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�. Malwee Malhas entrega UTI Infantil,/
com equipamento de última geração

'

DEIMAGEM
Hospital Jaràguá

* Ultra-sonografia
* Radiologia Geral e

Pediátrica
* Tomografia

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

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

Centro de Imagem 2
I R. João 'Plcolli, 216 •

esquina cl Reinoldo Rau
(antigo consultório Dr. Joio Blron)
Fone: (047) 371·8776'

JR CRIAÇÖES

o ministro da Saúde, José
Serra, participou na tarde de

ontem da inauguração da UTI

(Unidade de Terapia Intensiva)
Infantil do Hospital e Mater

nidade Jaraguá, uma das mais

modernas e sofisticadas de todo
o Sul do País.

O centro de atendimento

pediátrico leva o nome do maior

incentivador do' projeto, o

industrial Wandér Weege,_
idealizador, construtor e patroci
nador de diferentes empreen
dimentos na área de saúde na

Região da Amvali.

A UTI recebeu equipamen
tos de última geração, com
atenção especial à iluminação,
ar condicionado e filtros.

Encarte especial e, Página 3

PM tem Grupo de

Operações Especiais
A 3ª Companhia de PolíciaMili
tar oficializou a criação do GOE
(Grupo de Operações Especi
ais), formado por 18 policiais
com treinamento especializado
em técnica de abordagem e

ações táticas. Página 10

Arte Click

Agradecimento: ministro José Serra ao lado do industrial Walldér Weege durante a inauguração da U11

Inaugurado primeiro
shopping da cidade

Jaraguá do Sul
sedia hoje a T'

etapa do

Campeonato
Catarinense de

Parapente. Página 12

Dois dias depois de ter ame
açado processar o gerente da
Celesc de Jaraguá do Sul, Luiz
de Freitas Melro Neto, por calú
nia e difamação, o presidente do
PPB, Wigando Meier, recua e

desiste da ação. Meier chegou
a negar a entrevista ao COR
REIO DO POVO, mas também
voltou atrás e disse que foi uma

declaração "precipitada".
Melro Neto negou desvio de

energia na empresa de Meier.
O gerente da Celesc rece

beu com surpresa a notícia do

processo. Ele acredita que o

boato foi "plantado" para pre
judicá-los. Página 4

Meier desiste da ação
contraMelro Neto

O Shopping Center Brei

thaupt foi inaugurado na noite
de quinta-feira, em cerimônia

que reuniu cerca de doismil con
vidados. O shopping foi aberto
ao público ontem. Página 5
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Intrigas, mentiras e acertos

A ameaça de uma ação judicial por calúnia e difamação contra
o gerente da Celesc de Jaraguá do Sul, Luiz de Freitas Melro

Neto, prometida pelo presidente do PPB, Wigando Meier, e o

imediato recuo é mais um caso característico de intrigas políticas,
resolvidas nos bastidores, antes do fósforo atingir o estopim. Se
houve ou não desvio de energia elétrica na empresa de Meier,

será difícil comprovar, dado o

imediato e providencial "esclare
cimento" deMelro Neto. O fato, po
rém, chegou à imprensa estadual e

coçou as mãos depolíticos influentes,
que se empenharam em buscar o

extintor.
A irritação de Meier na segunda

feira foi substitufda por um discurso
desconexo na quarta. Ou a imprensa,
e aí inclui o comentarista da RBS

PauloAlceu que levantou a lebre, está
doida, apontando chifre em cabeça
de cavalo, ou tem algo escondido

que precisa ser esclarecido o quanto
antes, sob pena de comprometer a

imagem desse governo que se elegeu
prometendo.resgatar a dignidade dos

catarinenses. É preciso muito rnais do que declarações vagas
para salvaguardar o processo de democratização do País, em
especial de Santa Catarina.

