
Jaraguá do Sul, sábado, 16 de outubro de 1999

A Assembléia Legislativa
encaminhou ao governo do Es

tado a proposta de recursos para
o orçamento regionalizado do

ano que vem. Do total de R$ 30

milhões previstos no projeto, a
Região da Amvali será contem

plada com R$ 868.454,78. A in

formação foi dada durante a reu

nião daAmvali, que aconteceu na

última quarta-feira, na sede da en
tidade, em Jaraguá do Sul.

Ontem, no auditório da

Amunesc (Associação dös Mu

nicípios do Nordeste de Santa

Catarina), emJoinville, foi rea
lizada audiência pública para dis
cutir as emendas ao Plano Plu
rianual do Estado de 2000 a

2003 e a proposta orçamentária
para o ano que vem. Página 4

ATuaLIZE
Seus dados para nova edição

da Lista Telefônica de
Jaraguá do Sul e Região.

") Guia
�r' .,''-'0 r'ae.

Listas Telefônicas

ffi1 ITfm!fm IDID
E-inail: ligfacil@netuno.com.br

Ano 81 - W 4.233 - R$ 1,00

rçamento regionalizado deve destinar
$ 868mil àRegião daAmvali em 2000

D1IMAGEM
Hospital Jaraguá

* Ultra·sonografia
* Radiologia Geral e '

Pediátrico
* Tomografia,

Computadorizada
* Angiografia

I

* Mamografia
* Check·up Vip
Centro de Imagem 1

(Junto ao Hospital Jaragui))
Fone: {047} 371..J653

Centro de Imagem 2
R. João Picolli, 216 •

esquina cl Reinoldo Rau
(antigo consultório Dr. João Biron)
Fone: (047) 371-8716

JR CRIAÇÖES

Edson JunkeslCP

Em sete dias de festa, os estandes da 11" Schützenfest ultrapassaram a marca de 60 mil
tiros. Cada vez mais procurada pelos jovens, a herança da tradição alemã se renova,
atraindo competidores em busca do tiro perfeito, garantia de majestade para o atirador.

Jorge Bihr e a filha Celiane de Brito, destaques nas competições estaduais de tiro,
competem na modalidade Carabina 22 e colecionam centenas de troféus e medalhas.

Caderno Extra, página 3, e caderno da Schützenfest

Trêsmortos em acidente

na serra de Corupá

'JoãoMarcatto'
será leiloado

• Por determinação do juiz do
Trabalho da Junta de Concilia

ção e Julgamento de Jaraguá do
Sul, Nivaldo Stankiewicz, o Es
tádio João Marcatto será leiloa
do no dia 19 de novembro. O
lance mínimo é de R$ 700 mil.

'

A decisão é para pagamento de

dívidas trabalhistas movidas por
ex-funcionários do clube, no
valor de R$ 25 mil. Página 12

Os aposentados Enock'
Laurentino de França, 75 anos,

a esposa, Paula Creffin, 59, e o

caminhoneiro Abílio Jacinto da

Silva, 54, morreram na manhã
de quarta-feira (13) em acidente
automobilístico na BR-280, na
divisa Corupá-São Bento do
Sul.-O ajudante do caminhão

Miguel de Oliveira, 43, com
luxação no ombro, foi encami
nhado para o Hospital São José,
em Jaraguá do Sul.

De acordo com policiais ro
doviários, o caminhão perdeu o

freio, batendo no Fusca con

duzido por França.
Página 10

T�'"'

I/neo
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2-0PINIÃÖ CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 16 DE OUTUBRODE 19

o elo perdido
As contradições nas declarações do deputado estadual Ivo

Konell reforçam as críticas de que o objetivo maior das

negociações políticas do PMDB é apenas chegar ao poder,
mesmo sem uma pauta administrativa eficiente ou ideológica
coerente. Ao mesmo tempo que discursa em favor da união das

esquerdas, intensifica as conversas com o PPB, irmão siamês do

PFL, que o deputado tanto abomina
(?). Ao classificar o posicionamento
'ideológico do PT de bobagem,
demonstra que não consegue
distinguir projetos degovernos e

linhas de atuação dos partidos
políticos do Brasil.

Aliás, esse é o grandemal dos po
líticos e, principalmente dos eleitores,
que insistem em votar na pessoa e

não numprojeto administrativo, num
País onde os políticos trocam de par
tido como passarinho de poleiro. É
por essas e outras que o Brasil conti
nua a se arrastar pelos becos dami
séria, da desigualdade social e da

corrupção, iluminados pelas estrelas
do PFL e PPB, que vêm perpetuan-

do-se no poder. O Jogo do PMDB equivale a esperteza do PFL;
quer o poder independente dos aliados e do preço a pagar. Na

crise, sai, sem o menor constrangimento. "O PMDB vai deixar o

governo FHC", disse Konell.
'

O discurso soacomo oportupismo barato. Aproveita a queda
de popularidade do governo para posar de oposição, tentando,
angariar os votos dos descontentes. O governo FHC representa
uma tentativa de reforma do Estado e da economia em aliança
direta com representantes dos detentores das principais alavancas
de poder no País - os banqueiros, os proprietários dos.grandes
monopólios e bancos internacionais, entre outros. Mesmo assim,
conseguiu cooptar a maioria da população para um projeto
administrativo, estabelecido em cima das diretrizes do FMI.

As negociações políticas em Jaraguá do Sul ainda estão

indefinidas. Mesmo participando das reuniões mensais do frentão
� partidos que integram a coligação Mais Santa Catarina -,
PL, ,PPB e PFL estão em compasso de espera. O PL pretende
lançar candidato próprio. O PPB está dividido com relação à

alianças e o PFL ainda busca um nome para encabeçar a chapa.
As legendas posam de noiva no aguardo do príncipe que a

conduzirá ao altar do poder. Todavia, nas conversas de bastidores,
alguns líderes reconhecem a fragilidade e admitem ser apenas
dama de companhia.

É por essas e outras que o deputado Konen tenta conduzir o
, complicado xadrez político. Negocia à direita e à esquerda, bem
à vontade. Na outra ponta encontram-se PSDB e PT. O primeiro
luta paramanter a aliança com o PFL e ampliar o apoio, embora

,

reconheça que poderá ser abandonado nomeio do caminho caso

a administração não tiver a aprovação popular. O PT insiste em
convencer o eleitorado a optarpor uma outra alternativa. Erifrenta
fortes resistências das correntes conservadoras, mas vem

crescendo e poderá ser decisivo nas eleições do próximo ano.

Apesar da distância, pode-se vislumbrar o quadro político do
ano .que vem, basta um mínimo de coerência na análise e de
conhecimento dos líderes. O receio de ser derrotado fará os

partidos unirem-se, engolindo os sapos necessários e prorrogando
os projetos pessoais. O PMDB encabeçatã;',butra chapa, com
grandes chances de ser apoiado pelo PPS, também disputado
pelo PT, que já Iançou o advogado Dionei da Silva como

candidato a prefeito. A políticanacional vai interferir diretamente
nas eleições municipais!. podendo trazer surpresas.desagradáveis. ,
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Foto do Fato

A curiosidade
,

da Ir

Schützenfest é
a corneta dos

Alpes, que vem

atraindo a

atenção (ias
..., pessoas.

Com cerca de

quatro metros,
o instrumento

exótico,

acompanha.o
ritmo da folia

Quempaga irrposo fez seu eterno papel, de bobo

Ganha um celular pré-pago,
quem descobrir onde FFHH esta

va com a cabeça quando anun

ciou que a anistiaparcial conce
dida aos caloteiros de tributos e

" qOS rapinadores do FGTS e do
INSS era "alforria" para os pe
quenos empresários e significava
uma "antiderrama".

No mesmo dia em que benefi
ciou caloteiros e gente que fica
com o dinheiro alheio, seu gover
no tributou os trabalhadores, im
pondo-lhes penas de trabalho for-

. çado para se aposentarem. Mais:
no dia seguinte, anunciou uma

derrama contra os empresários
que pagam seus impostos em dia.

O que FFHH disse não faz
sentido. Quem fez "antiderrama"
foi o Visconde de Barbacena, sus
'pendendo a cobrança de um im

posto extraordinário para cobrir,
o déficit do rei de Portugal: O que
se fez na semana passada foi pre
cisamente uma derrama. Elevou
se a carga tributária para cobrir
o déficit real, que resulta dos ju
ros que se pagam aos gatos gor
dos da banca internacional.
FFHH não alforriou empresários.
Aliviou caloteiros.

Pode-se admitir que uma crise
leve um governo, depois de dois
anos de estagnação econômica,

* Elio Gaspari
a perdoar dívidas tributárias, para
não esmagar as empresas. Quan
do esse é o caso, compete ao pre
sidente daRepública dizer à chol
dra que, lamentavelmente, a ruína',
o obriga a perdoar sonegadores
para conter o desemprego. O
resto é gogó.

FFHH aliviou caloteiros na

razão direta das malfeitorias.

Quanto maior o beiço, maior a

boca rica.
Para se entender o que acon

teceu na semana passada, vale
criar três exemplos, imaginando
se três irmãos. Um trabalha desde
os 18 anos. Paga a Previdência
desde 1974 e esperava se aposen
tar em 2009 com pouco menos

de dez salários mínimos. O go
verno decidiu que ele terá que tra-

'

balhar até 2015 para recebero que
a lei lhe dá direito hoje.

O outro, Zé Bobão, tem uma

pequena empresa. Desde o início
da crise, no início de 1998, ficou
curto de caixa. Decidiu não atra

sar os impostos e tomou dinheiro

empr..estado em banco. Calculan
do-se que devesse R$ 20 mil
mensais entre encargos trabalhis
tase tributos, sua dívida está hoje
em R$ 650 mil.

O terceiro, apelidado de Me

tralha, resolveu lesar a Viúva. Sua

empresa é igual à do Bobí
FFHH deu-lhe desconto na mui
e nos juros de mora, tirou-o d
taxas do mercado e colocou-o �
taxaespecial do governo, a b�
dosa TJLP. Admitindo-seques!
dívida tenha ficado do mesmol

manho que a do irmão, Metr�
pagará juros de 12% (ou menl
que isso). Bobão continuará na�
do mercado, que custa o dobr�

O governo perdoou parte f
dívida de pessoas que se apr
priaram indevidamente de rec�
sos descontados em folha aos tq
balhadores. Gente que pratici
crime. Antes de se discutir co

calma o Direito Penal Mínim
. instituiu-se o Direito Tributá
Mínimo.

O que FFHH fez foi coisa hi
tórica. Alforriou os senhores, t
butou os escravos e lançou u

derrama sobre as empresas q!pagam impostos em dia e n

raspam as contribuições de se

empregados. Nesse ritmo, alca�ça d. João VI, em cujo reina,
cobrava-setaxa dos mendigos fI.
Rio de Janeiro. I

* Jornalista (texto extraí
do Jornal "Gazeta do Povo't
de Curitiba, do' dia 10 de o

tubro)

A rtigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180, As cartas devem cant
no máximo 30 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato, O jornal se reserva o direito

sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00,1 05,755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficina

Rua Walter Marquardt, 1,180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC

,

Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: corpovo êjqs.rnatrtx.corn.br
Os textos e colunas assinalÚJs são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opfniiio do jornd:
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PPBdescartaameaçade 'racha'
noDiretório de Jaraguá do Sul+- "Minha preferência é pela

aliança à esquerda, mas quem vai
decidir é a Executiva. Entretanto,
não podemos ficar à mercê das im
posições do PT. Até porque, a insis
tência ideológica é uma grande bo
bagem." (Deputado estadual Ivo Ko
nell - PMDB - sobre as negocia
ções com as demais legendas de Jara

guá do Sul às eleições do ano que vem)

Líderes dizem
que é muito
cedo para se

discutir aliança
Jaraguá do Sul- As princi

pais lideranças do PPB no Muni

cípio foram unânimes em afirmar

que não há nenhuma divergência
interna, conforme informações
divulgadas nos últimos dias. O

presidente do Diretório municipal,
vereadorWigandoMeier, descar
tou inclusive desavenças com o

vice-presidente, José Carlos

Neves, o Gê. Segundo Meier, Gê
apenas comentou sobre conver

sas com o presidente do PMDB,
vereador José Antônio Schmitt,
afirmando ser contrário à ante

cipação de acordos políticos.
- Disse a ele que não estáva

mos negociando nada, mas con
versando sobre uma possível ali
ança para o ano que vem. O PPB

vai avaliar as propostas e os

projetos para a cidade e submetê-
- los à Executiva. Se, eventual

mente, o PMDB apresentar um

projeto que o PPB julgue ser o

melhor, vai encampá-lo - de-

"Sou favorável à formação da

Frente Popular em Jaraguá do Sul
incluindo o PMDll. Mas com um programa de governo conjunto,
priorizando o social." (Presidente do Diretório do PT de Jaraguá
do Sul, Dionei da Silva, comentando a possibilidade da legenda
coligar-se com o PMDB do deputado Ivo KonelI)

"De ilusão também se vive." (Vereador Moacir Bertoldi .:_ PPB
- comentando a possibilidade de vir a ser presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul)

Tranqüilo: Meier garante que não há divergências

c1arou, informando que da con

versa com Schmitt participaram
o presidente microrregional da
legenda, Luiz Antônio Grubba, e
o vereador Moacir Bertoldi, pré
candidato a prefeito do partido.

Grubba foi enfático ao afir
mar que o PPB não está nego
ciando coligações com nenhum

partido-, Sobre as reuniões men

sais com os partidos que integram
a coligação Mais Santa Catarina,
disse que "não se tratou ainda das

eleições do ano que vem". Na opi
nião dele, é muito cedo para dis-

cutir alianças. "Não há divergên
cias no PPB. São inverdades. O

que acontece é a colocação de um
ou outro, mas nada de imposições
ou desavenças", garantiu, afir
mando que Bertoldi é candidato
a prefeito pelo partido. ,

Bertoldi classificou as infor

mações de fofocas. Ele revelou
inclusive que o vice-presidente do
Diretório municipal disse ser

favorávelà coligação do PPB com

o PMDB, desde que o PPB en

cabece a chapa majoritária. O ve

reador negou também que o

partido esteja dividido em

duas alas, uma liderada por
Meier, e outra pelo ex-depu
tado estadual UdoWagner e
pelo vice-presidente do Dire
tório. "O Udo está totalmente

fora do processo pol:ítico de

Jaraguá do Sul", frisou.
MEDO - O PPB não

quer repetir a crise experi
mentada no final de 1996,
que culminou na desfiliação
de aproximadamente 11 à
membros do partidono final
do ano. seguinte, entre eles,
os vereadoresCarione Pava

nello e Gilrnar Menel, o ex

prefeito Victor Bauer e o ex-'

vice-prefeito SigolfSchünke.
Na época, Pavanello

creditou a crise ao então
deputado estadual trdo:
Wagner. "Faltou ao depu
tado compromisso com a

legenda", disse. Às vés

peras da eleição municipal
de 1996, Wagner aban
donou a coligação PMDBi
PPB e declarou apoio ao

candidato do PFL, Geraldo,
. Werninghaus.
A posição dividiu o partido,
que acabou sofrendo inter

. venção da Executiva esta
dual, presidida por.Wagner.

"Basta deste governo que se recusa a taxar os mais ricos, que
aumenta os impostos dos assalariados, que ataca os direitos

conquistados pelos trabalhadores, que não faz a reforma

agrária." (Deputado tederal Carlito Merss - PT - criticando a

proposta de cortes nos investimentos para cobrir o rombo de R$
2,4 bilhões no orçamento, depois que o Supremo Tribunal Federal

impediu a cobrança previdenciária de servidores inativos)

"O PL está se excluindo sozi- -+

nho, à medida que o seu presidente
declara que será candidato a

prefeito. Se ele será candidato, não
vai querer discutir alianças."
(Presidente da Câmara de Jaraguá do

Sul, Alcides Pavanello - PFL -,
sobre a possibilidade de se criar a

coligação Mais Santa Catarina no

Município)

"Se não tivéssemos lançado
candidato, aí sim o PL seria elegado. A experiência já nos provou
isso. De graça o PL não vai participarda coligação." (Presidente
do Diretório do PL, Heins Raeder, justificando as declarações)

�\�"öSegu�()S
372-0922

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

EDITAL
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, por este Edital, todos os eleitores filiados

ao Partido da Social Democracia Brasiíeira- PSDB, neste Município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL que será
realizada no dia 24 (vinte e quatro), com inícioàs 9 (nove) horas e encerramento às 11 (onze) horas e 30 (trinta)
minutos. na rua Paulo Cardoso. s/nº, Câmara de Vereadores de Massaranduba, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA

a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído de 31 Membros e de 10 Suplentes;
IJ) Eleição, por voto direto e secreto, de Delegados e respectivos Suplentes à Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho de Etica e Disciplina, constituído de 5 (cinco) membros eletivos e igual número de
suplentes.

, Na mesma data serão eleitos a Com issão Executiva Municipal e seus Suplentes, e os membros efetivos e

suplentes do Conselho Fiscal, em reunião do Direlôrio Municipal eleito, convocada por este edital para as 12

.
(doze) horas, 0.0mesmo local.

Massaranduba, 11 de outubro de 1999.
CÂMARA

MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SULMario Femando Reinke

Presidente da Comissão Executiva Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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·Amvali receberá R$ 868mil
do orçamento regionalizado
Regiãovai
repetiras
reivindicações
do ano passado

Jaraguá do Sul - Se de

pender da Assembléia Legis
lativa, o orçamento geral do
Estado deverá destinar R$ 30
milhões para o orçamento
regionalizado. Deste montan

te, a Região da Amvali (As
sociação dos Municípios do

'

Vale do Itapocu) vai receber

R$ 868.454,78. A informação
foi divulgada na tarde de

quarta-feira, durante reunião
da Amvali. A proposta da

Assembléia Legislativa foi

encaminhada ao governador
Esperidião Amin (PPB), que
poderá vetar parte, reduzir o

valor ou 'alterar o projeto.
A proposta do orçamento

regionalizado foi idealizada

pelo então deputado estadual
Carlito Merss (PT), hoje de

putado federal, tendo como

objetivo democratizar a dis

tribuição dos recursos do or

çamento do Estado. As reivin
d icaçõe s dos municípios e

regiões são discutidas em au

diências públ icas setoriais,
que elencarn as prioridades a

serem incluídas no projeto.
A distribuição dos recur

sos para o orçamento regio
nalizado obedeceu o seguinte
critério: 20% dO.total- R$ 6
milhões - em partes iguais

Edson JunkeslCP

Esperança: prefeitos discutem orçamento regionalizado

FONE/FAX: (047) 373-0027

aos 293 municípios, resultan
do em R$ 20.477,82 para cada

um; outros 20% proporcional
à área de cada município; e

60% - R$ 18 milhões -

divididos aos municípios de

acordo com a população. A

secretária-executiva da Am

vali, Maria Tereza Nora, lem
brou que no ano passado a

distribuição foi apenas per

capita.
De acordo com ela, os mu

nicípios da Amvali 'vão repetir
as rei vindicações apresen
tadas no ano passado, já que
não foram atendidas. "Por

falta de gerenciamento, os

recursos destinados ao or

çamento regionalizado para
este ano não chegaram às

regiões. Desta forma, a Am

vali decidiu reapresentar as

reivindicações", explicou,
acrescentando que Schroeder
incluiu ainda a aquisição de

uma retroescavadeira e re

cursos para pavimentação.
Na manhã de ontem, no

auditório da Amunesc (As
sociação dos Municípios do

Nordeste de Santa Catarina),
em Joinville, foi realizada
audiência pública para dis
cutir as emendas ao Plano

Plurianual do Estado de 2000
a 2003 e a proposta orça
mentária para o ano que vem.

O evento reuniu prefeitos,
secretários municipais, o

presiderite da Assembléia

Legislativa, Gilmar Knaesel, e
o presidente da Comissão

Coordenadora do Orçamento
Regionalizado, deputado João
Rosa (PTB).

Por que fazer um

curso de Montagern
e Manutenção de

Microcomputadores?
* Prestar assistência técnica;
* Para abrir o seu próprio negócio;
* Destacar-se na concorrência do mercado de trabalho;
* Conhecer como funciona um Microcomputador;

. ,,1).(i��sU! - CURSO PRÁTICO PARA INICIANTES
\\M\1 Po

.

_ CURSO INCLUINDO PENTIUM II

,ç�
;"
C;;;��SENAI

Inscrições até o dia 22/10/99
Ligue: O xx 47370-7722 _ Rua Isidoro Pedri, 263

Jaraguá do Sul - SC
Turmas manhã
tarde ou noite

Uma entidade que se intitula União Jaraguaense está denunciando,
via Internet, o que classifica de "máfia para tirar dinheiro das

pessoas". Trata-se das dezenas de radares espalhados pelas
rodovias da região.

Segundo a entidade, os radares foram criados para garantir a
segurança nas rodovias, e não para multar.

No endereço: união.jaraguá@zipmail.com.br, existe um link que
mostra a situação em Blumenau, onde os motoristas têm perdido à

paciência com tantas multas.
- Aqui, em Jaraguá do Sul, ainda não sentimos muito essa
situação, mas em Blumenau está um horror. Se não tomarmos

cuidado e ficarmos de olho, logo teremos o mesmo problema
aqui, temos de fiscalizar esse tipo

de situação para não sermos prejudicados e pagar a conta - diz
um trecho da denúncia.

Alerta
A União Jaraguaense informa
que o preço dos combustíveis
em Jaraguá do Sul estão

superiores à média nacional.
De acordo com ela, o preço
máximo da gasolina em

Curitiba é de R$ 1,168;
Goiânia R$ 1,144; Fortaleza
R$ 1,159; Belo Horizonte R$
1,163; Recife R$ 1,174; São
Paulo R$ 1,178; Salvador R$
1,180; Maceió R$ 1,207; Bra
sília R$I,239; Rio de Janeiro
R$ 1,285, enquanto que na

cidade a média é de R$ 1,370.

Proposta
A entidade sugere que o

consumidor verifique o preço
do combustível, não só da

gasolina, do áleool e do diesel,
mas também do gás de cozinha

nos postos para que seja
elaborada uma tabela com os

valores.
- A gente monta uma tabela de
todos os postos de Jaraguá do

Sul, divulga e boicota os com

preços mais altos. Se nós nos

unirmos, conseguiremos preço
mais justo - garante a União

Jaraguaense.

Projeto
Se depender do presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, Aleides
Pavanello (PFL), o acordo para a eleição do novo presidente da
Casa para o ano que vem será mantido. O PSDB assumirá a

presidência.
Pavanello não diz, mas fontes garantem que o objetivo é fortalecer
a coligação com o PSDB às eleições municipais do próximo ano.

Nasurdina

Lideranças do PFL e do PSDB
trabalham com a hipótese de
fazer do vereador Moacir
Bertoldi (PPB) o próximo
presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul.
Uma fonte do PSDB garantiu
que as negociações já
ultrapassaram a fronteira da

hipótese e está sendo
discutida conjuntamente.
O objetivo é reforçar a possível
aliança das três legendas para o
próximo ano.

Aliás
As negociações entre PSDB/
PFLlPPB vão mais além das

eleições municipais do ano que
vem. Segundo lideranças, a

eleição de 2002 está na pauta
das reuniões mensais.

- A proposta é estender a

aliança até a eleição de 2002.
Dois partidos indicam os

candidatos a prefeito e vice e

apóiam o candidato a deputado
do terceiro - revelou uma

fonte, que pediu para não ser

identificada.

Convergência
Dirigentes do PT e do PPS- de Jaraguä do Sul estiveram reunidos
na noite de terça-feira, no Sindicato da Construção Civil, para

.negociar a aliança às eleições do ano que vem.

De acordo com o presidente doPT, Dionei da Silva, as legendas
têm um ponto em comum: estão dispostas a formar a Frente

Popular, incluindo o PMDB, mas não aceitam nenhum partido
considerado de direita.

