelo

telefone 371-5301.

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOXVende-se na Vila Rau,
próximo Colégio
Julius Kersten,
terreno 450m2,

murado pom casa mista,
3 quartos.

. Valor R$ 18.000,00.
Telefone para

cantata: 371-6112.

Vende-se telefone 371.
Tratarpelo teletone

371-8270.

Faço càsinhas de boneca.
Tratar no telefone

276-0190, com Luís. Anuncie
CP

370-7919

BOCA-DE-LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

Rua Joinville, 1'532 .; TeL/Fax (047) 372-1185

venoo.toie de confecções no
.

" Centro - R$ 6. OOO�OO.
Lencttonete no Centro, Rua

MarechalDeodoro -

R$13.000,00.
Tratarpelo telefone

371-3724.

Vende-se cama tubular,
cor vinho, com almofada.

R$ 30,00 (casaI).
Telefone para

contato:371-61.12. I

.317 - 2�OTESIPRAIA DEARMAÇÃO CI 357.75m' - RS17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BfoRRA com 546,60m' de área - RS 30_000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI - RS
15.000,00
320 - CABO HARRY HADLlCH'esq. cl Ferdinando Pradi cl2.803,50m'
321- VERSAlHEScl644,00m'-RS 18.000,00
322 - ÁREA de 5.000,00m'. em SCHROEDER - RS 35.000,00
323 - cl 565.00m' de esquina - ESTRADA NOVA- próx. BRASÃO - RS 23:000,00
324 - TRÊS ÀIOS DO NORTE com área de 389.969,oom'
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. cl NEY FRANCO - área de 625,75m'
328 - cl 880m' de área, c/670m' de área construída na Rua Em ilio Stein - CENTRO

329: PRÓX. DO CHAMPAGNATc/ 615,35m2 - RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM c/ 1.101 m2 de esquina - NO CENTRO

331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO I JGÚÁ ESQUERDO, cl 429,00m2 - RS 25.000,00 -

NEGOCtÁVEL
-

332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq c/AMAZONAS - área de 1.133.00m2 - RS 65.000,00
333 - CHICO DE PAULA/ESQUINA c/ 480,ÓOm2 - LOTEAMENTO CORUPÁ: RS 9.600,00
334 - CI 18.000,00iÍ12- na VILA NOVA com vista espetacular - RS 25.000,00

.

,..l1"ß!'lfu�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), n!! 157

Fone: 371-8009
CRECI 1.583-J

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

111 - Sobrado praia de Itajuba - RS 60.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco deGoes- RS 23.000,00 - OFERTÃO

,
113 - Em construção, num terreno de 1.391.25m' - RS 38.000,00
115 ilf:.lv. Fundos daChácara do Fruet - RS 38.000,00
116� casinhas - Morro do Meio - RS 15.000;00
118: Nv. cl108m', num terrenode 622,SOm', em Sehroeder - RS 37.000,00

APART�MENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAaUETE DO "EOIFíCIO GEHRING"

201 - Troca-se sala - CEt'lTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO por lerreno residencial
202 - "CONDOMiNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada mais financiamento
2030- JACÓ EMMENDOERFER. cl 1 suíte + 2 quartas e 2 vagas de garagem
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS12.000,00 - Entrada mais finaneiamenlo
205 - No Conj. Residencial IMIGRANTES cl 2 quartos, e 2 bwe - RS 42.000,00
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - cl 2 qua rtos e 2 bwe - RS 45.000,00
207 - SALA COMERCIAL - noMARKETPLACE - c/vaga degaragem em 24x RS 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"Próx. Rodoviária cl 1 suüe + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - En!. RS 20.000,00 + linane.
210- PIÇARRAS,80m 1 suíte + 2 quartos. eielevador - RS 53.000,00
214 -.SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMtNÇ>OS CHIODlNI" com 83,00m2

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

OFERECENDO PONTUALlDAOE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 - APTO. cl 2 qtos - NOVO - RES. ÁGATA cl móveis cozinha - R$ 350,00
402 - SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 10 andar - �ENTRO - RS 250,00
403 - Apto. cl 3 quartos no RESIDENCIALAMIZADE - RS 300,00
404 - APTO. NOVO - RESIDENCIAL ÁGATA - c/ 1 suíte + 2 quartos - RS 480,00
405 - SALA COMERCIAL c/ 45m2 - RUA PRES. �UCELlNO, EDIF. ANA ISABEL - CENTRO
406 - SALA cl 150m' .. próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407 - CASA MOBILIADA numa lateral da João Doubrawa - RS 300,00
408 - GALPÃO e/750.00m2. em 2 pisos - EXP. ANT. CARLOS FERREIRA - RS1.100,00
409.- CASA ALV. cl 2 quartos pl comercial residencial na Av. Cei. Procópio Gomes de
Oliveira - Centro - RS 350,00
410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE cl 315m2. com Mezanino e 3 bwe
411 - APTO. ci 2 quartos, cl churrasquelra- NOVO· CZERNIEWICZ - RS 350,00
412 - CASA ALV. cl 1 suíte mais 3 quartos. na Rua Emil Burrow, próxima Beira Rio Clube
de Campo - RS 450,00

.

-

413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
421-SALASCOMERCfAISc/60m2.120ml,e 150m2 • PRÓXIMO WEG I

.

424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - clmobília - Ótima
para consultório ou escritório' , .

425 - GALPÃO INDUSTRIAL cl 120m2 - Na Epitáeio Péssoa esq. GI Felipe Sehmidt - RS

400,00

VENDAS TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES. MOLHA c/ 600m2 - próx. Prel. Municipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m2 - EOdificado com casa ant.iga
303 - Área de 440.000m'em SANTA LUZIA - RS 100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/ 1.930.18m2 - RS 380.000,00· PARCELADO
305 - TERRENO c/ 572.8Om2, nas proximidades do KOH�BACH - RS 26.500,00
306- RIO CERRO c/ 75 morgos. c/ água, palmitos. árvoresnativas - RS 70.000,00
307. - TERRENO cl557,00m' na Julius Verch· CZERNIEWICZ· RS 22.000,00
308 - Numa Lt. da Erwino Menegolli • c/ 644.00m' - RS16.500,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPlERO" - RS1·7.ooo,00.
310 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar - RS 70.000,00
311 - Área em SCHROEDER c/2.016.00m'PRÓX. MIGUEL COUTO· RS'15.000,00
312 - Comercia)WalterMarquardt 660m2, c/ 22m de frente po:asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, c/5.280.oom2 edfficadoeom um galpão de 450m2.
314 - Área de ·165.000.00m2 na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00
315 - 2 terrenos cl 453.6Om2, no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.
316 - ANGELO SGHIOCHET, eonV REINOLDO RAU c/ 55óm2 - RS 75.000,OO/Negoeiável

(

CASAS

101 - Nv. c/ 142,00m', NUMTERRENO de456,OOm2, na VILA LALAU - RS 69.500,00
l02-Alv. cl 270,OQm'·noAlto-CENTRO .. 1 suíte+ 3quartos+ 1 bwe, salasjantar/estar
c/ lareira: permuta c/ apto aqui em Jaraguá do Sul e em Elalneário deCamboriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - TOMAZ FRCO. DEGOES, em alvenaria c/ 3 quartos .. dependênda de emp.
105 - Alv. - SCHROEDER c/ 108m'. terreno c/ 450m2 - RS12.500,OO· OFERTÃO
106 - Alv.·GUAAAMIRIM- NOVA cl 2 suítes- bem localizada - RS 60.000,00
107 - Alv. LOT. CHAMPAGNAT • AMIZADE - RS 53.000,00
108 - Sobrado em Alv. BARRA VI;:LHA • serni-mobãíado- RS 55.000,00 I Troca por
Imóvel em Jaragua do Sul, carro - Bem negociável
109 - LOT. PRADI- JGUÁ ESQUERDO - sobrado em construção - RS 60.000,00
110-Nvenària c/piscina noCZEANIEWICZ·AS 68.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lnte rmediár ia

':' I suite + 2

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

VENDE: Alvenaria clJJO,()()III!
São Luiz

RS 35.0(}(),{){)

VENDE: Alvenaric/Bú.üõm'

(inacabada), terreno cl 900,OOm1
Loteamento Rosá - R$ 50. (}()(),(}()

VENDE: Ed. Laco Emmendoerfer
(2 quartos)

R$ 52.000,00 •

VENDE: Meu/eira cl 77,()()1I/2,
terreno cl 322,001l!2 - Lot.

Miranda - Preço - R$ 17.000,00

VELYDE:Casa mistac�;J0,OOI1l1, ter
-reno cl600,OOm2 - Schroeder (Prõx.
Borrachas BM) - Preço R$11.000,00

VENDE: Sobrado lia praia de

Penha c/. 230;OOm2 - R$ 80.000,00
,

(troca-se por casa em Iguâ)

I 'L,\1Jr.:' ,Ilil/" (III/cara cl úrrn/lJ de

3.57().()()1/I2 - casa dc alvenaria c/ 1)().()()1112_
Sa1l111 LIIÚll (Prox, Maxignms) R$
51). ()()().1)() (I/{'gocitíl'l'is)

I LS/)E: Casa 1'111 alvenaria. d

J24,()()m2, terreno cl 485,()()1112-
Vila Lenzi - R$ 42.(j()(),()(}

ALUGA :,/\paFlúlllclllolllI}J1I cl 3
dormitários. (Práx. Posto Marcolla)
Bairro Água Verde - R$ 280,00 '

VENDE:Apto. cl I suit» + 2

dormitórios - Ed. Barão do Rio

Branco - Preço R$ 55. ()()(),(}()

VENDE: Terreno cI.J2(),()()1112 -

Rua Arduino Pradi (São Luís)
Preço -,R$ 18.f)()(),()()

ALUGA:,Apto. 3 donnitúrios
Rua João J. Ayroso, 241� ,

R$ 280,00
,

.

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-59� - Jaraguá do Sul .. SC

. http://www.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J .... ·371-2117
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mal. Deodoro da Fonseca. 364. 20 andar, Calçadão.
2 dorm. + dep. emp. cl garagem - R$ 350,00

APARTAMENTO - R. Jorge Czerniewicz, 889 -

Czerniewicz - 2 dorm, cl garagem - R$ 350,00

RESIDÊNCIA COMERCIAL - R. Maximiliano

Hindelmeyer, 11 cl 6 salas + 2 bwc, cozinha e

área de serv. - R$ 780,00

CASA DE ALVENARIA - Rua Julio T C Melo -

Centro - 3 dorm. cl garagem - R$ 500,00

APTO - Av.
Mal. Deodoro
da Fonseca,
425 - Centro -

Calçadão - 3º
andar - 1 suite
+ 2 dorrrt +

dep. emp. cl
garagem
R$ 400,00

APTO
Edificio

Dianthus - R.
Marina

Frutuoso n?
300 - 1 suite +

2 dorm. + dep. ,

empr. + 2

vagas de

garagem - RS;

500,00 f---"��----,

VENDE-SE
Excelente loja localizada no

centro da cidade. Ótimo ponto
comercial com estoque e

instalações de excelente

qualidade, especializada em

artigos femininos de diversas

griffes nacionais - R$ 78.000,00

SAOPAULO

Rua 327, slnº - Fundos Calque - São Luis - 1 suite + 2 dorm. +

dep. emp. + churrasqueira d garagem - R$ 500,00

CASA DE ALVENARIA - R. Henrique Marquardt,
62 - Czerniewicz - Terreno 397,50 - Const.: 200m2
- 3 dorm. + sala, + coz. + bwc + área de serv, +

garagem - R$ 60.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro, 776 cl
1 05,00m2 - sala n° 11 - RS; 650,00

APTO.: R. Guilherme Weege, 72 - Ed. Honduras
c/2 dorm. e garagem - R$ 350,00

APTO - Rua

Epitácio
Pessoa, 111 -

Ed, Jaraguá
com 2 dorrn. e

garagem - RS;

280,00

POP

APTO- Rua:

Procópio
, Gomesde

��- Oliveira, 1320
- Ed, isabela -

Centro - 9º
andar - 1 suite
+ 2 dorrn, cl

garagem - R$
400,00

SALA
COMERCIAL

Rua: João

Marcatto, 13 -

3º andar -

Centro - Área
62,13m2 -

Valor RS;
25.000,00

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

IMOBILIÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

A Chalé lmobiliária t.tda., sempre
procurou fazer o melhor para atender

bem seu "público alvo" e pelo SÉTIMO

ano consecutivo, consegue atingir seu

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser
IIA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publlcldade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@[Q)��GJJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

- -,

LOCAÇAO,VENDA,ADMINISTRAÇAODEJl\IIOVEIS
Rua Reinoldo Rau, 58·Tel: 371·1500· Fax: 372·1500· E-mail: imbchale@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - CLASSIFICADOS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3009 - Ed. Monte Carla - suíte, 2 qtos - R$
90.000,00 s/ acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.000,00 +. financ.
Cód. 3027 - Ed. Schiochet - cobertura, c/ 2 suítes
+ 2 qtos, 2 garagens - R$ 180.000,00
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo c/ suíte, 2 qtos,
sacada com churrasqueira - R$ 80.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2
qtos, sala, 2 arnbientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3031 - Centro - com suíte + 2 qtos, sacada
cem churrasqueira. Entrega em dezembro/99. -

R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwc, c/
garagem - R$ 53.000,00'
Cód. 3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, c/

garagem - R$ 50.000,00
Cód. 3037 - R$ Ed. Bérgamo - suíte, 2 quartos,
dep. de empregada, garagem - R$ 48.000,00
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2 quartos,
2 bwc, c/ garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3172 - Ed .. Dâmaris - 1 suíte, 2 quartos - R$
45.000,00
Cód. 3253 - Ed. Hortência - 3 quartos, sacada c/
churrasqueira, garagem - R$ 53.000,00
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 - NOVO -

1 suíte + 1 qto - R$ 54.000,00

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

R$ 140.000,00
.

Cód. 1009 - Centro - c/120m2, 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - c/ 280m', c/ suíte, 2 quartosj,
- R$ 150.000,00
Cód. 1016 - Centro - c/331m', c/ suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1020 - Centro - c/ 299m', c/ suíte, 2 quartos
- R$ 120.000,00
Cód. 1021 - Centro - sobrado c/ 140m', c/ suíte,

. 2 quartos - R$ 60.000,00
Cód: 1022 - Centro - c/150m', c/ 4 qtos - R$
90.000,00
Cód. 1024 - Centro - c/ 176m', ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - c/117m' c/ 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1029 - Centro - próx. Angeloni - c/ 3 quartos
- R$ 80.000,00
Cód. 1072 - Amizade - c/ 200m2, c/ suíte, 2 quartos,
terreno c/l.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1131 - Centenário - c/140m', 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1212 - Jguá Esquerdo - c/ 90m', c/ 3 qtos -

R$ 32.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasília - c/230m', c/ suíte, 2

quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1221 - Jquá Esquerdo - 3 suítes, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$' 21 0.000,00
Cód. 1271 - Próx. Prefeitura - c/ 270m', c/ suíte,
3 qtos, piscina - R$ 110.000,00
Cód. 1075 - Champagnat - c/224m', suíte c/
closet, 2 quartos, cozinha mobiliada - R$ 85.000,00
+ financiamento
Cód. 1076 - Champagnat - c/ 303,00m2, suíte + 3

quartos, dep. empregada, salas conjugadas - R$
75.000,00 + financiamento
Cód. 1293 - Vila Lalau - 4 quartos, 2 bwc - R$
60.000,00
Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m', c/ suíte, 2 qtos,
piscina - R$ 240.000,00
Cód. 1356 - Vila Nova - c/246m', c/ 4 quartos -

R$ 65.000,00
GÓd. 1373 Vila Rau - Nova, c/ 191 m', c/ suíte, 2
qtos - R$ 92.000,00
Cód. 1985 - Guaramirim - c/156m', terreno c/
1 .250m' - R$ 90.000,00
Cód. 1984 - Corupá - c/298m', c/ suíte + 2 qtos
- R$ 115.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1291 - Vila Lalau - c/ 96m', c/ 3 qtos - R$
26.000,00

.

Cód. 1372 - Vila Rau - Nova, c/ 2 qtos - R$
26.500,00 .

Cód. 1986 - Guaramirim - lateral da Rua 28 de

Agosto, c/ 3 qtos - Terreno c/ 616,87m' - R$
60.000,00

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

R$ 280.000,00
Cód. 2014 - Centro - 421m' - R$ 25.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
Cód. 2073' - Amizade - c/ 420m' - R$ 22.000,00
Cód. 2093 - Vila Lalau - R. Bernardo Dorn-busch,
c/ 421m' - R$ 37.500,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura c/ 1.018m'
- R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - c/300m' - R$ 13.000,00 -

próx. Sup. Breithaupt

R4

Cód. 2113 - Res. Satler - Barra C/346,62m' c/ asfalto - R$
10.500,00
Cód. 2114 - Res. Papp - Barra - c/430m2 - R$16.000,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Giralla - Barra - C/420m'- R$
22.500,00 c/ astalte
Coo. 2175-Czerniewicz-c/l.141,40m2- R$25.ooo,00
Cód. 2216-J§uá Esquerdo- c/479,10m2- R$ 27.000,00
Cód.2231-Rod.JoãoLi.OodaCosta-c/l.350m2-R$20.ooo,00
Cód. 2446 - Estrada Nova - c/l.I55,oom2- R$ 24.500,00
Cód. 2271 - Vila Maba - próx. Prefe�uraatual-c/496,80m2- R$
13000,00
COO.2291 - Vila Lalau-c/600,60m2- R$35.ooo,oo
COO.2292- R. WaJdemarGrubba -próx, Met.Trappc/409,50m2
- RS 50.000,00
Coo. 2315- VilaLenzi -c/406m2- R$II.5OO,00
Coo. 2357 - VilaNova-c/355,00m2- R$II.7oo,oo
Cód. 2358 - Vila Nova - c/338m' - R$ 29.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - c/350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - c/337m2 - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agostoc/445m'- R$

,
27.000,00

.

Cód. 2982 - Rod. SC-413 - Km 10- c/49.872,00m' - R$
40.000,00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata c/
135.ooo,00m2- R$ 50.000,00

BARRA - cl 150m2, cl suíte + 2 qtos
80.000,00

FIGUEIRA - cl 200m2, cl suíte + 3 qtos, cl
piscina - R$ 65.000,00

! Cód. ]9�5
_

GUARAMIRIM - 3 quartos, 2 bwc, terreno
com 1.250m2 - R$ 90.000,00

ED. ELDORADO - Centro - suite, 2 quartos
- R$ 65.000,00

CORREIO DO POVO,· �����.�� .�.? .��.�'. � i�.� .?�:.����. ��..l.???

GALPÕES
Coo. 5000 - Centro- c/290m2- R$ 55.000,00
CÓd. 500 1 - Centro - térreo c/ galpão e escritório. 1· piso com
apartamentoc/3 qtos- R$90.ooo,OO

CENTRO - cl 4 quartos - R$ 120.000,00

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

R$ 150.000,00

CENTRO - cl 299m2 - suíte + 3 quartos - R$
83.000,00

VILA NOVA - cl 394m2 - sobrado, c/4 suítes
- R$ 315.000,00

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

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center- 50 andarc/2

garagens. Entrega p/ Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 +

parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4º andar - 44,59m'
+ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- Centro Comercial
c/7salas- R$ 350.000,00
Cód. 4020 - Centro - Térrea C/117m'- R$ 90.000,00
Cód. 4041 - Edl Dâmarys - rua Roberto Ziemann .. apróx.

. 100m', com 1 bwc- R$35.000,00

CHÁCARAS
Cód, 4203 - Nereu Ramos c/120.000,00m'-casa alv. c/
60,00mts - 2 Kms da BR-280 - RS 35.000,00

TELEFONES
Centro. Jaraquá Escuerdo (Prefixos 370 e 376). rnilhar8oo0

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 602 - Casa alv. c/ suíte, 2 quartos - próx. Champagnat
-R$400,OO
Cód. 605 - Casa ee alv. c/18 cômodos - ideal para fins
comerciais - Próx.,Angeloni - R$ 650,00
Cód. 607 - Casaalv. c/2 quartos. 2 bwc's -fundosWeg II
- R$350,00
610 - Casa c/3 cômodos - Próx. Prefeitura - R$130,00
Cód. 610- Casac/3cômodos- próx. Preíeitura - R$130,00
Cód. 611 - Casa mista c/3 quartos - Lot. George -Ilha da

Figueira - R$ 180.00
Cód. 612 - Casa madeira c/3 quartos - Próx. Angeloni - R$
250.00

Apartamentos
Cód. 617 - Ouitinete c/I qto - Prox. Breithaupt da Rua
Reinaldo Rau - R$ 200,00
Cód. 622 - Apto c/ suíte, 2 qtos + dep. Empregada - Ed.