O livre arbftrio é uma conquista universal, acessível a anônimos
ou celebridades. Graças, a esse "dóm' muitos políticos perdem
se na ânsia de atingir o patamar da invtílnerabilidade. Há um

grande complicador da desordem d�s contradições: os boatos
de divergências entre PFL'e PPB na:distribuição dos cargos no

governoEsperidião Amin. Enquanto gasta-se o ócio com tolices
e frioleiras, a crise entre as legendas se agrava e ajuda ria omissão
das lideranças, perdendo as perspectivas de se jogar luz no caso

e esclarecê-lo à opinião pública, patrocinadora do espetáculo.
O resultado dessa omissão é que, não havendo progresso na

investigação, a suspeita de irregularidade cai no esquecimento e

fica o dito pelo não dito, creditando à imprensa mais uma obra
de ficção sensacionalista. Mas a própria repercussão do caso já
é uma atenuante. Do repórter espera-se o compromisso
profissional de divulgar a notícia, independente de quem esteja
envolvido nela, observando as exceções definidas por lei. Das
autoridades exige-se o respeito pelo cargo e a satisfação das

ações desenvolvidas no exercício da função.
No início, Meier acusou Melro Neto de ter incluído no

relatório, enviado à central da Celesc, em Florianópolis, desvio
de energia em sua empresa. O quemotivou o comentarista Paulo
Alceu a desafiar o governo a investigar o caso envolvendo o

presidente do PPB, mesmo partido do governador Amin. Dias
depois, Melro Neto nega a existência do relatório. Houve ou
não o relatório? Se existe, onde está? Quem seria-irresponsável
ao extremo de "plantar", para usar a expressãode Melro Neto,
um boato dessa magnitúde? Por que dois dias depois Meier

desistiu da ação?
Tudo, se misturou no balaio de xepas de fim de feira, na

confusão de desarmar as barracas para cada um pegar seu

caminho de casa. Os sócios da mesma banca não se entende na

divisão da féria, mas insistem na encenação para agradar a

clientela. Os adversários tenta�l1 tirar proveito da confusão,
'

oferecendo combustíveis ao caso. Surgiram números sobre o valor

da possível sonegação. Todavia, o quiproquó pode transformar
se na remissão dos pecados e oportunizar o entendimento geral,
satisfazendo os anseios da população, cada vez mais cética nas

promessas de limpezamoral.
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Foto do Fato
O casal Hans e

Carmen

Breithaupt e o

proprietário da

Produ

Shopping,
Carlos Alberto

Schettert,
descerram a

placa de

inauguração do

hopping Center

Breithaupt na
noite da última

quinta-feira
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AfacedoPT

Ao falarmos do PT, muitas

pessoas questionam: por que o
PT não cresceu, já que é um

partido feito pelos trabalha

,dores e que luta em defesa
deles? Ou, por que não gosta
de coligações?

Cabe analisar, para esses

que se perguntam, que o PT

vem, desde o seu surgimento,
I

trabalhando na conscientização
política dentro da sociedade.

Isso, muitos ainda não querem
ver. Por quê? Talvez seja pelo
medo de assumir o amor pelo
povo, pois é isso que o PT vem
mostrando. Assim, como a

ideologia do PT, seusmilitantes
têm necessidade de encarnar

em si mesmos as lutas ofere

cidas e promovidas pelo povo.
Daí talvez omedo do compro
misso social demuitos, seja em
relação ao trabalho, seja nas

mobilizações ou reorganiza
ções.

Vale a pena demonstrar que
esses que ainda não acreditam

no PT, o seu verdadeiro cresci-

* Marcus Scarpato
mento, Afinal, não é em vão o surgiram nos últimos tempe
que vem acontecendo em nos- simplesmente para enganar ou
so Estado vizinho, o Rio Gran- criar ilusões a respeito da real

de do Sul. Para quem não sa- situação em que vivemos. E por
be, só como exemplo, o PT que não falar dos partidos que

possui em torno de 30% dos surgem da necessidade de

deputados federais, sem falar divisão do poder, sem qualquer
das prefeituras e o próprio ideal ou ideologia de trans

governo estadual. E por que formação social? /

não falar de nosso próprio Es- Então,muitos se perguntam:
- tado? É só conferir onde o PT por que será que alguns parti·
tem reais possibilidades de dos e políticos, que já fizeram

assumir/reassumir prefeituras ou fazem parte do poder, ainda
na próxima eleição, como por estão em cima do muro? por

exemplo Blumenau, Chapecó, que o PMDB e o PPS insistem

Joinville, Itajaí, Florianópolis, na coligação com o PT?