�ADDlMakler�
ÉMAlsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

.

sua sequrança e tranqüilidade.

l"iO�Oço
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,N\)f,Rß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretaria propõe barreiras
contra aSigatokaNegra emSC

Parabéns, Professor!
O SINPRONORTE homenageia a todos os
professores, reafirmando sua constante luta

para que sejamos valorizados e reconhecidos
como profissionais imprescindíveis para se

promover uma educação honesta, de qualidade
e universalizante.

Professor, A força do nosso direito está no

poder da nossa união.

. Doençajá
atingiu os

bananais do
MatoGrosso

pela Cidasc, que deverá apresen
tar alternativas de combate e defi
nindo medidas de controle e fis

calização da entrada e saída de

bananas do Estado.
O secretário da Ascaban (As

sociação Catarinense de Banani

cultores), Alcibaldo Germann, in
formou que a doença alcançou os

bananais brasileiros pelo Norte,
proveniente da Costa Rica, Equa
dor eColômbia. HA doençajá atin
giu Mato Grosso e avança cerca

de 50 quilômetros por ano", in
formou, lembrando que a Siga
toka Negra poderá inviabilizar a

bananicultura catarinense.

Sigatoka Negra - mal de origem
asiática que ataca as plantações
de bananas - em Santa Catarina.

A doença, que já atingiu seis
estados brasileiros, é causada, por
um fungo que ataca as fcilhas das

bananeiras, podendo representar
prejuízos aos bananicultores da

RegiãoNorte do Estado, uma das

principais atividades econômicas
do litoral Norte. A plantação é fei
ta por cinco mil agricultores, nu
ma área de 26 mil hectares, ge
rando cerca de 30 mil empregos.

Na oportunidade, foi aberto o

10 Encontro Sul-Brasileiro sobre
a Sigatoka Negra, promovido

Joinville - O secretário es

tadual de Agricultura, Odacir
Zonta, e o presidente da Cidasc

(Companhia Integrada de Desen
volvimento Agrícola de Santa Ca

tarina), Fernando Driessen, assi
naram na tarde da última quinta
feira, no Restaurante Rudnick, o

protocolo de bar
reira sanitária da

I"tyP;I,JNORTE I
www.sinpronorte.org.br

I N' T E R C Â M B I O
A SIS PRO'MOVE PALESTRAS SOBRE:

* HIG'H SCHOOl
* PROGRAMAS ESPECIAIS PI

UNIVERSITÁRIOS
* PROGRAMAS DE FÉRIAS E

CURSOS DE IDIOM.AS 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 programa, 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-intercambio.com.br

,-��IEIl.III-�-------------,
O O diretor de Marketing da Promotur de Joinville, Gilmar Pedro de Souza, I
fez palestra na noite da última quarta-feira, no auditório da Aciag (Associação I
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim), abordando o tema "Turismo I
bom, negócio para todos".

.

I
O A Aciag promoverá no próximo mês missão empresarial às montadoras 'Audi e I
Renault, em São José dos Pinhais, no Paraná. I
Maiores informações com Renato Silva, na Aciag. I
O Representantes'das associações comerciais e industriais da Região do Vale :do Itapocu, prefeitos e empresários reuniram-se na noite da última quinta
feira, no auditório da Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de I
Guaramirim), com o relator do PPA (PlanoPlurianual), deputado federal Renato I
Vianna, para discutir as propostas de investimento na região. I

: O No Brasil, 1 % dos mais ricos embolsa 13,8% da renda total, enquanto que 50% :
I dos

mais pobres fica,m com apenas 12,1%.
. I

I O O gerente de Recursos Humanos da Metalúrgica Menegotti, Mauro Minelli, I
I informou que as aulas do Projeto Educação do Trabalhador iniciam na segunda- I
I feira (18).

. I
I
Em Jaraguá do Sul, o curso acontece na sede da empresa, e em Schroeder, no ILNúcleo�ança��Ensino�pletiv� � �

COMUNICADO
Sr. Ivo Largura comunica que foram furtados de seu

bolso um talonário de cheques do Banco Itaú, conta
17411-7, em branco, cédula de identidade, carteira
nacional de habilitação, CPF, R$ 255,00, diversos

cheques de terceiros. Conforme Boletim de

Ocorrência nº 730/99.
intercâmbio cultural
student information service

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GEB-SÁiIzADÖ
.

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - eEP 89251-470 =Fone: (047) 371-751lIFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul- se - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.cöm.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. com suas caretas e

, Artista Rubens Fr�nco, , ma das divertidas
b

. cadeiras inUSItadas, e u

rut ., ,Ç,est
t ço�es da Schutzen},
ara <>

...
::: ,...� Jaraguá do Sul e

O sósia do Rodolfo velD. za" exclusiva com a

. a "entreVlS .

conseguIU um
.. ,Ç, t Josiane Tltz

. d Ir Schutzen}es ,

Ramha a
,

1'1\ ).\ •••••••••••
I

C.Ne. Cine Mueller I: o paizão* (livre). I
Horários: ISh. 17h. 19h. 21h.

'

I* Excepcionalmente no sábado. às 2 I h. avant-premiére com o

Ifilme O sexto sentido (14 anos).
C.Ne. CineMueller 2: Ausün Power=-O agente "Bomf� camà I
(12anos). IHorários: 14h30. I 6h 15. ISh. 19h4S. � I h50.

C.Ne. Cine Mueller 3: A bruxa deBlair (14 anos). I
Horários: 14hI5.16h.18hIO.20h,22h. I

I'
I
I

•••••••••• C· I )'1 E
": O SEXTO SENTIDO

I
- Direção: M. Night Shyamalan

.

I
- Estrelando: Haley Joel Osment e BruceWillis

I - Gênero: Ficção
I Sinopse
I Nesse arrepiante thriller psicológico, o menino

I Cole Sear (Haley Joel Osment), de oito anos, é

I assombrado por um tenebroso segredo: ele vê
, BLUMENAU

I fantasmas. Cole se toma um canal relutante e C.Ne. Cille Neumarkt I: A bruxa de Blair (14 anos)

I assustado para as visitas daqueles que têm Horários: 14h. 16h. 18h. 20h. 21h45

I
O sexto sentido ( 14 anos)

Problemas não solucionados e surgem das IHorários: 21 h4S - pré-estréia •

I sombras. Confuso com seus poderes paranorinais, C.N e. Cine Neumarkt 2: Mauá - o Imperador e o rei (livre) I
I C I'

. .

d
Horários: 13h45. 16h20. 19h. 21h35 I

I
O e e muito Jovem para enten er sua missão, é '

C.Ne. Cine Neumarkt 3: o paizão (livre) I
I· muito, assustado para contar .a qualquer pessoa Horários: 15h. 17h. 19h. 21h

IS.obre s.uas angústias, com exceção do 'psicólogo
C.,N,e. Cine Neumarkt 4: Ausün Power - O agente "Bond" I
cama (12 anos). I

I
infantil dr. Maleolm Crowe (Bruce Willis). Horários: 15h15. 17hI5.19hI5,2Ih15

I' Conforme
dr. Crowe tenta descobrir a terrível C.N.e. Cine NeU/TUIrkt 5: Por trás do pano (livre) I

Horários: 14h45. 16h45. 18h45 I
I
verdade sobre as habilidades sobrenaturais de Thdosobreminha mãe(14anos) I
I Cole, a conseqüência para o paciente e seu Horários: 21h

IG.N.e. Cine Neumarkt ô: nOandar(14anos)

• terapeuta é um choque que desperta ambos para Horários: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 •
• algo angustiante e inexplicável. Programaçãoválidaparaoperiodode 15a21110. I
••••••••••••••••••••••••••••••••••

JOINVILLE

[JXi9;Urf�#a;ii;
Para quem ainda não foi
aos pavilhões do Parque
Municipal de Eventos
curtir a 11 a edição da

Schützenfest, ainda restam

dois dias para dançar ao
ritmo das bandas típicas
alemãs. Hoje (16), no
Pavilhão A, se apresentam
as bandas Moacir e seu

Conjunto (21h) e Alpen
Yuppies Oh). Já no

Pavilhão B, bandas Safira
(21 h) e Bavária (I h). No
domingo (17), no Pavilhão
A, Alpen Yuppies (-12h),
XV Show (13h), Baden
Blu 06) e novamente a

banda alemã, Alpen
Yuppies (20h).
Boa festa!

CENTERRSOM
. DISQUE·LANCHE
371-5309

�.

CD'•• plSCOS .• FITAS

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

Na semana em que
comemoramos o Dia das
Crianças, que tal dedicaJ't;
alguns minutos do nosso

precioso tempo para cert
questionamentos. Será qu
adultos estão realmente
cuidando de nossas indeí

crianças? Como aceitar q
milhões delas ainda mom

de fome num mundo
recheado de terras produn
e de comprovados

. desperdícios de alimento!
devido ao mau

armazenamento? Que" b
exemplo de comportamen
estamos dando a elas:

assaltos seguidos de mon
guerra pra todo lado,
corrupção, governantes e

autoridades da lei envolvi
em tudo quanto é tipo de
crime, o poder dos trafica
amedrontando a populaça
assassinos do trânsito
matando famílias em nass

estradas, a mídia como un

todo enaltecendo o apelo
sexual e invertendo a oidt
dos valores. Proliferam as

manchetes nas quais a bu

pelo dinheiro não tem lim

O "ter" em primeiro piam
o "ser" em segundo. Para
onde estamos indo e que
mundo queremos deixar p
essas crianças?
Nas classes média e alta,
crianças trocaram as

brincadeiras sadias e criatÍ1

por jogos de computador e
videogames. Tem escola qv
sente orgulhosa em afirmar

que possui dezenas de
computadores e se esquece
deixou a área de lazer abas

nada e está criando robôs.

São apenas alguns -

questionamentos. Refletir
sobre o assunto é oportun
Agir para construirmos un

mundo melhor para nossa

crianças, é necessário.

lS'�LABO��
laboratório de AnálisesClínicas I

1989-1999
10 ANOSA SERVIÇO D

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

GuBramirim - 373-038!
Scbroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cultura - lazer - entretenimento

Edson JunkeslCP

Ed.uce.dcres
trOCQm id.éiQS

a qualidade dos
trabalhos -, conta a

secretária de Educação,
Isaura Silveira, A mostra
envolve o ensino

'

fundamental e a

educação infantil, mas os

projetos foram
desenvolvidos em todas
as áreas de
conhecimento, "Temos
desde projetos
pedagógicos e de

educação infantil até
trobolhos na área de

administração escolar",
comemora, Ela acredita

que o grande mérito da
mostra é promover a

integração, a
possibilidade de todos
conhecerem o que vem

sendo desenvolvido no

setor,
A apresentação das
oficinas transcorreu
durante todo o dia, com
pausa para atividades
culturais - apresentação

Criatividade e

experimentação.
Baseados nesses

princípios, funcionários e

professores da rede

municipal de ensino

apresentaram seus

projetos na 32 Mostra de
Trabalhos em Educação,
promovida no dia 8, no
Caic (Centro de Atenção
Integral à Criança e ao

Adolescente) Hans
Gerhard Mover.
Incentivadora do

capacitação através da
troca de idéias para
aperfeiçoamento das
técnicas educacionais, a
mostra reuniu mais de 800

profissionais da área -

serventes, protessores.
auxiliares de biblioteca,
diretores e afins - em 17

oficinas, onde foram

apresentados 97 projetos,
, de 36 estabelecimentos
de ensino,
- Ficamos surpresos com

Oficina de arte: professora experimenta dá aulas sobre Van Gogh no jardim de infância

Pedagógicas, feira
intermunicipal promovida
pela Ferj no dia 18 de
novembro, De acordo
com o professor João
Gascho, coordenador do

ProjetoProfessor
Competente, outros três
municípios da região
participarão do evento,
que terá como sede o

Sindicato do Vestuário,

Independentes de
Jaraguá do Sul);
"vlvornor r de Mário
Karing;e"Refiexosde
outono", coletãnea

que a estudante
Vanessa Marchiori
Deretti integra,
Dois trabalhos
selecionados vão

participar da Mostra de

Experiências

de danças, declamação
de poesias e exposição
de trabalhos manuais,

ortes plásticas e

artesanato, Professores

aproveitaram o espaço
cultural para lançamento
dos livros "Poetando e

contando", coletânea de

poesias organizada pela
Apeijas (Associação dos
Poetas e Escritores

Fabricamos tambémmóveis em aço sob medida como:

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CESJS participa da 23Mostra Interna
de Universidades de Santa Catarina

o Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul (CESJS/
FERJ) participou na

semana passada da 2a Mostra
Interna de Universidades de
Santa Catarina,
realizada no Colégio S.O.S,
em Blumenau. O evento faz

parte de um

trabalho de orientação
vocacional e profissional
desenvolvido pela
direção daquela instituição de
ensino junto aos alunos do

segundo ano

do ensino médio regular.

Segundo Nívia Kuhn, do setor

de orientação vocacional e

profissional do
,

Colégio S.O.S, os alunos
puderam comprovar pela visita
aos estandes os

cursos e serviços que vêm
sendo oferecidos pelo CESJS.

·CESJS promove exposição de Guido Heuer

O Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul (CESJS)
promove até 30 de outubro
duas faces do trabalho do
artista plástico Guida Heuer,
umdos
mais conceituados em-Santa
Catarina. A exposição pode
ser vista de segunda a sexta

feira, das 8 às 22 horas, no
hall de entrada das salas de
aula e no piso superior do
bloco D. Os trabalhos já foram

expostos na

Oficina de Arte de Jaraguá do
Sul. A exposição está dividida
em duas etapas. A primeira
tem um caráter pedagógico e

já-percorreu escolas de ensino
fundamental onde o próprio
artista desenvolveu
técnicas de compreensão das

peças, principalmente as

abstratas, junto aos

professores para que estes,

posteriormente, .as
repassassem aos seus alunos.

Segundo a professora Celaine

Fotos: Divulgação

Refosco, a segunda etapa é
uma pequena demonstração
dos trabalhos desenvolvidos
pelo artista ao longo dos,
últimos anos. "Já que as

pessoas não visitam as

exposições, trazemos as

exposições até elas", explicou
a professora. Esta é a segunda
exposição que o CESJS realiza
neste segundo semestre. A

primeira foi o 9° Salão Estadual
Universitário de Artes

Plásticas, realizado em agosto.

A exposição do artista plástico Guido Heuer fica aberta até o final deste mês

CESJS abre inscrições para
cursos da Apeei

Estão abertas as inscrições
para os cursos da Ação de

Promoção ao

Empreendorismo e à

Competitividade Industrial
(Apeei) que visam à

ampliação do entendimento
pela população do atual
contexto sócio-econômico e

das possibilidades de ação
das comunidades locais,
com

vistas ao seu

desenvolvimento. As

inscrições são gratuitas e

podem ser feitas das 8
horas às llh30 e das 13h30
às 21h30 na Coordenação
de Extensão do CESJS. O
número de vagas é limitado
em 80 candidatos que serão
divididos em duas turmas.
Os cursos são realizados
com recursos

oriundos do Fat (Fundo de

Amparo ao Trabalhador). '

Serão beneficiadas, as
pessoas que estiverem

desempregadas advindas
do setor industrial,
pequenos e micro

produtores, candidatos ao

primeiro emprego, articula
dores municipais, membros
do conselho diretor,
estudantes universitários e

de escolas técnicas,
agentes de

,

desenvolvimento,
trabalhadores autônomos e

profissionais liberais. Este

projeto será realizado
através do convênio entre

a Funitec (Fundação da
Ciência e Tecnologia) e a

Fundação Educacional
Regional Jaraguaense _

Ferj ..

Perspectivas da nova
Diretoria do DCE

Nosso sonho é grande, ele
surgiu da vontade de viver, de
sentir com todos os sentidos a

liberdade, ajustiça, a
democracia plena. Nosso
sonho é pela vida, pela alegria
de ver as crianças felizes, os
jovens crescendo com

igualdade de direitos e com a

certeza de que os projetos
futuros serão tão grandes
quanto a esperança que
alimenta o seu

despertar. diário. Para servir
este sonho, a gente não teme

trilhar caminhos duros,
enfrentar .batalhas de peito"
aberto, mesmo que isso não

signifiqueque
logo ali adiante as coisas serão
como queremos. O meu, o

nosso sonho não começou
ontem, ou há alguns dias, ele
está sendo perseguido há

muito, muito tempo. Este
refere-se à organização,
participação e envoÍvimento de.
todos os acadêmicos por um
Brasil melhor e uma sociedade
justa e

igualitária. Metas principais
para a gestão 99-2000: -,
Integração entre acadêmicos -

Através de seminários,

exposições, jogos, e outros; -

Integração acadêmicos e

comunidade - Através de
trabalho social e projetos de

resgate à cidadania; - Almejar,
um ensino de qualidade.
Composição da nova diretoria'
Presidente: Justino Pereira da
Luz
Curso/fase: Letras
Licenciatura / 6",Fase
Vice-Presidente: Lucimara
Anacleto
Curso/fase: Ciências
Contábeis / 2a Fase
1 a Secretária: Mara Regi.na
dos Santos
curso/fase: Pedagogia / 4a
fase
2° Secretário: Diogo de Freitas
Romais
Curso/fase: Arquetetura e

Urbanismo/vi" fase
1 ° Tesoureiro: Ermelindo
SchuHe
Curso/fase: Administração / 6"
fase

o.
•

2° Tesoureiro: Airton C.
I

Rodrigues
Curso/fase: Tecnologia em

.

Mecânica / 3" Fase
Sabemos que o passo só
cansa quando não alcança sua

rebeldia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mira: tradição germãnica leva a família toda às competições. Jorge e CeJiane colecionem troféus e m-ed;llhas

Destruidores de alvo
Mais de 60 mil tiros. Chumbinho, Flecha ou

Carabina, a escolher, movimentam os estandes da

Schützenfest, fazendo jus ao nome da festa. Às
portas do século 21, os atiradores já não usam as
armas para autodefesa, como na Idade Média.
Cultivam a prática como esporte. Valorizam a

competição e colecionam troféus e medalhas.

Graças à herança da tradição alemã das sociedades
de caça e tiro, fazem com qut:; Santa Catarina seja
destaque nacional no esporte e conservam o traço
forte das sociedades germãnicas.
Todos os anos, a exposição da Shützenfest

homenageia os atiradores mais antigos,
colecionadores de medalhas e- troféus. Mas a prática
.nào tem idade. Cada vez mais cresce o número de

jovens nas competições. "É a meta de acertar que
desafia, por isso a competição é muito atraente",
opina o presidente da comissão organizadora da
festa, Edelberto Schwanz.
Há casos em que a família inteira compete. Jorge
Bihr é o 'chefe'de uma família de cinco atiradores.
Genro de Leopoldo Barg - um dos atiradores mais

, famosos na história jaraguaense, falecido em junho
- ele se encarrega de guardar os prêmios da mulher
e dos filhos. A filha Celiane, 22 anos, é a única
mulher a disputar os Jogos Abertos de Santa
Catarina. Ela disputa o torneio geral com os homens
porque as competições estaduais não possuem
categoria Feminina., Nem por isso se intimida. Na
última edição, grávida de seis meses, conquistou
primeiro lugar no torneio individual modalidade
Carabina Ar.

caso. O melhor tiro do dia. durante o período da
festa, garante o troféu à majestade. "Desde o

momento que abrimos até o final da noite tem gente
atirando:', conta Schwanz. O tiro recuperou seu

prestígio na festa jaraguaense com a montagem de '

um estande próximo à entr.ada. "Antes só havia
estandes lá no fundo, pouca gente participava",
lembra o presidente.
O torneio é dividido nas modalidades Juvenil, Carabina
22, Chumbo e Seta. As três últimas possuem categoria
Feminino e Masculino. Para tornar a concorrência mais

justa, membros de sociedades não disputam com

turistas. Além dos prêmios de primeiro, segundo e

terceiro lugares, o atirador pode receber medalha
atingindo a marca 10,7. "Essa marca é considerada um

bom tiro e já garante a medalha", explica o

coordenador de Tiro, Walter Guetzke.

MELHOR MARCA - Na Schützenfest, quem tem a

mira mais certeira vira rei. ou rainha, conforme o Criação:RolandJenssen Ioi um dos mentores da Schützenfe�t
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�HAPA1)A 1)0$ qll'HA�E$
Guimarães

ViSÃO HISTÓRICA
Situada no coração da
América do Sul, a cidade de

Chapada dos Guimarães foi
fundada no final do século 18

pelas mãos dos bandeirantes

que chegaram ao Mato
Grosso em busca de fortuna.

Apesar de ser tão antiga.
Chapada continua pequena e

pacata. Possui, ao todo,
apenas 12. mil habitantes,
metade deles vivendo
humildemente na zona rural.
Na verdade, o que agita a

cidade é o movimento dos

turistas que vão em busca de

atrações naturais.

CURIOSIDADE
Parece mentira, mas é pura
verdade! A chapada é uma

terra pródiga em mutações.
Diz-se que há cerca de 500

milhões de anos, o contine
vivia uma era glacial e a

região estava coberta por
uma camada de' gelo. Cem Imilhões de anos depois, vei
um mar. Que ao longo do

tempo virou deserto e depo
floresta, fonte de alimentos
para os dinossauros - iss
há 70 milhões de anos. Co

soerguimento da Cordilheir
dos Andes, ao longo de tod
o continente, houve o

afundamento do que hoje é -

planície pantaneira e a subi
dos degraus que limitam o

Planalto Central. Assim
nasceu a Chapada.

PAREDÕES QUE
IM P R E S.S.I O N AM
A natureza revela surpresa
espantosas! Que
transformação radical! Tal

transformação é evidente n

conchas, encontradas no

chão, fossilizadas na argila
nas rochas dos 46 sítios

arqueológicos cadastrados,
cheios de inscrições rupesn
de povos que passaram por
ali há cerca de 10 mil anos.
Mas os belos cenários fican -

por conta dos paredões de
arenito. Nem a famosa
Cachoeira Véu da Noiva,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se uma geladeira
industrial com capacidade
para 1 boi, com 3 portas, ,

semina va, com pouco uso.

Tratar aqui no
CORREIO DO POVO
ou pelo telefone:

370-8649.

Girassollmóveis aluga casas

com 2 e 3 quartos, próximo
Posto 'Mercolle. Bairro Água

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

Vende-se casa de 32m2
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.

Vende-se terreno na Figueira -

Lot. Divinópolis, 495m2. Valor
R$13.000,00.Tratarpelo
telefone 371-3724, com

Walter.

Vende-se forno de Padaria

Super Fecta Bandeirantes,
Três câmeras.

Contato 372-2100.
'Barbada'.

Vende-se um acordeão escala
eslétrico. ValorR$ 600,00.

Tratarpelo telefone: 372-2784

�11"ß!'L1�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009

Vende-se casa de alvenaria
com 90m2; com garagem e

com linha telefônica. Lote
16x36. Bairro Rio Molha.

Tratarpelo telefone 370-8222.

Vende-se equipamentos
para confeitària (balcões,

freezer, tritedelre).
Tratarpelo telefone
376-0002, com Tânia

.

Vende-se terreno no
Francisco de Paulo.

Tratarpelo telefone 372-2161.

Precisa-se de pessoa para
cuidar de uma pessoa idosa.

Tratarpelo telefone 371-5598.

- -

DOMINGAO DO FAUSTAO
.

Estaremos novamente representando nossa
II cidade no Programa do Faustão, da Rede

Globo, do dia 14/11, na cidade do
Rio de Janeiro.

Quem desejarparticipar da Caravana, favor
entrar em contato com Tânia pelos telefones

371-8772 ou 975-1640.

NOTA DE AGRADECIMENTO
A Comunidade de Schroeder I, Vila

Amizade, agradece a Prefeitura, Assoe.
de Moradores, o Bar do Gaúcho e todas
as'pessoas envolvidas na homenagem do

Dia da Criança.
Foram distribuídos cáchorro-quente,
refrigerantes e balas para todas as

crianças.
Obrigado a todos!