Bergamo - R$ 350,00
Cód. 623 - Apto. c/2 qtos + dep. Empregada no Res. Vaira
- R$350,00
Cód. 627 - Apartamento c/2 quartos, linha telefônica
Res. Mag<1illi - R$ 280,00
Cód. 632 - Apto. c/3 quartos - início do Jaraguá Esquerdo
R$300,00
Cód. 634 - Apto c/2 qtos + dep. Empregada no Ed. Jaraguá
- R$300,00
Cód. 635 - Kitinetes no Ed. Marquardt, a partirde R$ 180.00
Cód. 639 - Apto. c/3 qtos - ao lado Ed. Isabella - R$ 330.00
Cód 644 - Apto c/3 qtos - próx. Arroz Urbano - R$ 350,00
Cód. 649 - Apto c/ suíte, 2 qtos - Ed. Silvio Pradi - R$

400,00
Cód. 650 - Apto. c/ suíte. 2 qtos - Rua Barão do Rio Branco
- Próx. Angeloni - R$ 320,00
Cód. 651 - Apto. c/2 qtos - Próx. Weg II- R$ 260,00
Cód. 654 - Aptoc/ suíte, 2 qtos + dep. Empregada - Ed. Ana
Paula - em frente-Pizzaria Caneri - R$ 380.00

Salas comerciais
COO.658-SaIacoml. c/20m2 aoladodoJangada- R$I80,OO
CÓd. 660 - Sala cornI. c/30m' - estacionamento próprio-
RS300,OO .

.

Cód, 666-Salacoml.c/200m'- Próx,Weg 11- R$,520,00
Cód. 667 - Sala comercial c/100m' - Próx. Ed. lsabella
RS380,00
Cód. 671 - Sala comI. c/250m' (incluindomesanino) na R.
Bernardo Dornbusch - R$ 800,00
Cód. 683 - Salas corni c/SOm' na R. Jorge Lacerda, a
partir de R$300,00
Cod. 686 - Sala cornI. c/40m' - Market PIace - 4º andar
RS250,00
Cód. 687 - Sala cornI. c/90m' (incluindomesanino) lateral
da Marechal- R$ 700,00
Cód. 696 - Sala cornI. c/80m' (ideal p/consultório) - Ed.
Gardênia - próx, Barão Vídeo locadora - R$ �OO.OO

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

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

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

Rua Padre Francken, 253

EngeteC VENDEEngetee
• ••••••••••••••••• ,. •••••••••••• "••••••••••••••••••• \•••

,
•• 0 •••

• 1 - SÃO JUDAS
'Casa em alvenaria na Rua Joaquim Francisco de Paula nº 852, cl 3 quartos e demais dep. - R$

• 45.000,00
, • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • ,. • • •.• • • • • • • • • • • • • I

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

• localização - Valor R$ 70.000,00
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. -
.

s - CENTRO
• Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vsta privtleqrada docentro da cidade - (à 100metros •

• da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n? 242 - Preço: R$ 90.000,00
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . _. . . . . . . . . . . . .

4 - ILHA DA FIGÚEIRA
• Casa em alvenaria pa Rua José Panstein n° 64, com 100,00m2 de área construída em terreno de 390;00m2
•

- R$ 35.000,00 - Negociável
'

I • • • • • '.,. • • • • • • .'. • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • •

• 5 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTE

• Terreno próximo City Figueira/Bruns - em frente a Lanchonete Ortlz preços a partir de R$ 15.000,00 à R$ •

20.000,00
•••••• e,e •••••• o••

,
••••••••••••••••••••• -•••••••

• 6 - ILHA DA FIGUEIRA
• Excelente local - Loteamento "City Figueiras"(também chamado Loteamento "Bruns"), terreno com frente •

•

para Rua Asíauaoa. contendo 379,5Gm2 com casa em alvenaria com 114,00m2 - R$ 40.000,00'
· . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

• 7 - ÁGUA VERDE/SÃO JUDAS
Casa em alvenaria na Rua Leopoldo Maier, s/nº com 3 quartos e demais dependo por R$ 37.000,00 - Bairro •

Água Verdeà R$ 20.000,00. ,

.

.

\ • ',' • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • '. • • • iii • • • • • . . . . . . "
.

8 - ÁGUA VERDE/SÃO JUDAS
• Terre�o com área de466,20m2 - Localizado na rua Ricardo Green no valor de R$ 16.960',00
, . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . '.' . . . . . . . . . '. . .

• 9 - ÁGUA VERDE
• Rua Leopoldo Maier, s/nº, casa em alvenaria, com 3 quartos e demais dependências· R$ 37.000,00

• • 'lo

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

• 10 - RUA .jOI.NVILLE
• Frente para Rua Joinville . Loteamento Dalmar, próxima sede nova da APAE, terreno com 89.o,00m2 :

com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 constituído de salas comerciais e um excelente apto .Ó» R$ •

290.000,00 (em condições)
, .

· . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....

11 - GUARAMIRIM

Bairro Corticeira - casa de alvenaria 2 km da Weg Química, próximo à Cancha de bocha do nani com 109m :
;, de área construída, terreno cl 690m2, toda legalizada (escriturada cl INSS pago) vatór R$ 17.000,00. Aceita- •

se carro ou parcela.

· ' .

• 14· BAEI?ENDI
: Casa mista com 90,00m2 localizada na Rua José Marcelino Müller, nº 30, no valor de R$ 45.ÕOO,00
'. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..

15 - VILA RAU
Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com 800,00m2 no valer de R$ 20.000,00

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

16-VILARAU •

• Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidro, 2 quarlos, bwc social, •

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

.,' • • • • • • • '.' • • • • III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

17 - RUA MAX WILHELM

• Frente a tutura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 rnetros para Rua Ney Franco e 15,60m para •

• Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo um galpão e um sobrado -'R$ 150.000,00 •

•

(Negociável)
,

.

I • • • • • • • • • • • • • • • • .• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• '.

18 - 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
" . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .�. . . .'

19 - VILA l.,ENZI
• Casa -ern, alvenaria com 170m2 er terreno com 678,50m2, na 'Rua Vitor Rósemcerp nQ 295 - ,R$ :

69.000,00 . "
I

•

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . .'

20 - VILA LENZI I
•

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
" . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . '.. � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'

• 21 - VILA l.ENZI
• Casa em alvenaria, com 70,00m2, localizada na Rua Francisco Zacarias Lenzi, n° 500 no valor de R$ •

• 3(000,00' .:
· . . . . ..' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' . .

"
. . . . '.

•
22 - VILA LENZI

.

'lo

• Prédio em alvenaria cl 2 pisos, (sobrado) sendo sala comI., no térreo e apto cl suíte e 2 quartos, •

• demais dependências no 2º piso, localizado na Rua Esmeraldina Junckes Klein, nº 203 . Preço: R$ •

• 90.000,00
'

, .' . . '. . . ,'. . . . . . . • . • . . . . • • • . . . . . . • • • • f. . • • • • .••

• 23 - VILA LENZI
• Sobrado contendo apto no 1 º andar e 3 salas comerciais no térreo. Rua Exp. Antonio Carlos F�rreira - Valor •

• R$ 75.000,00 _. a combinar
'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • iii • • • • • • • • • • • • • • • • • • :
· .

• 24 - JARAGUÁ ESQUERDO

25 - NEREU RAMOS

• 12-AMIZADE
# '.' •••••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...

•

Terreno urbano com 1.375,OOm2 no CenÚQ de Nereu Ramos· R$ 20.0.00,00 (em condicões)
· '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio Residencial Amizade - Totalmente
•

• quitado - Valor R$ 38.000,00
.. • • • • • • • • • • • t. • • • • • • • • • ...

'

13-AMIZADE
Casa em alvenaria com 255,00m2 de área construída - .R$ 116.000,00

. .

• ..... ó ••••••••••
'

......................••.••••••••••••••••
'

•••

• 26 - JARAGUÁ ESQU.ERDO
Casa em alven'aria com 150m2 em terreno cl 450,00m2 na Rua João Franzner n" 532 - R$,59.800,00 :

27 - VILA LALAU
• Lotes defronte portão dos fundos da Weg II - valo! R$ 20.000,000

·
'

.

Próximo Rua Joinville, perto da

APAE,. do Portal e da WEG II.

Terrenocom

890,OOm2, construção
",,0Y'Pi'i'P&-f'""t

de 900,OOm2 contendo
I apartamento com 4

suítes, amplo salão de

sfestas, sala comercial
'. com escritório e salas

para atividades
industriais e

comerciais

PreçoR$ 240.000,00 (em condições a,
combinar, aceita-se imóveldemenor valor)

L Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEL COMERCIAL,
,.' .

Rua Max Wílhelm/ esquina com a Ney Franc
EM FRENTE FUTURA

PREF,EITURA

Rua Max Wilhelm

Sobrado + Galpão em terreno com

aproximadamente 1.000m2 de esquina com frente
de 60,00 metros.

Rua Ney Franco

BAIRRO

AMIZA,DE Engetee

Galpão c/. 420m2 contendo 1 escritório cl 42,451112,
banheiros com chuveiros, rampa para carga e

descarga mais 1 sala comercial de esquina cl 30m2,
e uma ârea residencial (apto) com 163,40m2,

terraço) garagem, etc. - R$ 130.000,00

Rua Guanabara n" 374 - Próximo ao "CHAMPAGNAT",
casa em alvenaria medindo 203,00m2, com suíte + 3 quartos,
bwc social, salas de estar e jantar, escritório, bar, mezanino,
cozinha, lavanderia, churrasqueira, ampla com bwc, garagem
para 2 carros> R$ 85.000,00 - garantido financiamento de

parte do-preço

"

"(red de

lazer e
churras

queiraRua Guauabura, 37-1 - Czcmiewic;

.���-'� --"�---------,--�-�---------_...Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. : 3 - Casa c/3 quartos, sala, copa/cozinha, tavanderia, bwc, abrigo
: pl carro, terreno todo cercado, localizado a Rua Joinville, nº 4.494 :
': - Após Trevo de Schroeder- R$ 260,00

: 7 - Sala comercial com aprox. 50m2, com bwc e garagem
•

: localizada a Reinoldo Rau, Edif. Marck Pleice - 2º andar

: R$ 250,00

: 4 - Apartamento c/3 quartos, suíte, sala conjugada, copa/cozinha, : 8 - Casa comercial com aprox. 500m2, 2 pisos, ideal para Clínica,
: lavanderia cl bwc, bwc social, garagem - condomínio cl picina,· : consultórios, etc ..

I : churrasqueira, sala de festas, localizada no Edifício Isabella - Apt.: : Localizada a Rua Antonio Tobias -. Centro, fundos (Escola
.

: 101 - R$ 480,00
.

: Jangada) - R$ 1.600;00

•••••••••••••••••• I" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: 1 - Casa cl 3' quartos, 2 salas, copa/cozinha.. lavanderia,· : 5 - Apartamento c/3 quartos, suíte, sala conjugada, copa/cozinha,
.

: churrasqueira, garagem, bwc, terreno todo cercado, localizadoa: : lavanderia, dependência empregada cl bwc, bwc social, .

: Rua Henrique lessmann, nº 211 - Vila Lalau - R$ 400,00 : garagem, localizado noEdificio Jaraquá, apartamento. 11-1 - R$
.

: 0, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : : 450,00
: 2 - Casa cl 3 quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, bwc, : ,� ..................•..............••.....•. �

: garagem, terreno todo cercado, localizado a Rua Ema Sasse, nº: : 6 - Sala Comercial com aprox. 70m2 cl mesanino, localizada a :

: 87 - Vila Lalau, com linha telefônica - R$ 350,00 : : reinoldo Rau, Ed, Marck Pleice - Térrea - R$ 450,00
.

.- • • � • • • • • • • • • • • • • • I. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... I, '. .'... • • • • • • .. • • • '. .'. • .' • • • '. • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • .-
. . .

. .

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
· '.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· .

'�3�1.]3I OU ALUGA
CENTRO, - a ltlõmetros da AvenidaMarechal

Deodoro da Fonseca, casa com 500,OOm2 - 4

suítes, 4 salas, sala de jogos, piscina,
e demais dependências

Valor: Aluguel- R$ 2.500,00
Venda - R$ 495.000,00

CRECI934-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Aqui tem casa com financiamento e tudo!

Parceria HSBC

Lto. Renascença - sobrado novo cl 210m2-
suíte + 2 dorrn. - fino acabamento - R$
110.000,00 aceita apto ou casa

CASAS DE ALVENARIA
Ref. 1240 - Centro - sobrado comercial � 4 salas, 2 aptos
· RS 1'60.000.00 - Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - d256m2.1 suíte + 3 dorm., 3 salas.
piscina - RS 95.000.00

.

Ref. 1337 - Amizade'� c/98m2, 3 dorm, próx. ao Fneilacker
· RS 28.000.00

.

Ret. 1353 - Próx. Acaraí - cl 260m2 - 1 suite + 2 dorm. - RS

130.000.00
.

Rel.1355· Barra-c/ 150m'- 2donn. + 1 suíte- R's95.ooo,00
Ref. 1364 - Czerniewicz· c/234m2 - sobrado comercial e

.

residencial- RS 85.000,00
Ref. 1394 - W. Rau - cl21OmL 1 suite + demais dep. - RS
110.000,00 (quitada)

. Rei. 1406 - Vieiras - d 124m'- RS 23.500.00 .. linanc. RS
103,00 p/ mês -19 anos (S.O. 11.400,00).
Rei. 1423· Czemiewicz- d 124m'· 3 donn .. RS 35.000,00
entrada + finane. RS 390.00 -10 anos.
Hef. 1430 - W. Rau - cl 1,60m2 - Uo. Renascença - RS

65.000,00 + Financ. RS 270,00 -14 anos
Rei. 1433 - Amizade· d 170m'- 3 darm .. RS 40.000,00 +

financ. - 8 anos RS 109,00
Ref. 1434 - Amizad� - Lot. Charnpaçnat- c/240m2- 1 suüe
+ 2 do/mo . RS 82.000,00 + linanc.RS 1.300,00 - 8 anos.
Aef. 1'439.- Barra - Lot. Papp - c/242m2 - 2 dorm. + 1 suíte
- piscina _ terreno c/1.209m2 _ RS 160.000,00
Rei. 1440 - Jguá Esquerdo- suite ;2 donn .. RS 68.000,00
Ret. 145� _ Nova Brasília _ c/260m2- - c/ piscina - 3 dorm.
+ 1 suíte- RS110.000,00

· Rei.) 455· Tila Schuber- e/l DOm'· 1 suite + 2 dorm .. RS
16.000,00

.

Rel.1467 ·João Pessoa- c/140m'· 3 donn.· RS 57.000,00
Rel.1469· Âmizade· c/·100m'· 1 surte. 2 dorm.· RS
27.000,00
·Rel. 1472 . Jguá Esquerdo - e/141 me . 3 dorm .. RS
'35.000,00 + finane. CEF - 8 anos- RS 225,00· (S.D. R$
14.800.00).
Rel.1474·Cénlro·d268m'·1 suíte+2donn.· RS 150.000,00
Ret. 1489 - Czerniewicz _ c/104m2 - 2 dorm. - terreno c/
596m" RS 35.000,00

.

Ref. 1491 - Estrada Nova - próx, Rodeio _. cf 70m2 (em
construçãol- 3 dorm.· R$ 13.000.00
Ret.1494 - W. Rau - xl 141,39m2 - suite + 2 dorm. - RS
70.000,00 .

Ref, 1496 - Rio Molha· 1 casa cf 80m2';' 1 casa cf 63m2
· terreno e/45.333m'· RS 58.000,00
Ret.1497 - Vila Rau - c/100m2. 1 suite, 2 dorm, - RS
9.000,00 + linanc. HSBC . RS 374,00·20 anos

Rei. 1505· Centro- d260m'· suíte + 3 dorm: . RS 115.000,00
Ret. 1511 - Czemiewicz - cl 235m2 - 2 dorrn. - salão festas
· RS 80.000,00
Rei. 1516· Jguá Esquerdo: c/180m'· 3 dorm.· RS

30.000,00
Re". 1517 - Amizade· cJ 230m2 - 3dorm. -.terreno c/420m2
· RS 18.500,00 .; linane.
Ref. 1522 _ Czerníewicz - cf 203.92m2 - 2 suítes' - 2 dorm.
· RS 140.000.00
Rei. 1524 . Vila Nova . c/221 me . 5 dorm .. 2 bwc ··RS

65.000,00
Rei. 1528· Lia. Sanlo Anlônio· d 5Om', 2 donn .. RS 8.000,00
Rel.1531· Ami:zade·d160m'·suíleT2donn.· RS95.ooo,OO
Ref. 1533 - Jguá Esquerdo - cl 101 ,50m2 - surte + 2 dorm.
· RS 57.000,00
Ret. 1534· Vila Lenzi . c/85m'· 3 dorm.· RS 32.000,00
Ret. 1535 ·lIha da Figueira - cf 248m2 - 1 suítes + 2 dorm.
-terreno ell.200m'· RS 110.000,00
Rei. 1543· Vila Lenzi· c/SOm'· 3 dorm.· RS 11.000;00 +

financ.
Ref. 1547 . Czerniewica - c/120m2 - surte + 2 dorrn ..
terreno c/435m'· RS 55.000,00
Ref. 1548 _ Rua Joinville (lateral) - c/98m2 -terreno c/
525m' . RS 40.000,00
Rel.1552· Amizade· Llo. Champagnat ·.sobrado (em
const.) c/200m'· 2 suites + 2 dorm.· RS 145.000,00
R�f. 1553 - Rio Molha - c/96m2 - próx. Gruta- 3 dorm.·
lerreno c/500m" RS 13.000,00
Ret. 1554 - Vila Lalau - c/180m2 - 5 dorm., 3 bwc, terreno
c/420m'- R$ 70.000.00

.

Rei. 15S6·lIha da Figueira -d90m'-3 donn.· RS25.ooo,00
Ref. 1557 - Vila Heu- c/90m2 - 3 dorm.. terreno c/845m2
· RS 22.000.00 + tinane .. 21 anos- RS143,00·
Ref. 1558 - Centro - c/180m2 - 4 dorm. - churrasq. cl bwe
· RS 85.000.00
Ref.1563 - Vila'Nova - cl 140m2 - suíte + 2 dorm. - RS

75.000,00. . .

Ref. 1565-- Centro - c/239, 19m2 - 3 dorm., 2 bwc. terreno
c/560m' . RS 180.0ÔO,00
Rei. 1566· Centenário - sobrado c/Sôöms- suite + 2 dorm.
· R$100.000.00
Ref. 1568 - Centro - c/140m2 - 4 dorm. - 2 bwc- terreno c/
558m' . RS 130.000,00
Ret .. 1571· Ç;uaramirim c/110m2- 2 dorm. - todamurada
· RS 26.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A _ 58 - Ed. Cristiane Mbnique - Centro - em frente
Caneri - cJ90m2 - 2 dorm. _ dep. emprego c1bwc - RS 330,00
Ref. A _ 62 - Ed. Dâmarys . Czemíewlcz - c/110m2 - suúe
+ 2 dom . RS 350.00

CASAS
Ref.·S _ 54 - Lot. Santo Antônjo - casa mista c/103m2, 3
dorm.· RS 150,00
Ref. S - 61 - Ca�a alv. cl 180m2 - Centro - 4 dOfr,n .. 2 bwc,

garagem p/2 carrôs - RS 550,00
SALAS COMERCIÀIS

ReI. C - 4 . Amizade· R: ArturGhunler· d90m'· RS 380,00
ReI. C - 6 - Centro Medico Odontalôgico - Centro _ c/70m2
· RS380,00
Ref. C -.24 - Baependi - R: Adélia Fischer, 711 _ c/160m2
· 2 bwc . RS 600,00
Ref. C _ 26· Rua Joinville _ r:J73m2.- sala cozinha - 2bwc
· RS350,00

8 - CLASSIFICADOS .

.

.

. .

.
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ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

APARTAMENTO
Ref. 4080 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz -1 suite + 1 darm.
· RS 40.000,00
Ref. 4098: Ed: Verona - 1 suíte + 2 oorrn. - Czerniewicz
- e/l 03.95m'· RS 48.000,00
Ret. 4101 _ Ed. Verona - 2 darm. - Czerniewicz - RS

35.000,00
Ret. 4106 - Ed. Juliana - Centro - 1 suíte + 2 dorm. - RS

59.000,00
Ret. 4107 - Ed. Mariana Cristine -Vila Baependi- c/147m2
· 3 dorm .. RS 48.000,00
R�f. 4110 _ Aptos. c/1 suíte + 2 dorm. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a combinar).
Ref. 4114 - Ed. Hortência - Nova Brasília _ c/142m2 -.3
dorm.· RS 58.000,00
Ref. 4118 - Ed. Maguilú - Centro _ c/74mL 2 dorm. RS

15.000,00 + linanc. 11 anos - RS 440,00 - (S.O. RS
27.000,00)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - c/198m2 - 5° andar-

2 garagens· RS 105.000,00 (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)
Rei. 4127 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - c/110m2 -suíte
+ 2 dorm .. RS 45.000,00
Ref. 4136 - Ed. Petúnia - Nova Brasília - 2 dorrn.. zbwc.
c/ iogo de cozinha- RS 56.000,00
Ref. 4139 - Ed. Barão Rio Branco _ Centro - c/145m2,
suíte + 2 dorm .. 2 bwc . RS 55.000,1i0

·1;,!;"-ß·)�13;tílr!'®.111I;t.l'...
Ref. 1149 - Rio Molha - Chácara c/3.500m2 _' Casa alv.·

21agoas . RS 60.000,00
Rei. 3023· Estrada Garibaldi· chácara e/184.800m'·
Gasa alv. - água cerreute - pastagem - rancho - a 13km do

centro- RS 75.000,00
Ref. 5015 - Sala comi c/61m2• centro- Ed. Chiodini

Calçadão- RS 28.000,00
Rei. 5017· Saia comi c/29m'· Vila Nova' Cond. Ed.
Alberio Marangoni· RS 12.000,00
Rei. 7008· Estrada Ncve -.j galpão (inacabado) c/320m'
+ 1 galpão (pronto) c/200m" RS 25.000,00
Ret. 7010· Galpão alv. c/144m2. semi acabado . Nereu

Ramos· RS 18.000,00

PRAIASEOUTRASPRA AS:
ReI. 2030· d 288m'· São Francisco do Sul· RS 6.500.00

.