Concórdia, Criciúma, Lages, Ora, talvez tenham notado
Jaraguá do Sul ... Sem desrne- apredominânciapopular do PT
recer os outrosmunicípios, mas ou ainda estão querendo se

esses relacionados acima agarrar ao verdadeiro partido,
constituem a maior parte da como analisado acima. por

economia de Santa Catarina.' isso, é que o PT, de forma

Isso sem dúvida vemmos-
.

organizada, está tomando seuS

trarque o projeto político do' cuidados com as perspectivas
PT está crescerido de maneira de coligações a serem feitas nas

proporcional à conscientização próximas eleições.
da população. Sem atropelos,
enganação ou utopias, como
alguns partidos que surgem!

* Secretário do PT de

Jaraguá do Sul

Artigos para Carla do Leitor, devem ser enviados para Rua Waller Marquardt, J,180. As carias devem COilll1
no máximo 30 'linhas, COIll 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direi/adI
sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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+- "Não trabalho com a

possibilidade de não ser prefeito.
Por isso, não penso nas eleições
parlamentares de 2002. Até por

que, não vou fazer da Prefeitura

trampolim." (Ex-prefeito de

Schroeder, Hi lrnar Hertel - PFL -

, negando que tenha pretensões em

disputar as eleições à Assembléia

Legislati va em 2002)

"A única coisa que a Cleidy 'quer
desse cidadão é distância. Aliás, ela está entrando com uma

ação judicial por calúnia e difamação contra ele." (Cláudio
Castro, marido da coordenadora licenciada da 19a CRE -

Coordenadoria Regional dé Educação -, Cleidy Gonçalves, sobre
as declarações do presidente do Diretório do PPB de Jaraguá do

Sul, Wigando Meier, que a envolveu nas denúncias de desvio de

energia elétrica)

"A coligação com o PMDB está -+

quase fechada e temos cerrteza que
o PT virá também." (Secretário do
Diretório do PPS de Jaraguá do Sul,
Sérgio Pacheco, contradizendo

declarações anteriores que o PPS não

queria ruais aliança com o PT)

"Me sinto realizado pela conclusão da UTI Infantil. Foi minha
bandeira de campanha e lutei muito por ela." (Vereador Moacir
Bertoldi - PPB - não desperdiçando a chance de se promover
com a realização)

"Aqui não é hotel." (Comissário de polícia Jonas negando a

permissão para entregar cigarros a um homem detido acusado de

agredir a esposa)

"H' .

a muito tempo venho denunciando corrupção no DNER."
(Presidente do Congresso, Senador Antônio Carlos Magalhães -

PEL -, comentando as denúnicas de

irregularidades no órgão federal)

+- "Não tenho preferência nem

preferido. Gostaria mesmo que os

partidos se unissem em torno de
um projeto comum para Jaraguá
do SuL" (Vice-governador Paulo
Bauer - PFL - evitando apontar
nomes e partidos para compor e

sugerindo o lançamento de candi
datura única em Jaraguá do Sul)

\��
SegU{Q��.

Av. Getúlio Vargas, 49· Sala 105· Centro· Jaraguá do Sul 372-0922

Serra promete empenho para
alocar recursos aos hospitais
Ministro disse que
é difícil arranjar
financiamento de
órgãos públicos
Jaraguá do Sul - o

ministro da Saúde, José Serra,
prometeu empenhar-se para
arranjar recursos do BNDES

(Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social)
para os hospitais da cidade. A

declaração foi feita na noite de
.

ontem durante a inauguração da
UTr (Unidade de Terapia Inten

siva) Infantil do Hospital e Ma
ternidade Jaraguá, doada pela
Malwee Malhas.

A "cobrança" foi feita pelas
diretorias dos hospitais, que
reivindicam "juros e prazos com

patíveis com a realidade das

instituições". Serra disse que
ficou admirado com o sistema de

parcerias implantado em Jaraguá
do Sul. "Não há ação de saúde

que basta no País. Somente com

parceiras desse tipo conse

guiremos resultados positivos
para a saúde", disse, lembrando
que, quando assumiu o minis-

Edson JunkeslCP

Desvio: Serra (D) disse que a boa notícia é que a cidade vai bem

tério, prometeu ser ministro da

saúde e não da doença.
Sobre o Ministério da Saúde,

Serra disse que "está do jeito que
a população enxerga", numa

referência às dificuldades para
atenuar os problemas diários. Na
opinião dele, a descentralização
do atendimento é uma das
alternativas para o setor. "Vimos

hoje aqui, em Jaraguá do Sul, dois
exemplo de parceria e descen

tralização. A iniciativa privada, na
pessoa do senhorWandérWeege,
contribuindo com a área social,

CÂMARA
MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL

doando essaUTI, e a inauguração
do posto de saúde municipal",
exemplificou.