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

VENDAS

CASAS

101 - Alv. c/142,00m', NUM TERRENO de 456.00m'. na VILA LALAU - RS 69.500,00
102 - Alv. C/270,OOm' - no Alio - CENTRO - 1 suite + 3 quartos + 1 bwc, salas jantar/ estar
cl lareira, permuta cl apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - TOMAZ FRCO. DE GOES, em alvenaria c/3 quartos + dependência de emp.
105 - Alv. - SCHROEDER c/1Offm'. terreno c/ 450m' - RS 12.500,00 - OFERTÃO
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA c/2 suites - bem localizada - RS 60.000,00
107 - Alv. LOT. CHAMPAGNAT· AMIZADE - RS 53.000,00
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA.- semi-mobiliado - RS 55.000,00 !Troca por
Imóvel em Jaraguá do Sul, Carro - Bem negociável
109 - LOT. PRADI- JGUÁ ESQUERDO - sobradoem construção- RS 60.000,00
110- Alvenaria c/ piscina no CZERNIEWICZ - RS 68.000,00

111 - Sobradopraiade Itajuba - RS 60.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 23.000,00 - OFERTÃO
113 - Em construção; num terreno de 1.391 ,25m' - RS 38.000,00
115 - Alv. Fundes da Chácara do Fruel- RS 38.000,00
116 - 2 casinhas- Morro do Meio - RS 15.000,00
118 - Alv. cl 108m', num terreno de 622,50m', em Schroeder - RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

CAMPANHA DO LIVRO - AMA

Promoção Casa da Amizade

A Casa da Amizade do Rotary Club de Jaraguá do Sul

agradece, Quem AMA Ajuda

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA-DE-LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

317 - 2 LOTEs/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357.75m' - RS 17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546.60m'de área - RS 30.000,00
319 - lOTEAMENTO ENKE, NO RAU c/420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI - RS

15.000,00
320 - CABO HARRY HADLICH esq. cl Ferdinando Pradi c/2.803,50m'
321 - VERSALHESc/644.00m'- RS 18.000,00
322 - ÁREAde 5.000,OOm', em SCHROEDER - RS35.000,00
323 - c/565.00m'de esquina - ESTRADA NOVA- pró" BRASÃO - RS 23.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969.00m'
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599.88m'- RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO - área de 625.75m'
328 - c/880m' de área. c/670m' de área construída na Rua Emllio Stein - CENTRO
329 - PRÓX. DO CHAMPAGNAT c/615.35m'- RS 25.000,00
330 - em GUARAMIRIM cl 1.101 m' de esquina - NO CENTRO

331 - R. MANOEL PÓVOAS FilHO / JGUÁ ESQUERDO, c/ 429,00m' - RS 25.000,00 -

NEGOCIÁVEL
'

332 - JOSÉ EMMENDOERFF-'1 esq. c/AMAZONAS - área de 1.133,OOm' - RS 65.000,00
333 - CHICO DE PAULA/ESQUINA c/480.00m' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9.600,00
334 - C/18.000.00m' - na VilA NOVAcom vísta espetacular - RS 25.000,00

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

OFERECENDO PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

202 - "CONDOMíNIO ÁGUAS CLARAS" - RS 9.000,00 de entrada mais financiamento

203 - JACÓ EMMENDOERFER c/1 suíte + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 - Entrada mais financiamento

205 - No Conj. Residencial IMIGRANTES c/ 2 quartos, e 2 bwc - RS 42.000,00
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - c/2 quartos e 2 bwc - RS 45.000,00
207 - SALA C;OMERCIAL - noMARKET PLACE - c/vaga degaragem em 24x RS 2.000,00 (CUB)
208 - "RESiDENCIAL REINOlDO BARTEL"Próx. Rodoviária c/1 suíte + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - EnL R$ 20.000,00 + financ.

210 - PiÇARRAS. com 1 suile + 2 quartos, c/ elevador- RS 53.000,00
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83.00m'

401 - APTO. c/2 qtos - NOVO- RES. ÁGATA c/móveis cozinha - R$ 350,00
402 - SALA COMERCIAL Av. Gelúlio Vargas .. 10 andar - CENTRO - RS 250,00
403 - Apto. c/3quartos no RESIDENCIAL AMIZADE - RS 300,00
404 - APTO. NOVO - RESIDENCIAL ÁGATA - c/1 suite + 2 quartos - RS 480,00
405 - SALA COMERCIAL e/45m' - RUA PRES. JUCELlNO, EDlE ANA ISABEL - CENTRO
406 - SALA c/150m'. próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ •

407 - CASA MOBtLlADA numa laleral da João Doubrawa - RS 300,00
409 - CASA ALV. na Rua Procópio Gomes de Oliveira - Centro - RS 350,00
410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanine e 3 bwc

411 - APTO. c/2 quartos, c/ churrasqueira - NOVO - CZERNIEWICZ - RS 350,00
412 - CASA ALV. c/4 dormitórios. próximo ao Beira Rio - R$ 500,00
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
421 - SALAS COMERCIAIS c/60m', 120m' e 150m' - PRÓXIMO WEG I

424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - c/ mobília - Ótima
para consultório ou escritório

425 - GALPÃO INDUSTRIAL c/120m' - Na Epitácio Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt - RS

400,00

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELlES. MOLHA c/600m' - próx Pret. Munieipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA lUZIA - RS 100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/1.930, 18m' - RS 380.000,00 - PARCELADO
305 - TERRENOC/572,80m', nas proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RIO CERRO c/75 morgos. c/ água, palmilos. árvores nativas - RS 70.000,00
307· TERRENO cl 557,OOm' na Julius Verch - CZERNIEWICZ - RS 22.000,00
308 -Numa Lt. da Erwino Menegotti - c/644.00m' - RS 16.500,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar - RS 70.000,00
311 - Área em SCHROEDER c/2.016,OOm' PRÓX. MIGUEL COUTO - RS 15.000,00
312 - Comercial WalterMarquardt 660m'. c/22m de frente pi astaho - RS 30.000,00
313- BAIRRO JOÃO PESSOA. C/5.280,OOm'edrricadoeom um galpão de 45Om'.
314 - Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00
315 - 2 terrenos c/453.6Om', no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.
316 - ANGELO SCHIOCHET. conV REINOlDO RAU c/55Om' - RS 75.000,OOINegociável

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

" I m/II' + 2

dormitórios
'" Churrasqueira
privativa
'" Ótima focalização
'" Preço: R$ 815,00
entrada eprestações
de R$ 543,(){)

\ L,\1JL: .slvcuan« cl l/fI,OIlIl/'
São Luiz

R$ 35.()(){),{)()

VENDE: Alveuari cl 8(),()()1I/!
(inacabada), terreno cI.9()(),()()/l/l
Loteamento Rasá - R$ 5().()()(J,O()

\ 1:,\I)j�': Li/ . .luco Lunucndocrjcr
(2 quartos)

R$ 52.{)()(),()()

\ L/vDI.:;: Madcir« c/ 77,1111111-'.
terreno c/ 322,()()1I/1 - Lot.

Miranda - Preço - R$ /7.()()(},(J()

\·LSIJL: Sohru da u a pru ia de

Penha cl 230,OO1ll2 - R$ 80,()(){),O{)
(troca-se por casa em Iguá)

\ /:,\/1(: \/1//1' ,1/<lCl//'C/ c, {,'I'/'('I/O d('

3.570,()()1/I2 - CCLm de alvenaria cl YO,()OIll2-
Sal/Ia Luzia (Práx. Maxigums) R$
50,(100,(10 (negociáveis;

\ /;,\ IJL: Casu 1'I11 ulvcuurt«, ci

124,()()m2, terreno cl 485,()()/l/2 -

Vifa Lenri - R$ 42. ()()(), ()O

,\ t.: i, i . \/'"rt"l/II'I/{Ol/()\'(} CI .i

dormitúrios. i l'rás: Posto Marcolla)
Bairro Água Verde - R$ 2S(),()()

VbN,DE: Casa mista cl 30,OO11l1, ter
reno cl 600,OOm2 - Schroeder (Próx.
Borrachas BM) - Preço R$ll.OO(J,OO

VbNDE'Apto. c/ I SII{Ú' + 2

dormitórios - Ed. Barão do Rio

Branco - Preço R$ 55.(J(J(),()O

VENDE: Terreno c/ 4211,011111-'
Rua Arduiuo Pradi (São Luís)

Preço - R$ IS,(){)(),(){)

.1f,UG.,I:, vpti». 3 dIJI'IJlI11J/'/(},\

Rua ./0((0./. Ay/'o,\'o, 24!2
R$ 28(), ()()
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Mal. Deodoro da Fonseca, 364, 2º andar, Calçadão.
2 darm. + dep. emp. cl qaraqern - R$ 350,00

APARTAMENTO - R. Jorge Czerniewicz, 889 -

Czerniewicz - 2 dorrn, 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 darm. cl garagem - R$ 500,00

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

Calçadão - 3º
andar - 1 suíte
+ 2 darm. +

dep. emp. cl
garagem
R$ 400,00

APTO·
Edifício

Dianthus - R.
Marina

Frutuoso n?
300 - 1 suíte +

2 darm. + dep. ,

empr. + 2

vagas de

garagem - R$

500,00 I'----'=�.oo...."'-�

VENDE-SE
Excelente loja localizada no

centro da cidade. Ótimo ponto
comercial com estoque e

instalações de excelente
qualidade, especializada em

artigos femlnlnos de diversas
griffes nacionais - R$ 78.000,00

SÃOPAULO
Rua 327, slnº - FundosCaique - São tuís- 1 suite + 2'dorrn. +

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

pO'p
CASA DE ALVENARIA - R. Henrique Marquardt,
62'- Czerniewicz - Terreno 397,50 - Const.: -200m2
- 3 dorrn, + sala, + COZo + bwc + área de servo +

garagem - R$ 60.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro, 776 cl

105,00m2 - sala n° 11 - R$ 650,00

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

-

APTO'-'Rua:

Epitácio
Pessoa, 111 -

t

Ed. Jaraguá
com 2 dorrn, e

garagem - R$
280,00

APTO- Rua:

Procópio
Games de

Oliveira, 1320
-- Ed. isabela -

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

garagem - R$
400,00

tAASTER
92 . 93 . 94 . 95 · 96 . 97 ·9a

IMOBILIÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

A Chalé -Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender

bem seu "público alvo" e pelo SÉTIMO
_

ano consecutivo, consegue atingir seu

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser
IIA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@[Q)[g]�[WJ�-Paraná,

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos -

melhorar cadavez mais o atendimento

ao nosso cliente.

LOCAÇÃO,VENDA,ADlVllNISTRAÇÃODE IMÓVEIS
Rua Reinaldo Rau, 58-Tel: 371-1500 - Fax: 372-1500-E-mail: imbchale@netuno.com.br

SALA
COMERCIAL

Rua: João

Marcatto, 13 -

3º andar -

Centro - Área
62,13m2 -

Valor R$

25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDAS
APARTAMENTOS

Coo, 3001 - Ed, Eldorado - Centro - suite, 2 bwc,
terreno com l,250m2 - R$ 90,000,00
Cód, 3009 - Ed. Monte Carla - suite, 2 qtos - R$
90,000,00 si acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera -, centro - 2 qtos - R$
25,000,00 + financ,

.

Coo, 3027 - Ed. Schiochet - cobertura, c/ 2 suites
+ 2 qtos, 2, garagens - R$ 180,000,00

.

Cód. 3029 - Ed. Aqata - Nova cl suíte, 2 qtos,
sacada com churrasqueira - R$ 80,000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suite, 2
qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50,000,00 + finan,
Cad, 3031 - Centro - com suite + 2 qtos, sacada
com churrasqueira, Entrega ,em dezembro/99, -

- R$ 79,000,00 + parcelamento
Cöd. 3033 -' Ed, Gardênia - 3 quartos, 2bwc, cl
garagem - R$ 53,000,00
Cöd. 3034 - Ed, Barão - suite, 2 quartos, cl
garagem - R$ 50,000,00 - aceita casa de menor

valor na praia de Itapoá
Coo, 3037 - R$ Ed, Bérgamo _ suíte, 2 quartos,
dep, de empregada, garagem - R$ 48.000,00
Cód, 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2 quartos,
2 bwc, cl garagem - R$ 53,000,00
Cód. 3172 - Ed, Dâmaris - 1 suüe, 2 quartos - R$
45,000,00
C6d, 3253 - Ed. Hortência - 3 quartos, sacada c/
churrasqueira, garagem - R$ 53,000,00.
Cód. 3291 - Ed, Giovana - Vila Lalau - suite, 2
qtos - R$ 40,000,00 .

Cód, 3092 - Res, Bartel - Baependi - suite + 2 qtos
- R$ 32,000,00 + pare,
Cód. 3352 -,Res, Amaryllis. - Vila Nova - NOYO -

1 süíte + 1 qto - R$ 54,000,00

CASAS DE ALVENARIA
CM '1 003 -,Centro - c/190m2, 3 qtos - R$ 8Ó,000,00
Coo, 1007 - Centro .:c/ 300m2, c/ suíte + 2 qtos -

R$ 140,000,00
.

CM 1009 - Centro - c/120m2, 2 qtos - R$ 80,000,00
Coo, 1010 - Centro - c/ 280m2, c/ suíte, 2 quartos
- R$ 150,000,00 <>
Cód. 1016 ' Centro - c/ 331m2, c/ suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 260,000,00
Cód. 1017 - Centro - C/268,87m2, c/ suíte + 2 qtos
- R$ 150,000,00
CM, 1022 - Centro - cl 150m2, cl 4 qios - R$
90,000,00

.

Cód. 1024 - Centro - c/ 176m2, ponto comercial -

R$ 170,000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m2 cl 3 qtos - R$
69,000,00
CM 1028 - Centro - c/ 4 quartos - R$ 120,000,00
Cód. 1029 - Centro - próx, Angeloni - c/ 3 quartos
- R$ 80,000,00
Cód. 1072 - Amizade, c/ 200m2, c/ suite, 2 quartos,
terreno c/ 1, 140m2 - R$ 130,000,00
Cód. 1128 - cl 150m2, ,cl suíte + 2 qtos - R$
80,000,00
Cód, 1131 - Centenário - cl .140m2, 3 qtos - R$
50,000,00
CM 1212 - Jguá Esquerdo - c/ 90m2, c/ 3 qtos -

R$ 32,000,00
.

Cód. 1200 - Figueira - c/ 100m2, c/ 3 qtos, cozinha
mobiliada - R$ 45,000,00
Cód. 1214 - Nova Brasília - cf'230m2, c/ suíte, 2-
quartos - R$ 96,000,00 .

CÓd, 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210,000,00
Cód. 1271 - Próx, Prefeitura - c/ 270m2, cl surte,
3 qtos, piscina - R$ 96,000,00
Coo, 1076 - Champagnat - c/ 303,00m2, suíte + 3
quartos, dep, empregada, salas conjugadas. - R$
75,000,00 + financiamento

..

C6d, 1293 - Vila Lalau - 4 quartos, 2 bwc - R$
60,000,00
Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m2, c/.suíte; 2 qtos,
piscina - R$ 240,000,00
Cód, 1353 - Vila Nova - 'cl suóte, 2 quartos, cl

'

piscina - R$ 100,000,00
CÓd, 1356 - Vila Nova - cl 246m2, cl 4 quartos -

R$ 65,000,00
Cód, 1373 Vila Rau - Nova, cl 191 m2, c/ suíte, 2
qtos-- R$ 92,000,00
Cód, 1985' - Guaramirim - 3 qtos, 2 bwc, terreno
com 1,250m2 - R$ 90,000,00
Cód. 1984 - Corupá - c/ 298m2, c/ suite + 2 qtos
- R$ 115,000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1291 - Vila lalau - cl 96m2, CI 3' qtos - R$
26,000,00
Cód. ,1372 - Vila Rau - Nova, e/2 qtos - R$
26.500,00
Cód, 1986 - Guaramirim - lateral da Rua 28 de
Agosto, cl 3 qtos - Terreno cl 616,87m2 - R$
60,000,00

,TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m2 - R$ 50,000,00
Cód, 2007 - Centro - próx, Angeloni cl 1,020m2
- R$ 60,000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinoldo Rau, cl 975m2 -

R$ 280,000,00
Cód. 2014 - Centro - 421m2 - R$ 25,000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20,570m2 - R$ 150,000,00
CÓd, 2073 - Amizade - cl 420m2 - R$ 22,000,00
Cód. 2093 '; Vila Lalau - R, Bemardo Dorn-busch,
cl 421m2 - R$ 37.500,00
Côd, 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2
- R$ 150,000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m2 - R$ 13,000,00 -

próx, Sup. Breithaupt

SOBRADO cl 140m2, cl suíte + 2 qtos
R$ 60,000,00 - aceita parcelamento

JGUA ESQUERDO CI 90m2, c/3 qtos
R$ 32'.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,
pisciná - R$ 130.000,00

CENTENARIO - cl 140m2, e/3 qtos
R$ 50.000;00,

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

JGUA ESQUERDO - Nova cl 214m2, suíte +
2 qtos - R$ 85.000,,00 + finane.

BARRA - cl 147m2, cl suíte + 2 qtos
R$ 95.000,00

CHAMPANHAT - cl 224m2, suíte cl eloset, 2 qtos,
cozinha mobiliada - R$ 85.000,00 + finane.

GALPÕES
Cód. 5000 -Centro- d29Om>- R$ 55.000,00
Cód,5001 - Centro - térreodgalpãoe escritório. 1· piso com
apartamento0'3qtos- R$ 90,000,00

Cód. 2113 - Res. Satler - BarraC/346,62m2 c/ aStatta - R$
10,500,00
Coo, 21 t 4 - Res, PilPP - Bana - c/43Om" - R$ 16,000,00
Cód. 2118 - Res, Joaquím Girolla - Barra - c/420m2 - R$
22,500,00 o'asfalto
Cód,2175-Czemiewicz-d1.141,4Om>-R$25,000,00
Cód 2216-Jguá Esquen:lb- 0'479,1 ()m2- R$ 27,000,00
Cód,2231-Rod,JoâoLú::iodaCosta-0'1.35Ori'-R$20.00J,00
Cód,2446- EstradaNova-dI,155,CJ0m2- R$24.5OO,00
Cód. 227·1-VilaMaba-próx. PreleruraatuaJ-d496,00m"-R$
13.0c0,(X)

.

Cód.2291-VilaLalau-c/600,00m"-R$35.ooo,0Q
Cód,2292-R.WaidemarGniJba-pnix.Met. Trappd4OO,5Qm2
- R$ 5Q,00J,00
Cód. 2315- Vda Lenzi -c/406m2 - R$ 11 ,500,00
Cód, 2357 - Vila Nova -o'3ss,CJ0m2-R$11,700,00
Coo, 2358 - Vila Nova - c/338m2 - R$ 29.000,00
Cöd, 2373- Vila Rau - c/35Om2- R$13,000,00
Coo. 2374 - Vila Rau - c/337m" - R$ 13.500,00 aceäa pare,
Cód. 2980 - Guaramirítn - R, 28 de Agosto c/445m2 - R$
27,00J,00
CÖd. 2982- Rod. SC-413- Km 10- c/49.872,00m2- R$
4O,00J,00
Cód, 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata c/
135.ooo,CJ0m2- R$ 5O.00J,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 5° andar c/2

garagens. Entregapl Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 +
parcelas
Coo. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4· andar- 44,59m"
+ garagem - R$ 35.000,00

.
,

'

Coo, 401 O - Centro - ao lado Beo Brasil- Centro Comereial
d7sa1as-R$35O,000,OO

.

Coo. 402Q-Centro- Térreac/117m2- R$9O,000,00
Cód.4041 - Ed/ Dãmarys - rua Roberto Ziemann -- aoröx,
loom2,com1 bwe-R$35,000,00

'CHÁCARAS
Cód, 4203- Nereu Ramos.c/120,OOO,00m2- casaalv. c/
éO,oomts- 2 Kmsda BR-280 - R$ 35,000,00

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

LOCAÇÕES
Casas

Coo, 602 - Casa alv. c/suite, 2 quartos - pröx, Champagnat
-R$4oo,00
Cód. 605 -Casade alv. c/18 cômodos - ideal para fins
comerciais - Próx, Angeloni -.R$ 650,00
Cód. a07 - Casa alv. c/2 quartos, 2 bwc:S, - fundosWeg 11
-R$35O,00

'

610 - Casa c/3 cômodos - Próx. Prefeitura - R$ 130,00
Coo. 610 - Casad 3 cômodos: próx, Prefeijura - R$ 130,00
Coo. 611 - Casa mista c/3 quartos - lot. George - Ilha da

Figueira - R$' 180,00
Coo, 612 - Casa madeira c/3 quartos - Pröx, Angeloni - R$
250,00

.

Apartamentos
Cód, 617 - Quitinete c/1 qto - Prox. Breithaupt da Rua
Reinaldo Rau - R$ 200,00
Cód. 622 - Apto c/ suite, 2 qtos + dep. Empregada - Ed.

Bergamo - R$ 350,00
Coo, 623 - Apto, d2qtos+ dep. Empregada no Res, Vaira
-R$35O,00
Cód. 627 - Apartamento c/2 quartos, linha telefónica -

Res, Maguilú - R$ 280,00
. Coo, 632 - Apto, c/3quartos - inicio do Jaraguá Esquerdo
R$300,oo
.Cód. 634-Aptoc/2qtos+ dep. Empregadano Ed.Jaraguá

, -R$3oo,00
.

Coo, 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
Coo. 650 - Apto. c/ suite, 2 qtos- Rua Barão do Rio Branco
- Próx. Angeloni - R$ 320,00
Cód. 651 -Apto. c/2 qtos- Próx.Weg 11- R$260,00
Cód. 654 - Aptoçlsuite, 2qtos+dep, Empregada- Ed. Ana
Paula - em frente Pizzaria Caneri - R$ 380,00

Salas comerciais
Cód. 658-Salacoml. c/2Orri' aoladodoJ;mgada- R$180,00
Cód. 660 - Sala coml. c/30m2 - estacionamento próprio-
R$300,oo .

Cód. 666- satacornl.c znorns- Pró" Weg 11- R$ 520,00
CÓd, 667 - Sala comercial cl 100m2 - Próx. Ed. Isabella -

R$380,00 �

COO.671 - Sala comI. c/250m2(inctuindo mesanino) na R.
Bemardo Dombusch - R$ 800,00
CÓd, 683 - Salas comi c/50m2 na R, Jorge Lacerda, a
partirdeR$3oo,00 ,

Cód. 686 - Sala cornl. c/40m2 - Market Place - 42 andar
R$250,00
Cód. 687 - Sala comí. c/90m2 (incluindomesanino) lateral
daMarechal- R$ 700,00
Cód. 696 - Sala coml. c/80m2 (ideal pl consultórío) - Ed.
Gardênia - próx. Barão Video locadora - R$ 300,00

logo HSBS PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE�NOSDISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CRECI934-J

• •••••••••••••• $ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Rua Pàdre Francken, 253

EngeteC VENDEEngetee
· � .

• 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 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • I

• 2 - CENTRO

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

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

·

3 - CENTRO
• Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vsta privilegiada do centro da cidade - (à 100metros •

• da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 90.000,00
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

4 - ILHA DA FIGUEIRA
• Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno de 390,00m2 •

: - R$ 35.000,00 - Negociável
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• 5 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTE

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

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

: para Rua Asfaltada, contendo 379,50m2 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.GÜO,00
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: 8·ÁGUAVERD�SÃOJUDAS
. . . . . . ,

.

• Terreno com área de 466,20m2 - Localizado na rua Ricardo Green no valor de R$ 16.960,00
,� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o

• 9 - ÁGUA VERDE

: Rua Leopoldo Maier, s/nº, casa em alvenaria, com 3 quartos e demais dependências - R$ 37.000',00
, o, • o o o • • o • o o o o o o o o o o o o • o o o o o o. o o o o o • • • • • • •

.. '"

• 10 - RUA JOINVILLE

•
Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalmar, próxima sede nova da APAE, terreno com 890,00m2 :

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

• 290.000,00 (em condições)
• • • o • • • • o o • o • o' • • • • • o • • o • o • • • • • • • • • • • • • • o • o • •

• 11 - GUARAMIRfM
Bairro Corticeira - casa de alvenaria 2 km da Weg Química, próximo à Cancha de bocha do nani com 109m

•

• de área construída, terreno cl 690m2, toda legalizada (escriturada cllNSS pago) valor R$ 17.000,00. Aceita- •

• se carro ou parcela.
# • • o • • • • • • • o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..
• 12 - AMIZADE
•

Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, noCondomínio Residencial Amizade - Totalmente
• quitado - Valor R$ 38.000,00

• 14 - BAEPENDI
: Casa mista com 90,00m2 localizada na Rua José Marcelino Müller, nº 30, no valor de R$ 45.000,00 •

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••• ,. • • • o • • • •• o o • • • o • o ..