Rei. 2038· Penha· Terreno c/5.257m'· ao lado do Bete

Carrero . RS 20.000,00
Rel.2163 - Enseada -·c/312.50m'· RS 7.000.00

Rei. 2185· Barra velha . d 280m'- RS4.ooo,00 (parcela)
Ref. 4133 - Florianópolis- Edif. Res.ttamêé - apto c/60m2
· c/ mobilia- RS 38.000,00
Ref. 4140 - Ed. Caprisorrento - Praia ltaperna - c/50m2..

<seml-mobiliado . RS 16.000,00

�CASAMISTA
Rei. 1480 <Corupa- c/100m" RS 40.000,00
Ref. 1549 .uoäo Pessoa - d 116m2 - 3donn. - RS 27.000,00
Rei. 1574· Rio Molha - C/86m'· 2 dorrn, " RS 10.000.00'

lERRENOS
Rei. 2130 - C/l.940m'" Vila Lenzi . RS 90'.000,00
Rei. 2147· 7.805m'· centrc . Próx. Kolhach· RS

195.000.00
Ref. 2150 - c/it50m2- Em frente ao Salão Amizade- RS
7.000 + 12 x RS 584,00
Rei. 2155· c/618.30m'· Lot. 510. Antónío . Nereu- RS

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

50 meses de RS 1.207,00
.

Re·f;·219,· e/560m'· Lto, Campo Sampiero· RS

19.500,00 + 16 partelas de RS 349,24
Rei. 2199 . c/729m' - Trevo Weg II . Rua Jolnvine .

Lugar alio. plano- RS 38.000,00
Rei. 2213· e/450m'· Sehroeder· RS 5.000,00
Rei. 221�· e/562m'· Ilha da Piquetra . RS 8.000,00
Rei. 2217· c/395m'· Vila Lalau . RS 20.000,00
ReI. 2218· d 68·8.50m'· Lia. Sto. Antonio . RS 9.000,00
Rei. 2221 . e/569.68mi. centro . RS 25.000,00'
Rei. 2224· c/392m'· Lot. Centenario· RS lß.OOO,OO
Rei. 2227· c/681 me - Centro· RS 27.000,00
Ref. 2228 - cl 500m2 - Nova Brasília - prçx. Móveis
Gomes . RS 53.000,00
Rei. 2234· d 531.75""· Três Rios do Sul- RS 6.500;00
Rei. 2233· c/642.53m'· Czemiewicz· RS 27.000,00
-Ret:2237· cl 439m2 - Uo. Centenário - RS 7.000jOO + financ.

ReJ. 2238 - c/2.598.75m2 - Três Rios do Sul - RS

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

Divinópolis· RS 13.500,00
Rei. 2242· c/471.96m'· Vila Nova- RS 25.000,00
Rei. 2245 ·.e/491m'· vlla Lenzb- Llo Piermann- RS
15.000,00
Ret. 2246 ., c/465m2 -Ilha da Figueira· Lto.Piazera I .

RS.9.000,00 '

Rei. 2247 - c/604m'· Ilha da Figueira· RS 15.000,00
Re!'. 2248· c/2.475m'· Vila Len.zi· RS 17.000,00
ReI.. 2250 . c/319m'- Amizade .. RS 10.000,00
Ret. 2252 - c/400m2 _ Ilha da Figueira - em frente
Indumak· RS 19.000,00
Rei. 2253 - c/448m2 _ São Luis - UO. Imperador - RS

10.000,00
Ret. 2254 - c/450m2 - Chico de Paula - próx. Menegotti
Induslrral· RS 5.000,00
Rei. ·2257 - 'cl 3.500m2 - Barra - prôx. Seminário - RS

125.000,00
.

Rei. 2265· c/ 816m'- Vila Nova· RS :;5.000,00

Prédio ComI. cl 560m2 - Centro - terreno cl
700m2 - R$ 230.000.00 - permuta

Próx. Hospital Jaraguá - casa nova cl 120m2 -

fase final de acabamento - R$ 55.000,00

Czerniewicz- sobrado novo cl 157m2 - suite +

2 dorm. - R$ 88.000,00 - financia pelo rissc

Amizade - Casa mista cl 260m2 - prox.
Cond. Amizade � apenas R$ 32.000,00

Spbrado cl 256m2 - próx. Prefeitura - SUite

+ 3 dorm.,.piscina - R$ 95.000,00 - aceita

casa no Lto. Champagnat - paga dif.

-�-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lançamento da lancha 380 Full e

destaque noSâo Paulo Boat Show/99

por "marinheiros de

primeira viagem". É
um pouco maior, mede
'11,70 metros e tem

boca máxima de 3,76
metros, inclusive com.

cabine master mais

espaçosa e duas camas

de solteiro na segunda
cabine. Mas mantém as

.

pr incipais
características que
fizeram o sucesso de
sua antecessora. O

projeto de Stefano
,

Righini destaca o
,

'

A n_II�'�AA, desenho moderno e ,

AL
..
/_ __ �_,�JD"�"',���.'

•

.

V� c;.<.W'1)"""-" favorece o'conforto, a

Telefone: (047) 376-0251 facilidade de pilotar,
estabilidade e rapidez

Rua Ângelo Rubini, 900 para uma lancha desse
__�B_ar_r_a_d_o_R_io_C_e�rr_o_-_J_a_r_a_g_u_á_d_o_S_u_1---,-_S_C__ �

,

por te. Possui dois

. ,

A Intermarine 380 Full é
o grande destaque da
Intermarine no São,
Paulo Boat Show /99.
Uma lancha cabinada de
38 pés, projeto do
estaleiro italiano

Azimut, que está sendo
fabricada em primeira
mão no Brasil, antes
mesmo de ser lançada
no exterior. Gilberto

Ramalho, presidente da

Intermarine, revela que
"11 embarcações já estão

vendidas e a produção
inicial será de qua tro
unidades por mês". O

empresário aposta no
sucesso do evento, e

pelo segundo ano

consecutivo reservou o

maior estande do salão.
"Acredito que o São
Paulo Boat Show

repetirá o

sucesso do ano

passado, quando
lançamos a

luxuosa lancha
cabirtada 500

Full, e por isso
reservamos um

grande espaço
para lançar a380
Full e expor
outros barcos do

estaleiro" ,

afirmou
Ramalho,
confiante nos

resultados do
,

investimento.
A 380 Full vem _

substituir o

modelo Oceanic

36, que teve 480
unidades produzidas
em 12anos, a preferida
como primeiro' barco

, motores Volvo
TAMD63 com potência
de 318 cavalos ou dois
Mercedes-Benz de 315

cavalos, atingindo
velocidade máxima de
36 mph (57,6 km/h) e

velocidade de cruzeiro
de 39 mph. O preço
está em torno de US$
360 mil. A Intermarine
também expôs as

lanchas cabinadas
Intermarine 500 Full, a

440 Full, a 400 Full e

Scarab 38 e as offshore
Excalibur 39 e

In termarine 55. Há 25
arios no mercado, a
In termarine é um
estaleiro nacional que
possui mais de 2,5 mil

barcos vendidos e

mantem uma produção
de oito modelos de
lanchas offshore e

cabinadas q\le
destacam-se

pelo alto nível de

tecnologia, sofisticação,
e qualidade. Ê
representante
exclusivo do estaleiro
italiano Azimut, um
'dos principais
estaleiros do

mundo, e mantém no

Brasil três unidades'
industriais que
ocupam mais de 20 mir
metros quadrados, no
molde dos mais
modernes estaleiros
internacionais .

,

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega á'gua onde você quiser

. Revendedor exclusivo

a
I\dlla leve e nalural
'"

,

Certificado de garantia
. __ 5�!.!��,����J��I�,�.��&I���,De segunda à sexta: das 7:30h às 18:00h . sábado: das 7:30h às 12:00h

.... _-_._-,--------_._---,-'-"._ - _ _.- _ .•......_ _ _ •....... _ - _ .•.. _ _ _._ _ _._ _ _. .- .. - _ -

I
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FI AT

Vende-se Fiat Uno, ano 90"

gasolina, ótimo estado, som
e rodas de liga leve. Tratar:
371-8700 ou 975-2116.

Vende-se Fiat Uno, ano 85,
vermelho, álcool, ótimo

estado. Tratar: 975-2364.

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS ·USADOS!
FO RD FORD

ESCORT GL SW 16BV
ESCORT GL 16V
FORD KA
FIESTA 1.0

.

EscbRT GL 16V
RANGER XL
FIESTA 1.0
VERONA 1.81 GL
ESCORT 1.81 GL
VERSAILLES 2.01 GL
·MONDEO GLX
BELINA GlX
ESCORT L
CORCEL II
CORCEL II
JEEP
GM
OMEGA GLS
CHEVETTE OURO PRETO
CHEVETTE SE

.

OPALA COMODORO
MONZA HATCH SUE
CHEVETTE
VOLKSVAGEN
PASSAT SURF
BRASILlA
FUSCA 1300
FUSCA 1300
FIAT
PICK-UP FIORINO 1.0 95/95 BRANCA
PICK-UP FIORINO 1.0 95/95 BRANCA

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

97/98
97/98
97/97·
97/97

. §��§;
96/96
96/96
96/96
95/96
94/95
88/89
87/88
82/83
78/79
62/62

VERMELHA
VERMELHA
PRATA
VERMELHA
AZUL
PRETA

. LARANJA
BRANCA
VERMELHA
VERDE
PRATA
CINZA
DOURADA
BRANCA
AZUL
AZUL

GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS .

GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
ALC.
ALC.
GAS.
GAS.

,

GOl4 PORTAS 98 AZUL

GOL 97 BORDÔ
FIEST_A 4 PORTAS 97 PRATA

SANTANA 2000 COMPLETO 96 BRANCO

TIPO 4 PORTAS 95 CINZA

SANTANA QUANTUM oi, 95 BEGE

TEMPRA 16V 95 BORDÔ

PASSAT 95 GRAFITE

ESCORTGl 95 PRATA

GOL 1000 94 PRATA

ESCORT 1.8 94 AZUL

TIPO 94 PRETO

UNO MIllE 93 CINZA

KADETT tn VERDE

lOGUS Gl 93 BORDÔ
KADETT 93 PRATA

MONZA 93 AZUL

PARATI
t 93 VERDE

SUPREMA CD 93 PRATA

PRÊM 10 CSl 4 PORTAS 91 VERDE

ESCORT 91 BEGE

GOL 90 BRANCO

SANTAJ)/A 4 PORTAS 89 GRAFITE

MONZA ClASSIC 89 CINZA

GOL 87 BRANCO

CHEVETTE 87 BRANCO

ESCORT 86 PRATA

PASSAT 86 BORDÔ
FUSCA 80 BRANCO

FUSCA 76 BRANCO

FUSCA 75 BRANCO

Vende-se Escort 1.6, álcool,
cor azul, vclor R$ 4.500,00.

Tratar: 376-0248.

Vende-se Fiesta, ano 97,
modelo'98, cor prata, com, .

20.000km. único dono,valor .

R$ 9.700,00. Tratar: 975-
1901 ou 370�0028.

93/93
88/89
87/88
86/86
82/83
77/77

AZUL
BRANCA
VERMELHA

����ADA
BEGE

GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.
GAS.Vende-se Verona, 1 .Si GL, 4

portas, ano 95, branco, em
ótimo estado com

documentação regularizada'
até outubro de 2000. Valor:

R$ 9.500,00. Aceita
proposto. Tratar 373-1483.

79/79 CINZA
77/77 MARRON
69/69 o AMARELA
68/69 AZUL

GAS.
GAS.
GAS.
GAS.

GAS.
GAS.

VOLKSWAGEN

Regata
o

o -Motos
o

REGATA COMÉRCIO DE MOTO LToA.

Vende-se Parati, ano 94,
impecável, azul, marinho,

valor R$ 8.000,00. Contato:
372- 2332 ou 371-3157.

Rua: Joinville, n2 3573 - Jaraguá do Sul - scVende-se Gbl CL, gasolina, .

ano 91 ou troco por Gol ano
95 ou 96. Tratar: 371-5391
ou 372-2382 com Fábio.

NA COMPRA DE
UMA MO'O' OKM· NA
REGATA MOTOS

SILENCAR.
o�TOS

AMORTECEDORES' �
ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES

MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

Vende-se Fusca, ano 69,
super inteiro, cor vinho,

valor R$ 1.350,00. Tratar:
975-2364.

Vende-se Parati muito

bonita, valor R$ 8.000,00.
Tratar com Alexandre no

371-7494. -:.::,��
�

.

Vende-se Gol, 1.6, CL, ano
93, modelo 94, falar com
Almir. Tratar: 371-1622. GANHE UM CAPACETE DE

BRINDE E 30 LITROS DE
'COMBUSTíVEL!

lVIoto' P�çasOUTROS
,ACE�SÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS

Compro carretinha para
carro, emplacada. Tratar:
370-7939 com Almir.

Rua Bernardo Dornbusch, 570 �. Baependi
Fone: Jaraguá do Sul - SCRUA ADELlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

DFICloH'A
Latoaria;
Pintura e

Mecânica

M A.H I H G A
t.
I

I
i

Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504.

371-5600
Jaraguá do Sul .- sc

(lU/IICND 2. IID".
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(/)

CONSÓRCIO BÁSICO
CHEVROLET

.
,

R$ 10.090,00
Pessoa Jurídica - R$ 195,'07
.: Pessoa Física - R$ 203;27

( 1'( ) f' (I

EMMENOÖRFER COm. de Veículos
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

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

(
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Busscar lança Urbanuss Pluss
Com o lançamento da linha

Urbanuss, ônibus
articulados e biarticulados,
a Busscar Ônibus S.A., de
[oinville, coloca mais uma

opção no segmento de

transporte coletivo.
integrado, para grandes
centros urbanos do Brasil e

do Mercosul. Na

implantação dá nova linha
de veículos, a empresa
investiu cerca de R$ 800 mil.
A Busscar, fabricante
nacional de ônibus em

diversos modelos, tem
capacidade para produzir
até 40 unidades por mês do

DII\LOGO
Fomento Mercantil
Agen t(2;;�.Eirta:ústria:Eif1:gnc iamen tos

//� .•
/ /

.
.

.. :., .... '"." ... ·.· ....
·

.... '.�"��w,........,,"',..,,. .,:.. " •....�}:, •

Voc�lé:fue !fI ndend . ran'CIq, seu veículo

�'rp��!cttJ, . ""sold�6Q:
tinó�'élb;;:n;0s e;.n'oté 36 vezes com prestaçô��··f;i�as.'. { "�d� �-'lJ v�f�u'ló, finançLa'�o� '\>

'

"
" .......•........(�� .. : _ �

. I /

necessHO'em ãté36'�11.'lr�s.

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

Urbanuss Pluss articulado e

biarticulado, veículos que
transportam cerca de 60

passageiros sentados,
contribuindo para a redução
dos custos operacionais das.

empresas que atuam no

transporte coletivo. Com
estilo inovador em toda

parte frontal, o desenho do
Urbanuss Pluss foi
desenvolvido para utilizar

.

chassi com motores central e
traseiro. Linhas

•

I

arredondadas e produto lançado pela
harmoniosas dão ao novo empresa este ano e se

veículo um visuallimpo e enquadra na estratégia de

futurístico, além de facilitar : diversificação para atender
a manutenção e limpeza. as novas tendências do
Retrovisores externos' mercado. Além de ampliar a

reestilizados, faróis e "linha de produtos, a Busscar
lanternas com novo está também diversificando

posicionamento integram-se e ampliandosua atuação no

à harmonia de todo. A ' exterior. No primeiro
grade dianteira pantográfica semestre deste ano, a

facilita o acesso à empresa adquiriu a Oisa-

manutenção. O novo Onibus Internationales S.A.,
modelo é o segundo uma montadora mexicana,

,
"

.)
-«
\

\

-

O F I C I NA DE L A T O-A R I A E

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

PINTURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



���.�.<?��.��.��.� .. �.�.�.?�:r.��.��.��.!�?? ·CORREIO DO POVO····················,···················��f:��·I�!�����.��
,

,

M
M I L

L

MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Bocinu, 3M3 - Barra do Rio Cerro

Fone: (047) 376-1537 - CEI' M1)260-200

.Iaraguá 'do Sul - SC - C I{ EC I -' 19M9-.1
'PLANTÃO: 973-3341

ma rim a I'@neluno.com.hr

TERRENOS
• Rua Pestor Albert .Schnerder (LaI. VENQ VOLKMANN) - RS 6.800.00 - A VISTA e Oll ENTRADA de RS 2.000.<)0
+ parcelamento
• Rod, SC 416 (LOT H,ARDT) Lotes AS 10.000,00 - A VISTA e ou ENTRÄDA de RS 2,000,00 e SALDO parcelamento
ate 50 meses.
· Rua João Januário Ayroso - Laie co 600rn� (esquina) - RS 16.000.00 - (acena aurornövet lipo POPULAR· ano e

mod. 97/98 e SALDO PARCELADO' '.
· Rfta Pastor Alben Schneider (a Böomts. da Malwee) - área de 8.200rn� - RS t 30 000,00 negociável
· Bua Valdir Manlrini - Bairro São Luts . com 1 ,080m� (forma tnanqular) edificado com urna casa de madeira - RS
25,000,00

'

CASAS
,

ILHA DA FIGUEIRA - Rua Padre 'Donato Wiernes (a tüömts. da Capela N S. Aparecida) . Càsa de alvenaria de
110m2 com 3 quartos. sala. cozinha. banheiro. drspensa e garagem - Terreno com 450m< - RS 45000.00 (Aceita
troce por imóvel em BLUMENAU) .

, VILA LENZI - Rua Efpidro MartinS (próximo Colégio Giarduu Lenzn - Casa dé alvenaria de' 308m}. sala TV e estar
coinhe ampla. 4 quartos. bwc amplo e garagem e P1S0. SUPERIOR: Churrasqueira. !avanc!e�la. baobeuo e area

ampla. Terreno: 392m"> (Iodo rnuradoj.. RS 65.000.00 (neqocravel e parcelado)
, JARAGUA 99 - a 2 Kms da MALWEE - Rua ßertha Weege - CASA de ALVENARIA com 4 quartos. sala. concha.
lavanderia. banheiro. chspensa e. garagem': Terreno 643m'} , RS 50000.00 (acena automóvel ate RS 8000.00 e I

oo�
.

srnos
JARAGUÄ 84 a 2 km da Capela S TRINDADE - Ierreno corn t70.000rn�. ediücado com urna casa de'mederra
ele 70m2 e galpões. pastag,em RS 42.000,00 (neqocravéf

.

Lindos tetes residenciais - em véj-ios ponlos - loJeamenlos aprovados �

pronlos para c on s trutr ,

Venha morar no que e seu

com pequena pareel,a de -enrrada e o saldo ern até 36 vezes

LOCAÇÃO
CASAS· Rua Pe. Aluísio Bceinq - 4 quartos. salas. b�nhelros. garagem e demars dependencras - RS 300.00

- (Ioda murada)

SALA COMERCIAL, Ru<! João Jenuano AYROSO ,125m': , RS 500.00 com teletone

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRASOPÇÕES"

•..........._....•. _ ..
•. CRECI Nº 1589 J •

: Barra Sul' :
: .Imóveis :
I •
• •
• I.
• VENDE •

·1 TERRENOS ·11 . Terreno cf 485,00m' (20x24.50) . 101. Butzke na Barra· Aceita carro a parlir de

I R$ 3.000,00 OU enlrada R$ 3.000.00 + 30x, 2 salários minirnos - total . R$ 11.000.00 •2 . Terreno cf 378.00m'. t.ot. do Papp. Rua 683. na ·Barra. área nobre· R$ 15.000.00

• 3· Terreno cf 1.296.00m' (25x54) . Rua Luiz Salier. na Barra > R$ 65.000.00 •.