Sobre os genéricos (remédios
que serão comercializados com

o nome do princípio ativo e não

pelo nome de fantasia) o ministro
assegurou que a proposta vai

vingar. "Os genéricos virão",
garantiu, informando que alguns
laboratórios multinacionais re

cusam a fabricá-los no Brasil,
apesar de produzi-los no país de

origem. "Eles (os laboratórios)
têm mais lucros com as marcas

de fantasia", afirmou.
O ministro informou

que de cada R$ 10,00
investidos na saúde no

Brasil, R$ 7,00 são do

governo federal. "Estamos

repassando R$ 1 milhão

por ano ao Município para

ação básica", completou.
Com relação à doação

da UTI Infantil, Serra

,

afirmou que "demonstrá a

consciência da respon
sabilidade social de Wan
dér Weege".

O prefeito Irineu Pa

sold (PSDB) informou que
a administração pública
firmou convênio de R$ 42
mil mensais para garantir
o plantão pediátrico e a

manutenção da UTI.

INAUGURAÇÃO -

O ministro José Serra

participou da inauguração
da UTI Infantil, uma das'
rnais modernas e sofisti
cadas do Sul do País.

O centro de atendi
mento pediátrico leva o

nome do maior incentiva
dor do projeto, o industrial
WandérWeege, patrocina
dor de diversos empreendi
mentos na área de saúde na

Região da Amvali,

"Ô Moacir; por que não me deu

aparte?" (Vereador Lio Tironi -

PSDB - cohrando do colega Moacir Bcrtoldi - PPB - aparte
quando este último falava sobre a visita do ministro de Saúde, José
Serra, a Jaraguá do Sul)

Informativo Semanal da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

Nas sessões dos dias 2 I e 25 de outubro as indicações aprovadas foram: • de lorita
Zanotti Karsten: conservação e melhoramentos da ponte que liga o município a Guaramirim;
semáforo na BR·280, confluência com a rua Jo�ge Buhr e serviços de contenção na rua João
Januário Ayroso, após o.término;do (alçª�ei1to �de M

.

Bertoldi: solicitando pontos de
táxis: na Tifa Bleise,\p,ró�illro"tgfc.ó ar íl_itroVila Ray próximo ao

Supermercado Tonin ·�de: õ�ê5An 'c' �r��:de'j�zet;na rua José
Theodoro Ribeiro, nas t�rras'de lino.Jacomini • de MariaElisabet Mattedi: estudos para a

criação de uma central dgL-esorh�entOºe re�édigs:�g3�!!S às pessoas carentes; estudos

para a implantação de "mão inglesa" na rua Arth'ur �ülleF,:";de Ademar Braz Winter:

denominação da rua 27� de Bernardo João Schmitt 4�l;p'!" •

Projetos do Executivo aprovados: altera dispositivps déíeiinÍunicipais, que dispõem sobre o

conselho municipal de educação; autoriza o poder execôíivo a-adotar medidas necessárias

para a participação do município no Programa de' Mel.horame�tos Iomunitários-Pró-
Comunidade. .�./ ,."- .�� _" i \;
• Ademar Possamai larkêliióíi.á inexistênCia: do tÚris�o::na�êidade�· lorita Zanotti Kartsten
disse quelíõ mapa ofici 4[1:1.... sle.titird:.iTI'�tß�:p-Qníhe bairros deixando os

turistas sem orientação reclamou do atend nt�''d'Q Sa ir!Bertoldi comentou

que não há em Jaraguá um portal e nem mesl"0 fplde}s\� s para orientação dos

t�ristas; • José Antôniol���hmi.tt fal�uj� in.!�nçãp do da/Delegacia de Polícia
Civil e� prestar um bo� �t�dín\'�.n.t.ºJmas �r nef� "tais �e'ss�as • Maria Elisabet
Mattedl concorda cem-as aíirmações do preslden(e ato oQs'Semdores Públicos