15 - VILA RAU
• Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nO 1307, com 800,00m2 no valor de R$ 20.000,00
, • • • • • • • • • • o • • • • o o • • o •••• o • • • • • • •••• o ·0 • o o • o o·

·

16 - VILA RAU
Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidro, 2 quartos, bwc social, •

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

17 - RUA MAX WILHELM

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

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

•

(Negociável) ·

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

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
, • • • • • • • • • o • • •• o • • • • o • o • o • • • • • • • • o •• o o • • • • o ••

• 19 - VILA LENZI
• Casa em 'alvenaria com 170m2 em terreno com 67S,50m2, na Rua Vitor Rosemberg nº 295 - R$ •

• 69.000,00
•

" • • • • • o • • • • • • o • • • • o • • • o � • • • o • • • • • • o o • o o • • • • ••

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

• total de 1.724,75m2 - R$ 65.000,00 - em condições
, • • • • • • • • • • o • • •• o • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • • • ••••••

·

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

31.000,00
•

• • • • • o • • • • • • • • • • • • • • e. • • • • • • o • • • • • o o • • • o • • • •

.

'"

•
22 - VILA LENZI

• Prédio em alvenaria cl 2 pisos, (sobrado) sendo sala cornl., 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
, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • • o o • • • • • • • o

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

• R$ 75.000,00 - a combinar
·

·

• 24-JARAGUÁESQUERDO
• • • • • • • o • • o o • • • o :

·

·
.
·

• 25 - NEREU RAMOS
•

Terreno urbano com 1\375,00m2 no Centro de Nereu Ramos - R$ 20."000,00 (em condicões)

26 - JARAGUÁ ESQUERDO

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

13-AMIZADE

• •••• o o •••••• o o ••• o •••••••• o •••••• o o •••• e e •• • e e e ••• e e •• e • o e e e e • o • e e e e e e e • e e • e e ••• e •• e e • o

• Lotes defronte portão dos fundos da Weg II - Valor R$ 20.000,000• Casa em alvenaria com 255,00m2 de área construída - R$ 116.000,00
• • o •• e e e •••• � e e ••• o •••••• e e o e ••••••• e • e e e • e • o • o •••••• e ••••

Próximo Rua Joinville, \ perto da

APAE, do Portal e da WEG II.

27 - VILA LALAU

e • e ••••• e o •••••• e e o o e o • e •• e e • e ••• e •••••••••••• o o .... e ••• o • e

Terrenocom

890,OOm2, construção
��i�1 de 900,OOm2 contendo

I apartamento com 4

suítes, amplo salão de

festas, sala comercial
com escritório e salas

para atividades
industriais e

comerciais

Preço R$ 240.000,00 (em condições a
combinar, aceita-se imóveldemenor valor)
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Rua Max Wilhelm/ esquina com a Ney Franc

Rua Max Wilhelm

Sobrado + Galpão em terreno com

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

Rua NeyFranco

CRECI934-J

BAIRRO
AMIZADE Engetee

Galpão cl 420m2 contendo 1 escritório cl 42,4Sm2,
banheiros com chuveiros, rampa para carga e

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

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

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

parte do preço

,\rea de

lazer e
churras

queira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t.

· -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . " .

: 1
.

- Casa cl 3 quartos, 2 salas, copalcozinha, 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 lessrnann, nº 211 - Vila Lalau - R$ 400,00 : garagem, localizado no Edifício Jaraguá, apartamento. 111 - R$
·

. .

--
..•.•..•....•..•..........................

: : 450,00
: 2 _. Casa cl 3 quartos, sala, copalcozinha, lavanderia, bwc, ' • ,

: garagem, terreno todo cercado, localizado a Rua Ema Sasse, nº ': : f,) _ 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
.

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . ..
· .

: 3 _ Casa c/3 quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, 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 Reinaldo Rau, Edit. Marck Pleice - 2º andar

: R$ 250,00

: 4 _ Apartamento c/3 quartos, suíte, sala conjugada, copa/cozinha, .,

: lavanderia cl bwc, bwc social, garagem - condomínio cl picina,
: churrasqueira, sala de festas, localizada no Edifício Isabella - Apt.
: 101 - R$ 480,00

: 8 _ Casa comercial com aprox. 500m2, 2 pisos, ideal para Clínica,
: consultórios, etc..

.

: Localizada a Rua Antonio Tobias - Centro, fundos (Escora
: Jangada) - R$ 1.600,00

.

. . . . . . . . . . . . . . .; . · .

ALUGA
CENTRO - a 100metros da Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca, casa com 500,00m2 - 4

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

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

a combinar

CRECI934-J

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

. Uo. Renascença - sobrado novo c/21 Ohl2 -

suíte + 2 dorrn. - fino acabamento - R$
110.000,00 àceita apto ou casa

. -

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

.

IMOBILIARIAS LTDA.

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
'Parceria HSBC5136

CASAS DE ALVENARIA
�ef. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas. 2 aptos
- RS160.000,00· Parcela
Rel;1319- Vila Nova - C/2S6m'-1 suíte+3 darm .. 3 salas,
piscina - RS 95.000,00 ,

Rei. 1337 - Amizade - c/98m', 3 darm. próx. ao Theilacker
- RS 28.000,00
Rei. 1353 - próx. Acaraí - c/260m' - 1 suíte + 2 dorm, - RS
130.000,00
ReI.1355- Barra-c/150m'-2 dorme- 1 suíte - RS95.000,00
ReI. 1364 - Czerniewicz - c/234m2 - sobrado comercial e
residencial - RS 85.000,00
Rel.1394 - W. Rau - c/210m'-1 suite e demais dep. - RS
_110.000,00 (quitado)
Rei. 1406· Vieiras - C/124m'- RS 23.500,00+ linanc. RS
103,00 p/ mês ·19 anos (S.O. 11.400,00).
Rei. 1423 - Czemiewicz - c/124m' - 3 dorm. - RS 35.000,00
entrada + financ, RS 390,00 -lO anos..
Rei. 1430 - W. Rau - c/160m'· Lto. Renascença - RS
65.000,00 + Financ. R$270,00-14 anos
Rei. 1433 - Amizade - c/170m' - 3 dorm. - RS 40.000,00+
finane. - 8 anos R$109,OO
ReI. 1434 - Amizade - Lot Champagnat - c/240m' - 1 suíte
+ 2 dorm. - RS 82.000,00 + linanc.RS1.300,00 - 8 anos.
Re11439 - Barra - Lot. Papp - cl 242'm2. 2 dorm. + 1 suíte
- piscina - terreno c/l.209m' - RS 160.000,00
Rei. 1440,Jguá Esquerdo - suíte + 2 dorm. - RS68.000,00
Ref. 1453 - Nova Brasília - cl 260m2 - cl piscina - 3 darm.
+ 1 suíte· RS 110'.000,00

.

ReI. 1455 - Tila Schubér - c/100m' - 1 suíte + 2 dorrn, - RS
16.000,00
Rel.1467 -João Pessoa - C/140m'-3 dorm. - RS57.000,00
Rei. 1469 - Amizade - c/100m' - 1 suíte. 2 dorm, - RS
27.000,00
Rei., 1472 - Jguá Esquerdo - c/141m' - 3 dorrn. - RS
35.000,00 + linanc. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (S.o; R$
14.800;00).
Rei. 1474 - Centro - c/268m' - 1 suíte + 2 dorm. - RS
150.000,00
Ref. 14'89 - Czerniewicz - cl 104m2 - 2 dorrn. - terreno cl
596m' - RS 35.000,00
Rei. 1491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - c/70m' (em
construção) - 3 dorrn.: RS13.000,00
Rei. 1494 - W. Rau - xl 141',39m' - suíte + 2 dorm. - RS
70.000,00
Rei. 1496 - Rio Molha - 1 casa c/80m' + 1 casa c/63m'
- terreno·c/45.333m' - RS 58.000,00
Rei. 1497 - Vila Rau - c/100m' - j suíte, 2 darm, - RS
9.000;00 + linanc. HSBC - RS 374,00 - 20 anos

Hef. 1505 - Centro - cl 260m2 - suíte + 3 darm. - RS
115.000,00
Rei. 1516 - Jguá Esquerdo - c/180m' - 3 dorm. - RS
30.000,00
Ret. 1517· Amizade - d 230m2 - 3 dorrn. -terreno c/420m2

.
- RS18.500,00 + financ.
Ref. 1"522 - Czerniewicz - c/203.92m2 - 2 suítes - 2 dorm.
- RS 140.000,00
Rei. 1524 - Vila Nova - c/221m' - 5 dorm. - 2 bwc - RS
65.000,00
Rel.1528 - Llo. Santo Antônio - c/60m' - 2 dorrn. - RS
8.000,00
Ref.1531-Amizade-c/160m'-suíte+2dorm. -R$95.000,OO
Rei. 1533 - Jguá Esquerdo - c/l0l ,SOm' - suíte + 2 dorm.
, RS 57.000,00
Rei. 1534 - Vila Lenzi - c/85m' - 3 dorm. - RS 32.000,00
Rei. 1535 -lIh'a da Figueira - C/248m'-1 suítes + 2 dorm.
.- terreno c/l.200m' - RS 110.000,00
Rei. 1543 - Vila Lenzi - c/sam' - 3 dorm. - RS 11.000,00 +

financ.
Ret.1547· Czerniewica . c/120m2 - suíte +:2 dorm.
terreno c/435m' - RS 55.000,00
Ret. 1548· Rua Joinville (lateral) . c/98m2 -terreno c/
525m' - RS 40.000,00

.

ReI. 1552 - Ami�ade - UO. Charnpaçnat - sobrado (em
const.) c/200m'- 2 suítes + 2 dorm. - RS 145.000,00
Rei. 1553 - Rio Molha-- ct 96m' - próx. Gruta - 3 dorm.
terreno c/SOam' - RS 13.000,00

.

Rei. 1554 - Vilà Lalau - c/180m' - fi dorm .. 3 bwc. terreno
o/420m' - R$ 70.000.00 .

Re1.1556 -llha da Rgueira -C/90m'- 3dorrr. - RS25.000,00
Ret.1557 - Vila Rau - c/90m2 - 3 darm. -terreno c/845m2
. RS 22.000,00 + financ. 21 anos - RS 143,00

.

Ref. 1558 - centro- c/180m2 � 4 darm.' churrasq. c/bwc
- RS 85.000,00
Rel.I563- VilaNova -c/l4Om'-suíte+2dorm. - RS 75.000,00
Rei. 1565 - Centio - c/239.19m' - 3 dorm., 2 bwc, terreno
c/560m' - RS 180.000,00
Ref. 1566 - Centenário - sobrado e! 350m2. suíte +2 darm.
- R$ 100.000,00
Ret.1568· Centro - c/140m2• 4dorm. - 2 bwc -terrenoe!
558m' : RS 130.000,00
Ref.1571-Guaramirim.-.Ct110m2-2 darm. - todamurada
- RS 26.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMEN;'OS

Ref. A-58 - Ed. Cristiane Monique - Centro - em frente
Caneri - c/90m'- 2 dorm, - dep, emprego dbwc - RS 330,00
Ref. A -62- Ed. Dâmarys-- Czemlewlcz . c/110m2 -suíte
+ 2 dom - RS 350,00

CASAS
. Ref. 8 - 54· Lot. Santo·Antônio· casa mista c/103m2, 3
dorm. - RS 150,00
Ref. B - 61 - Casa alv. e! 180m2 - Centro - 4 darm., 2 bwc,
garagem p/2 carros - RS 5.50,00

SALAS COMERCIAIS
ReI. C - 4· Amizade - R: Artur Ghunter - c/90m' - RS 380,00
Ref. C - 6 - Centro Médico Odontológico - Centro - d 70m2

.

. RS380,00
.

Ret. C - 24 - Baependi - R: Adelia Fischer. 711 - GI 160m2
- 2 bwc - RS 600,00
Ref. C - 26.- Rua Joinvllle . d73m2- sala - cozinha - 2bwc
- RS 350,00

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

APARTAMENTO
Ret. 4080 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - 1 suíte + 1 dorm.
- RS 40 . .000,00
Ref. 4098 - Ed. Verona- 1 suíte + 2 darm. - Czerniewicz
- c/I 03,9Sm' - RS 48.000,00
Rei. 4101 - Ed. Verona - 2 dorm. - Czerniewicz - RS
35.000,00
Rei. 4106 - Ed. Juliana - Centro - 1 suíte + 2 dorm. - RS
59.000,00
Rei. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi - c/147m'
- 3 dorm. - RS 48.000,00
Ref. 4110 - Aptos. c/l suíte + 2 dorrn. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (5.0% entro - saldo a combinar).
Rel ..4114 - Ed. Hortência - Nova Brasília -'c/142m'- 3
dorm. - RS 58.000,00
ReI. 4118 - Ed. Maguilú - Cenlro - c174m'- 2 dorm. RS
15.000,00 + linanc. 11. anos - RS 440,00 - (S.O. RS
27.000,00)
Rei. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - c/198m'- 5' andar-

2'garagens - RS 105.000,00 (mobiliado)
Rei. 4126 - Ed, Amizade - Amizade" 3 dorm. - RSI5.000,00
+ linanc. CEF 15 anos RS 370,00 - (S.O. RS 28.000,00)
Ref. 4127 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz -. c/110m2 -suíte
+ 2 dorrn. - RS 45.000,00
ReI. 4136 - Ed. Petúnia - Nova Brasilia - 2 dorrn., 2 bwc,
c/ joçode cozinha - RS 56.000,00
Rei. 4139 - Ed. Barão Rio Branco - Centro - c/145m',
suíte + 2 dorm .. 2 bwc - RS 55.000,00

.1!1!!""1,·)��13ití3(!'@l.11Ij;t.�..
Rei. "149 - Rio Molha - Chácara c/3.S00m' - Casa alv.-

21agoas - RS 60.000,00
Rei. 3023 - Estrada Garibaldi - chácara c/184,800m'
casa alv. - água correnta- pastagem - rancho - a 13k� do

centro - RS 75.000,00
Rei. 5015 - Sala comi c/61m' - Centro - Ed. Ghiodini-

Calçadão - RS 28.000,00
,

Rei. 5017 - Sala comi c/29m' - Vila Nova - Cond. Ed.

Alberto Marangoni - RS12.000,00
Rei. 7008 - Estrada Nova - 1 galpão (inacabado) c/320m'
+ 1 galpão (pronto) c/200m'- RS '25.000,00
Ref. 7010 - Galpão alv. c/144m2 - semi acabado" Nereu·
Ramos - RS 18.000,00

PRAIASEOUTRASPRA AS:
Rei. 2030- c/288m'- São Franciscodo Sul- RS6.5ÖO,00
Ref. 2038 - Penha - Terreno c/5.257m2 - ao lado do 8eto

Carrero - RS 20.000,00
Rel.2163 - Enseada - c/312,50m' - RS 7.000,00
Rei. 2185 - Barra Velha - c/280m'- RS4.000,öo (parcela)
Rei. 4133 - Florianópolis - Edif. Res.ltambé - apto c/eoms
- c/ mobilia - RS 38.000,00
flel. 4140 - Ed. Caprisorrento - Praia Itapema - c/50m'

semi-mobiliado - RS16.000,00

CASAMISTA
Ref. 1480 - Corupá - c/100m' - RS 40.000,00
Ref. 1549- João Pessoa - c/116m' - 3 dorm. - RS 27.000,00
ReI.' 1574 - Rio Molha - C/86m'- 2 dorm. - RS 10.000,00

lERRENOS
Rei, 2130 - C/l.940m' - Vila Lenzi : RS 90.000.00
Rei. 2147 - 7.805m' - Cenlro - Próx. Kolhach - RS
195.000,00
Rei. 2150 - c/450m' - Em Irente ao Salão Amizade - RS
7.000 + 12 x RS 584,00
Rei. 2155 - c/618.30m' - Lot. Sto. António - Nereu - RS.
9.000,00 (RS 4.000,00 + parc.)

-

ReI. 2192 - c/4.658m' - João Pessoa· RS 50.000,00 + 50

meses de RS 1.207,00
Rer:2195 - C/560m'· UO. CampÓSampiero - RS 19.500,00
+ 16 parcelas de RS 349,24
Rei. 2199 - c/729m'- Trevo Weg 11- Rua Joinville - Lugar
alto, plano - RS 38.000,00

.

Rei. 2213 - c/450m' - schroeder - RS 5.000,00
Rei. 2214 - C/562m'-lIha da Figueira - RS8.000,00
Rei. 2217 - c/395m'- Vila Lalau - RS 20.000,00
Rei. 2218 - c/688.50m' - t.to. Sto. Antonio - RS 9.000,00
Rei. 2221 - c/S69,68m' - Centro - RS 25.000,00

.

Rei. 2224 - c/392m' - Lot.Centenárío - RSI8.000,00
Rél. 2227 - c/681m'· Centro - RS 27.000,00
Ref. 2228· d500m2 -.Nova Brasília· próx, Móveis Gomes
- RS 53.000,00
Rei. 2234 - c/531.75m' - Três Rios do Sul - RS 6.500,00
Rei. 2233 - c/642.53m' - Czer·niewicz - RS 27.000,00
Rei. 2237 - C/439ni'- Llo. Centenário - RS 7.000,00 + financ.
Rei. 2238- cl 2598.75m' - Três Rios do Sul- RS 25.000,00
Ref. 2240· cl 486,33m2 -Ilha da: Figueira - Lia. Divinópolis
- RS 13.500,00
Rei. 2242 - c/471 ,96m'-'Vila Nova - RS 25.000,00
Ref. 2245· cl 491m2 - Vila Lenzi - Uo Piermann - RS'

1'5.000,00
.Rel. 2246 - c/465m' -Ilha da Figueira - Lto.Piazera I - RS
9.000,00

.

Rei. 2247 - c/604m' -Ilha da Figueira - RS 15.000,00
Rei. 2248 - c/2A75m'- Vila Lenzi - RS 17.000,00

, Rei. 2250 - c/319m' - Amizade· RS 10.000,00
Ref. 2252 - c/400m2 -Hha da Figueira - em frenle Indumak
- RS 19.000,00
Ref, 2253 cl 448m2 - São Luis - Lto. Imperador· RS

10.000,00'
.

Ref. 2254 - c/450m2• Chico de Paula - próx. Menegotti
lndustrial- RS 5.000,00
Ref. 2257 - cl 3.500m2 - Barra - próx. Se'minário . RS
125.000,00
Rei. 2265 - c/ 816m' - Vila Nova - RS 55.000,00
ReI. 2268 - c/900m' - Senreeder- RS 12,000,00

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

Czerniewiéz- sobrado novo cl .157m2 - surte +

2 dorrn. - R$ 88.000,00 - financia pelo HSBC

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

Sobrado cl 256m2 - prox. Prefeitura - surte

+ 3 dorrn., piscina - R$ 9(5.000,00 - aceita
casa no Lto. Champagnat - paga dif.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Salão de Frankfurt/99
Realizado a cada dois

anos, o Salão de

Frankfurt, no gigantesco
Messe, o maior centro
de convenções da

Alemanha, é uma
encruzilhada das
tendências que regem o

mundo dos carros. Este

ano, como nunca, o,

evento funcionou como

, um laboràtório do que
devem ser os

.

automóveisno próximo
século. O alumínio,
estampado em modelos
como a minivan A2, da
Audi, e o roadster Z8,
da BMW, mostrou que
veio para ficar . Veículos

supereconômicos, com
formas inéditas, como o

Metrocubo., desenhado
pelo estúdio

.'

Pininfarina, se ladearam
. com monumentos de

inspiração retrô, como o

Mercedes-Benz SLR
conversível, um
superesportivo que só

deve chegar às ruas em

2002. Nestes últimos

tempos, em que a

globalização marcou o

tom, o Messe refletiu
essa tendência como um

espelho. Grandes
conglomerados como a

.

Ford (dona da Jaguar,
Aston Martin e Mazda),
a BMW (dona da MG,
Rover e Land Rover) e a

Volkswagen (dona da
. Audi, Skoda, Seat,
�entley, Rolls-Royce e

Lamborghini)
monopolizaram
pavilhões 'inteiros para
exibir seus modelos.

Neste fim de milênio,
nada foi absoluto: para
concorrer com a

Mercedes, a
Volkswagen - que
significa carro do povo
em alemão - apresentou
o protótipo de um carro

de luxo, o Concept D,
enquanto a Daimler

Chrysler, para
popularizar a sua

subsidiária, a MCC,
lançou o Smart

Cabriolet, o menor
conversível já

.

produzido no planeta.
Na foto, apenas um .

protótipo, mas o Java

. pode ser o segundo
modelo Chrysler
fabricado no Brasil. Com

3,77 metros de

comprimento, o
desenho dianteiro

comporta uma grade
avantajada e grandes
faróis. As lanternas
traseiras são verticais.
No interior, o destaque
é para o ppinel com
formato tridimensional.
Um indício de que será
feito aqui é o motor 1.4

de 8Ö cavalos, o mesmo

já produzido no Paraná
numa associação da

Chrysler com a BMW.

Atendemos linha geral:

....® C2J IJIJmO

l/enIta'���'.

Telefone: (047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

.

.._------

Agora, você liga e o Posto Mime
entrega água onde você quiser

Revendedor exclusivo

a
.Água leve e na ll.1ral II

,

' Certificado de garantiaDe segunda a sexta: das 7:30h io>' 18:00h - sábado: das 7:30h às 1i:OOh
__ c.oncedi_� pela.!'.a� ...!elil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FIAT

Vende-se Tipo, ano 94,
preto. Tratar: 370-2022.

Vende-se Tempra 16v,
ano 95, bordô. Tratar:

370-2022.

Vende-se Tipo completo,
ano 94, vermelho.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Uno Mille, 93,
cinza. Tratar: 370-2022.

FORD

Vende�se Escort 1.8i GL,
ano 96, vermelha,

qosolino.
.

Tratar: 370�7166.
I

Vende-se Versailles 2.01
GL, ano 96, verde,

gasolina.
Tratar: 370-7166.

Vende-'se Escort 1.8,
ano 94, azul.

Tratar: 370-2022.

Vende-se Mondeo GLX,
95, prata, gasolina.
Tratar: 370-7166.

CHEVROLET-

Vende�se Chevette, ono
84, volor R$ 2.900,00,
ólccol. Tratar: 376- 1528

com Vilmar.

MOTOS

Vende-se Moto Sandow,
ano 97, modo acros 50,

valor R$ 1.900,00. Tratar:
376- 1528 com Vilmar.

Vende-se Escort
'1.6, álcool, cor

azu I,'volor
R$ 4.500,00.

Tratar:
376-0248.

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
FORD
ESCORT GL SW 16BV 97/98 VERMELHA GAS.
ESCORTGL 16V 97/98 VERMELHA GAS ..
FIESTA 1.0 97/97 VERMELHA GAS. GO'L4 PO'RTAS 98 AZUL
KA 97/97 PRETA GAS.

GOL 97 BORDÔESCORTGL 16V 96/97 AZUL GAS.
RANGER XL 96/97 PRETA GAS. FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA
FIESTA 1.0 96/96 LARANJA GAS. VECTRA GLS COM PETO 97 AZULVERONA 1.81 GL 96/96 BRANCA GAS.
ESCORT 1.81 GL 96/96 VERMELHA GAS. SANTANA 2000 COMPLETO 96 BRANCO
VERSAILLES 2.01 GL 95/96

.

VERDE GAS.
TIPO 4 PORTAS 95 CINZAMONDEOGLX 94/95 PRATA GAS.

BELINAGLX 88/89 CINZA . GAS. SANliANA QUANTUM GL 95 BEGE
ESCORTL 81/88 DOURADA

.