4 . Terreno cf 608.00m' . Rua Pastor Schneíder. na Barra, defronle Papagaio· R$

I 18000.00
. .•

I
5· Terreno cl 4.756.00m' (122.00 x 39.0Q). na Rua Abramo Pradi, na Barra: R$ 45.000.00 .(R$ 20.000.00 de entrada '-10 saldo a combinar)

•
6· Terreno cl 383.63m'. rua 564. l.ot. Marquardt. lote 28, na Barra· R$ 12.000.00

•(negociável).

•
7· Terreno t.ot. Ouro Verde. após a MalWee. no Jaraguá 99 R$ 2.000,00, entrada e saldo

•em '50x . Total R$. 12.000,00 "
.

s ,

• 8· Terreno cl 303.80m' (14.00 x 21.00). no Lot. Alfredo Butzke. Rua 993. Jaraguá 99 •· R$ 10.000.00 '(R$ 5.000.00 de entrada + saldo em até 6 x)

•. 9· Terrreno cl 364.00m'. Bairro São Luis. próximo CAIC. Rua Benjamin SIein. Jardim IHruschka II.· R$ 8.500.00

I 10· Terreno cl 510.00m' . Residencial Imperador. Bairro São Luis· R$ 14.000.00 •11 . Terreno cl 26.125.00m' (50x522.50) . rua Inneu Franzner. Bairro Tifa Martins· 'R$

• ' R$ 50.000.00 I. acerta parcelamenlo •
• SíTIOS

.•1 . Terreno cl 156.000.0001'. Tita Rio Alma· Rio Cerro I . R$ 55.000.00

• 2, Terreno cl 110AOO.00m'. Tifa Aurora > Rio Cerro II . R$ 30.000.00 •
•. CASAS •
• '1 . Casa de alvenaria cl 60.00m' . Terreno cl 71S.00m' . RI,a Júlio Pedri . Vila Nova •· R$ 42.000.00

• 2· Casa. em alvenaria cf 157.00m' mobiliada e mais uma cl 60.00m' semi-acabada, •lerreno cl 2.013.28m'. localizada à Rua Paslor Albert Schneider. s/n". Aceita oulro imóvel

•. como pane em pagamenlos nos Bairros: Barra. São Luis, Jaraguá Esquerdo: Vila Nova •· 'R$ 130.0pO,00 . Negociável'
• LOCAÇÃO •
• 1· Sala comercial cl 34.62m'. Rua Reinoldo Rau. esquina Guililerme Weege. Centro . R$ •200.00

• 2· Sala comercial cf 100,00m'. Rua Pastor A. Schneider. 871. na Barra· R$ 400,00 •. 3 . Apartamento cl 1 quarto. 2 bwc. garagem· Rcra Angelo Rubin!. 1223: na Barra· R$ 230.00
.• .

4 . Apartamsnto cl 1 quarto. garagem e demais dependências . Rua Ercilio Bertoldi, (Rua I
• 508). na Barra· R$ lSG.OO

•5· Apartamento r:J 2 quartos e demais clependências. Rua 944. Lot. Salier. na Barra > R$

• 210,00
I I

•
6 . Apartamento r:J 2 quartos. garagem e oernars depenclências. Rua Angelo Rubini. 1053.

Ina Barra . R$ 320.00

•. 7· ApartamenlO cl 3 quartos. garagem e cfemais dependências.' Rua Ercilio Bertoldi, (Rua I508). ,na Barra· R$ 230.00

• 8· Apartamenlo cl 3 quartos. garagem e demais dependências. Rua João J. Ayroso. 2412 I'.· Jguá Esquerclo . R$ 280.00
.

• 9· Apartamenlo cf 3 quartos 'e demais depenclêneias, Rua Paslor A. Schneider. 759. na Barra •
• '�10000

•10 '. Casa de alvenaria cl 3 quartos e garagem e demais dependências. Rua Wolgand Waege.
• sln', na Barra· R$ 180,00 •11 . Casa de alvenaria cl 3 quartos. garagem ,e demais dependências, Rua Abramo Pradi.
• sln', na Barra· R$' 200.00 .•
•

12· Casa de alvenaria cf 3 quartos. garagem fi demais dependênCias· Rua 522,·n" 72. na

•Bárra . R$ 245,00
.

• {3· Cas� de Madeira cl 2 qua'rtos e demais dependências. Rua 554. lot. Hanemann . R$ I150,00
.

• 14· Casa ele màdeira r:J 4 quartos. garagem· e demais dependências, Roa Feliciano Bortolini. •1365 B R$ 300 00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
t

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS lTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS'
- Salas comerciais em diversos locais.
- Apto. cl 2 quartos, salalcopa, cozinl1a e banheiro - SChroeder, em frente' à Neki Confecções.
- Apto. cl 2 quartos, 2 bwc's e demais dep. - Rua Eleonora Satler Pradi, 307 - Ed. Antúrio
- Apto. cl 2 qtos e demais dep. - Rua Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster (Fundos do Angeloni)
- Apto cl suite +. 2 quartos e demais dep. - Rua Bi1rão do Rio Branco - Ed. Schi6chet
- Apto 1 quarto e demais dep ..- Rua Guilherme Hering.70, Ed. Eriea

.

- Apto e/2 quartos e demais dep. - Rua Preso Epitacio Pessoa, 421, Ed. Emilie
.

- Apto cl 2 quartos e demais dep. - Rua 25 de Julho. 170, Ed. Alberto Marangoni (perto Posto Mime) - Vila Nova
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Schiochet;el suíte + 2quartos, dep. empregada
e demais dep. (sacada cl churrasqueira .. 2 vagas de·garagem), prédio com salão de festas e piscina.
- Aptos no Condomínio Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli. Vila Nova (1 ª locação), com suíte + � .ou 2 quartos
e demais dep., sacada cl churrasqueira, garagem e box para depósito. .

.

- Apto novo cl 3 quartos e demais dep. - Rua 'Pedro A. Fagundes. 45 - Vila Lalau (Próx. Marisol)
-. Sobrado em alvenaria cl suíte + 2 qtos, dep. empregada completa, e demais dep. - rua Canoinhas, 71 - Cent�o

'APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro

,

- Apto. c/1 suite +2 qtos ou 1 suite + 1 qto e demais dep., todos têm sacada cl churrasqueira. En!. a partir de R$17:700,00
+ parcelas a partir de R$ 757,73(corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus R.ua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCARI
- Apto nº 301 e 501 (de propriedade do Condommlo), cl 306,00m2, com suíte + 2 quartos, dep. empregada completa,
e demais dep .. c/2 vagas de garagem. Edifício com grande área social (piscinas térmicas, salões de festas, sala de

jogos, quadra de esportes: quiosques) Valor: R$ 125.000,00 sem acabamento interno.
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratta
- Apto. n" 703 e 1103: suítes + 1 qto e demais dep. - Entrada a partir de R$ 28.650,00 e assumir parcelas de condomínio
de construção de R$ 792,40
-, Apto nº 1001 e 1101 . suíte + 2 qtos e demais dep., Entrada de R$ 46.500,00 e assumir parcelas de condomínio de
eonstução de R$ 1.219,32 . .'
- Salas comerciais executivas. em-diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ '19.050,00 e parcelas de R$
510,93.

.

Condominio Residencial Prímula - Rua Arthur Gumz. Vila Nova (Próx. ao Fórum)
- Apto cl suíte + 1 quarto e demais dep., e/1 vaga de garagem - Entrada-de R$ 26.550,00 e assumir parcelas de condomínio
de construção de 1,764 Cub's (804,72).
Condomínio Residencial Phoenix - Rua Barão do Rio Branco
- Apto. cl 153,46m2 (c/2 vagas de garagem) - Entrada de 22,14 Cub's (R$ 10.178,00) e assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
· Ed Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet:

.

Apto 604 - cl 214m2 - suite + 2 quartos. sacada çl churrasqueira, dep. empregada. 2 garagens, salão de festas, piscinas
· Preço total .ineluindo acabamento diferenciado - R$ 125.000,00

.

Apto 303 - cl 219,00m2 - súite + 2 quartos, dep. empregada, sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem, salão de
festas, piscinas - Preço total sem acabamento - R$, 105.000,00
- Residencial Amaryllis. Vila Nova - Aptos novos com sacada cl churrasqueira, 1 vaga de garagem - suite + 1 quarto
e demais.dep., R$ 56.000,00 - suíte» 2 quartos e demais dep. - R$ 66.000,00
- Edificio Vitória Régia - aptos novos cl 3 quartos. sala, cozinha, bwc. área de serviço, 1 vaga de garagem, prédio com

salão de festas e churrasqueira - Rua Pedro A. Fagundes, 45 - Vila Lalau - R$ 47.500,00
, Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep., Rua Barão do Rio Branco -, Ed. Schiochet - R$ 85.000,00. (entrada + assumir
financiamento).
- Apto c/2 quartos, 2 bwc e demais dep. (semi-novo) - Rua Marina Frutuoso, centro - R$ 50.000,00
- Apto cl suite + 2 quartos, bwc social, sacada cl churrasqueira e demais dep., área total de 92m2 - Rua Bahia - Entrada
de R$ 27,000.00 + financiamento de R$ 28.000,00
- Casa em alvenaria cl 181.00m2• sendo 120m2 (suite + 2 quartos, bwc social, sala e cozinha) + edicula de 6� ,00m2
(lavanderia, dispensa. churrasqueira e garagem) - rua Guanabara 529, Czerniewicz, próx. Colégio Alberto Bauer - R$
80.000.00

.

- Casa em alvenaria cl 212.00f]l2, num terreno cl 420,00m2 - Rua Luiz Spézia 101, próx. ao Acarai, Jaraquá Esquerdo
- R$ 120.000.00
- Casa em alvenariac/ aprox. 260.00m2 - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - Vila Lalau - R$ 150.000,00
- Casa em alvenaria e/200.00m2 - 1 suíte + 3 qtos, dep. de empregada completa e demais dep., boa área churrasqueira,
garagem para 2 carros - Rua Heinrich August Lessmann 230 - Baependi - R$ 58.000,00 '

.

· Casa em construção - de alvenaria com 80,30m2 + mezanino, num terreno cl 450,00m2 - R. Ferdinando Krueger, si
nº - lote 132, loteamento Versailhes . R$ 26.000,00

.

- Casa em madeirá cl 150,00m2. lerreno cl 595,00m2 � Rua Martin Stall, Vila Nova - R$ 47.000,00
- Casa em alvenaria cl 225.00m2 - terreno cl 551 ,00m.2 (semi-acabada) - Rua Edward Krisch, 320, Água Verde - R$
110.000.00 .'. .

- Casa em alvenaria cl 230.00m2 (sendo 150,00m + 80,00m de edicula), cl salão 'oe festa e garagem p/4 carros - Rua
13 de maio 684, Czerniewicz . R$ 250.000.00

- Sobrado em alvenaria com 350,00m2 - Rua Leopoldo Jansen, 20, Centro - R$ 200.000,00
- Sobrado em alvenaria .e/120,00m2 (térreo + mezanino), terreno cl 900m2 -Loteamento Versailhes - R$ 85.000.00

TERRENOS
- Terreno cl 43.689,00m2 - Rua Joinville, próx. Psrstanas Engler
- Terreno cl área de 22:892,00m2 - Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl áreade.total de 102.752.00m2 - Rua Warter.Marquardt, próx. ao Posto Cidade II
- 2 terrenos. na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000.00 cada.
- 2 terrenos cl área total de 804,00m2 - Lateral da R. Bertha Weege, em frente Colégio Antônio E. Ayroso - R$ 7.000,00
(cada um)

,. .

,

- Terreno cl 450',00m2 - Loteamento Versailhes - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350.00m2 - R. Lateral da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00
- Terreno cl 21.000,00m2 - Barra do Rio Molha, a 500 metros da gruta - R$ '25.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cl 510,Oüm2 - Loteamento Renascença - R, Pre!. José Bauer - Vila Hau- R$ 17.000,00

. - Lote cl 362, 18m2• Loteamento.Renascença - Vila Rau· R$ 15·.000.00
- 1 terreno com 550,00m2 - na 'Rua Martin Sthal, próx. ao fórum - R$ 42.000,00
- 2 terrenos - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 378,00m2 - Rua Celestino Depiné. Loteamento Champagnat
- Terreno cl 630,00m2 -, Rua Joinville, em frente ao Líder Club - R$ 75.000,bo à vista, troca por outro imóvel ou area
construída'

� Terreno cl 780,00m2 - condomínio das Azaléias, Jaraqua Esquerdo - R$ 35.000,00

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 372-1594

VENDE

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

TERRENOS
* Terreno Loteamento Iuventus com 375,001112
(15x25) - R$ 10.500,00
* Terreno Rua José Krause - Vila Nova com

385,00m2 (14x28) - R$ 27..000,00
* Terrenos Vila Rau próximo entrada da
Faculdade a partir de R$ 13.500,00 - negociáveis
* Lotes Residencial Miranda após Malwee, com
32.5,00m2 (J3x25) entrada + parcelamento
* Terreno Lot. Versailhes. com 605,00m2 (15�40)
- R$ 20.000,00
* Terreno Ilha da Figueira com 350,00m2,
entrada + ,parcelamento
* Terreno próximo Sociedade Vierense com
392,00m2 - R$ 20.000,00

CASAS
* Casa Alvenaria Ilha da Figueira, próximo
Sociedade Vitóra, com 2 qtos, sala, cozinha, copa,
bwc, lavanderia, garagem para 2 carros, com

100,00m2, terreno com 600,00m2, (casa nova) -

\

R$ 35.000,00 - negociável
* Casa Alvenaria Sãol.ui: - Próximo Urbano com

13511z_2, 1 suíte, 2 qtos, demais dependências,
terreno com 380,00m2 - R$ 35.000,00 -

Negociável

CRECI612-J

,
,

Ultimas unidades Edifício Klein - Rua Barão do Rio

Branco, com 1 suíte, demais dependências,
churrasqueira lia sacada e coletiva. Condições de

paga-mento direto com a construtora

Ed. Mônaco - Aproveite aptos em ótima localização
Central= Rua João Marcatto, próximo Posto Mimei
Reinoldo Rau, com 1 e 2 qtos e dentais dependências.
Condições de pagamento direto com a construtora

Edifício Mathedi 1/, aproveitem as ultimas

.

unidades aptos de 3 qtos deinals dependências,
Rua João Planincheck - Nova Brasília.

Pagamento direto com a construtora

Imobiliária Menegotti Ltda ..

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI N° 550-J

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

IMÓVEL COMERCIAL

Ótima localização para implantação
de - CLINICA - 'ESCRITÓRIO DE

REPRESENTAÇÃ,O
Rua Roberto Ziemann, 51

proximidades do Hospital .Iaraguá

CASA EM ALVENARIA

Local : Vila Lenzi

Contendo 03 Quartos e demais

dependências
Valor R$ 63.000,00

CASA NA PRAIA DE
JURERÊ (FLORIANÓPOLIS)

Áreade

160,00 m2

contendo' 01

Suite, 02
Quartos e

demais

depen
dências
Valor

R$

130.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA • VENDE • ADMINISTRA

•

•

•

ResidencialGRACEKELLY

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR. BAIRRO REÇO R$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 Charnpagnat Rua Irmão Magno ' 65.000 Aceita Apto
Casa"-Alv. 60 :c I Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 3 2 João Pessoa Rua LaI. Manoel F. Costa' 25.000 Negociáveis
Casa Alv. 123 3 I Lenzi Rua Goiás. 533 65.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 .2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vlr

Apto OK 96 3 Amizade .Res, Amizade - 10 andar 15.500 Assumir - CEF

Apto OK 147 J Baependi Ed. Cristina - 20 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 15.0dÖ.O Rau .Rua dos Escoteiros 21.000 ' Negociáveis
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado

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

Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro . Próx. Breithaupt Mal. Cons. I RO.OOO Parcelado
Lotes 483 14.0 x 34.5 Santa Luzia ResidencialGeraniun 8'.000 R$ 150;00 mensais

Lotes '600 13.0 x 46.0 Barra Residencial'Sarler 12.000 Parcelado em 36 x

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

Chácara 76000 345 x'221 Massarandub Próximo Salão Aluísio
.

,18.000 Rancho /7 Km Centr

CASAS VENDE-SE
� • Casa de alv. no Jaragua 99. � km após com. Wigando Meyer.
� com J qros. Sala. cozinha. hnheiro - terreno coni 500.00m' -'
it
t R$ 8.000.00 + 34 parcelas de R$ 100.00 (mensal)
f
t • Casa (meia água) no Residencial Miranda - Barra - com I

� qtos. sala. cozinha. b,anheiro. lote, com I J.OO x 26.00 -

:� 320.pOm2.- R$ 9.500',QO Oll R$ 6.000.00 entrada + parcelas
.• 5 Casas na Ilha da Figueira - sendo 4 de alv. com 6.00 x

8.00 - 2 qros, sala. cozinha. banheiro - e I de madeirá com 2

qros. sala. cozinha. banheiro - terrenos com 300.00m' cada -

R$ 12.0DO.00 cacÍa
• Casa de alv. na 'Rua Antonio B. Schimidt, com I suíte. 2

qt os, sala. copa. cozinha. lavanderia. dispensa. varanda.

garagem. terreno todo murado com -14.00 x 28.00 - �92.00m'
- R$ 46.000.00 - nego aceita imóvel de menor valor na Ilha

da Figueira

SALAS COMERCIAIS
• Iniciamos as vendas do Centro Comercial Jgurí, que será construído
no antigo Café Bauer. cujas 'as salas terão I nOm' térrea mais 100m'
de mezanino. tudo :)0 preço de RS; I X5.0nn.no. cujo o referido

valor será. uma entrada e o resraute terá financiado em até R vezes.

APARTAMENTOS
• Edifício localizado" na Rua Leopoldo Mauke. centro da .cidade

com vários apartamentos de 2 e :1 quartos. com garagem ao preço
de R$ 65.()O();00 - negociáveis
• Apartamento da Vila Nova com 2 quartos R$ 35.000.0n - novo

• Edi fício Morada do Sol. com vririos apanrunentos de I suíte. ou I

suíte ruais um quarto ou I mais 2 quartos. prazo de entrega dos

apnnamenros-em Julho de 2.0<x) - local da con�tlllç50 Bairro Vila Nova

CASASSALA COMERCIAL
• Várias casas de alvenaria e mudeira no Bairro Ilha dn Figueira
·no final da Rua Nossa Senhora Aparecida ao preço de R$

12.000.00 - negociáveis
• 2 terrenos na Ilha da Figueira ao preço de R$ 11.500,00 -

negociáveis
• Casa mista com Rua asfaltada no Bairro da Ilha da Figueira ao

preço de Ri; 28.000.00 - negociáveis

• Sala com. na Rua Domingos Demarchi, 17'0 - Edif. Alberto

Marangoui - sala n° 8 - com aproximadamente 30.00m' - R$
12.000.00 - nego

TERENOS
• Terreno na Rua Erwino Menegotti. Residencial Renascença
15.00 x 2J.00 - 364.001il' - R$ 15.000.00
18.00 x 24.00 - 44J.001il' de esquina - R$ IS.OOO.OO
19.00 x 2J.00 - 416.00m' de esquina - R$ '18.000.00

LOCAÇAO
APARTAMENTOS

• Terreno na Rua Guilherme C. Wackerhagen .: fundös clínica
Santa Cecília com 494.70 de esquina - R$ 32.000.00

• Na Rua.Getúlio Vargas. Edil'. Hertel. com � qtos. sala. cozinha.
banheiro. dependênci empregada. área de serviço'- RS; 350.00 e

de 2 qios - R$ JOo.on

COMPRA
VENDE

.ALUGA
CRECI8489

CASAS
• Casa de alv. + ou - 150m2, (laje), lote com 645m2-
Rua José Emmendoerler - Nova Brasília - R$ 55.000,00
,aceita menor-valor até R$ 30.000,00
• Casa de alv. com 120m2, laje, lote com 365m2 -

bairro Ana Paula - R$ 28.000,00 - (aceita troca por
chácara)

,

• Lote com 560m2 - edificado com .1/2 água de alvenaria
de 50m2, murado - Mirro Ilha da Figueira, (aceita troca
por casa financiada) - R$ 18.000,00
• Casa mista com 63m2, (lote com 403m2) - Barra do
Rio Cerro - próx. Malwee - R$ 22.000,00 - (aceita par-
cela o saldo).. .