Municipais quando diz que os professores do �unlCl bem con'Íó do Estado, necessitam de
melhores salários, ascensão na carreira e apo\entª9.oria·; f{rabenizou a Associação Médica

pelo Program.a do Departa�ento'de!�edia,�r,l� F�afPt�a!}&IDàe meia consulta às famílias
carentes • NlUra Demarchl dos Santos solítitílLf'ênVío de ofício ao Sr. Prefeito, em nome da
Câmara, para a elaboração de projeto regularizando
a situação de professores que concluem o curso superior,
que foi deferido pela presidênci�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Melro Neto se diz surpreso
com a ameaça de processo o deputado federal Vicente Caropreso (PSDB)

i nforrnou que a Região da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu) será beneficiada por
emendas no orçamento da União, fruto das reivindicações

da bancada dos partidos que integram a coligação
Mais Santa Catarina. De uma delas, o deputado

assegurou 40% dos recursos para a microrregião.
Caropreso disse ainda que conseguiu R$ 350 mil para a

construção do Centro de Atendimento à Criança, a ser

construído no Ana paula IV, em Jaraguá do Sul, e

mai s R$ 100 mil para os outros seis municípios.

ArquIvo/CP

Gerente nega
a existência
de desvio
de energia

ridades.
Melro Nelo

fez questão dc

frisar que a gê
rencia da Celesc
não fez ne

nhum relatório
sobre a queda
de consumo.

muito menos dc

desvio de ener

gia. "Apenas as

anotações dc

práxis", refor

çou.
OCASO

No início da se

mana, Meier
acusou Melro
Neto de ter en

viado à central

da Celesc em

Florianópolis re
latório apontan
do desvio de Estranho: Melro Neto nega desvio de energia

Jaraguá do Sul- O gerente
da agência local da Celesc (Cen
trais Elétricas de Santa Catarina),
Luiz de Freitas Melro Neto,
afirmou estar surpreso com a de

claração do presidente do PPB do

Município,WigandoMeier, amea
çando processá-lo por calúnia e

difamação. Melro Neto garantiu
que não houve nenhum relatório

entregue à central da Celesc em

Florianópolis apontando desvio de
energia na empresa deMeier, dis
se que o defeito dedectado no me

didor é comum e que o proce
dimento adotado é de rotina.

ParaMelro Neto, o mal enten
dido foi "plantado" por pessoas
interessadas em prejudicá-los.
"Não sei de onde surgiu o boato,
nem se é para prejudicar o senhor
Wigando a mim ou a nós dois",
declarou, afirmando que está à

disposição deMeier e de qualquer
outro consumidor nas mesmas

condições para os esclarecimen

to necessários. "É comum acon

tecer defeito nos medidores. Tem

centenas de casos em Jaraguá do

Sul", completou.
Sobre a denúncia de desvio de

energia na empresa de Meier,
Melro Neto foi categórico: "Não
houve desvio. Até por que, quan
do há, a Celesc registra o caso

na polícia", informou, lembran
do que, em março, a Celesc de

tectou queda de consumo na em

presa de Meier e que o laudo téc

nico confirmou O defeito no

medidor. "O programa de recu

peração de faturamento a menor

certificou o erro e notificou a em

presa sobre a cobrança da di

ferença em seis meses, já foi pa
ga", revelou, acrescentando que
o formulário enviado a Meier é

padrão e não aponta irregula-

Alerta máximo
O Vereador Moacir Bertoldi

(PPB) denunciou na tribuna
da Câmara que, no dia 6 de

outubro.um paciente foi

diagnosticado por médicos
do postos do INSS de

Jaraguá do Sul com
h i perten são arteri aI
secundária - causada por
outra disfunção do

organismo que não o

coração - e que foi
marcada uma consulta com

especialista para o dia 8 de

fevereiro.
- É muito ternpo de espera
e poderá ter conseqüências
fatais - alertou Bertoldi,
que também é médico.

Socorro BC
O vereador João Prim

(PSDB) aprovei tou as

críticas do colega Adernar

Possamai (PFL)
à farra do cheque

sustado no Município e

solicitou que fosse incluído

no requerimento um

adendo questionando os

ai tos juros cobrados

. pelos bancos.
- Os juros estão bem acima

dos de mercado e são

incompatíveis com a

realidade do País

discursou Prim.