ALC. TEMPRA 16V 95 BORDÔCORCELII 82/83 BRANCA ALC.
CORCELII 78/79 AZUL GAS. PASSAT 95 GRAFITE
JEEP 62/62 AZUL -GAS. ESCORTGL 95 .

PRATAGM
KADETTGL 96/96 AZUL GAS. SAVEIRO CL 1.8 95 BEGE
OMEGAGLS 93/93 AZUL GAS.

RANGER STX COMPLETA 94 VERDECHEVETTE OURO PRETO 88/89 BRANCA GAS.
CHEVETTESE 87/88 VERMELHA GAS. ESCORT 1.8 94 AZUL
OPALACOMODORO 86/86 DOURADA GAS.

TIJ>O 94 .PRETOMONZA HATCH SUE 82/83 BEGE GAS.
CHEVETTE· 77/77 .BEGE GAS. TIPO COMPLETO 94 VERMELHO
VOLKSVAGEN

UNO MILLE 9"3 CINZAPASSATSURF 79/79 CINZA GAS.
BRASILlA 77/77 MARRON GAS. KADETT 93 VERDE
FUSCA 130'0 69/69 AMARELA GAS.

KADETT 93 PRATAFUSCA 1300 68/69 AZUL GAS.
FIAT MONZA 93 AZUL
PICK-UP FIORINO 1,0 95/95

.

BRANCA GAS.
PARATI 93 VERDEPICK-UP FIORINO 1.0 95/95 BRANCA GAS. I

Rua Walter Marquardt, 1.855
SUPREMA CD 93 PRATA·

PARATI CL 1.8 92 BEGE

Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166 ESCORT
.

91 BEGE

GOL 90 BRANCO

Regata
SANTANA 4 PORTAS

.

89 GRAFITE

MONZA CLASSIC 89 . CINZA

GO'L 87 BRANCO

<' CHEVETTE 87 BRANCO

FUSCA 80 BRANCO

. -Motos FUSCA 76 BRANCO

FUSCA 75 BRANCO

1�t;l'�I')II,J! i ijI!t1I'JQ,\'1"! ':(;,
CONSORCIO
A-PARTIR DE
RS 55�24

REGATA COMÉRCIO DE.MOTO LTDA.

20% DE E-NTRADA
PARA 20/12/99 SALDO

EM 24X FIXAS.

RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

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

SILENCAR
�TOS'

.
AMORTECEDORES

. �

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

MOLAS:- PASTILHAS DE FREIOS

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

AceSSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS
.

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

NA
.

MARo F ,I· C I
Latoaria,

. Pintura e

Mecânica

Rua Domingos R_ da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULOS -3

.'. MACIO ...

. R$ 10.090,00
Pessoa Jurídica - R$ 195,07

-

Pessoa Física - R$ 203,27

/

••

EM.MENDORFER Com. de Veículos t
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

Fone: (047) 371-3655 - Jorc
,
"'Í do. Sul - sc [HEVROlET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 16 DE OUTUBRO DE 19
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, necessita e-;n ,a'té 36"'�I."I�s.

Tel. 973�5627 1973-<�034/311-0196

o Honda supereconômico
o Honda Insight é um
cupê para dois

passageiros cuja maior
virtude é a de beber

pouco combustível. O
carro percorre 20 km com

apenas 1 litro de gasolina.

Parte do segredo vem do
fato de ser feito em

'

. alumínio, o que o toma
muito mais leve. Mais a

maior virtude.mesmo vem
do funcionamento de um
motor de três cilindros

com 1.0 litro de

capacidade que opera em

conjunto com uma bateria
de níquel-metal híbrido,
que ajuda' a aumentar a
potência de 68 pata 76
cavalos.

-

O Audi monovolume
Na opinião dos
executivos da alemã

Audi, para desafiar um
Mercedes Classe A,

,

nada melhor do que um
A2. É assim que foi
batizada a minivan da

fábrica, que depois,do

sedã A8, é o segundo
carro da fábrica a ser

produzido inteiramente
de liga de alumínio. A

vantagem é a economia
de pesoi medindo 3,8
metros, 30 centímetros a

mais que o Classe A, ele
pesa' cem quilos a menos

que 'o rival e uma

motorização e,\uivalente ..
'

. O resultado é

um

consumo de 25 km/litro
de diesel, ou 16 km/litro
de gasolina. São
performances mais do

que honestas para
motores com 75 cavalos
de potência.

I
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

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

_
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MARIMAR IMÓVEIS:LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 . Barra do Rio Cerro

Fone: (047) 376-1537 • CEP 89260·200

Jaraguá d� Sul > SC • CRECI • 1989·J
PLANTÃü: 973·3341

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Rod. SC 416 (LOT. HARDT) Lotes- R$10.000,OO·· A VISTA'e ou ENTRADAde R$ 2.000,00 e SALDO parcelamento
até 50 meses.
• Rua João Januário Ayroso - Lote co 600m2 (esquina) - R$ 16.000,00 - (aceita automóvel tipo POPULAR - ano e

modo 97/9B e SALOO PARCELADO
• Rua Pastor' Albert Schneider (a BOOmts. da Malwee) • área de B.200m' • R$ 130.000,00 . negociável
• Aua Valdir Manfrini - Bairro São Luis - com 1.0BOm2 (forma triangular) edificado com uma casa (te rnadelra - R$
25.000,00

CASAS
* ILHA bA FIGUEIRA - Rua Padre Donato Wiemes (a 1QOmts. da Capela N.S. Aparecida) - Casa de alvenaria de
110m2 com 3 quartos. sala, cozinha. banheiro. díspensa e garagem - Terreno com 450m2 - R$ 45.000,00 (Aceita
troca por imóvel em BLUMENAU).
• VILA LENZt - Rua Elpidio Martins (próximo Colégio Glardini Lênzi) - Casa de alvenaria de 308m2, sala TV e estar,
coinha ampla, 4 quartos. bwc amplo e garagem e PISO: SUPERIOR: Churrasqueira, lavanderia, banheiro e área

ampla. Terreno: 392m' (todo murado) • R$ 65.000,00 (negociável e parcelado)
• JARAGUÂ 99· a 2 Kms da MALWEE • Rua Berlha Weege· CASA de ALVENARIA com 4 quartos, sala, cozinba.
lavanderia. bannero, dispensá e garagem 4 Terreno 643m2• R$ 45.000,00 (aceita automóvel até R� 8.000,00 e I
ou sitio)

síTIOS
JARAGUÁ 81$ - a 2 km da Capela S. TRINDADE - Terr,eno com 170,OOOrn'!, edificado'com uma casa de madeira
de 70m' e galpões, pastagem· R$ 42.000,00 (negociável)

Lindos lotes re�idenciais • em vários pontos· loteamentos aprovadós -

prontos para construir,
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluísio Boeing - 4 quartos. salas, banheiros, garagem e demais dependências 4 R$ 300.00

• (toda murada)

SALA COMERCIAL· Rua João Januárlo AYROSO . 125m' . R$ 500,00 com lelefone

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

••••••••••••••••••••••
• CRECI Nº l589J' I
• S .:
• Barra· ui •

: Imóveis :
• •
• •
• I
• VENDE •

•• TERRENOS ••i - Terreno cl 485,00m' (20x24,50) - lot. Butzke na Barra - Aceita carro a partir de

I R$ 3.000,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 30x, 2 salários mínimos· total· R$ i 1.000,00 •2 - Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, Rua 683, na Barra: área nobre, R$ i 5.000,00
I 3 - Terreno cl i .296,OOm' (25x54) • Rwa Luiz Satler, na Barra - R'$ 65.000,00 .•
•

4 - Terreno cl 608,00m' - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio • R$ •18.000,00

• 5 - Terreno cl 4.756,00m' (122,00 x 39,00), na Rua Abramo Pradi, na Barra- R$ 45.000,00 •(R$ 20.000,00 dI) entrada + saldo a combinar)
• 6 - Terreno cl 383,63m'� rua 564', Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$ 12.000,00 •
• (negociável) ,

7 . Terreno Lot. Ouro Verde, após. a t;lalwee, no Jaraguá 99 R$ 2.000,00, entrada e saldo •
• em 50x - Total R$ 12.000,00 •8· Terreno cl 303,80m' (14,00 � '21 ,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99

• - R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + salde em até 6 x) •
•

9· Terreno cl 510,00m' " Residencial Imperador, Bairro São Luís· R$ 14.000,00
10 • Terreno cl 26.125,00m' (50x522,50) -. rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins· R$ •

• '=1$ 50.000,00.· aceita parcelamento •SíTIOS
• 1 - Terreno cl 156.000,00m', Tifa Rio Alrna > Rio Cerro I . R$ 55.000,00 •
• ·2 - Terreno cl 1lO.400,00m', Tifa. Aurora " Rio Cerro II . R$ 30.000,00 •
• CASAS •
•

1· Casa de alvenaria cl 60,00m' . Terreno cl 718,00m' " Rua Júlio Pedri . Vila Nova
· . R$ 42.000,00 •
• 2 - Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada .e mais uma cl 60,00m' semi-acabada, •terreno' cl 2.013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider, S/Ro. Aceita outro imóvel

• como parte em pagamentos .nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerda, Vila Nová •
•

. R$ 130.000,00 • Negociável
.

•LOCAÇÃO
• 1 - Sala comercial cl 34,62m', Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme' Weege, Centro . R$ •200,00 \

.

• 2· Sala comercial cl 100,OOm', R�a Pastor A. Schnelder, 871, na Barra." R$ 400,00 •
• 3· Apartamento cl 1 quarto, garagem e demals dependências " Rua Ercílio Bertoldi, (Rua •500), na Barra • R$ 180,00

.

I 4 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências - Rua 944, Lot. sauer, na •Barra • R$ 210,00
I 5 . Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, •
•

na Barra - R$ 320,00' ,

6 '. Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Ercílio Bertbldi, (Rua I
• 508), na Barra • R$ 230,00 •7 • Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências. R�a Jpão J. Ayroso, 2412

• • Jguá Esqúerdo . R$ 280,00 'I
•

8 - Apartamento cl 3 quartos e demais dependências, Rua Pastor A. Schneider, 759, na Barra
,

• R$ 180,00 .•
• 9· Casa de alvenaria d· 3 quartos e garagem e demais dependências, Rua Wolgand Weege, •s/nº, na Barra . R$ 180,00

.

I 10· Casa de alvenaria ri 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi, •s/nº, na Barra . R$ 200/00
I 11· Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências . Rua 522, n° 72, na •
• Barra· R$ 245,00

.

12 . Casa de Madeira er 2 quartos e demais dependêncías, Rua 554, lot. Hanemann -.R$ •
.• 150,00

'.

•
•

13· Casa de madeira cl 4 quartos, garagem e demais dependências, Rua Feliciano Bortohni,
•1365, na Barra . R$ 300,00

RUA ANGÉLO .RUBINI, 1224 .. SALA 09

EMPREENDIMENTOS
,IMOBILIÁRIOS lTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

TERRENOS
· Terreno cl 43.689,00m2 • Rua Joinville, próx, Persianas Engler

·
. Terreno cl área de 22.892,00m2 • Rua Rodolfo Tepassé, a 100 rnetros da Rod. BR 280 • R$ 50.000,00
·2 terrenos cl área de ,total de 1.'02.752,00m2 • Rua Walter Marquar.dt, 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 f-rente Colégio Antônio E. Ayroso· R$ 7.QOO,00
(cada um)

..

· Terreno cl 450,OOm2 - Loteamento Versalíhes . R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00m2 • R. Lateral da José T. Ribeiro" Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00
· Terreno ct 21.000,00m2 - Barra do Rio Molha, a 500 metros da gruta - R$ 25.000,00'
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich Sprung· Vila Hau- R$ 15.000,00
· Lote de esquina cl 51 0,00m2 • Loteamento Renascença - R. Preí. José Bauer - Vila Rau· R$ 17.000,00
- Lote. cl 362, 1'8m2 • Loteamento Renascença" Vila Rau· R$ 15.000,00
· 1 terreno com 550,00m2 - na R.ua 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 Lider Club - R$ 75.000,00 à vista, troca por outro imóvel ou área
construída
- Terreno c/·780,00m2 • condomínio das Azaléias, Jaraguá Esquerdo - R$ 35.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso eSQ. com Rua Leopoldo Malheir0

..

• Apto, cl 1 suíte + 2 qtos ou 1 suíte + 1 qto e demals dep., todos têm sacada cl churrasqueira. En!. a partir de R$17.700,00
+ parcelas a partir de R$ 757,73 corrigidas peloCub,
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari • Lateral da Rua Amazonas (SCARl
• Apto nº 301 e 501 (de propriedade do Condomínio), 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 Ma'rcatto, esquina com Clemente Baratto
• Apto. n° 703 e 1103: suites + 1 qto e demais dep .• Entrada a partir de R$ 28.65'0,00 e assumir parcelas de condomínio
de construção de R$ 792,40
• Apto nº 1001 e 1-101· suíte + 2 qtos e demais dep., Entrada de R$ 46.500,00 e assumir parcelas de condomínio de

constução de R$ 1.2·19,32
• Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir da: Entrada R$ 19.050,00 e parcelas de R$
510,93.
Condomínio Residencial Prímula - Rua Arthur Gumz. Vila Nova (Próx.' ao Fórum)
• Apto cl suíte + 1 quarto e·demais dsp, cl 1 vaqa 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 (él 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. Di�nthus • Hua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schioche!:
Apto 604· cl 214m2• suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscinas
• Preço total incluindo acabamento diferenciado· R$ 125.000,00
Apto 303 . cl 219,OOm' . suíte + 2 quartos, dep. empregada, sacada cl churrasqueira: 2 vagas de garagem, salão de

festas, piscinas'· Preço total sern acabamento· R$105.000,OO
_. Residencial Amaryllis, Vila Nova- Aptos novos com sacada cl churrasqueira, 1 vaga ds garagem· suíte + 1 quarto
e demais dep., R$ 56.000,00 . suite + 2 quartos e demais dep .. R$ 66.000,00
· Edifício 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 RioBranco - Ed. ,Schiochet" R$ 85.000,00 (entrada + assumir

financiamento). ,

• Apto cl 2 quartos, 2 bwc e demals dep. (semi-novo) " Rua Marina Frutuoso, centro· R$ 50.000,00
· Apto cl suíte + 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 (suíte + 2 quartos, bwc social, sala e cozinha) + edícula de 61 ,00m2
(Iavanderia,.dispensa, churrasqueira e garagem) . rua Guánabara 529, Czernlewlcz. próx. Colégio Alberto Bauer- R$
80.000,00
• Casa em alvenaria cl 212,00m2, num terreno cl 420,00m2 - Rua Luiz Spézia 101, próx. ao Acarai, Jaraguá Esquerdo

.. R$ 120.000,00
.

• Casa em alvenaria cl aprox, 260,00m2 • R. Bernardo Dornbusch, 1678 • Vila Lalau· R$ 150.000,00
• Casa em alvenaria cl 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 45.D,00m2 • R.' Ferdinando Krueger, si
nº • lote 132, loteamento Versailhes . R$ 26.000,00

.

.

• Casa em madeira cl 150,00m2, terreno cl 595,00m2 • Rua Martin Stall, Vila Nova- R$'47.000,00
• Casa em alvenaria cl 225,00m2 • terreno cl 551 ,00m2 (semi-acabada) • Rua Edward Krisch, 320, Água Verde· R$
110.000,00,'

.

• Casa em alvenaria cl 23Ó,00m2 (sendo 150,00m + 80,00m de edícula), cl salão de festa e garagem p/4 carros - Rua
13 de maio 684, Czerniewicz • R$ 250.000,00
• Sobrado em alvenaria corn 350,00m2 " Rua Leopoldo Jansen, 20, CentrO" R$ 200.000,00
• Sobrado em alvenaria cl 120,00m2 (térreo + mezanino), terreno cl 900m2• Loteamento Versailhes - R$ 85.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
-. Salas comerciais em diversos locais.
· Apto. c/2 quartos, .sala/copa, cozinha e banheiro· Schroeder, ·em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demais dep .. Rua Eleonora Satler Pradi, 307,· Ed. Anturio
- Apto, c/2 qtos e dernaisdep. " Rua Marina Frutuoso, 909 � Ed. Aster (Fundos do Angeloni)
· Apto cl suíte + 2 quartos e demais' dep .. Rua Barão do Rio Branco· Ed. Schiochet
" Apto 1 quarto e €Jemais dep. - Rua Guilherme Hering 70, Ed. Erica

'

" Apto cl 2 quartos e demais dep .. Rua Preso Epitácio Pessoa, 421, Ed. Emilie
• Apto c/:2 quartos e demals 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, cl suite + 2 quartos, dep. empregada'
e demais dep. (sacada cl churrasqueira., 2 vagas <;Ie garagem), prédio com salão de festas e piscina. .

· Aptos no Condomínio Residencial Amaryllis· Rua Angelo TorineIli, Vila Nova (1ª locação), com suíte + 1 ou 2 quartos
e demais dep., sacada cl churrasqueira, garagem e box para depósito.
· Apto novocl 3 quartos e demais €Jep. - Rua Pedro A. Fagundes, 45 - Vila Lalau (Próx. Marisol)
- Sobrado em alvenaria cl suite + 2 qtos, dep. empregada completa, e demais dep .. rua Canoinhas, 71 . Centro

R. EPITÃCIO PESSOA, 421 - SALA 10� - FONE: 371-8814

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TERRENOS
* Terreno Loteamento Juventus com 375,00m2
(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$13.500,OO - negociáveis
* Lotes Residencial Miranda após Malwee, com
325,00m2 (13x25) entrada- + parcelamento
,* Terreno Lot. Versai'hes com 605,00m2 (15x40)
- R$ 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 Vuôra, 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.uiz - Próximo Urbano com

135m2, 1 suíte, 2 qtos, demais dependências,
terreno com 380,00m� - R$ 35.000,00 -

Negociável

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

Fone: (047) 372-1594

Ultimas unidades Edificio Klein- Rua Barãodo Rio
Branco, com 1 suíte, demais dependências,
churrasqueira na sacada e coletiva. Condições de

paga-mento direto com a construtora

tia. Mônaco - Aproveite aptos em ótima localização
, Central- RuaIoão Marcatto, próximo PostoMime/
Reinoldo Rau, com 1 e 2 qtos e demais dependências.
Condições de pagamento direto com a construtora

IIUDB/L/ÁR/A
....,.ave CRECI612-J

VENDE

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

Edifício Mathedi II, aproveitem as ultimas

unidades aptos de 3 qtos demais dependências,
Rua João Planincheck - Nova Brasüia.

Pagamento direto com a construtora
\

"

Imobiliária Menego1ti Ltda.
I MOBil I A R

"

A

MENEGOTII'
CRECI W 550-1

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

VENDA

CASA EM ALVENARIA

R. PADRE HORÁCIO, 106

VILA, LENZI

03 QUARTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
VALOR R$ 63.000,00

CASA EM ALVENARIA OTIMO TERRENO

'.

COM ÁREA DE 70,00 M2 LOCALIZADO NA VILA RAU

VILA RAU ÁREA DE 420,00 M2
VALOR R$ 8.000,00 E ASSUMIR
FINANCIAMENTO VALOR R$ 14.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓYEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197
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COMPRA • VENDE • ADMINISTRA

Residencial GRACEKELLY Aluguel
• Casas alv. com 2 quartos, próxi
mo Posto MarcaI/a - Valor R$ 230,00

• Casa com 3 quartos, próximo
Posto MarcaI/a. Rua 482 - Valor R$
280,00

• Apartamento Residencial Amiza
de. Com 3 quartos - Valor R$ 280,00
+ condomínio

IMÓVEL M2 QTO SUL GAR. BAIRRO PREÇOR$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
CasaAlv. 60 2 Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 2 Centenário Rua Emídio Deretti 40.000 Semi-acabada

CasaAlv. 123 3 1 Lenzi Rua Goiás, 533 65.000 Negociáveis
CasaAlv. 141 3 .2 Rau RU!l450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. Imóvel (-) vir
Apto OK 147 3 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa

Lote 450 15.0x 30.0 São Luís Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 450 15.0x 30.0 Rau Rua dos Escoteiros 21.000 Negociáveis
Lote - 880 15.0x58.7 São Luís Rua Francisco Ruschka 25.000 Negociáveis
Lote 867 17.0x51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado

Lote Cem: .:i14 20.0 x25.0 J. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial

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

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

Lotes 600 13.0 x46.0 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36x

Chácara 12500 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa

Chácata 76000 345 x 221 Massaranduba Próximo Salão Aluísio 18.000 Rancho / 7Km centro

• Casa de alv. com 70m2 (lote com 430m2), bairro Jaraguá
Esquerda próx. Juventus, R$ 10.000,00 + 12 anos de R$
180,00 (mes / C.E.F.)
•

.

Casa de alv. com 125m2 (lote com 390m2) bairro Vila Rau
- R$ 28.000,00
•

.

Casa de alv. 100m2 (lote com,425m2) bairro Vila Rau - R$
18.000,00, aceita lote no valor
• Casa de alv. com 100m2 (lote com 370m2) Guaramiriml
Vila Carolina -' R$ 20.000,00, aceita troca valor em Jaraguá
• Casa mista 90m2 (lote com 450m2) Vila Rau - R$ 15.000,00,
aceita troca por casa financiada

.

• Casa de alv, + ou - 150m2, (laje), lote com 645m2 - Rua
José Emmendoerfer - 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 - bairro Ilha da Figueira, (aceita troca 1J0r casa
financiada - R$ 18.000,00)
• Casa mista com 63m2, (lote com 403m2) - Barra do Rio
Cerro - próx. Malwee - R$ '22.000,00 - (aceita parcela 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
Rua José Emmendoerfer, 704 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Fone (047) 371-2.507

CASAS

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

TERRENO FINANCIADO
Vendo com pequena entrada e o saldo

financiado em até 60meses.
Tratar 973-3623 com Roberson

CRECI7402

Abertaas
vendasde
salascoma

Deja Imóveis
Local: Antigo
Café Bauer
372-2990

275-2777
275-2920

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J
Rua 28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM - SC
RANCHO
IMOVEIS·Fone: 373-0283

www.ranchoimoveis.com.br

Cód.: 06 - Casa de alvenaria com 140,25m2 na
Rua Albert.o Kritzk, 226 - Vila Rau, com 4

quart.os. Terreno com 587,81m2.
Val.or R$ 60.000,00 (Estuda troca por carro
ou outro imóvel (casa/apartament.o).

=-�----�----------�--�

Cód.: 01- Casa de alvenaria com 170m2 na Rua

EnriqueBortolini,Bairro Jaraguá Esquerdo, com
3 quart.os. Terren.o com 420m2.
Val.or R$ 80.000,00. (Estuda tr.oca por imóvel no
centr.o)

Cód.: 658 - Confecção feminina com est.oque e

equipamentos, RuaReínoldo Rau.
Val.or: R$ 70.000.00

Cód.:622 - Casa de alvenaria com 95m2 na Rua
Anton Frerichs - Vila Rau - L.oteament.o Helena II,
com 2 quartos, Terren.o com 300m2.
Val.or: R$ 30.000,00. (Estuda tr.oca por outro

imóvel)

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

Margi.oneMech - Bairro Três Rios do N.orte, com
4 quart.os. Terreno com 390m2. Val.or: R$
15.000,00. (Estuda tr.oca por terren.o ou carr.o)

CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES
A SUA ESCOLHA.IMÓVEL,COIilRETO É COM O CORRETOR

RuaWalter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1 Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

FONE(047)372-0153-370-7238
.
CELULAR973-5097

CRECI1762-J

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

Fone: 371-8799

Cód.: 633 - Casa de alvenaria com 250m2 na Rua

Ana Zacko - Barra do Rio Cerro - Próx. Lonimar
com 4 quart.os. Terreno aprox, 500m2. Val.or: R$
75.000,00.(Estuda tr.oca por outro imóvel ou
automóvel). Ótima casa .