• Casa de alv. com 95m2, (laje) lote com 385m2 - Barra
do Rio Cerro, próx. Malwee - R$ 50.000,00 - (aceita
entrada.+ parcela' saldo/menor valor)
• Lote com 450m2 - pronto para construir no bairro
Estrada/Nova - próx. Mercado Brasão - R$ 7.000,00 -

entrada +. saldo parcelado

• Alv.: 110m2 (lote
330m2), 3 quartos,
bairro Nova Brasília -

•

Rua José Emendoe.rler
, R$ 30,000,00 - Estuda

proposta

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

• Na Rua Waldemire Mazurech - Edif. Centenário - com 3 qios,
sala. cozinha. banheiro, lavanderia, garagem' - R$ 300;00 - nego
• Na Rua .1050 .Ianuário Ayroso - térreo - com 3 qtos, sala. copa."
cozinha. banheiro, äea de serviço. garagem - R$ 280.00
• Kitincte - na Rua Arquimedes Dantas. com I qro. banheiro.
cozinl;a e lavanderia' - R$ I JO,On

'

"

CASAS
• Na Rua Barão elo Rio Branco. 588 - centro - com 3 qtos, sala.
cozinha. 2 banheiros. l'avanderia. garagem. estacionamento

(comerciul) - R$ 700,00 - nego
• Na Rua 'Uruguai. centro com I suíte. 2 qtos, sala. copa. cozinha,
2 dispensas. lavnderia, churrasqueira. garagem. toda murada. com

instalação telefônica - R$ 600.00
r

• Na Rua Francisco ele Paula - com 3 qtos, sala. cozinha, banheiro,"
lavanderia, garagem. roda murada - R$ JOO.OO
• Na Rua João Sansen - Ilha da Figueira - com 2 qros, sala,
cozinha. banheiro. lavanderia, garagem - R$ 220.00 - nego
• Na Ilha ela Figueira. próx. Igreja N. Sra. Aparecida com 2 qros,
sala. cozinha e banheiro - R$ 150,00

SALAS COMERCIAIS
• Na Rua Manoel L. ela Silva. esq. com Martin Stahl - R$ 150.00
• Na R ua Walter Marquardr. com 68:00m' - R$ 185.00
•. Na Rua Angelo Schiochet - com 68.00111' - R$ 2S0.00
• Na Rua Mal. Deodoro -. Edif, Chiodini com 165.00m' - R$

400,00,
• Na Rua Reinolo Rau - c.c. Marker Place - 7° andar - com

elevador. sala ele reuniões. garagem. etc. - R$ 250.00
• Na Rua Walter Marquardr ao lado do C.C. Vase lcom

aproximadamente 68.00111' - R$ 180.00
• Sala térrea no Centro Comercial Marker Place - R$ J50.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



RANCHO IMÓVEIS � CRECI ß20--'
Rua 28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM - SC
.

RANCHO
IMOVEIS

www.ranchöimoveis.com.br
Fone: 373-0283

JAt?AGUÁ DO SUL
Cód.: 359 - Casa em alvenaria com 150m2, na
Rua Paulo Schiochet, Centro (Próximo Angeloni),
com suíte e 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
garagem e churrasqueira. Murada com portão
eletrônico. Terreno com

300,OOm2.Valor:R$85.000,OO
��----------��=-------,

i.t Cód.: Ol� Casa de alvenaria com 170m2 na Rua
.

EnriqueBortolini, Bairro Jaraguá Esquerdo, com
3 quartos. Terreno com 420m2.
Valor R$ 80.000,00. (Estuda troca por imóvel no

�"'_ _J centro)

Cód.: 658 - Confecção feminina com estoque e

equipamentos. Rua Reinoldo Rau.
Valor: R$ 70.000,00

Cód.:622 - Casa de alvenaria com 95m2 na Rua

,
Anton Frerichs - Vila Rau - Loteamento Helena II,
com 2 quartos. Terreno com 300m2.

.

Valor: R$ 30.000,00. (Estuda troca por outro
imóvel)

Cód.: 360 - Casa de alvenaria com 100m2 na Rua

MargioneMech • Bairro Três Rios do Norte, com
4 quartos. Terreno com 390m2. Valor: R$
15.000,00. (Estuda troca por terreno ou carro)

Rua Walter Marquardt, 623· sala 4
Centro Com.1 Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC
. FONE (047)372.;Q153-370-7238

CELULAR973-5097
CREW762-J

Ref: 053- Casa alv.: 270m2, 6
quartos, 2 bwc, safa, copa;
cozinha, área-de serviço, 3
garagens - vi/o. Nova - R$
100.000,00

',:M�Jt).
• ReI'. 021 - Caso Alv.: 21 ,m', 3 quartos, + dep. - Centro - R$ 95.000.00
• Ref. 048 - Sobrado: 248m', I suíte, 3 quartos, + dep. J'guá Esquerdo - R$ 75,000.00
• ,Ref. 047 - Coso Alv.: 175m'. I suíte, 2 quartos, + dep. Próx. Cristina Marcmro - Jguä Esquerdo"
- R$ 60.000.00

.

• Ref. 070 - Prédio com Apto e sala crnl.: 182m' - Ana Paula - R$ 55.000.00 .

• Ref. 020 - Casa Alv.: 190m', 2 quartos, + dep. - Vila Lalau - R$ 55.000.00
• Ref. 059 - Sobrado: 15001'.3 quartos. + dep. - Lot. Versailles - Amizade - R$ 53.000.00
• Ref. 02-2 - Casa Alv.: 179m', 4 quartos, + dep. - Nova Brasília - R$ '51.000.0Q
• Ref. 028 - Casa Alv.: 134m', 3 quartos. + dep. - Ilha da Figueira - R$ 50.000,00
.. Ref. 019 - Casa AI".: 130m'. 3 quartos, + dep. -.Jguá Esquerdo - R$ 50.000.00
• Ref. 085 - Casa Alv.: 80m', 2 quartos. + dep. - Centro - R$ 45.000.00
.,Ref. 631 - Casa Alv.: 140m'. I suíte, 2 quartos + dep. - Vila Lenzi - R$ 45,000,00
• Ref. 067 - Casa Alv.: 91 m', 3 quartos. + dep. - Ilha da Figueira - R$ 35.000.00
• Ref. 057 - Casa Alv.: 108m', 2 quartos. + dep, - Ana Paula - R$ 27.000.00
• Ref. 087 - Caso Alv.: 5311,2, I quarto. + dep. Lot. Corupá - Chico de Paula - R$ 18.500.00
• Ref. 014 - Casa Alv.: Sam', 2 quartos, + dep. - VÜa Nova - R$ 16.000,00
• Ref. 014 - Apro.: 126m', 3 quartos. + dep. - Centro - R$ 48.000,00
• Ref. 003 - Galpão: 280m' - Vila Rau - R$ 50.000.00
• Ref. 077 - Terreno: 556m' ,- Figueira - próx. Posto Belhing - R$ 27.000.00
• Ref. 006 - Terreno: 450m' - Lot. versailles - Amizade - R$ 13:000.00
• Ref. 088 - Terreno': 392m' - Jguá Esquerdo - Lot. Rucka - R$ 12.000.00
• Ref. 003 - Terreno: 332m' - Lot. Marquardt - Rio da Luz - R$ 9.500.00

'1IEM
• Casa alv .. 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 bwc, área de serviço. garagem - Rua 2.5 de Julho n?

31 i - Vila Nova - R$ 350,00
'

• Casa de madeirá: 2 quartos, sála, copa, cozinha, bwc, área de serviço, garagem - rua Adolfo

Putjer n" 409 - Próx. Prefeitura - R$ 200..00 �

ADMITE CORRETOR DE IMÓVEIS

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

Fone: 371�87.99

. Cbd.: 631 - Casa de alvenaria com 90m2 na Rua Francisco Greter - BairroNereu

Ramos, com 3 quartos. Terreno com 260m2. Valor: R$ 18.000,00.
Cod.: 634 - Casa de alvenaria com 200m2 na Rua Adolfo Tribes - BairroVieiras,
com suíte e 3 quartos. Terreno com 420m2. Valor: R$ 70.000,00.
Cód.: 414· Terreno com 456,12m2, na Rua Henrique Krause - Bairro Ilha da

Figueira. Valor: R$20.000,00
.

Cód.: 439 -.Casa de alvenaria com 120m2 na RuaBernardo Dornbusch, com 3

quartos. Terreno com 700m2. Valor R$ 115.000,00.
.

Cód.: 686 - Casa mista na Rua Antonio B. Schmitz - Ilha da Figueira. Terreno com
598m3. Valor R$ 16.000,00. .

Cód.: 361 - Casa mista com 60m2 na Rua 'Gustavo Lessmann - Bairro Vieiras, com 2

quartos. Terreno com 720m2. ValorR$ 9.000,00.
Cód.: 02 . Casa de alvenaria com 120m2 na Estrada Braço Ribeirão Cavalo
Loteamento Gadotti - Nereu Ramos, com 2 quartos.Terreno com 450m2.
Válor R$ 16.000,00
Cód.: 03· Casa de alvenaria com 120m2 na Rua Giardini Luiz Lenzi - Bairro Água
Verde, com 3 quartos. Terreno com 420m2. Valor R$ 70.000,00.

Cód.: 04 - Casa de madeira com 116m2 na Rua Jorge Czerniewicz, Roberto Simas
Bairro Czerniewicz. Terreno com 1.209m2. Valor R$175.000,00.
Cód.: 05 - Casa de alvenaria com 157m2 na Rua Frederico Curt Vasel- VilaNova,
com 3. quartos. Terreno. com 450m2. Valor R$ 60.000,00.

Residencial Ágata
Rua Nelson Nasatto � próximo da SCAR.
Apartamentos prontos paramorar
- Apto 10L- Valor: R$ 90.000,00
. Apto 501- Valor: R$ 90.000,00 /

IMÓVEL, CORRETO É COM O CORRETOR

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

www.premíerímoveis.com.br.Imóve s

Casas

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

Rua Júlio T. C. Mello, próx. ii Farmácia
Baruffi, com 3 quartos, 2 banheiros,
garagem, demais dependências

370-7798

Terrenos
ReI 016· AMIZADE· 13.ooDm2 na
Rua Roberto Ziemann - R$ 150.000

ReI 090 • AMIZADE - 378m2 na Rua,'
Roberto Ziemann - R$15,000'

ReI 007 - GUARAMIRIM • 368,9 m2 -

no Loteàmento Carolina - R$ 5,000

ReI 074· NEREU RAMOS· 65.00.0
.

m2 na Rua Luiz Sarti, com Bananal
- R$180.000

ReI 077· NOVA BRASILlA· 392m2,
na Rua José Emmendorier - R$
25.000

Rel.008 - FIGUEIRA'Casa de madeirá
com 60m2, terreno 395m2. no Lot. Rel.083 - PiÇARRAS - 23.639m2

DivinÓpolis. RS 25.440 _ (77 x 307m) na BR-1D1 - R$'30.000

Ref.084· PiÇARRAS. 350m2 no

Jardim Sereia - R$ 5.000
.

ReI 004· RIO CERRO· 1187m2 ma
Rua Pe.Aluisio Boening - R$12.500

ReI 062· VILA LENZI· 3814m2 na

Rua Marcelo Barbi - R$ 65.000

ReI 089· VILA NOVA, zoooma em

Lateral Rua 25 de Julho - R$ 15.700

�ARRAS Cô'" rle
Alvenarlé-\ com 136m", terreno 213m2,
com 4 quartos. 2 banheiros, garagem ,

2 carros, demais dependências - RS
45.000 ou troca

Rei. 072 - VIEIRAS - Casa mista com

12Dm2. terreno 16.850m2. na Rua
Manoel F. da Costa . RS 35.1.)00

ReI. 012 - VILA NOVA· Casa de
alvenaria com 227m2, terreno 859m2.
na Rua 25 de Julho - RS 200,000

Rel.078 - VILA RAU - 365m2 na

Rua Prel.José Bauer - Loteamento
Renascença - R$. 15.000

- 975-182

Apartamentos

Rei. 076 - BAEPENDi'- Apartamento
com' 1DOm2, com suite + 2 quartos,
banheiro, cozinha, sala, área de
serviço, na Rua Fritz Bartei, Ej:Jificio
Reinoldo Bartel - R$ 16.000 + flnanc,

.

ou troca

ReI. 086· BAEPENDI ..Apartamento
com 1DOm2, com suíte + 2 quartos,
banheiro, cozinha, sala, área de
serviço, na Rua F ritz Bartei, Edifício
Reinoldo Bartel- R$ 37.000 "IFinanc.

ReI. 082· PiÇARRAS - Apartamento.
Mobiliado, com quarto, sala, cozinha,
banheiro, garagem e área de servíçp,
na Rua Manoel Pinto, a duas quadras
da praia - R$ 20..000 ou troca por
terreno em Jaraguá

Salas Comerciais
ReI. 073 - NEREU RAMOS - Ponto
Comercial com ,17Dm2, próprio para
Lanchonete, com dependências para
balcão, cozinha, dispensa, banheiros,
varanda e ampla área para estacio
namento, na Rua Luiz Sarti esquina"

com Rua André Voltolini - R$ 40.000
ou troca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CENTRO - CASA ALV, C/300M2 - 1 SUíTE + 2 QUARTOS, 2

SALAS, COZINHA C/ ARMÁRIO EMBUTIDO, ÁREA DE

SERViÇO, 3 BWCS, DISPENSA, CHURRASQUEIRA,
GARAGEM P/2 CARROS C/ PORTÃO ELETRÔNICO, PISCINA,
VALOR: R$ 80,000,00 + FINANCIAMENTO

VENDAS
> 01 - CENTRO - ED, SCHIOCHET (12 ANDAR) -183,30m2 - c/ terração,
suíte + 2 quartos, dep, ernp. 2 bwes, sala, área de servieo,
garagem, salão festa, quadra esporte, piscina - R$ 700,000,00
) 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA e/1 suíte + 2 quartos, 2
salas, g?ragem pl 2 carros, churrasqueira e piscina - R$ 68,�00,00
> 03 - AGUA VERDE - CASA ALVENARIA (Nova) - 1 suite cl hidra +

2 quartos, sala, cozinha cl armários sob medida, 2 bwes, área de
serviço, churrasqueira, garagem p/ 4 carros - R$ 90,000,00
> 04 - VILA NOVA - APARTAMENTO c/ suíte + 2 dorrn.
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 - AMIZADE - TERRENO c/420m2 - R$ 13,000,00 - c/ água, luz e

fundamento para construir
> 07 - BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$
145,000,00 - R$ 45,000,00 e outro R$ 32.000,00
) 08 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO c/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
> 11 - NEREU RAMOS - TERRENOS c/420m2 - R$11.000,00 - Centro

LOCAÇÃO
> 01 - VILA NOVA - CASA MISTA (Próx, Senai) - 5 darm. cl garagem
- R$ 330,00
> 02 - CENTRO - APTO - ED, ARGOS -1Q Andar - 1 suíte + 2 dorrn.,
com dependência, cl garagem - R$ 400,00
> 03 - VILA NOVA - APTO - ED, AMARYLLIS - 1 suíte + 2 dorrn. c/
garagem - R$ 400,00'
> 04 - BARRA DO RIO CERRO - APTO - ED, HUNGARO (Lot. Papp) - 2
darm. cl garageiT! - R$ 270,00
> 05 - CENTENARIO - APTO - FUNDOS (WEG II) - 1 dorrn. sala cl
garagem - R$ 200,00
> 06 - CENTRO - APTO - ED, SCHIOCHET - 1 suíte + 2 dorrn. c/
garagem - R$ 400,00
> 07 - ÁGUA VERDE - CASA ALV, (Próx, Feri) - 1 suíte + 2 dorrn. cl
churrasqueira - R$ 500,00
) 08 - VILA LALAU - SOBRADO (Frente Weg II) 1 suíte + 2 dorrn. +
2 salas - R$ 400,00
> 09 - CZERNIEWICi - CASA MISTA (Próx, PAMA) - 3 dorrn. c/
garagem - R$ 290,00
> 10 - CENTRO - Kitinete (Sob lrnob, Jardim) - 1 darm., cozinha,

lavanderia, bwe - R$ 220,00

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

as entidades

Colabore com

I beneficentes.
CP Comunidade

I
TERRENO

I' TERRENO de 2.400m2 - Jaraguá Esquerdo -

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

I
TERRENO de 1.540m2 - Rua Amazonas -

prÓX'1Scar - R$ 100.000,00
TERRENO de 350m2 - Rua Expedicionário
Fidélis Sthinghen - R$ 12.000,00

. Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão
II - R$ 9.000,00 cada um

I CASA MISTA ;�S�4S0m2 - Rua Luis I·Bortoline, 435 - Jguá Esquerdo - R$ 30,000,00
CASA MISTA com 70m2 - Rua Horácio

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

I
CASA ALVENARIA

c.
om 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 ALYBNAIÚA em construção de 98m2

.

mais casa de Madeira de 40m2 - Ana Paula

I
IV - Lote n° 158 - R$ 20.000,00

ILOTEAMENTOS
FINANCIADOS

I
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE

SÃO CRJSTÓVÃO TI

RESIDENCIAL FALBOYANT
RESIDENCIAL FIRENSE I

Informativo
Imobiliário
AIJS

{(�
, .

i

CERTIFICADO
Convidamos os corretores

abaixo relacionados a

comparecerem à Rua Barão do

Rio Branco, 221 no horário

comercial, para retirarem seus

certificados de participação do

curso de avliação de imóveis,
promovido pelo CRECI l l"

Região e Associação das

Imobiliárias de Jaraguá do Sul,
no dia 21-08-99.

LUCIANA SILVA DE PAULA

JOSÉ ILSON KASMIRSKI
MOACIR POKRYWIECKI

DEOCAR GENÉSIO
ZIMMERMANN

JUCIANE MARIA GIRARDI
ROBERTO CABRAL

OREANO

Contatar com Sra. Ledirce

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
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EMPRESARIO!
A ,

VOCE JA SE FILIOU A
-

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

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

produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de re

torno garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos 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

feriados, das 7:30 às 22:00 horas.
* Vendas direcionadas
* Gratuidades:

Inserção do banco de dados de Internet

Descontos especiais na aquisição de Mala Direta

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

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

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

VENDE E TROCA

CASAS:
CASA DEALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl
2 carros, churrasqueira, energia solar, pis�ina, portões eletrônicos. Terreno de

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

Champagnat.
CASA DE ALVENARIA cl 90m2, mais uma casa demadeira cl 30m2 - Rua Carlos

Fritz Woguel, l38 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43,000,00

TERRENOS:

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 - SÉCULUS

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

EMPREENDIMENOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CRECI1873-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE DISPÕE DAS
SEGUINTES VAGAS:

TORNEIROMECÂNICO
CONTADOR (Experiência em folha de pagamento)

AUXILIAR DEELETRICISTA

MONTADOR DEMÁQUINA EM GERAL

PADEIRO

TECELÃO (Para Guararnirim)

AUX1LIAR .DE ESCRITÓRIO (Transporte)
. AUXII;IAR DEPRODUÇÃO (20 Grau)

. COSTUREIRA (Experiência em costura reta)

VENDEDOR INTERNO (Materiais de Construção)

ESTOQUISTA
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS e oul

ENGENHEIRO QUÍMICO (Podem estar cursando 30 Grau)

AGENTE PUBLICITÁRIO

COSTUREIRA (Para Guararnirim)
OPERADOR DE ENFESTADEIRA (Para Guaramirirn)

CORTADOR DE ROUPAS (Para Guararnirim)

AUXILIARDEENFERMAGEMOUFARMÁCIA

OPERADOR DETELEMARKETING

GERRENTE DE LOGÍSTICA

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Post�1200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4�11- FAX (OXX)47 372-1091

hmnana@netuno.com.br www.hmnana.com.br

HUMANA URGENTE,
A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS, SEGUINTES PROFISSIONAIS:

OPERADORDE EMPILHADEIRA (2°Grau)

AÇOUGUEIRO

ZELADORES E SERVIÇOSGERAIS

ENFESTADOR

CONFEITEIRO

TECELÃO'

PORTEIRO E SERVIÇOS DE LIMPEZA

CORTADOR

PINTOR

SOLDADOR

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

TÉCNICOQUÍMICO OU ALIMENTOS

TÉCNICO DE VENDAS

.

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
RUA CEL. 1'ROCÓ1'IO GOMES DE OLIVEIRA, 1207 � JARAGUA DO SUL· sc •

FONE: 371·2357(,)
w
�
(,)

VENDE

·CASAS _

12,1 - VILA RAU - Sobrado.com 210m2, 1 suíte, 2 quartos e demais dep. - R$130.000,OÓ
122 - FIGU.EIRA - Casa em alvenaria com 230m2, 1 suíte, 2 quartos e dep. - R$ 82.0.00,00
123 - JGUA ESQ. - Casa em alvenaria com 50m2, 1 quarto, sala, banheiro - R$ 23.000,00
124 - FIGUEIRA - Casa mista com 80m2, 3 quartos + galpão rios 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$14.500,00
129 - T. MARTINS - Casa mista com 60m2, 2 quartos, sala, coinha, banheiro - R$ 20.000,00
131 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria com 84m2, 2 quartos e demais dep. r R$ 35.000,00
201 - RIO DA LUZ - Terreno com 1.200m2, frente para o asfalto - R$ 6.000,00
206 - AMIZADE - Terreno com 412m2, Rua Henrique Behling - R$ 11.000,00
207 - ERWINO - Terreno com 480m2, uma quadra da praia - R$ 8.000,00
210 - V. LENZI � Terreno com 742m2, LaI. Ir. Leandro, próx. Salão União - R$ 7,500,00
211 - JGUA ESQ. - Terreno com 345m2, Rua João Januário Ayroso - R$ 25.000,00
215 - TRÊS RIOS - Tetreno 420m2, rua pref. José Bauer - R$ 12.000,00
216 - BARRA - Terreno com 709m2, próx. Posto Km 7 - R$ 19.000,00
219 - BARRA - Terreno com 305m2, Rua Bertha Weege - R$ 13.000,00
221 - FIGUEIRA - Terreno com 435m2 - Rua Rudolfo Sanson - R$ 19.000,00
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 G. DE OLIVEIRA ED.ISABELA R$ 25.000,00 + fino
*

Apartamento com 11'Om2, 3 dormitórios, sala, garagem e demais dependências
505 - CENTRO - MARECHAL D. DA FONSECA ED. MONTE CARLO R$ 50.000,00
*

Apartamento com 113m2, 1 suíte, 1 quarto, churrasqueira, terraço, gargem.
. .'