A proposta foi
educadamente

rejeitada.

FONE/FAX: (047) 373-0027

não tem nada a ver com o caso e

nem sabe do fato. "O que ela tem

a ver com os problemas da

Celesc?, indagou, afirmando que

Cleidy se pronunciará na Justiça.
RECUO - Na quarta-feira,

Meier recuou das declarações an

teriores e disse que vai identificar

o responsável pela divulgação do

caso e processá-lo. "Conversei
com o Luiz (Melro Neto) e ele ga
rantiu que não havia nenhum pro
cesso da Celesc contra mim. Al

guém vai pagar o pato", ameaçou,
prometendo fazer contato com o

Jornal CORREIO DO POVO assim

que tiver o caso esclarecido.

energia em sua empresa. "Não
houve nenhuma perícia para
certi ficar aérregularidade. Mesmo
assim, ele (Melro Neto) deixou
vazar para a imprensa antes de

apurar os fatos", criticou Meier.
Irritado com a divulgação do

caso, Meier prometeu entrar com

ação judicial contra Melro Neto.
Meier creditou a denúncia à

intrigas políticas e, mais recen

temente, às divergências com a

coordenadora licenciada da 19"
CRB (Coordenadoria Regional de
Educação), Cleidy Gonçalves.

Ela está viajando. O marido,
Cláudio Castro, disse que Cleidy

Seminário

Continua hoje, no CPL (Centro Integrado de profissionais
Liberais), o seminário estadual do PSDB.

Na noite de ontem, foi apresentado o painel
"Políticas sociais e desenvolvimento local:

uma proposta do PSDB".

Hoje, serão debatidos temas como organização da legenda e

eleições do próximo ano.

O evento reúne coordenadores regionais, prefeitos,
vereadores e membros do Instituto Teotônio Vilella.

[ADD/Makler�Geomir Manoel Pereira ME
Comunicamos o extravio do bloco de notas fiscais
de número série B 1, numeração de 006 até 100,

CNPJ nº 79.003.745/0001-64 e IE nº

251.297.926, sede a Rua Presidente Costa e

Silva, 253, Bairro Vieiras, Jarguá do Sul, SC
conforme R.P.D.O. nº 4.617 de 29/10/99 da 15ª

DRP de Jaraguá do Sul.

ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
NO"Oço

Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro
ßNDß� Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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r- �lmlllll;l� ---------1I o Desde quarta-feira, dia 3, os bancos oficiais têm uma

I nova linha de crédito para micros e pequenas empresas. O
I

I financiamento faz parte do Programa Brasil Empreendedor,
I que vai disponibilizar R$ 8 bilhões para empreendedores
I capacitados, investimentos em capacitação de candidatos ao

I crédito, prorrogação do prazo e redução de juros, menos

I impostos,
assessoria para quem já conseguiu o crédito, aval'

I para
o empreendedor e mais flexibilidade para renegociar as

dívidas. As empresas podem usar parte dos recursos para
I pagamento do 13º-Salário.

IDA CEF (Caixa Econômica Fedral) reduziu, pela segunda vez

I em menos de 20 dias, a taxa de juros dos cartões de crédito e do

cheque especial de pequenas e micro empresas.
A taxa de juros para as compras parceladas em cartão de crédito,
que variava de 3,27 a 8,4% ao mês, ficará entre 3,09 e 7,95%.
Os juros para cheque azul cairá de 7,5% para 6% ano mês.
As novas taxas entrão em vigor na próxima segunda-feira, dia 8.

O A inflação de outubro, medida pelo ICV (Índice de Custo
de Vida) do Dieese (Departamento Intersindical de Estudos
Estatísticos e Sócio-econômico), registrou aumento de 0,93%.
O Termina hoje, em Ibirama, a 109" Reunião Plenária da Facisc

(Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa
Catarina).
O evento, que começou ontem, contou com as participações do
ministro do Turismo, Rafael Grecca, e do secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico Integrado aoMercosul, Paulo Gouvêa

I da Costa.
L �

Grupo Breithaupt inaugura o

primeiro shopping da cidade
Oshopping
estará aberto
diariamente das
1 O às 22 horas