�--�------------------�

Cód.: 636 - Casa de alvenaria c.om 103m2 na Rua João Planincheck - Nova Brasília

com 4 quart.os. Terreno com 875m2. Val.or: R$ 55.000,00.
Cód.: 634 - 2 apartament.os com 100m2 e 2 quart.os (cada um) na Rua Adolfo Tribes,
Vieiras. Terren.o com 420m2. Val.or.: R$ 70.000,00.
C.od.: 631- Casa de alvenaria com 90m2 na Rua FranciscoGreter - Bairr.oNereu
Ramos, com 3 quartos, Terreno com 260m2. Val.or: R$ 18.000,00.
C.od.: 634 - Casa de alvenaria com 200m2 na Rua Adolfo Tribes - Bairro Vieiras,
com suíte e 3 quart.os. Terreno com 420m2. Val.or: R$ 70.000,00.
Cód.: 414 - Terreno com 456,12m2, na Rua Henrique Krause - Bairro Ilha da

Figueira. Val.or: R$20.000,00
Cód.: 439 - Casa de alvenaria com 120m2 na Rua Bernardo Dornbusch, com 3

quart.os. Terreno com 700m2. Val.or R$ 115.000,00.
Cód.: 686 - Casa mista na RuaAntonio B. Schmitz - Ilha da Figueira. Terreno com
598m3. Val.or R$16.000,00.
Cód.: 361 - Casamista com 60m2 na Rua Gustav.o Lessmann - Bairro Vieiras, com 2

quart.os. Terren.o com 720m2. Val.or R$ 9.000,00.
Cód.: 02 - Casa de alvenaria com 120m2 na Estrada Braço Ribeirã.o Cavalo -

L.ot.Gad.otti-Nereu Ram.os, com 2 quartos.Terreno c/450m2.Val.or R$16.000,oo
Cód.: 03 - Casa de alvenaria com 120m2 na RuaGiardini Luiz Lenzi - Bairro Água
Verde, com 3 quart.os. Terreno com 420m2. Val.or R$ 70.000,00.
Cód.: 04 - Casa de madeira com 116m2 na Rua Jorge Czerniewicz, Roberto Simas
Bairro Czerniewicz. Terreno com 1.209m2. Val.or R$ 175.000,00.
Cód.: 05 - Casa de alvenaria com 157m2 na Rua Frederico Curt Vasel- Vila Nova,
c.om':3 quart.os. Terreno com 450m2. Val.or R$ 60.000,00.
Cód.: 629 - Terreno na Tifa Caninana-Bairro Figueirinha. Val.or R$17.000,00.

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

www.premierimoveis.com.br

370-7798

Terrenos
ReI 016 - AMIZADE -13.oo0m2 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 Loteamento Carolina - R$ 5.000

ReI 074 - NEREU RAMOS - 65.000
m2 na Rua Luiz Sarti, com Bananal
- R$180.000

ReI 077 - NOVA BRASILlA - 392m2,
na Rua José Emmendor1er - R$
25.000

.

Rel.083 - PiÇARRAS - 23.639m2
(77 x 307m) na BR-101 - R$ 30.000

Ref.084 - PiÇARRAS - 350m2 no
- Jardim Sereia - R$ 5.000

ReI 004 - RIO CERRO - 1187m2 na

Rua Pe.Aluisio Boening - R$ 12.500

ReI 062 - VILA LENZI - 3814m2 na

Rua Marcelo Barbi - R$ 65.000

ReI 089 - VILA NOVA - 2oo0m2 em

Lateral Rua 25 de Julho - R$ 15.700

Rel.078 - VILA RAU - 365m2 na

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

Re! 070- Prédio com sala
comercial e 2 apartamentos:
182m] - Ana Paula - R$ 55.000,00

lu.,itl!l
• Ref. 021 - Apto.: 174m', I suíte com hidra. 2 quartos + dep. - Centro - No calçadão - R$
110.000.00
• Ref. 014 - Apto.: 12601'.3 quartos, + dep. - Centro - R$ 48.000,00
• Ref. 017 - Apto.: 109m', I suíte, 2 quartos. + dep. - Czerniewicz - R$ 43.000.00
• Ref. 053 - Casa Alv.: 270m', 6 quartos, + dep. - Vila Nova - R$ 100.000,00
• Ref. 069 - Casa Alv.: 350m'. I suíte, 3 quartos, + dep. - Amizade- Lot. Versailles - R$ 73.000,00
• Ref. 059 - Sobrado: 15001',3 quartos. + dep. - Amizade - Lot. Versailies - R$ 53.000.00
• Ref. 022 - Casa Alv.: 17901',4 quartos, + dep. - Nova Brasília - R$ 51.000.00
• Ref. 082 - Casa Alv.: 14001',3 quartos. + dep. - R$ 48.000,00
.• Ref. 088 - Casa Alv.: 8001',2 quartos, + dep. - R$ 29.000,00 - Ilha da Figueira
• Ref. 087 - Casa Alv.: 53m', I quarto + dep. - Lot. corupá - Chico de Paula - R$ 18.500,00
• Ref. 014 - Casa Alv.: 5001', 2 quartos, + dep. - Vila Nova - R$ 16.000,00
• Ref. 090 - Casa Alv.:"] OOm', 3 quartos, + dep. - Ilha da Figueira - R$ 32.000,00

Terreno: 186m' - Lateral Rua Walter Marquardt - R$ 45.000,00
• Ref. 077 - Terreno: 55601' - Rua Domingos Rosa - Figueira - R$ 27.000,00
• Ref. 040 - Terreno: 726m' - Ilha da Figueira - R$ 27.000,00
• Ref. 050 - Terreno: 616m' - Jguá Esquerdo - Lot. Campo Sampiere - R$ 20.000.00
• Ref. 075 - Terreno: 375m' - Próx. Prefeitura - R$ 17.000,00
• Ref. 006 - Terreno: 45001' - Lot. Versailies - Amizade - R$ 13.000.00
• Ref. 034 - Terreno: 60201' - Lot. Salier - Barra - R$ 10.500,00·à vista ou parcelado
• Ref. 003 - Terreno: 332m' - Lot. Marquardt - Rio da Luz - R$ 9.500,00

luE"'
• Casa alv.: 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 bwc. área de serviço, garagem - Rua 25 de Julho n°

317 - Vila Nova - R$ 350,00
• Casa de madeirá: 2 quartos. sala. copa, cozinha, bwc, área de serviço, garagem - rua Adolfo

Putjer n? 409 - Próx. Prefeitura - R$ 200,00

ADMITE CORRETOR DE IMÓVEIS

Imóve s

Casas

ReI. 087 - 'CENTRO . Casa Alve
naria com 180m2, terreno 774m2, na
Rua Júlio T. C. Mello, próx. à Farmácia
Baruffi, com 3 quartos, 2 banheiros,
garagem, demais dependências

ReI. 008 - FIGUEIRA - Casa de madeira
com 60m2. lerreno 395m2, no Lot.
Divinópolis . RS 25.440

Rei tOO PiÇARRAS oi' Ie

Alvenana com 136m'. terreno 213m',
com 4 quartos, 2 banheiros, garagem
.2 carros, demais dependências - R$
45.000 ou troca

ReI. on - VIEIRAS - Casa mista com

120m2. terreno 16.850m2, na Rua
Manoel F. da Costa . RS 35.000

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

975-1827

Apartamentos

Ref. 076 - BAEPENDI - Apartamento
com 100m', com suite + 2 quartos,
banheiro, cozinha, sala, área de

servíço, na Rua Fritz Bartei, Edifício
Reinoldo Bartel - R$ 12.000 + linanc.
ou troca

ReI. 086 - BAEPENDI - Apartamento
com 100m2, com suíte + 2 quartos,
banheiro, cozinha, sala, área de
serviço, na Rua Fritz Bartei, Edifício
Reinoldo Bartel- R$ 37.000 + Financ.

Ret. 082 - PIÇARRAS - Apartamento
Mobiliado, com quarto, sala, cozi
nha, banheiro, garagem e área de

serviço, na Rua Manoel Pinto, a
duas quadras da praia - R$ 20.000
ou 'troce por terreno em Jaraguá

Salas Comerciais
ReI. 073 - NEREU RAMOS - Ponto
Comercial com 170m', 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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iiiilimobiliária Jardim

�J.araguá Ltda.cREc,WS72-J
OFERTA DA SEMANA

FIGUEIRA - CASA ALV. CI f30,25M2 -1 SUíTE + 2 QUARTOS,
2 SALAS, COZINHA CI ARMÁRIO EMBUTIDO, ÁREA DE SER

VIÇO,2 BWCS; DISPENSA, CHURRASQUEIRA, GARAGEM
P/2 CARROS. VALOR: R$ 70.000,00 (ACEITA PROPOSTA)

VENDAS
) 01 - CENTRO - CASA cl 300m2 - 1 suíte + 2 quartos, 2 salas, 3 bwcs,
cozinha cl armários sob medida, copa, área de serviço, garagem pl 2
carros cl portão eletrônico e cl piscina - R$ 80.000,00 + financ.
) 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA c/1 suíte + 2 quartos, 2 salas,
garagem p/2 carros, churrasqueira e plsclna : R$ 68.000,00
) 03 .JARAGUA ESQt,JERDO - NOVA - CASA ALVENARIA c/1 01 ,50m2-1
suíte + 2 quartos, sala, cozinha, garagem, área de serviço - R$ 57.000,00
) 04 - VILA NOVA - APARTAMENTO cl suíte + 2 dorm., churrasqueira,
sacada cl 145m2 - R$ 68.000,00
) 05 - CENTRO - Apartamento c/2 quartos, Sala, cozinha, lavanderia, cl
garagem - R$ 47.000,00
) � - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO NOVO cl 80m2 - 2 quartos, sala;

, cozinha, gara�em • �$ 35.000,00 '

.

) 07 - PRAIA DO JURERÊ (FLORIANÓPOLIS) - APTO NOVO - Cobertura,
semi-mobiliado - US$ 35.000,00
) 08 - AMIZADE - TERRENO c/4iOm2. R$ 13.000,00 (já cl água, luz e

fundamento para construir)
,

) 09 -BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$
145.000,00 - R$,45.000,00 e outro R$.32.000,00

.

) 10 - JARAGUA ESQUERDO - TERRENO cl615m2 - Loteamento Campo
Sanpiero - R$ 18.000,00,

'

) 11 �VILA LENZI- TERRENO COMERCIAL c/1.200m2 (20x60), troca por
apto central- R$ 45.000,00
) 12 - CZERNIEWICZ - TERRENO c/2.500m2 + casa antiga - R$100.000,00
(prõx. Hospital Jaraguá)
) 13 - NEREU RAMOS'· TERRENOS cl 420m2 - R$11.000,00 (Centro)

LOCAÇÃO
) 01· VILA NOVA - CASA MISTA (Prõx. Senai) - 3 dorm. ,cl garagem - R$
330,00 -

) 02· CENTRO - APTO - ED. ARGOS - 12 Andar·1 suíte + 2 dórm. com
dependência, cl garagem - R$ 400,00

'

.

) 03 - VILA NOVA - APTO - ED. AMARYLLIS - 1 suíte + 2 dorm., 'cl
garagem - R$ 400,00 '_

) 04 - BARRA DO RIO CERRO - APTO· ED. HUNGARO (Lot. Papp) - 2
dorm. cl garagem· R$ 270,00
) 05 - CENTENÁRIO - APTO· F,UNDOS (WEG II) - 1 dorm., sala cl
garagem - R$ 200,00

'

'

) 06 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET -1 suíte+ 2 dorm., c/garagem
- R$ 400,00
) 07·ÁGUA VERDE - CASA ALV. - Nova -1 suíte+ 2 dorm. clchurrasqueira
• R$ 500,00
) 08 - VILA LALAU - SOBRADO (FrenteWeg II) 1 suíte + 2 dorm. + 2 salas
- R$ 400,00' ,

) 09 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - 1 suíte + 1 dorm. - cl garagem· À$
�OO

'

'

Rua Reinaldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC

,

FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

Colabore com

as entidades

beneficentes.
CP Comunidade

I TERRENo de��!!���gUá Esquerdo -I-, R$ 30.000,00 '

'

'

TERRENO Comercial de esquina com 2.400ni2

frente para a Bernardo Dornbusch

I
TERRENOde 1.540m2 - Rua

A,mazonas
-

prÓX'1'

Scar - R$ 100.000,00, '

TERRENO de 350m2 - Rua Expedicionário
Fidélis Sthinghen - R$12.000,00 ,

Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão

II � R$ 9.000,00 cada um

I· CASAS ICASA MISTA com 140m2 - Rua Luis

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

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

I
CASA ALVENARIA com 90in2 - Rua Horácio

I'Pradi, 320 - Jguä Esquerdo - R$

30,
.000,00

CASA ALVENARIAüURO VERDE - Lote

54 - R$ 17.000,00 + 18 parco R$ 200,00 '

CASA ALVENARIA �m construção de 98m2
mais casa de Madeira de 40m2 - Ana Paula

I
IV - Lote n° 158 - R$ 20.000100

ILOTEAMENTOS
FINANCIADOS

I
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE
SÃO CRISTÓVÃO U

RESIDENCIAL FALBOYANT

RESIDENCIAL, FIRENSE I

Informativo
Imobiliário
AIJS

INFORMAÇÕES
� No dia 20-10-99 teremos

reunião mensal da diretoria da

Associação das imobiliárias de

J.S., às 17 horas na Rua Barão

do Rio Branco, 221.
Na pauta da reunião, vários
assuntos, destacando uma

reunião a ser realizada nos;;I
próximos dias com as /c-',
imobiliárias loteadoras.

'

- Já estão em andamento os

preparativos para a festa de

encerramento- do ano a ser

realizada no final de novembro

ou início de dezembro.
- Aprovado na última reunião da

diretoria da AUS de 15-09-99,
novo associado Imobiliária

Itaivan Representações Ltda. a
quem desejamos boas vindas.

AUS

VARIG RIO-SUL NORDESTE
CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS
Entrega expressa

S_�a carga ou encomenda entregue no cliente com previsão de 24hs para as seguintes
localidades:

.

BELO HORIZONTE - MG

.

BRASíLIA - DF
RJO DE JANEIRO - RJ
SÃO PAULO - SP.

PORTO ALEGRE - RS

Preços especiais:
Além das capitais, outras localidades de interior terão opçãode entrega sob consulta.
Consulte-nos e comprove as facilidades deste sistema-com um preçomuito atrativo. '

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

II
'

I'

I'

I'

•

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I iu --1· �M�RESÁRIO!
I �111VOCE JA SE FIL10U AO
I lJj DISK INFORMAÇÕES?

.

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

·I'nformações 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.
ÓU acesse nosso site

http://www·.d900300.com.br

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

VENDE E TROCA

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

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

Champagnat.
CASADEALVENARIA cl 90m2, mais uma casa demadeira cl 30m2 - RuaCarlos
FritzWoguel, 138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$-43.000,OO

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

CIDADE - ValorR$ 55.000,00
TERRENO cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE
TERRENO cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO
NOBRE). R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa.

'

TERRENO cl 603,00m2 - Rua Carlos Oechsler - esquina cl Rua 895 - lot. Heineck

II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 35G,00m2 - Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$
9.000,00 ,

TERRENO cl 935,OOm2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 -lot. Heineck
- Bairro Ilha da Figueira - R$ 22.000,00

-

\

A fJida ffleIUXe «Hea.'
'J��,

� .1Je'lde

TERRENOS:·

Oxx47-371-8814

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)
AUXILIARDEELETRICISTA

MONTADORDEMÁQUINA EM GERAL

PADEIRO

TECELÃO (Para Guaramirim)

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Transporte)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° Grau)

COSTUREIRA (Experiência em costura reta)

VENDEDOR DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS e oul

ENGENHEIRO QUÍMICO (Podem estar cursando 3°Grau)

AGENTEPUBLICITÁRIO

COSTUREIRA (Para Guaramirim)

OPERADOR DE ENFESTADEIRA (Para Guaramirim)

CORTADOR DE ROUPAS (Para Guaramirim)

AUXILIARDEENFERMAGEMOUFARMÁCIA
.

OPERADORDETELEMARKETING

GERRENTEDE LOGÍSTICA

Rua Jorge Czerniewicz, 1245, - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311- FAX (OXX)47 372-1091

humana@netuno.com.br www.humana.com.br

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

OPERADORDEEMPILHADEIRA (2° Grau)

AÇOUGUEIRO

ZELADORES E SERVIÇOS GERAIS

ENFESTADOR

CONFEITEIRO

TECELÃO.

PORTEIRO E SERVIÇOS DE LIMPEZA

CORTADOR'

PINTOR

SOLDADOR

AUXILIARDE LABORATÓRIO

TÉCNICOQUÍMICO OU ALIMENTOS

TÉCNICODE VENDAS

:�
121 - VILA RAU - Sobrado com 210m2, 1 suíte, 2 quartos e demais dep. - R$ 130.000,00
1:?2 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria com 230m2, 1 suíte, 2 quartos e dep. - R$ 82.000,00
123 - JGUÁ ESQ. - Casa em alvenaria com 50m2, 1 quarto, sala, banheiro - R$ 23.000,00
124 - FIGUEIRA - Casa mista com 80m2, 3 quartos + galpão nos fundos - R$ 25.000,00
125 - BR 101 - Casa em alvenaria com 120m2, 5 quartos, 2 banheiros - R$ 25.000,00
126 - S. ANTÔNIO - Casa mista com 60m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro - R$ 14.500,00
129 - T. MARTINS - Casa mista com 60m2, 2 quartos, sala, coinha, banheiro - R$ 20.000,00
131 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria com 84m2, 2 quartos e demais dep. - R$ 35.000,00

,)

VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS
�uAêÊl\lPRôêJpia';G(lMÊ;;DEõl.lvEíiÂ;w/za7!9JARAGUA,DO,stiL;;'SêV,}

,""""', K ,'., " /". '�(JIfEA371.'t35í
VENDE

201 - RIO CERRO - Terreno com 1.200m2, frente para o asfalto - R$ 7.000,00
206 - AMIZADE - Terreno com 421 m2, 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, Lat. 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 - Terreno 420m2, rua pret, José Bauer - R$ 12.000,00
216 - BARRA c Terreno com 709m2, próx. Posto Km 7 - R$ 19.QOO,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
224 - AMIZADE - Terreno com 450m2 - Rua Rolf A. Ballock, Lot. Versailies - R$ 14,000,00
225 - EST. NOVA - Terreno com 390m2, esquina próximo Faculdade - R$ 12.000,00
226 - JGUÁ ESQ. - Terreno com 462,5m2, Rua Francisco Winter, Lot. Juventus - R$
15.000,00
259 - TRÊS RIOS - Terreno com 3.375m2, + galpão de 225m2 Rua José Martins - R$ 25.000,00

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 110m2, 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.
.

LOCAÇÃO
* NOVA BRASíLIA - Apartamento com 3 quartos e demais dep. - Ed. Mathedi, Rua João
PIaninschecK - R$ 330,00

VENDE
TERREN'OS

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 ,857m2 R$ 48.000,00'
FIGUEIRA - Próx. CoI. Waldemar Schmidt, com 375m2: R$ 16.000,00
.FIGUEIRA - Lot. Divinópolis cl 397m2 R$ 13,000,00
BR-280 - Próx, Faculdade (Comercial) com 5.000m2 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 Menegotti, 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
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 GRANDE - ara cl + ou - 1.600m2, fazenda frente pl represa
e estrada geral + ou - cl 15m, frente c/.case de alvenaria mobiliada. Ótimo lugar
pl lazer - R$ 25.000,00

,

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS 'MOVE'S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

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

EDITAL N° 22.428 de 08-10-1999
ROGÉRIO BORGES DOS SANTOS E ALESSANDRAMARIA DE BORBA

Ele, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliado
e residente na Alameda Patativa, 230, Aldeia da Serra, Barueri, São Paulo, filho deManoel

Borges dos Santos Neto e Geni Conceição Borges dos Santos.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Guararnirim, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Alberto Santos'Dumont, 527, Vila Lalau, nesta cidade, filha de Levi de Borba e Jorceli
de Borba.

EDITAL N° 22.429 de 08-10-1999

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
MARCOS LUIS KRETZCHMER E LENICE BARTEL

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistema, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e
residente na Rua Pedro Paulo Streit, 172, Bairro Avai;Guaramirim, neste Estado, filho de Ingo
Kretzchmer e NormaRosimar Streit Kretzchmer.

Ela, brasileira, solteira, coordenadora de vendas, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Joinville, 1.033, Vila Baepefidi, nesta cidade, filha de Ernaldo Bartel e Ilena Karsten
Bartel.

EDITAL N° 22.435 de 11-10-1999
IDERALDO LUIZDEOLIVEIRA E EUNICE ELISA BECK

Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
naRuaHenrique Sohn, 112, nesta cidade, filho de José Jorge de Oliveira e Evelina Doering de

Oliveira.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Osasco, São Paulo, domiciliada e residente na Rua

Augusto Germano João Hanemann, 436, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha 'de Eroldo
Beck e Gertrudes Geni Volles Beck.

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 lIelf11lbroldlo

queméV�[Q?

ANUNCIE
370-7919 37,0 -7 944

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 s.e acham neste Tabelionato

para protesto de Títulos contra:

Ademir de Assis Solamon - R. Padre Gabriel Lux, 162 - Corupá;
Agropec. Gruner Ltda. ME - Est. Ribeirão G. da Luz, 117, sala 2-
Nesta;

,

II

Auto Latoaria e Pintura -:- R. Bernardo Dornbusch, sin° - Nesta;
Benetti Benetti Ltda. - R. João Pessoa, 1001 - Nesta;
Benvenutti Couro & Modas Ltda. - Mal. Deodoro da Fonseca, 429

� Nesta;
Bib. Com. Representações - R. Bernardo Dornbusch, 300, sala] 2
- Nesta;
Bibe Comércio e Representações Ltda. - R. Bernardo Dornbusch,
300, sala I - Baependi - Nesta;
Centro de Treinamento em Informática - R. Reinoldo Rau, 299,
sala 6 - Nesta;
Cesar Luiz Leithold - R. Angelo Torinelli, 208 - Nesta;
Com. Peças e Assist. Téc. Yoal Ltda. - R. Reinoldo Rau, 167 -

Nesta;
Comércio Repres. Máqs. Boa Cost. -r-r- R. Joinville, 2429 - Nesta;
Cristiani A.M. de SouzalPaulo 1. R. da Silva ----,-, R. Walter Marquardt,
1133 - Nesta;
CVG Cia. Volta Grande de Papel - R. Dom Pio de Freitas, 38] -

Nesta;
Dekoli Distrib, Bebidas Ltda. - Estrada Rio Cerro IT __:_ Nesta;
Distr. Mathias Ltda. - ME - Estrada Rio Cerro, sin° - Nesta;
EllenMarly Oeschsler Vicente - Rua Roberto Ziemann, 8] 3 - Centro
- Nesta;
Genesio Kulkamp - R. Eugenio Piaz (ao lado da cas� 221) - Nesta;
Genesio Kulkamp - R. Eugenio Piaz (ao lado da casa 221) - Vila

Nova - Nesta;
Huang Che Tsai - R. OUo Mayer, 66 - Nesta;
Humberto Ferreira Pontes - R. Walter Marquardt, 727 - Nesta;
Ines Marlene Kasmirski - R. Hermann Schultz, ]69, ap. 207, C.

Floresta - Nesta;
Instaladora Elétrica TR. Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 300 -

Nesta;
JJW Máquinas Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 1190, fundos -

Nesta;
Leila Regina Gonçalves - R Hermann Schultz, 169, ap. 302 - C.

Floresta - Nesta;
Loddi Ind. e Com. de Alimentos Ltda, - R. Pernambuco, 481 - II

liVila Nova - Nesta;
Milton Bolduan - R. Morro das Pedras, 1338 - Nesta;
Milton Bolduan - R. Morro das Pedras, 1338,- Nesta;
Milton Bolduan - R. Morro das Pedras, 1338 - Nesta;
Nossa Boutique Ltda. - R. Reinoldo Rau, 327, sala 6 � Nesta;
Nossa Boutique Ltda. - R. Reinoldo Rau, 327, sala 6 - Nesta;
Nossa Boutique Ltda.ME - R. Reinoldo Rau, 327, sala 6 -:- Nesta;
Nossa Boutique Ltda. ME - R. Reinoldo Rau, 327, sala 6 - Nesta;
Pedro Rubick - R. Camilo Andreata (ao lado do 30) - Nesta; ,

R. Mar Indústria e Comércio Ltda. - R. Walter Marquardt, 131, sala
3 - Vila Nova - Nesta;
Rubens Schunke - R. Antonio Ribeiro, 276, Ilha da Figueira - Nesta;
Sergio Murilo da Silva - R. Luiz Spézia, 129 - Nesta;

.