LOCAÇÄO-------------------------------
*

NOVA BRASíLIA - Apartamento com 3 quartos e demals dep. - Ed. Mathedi, Rua João
Planinscheck - R$ 330,00 .

*

ILHA DA FIGUEIRA - Casacom 3 quartos e deinais dependências - Rua Ale�andre Koehler,
128 - R$ 250,00 .

ett�(I_
CORRETOR DE 'MÓV�'S! -, CRECI 8054

VENDE
TERRENOS

AMIZADE - Loteamento Behling com 385m2 � R$ 13.000,00
AMIZADE - Rua Roberto Ziemann, com 728m2 R$ 29.000,00
GIARDINI LENZI- Rua Marcelo Barbi, com 450m2 R$ 20.000,00
VILA LALAU - Próximo da marisol, com 1.857in2 : R$ 48.000,00
FIGUEIRA - Próx. CoI. Waldemar Schmidt, com 375m2 R$ 16.000,00
BR-280· Próx. Faculdade (Comercial) cor.,·5.000m2 (com 37m para BR-280) ..

...... : R$ 53.000,00
LENZI- Lateral João Planinscheck. com 3.700m2 R$ 55.000,00
LENZI- Rua João Planinscheck (comercial), com 3.640m2 R$ 120.000,00
RAU - Loteamento Mênegotti, com 350m2 , R$ 6.500,00

CASAS

RAU - Madeira, c/3 quartos toda murada R$12.000,00
AMIZADE - Nova, com 120m2 (1 suíte, 2 quartos, 2 vagas garagem) R$ 55.000,00
AMIZADE - com 60m2 (1 quarto, 1 sala, 1 cozinha, 1 vaga garagem) R$ 27.000,00
LENZI- Nova - Rua Goiás, com 147m2 (3 quartos) R$ 65.000,00
LENZI- Rua Lourival Zocatelli com 140m2 (3 quartos), : R$ 58.000,00
CHICO DE PAULA - Sobrado com 215m2 (1 suíte, 2 quartos) R$ 95:000,00
ANA PAULA - Sobrado novo com 220m2 (4 quartos) R$ 80.000,00
SÃO Luís - c/3 quartos R$ 40.000,00

DIVERSOS

REPRESA DA VOLTA GRANJA - ara cl + ou - 1.600m2, fazendäfrente pl represa
e estrada geral + ou � cl 15m, frente cl casa de alvenaria mobiliada. Ótimo lugar
pl lazer - R$ 25.0.00,00

,

CONSULTE-NOS SOBRE· OUTROS 'MOVE'S

\ .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Vende-se teLefone 3'71-2971.
Tratar pé/o mesmo teLefone.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DENOTAS FISCAIS'

Filma: EmaJustina Piccolli Hruschka - ME .

CNPJ n° 85.110.310/0001-11
Inscrição Estadual n° 252.222.636
Endereço: RuaÂngeloRubini, 1050
Bairro: Barra do Rio Cena

Município: Jaraguã do Sul- SC
.

Bloco não utilizado: numeração 000451 a 000475 série única
,

foram extraviados. Jaraguá do Sul-SC, 30 de setembro de 1999.

.

Vendedor procura venda na

área de gêneros alimenticios.
com condução própria e

telefone. Tratar pelo teLefone
975-2364.

Girassol Imóveis aluga ap.
Res. Amizade, 3 'quartos.

VaLor R$ 280,00 +

condomínio. Tratar pelo
telefone 371-7931.

Vende-se CD Pioneer 4050:
com controle, 2 meses

de uso. VaLor R$ 380,00.
Tratar pelo telefone

975-4646. com Moacir., ,

SONHANDO

ACORDADO ...

Aproveite as oportunidades que o

CORREIO DOPOVO está dando para você.
Confira as melhores ofertas da semana.Vende-se apareLho Motorolla

Lite 2, com carregador
rápido. R$ 150,00 coín vibra
calt. Tratar pelo telefone
975-4646, com Moacir:

LEIA - LIGUE - ANUNCIE .;

Fone/Fax: {047) 370-7919
370-8654 - 370-8649

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
.,c:"Maf·got AdéliaGrubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito de Jaraguá do Sul,

Estado de SantaCatarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

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

EDITAL NQ 22.417 de 30-09-1999

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
JULIANO BATISTA E LISLEI REGIANEMARTINELLI

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de BomRetiro, neste Estado, domiciliado e residente
na RuaGuilherme Tomelim, Caixa d'Água, emGuaramirim, neste Estado, filho de Pedro Paulo
Batista eMarilene Beatriz Sangaletti.

.

Ela, brasileira, solteira; costureira, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente na Rua

Frederico Carlos Ramthum, Bairro Santa Luzia, nesta cidade, filha de José Martinelli eErondina
'. SchneiderMartinelli.

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

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

JÓI notou que só é Ilelnllbroldlo

Quem éVISro?
AN,UNCIE

NESTE MOMENTO VÁRIAS
37 o - 79,44

370�7919

PESßOAS PROCURAM

$ftt{ttjlm;f%Z&llW�fl'_LO SEU PRODUTO

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de

Jaraguá do Sul; Estado de Santa Catarina. na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato paraprotesto de Títulos contra:

Altino dos Santos Bastos - R. ErvinoMoreira, 283 - Corupá;
Amarildo Tomaselli - R. 3 de Outubro, sin° - Schroeder;
Auto Posto Cap. de Gerh. Peleg. Ltda. - Av. Salomão C. deAlmeida, 70 I

�Nesta;
Com. Lanch. Vivian'Cris Ltda. - R.Mal. CasteloBranco, 7955 -Schroeder
-SC;
Dekoli Distrib. Bebidas Ltda. - Estrada Rio Cerro 2 - Nesta:
Dekoli Distrib. Bebidas Ltda. - Estrada Rio Cerro 2 - Nesta;
Distr, Mathias Ltda. - ME - Estrada Rio Cerro, sin° - Nesta;
Distr. Mathias Ltda, - ME - Estrada Rio Cerro, sin° -,- Nesta;

,
"

Edilésio Fabio Fiamoncini - ME - R.José Narloch, sin° - Nesta;
.

Elio de Souza - R. ProfessorAntonio Airoso, 361 -Vila Nova- Nesta;
Elizabete Campestrini - R'Goiäs, 294-Nesta;
Elizeu Trindade Vaz - ME- R. José Narloch, Tifa Martins - Ana Paula

-Nesta;
Ezidio Konell- R. WolfgangWeege - Nesta;
Gilberto Voltolini - R. Nossa Sra. Aparecida, Lote 19�Nesta;
Gilberto Voltolini - R. Nossa Sra. Aparecida, Lote 19 - Nesta;

. Haroldo Toese - R. Esmeraldina Junckes Klein - Nesta;
Interconect Imp. e Exp.e Servo Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 88
- Centro - Nesta;

.1

J

Jeane deMedeiros - R. José Piccoli, 200 - Nesta;
Jeane de Medeiros - R. José Piccoli, 200 - Estrada Nova - Nesta;
João José Lacerda - R. Águas Claras Lar. �pós Igre�a - Nesta;
João Probst - BR-280, Rua 785, n° 126 - Agua Verde -'- Nesta;
Kusz Art. Couros Ltda. - R. Exp. Cabo Harry Badlich,.865, cp. 142-
Centro - Nesta;

�

Lindomar Castilho B. Zanaqui - R. Irmão Leandro, sin° - pt 03, cp.03-
Vi la Lenzi - Nesta;
Luiz CarlosMüller -Jaraguá, sin° - Móveis Tironi - Ilha daFigueira
Nesta;

.

r
LuizGustavoWegher- R. Domingos da Nova, 349, casa 3 - Centro - I
Nesta;
Maria deLourdes Kieckhoefel-R. Adão Norosckny, 227 - Vila Lenzi
- Nesta;'

.

Nossa Boutique Ltda. - R. Reinoldo Rau, 327, sl6 -:- Nesta;
Nossa Boutique Ltda, - R. Reinoldo Rau, 327 - Nesta;
Nossa Boutique Ltda. - R. Reinoldo Rau, 327, si 6:'_ Nesta;
Nossa Boutique Ltda. - ME - R. Reinoldo Rau, 327, sl6 - Nesta;
Nossa Boutique Ltda. c ME - R. Reinoldo Rau, 327, sl6 - Nesta;
Olga Krutzsch - Est. Itapocu Hansa - Nesta;

,

Picolotto Com. de Móveis Ltda. - R. Pastor Albert Schneider, sin° -

Nesta;'
Renova Indústria de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder;
Robson Marcolla -'- Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 838, apto. 32 -

.
, )

,

Nesta;
Robson Marcolla - Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 838, apto. 32,
Nesta; I

Robson Marcolla - Av. Mal. D�odoro da Fonseca, 838, apto'. 32 -

,

I
Nesta;
Rogério-Gotjardi - R. Chico de Paula, 627� Nesta;

,

Soraia Engel Denker - R. Joaquim Fco ..de Paula, sinO: ao lado 1558-
Nesta; 1

Tropicana Transportes Ltda. - R. Pe. Gabriel Lux, 101. - Centro -

Corupá .

Usicomp Indústrial Ltda. - R. Alma V. Baggenstoss, l7Ö - Nesta;
I

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

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do present� Edital,
• para que os mesmos compareçam neste T�bel ionato na Rua: Arthur II

Müller, n" 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito-ou J

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos
. , 'I

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 06 de Outubro de 1999.

I1ton Hoffmann
......... .-....... .;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 9 de outubro de 1999

o
.

igua.l!

se ficar salgado, pois é um

aquário de água doce e

claríssima. São rios, lagos,
cachoeiras, todas as diversões

encontradas num super

equipado parque aquático, com
uma diferença fundamental:
tudo é natural, cercado de

matas virgens e habitado por
uma fauna composta de

centenas de espécies de Peixes
e aves silvestres, além de

macacos, emas e tamanduás.

O Rio Sucuri é um dos rnais

límpidos do País, e em alguns
trechos pode-se deslizar

correnteza abaixo. Já o Rio

Formoso, a 8 km do Centro, é o

local escolhido paraa prática
do rafting. As corredeiras são

muito calmas permitindo a

qualquer iniciante participar da
brincadeira, aproveitando para
admirar os tucanos e papagaios
e a bela vegetação das

margens.

SÃO 500 CAVERNAS
E GRUTAS aUE
REFLETEM o
ESPE LHO D'ÁGUA
i BONI TO
D E AI A I SI
Além dos rios e lagos, estão as

quedas d 'água do Rio
, Aquidaban. A maior e rnais

,

LOGICO 2000·
....

..
com "
Caiman ..

..

..

.,
••-

_..._-_..
.. ..

� PERU c BOLÍVIA :
-. 8 dias ..

: US$ 1.540,00 :
-.•._._...

Pagamentos em

3 vezes sem

juros. Em até 13

vezes fi nanciado

pela ABN ou

cartão.

RESERVE SEU LUGAR PARA ALTA

TEMPORADA ... EM 5X SEM JUROS
PORTO SEGURO

t 9 DEZ. (Natal) - R$ 884,00
26 DEZ. (Réveillon) - R$ 1.751,00
2, 9, 16 e 23 Janeiro ... R$ 986,00

NATAL

27 DEZ. '(Réveillon) - R$ 1.965,00
3, 10, 17 Janeiro - R$ 1.116,00

FORTALEZA

28 DEZ. - US$ 1.868

4, 11, 18 Janeiro - US$ 1.116

MACEiÓ
29 DEZ. - US$ 1.884

5, 12, 19 Janeiro':' US$ 1 .084

bonita, acessível por uma trilha

que corta a mata, escorre de

120 metros de altura. Mas

Bonito ainda revela muitas

surpresas, estas muito bem

escondidas, porém, um bom

aventureiro e admirador da

natureza saberá apreciar
tamanha beleza, estou falando

dos tesouros aquáticos de

Bonito, que estão escondidos
dentro de cavernas e grutas.
Dentre as SOO (impressionante
ral número), a mais espetacular
é a Gruta do Lago Azul. Com
100 metros de largura e 30 de

altura, é a maior galeria
submersa do mundo. Para se

chegar à gruta, é necessário
descer 340 metros de trilha,
incluindo uma escadaria de

pedra de 294 degraus. Daí, só
mais 180 metros pelos salões

subterrâneos até que se tenha

a primeira visão do lago. É
uma beleza que fascina e

confunde. A transparência das

águas faz acreditar que pedras
que estão a 20 metros de

profundidade pareçam próxi
mas da superfície. Mas o lago
retlete tão perfeitamente o teto

da caverna e suas estalactites

que passa a impressão de que,
debaixo d 'água, elas se

repetem em forma si métrica.

Aquário Natural - Rio Formoso

<f,.�;" <f,�\
.. PE' N'A r"T1l'A ft A {�� {��...

� ��� �-�. rI�" rI"rI"' '��� ��
� � . . . �

ONDE FICA - O Município de Bonito fica no interior do

Mato Grosso do Sul, a 2S7 km da capital, Campo Grande.

COMO CHEGAR - A partir de Campo Grande, de carro

pela BR-262 até Aquidauana, numa viagem de ISO quilômetros.
Depois, seguir pelo asfalto rnais 120 quilômetros até Guia Lopes
de Laguna, de onde sai uma outra estrada para Bonito, mais S4

quilômetros, apenas 32 de terra.

SUGESTÃO - Visite Bonito no período entre maio e

dezembro, pois o tempo é mais estável. Mais ou menos há 8 anos

Bonito vem sendo muito visitado. Fique atento para não destruir
uma beleza rara, tome conta do que é nosso. Preserve a natureza,

pois só assim todos poderão compartilhar do santuário ecológico
criado por Deus e "preservado pelo homem." Uma boa

viagem!

"
-
"
_.
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6 - CORREIODOPOVO CP CRIANÇA Sábado, 9 de outubro de 1999

Empório da Fala

A gatinha Mayara Andréa
Galliani completa 5 anos

die IS/lO. Ela é filha de

Elígio e Dagmar Galliani

A garotinha Denise Mainka completa
10 anos hoje. Recebe homenagem e

muitos abraços das tios Mirsan e

Renite e dos primos Roberto e Priecile

A fofura Anna Let.icie Hornburg
completou ;2 aninhas dia 6/10.
Ela é filha de Gerson e Sonha

Hornburg. A festinha será em

sua residência, hoje, para
familiares e amiguinhos

A princeeinbe Camila Mess completa 1
aninho die 11/10. Parabéns de todos
as seus temilieres

�a foto o registro
do Grupo
"Espelho do
Amenbê ", do
CMEI Frenciene
Ramos,
participando da

.7,B Mostra Cultural
em Schroeder, die
.2/10. Parabéns
às crianças e às·

protessores
Neuse e Solange
pelo excelente

trabalho

desenvolvido.

23/9 - Amanda Laís Zapella
23/9 - Eduardo Luís Ropelato
23/9 - Keren Giovanna da Silva Eschiavon

23/9 - Maicon Henrique Furtuno
24/9 - Beatrice Mendonça de Carvalho

24/9 - Natalia Barth Ozório

24/9 - Vanessa Alves do Rosario
25/9 - FlaviaMoreira Vanderlinde

26/9 - João Vitor Richter

26/9 - Kavana KalyneMrygllod
26/9 - Thayná dos Anjos
26/9 - Vanessa Cristiane de Borba

26/9 - Wesley Tiago Nunes
27/9 - Caroline Correa

27/9 - Daniel da Silva da Luz

27/9 - GuilhermeBertoldi

27/9 - Erique Ricardo Klegin
27/9 - João Henrique dos Santos Silva Barbosa

27/9 - Nicole da Silva

28/9 - Bianca Borges da Rosa dos Reis
28/9 - Diefany Ketlin Gaelzer
28/9 - Greice Kelli Braatz

30/9 - Francieli AdrianeHeidrich

30/9 - Rafaela Carolina de Moraes

30/9 - TallítaAdriany Borba
1110 - Bryan Rick Buzzi
1110 - Henrique dos Santos Balbinot

1/10 - Wellyngton Augusto Roweder
.

...... o· ................................•••...•..

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - retorço - artes marciais - idiomas - música -

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

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

Fones: 973-5732 - 376-1112

CLíNICAa?'� �eoda
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA'

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ÁLlMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 9 de outubro de 1999 TRAD/ÇAO GAÚCHA CORREIO DOPOVO - 7

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Dia da Criança: UIll
dos graudes

objetivos dos rodeios

gaúchos é a

diversão.
entretenimento c

ocupação das

crianças c

adolescentes. Nesta

foto, o grupo dc

danças do Piquete
Manotaço, do patrão
Juarez Lombardi, da
cidade de Schroeder,

formado apenas por

crianças.
apresentando-se /lO

rodeio de São

Francisco do Sul.

Parabéns ao grupo

Convite
o Piquete Laço de Ouro e

a Escola de Equitação do

professor Beco convidam
todas as crianças para parti-

ciparem do RodeioMirim, dia
1ide outubro, Dia daCriança,
em sua sede campestre lo

caI izada em frente ao Salão 25

I'ura remtos pode pnrt"f:r mennra. ::O.IS temos i!

carta ,k h�biW".;á() do Sr. Manoel Neves [irinl" cm
19io, ccncedrda Pt'!;, seu r-eto. Roberto Neves, <jLI(
'ii ... ", no Haras Q�ti1rúo ('1):: Sesuno.

AGROPECUÁRIA SARDAGNA .

está ampliando sua loja na linha de PI UCHAS E VESTIDOS

DE PRENDA para você que deseja alugarou comprar

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

de Julho, três quilômetros após
àMalwee.

Informações: 376-1066,
com Beco.

Faltam 14 dias

para o Rodeio do,
CTG Do Trote ao Galope

illiiTROTB, AOMIiID
IRodeio Crioulo Interestadual

r· BAILES
* Dias 22 23 e 24 de outubro de 1999

- 22/lO/Q9 - Sexta-feira , Baile de Prenda Jovem com "OS
PIRILAMPOS" • Guerepueoa- PR

-

- 2311(}/99 - Sábado, 'Baile com "PORTAL GAÚCHOH - Jaraguá do
SuI-SC

- 24/10,199 - Domingo, Domingueira com o �GRUPO RODElOH - São
Leopoldo - RS '

Local: Chácara Nossa Senhora Aparecida
Rua José Martins, SIN - Bairro Três Rios do Norte

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

� PROGRAMAÇÃO
* DiaWl0/99 (Sexta-feira)

15h - Início Laço Indiuidual

Gaúcho(a) de idade nova
AI iane Kasten (8), Urbano Franzner (11), Paulo César Soethe

(21),Mário Eduardo Raulino (21), Camila Gabriele de Oliveira

(21), Valéria Spézia (22), Vitor Augusto Freiberger Rau (22),
Valdir Demarchi (23).

Tchê classificados-
Este espaço do Tchê Classificados está reservado para você vender,

comprar ou alugar cavalos, carretinha, caminhão boiadeiro, basto, cela,
laço, etc., enfim, qualquer bem ligado à tradição gaúcha, sern pagar
nada. Telefone: 372-1818 ou 973-3781, com Marcon.

Vendo: Crinudo lindo, Pinhão Bagual, Mangalarga Mineiro, 6 anos
ru. 376-1081, com Gilson

Compro: Carretinha para transportar dois cavalos. Preferência para
marca Delka - Tel: 372-1818, com Marcon

Vendo: Égua Crioula, preta, linda e dócil
Animal especial para laço, 8 anos - Tel.: 276-0119, com Tata

Vendo: Potranca Crioula, Baia,
3 anos, Xucra - Tel.: 276-0119, com Tata

Agenda Gaúcha
12 de outubro - TorneioMirim - Cancha do Beco Krüger
22a 24 de outubro- 10 Rodeio Crioulo doCTG Do Trote aoGalope
Jaraguá do Sul
28 de outubro - Quinta-feira da Tradição Gaúcha Especial - CTG

Laço Jaraguaense
31 de outubro - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco -

Massaranduba
5 a 7 de novembro - Festa Campeira CTG Chaparral-Joinville

'

II de novembro - Quinta-feira da Tradição Gaúcha Especial-CTÇ
Laço Jaraguaense
12 a 15 de novembro - Rodeio da Integração - Rio Negrinho
Treinos: venha todas as quintas-jeiras ao eTC Laço Jaraguaense
saborear um churrasco, rever os amigos e passarmomentos de alegria
e descontração CO/lOSco. Nestas noites gauchescas teremos, a parti)'
das /91730,' treino de laço aberto a todos e música tradicionalista.
gaúcha.

Regulamento do

MTG-SC

Regulamento do
Tiro de Laço
(art. 265)

1- O laçador que golpear se

camente a rês terá sua ar

mada anulada, sempre a cri

tério da comissão julgadora.
2- Não será válida a armada

quando a montaria queimar
a raia, mesmo que a rês

permaneça dentro dela, ou
seja, quando ocorrer da rês

ultrapassar o limite dos cem
.

metros, poderá ser vál ida a

armada, se quando jogada
o laçador estiver com o ca

valo dentro da mesma, ou

seja, o cavalo não tenha ul

trapassado a linha dos cem

metros.

3- Será desclassificado da

competição de laço o laça
dor que maltratar des

necessariamente seu animal

de montaria ou a rês.

DEMARcm COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck. 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
-- Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - CORREIO DOPOVO . Sábado, 9 de outubro de 1999

SCHÜTZENFEST
A cidade entrou no ritmo das fes
tas de outubro em Santa Catarina,
com a abertura oficial da 11 ª

Schützenfest na noite de ontem.
A Banda Bavária e a banda ale
mã Alpen Yuppies foram os des

taques da primeira noitada, que
teve ainda apresentações folclóri
cas e atrações paralelas, O novo

estande de tiro também foi suces
so, com muita gente tentando ó
título de Rei e Rainha. Para hoje
estão reservadas muitas atrações,
com bailes no Pavilhão A, com as

bandasBaden Blu eAlpen Yuppies;
no Pavilhão B, bandas Montreal e
Bavária. E, no Pavilhão C, Conjunto
1 º de Maio e bandaAdlers Band, e
as apresentações folclóricas dos

grupos Neue Heimat e Nachstem.
Domingo acontece o primeiro des
file das sociedades e clubes de caça
e tiro.

JARAGUÁ EM DANÇA
Viver nas asas do vento, dançar
no ritmo da vida, viver nos braços
da dança, é o pensamento cen-

.

trai do 5º Jaraguá em Dança, que
acontece de 21 a 24 de outubro,
no Ginásio de Esportes Arthur
Müller. Participarão 35 unidades
escolares e 12 academias/gru
pos folclóricos, com 102 coreogra
fias, 73 em caráter de Mostra e

39 em caráter Competitivo. Apre-
.

ximadamente 1 ,3 mil alunos baila
rinos, 32 coreógrafos e cem auxi
liares estarão envolvidos direta
mente nesta edição do festival,
produzido pela Secretaria de Cul
tura, Esporte e Lazer, dirigida pelo
competente professor Silvio Ce-

.

leste Bard e equipe.

NAFACISC
A posse festiva do empresário Ro
berto Breithaupt na presidência da
Facisc, quinta-feira passada, no
Lagoa late Clube, em Florianópo
lis, foi das mais concorridas. Um
grupo de empresários, liderados
pela Associação Comercial e In
dustrial de nossa cidade, marcou
presença incentivando o compa
nheiro-presidente e sua diretoria.

CRIANÇAÉ10
Em todas as unidades do Sesi em
SantaCatarina acontece hoje, das
14 às 18 horas, o Sesi Criançal99
-Criança é 10. Diversas atividades

para a criançada. Crianças de Ja
raguá do Sul e região estão convi
dadas a participar, no Centro de Ati
vidades do Sesi.

Celso Luiz Nagel

Casal Rogério
e Célia Regina
Gonçalves
recebendo
muitos elogios
pelas
novidades
introduzidas na
Cosmos
Turismo e pela
dinamização do
Posto Milênio,
na Avenida
Waldemar
Grubba

A rainha da 11ª

Schützenfest, Josiane
Titz, vai reinar

absoluta durante os

dez dias de realização'
da Festa dos

Atiradores, no Parque
de Eventos.

Josiane será anfitriã
e percorrerá todos os
pavilhões e, inclusive, .

estará nos palcos
animando e

presenteando os
participantes

fODA UNHA EM ROUPAS PARA MENINAS E MENINOS
VENHA CONFERIR!

Av.Mal.Deodoro, 103� - Jaraglló do ,sul,,sC
(O�7) q75-1653 r 37J-3548 /275-1207

A bem-lançada
Aliane

Karsten, toäe
sorrisos,
comemorou

idade nova
ontem e

festeja
igualmente o

primeiro ano
de atividades
da Alfa & Cia.,
com recepção
para familiares
e convidados

Vieira

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

A LOJA DA GAROíADA - MODA r NFANfr L E JUVENr L

Corupá
375-1948

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

floricultura

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

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
, ('

• Encomendas poro casamentos;
• Aniversários;
• Batizados;

• Coquetéis e outros ocasiões
• Coffee Breack;

• Cascata de bombons poro
meso de casamentos e festas

de 15 anos, etc.

Rua Rudolfo Hufenüssler, 464

Fone 370-0952
Jaraguá do Sul - sc

.,..,TIPOS DE CARNES (Incluindo Java!;)

Servimos: Almoço - de 3J1 a Domingo
Jantar - de 3i! a Sábado

Calçados
Mal.ta

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

Guaramirim - SC Ja cnaçõee

Aniversários * Batizados

TEM<!ce'MÊ6i5�Çl&M1�tGIÃO.
. - ." ."

RUA REINOLDO RAU, 470

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



egrantes da Banda Cavalinho Branco, que este ano virÕ!J
araguá do Sul de cabelos coloridos, estarão animando a
hiitzenfest, na próxima quinta-feira (14), no Pavilhão A
Parque Municipal de Eventos

"A confidência
corrompe a amizade;

o contato a

consome; o respeito
a conserva" (Cícero)

A Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer promove entre
os dias 21 e 24 de outubro, no
Ginásio de Esportes Arthur
Müller, 05° Jaraguá em
Dança. Na quinta e sexta

feiras, as apresentações
iniciarão às J 9h30 e, no

sábado e domingo, às 18

horas. Valor do ingresso, por
noite: R$ 2,00.

.

Jaraguá do SUl, 9 de outubro de 1999 - CORREIO DO POVO -

A Anti-Piracy Unit (APU),
importante instituição britânica

que fiscaliza a pirataria no Reino

Unido, divulgou uma Iistagern
com os 50 grupos mais roubados

no País. O levantamento feito pela
APU engloba também aquantidade de títulos ilegais existentes
no mercado, Liderando a tabela, está o Led Zeppelin, que

possui 384 produtos não oficiais à venda. Na lista aparecem
ainda Eric Clapton (194), Metallica (160), Nirvana e Guns

N'Roses (126). Confira a seguir o top five dos artistas mais

lesados pela-pirataria:
Led Zeppellin (384); The Beatles (320), The Ro/ling Stones

(317.), Boh Dylan (301) e Prince (270).

Thiago F.
Nicolodelli
(esquerda) e
Rogério S.

Sales,
freqüentadores
assíduos' das
agitações de

Balneário

Camboriü, em
momento relax,
na charmosa

Cervejaria
Mein Bier

INFORMATIVO ÇENTER SOM
Títulos mais vendidos: Dance Hits 2000 (Vol.2), Pe. Marcelo
Rossi (Um presente para Jesus), Raimundos (Só no forévis),
Os Paralamas do Sucesso (Acústico) e Zezé Di Camargo &
Luciano. Principais lançamentos: Daniel (Vou levando a vida)
e Terra Nostra (Internacional).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TREM DE FERRO

Poluição sonora no perímetro urbano
Jaraguá do Sul - Corre

um abaixo-assinado coletan

do assi natu ras para man i fes
tar-se contrário à manutenção
da poluição sonora causada

pelos trens' que circulam, in
dependente de horários, no

perímetrç urbano, causando
, transtornos e desconforto à

comunidade, invocando legis
lação que a protege centra o

sossego 'público, controle de
sons e ruídos.

Não é de hoje o registro de

reclamações dessa ordem,
mesmo reconhecendo que a

via férrea foi fator de pro
gresso para o desenvol
vimento da cidade; que usou

e abusou dos residentes ao

longo do seu trajeto e, não in
vestindo como devia, acabou
entregando ao governo este

abacaxi, que por su a vez,
atr avés de sucessivas ad

ministrações, foi sucateado,
passando, agora, para a ini
ciativa privada, no estado em

que está e servindo aos

interesses de seus propr�e
tários, que não são os dos lin

dei ras.
Nosso diretor já abordou o

assunto, em 1988, com um longo
artigo no CORREIO DO POVO;
edição 3.469, de 9 a 15-1, página
12, com o título "Cörredor de

exportação: uma boa para

Jaraguá do Sul?
Esta é a pergunta que muitos

se fazem quando tomam co

nhecimento do convênio fir

mado entre o Estado e a Por

tobras, de ampliação do Porto

de São Francisco do Sul.
O asfaltamento do acesso

ao porto pode até ser tomado
como o primeiro sinal de

seriedade das intenções do

documento, notadarnente os

estudos que sé desenvolvem
com vistas à ligação entre

Joaçaba e SãoMiguel do Oes

te, com a participação finan
cei ra do governo fe d e r a l-,

Ninguém explicou como va

mos nos encontrar geografi
camente com o Paraguai, uai '

Subitamente somos força
dos a pensar na ferrovia Norte

Sul, que o presidente Sarney
garante que sairá em 88, o pri
meiro trecho que corresponde
a um terço da obra total. Exis
tirão recursos tantos para cons

truir todas essas ferrovias a um

ternpo só? Logicarriente jamais
se pensou que isso padecia sig-

nificar mais um "conto" que

tempos atrás nos fez a cabeça
e que se transformou no fa
moso "pacote cruzado" de que
todos nós es tamo s en ver

gonhados na lábia para ganhar
uma eleição.' Mas, mesmo

abstraindo daquilo que os

búzios de 'mãe Cristina' nos

encucararn, somos obrigad.os a

avaliar as palavras do gover
nante, que afirma que "num
futuro próximo o Porto de São
Francisco do Sul" será um dos

portos mais importantes do País

(o que não é novidade pra nin

guém l), proporcionando um

incremento nas exportações da

produção do Paraguai".
Novamente somos levados a

pensar no esbanjamento de re

cursos ,que tanto comprome
tem a vida nacional: duas fer
rovias paralelas, a do Paraná e

a de Santa Catari na, que pare
cem colidir com o súbito in
teresse pelas exportações do
.'

.Paraguaí (sonho de nosso fun-
dador Emílio Carlos Jourdan,
no século passado), mas que já
tem cadeira çati va em Paraná-

. guä. Afinal, as palavras têm que
ser 'tomadas l i teralmente e

valem pelo que foi dito para

formação da opinião pública.
Mas o título enseja outra

pergunta: é uma boa para Ja

raguã do Sul o corredor de ex

portação? Seolharnos o Estado
e a região como um todo, tudo
o que vier formalmente para
beneficiar o "Zero" da BR� I ° I,
é bom; entretanto, há que se

olhar as peculiaridades de cada

.

uma das cidades por onde os

tri lhos da RFFSA e/ou faixa
asfáltica da BR·280 passam.

Sabe-se o que quer dizer um
"corredor de exportação". É
trazer para o nosso velho "São

Chico", tudo o que anualmente

se produz dentro das frontei ras
do Estado, dos estados vi zi
nhos e uma lambuja para "nu-

.estros hermanos paraguayos".
Não significam três ou quatro
trens cortando o litoral Norte

catarinense, por dia, mas três
ou quatro composições a cada

15 ou 30 minutos, dia e noite,
em todos os meses do ano, car

regando soja, feijão, milho, fru
tas, produtos industrializados e

os contêineres que trazem im

portações. Isto é, se o assunto

for levado a sério.

Daí, a pergunta, se o "cor
redor" é benéfico para Jaraguá
do Sul, vez que a cidade, no seu

ponto mais criticamente de

senvolvido, vive exprernida en

tre morros que a circundam,
enquanto corre em paralelo o Rio

Itapocu e os trilhos da RFFSA,
em todo o· trecho no sentido
Oeste-Leste.

Os arranha-céus' estão a

,
mostrar que a urbe tende a

crescer verticalmente, por
falta de espaço.

Já escrevemos certa vez,

dizendo que a estrada de ferro
é atraso de vida para Jaraguá
do Sul (quando atravanca todas
as ruas com as paradas na es

tação), e os simpatizantes do
turismo ferroviário nos critica
ram duramente, chamando-nos,

I

CONSELHOMUNlCIPALDOSDIREITOSDACRIANÇAEDO
ADOLESCENTEDEJARAGUÁDOSUL-SC

Lei Municipal nº2.57M!9

Relação dos candidatos inscritos para participardo processo
seletivo para conselheiro tutelarde Ja�aguá doSul, conforme
EdITai nº001/00. doCMDCA

Carla Simone Brandt;
Cecília Possamai;
Cláudia Inês Schwer.tz Siewerdt;
'Deise Gomes;
Edilene Albus;
Elisabete da Silva Coelho;
Estela Radwanski Markiewicz;
Giane Barbara Pereira;
Glóris Vogel Rocha;
José Schmitz Junior:

, Margarete Geliert da Costa;

Maria de Nazare Lima Giorgi
Mariane Manske Oechsler;
Maria Rech Schiochet;

, Miriam Heriel;
-Nelita Maria Lenzi;
Nilva Salete Demarchi Juvêncio;
Sandra Weldt Schreeder;
Silvanà Vitkoski;
Sueli Lenzi 'Xavier dos Santos:
Tania Griselda Krause;
Tatiana Rubia Rengel;

Processo Seletivo:
Local: SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Dia: 13 de outubro de 1999
Horários: 10 às 12 horas - Prova de conhecimento sobre o Estatuto

da Criança e Adolescente, nota mínima 07 (sete)
14 às ,17 horas - Avaliação Psicológica

inclusive, de "nazistas". seu lugar, aproveitando a pre-
Como se a passagem pela sença de ministros catarinen-

cidade fosse condição sine ses na República, transformar
qua 110n! o leito da atual ferrovia numa

Hoje (então em janeiro de moderna via urbana, com al-

1988), voltamos ao assunto, le- guns elevados, a única via pú-
vados pelos temores de uma ci- blica a cortar de Oeste a Leste
dade indefesa diante de uma toda cidade, facilitando o

realidade: a intensificação rodo- movimento c ada vez mais
ferroviária a cortar a cidade, de intenso na cidade.
Oeste a Leste, trazendo todas as, Quanto a BR-280, esta po-
mazelas inerentes a esses tipos 'deria ser desviada pela ponte
de vias de circulação, Alberto Bauer, n o quadro

O governo municipal, os urbano de Nereu Ramos, to-

representantes do povo na mando-se o sentido da Estrada

Câmara, os empresários, as Itapocu-Hansa , agora alarga-
partes interessadas � o Es-' da pela Patrulha Mecanizada
tado..a RFFSA e os próprios ,do Estado, que deveria dar
habitantes - deveriam ser mo- àquela rodovia a estrutura pa
bilizados para um amplo.exame ra futuro aproveitamento por
do assunto enfocado, o mais onde correrão os veículos
exaustivo possível, para que conduzindo os produtos para
não pairem dúvidas quando exportação.
chegar o momento decisivo da Soluções viáveis que po-

implantação definitiva do derão receber outras d i re-

"corredor de exportação". trizes para aprimorar a idéia

Tempo houve em que de- e dar-lhe a destinação capaz
veria ser construída uma pon- de tranqüilizar os moradores

te, logo depois do viaduto so- da bela "Pérola do Vale do Ita-

bre e linha da ferrovia e a Ve- pocu".
nâncio da Silva Porto, com o O debate é imprescindível,
objetivo de desviar o tráfego para prevenir e não para re-

do centro da cidade, . mediar; contudo, os responsá-
Não saiu porinfluência po- veis não devem demorar a se

lítica da época. Hoje (em decidir.

1988), ela está para sair; Enquantoistonãoacontece,
apenas que o outro lado da vamos colocando as nossas

margem do rio as áreasestão barbas de molho, que o castigo
densarnente construídas e as pode vir a cavalo.

possíveis desapropriações vão Em janeiro de 1988.

ferir fortemente as finanças Eugênio Victor Schmöckel.
municipais. Primeiro vice-prefeito e

Há que se desviar a ferro- prefeito. em exercício no pe-'
via do centro da cidade e, 'em dado 1970-1973.

�------------------------------------------�II
ESTADO DE SANTACATARINA II

PÓDER JUDICIÁRIO,
Comarca de Jaraguá do Sul
2" Vara

'

OCA) Doutor(a) Hildemar Menegúzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER a Edio de Jesus, Casado, Comerciante, o qual se encontra em

.local incerto e não sabidoque, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme

Cristiano Wackerhagen. 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC).,
tramita a Ação de Execução porQuantia Certa centra Devedor Sol vente, sob nO_
036,98.003509-6, aforada por Antoninho Mauri Cani, em desfavor de Edio de

Jesus, Assim. fica o mesmo CITADO para responder à ação, querendo, no
prazo de 5 (cinco) dias contados do transcurso do prazo deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir"
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente na petição
inicial (alt. 803, c/c os arts. 285' e 319 do CPC). SÍNTESE DA INICIAL: Que
o autor é credor da Executada, pela importância de R$ 3.000,00, representada
pelo cheque n" EG-509638, do Banco ltaú, emitido pelo executado em 20 de

abril de 1998 e devolvido pela instituição financeira por faltade fundos, E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Christiane Korn

Alves, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.
Comarca de Jaraguá do Sul(SC). 26.de Agosto de 1999,

Juiz de Direito

EDITALDE CITAÇÃ<?
, PRAZO BO EDITAL: 20 dias

I!,
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:....... lhama multa Prefeitura porU"\J©J1J��. . ..,.,

eil· íbrei
Programa Nossa Casa-Cßf extraçao I ega em sal reira
O Departamento de Habitação da CEF (Caixa Econômica Federal)
começa a analisar nos próximos dias as fichas das 69 famílias gue
seinscreveram no programa Nossa Casa-CEF. O trabalho faz parte
do processo de seleção para a liberação de crédito do programa,
lançado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que
disponibiliza 56 lotes no Loteamento Itapocuzinho, no Bairro João

Pessoa, em Jaraguá do Sul. Sete dos inscritos entraram com pedido
de financiamento apenas para o material de construção, por já
possuírem terreno próprio. Até o. final deste mês, os candidatos

aprovados deverão receber orientações sobre prazos, valores e

pagamentoda escritura da área.

Educação de Adulto
A Secretaria de Educação está realizando entre os dias 6 e 20 de
outubro o cadastramento das pessoas interessadas em concluir o

ensino fundamental, de 5" a 8" série. Destinado a quem já cursou até
a 4" série e não está nas salas de aula atualmente, o cadastramento
pretende revelar a realidade de Jaraguá do Sul quanto a demanda
neste segmento. As inscrições estão abertas em todas as escolas da
rede municipal de ensino ou nas empresas que mantêm parceria
cpm a secretaria.

Festa da padroeira
A Capela Nossa Senhora Aparecida, da localidade de Ribeirão Grande
do Norte, no Bairro Nereu Ramos, promove neste final de semana a

tradicional festa da padroeira. Hoje, a partir das 9h30, missa com a
.

participação do Coral da Comunidade do Aventureiro, de Joinville.
O Coral Italiano de Jaraguá do Sul faz apresentação durante o almoço.
Haverá shows, bailes e completo serviço de bar e cozinha. Toda a

renda da festa será destinada às obras da capela.
Cohab beneficia credores
Os '131 mutuários do Conjunto Habitacional da Vila Rau Poderão
quitar o débito junto à Cohab/SC (Companhia de Habitação) em até
cinco vezes. A diretoria de operações da instituição deflagrou a

campanha para liquidar a' dívida dos cadastrados em programas de
casa própria. Santa CaJarina tem, atualmente, 10.714 devedores.
Desta forma, um mutuário que tenha a prestação de, por exemplo,
R$ 7,00, poderá quitar o imóvel por apenas R$ 35,00, referente a

cinco vezes o valor do débito.
\

Campeonato do Comerciário
Estão abertas as inscrições para o 3° Campeonato do Comerciário,

, promovido pelo Sesc (Serviço Social do Comércio). As equipes
interessadas em confirmar presença terão até o dia 18 de outubro
para se inscrever. Serão cinco modalidades (Futsal, Vôlei misto,
Vôlei feminino, Bocha em dupla e TênisdeMesa). A ficha poderá
ser preenchida e entregue na sede do Sesc, em Jaraguá do Sul,
localizada .na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1.594, sala 5,
Centro. Informações pelo telefone 371�9177 ou 371-8930. O

campeonato acontece de 20 a 29 de outubro.
•

Sônia Bridi em SC

Correspondente da Rede Globo em Nova York (EUA), a jornalista
Sônia Bridi, formada pela UFSC (Universidade Federal de Santa
Catarina) e com passagem pela RBS-TV, aborda a evolução das

inforrnações.no contexto mundial, durante palestra, no próximo dia
, 16', a partir das 20 horas, no auditório da Universidade do Contestado,
em Caçador. O valor do ingresso custa R$ 10,00. Maiores
informações através dos telefones (Oxx49) 663-0349/663-1662/663-

\

0000 ou na agência local do Senac (Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial).