Silvano Bianchini e Cia. Ltda. - R. João Tozini, sin°, Centro -

Nesta;
Sulcones Comer. de Produtos Têxteis Ltda. - R. 28 de Agosto,
3472 - Nesta;
Tropicana Imp. e Exp. Ltda. - R. Padre Gabriel Lux, 101 - Centro
- Corupá-SC; '\

Valdinei Woelk - R. Epitácio Pessoa, sin° +: Nesta;

li
II
li

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

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,.
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Artpur
Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 13 de Outubro de 1999.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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artão-postal,do Mato

rosso, com uma queda
'água de quase 90 metros,

consegue expressar a

�stranha sensação de estar

diante deles, na beirada de

abismos, diante de um vazio

que pode chegar a 500 metros

de queda livre. São muitos os

caminhos pelo cerrado, alguns
os levam aos mirantes

conhecidos como Paredão do

Eco e Cidade de Pedra, dois

dos melhores pontos de

observação dos paredões. Do
Paredão a vista é' fabulosa,
vê-se veredas belíssimas

rodeadas por matas intactas.

Na Cidade de Pedra, não
bastasse um ponto de vista

similar, ovento e as águas
esculpiram as rochas e

criaram um exército de

estátuas de formas estranhas,
na beira do precipício.
Simplesmente encantador!

o MORRO DOS
MISTÉRIOS
São muitas as atrações
naturais na Chapada, as

flores do cerrado ornamentam

a visão do Morro São

Jerônimo, o mais alto (836
metros) e misterioso ponto.
Uma trilha íngrime leva ao

topo da montanha, onde, de

acordo com relatos dos

moradores, muitos objetos
voadores teriam sido

avistados. Mesmo para quem
não acredita nestas histórias,
vale a pena subir o morro, ele

é o melhor mirante da região
e oferece a experiência de se

debruçar sobre o abismo dos

paredões. Não só discos

voadores são sinais de

mistério na Chapada,
também recebem visitas de

gnomos, duendes, fadas

tudo isto é considerado

absolutamente natural. Do

morro, também é possível
avistar o Pantanal, que fica a

100 quilômetros dali.

ATRAÇÕES DA
CHAPADA
São muitas as belezas da

Chapada, o cerrado é um tipo
de vegetação marcada por
árvores baixas e retorcidas.

Comum em todo o Planalto

Central, ele veste o chão da

Chapada e abriga em suas

matas muitos animais. Entre

eles, o belo pássaro uirapuru
laranja, e ajaguatirica, um
felino parecido com uma onça,

menor, mas igualmente
perigosa.

A chapada é conhecida como

o centro geodésico da

América do Sul, e suas

atrações naturais ficam na

parte elevada, nö alto do'
grande degrau do relevo, é o

que caracteriza a região. São

paredões e cachoeiras

belíssimas dando um ar de paz
e total harmonia com a

natureza. Para quem busca um

passeio diferentee encantador,
vale a pena explorar a
Chapada dos Guimarães.

ONDE FICA - Ao Norte de Cuiabá, no centro do Mato

Grosso.

COMO CHEGAR - A partir deCuiabá, são 64 quilômetros
até a cidade, pela asfaltada e sinalizada Rodovia Emanuel

Pinheiro.

SUGESTÃO - Vá com espírito aventureiro emuita disposição
paraexplorar tamanha beleza. Não deixe de visitar os paredões,
são realmente espetaculares! Boa Viagem.

:::::··:··I,,� l1l�i��§ fJl:� f"1���lo.:':
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Andréia Müller, filha de Lourdes Müller,
.

tomará a I" Eucaristia die 17/10, ne
_'

Igreja São Sebastião, às 9' horas. .

Cumprimento das Femtlieres

A l " Comunhão de Jordana

Alyne Cipriani acontecerá
amanhã, ne Igreja Matriz(>
Cumprimento das pais, Elinor
e Tereeinbe Cipriani, e do

irmão, Marco Aurélio

A confirmação
de Carlos

Henrique foi die
9/10, ne Igreja
Ev: Luterana,
centro de
Pomerode. Ele é
filho de Reno e

Sivéria

Hamburg, A
recepção pers
os pais
padrinhos, avós,
parentes e

amigos foi em
sua residência

A fofura Beetrice Mendonça de
Carvalho com a mamãe, Dalila

Aniversariando die 18 a gatinha
Lerisse. que completa 2 aninhas.

Ela é filha de Jaime e Lidie Stenger

Ketlin Jaliene está de snivereério die 20/10,
completando 6 anos. Ela é filha de Hilbert e Anita
Karsten

A garotinha
Daniela de Lima,
filha de Altair e

Iracema de Lima,
completa 1:3 anos

hoje.
I

Parabéns!

· .

'.

1/10 - GabrielMariotti Steinbach

1/1 O - Greice Kethlyn Keretch

1/10 - Maiara Emidio deMiranda

1/10 - Nauhan AbnerMamedes da Silva

2/1O - Alexsander da Silva

2/1 O - Maria Eduarda Silveira Rosa

2/10 - Natâniel Aguiar de Oliveira'
2/1O - Sindiu Carolina Dorn

2/1 O - Zaira Zabele Krüger
3/1 O - Marcos AlexandreDenk
3/1 O - Thiago Henrique Dorn
4/10- Larissa Pimenta da Silva

4/1 O - Matheus Henrique Horongoso
4/1 O - Welington Massaneiro Diogo
4/10 - Yago Vinicios Madruga
5/1 O - Barbara Derette de Santo

5/10 - Jailson Bratti

5/1 O - Fernanda Viebrantz

5/1 O - Fernando Augusto Carvalho
5/10 - João Vitor Baukat

.

5/1 O - Marcos Felipe Cieply
6/10 - Luís Teles de Campos
6/10- Rafaela da Silva

..

·

· .

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério.

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

'

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

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

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

Fones: 973-5732 - 376-1112

CLíNICA�an«z �ecdá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Co"formação' &.
Morfolosia

de um organismo. Até a pre
sente data, poucas questões
morfológicas no homem e no

cavalo foram entendidas pela
ciência, portanto, o uso desta
palavra deve ser evitado em

tratados sérios sobre a fun
cionalidade humana e eqüina.

A denominação "raça", nos
tratos eqüestres da língua
portuguesa, deveria ser

substituída por "tipo". Por
exemplo: cavalo tipo Andaluz,
tipo Crioulo, tipo Quarto-de
Milha.

Conformação é uma

palavra usada em zootecnia

para designar a forma e as

proporções do animal. É
largamente confundida com a

palavra "morfologia", que toma
seu lugar, por exemplo, em
"Concursos de Morfologia",
que na verdade são concursos
de conformação. Eventos onde
se julga a forma e a proporção
do cavalo e não a sua mor-

.

fologia. Morfologia é o

tratado das formas que a

matéria pode tomar. A mor

fologia domovimento estuda a
interação funcional das partes Fonte: Bjarke Rink

Isa Maris e Maria

Luiza, 11 anos,

gauchinhas de toda

beleza e simpatia,
filhas de Ronaldo e

Maristela Raulino,
realizam neste final
de semana a r
Comunhão e uma

grande festa na sede

campestre do Piquete
Estância Peão

Farrapo. Parabéns
dos pais, do irmão

Dudu, tios e amigos

··�"'
.. AGROPECUÁRIA SARDAGNA

está ampliando sua lojana linhade PIUCHAS EVESTIDOS
DE PRENDA peravocê que deseja alugarou comprar

Rodovia BR-280, Km 55 - Próx. Polícia Rodoviária
Guararnirim - SC - Fone: 373-0339

. - �

TRAD/ÇAO GAUCIIA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

CORREIODOPOVO· 7

Faltam 7 dias

para o Rodeio do CTG Do Trote ao Galope

PROGRAMAÇÃO

I
I

!
I
j1»0 TROTE AO GALOrnJ

IRodeio Crioulo interestadual

Local: Chácara Nossa Senhora Aparecida .

Rua JoséMartini, SIN - Bairro Três Rios do Norte
Jaraguá doSul - Santa Catarina

* Dias 22,23 e 24 de outubro de 1999 *Dia 22/10/99 (Sexta-feira!

! . 22/10/99 . Sexta-feira , Baile da Prenda Jovem com "OS 15h ·/nício Laço Individual
PIRILAMPOS" . Guarapueva- PR

·23/10/99. Sábado, Baile com "PORTAL GAÚCHO" . Jaraguá do
* Dia 23/10/99 (Sábado!

Sul·SC

r BAILES

·24/10/99· Domingo, Domingueira com o "GRUPO RODEÍO" • São
Leopoldo- RS

VARIAS ATRAÇÕES ARVSTICAS

22 a 24 de outubro - 10 Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao

Galope - Jaraguá do Sul
28 de outubro - QUinta-feira da Tradição Gaúcha Especial
CTG Laço Jaraguaense
31 de outubro - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco -

Massaranduba
5 a 7 de novembro - FestaCampeiraCTGChaparral- Joinville
11 de novembro - Quinta-feira da Tradição Gaúcha Especial
- CTG Laço Jaraguaense
12 a 15 de novembro - Rodeio da Integração - Rio Negrinho
Treinos: venha todas(as quintas-feiras ao eTC Laço
Jaraguaense saborear um churrasco; rever os amigos e passar
momentos de alegria e descontração conosco. Nestas noites

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

Agenda Gaúcha

...
CARNES

....

.

Vanderlei Kienen e a

. namorada, em ritmo de
baile. Vanderlei, no
rastro. do. pai, Martins,
apeia e ajuda a

divulgação. e

crescimento da

tradição. gaúcha. A
tradição. gaúcha
agradece e o. Piquete
Estampa de Taura

deixa um abraço. bem
chinchado a toda

. família Martins Kinen

I'

Gaúchoía) de
idade nova

César Soethe (21),
.

Mário Eduardo Raulino

(21), Valéria Spézia (22),
Vitor Augusto Freiberger
Rau (22), ValdirDemarchi
(23),Murilo Cézar Rosa

Júnior (27),
Francisco José Candido

Filho (28), Carnila
Gabriele deOliveira (31).

Fone: (047) 371-4547- Fax: (047) 372-0524
Rua .JoãoPtanlncheck, 407

Jaraguá do Sul .. SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

< .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MARES DO SUL
O Clube Atlético Baependi
promove dia 5 denovernbro
a consagrada Noite dos Ma
res do Sul. As bandas In Na
tura e Scorpion serão as

responsáveis pela anima

ção da festa tropical, no

parque aquático do clube.

.Mesas e ingressos estarão
à venda a partir da próxima
segunda-feira, na secretaria
do clube. Toda a cobertura.
ao redor da piscina, pista de

, dança, palco e decoração
serão próprias do clube. A
noitada será de muita ale

gria; com frutas e bebidas

tropicais.

SCHÜTZENFEST
A 11 ª Schützenfest termina

amanhã, com encerramento

apoteótico da banda: Alpen
Yuppies, da Alemanha, e

,

alqurnas surpresas prepa
radas pela Comissão Orga
nizadora para o grande pú
blico. Foram dez dias de
muita animação, de muita

alegria, com uma organiza
ção impecável. Destaque
para as festas das crianças,
clubes de mães e-grupos de
Terceira Idade, e para as

competições diárias de tiro
Seta e Chumbinho, com co

roação do Rei e Rainha en

tre os visitantes.

DANÇA
Terminada a Schützenfest
as atenções de todos esta
rão voltadas pára a 5ª

edição do Jaraquá em Dan

ça, que acontece de 21 a 24
de outubro.. no Ginásio de

Esportes Arthur Müller. Par-
.tlciparão 47 entidades, com
cerca de 1,5 mil pessoas
envolvidas, entre bailarinos,
coreógrafos e auxiliares. A
Secretaria de Cultura, Es

porte e Lazer/Fundação
Cultural, esperam reeditar o
sucesso do ano anterior.

ANIVERSÁRIOS
Parabéns aos aniversarian
tes da semana, Fernando
Rocha (13), Josiane Garcia

(14), Siegfried Kreutzfeld

(16), Felipe Taborda Ribas

(17) e Schirley Kreutzfeld

(17).

Celso Luiz Nagel
Sábado, 16 de outubro de 1999

Um dos casais mais

animados na 11ª

Schützenfest, João e

Erica Ignowski,
residentes na praia de

.

<_ Penha, participa dos
desfiles e da tarde dos

idosos, sempre com
muita simpatia

Marcos, filho de Alido e

Celia dos Santos, e

Luciane, filha de Arno e

I Sueli Valle, casam hoje,
em cerimônia marcante na

Igreja Nossa Senhora do

Rosário (Rio Molha).,
Após o ato religioso,
recepcionam os

convidados no salão

nobre do Clube Atlético

Baependi

raDA UNHA EM ROUPAS PARA MENI NAS E MENI NOS
,

VENHA CONFERIRI

Av.Mal.Deodoro, I03L1 - Jaraguá do 5ul, 5C
(OLl7) q75-1653 f 37J-35L18 / 275-1207

Barra do Rio do Cerro
376�1603

Acontecimento vip na agenda
branca da temporada, o
casamento de Elisabete e

Alexandre reuniu nomes de A a Z

das sociedades brusquense e

jaraguaense.
A cerimônia religiosa deu-se na

Igreja Nossa Senhora do

Caravaggio, e a recepção aos
convidados na Sociedade

Esportiva Bandeirantes, em

Brusque.
Elisabete é filha de Vicente e

Maria Isabel Siegel, e Alexandre é

filho de José Alberto e Maria

Eunice Barbosa

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

Floricultura
Florisa

a (047) 371-8146
a (047) 371-0515

•

I:ncomendas poro casamentos:
• Aniversários:
• Batizados:

• Coquetéis e outros ocasiões
• Coffee Breack:

• Cascata de bombons poro
meso de casamentos e festas

de 75 anos, etc.

Rua Rudolfo Hufenüssler, 464

Fone 370-0952
Jaraguá do Sul - sc

Lmcli.scn.atiV'elm�rLte,

17.a'TIPOS DE CARNES (incluindo javali)

"'�4���

Calçados
Malul.

Rua 28 de Agosto, 1334
Fone (047) 373-0277 - 373-1153

Guaramirim - SC Ja cnecöes

Fone: 047 371-5645/975-' 76

Aniversários * Batizados

lEMdSCC9MÊl<fiS�DA�tGIÃO,

RUA R.EIN·OLoa RAU, 470

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Confirmada para o dia 8
de novembro mais uma
Festa do Rancho

Maria's, em Balneário

Camboriú. Como sempre,
mulheres terão acesso

livre.

-::;;;;:>; ,�.

HA verdadeira liberdade époder tudo sobre si"

(Michel de Montaigne)

, �� Av. Má! D,"',n,,"

·.=�:.sc
QIIIBÇAa

Rua Mal. Deodoroda ��
F�, 1452 �a:::iIIFoneIFax.372·3306 o.

(ADi.Jaraguá 00 su- SC :c
, "' Cl ,.

DWgaçào,

MariaL de

Oliveira Raulino
e Isa Maris de
Oliveira Raulino

recebem hoje,
na Igreja Matriz
Sät! Sebastião, a
r Eucaristia. A

comemoração
será na
Recreativa do

Parque Malwee.
Os pais,
Ronaldo e

Estela, demais
familiares e

amigos
parabenizam as

queridas
meninas

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 1999 - CORREIO DOPoVO

Um tema que tem deixado as gravadoras e toda a indústria fonográfica.
de cabelo em pé são as chamadas formas de transmissão digital de
músicas. Enquanto a Internet não tinha a força af'ual e as tecnologias
de compreensão de dados não garantiam qualidade, pouco ou nada

se fez para combater esse movimento.
No entanto, recentemente chegou ao mercado um novo formato de

arquivo sonoro batizado de MP3. O MP3 oferece a possibilidade de criar pequenos arquivos com
músicas inteiras e com qualidade muito superior a tudo o que já existia na Internet. Isso é possível
graças a um poderoso codec (codificador-decodificador) que compacta uma faixa musical a partir
do CD. A grande novidade é que esse codec permite que os arquivos tenham um tamanho pequeno
- tomando mais fácil o download - sem a perda da qualidade digital. Em outras palavras: fica
muito simples copiar um CD inteiro, distribuir pela Internet e reproduzir em casa como unrproduto
originaL..
A preocupação diz respeito à'pirataria. Centenas de sites oferecem download de discos inteiros
sem custo algum, burlando o pagamento de direitos autorais. Por outro lado, um dos maiores
benefícios do formato é o de permitir que pequenas gravadoras e artistas independentes divulguem
suas músicas para um número maior de pessoas que pelos métodos tradicionais... (Alexandre
Scaglia)

, Informativo Center Som

Títulos mais vendidos: Dance Hits 2000 (Vol.2), Raimundos (S6 no forévis), Rick e Renner, e
Zezé Di Camargo & Luciano. Principallançamento: Sandy e Júnior (As quatro estações).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dias especiais para mães e idosos na Schützenfest �
Secretaria da
Família foi
parceira nos

dois eventos

A CCO da Schützenfest pro
moveu esta semana duas ativi
dades em parceria com a Secre
taria da Família: Tarde Dançante
dos Clubes deMães, animada pelo
grupo "Os Verticais", no pavilhão
A, na quarta-feira (13), quando
reuniu cerca de 500 pessoas; e

Tarde Dançante para Idosos, na
quinta (14), com aproximadamen
te 3 mil participantes que se .

divertiram com "Estrela deOuro",
no pavilhão A, BandaOriginal, no
pavilhão B e som mecânico, no
C. O prefeitoTrineu Pasold
considera a realização destas
festividades uma forma de a

administração municipal agradecer

às mães e aos idosos pelo que eles
já fizeram e têm feito por Jaraguá
do Sul, em todos os sentidos:
como trabalhadores, educadores
e agentes culturais.

ADJUNTA
As tardes dançantes das mães

e dos idosos foram as primeiras
atividades de Brunhilde Pasold
como secretária adjunta da
Secretaria da Família. "Embora

já viesse acompanhando os

trabalhos realizados junto aos

clubes de mães, grupos de

idosos, crianças e adolescentes,
para mim é uma experiência nova,
pois agora estarei mais envolvida
nas atividades da secretaria desde
a sua origem", observou. Ela
acredita que não deverá encontrar
dificuldade no exercício de sua

nova função, argumentando qu�
gosta "deste contato direto com

as pessoas".

Prefeitura pede ajuda a empresas
na distribuição de carnês do IPTU

A prefeitura de Jaraguá do Stil
está solicitando a colaboração de
todas as empresas da cidade para

que enviem à Divisão de Tribu

tação, até o dia 20 de novembro, a
listagem atualizada com nome e

endereço de seus funcionários. "O

endereço é fundamental em função
dos homônimos", observou o di
retor de Tributação,Milton Ribeiro,
salientando que o objetivo principal'
é facilitar a entrega dos camês do

IPTU/2000, oferecendo maior co
modidade aos contribuintes, que
poderão recebê-los em seu local de
trabalho.

Cerca de 150 correspondências
já foram enviadas às maiores em

presas do município, mas ameta é

conseguir a adesão também das peq
uenas e médias, incluindo setores

como comércio e prestadores de

serviços, principalmente imobiliárias.
Ribeiro enfatiza que quantomaior o
número de empresas adeptas, mais
eficiente será a distribuição dos

I

carnês. Já o contribuinte que não

receber seu carnê até a primeira
quinzena de fevereiro/2000, na em
presa em que trabalha, deve pro
curá-lo na Prefeitura.

Este é o terceiro ano consecu

tivo que a administração municipal
realiza a distribuição de camês do
IPTU em parceria com as em

presas. De acordo com Ribeiro, dos
27.206 carnês emitidos no ano pas
sado, 8.300 foram entregues desta

forma, sendo 2 mil deles através da

Weg. O resultado deste trabalho teve
um reflexo positivo já no últimomês
de agosto, quando o IPTU referente
ao exercício de 99 já ultrapassou o

total arrecadado em 1998.

"Graças às empresas que cola

boraram, a entrega de camês em

1999 foi a maior nos últimos 17

anos, com 95,5% do total emitido",
informou o diretor de Tributação,
acrescentando que a expectativa é

aumentar em 50% a distribuição
por meio deste sistema.

A Secretaria Municipal da
Educação estará realizando, até o
dia 20 de outubro, o cadastra
mento das pe�soas interessadas
em estudar da' 5" a 8a série. Des
tinado a quem já cursou até a 4a

série e não está estudando atual

mente, o cadastro tem como obje
tivo conhecer a realidade de Jara

guá do Sul quanto à demanda nes-

Cadastro aEducação de Adultos encerra dia 20
te segmento. Com base neste ca

dastramento, será feita uma ava

liação sobre a necessidade de con
tinuarcom aEducação de Adultos
para atendimento a esta clientela
no próximo ano. Os interessados
devem se cadastrar em uma das'

escolas da rede municipal de
ensino ou na empresa em que
trabalham.

o prefeito lrineu Pasold e a secretária adjunta da Secretaria da Família, Brunhilde Pasold, em
conversa descontraida com integrantes dos clubes de mães, na Schützenfest elege ,

da ent

,

Fatma propõe ações para regularizar loteamentos
alteraç
conco

assoei

O prefeito Irineu Pasold e

secretários municipais estive
ram reunidos na semana pas
sada com representantes do Mi
nistério Público e da Fundação
do Meio Ambiente (Fatma), que
apresentou propostas para via
bilizar a regularização da maio
ria dos loteamentos clandesti
nos de Jaraguá do Sul. "Mais
um passo muito importante foi
dado neste sentido", avaliou

Pasold, acrescentando.que está
sendo feito um grande esforço
para a solução deste problema
que afeta tantos cidadãos

jaraguaenses.
O secretário do Desenvol

vimento Econômico, Waldir

Watzko, disse que a Fatma apon
tou quatro pontos críticos a se
rem solucionados: insuficiência
de área verde, edificações em

áreas ribeirinhas, lotes e cons

truções em áreas com declivi

dade acima de 30% e moradias
em áreas de risco. "Os demais

aspectos irregulares estão pre
vistos na lei que já foi apresentada
pela Câmara de Vereadores e

sancionada pelo prefeito Irineu

Pasold, permitindo excepcional
mente a aprovação", completou
Watzko, informando ainda que,
para superar os pontos críticos

citados, será necessário oferecer
medidas compensatórias e for
maliza-Ias por um ajuste de con

duta entre Prefeitura Municipal,
Fatma e Ministério Público .:

Para apresentar na próxima

reunião, que deverá ocorrer

ainda este mês, a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico
está realizando um levantarnen
to do total da área verde fal

tante; de edificações localizadas
em áreas ribeirinhas de zero a

cinco metros, cinco a 15 m e

15 a 30 m; de lotes e' constru

ções em áreas com declividade
acima de 30% e de moradias em

áreas de risco. Watzko prevê Dia di
que para obter a aprovação dos

ASeci
loteamentos clandestinos, cer

pela C
tamente será necessária a deso

naqu
cupação das áreas de risco.

para
"Quanto às áreas verdes, pro- come
vavelmente teremos que adqui- .

fora
rir áreas às faltantes e transfor-

qual
.rna-Ias em áreas de preservação profe
permanente e em parques flo

restais", explicou o secretário.

cinco anos de idade, inclusive

aquelas que já foram vacinadas
na primeira etapa, em agosto."

Hoje é dia de vacinação
Cens
Mora

quest
assoe

Das 8h às 17h deste sába

do, é realizada em todo o Brasil
a Campanha Nacional de Vaci

nação Contra a Poliomielite/

Multivacinação. Em Jaraguá do
Sul, são 3] pontos fixos e seis
volantes, envolvendo 80 volun

tários, com a meta de vacin-ar
9.] 22 crianças do. município
com idade <11:é cinco anos. Nos

postos de saúde, também serão

realizadas as vacinas em atra-
.

so. "Nestes casos, pedimos que
os pais tragam junto a caderne

ta de vacinas do filho", solici
tou a secretária.da Saúde, Nanci
Zimmeramnn.