Duas empresas
. também foram
notificadas e
veículosdetidos

Guaramirim _:_ Fiscai's dó
escritório do Ibama (Instituto
Brasileiro doMeio Ambiente) de
Joinville embargaram, no dia 21
de setembro; a saibreira da

propriedade de Ewald Pucas, na
localidade Estrada Bananal do Sul.

.

Utilizada pela Prefeitura para
extração de saibro, a área estava

sendo explorada sem a licença
ambiental que permite a retirada
do material. As empresas Mota

Júnior, de Joinville, eMário Vieira
Indústria e Cornércio.de Madeira,

de Jaraguä do Sul, contratadas
para o serviço, foram multadas.
Os fiscais também determinaram
o embargo de máquinas e dos

caminhões que estavam no local.

Após as máquinas ficarem
duas semanas impedidas de
realizar a extração, o prefeito'
Antonio Carlos Zimmermann

obteve, quarta-feira passada, a

liberação dos veículos e tratores.

"Estamos buscando recursos

udiciais para tentar legalizar a

saibreira", reforçou o prefeito:
Zimmermann esteve na sede

do Ibarna, em Florianópolis, no
início da semana, para. tratar do
assunto. Há três di as recebeu

despacho do representante do.
Ibama no Estado, Julio Cesar,
comunicando a liberação das

máquinas e veículos, desde que

utilizados exclusivamente para
fins de prestação de serviços do
interesse público.

O prefeito explicou gue uma

das alternativas para legalizar a

extração do saibro poderá ser o

projeto de lei já aprovado pelo
Congresso, permitindo, aos
órgãos públicos a exploração
mineral, desde que para utilização
em obras de interesse público: A
matéria já teve a sanção do

presidente da República, Fernan
do Henrique Cardoso, dependen
do apenas de regulamentação.
"Lamento-que a situação, aliada
às más condições do tempo nos

últimos dias, esteja atrasando o

serviço de recuperação das ruas
na Vila Carolina, no Bairro Rio

Branco", destacou Antonio Zirn-
mermann.

Edson JunkesieP

Mau tempo: sem o saibro, II/oradores das ruas na ,Vila Carolina convivem com buracos e lama

'AlpenYuppies' anima a Schützenfest
Jaraguá do Sul - A banda

Alpen Yuppies, da Sul da Alerna-
. nhã, é a principal atração, hoje, do
segundo dia dá 11" Schützenfest.
O grupo se apresenta pela segunda.
noite no Pavilhão A do ParqueMu
nicipal de Eventos. A catarinense

Eªvária abre os shows deste sába
do no Pavilhão B, que terá ainda o

,

grup�Montreal. A expectativa dos .

organizadores é que 30 mil pessoas
visitem a festa até amanhã. Uma
das novidades este ano. é a

comercialização de chope por duas
marcas. "Uma opção a-mais para
os turistas't.observou o presidente
da CCO, Edelberto Schwanz.

. Amanhã, a banda blurnenau-
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ense Vox III, destaque na última

edição da Oktoberfest, apresenta
um repertório variado no palco
da Schützenfest, a partir das 19
horas. Antes, Alpen Yuppies e

Verticais comandam a' festa. O

grupo alemão fecha o terceiro dia
da mais tradicional festa do Vale
do Itapocu, às 21 horas.

Conta corrente
0300 1784-3
"Banco CEF

Agência 0417

A�lll�aMarechal DJIII�I��a F_on§IRI�; 590 -IIIII§ - Ja�aguá do gll �ßC
----------------------�--�
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Polícia 'Ambiental apreende madeira
/ '

irregular em propriedades de Corupá
Três agricultores
foram autuados
em flagrante nos

últimos 20 dias

Corupá - Homens da Polí
cia Ambiental de Joinville notifi
caram três proprietários de fazen
das nos últimos 20 dias no Muni

cípio. O grupo foi autuado em fla

grante por extração ilegal de ma
deira nativa. Dezenas de Cedro
estavam entre as espécies apreen
didas. Os agricultores pagaram
fiançae foram liberados em me

nos de 24 horas após a prisão.
Uma madeireira também está sob

fiscalização da polícia. Há sus

peitas de que exista comércio ile
gal de madeira na região de Alto

Isabel, no Bairro Isabel, a 18 qui
lômetros do Centro,

A operação para coibir o cri
me ambiental na região foi desen
cadeada em setembro. Policiais
constataram o corte irregular na
propriedade do agricultorAlbano
Stiss, 44,anos. Cinco metros cú
bicos de madeira - 14 toras.v->

foram apreendidos. Stiss alegou
que vendia as espécies para donos
de madeireiras de Corupá e São
Bento do Sul. Toda a carga foi
encarriinhada ao pátio do desta-
camento da Polícia Militar.

r

Na quarta-feira passada, outras
duas pessoas foram presas. ,A
Polícia Ambiental notificou Osni

Braun, 30, e Genésio Paolski, 48,
'que cortavam árvores nativas em

áreas no interior de suas fazendas.
Paolski chegou a ameaçar os

policiais ao ser notificado. Os
envolvidos serão processados por
.crime ambiental e poderão pegar
até cinco anos de prisão.

Exame desmente versão
de estupro contra menor

6

Jaraguá doSul- As meno
res r.t., 8 anos, EL., 10, e A.L,
12, não foram estupradas pelo
enteado, o desernpregado Amilton
Rogério Campos. O resultado do
exame de conjunção carnal reali
zado nas meninas há dez dias deu

negati voo A delegada Fedra Ko

nell, da Delegacia de Proteção à

Criança e ao Adolescente, confir
mou que a irmã mais velha,
E.B.L., 14 anos, sofreu agressão
se-xual.

O resultado final do exame,
feito após erro nas análises do

primeiro, desmente a ver�ão de

A., que havia confidenciado à po
lícia quefoi estuprada pelo pa
drasto várias vezes. E. disse para
a delegada que era' submetida às
sessões de sexo com Campos há
sete anos.

O juiz da VaraCriminal Edson
Marcos de Mendonça decretou a

prisão preventiva do suspeito. O
desempregado está desaparecido

.

desde a denúncia de abuso sexual
contra as enteadas no Conselho
Tutelar, no início de setembro.

A polícia acredita que Amilton
tenha deixado a cidade, rumo à

Região Oeste de Santa Catarina,
onde tem parentes. "Checamos
uma informação da provável
permanência dele em um Muni
cípio do Extremo-Oeste. Mas não
fechou", salientou a delegada.

As meninas, filha da pensio
nista Bernadete Bodenberg, estão
recolhidas ao Procad (Centro de

.Proteção à Criança e ao Adoles

cente) de Jaraguá do Sul. A mãe
e a avó materna negaram as acu

sações das crianças.

Crime: carga apreendida está no pátio da Polícia Militar

,CURSODEMON[AGEMEMANUTENÇÃOEREDES
MICROCOMPUTADORES EREDES INICIAD1A25 DEOlfTUBRONOSENAI
No dia 25 de outubro inicia no Senai de Jaraguá do Sul o curso de Montagem e

Manutenção de Microcomputadores e Redes, tendo duração 30 horas/aula,
sendo 90%, prático, totalizando oito dias de curso de segunda a sexta. O
término do curso será dia 5 de novembro, turmas reduzidas para melhor,
aproveitamento do participante, por isso as vagas são limitadas, quatorze por
turma, ainda serão dois alunos por microcomputador, equipamentos modernos
incluindo Pentium II.

Vagas para turmas e horários: manhã: 8h 15 às 12 horas - tarde: 13h45 às
17h30 ou à noite: 18h45 às 22h30.
O participante deste curso recebe apostila atualizada e ilustrada e com explicação
passo a passo e certificado de conclusão, professores que irão ministrar este
curso são da empresa Central Prometóra de Eventos do Rio Grande do Sul,
professores especializados em curso deste nível. Curso de qualidade e

atualizado buscando sempre a satisfação total do nosso aluno ou aluna.
Alguns tópicos sobre o conteúdo: neste curso você quem vai: desmontar -

montar - configurar - identificar erros no computador - substituição e identificação
de componentes internos e externos - confecção de redes de
microcomputadores, internet e muito rnals,
Diferenciais deste curso são três basicamente:
'1 - Curso intensivo para iniciantesl!l
2 - 90% prático!!!
3 - Turmas reduzidas!!!

Maiores informações no Senai Jaraguá do Sul
Ligue para o Senai: 370-7722
Rua Isidoro Pedri, 263 - Jaraquá do Sul

Quebra-quebra em bar

Jaraguá do Sul - Dois ho
mens foram presos na madru
gada de ontem acusados de
destruírem o interior do Bar das
Amigas, localizado. na Rua
WolfgangWeege. A dona do es

tabelecimento, Carmem Clabun
de Lunelli, informou à polícia

'

,

sobre o quebra-quebra promo
vido pelo mecânico Valéria
Pedri, 33 anos, e o pedreiro José
Ademir Ayroso, 31. A dupla
fugiu do local nó Del Rey, placa
BOZ-5329 (Jaraguá do Sul). A
polícia conseguiu interceptar o
v'eículo na Rua Walter Mar

quardt, na altura da Prefeitura.
Valério Pedri foi submetido ao

exame de bafômetro, que cons

tatou a presença de 23 decigra
mas de álcool por litro de san

gue, caracterizando embria

guez. Carro e Carteira Nacional
de Habilitação foram retidas.
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Amistoso internacional

Auxiliar técnico da FME/Breithaupt, Beethoven Domingues, e
Carione Pavanello, membro da Associação dos Amigos do

Esporte Amador de Jaraguá do Sul, trabalham por 'debaixo do

pano' para promover um amistoso internacional. A seleção do

Paraguai, que disputará entre os dias 14 e 16 de outubro, no

Centreventos Cau Hansen, em Joinville, uma competição
envolvendo o Brasil e outras seleções da América do Sul, poderá
jogar no Ginásio Arthur Müller contra a equipe jaraguaense. Falta
apenas fechar a data e a cota, bem abaixo dos R$ 10 mi I pedidos

pela seleção brasileira.

Méritos em dobro
A coluna afirmou, na última
edição, que o time de Futsal dos

Joguinhos Abertos havia

conquistado o bicampeonato
da competição. Equívoco.
A equipe do técnico
Manoel Dalpasquale
faturou o quarto título

consecutivo da modalidade,
ou seja, é tetracarnpeã do

principal evento esportivo de
Santa Catarina para atletas
até 17 anos.

Bola pra frente
A crítica construtiva é, e

sempre será, um estímulo para
a busca da perfeição (quase

sempre impossível) em
qualquer área. Mas a crítica,

em si, é inaceitável. Em um dia,
bale-se nas costas, no outro,

'vomita-se' pelos cantos contra

tudo e todos. O mundo dá

voltas, como a roda da bicicleta
ou a bola de futebol. Alô, alô,

pessoal da FME de Jaraguä do

Sul, bom-dia!

Valle: "Aposto lia boafase para vencer a corrida" Bogo: "Conheço bell/ () autódroll/o e .\"OU.!lIl"11ri/II··

Etapa de Rio dô SOl poderá
definir campeão da Novatos

Rápidas __

* Com a desclassificação do quadrangular do primeiro turno da

Segundona, Jaraguá ganhou um ternpo extra para deixar o time nos
,

eixos.
* Edmílson Sens, técnico do Ciclismo de Jaraguá do Sul, ainda
está comemorando o título da equipe nos 12°5 Joguinhos Abertos
de Santa Catarina. Foi o primeiro troféu da modalidade na

história da competição.

Bogo precisa
apenas confirmar
a 'pole' para ficar
com o título.

Eduardo Valle está com 53,
ocupando a terceira colocação no

campeonato e não perderia
nenhum ponto. Valle não terminou
três provas, portanto, eliminaria
estas etapas. "Mesmo com tudo

isso, não devo perder, pois
conheço o autódromo, venci de

ponta a ponta no início do ano e

estou em casa", destacou Dou

glas Bogo.
Outra categoria que ainda

aguarda os resultados desta

penúltima etapa para conhecer o

campeão de 1999 é a Stock-Car.
A briga pelo título está entre

Gilberto Carlassara, de Chapecó,
e Clóvis Betchold, de Curitiba. Na
Profissional (Marcas A), Edson
Dalla Valle faturou o troféu de

campeão com três provas de

antecedência, e Altair Rufatto, de
Curitibanos, sagrou-se o primeiro
campeão da categoria Sénior,
criada este ano, para pi lotos
acima dos 35 anos.

ci I. "Para a nossa equi pe, a cor

rida começa sábado", afirmou
Valle, referindo-se aos treinos
classificatórios que definem o

grid de largada. O pi loto que con
firmar a pole-position recebe um

ponto de bon i ficação. Para não

deixar Douglas Bogo faturar o

título antecipadamente, Eduardo
Valle terá que 'largar na frente e

vencer a etapa rio-sulense.
Assim, a decisão da categoria será
transferida para a última prova do .

ano, em novembro.
Pela cornbi nação de resultados

e conforme prevê o regulamento
da Fauesc (Federação de Auto

mobilismo do Estado de Santa

Catarina), os pi lotos eliminam três

resultados obtidos no decorrer do

campeonato. Com 84 pontos e na

I iderança do Estadual; Bogo
-perde 26 pontos (eli,llJiQ�hidq;;�líil.
terceiro lugar é do:i's s'eg�,hdos:'O:s,.

piores l�esu'ltad�� na' tel'TIporadaj,
e despenca pàra 5� pontos.

Jaraguá do Sul - O título
da categoria Novatos (Marcas N)
poderá ser defi nido neste fim de

semana, na 9" etapa do Estadual
'" Recebemos convite do Jeep Club de Blumenau para de Autornobilismo, marcada para

participarmos do seu 5° Jeep Raid, nos dias 5, 6 e 7 .0 Autódr9mo Alceu Feldmann,
em Rio do Sul, Município do Alto

de novembro. Esta prova valerá pela última etapa do Vale do Itajaí. O jaraguaense
Campeonato Catarinense de Jeep Raid.

_ Douglas Bogo, da equipe Bogo
* Na nossa Reunião Ordinária, realizada na última Racing Tcam (Breitkopf), precisa
terça-feira, foram tratados diversos aSSlinto� apenas de um ponto, entre a to-

pertinentes ao. nosso clube, como tambén-j"a', "I'nadade,tempo,hojeàtarde,ea
. prova, amanhã de manhã, para

apresentação de algumas melhorias previstas para cstc
_�

conquistar o primeiro campeo-
nato de sua carrei ra.

O conterrâneo Eduardo Valle,
único com chances de tirar de

Bogo o troféu de campeão da

temporada, tem uma missão difí-

Jeep Club

ano.

* Os sócios do nosso clube receberam coletes

personalizados, os quais serão usados nos eventos

em que participarmos.
* O aniversariante da semana- éo companheiro Luiz

Fernando G6nç�1 ves. Parabéns!
* O companheiro Luciano está todo feliz porque
ganhou uma bolada no 'bicho? Parece que o dinheiro
foi bem aplicado: _'

,

,.

.,,0,,"'
,

Adversário da FME/Breithaupt saihoje
Jaraguá doSul- Berlanda/

Gaboardi e ADBlu/Unicárdio
decidem hoje, às 20h30, em

Curitibanos, a última vaga para
as semifinais do Campeonato
Catarinense de Futsal Divisão

Especial. O vencedor enfrenta a

FME/Breithaupt na disputa por
um lugar na final do Estadual. Os
jogos do playoff da quarta fase
estão programados para os dias

16 e 23 de outubro. Se houver a

necessidade de uma terceira

partida (no caso de uma vitória

para cada equipe), o confronto
acontece na primeira quinzena de

novembro, após a realização dos

Jogos Abertos de Santa Catarina.
O time de Curitibanos entra

em quadra.como favorito. Depois
de vencer no jogo de volta, a:
Berlanda/Gaboardi reverte" 1

vantagem e agora -precisa do

empate para prosseguir no

campeonato. Para ai ADB lu/

Unicárdio, de Blurnenau, somente
a vitória interessa. Definido

apenas a ordern das partidas na

semifinal. A FME/Breithaupt
pega urna das duas equipes na·

casa do adversário, no primeiro
jogo" e decide a vaga à final no

Ginásio Arthur Müller.

- Alongamento de Chassi
. Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformasde Equipamentos

·Adaptação'Equipamentos
- Soldas Especiais...

Fone: (047)370-4159

,.
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Vi/ária: .Iaquclil/l'fái ouro I/O.\' .I(!t!ltil/!IO.\' Abertos de sc

Jaqueline fica em quarto
no Campeonato Brasileiro

Jaraguá doSlIl- A jaragua
ense Jaqueline Jacob (Cosmos
Turismo) terminou em quarto lu

gar a prova dos 100 metros com

Barreira no Campeonato Brasi lei
ro de Atletismo Juvenil, que reu

niu em São Leopoldo, Rio Grande
do Sul, os melhores velocistas do
País até 19 anos. Atleta do Vasco
da Gama, Jaqueline integrou a se

leção carioca. São Paulo dominou
a competição e faturou o título
de campeão geral. "Poderia ter

um desempenho melhor não los-
I

sern alguns imprevistos antes da

prova", justificou.
Depois de conquistar duas

medalhas nos 12'" Joguinhos
Abertos de Santa Catarina -

uina de ouro e uma de prata --o

e estabelecer novo recorde nos

100 metros com Barreira (14s84),
Jaqueline Jacob, de 16 anos, pre
para-se para representar o M u

nicípio nos Jasc (logos Abertos
de Santa Catarina), que acontece

em Chapecó, de 28 de outubro a

6 de novembro.

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: TELE'fONE (047) 375-1482 .

eORupÁ .. se

Venha conhecer um pedaço d� paraíso!

Federação confirma Estadual
de Juniores para 'Segundona'
Estréia do
Jaraguá será
hoje contra
o Próspera

Jaraguá doSlIl- A Federa

ção Catarinense de Futebol confir
mou a realização do Campeonato
Estadual de Juniores da Segunda
Divisão. A competição estava

ameaçada por falta de interesse
dos clubes. A decisão de promo
ver a competição foi anunciada
há dez dias. Durante a semana, o

Departamento Técnico da Fe

deração elaborou o regulamento,
definiu as chaves e sorteou a

ordem dos jogos. O Jaraguá
estréia no campeonato hoje, às 16

horas, centra o Próspera, em

Criciúma. Simão Saturnino,
bicampeão da categoria pelo
Joinville (1997/98), assumiu o

comando técnico da equi pe.
O Estadual terá dez clubes, os

mesmos que disputam a Se

gundonaprofissional. As equipes
foram di vididas em dois grupos
de cinco. Os jogos serão em

turno e returno. As duas me

lhores equipes de cada chave
classificam-se para o quadran
gular final. "Formamos um time

com jogadores aqui de Jaragua
do Sul. Trouxemos cinco de fora

para reforçar o elenco e acredi-

I
tamos numa boa campanha", -

observou Saturnino, que trabalha
com o grupo há dois meses, na

pré-temporada.
PROFISSIONAL - Á dire

toria do Jaraguä anunciou a

contratação de três reforços para
o returno do Estadual da Segunda
Divisão. O zagueiro Flarnarion, 22
anos, ex-Irati (PR), o lateral

direito Jamur, 23, que atuou no

ABC, de Natal (RN), e o atacante

Alexandre, 23, ex-Francisco I

Beltrão (PR), estão à disposição '

do técnico Heraldo Silva para o

jogo desta terça-feira, contra o

Santa Catarina, no Estádio _

Bernard Werner, em Blumenau,
pela primeira rodada do returno.

F1orianópoliséasededosJogullihosi\bertosde2000
Jaraguá do Sul - O presi

dente da FME (FundaçãoMunici
pal de Esportes) de Florianópolis,
João Rotra Filho, deverá entregar
110S próximos dias a complemen
tação elo caderno de encargos que

confirma o Município como sede
dos 13'" Joguinhos Abertos ele

Santa Catarina, ano que vem. Flo

rianópolis foi a única cidaele em

demonstrar i ntcrcsse para sedi r a

primeira edição ela competição elo

século 21. Diferente de Jaraguá elo

Sul, que organizou os Joguinhos
Abertos deste ano com uma receita

de R$ 230 mil, RotLa Filho prevê
maiores investimentos na reali

zação dos Joguinhos de 2000._ <

c _: L

FONE:·1,
370-2625

MÓVEIS E DECORAÇÕES
SVPE1tl'ROMOçAO OE mv��'�

MtwE'� vHtET� vA fÁD''''''
_1fA\t��� TÂMtltM �EV Pn�liT� �OO Mml@�

AGUARDAMOS SUA VISITA I
RUA JOINVILLE, 5�070(em frente ao Portal) - JARAGU�
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