A secretária da Saúde
sclarece que não há contra-in

dicações para receber as goti
nhas da Sabin e alerta aos pais
que a aplicação desta vacina en

cerra, impreterivelmente, no fi
nal da tarde de hoje. Ela lembra

ainda que "a campanha é para
vacinar todas as crianças até

priori
da c

LOCAIS
Os pontos fixos funcionarão

em todos os postos de saúde,
nas escolas Lilian Ayroso
Oeschler, Alvino Tribess, Max

Schubert, Marcos E. Verbinnen,
João RomárioMoreira, Helmuth
G. Duwe, Rio da LuZ I e

Jaraguá 84, além de barreiras
nos postos de combustíveis
Mime I, Marcol la, Behling,
Mime lI, Novo Milênio e no su

permercado Angeloni. As uni-'

dades volantes atenderão ao

Morro da Boa Vista, Pedra Bran
ca e Águas Claras. Dois dias
antes da campanha, com o au

xílio do Jeep Club, começam a

ser atendidas as comunidades
rurais de Grota Funda, Ribeirão
Manso, Jaraguá 84 e Alto São

Pedro.

"Mé

(EU
versi

(Fun
gem
zão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[M��b\�""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''' Pasold prom�tebuscar pru:ceria
para constrmr a sede daAjadefi

Prefeitura muda horário

Entre os dias 16 de novembro deste ano até 17 de janeiro de 2000,
a Prefeitura de Jaraguá do Sul adotará horário especial de expediente.
O turno único, das 7h30 às 13h30, pretende reduzir os gastos de

energia elétrica, reflexo do horário de verão. Se o resultado for satis

fatório neste período, o atendimento poderá ser prolongado por mais
30 dias, informou o prefeito Irineu Pasold. O feriado do Dia do

Funcionário Público, 28 de outubro, foi transferido para dia o 29.

Congresso da educação
Confirmado para os dias 19 e 20 de outubro, no prédio do Centro

Integrado de Profissionais Liberais, em Jaraguá do Sul, o 11°

Congresso Estadual da União Nacional de DirigentesMunicipais de

Educação - Seção Santa Catarina. O evento terá palestras, shows
e a divulgação da nova diretoria da entidade. Destaque para as

palestras do professorAntônio Emilio Sendirn Marques, diretor geral
do programa Fundescola, que abordará, a partir das 14 horas de

terça-feira, o item do plano de carreira. O coral da Escola Anna

Töwe Nagel, sob a regência de Graciela Regina Boce, se apresenta
quarta-feira, às 8 horas:

Eleição na Aciag
. .8.. Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola deGuaramirim)
elege a nova diretoria no próximo dia 25, a partir das 18h30, na sede
da entidade. Durante a eleição, também serão discutidas possíveis
alterações no estatuto social da Aciag. As chapas interessadas em

concorrer à presidência deverão ser registradas na secretaria da

associação, até às 18 horas desta segunda-feira.

Dia do Professor
A Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul, Município reconhecido

pela ONU (Organização das Nações Unidas) como o sexto no Brasi I
na qualidade do ensino fundamental, encontrou uma forma explícita
para homenagear os professores da cidade. Ontem, quando foi
comemorado o Dia dos Professores em todo o País, dez outdoors
foram espalhados pelas ruas do Centro, com a mensagem: "Seja
qual for a área do conhecimento, sempre existirá uma pessoa: você,
professór",

Censo nos bairros
Moradores dos 33 bairros de Jaraguá do Sul já poderão requerer o

quesrionário para o Censo no Bairro. O documento está disponível à
associações de moradores na Divisão de Atendimento aoMunícipe,
no prédio da Prefeitura. Através da pesquisa, serão levantadas as

prioridades de obras em cada localidade e as principais reivindicações
da comunidade.

Viagem de estudo
A acadêmica Elizabeth Oechsler, do terceiro semestre do curso de

Pedagogia do Centro de Ensino Superior da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense), foi a vencedora do Prêmio
"Mérito universitário 2000". O prêmio, uma semana em Virgínia
(EUA), é concedido pelo governo estadual para estudantes uni
versitários de escolas públicas e particulares, através da Funcitec

(Fundação de Ciência e Tecnologia). Este ano, as atividades da via
gem destinada à Ferj estão relacionadas ao curso de Pedagogia, ra
zão pela qual a seleção interna foi realizada entre alunos deste curso .

Iniciativa era
o grande sonho
do ex-presidente
Horst Lehmann

Jaraguá do Sul- o so

nho do jaraguaense, nascido
em São Paulo, Horst Frie
drich August Lehmann, po
derá tornar-se realidade já a

partir do ano que verri. O

prefeito Irineu Pasold pro
meteu buscar parceria na

iniciativa privada para cons

truir a sede da Ajadefi (As
sociação Jaraguaense dos

Deficientes Físicos). A dire

toria da entidade ainda não

tem um local definido para a

localização da sede, mas já
identificou alguns pontos
"muito bons" no Município.

A identificação de Leh
mann com a Ajadefi se deu

Horst Friedricb August Lehmann

em 1992. Devido a um pro
blema vascular, teve a perna
direita amputada. Quatro
anos mais tarde, iniciou os

trabalhos junto a outros

deficientes físicos, presidin
do a entidade com muita

competência por vários
anos. Desde o início, Leh
mann apostava na constru

ção de um centro de reabili

tação "para buscar a socia-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
1� Vara

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 dias

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de -Direito·
FAZ SABER Executado: Wavo Indústria e Comércio de Malhas
Ltda., com endereço: Rua Leopoldo.Janssen, 126, Nova Brasília,
CEP 89252-130, Jaraguá do Sul (SC), o qual se encontra em

local incerto e não sabido que, neste juízo de Direito, situado:
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP
89259-300, Jaraguá do Sul (SC)., tramita a Execução por Quantia
Certa contra Devedor Solvente, sob n° 036.98.000754-9, aforada
por Campestrini Têxtil Ltda., em desfavor de Wavo Indústria e

Comércio de Malhas Ltda .. Assim, fica o mesmo CITADO para
pagar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o principal e cominações
legais, ou oferecer bens à penhora, suficiente para assegurar a
totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos

quantos têm para a satisfação da dívida. VALOR DO BÉBITO:
R$ 10.755,62. DATA DO CÁLCULO: 22/09/98. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,
Glaucimar Pop de Matos, odigitei, e eu, Cláudia Jenichen
Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de

Jaraguá do Sul(SC), 20 de Setembro de 1999.

lização dos mais de 120 cole

gas". Graças à sua inter

venção, muitos deficientes

físicos foram contratados

por empresas, através de

convênio.
Militar de carreira bri

lhante, Lehmann conseguiu
ser piloto sem ser oficial da
Aeronáutica. Foi piloto do.

então candidato à presi
dência da República Jusce

lino Kubitschek. Incansável,
nunca deixou de buscar

. apoio na comunidade para
dar melhor condição de vida
aos deficientes físicos. O seu

grande projeto, a construção
do centro de reabilitação,
ficou como desafio a essa

mesma comunidade, à qual
sempre recorreu.

Com o fim da carreira

militar, depois de trabalhar no
Correio Aéreo Nacional e

em uma fábrica de aviões,
viajou o mundo como repre
sentante da Volkswagen e

como consultor da Mer

cedes-Benzo O espírito guer
reiro e aventureiro marcou o

perfil deste "jaraguaense"
que deixou como legado a

persistência e a humildade
em pedir ajuda. Morreu no

dia 5 de outubro deste, ano,
em Curitiba, vítima de ede
ma pulmonar agudo, fibri
lação e enfarto.

Para que o sonho de ajuda
a dezenas de deficientes
físicos não morra, é preciso
.que a comunidade jaragua
ense volte a sonhar como

ele. Pois, como disse o poeta,
"sonho que se sonha junto
é realidade."

Juiz de Direito

Vacine seu filho
contra a

poliomielite!
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Colisão entre Fusca e caminhão deixa
'três mortos e um ferido na BR-280'

Edson JunkeslCP

Acidente deixou

tráfego lento
por uma hora
na BR-280

Corupá - Um problema
mecânico é apontado como a

principal causa do acidente que
provocou a morte de três pes
soas, quarta-feira, por volta das

9h30, no quilômetro 92 da BR-

280, localidade de Rio Mandioca,
divisa dos municípios de Coru

pá-São Bento do Sul. O cami
nhão Mercedes-Benz, placa AAT-
8047, de Colombo (PR), que
transportava uma tonelada: de

produtos alimentícios, ficou sem

freios na descida da serra. De
vido a pane n9 sistema, o cami
nhão bateu na traseira do Fusca,
placa LZI-3773, de Corupá, onde
estavam os aposentados Enock
Laurentino de França, 75 anos, e

a esposa, Paula Creffin, 59. O
veículo foi prensado contra Um

barranco de cinco metros. França
morreu no local, enquanto Paula Destroços: lataria doFusca ficou totalmenie destruída depois da batida com o caminhão

foi retirada consciente das fer-

ragens mas acabou morrendo a

.caminho do hospital.
O motorista do caminhão,

Abílio Jacinto da Silva, 54 anos,
também morreu. Pelo impacto da
coI isão no barranco, parte da

carga' arrebentou a lataria do baú
e afetou a cabine do caminhão,
O ajudante Miguel de Oliveiva,
43, foi encaminhado ao Hospital
São José com luxação no ombro.
Ele permaneceu a noite em obser

vação e teve alta namanhã de quin
ta-feira.O acidente deixou o tráfe

go lente no local. Dois caminhões
dO,'t�rpo de Bombeiros Voluntá
rios auxiliaram na limpeza da pista,
sujacom óleo diesel e combustível.

'. ;', �

A lataria do Fusca ficou destruída
devido à violência da batida.

Testemunhas do acidente afir
maram que o caminhão arrastou

o Fusca por uma distância de 50
metros até colidir contra o bar
ranco, "Se não tivesse o veículo,
o caminhão atingiria eu e o outro

carro que estava atrás", observou
o caminhoneiro Lindomar Mar

tins, de Blumenau, que na hora
do acidente trafegava no sentido

Corupá-São Bento do Sul. À
tarde, no retorno para o Vale do

Itajaí, Martins parou no trecho e

lamentou a falta de sorte dos
idosos, "Eles estavam no local
errado e na hora errada", disse.

Polícia apreende 785 gramas
de maconha na Vila Lalau

Jaraguá do Sul - Policiais
militares apreenderam na manhã

de quinta-feira, na Vi la Lalau, 785
gramas de maconha, Essa foi a

maior apreensão da droga no Vale
do Itapocu este ano. Um telefo
nema anônimo, levou a polícia a

prender três pessoas envolvidas
no transpolte da maconha, Adria
no Roberto de Pinho, 28 anos, o

Peludo, Gilson Altair Gonçalves,
23, ambos de Jaraguá do Sul, e

Éder Rodrigues dos Santos, 22,
de Joinville, trouxeram a droga
de Joinvi lle e acabaram surpreen
didos por duas viaturas da PM

na Rua Carlos Eggert, próximo à

Weg.

Os traficantes estavam num

Chevette branco, sem placa. "Li:
garam para a Companhia infor
mando que três homens estavam

trazendo a droga dentro do veí

culo com as mesmas caracterís
ticas. Fizemos campana e fla
gramos o grupo", disse o sar

gento Borck, que participou da

operação. Peludo ainda tentou

fugir, mas policiais fecharam o

cerco e prenderam os traficantes.
"Vamos enquadrá-los portráfico
de drogas", observou o delegado
Ilson Jnsé da Silva. Adriano
Roberto de Pinho tem passagem
por tráfico de entorpecentes e

receptação na comarca local.

Ir'}', ,CP ",

�©)�[g)h
Laudo contestado

Jaraguá do Sul - MOI
dores que residem na Rua

, de Julho, no Bairro Vila Nov�
presenciaram o acidente env'
vendo o Fusca, placa ABI
8310 (Jaraguá do Sul), sába
à tarde, que resultou na mo'

de uma 'pessoa; afirmaramj
o caminhão, placa LXE"22:
(Jaraguá do Sul), não tinha,
nhuma sinalização e estavaes
cionado em local proibido, oe

sionando a colisão traseira,
versão de duas testernunhasq
ligaram para o jornal e dissen
estar a menos de 20 metros

momento da batida, é difere
do depoimento do motorista
caminhão, No acidente, mon
o aposentado Valério Putka,
anos, Exame de bafômell

.

realizado no condutor do Fu�
Pedro Tobias de Lima, 33, c�
firmou' 1,37 grama de álc�
por litro de sangue - o

nor1é 0,6 grama;
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Braçadas desconcertantes

Informação divulgada pelo secretário de Esportes, Sílvio Celeste,
logo após o último dia da Natação nos 12°S Joguinhos Abertos de

Santa Catarina, ainda no complexo aquático da Sociedade Acaraí:

"Natália Krelling entrou para a Históriade Jaraguá do Sul.

Conquistou cinco medalhas. Nenhuma nadadora obteve tantas

medalhas assim, nem em Joguinhos Abertos ou Jasc". Errado,
secretário. Duas nadadoras jaraguaenses são as principais estrelas

da Natação do Município de todos os tempos. Lígia Braun faturou

sete medalhas (quatro de ouro e três de prata) nos Jasc de 1979,
realizado em Blumenau. No ano seguinte, HeideWerninghaus

simplesmente arrasou. Foram nove medalhas (sete de ouro, uma

de prata e uma de bronze). Sorte que Jaraguá do Sul tem história
,

para contar e um futuro promissor na modalidade.

Nas nuvens (I)
O ex-presidente do
Atlético Paranaense

José Farinhaki entregou,
no final de 1996, ao
ex-presidente do Juventus

Ângelo Margutte, procuração
do jogador Paulo Rink,
hoje no Santos.

Nas nuvens (II)
Troca-troca envolveu
um atleta de Margutte,

Ângelo, que foi
para o Atlético, enquanto
o ex-dirigente negociou

Paulo Rink com o

Criciúma. Detalhe: a

procuração não está datada.

Rápidas, __

* Juniores do Jaraguá jogam amanhã, às 14 horas, no Estádio João
Marcatto.
* Santos está cotado para jogar amistoso contra o Jaraguá,
ainda em outubro.
* Seleção do Paraguai, que disputa em Joinville a Taça América,
pediu R$ 6 mil parajogar amistoso com a FMElBreithaupt, em Jaraguá
do Sul. A Associação dos Amigos do Esporte Amador, com o aval
do técnico Manoel Dalpasquale, disse não!

JeepOub
* Naúltima terça-feira não realizamos a nossa reunião
na sede do clube. Estivemos presentes na

Schützenfest, no camarote da Mannes, onde fomos

recepcionados pelo companheiro Beta. Obrigado!
* No próximo dia 23/10 estaremos fazendo um

churrasco na chácara do' companheiro Moacir
Parisi.
* Alguns jipeiros do nosso clube estão rebocando
o "Bierwagen" para distribuição de chope pelas
ruas da cidade.
* Queremos parabenizar a CCO da Schützenfest

pela organização da festa.
* O companheiro Zuza está reformando os seus dois
veículos usados nas trilhas. Parece que a cor de um
será amarelo e do outro, também. Que lindo !!!

· Alongamento deChassi
·Cardans

· Manut. deGuindastes,
• Reformasde Equipamentos
• AdaptaçãoEquipamentos
· Soldas Especiais...

Fone: (047) 370-4159

Jaraguá e Biguaçu em rodada

dupla na tarde deste domingo
Os times se
enfrentam pelo
Juniores e
Profissional

.

Jaraguá do Sul - A tabela

do Campeonato Catarinense da

Segunda Divisão foi generosa
com o torcedor do Jaraguá Fute
bol Clube. Amanhã à tarde, quem
for ao Estádio João Marcatto

assistirá duas partidas do time

contra o Biguaçu. Na preliminar,
às 14 horas, Jaraguá e BAC

jogam pela terceira rodada do

turno do Estadual de Juniores. No

jogo principal, às 16 horas, os
dois times voltam a se encontrar,

agora pela segunda. rodada do
returno da Segundona.

No Profissional, o time do téc-
_ nicoHeraldo Silva vem embalado
de dois resultados positivos. A
vitória sobre o Timbó, fechando
a primeira fase, e o empate em 2

a 2 com o Santa Catarina, em Blu

menau, na abertura do returno,
deixaram o ambiente tranqüilo no
clube. O treinador aguarda o

posicionamento da diretoria em

relação aos três reforços. Alexan
dre, Jamur e Flamarion depen
dem da liberação dos documentos
para jogar. "A situação do Ale

xandre está mais fácil. Por isso
devo aproveitá-lo", disse Silva.

Para a partida de amanhã, o
técnico terá o retomo do lateral
Cleber e dos meias Vinícius e

Leandro, que cumpriram suspen
são automática. Em contrapartida,
o ata�ante Vilmar, expulso na

a casa cheia", observou o auxiliar
técnico Beethoven Domingues.

. Durante a semana, Dalpas
quale testou vários jogadores e

opções táticas. Apesar de jogar
na quadra do adversário, o trei
nador deverá manter um esque
ma ofensivo, com o ala Patrick,
artilheiro da FME/Breithaupt,
liberado para apoiar nó ataque. O

pivô Altair não sente mais dores
no tornozelo esquerdo e deverá
.ser confirmado no time titular.
Xande é a alternativa na ala direita
e Paulinho continua no gol. Chico
e Ciço disputam lugar na zaga.

'A melhor campanha na fase

Edson Ju�keslCP

partida de terça-feira, não joga.
A dúvida na escalação do time

concentra-se nos dois setores.

Com a volta de Leandro, Souza
deverá voltar para a reserva. "Na-

da impede de utilízá-Io mais

adiantado", ressaltou. Na frente,
Fábio Luiz ficará mantido :e:/ I
Alexandre fará a estréia na

' iI'

equipe. Fábio Braun, que ocupou
a vaga de Cleber, também perdeu
a posição.

No Juniores, o time do téc

nico Simão Satumino quer con
firmar a boa fase e surpreender
o Biguaçu em Jaraguá do Sul. De
pois de um empate e uma vitória,
o clube busca a liderança isolada
do Grupo B. As duas melhores

equipes de cada chave se clas
sificam para o cruzamento final
do Estadual.

, FONElFAX: (047) 371·0010

Expectativa: Alexandre treinou durante a semana e aguarda apenas a documentação para estrear

Dalpasquale terá time completo em Curitibanos
Jaraguá do Sul- O técnico

Manoel Dalpasquale terá o time

completo hoje à noite, na primeira
partida dá semifinal do Campe
onato Catarinense de Futsal
Divisão Especial, entre FME/

Breithaupt e BerlandaJGaboardi.
O jogo está marcado para às

20h30, em Curitibanos, no Alto
Vale do Itajaí, e será transmitido
ao vivo pelaRádio Jaraguá. Aex
pectativa da diretoria local é que
os mil ingressos colocados à
venda se esgotem no final da
tarde. "Os jogadores estão tran

qüilos, mesmo sabendo que vão

enfrentar uma equipe difícil e com

classificatória rendeu à FME/

Breithaupt a vantagem de jogar
pelo empate. Se vencer hoje, a

equipe jaraguaense precisará
apenas empatar no jogo de volta,
marcado para o dia 23, no

Ginásio ArthurMüIIer. Caso cada
time vença uma partida, haverá a

necessidade de um terceiro jogo,
que será realizado após os 39°S
Jasc (Jogos Abertos de Santa

Catarina). Na outra semifinal,
Unoesc/São Miguel e Tuper/
Planor jogam em São Miguel do
Oeste. O time são-bentense está
na mesma situação da FME/

Breithaupt.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estádio JoãoMarcatto vai a leilão em novembro
Patrimônio de
16 mil m2 tem
lance mínimo
de R$ 700 mil

Jaraguá do Sul- o Estádio
João Marcatto, do Grêmio Es

portivo Juventus, será leiloado no
próximo dia 19 de novembro. A

determinação da Justiça é decor
rente de três ações trabalhistas

impetradas pelos ex-funcionários
José Antônio Boaventura, Lorena
Jandre e Sérgio Gonçalves Lopes.
O lance mínimo para arrematar o

patrimônio do clube, que inclui as
arquibancadas numeradas até a

sede social, é de R$ 700 mil. O
edital de licitação foi publicado no
Jornal CORREIO DO POVO quarta
feira passada, informando sobre o

leilão, coordenadopelo leiloeiro pú
blico oficial, ArthurHenrique Cars
tens, com autorização do juiz do
Trabalho e presidente da Junta de

Conciliação eJulgamento de Jara

guá do Sul;Nivaldo Stankiewicz.

Osprocessos foram movidos
ano passado e os valores corres-

pondem a aproximadamente R$
25 mil. "Fomos a leilão em mais
vezes. Só agora repercutiu. O

estádio � a garantia de que vamos
pagar a. dívida com essas pes
soas. Não acredito que alguém
possa querer comprar o patri
mônio. Se quiserem, liquidamos
a dívida e pronto, fica tudo como

. está", explicou o diretor de Fute
bol do Grêmio Esportivo Juven

tus, AJcir Pradi, que negocia junto
com o advogado do clube, Cláu
sio Baratto, as reclamações
trabalhistas impetradas por
funcionários e ex-jogadores do
Juventus. Ainda restam 12 pro
cessos que estão nas prateleiras
da Justiça do Trabalho a espera
de serem resolvidos.

O edital ressalta que o estádio,
com cerca de 16 mil metros qua
drados, com sede social de 930
metros quadrados, está avaliado
em R$ 700 mil. Todo o complexo
esportivo e social do clube tem

30 mil metros quadrados. "Se
aparecer comprador, podemos
até entregar, mas dividiremos o

terreno", frisou Pradi. O presi
dentç do Juventus, Lio Tironi, se

Seleção brasileira é favorita

na Taça América de Futsal

.Joínvílle-c-Brasil eArgentina
revivem o clássico sul-americano

hoje, às 16h30, pela Taça América
de Futsal, na última rodada da fase
de classificação. A competição
reúne, desde quinta-feira, em Join

ville, as duas seleções e aindaUru
guai e Paraguai, que fazem a

preliminar, a partir das 15 horas.
Os jogos acontecem no Centreven
tos Cau Hansen e os ingressos
custam R$ 5,00 (arquibancada) e

R$ 10,00 (cadeiras).

O técnico Takão gostou do
rendimento de Lenísio, que ga
nhou a vaga entre os titulares de

pois do corte do artilheiroVander

Carioca, e deverámanter o jogador
na partida desta tarde, ao lado de
Manoel Tobias, Fininho, André e

Lavoisier. As quatro seleções atuam
em turno único. As duas com

melhor pontuação decidem o

torneio. A final da Taça América

de Futsal será amanhã, às 9h30,
com transmissão pela RedeGlobo.

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 •

eORupÁ· se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

Frl�("')n .Junkes'r:o

pítulo para a Justiça. Há cinco

meses, clube e Radix Assessoria
e Consultoria fecharam acordo de

seis anos, onde o clube entrega o

Departamento' de Futebol à em-

Fundo do poço: crise financeira obrigou Justiça a autorizar o Leilão do estádio jaraguaense .

irritou ao ser questionado por jor
nalistas sobre a decisão judicial.

Se for confirmado o leilão e

caso a área seja arrematada, novo
episódio vai render mais um ca-

presa. O empresário José Roberto
do Carmo investiu na reforrnu

lação do estádio. Ele não foi
localizado pela reportagem para
falar sobre o assunto.

FOliE:
'70-"25

MÓVEIS E DECORAÇÕES
S\1PERPROMOÇÃO DE lMVElllWIO

MbvE1S DHlfTO DA fÁll11'CA
FAZEMOS TAMntM SfV l'1tOJfT" SOS M�DJÍr)A\

AGUARDAMOS SUA VISITA

RUA JOINVILLE, 5.070 (em frente ao Portal)- JARAGUÁ DO SUL SC
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