Jaraguá do Sul - Cerca de

duas mil pessoas participaram da

ceri mônia de inauguração do

Shopping Center Breithaupt na

noite da última quinta-feira. O
evento reuniu lideranças empre
sariais, políticas e convidados de

di ferentes setores da sociedade.
Desde a manhã de ontem, o

shopping está aberto ao público.
Considerado o maior empreen
dimento do setor no Norte cata

rinense, o shopping exigiu inves
timento da ordem de R$ 20 mi

lhões e deverá gerar cerca de

Jaraguá do Sul ganha uma Agência de Intercâmbio Cultural
SIS Student Information Service

A SIS I nrercâmbio Cultural e Cultural Center - Centro de ensino de Idiomas, tem o prazer de convidá-lota) para conhecer a agência de Jaraguá do
SlIl.

ASIS é lIm.a con�pba organização de�aráter cultural especia!izada em cursos no exterior e intercâmbio cultural, éom sede em São Paulo, filial em
Campinas, Recife, Ribeirão Preto, Londnna e agora em Jaragua do Sul. Atuando a rnars de 10 anos no exrenor, a SIS Ja enviou rnars de 20.000
participantes para ruais de 15 países.

A proposta de trabalho da,SIS é oferecer o que há de melhor em Intercâmbio Cultural, com programas de qualidade e serviços de primeira linha.
Além de oferecer um atendimento personalizado e opções diferenciadas, adequada a um universo de público cada dia maior, SIS representa as ruais
conceituadas organizaçõ� �e interdl!,bio e instituições de ensin? de Idiomas: espalhadas em dezenas de países. Seus serviços abrangem alrernativas para
rodos os gosros e fillxas eranas: Colegial no exrenor em escolas públicas e particulares, cursos de Idiomas no exterior durante o ano rodo, programas nas

férias escolares brasileiras combindas com atividades esportivas, cursos para executivos, estágios no exterior, cursos preparatórios para exame inrernacionais,
programas espaciais - Au Pair (morar e trabalhar nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova ZeIândia eAJemanha), Hotelaria e turismo na suíca,
Comunity College, carreiras internacionais de estudantes e albergue, assistência internacional ao viajante, preços especiais de passagens aéreas para
estudantes, acampamenros de imersão no exterior e no Brasil (English Camp) e outras atividades culturais no exterior, a SIS, sabe que a fluência em um

segundo idioma e a vivência internacional, são ferramentas essenciais para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente, por isso juntO
a esta.agência funcionará também urna escola de Idiomas Cultural Center que oferecerá cursos de Inglês, Espanhol, Italiano e Alemão. Saia na frente,
amplie seus horizonres e consulte a SIS, para conhecer as mais variadas opções de programas ecursos. A SlS e a Cultural Cenrer terão sua Sede no Shopping
Center Breithaupt.

'I::�" - '"'-'� -

intercâmbio cultural
studerít information service

Edson JunkeslCP

0;;::; .•

PARAFUSOS· PUHCAS· ARRUELAS

HH\EIFAX: (1147) 371-1111111

Festa: convidados lotaram o shopping durante a inauguração

dois mil novos empregos, 680
somente no shopping, entre
lojistas e funcionários adminis
trati vos.

- O shopping Breithaupt
além de trazer modernas técnicas

de varejo, vem oportunizar uma
sau-dável mudança de hábitos de

consumo, lazer e entretenimente
- definiu o diretor-administativo
do Grupo Breithaupt. Bruno Brei
thaupt, informando que o shop
ping abre as portas com 45 das

75 lojas projetas em funciona

mento e 92% da área locável
concluída. "A expectativa é que
dez mil pessoas passern pelo
shopping durante o final de sema

na", estimou. O nome Breithaupt
está presente também na loja
âncora e no hipermercado,
inaugurados há um ano.

O vice-governador Paulo

Bauer lembrou a importância do

empreendimento para a região e

a trajetóriada da Família Brei

thaupt. "A inauguração do shop
ping é um símbolo de coragem,
de sucesso e de competência
dessa família que há 73 anos é

sinônimo de comércio em Jara

guá do Sul", discursou, in-for
mando que de cada II habitan
tes de Santa Catarina, um tem

seu próprio negócio. Para Bruno
Breithaupt. o shopping "ficou na

medida do povo de J araguá do
Sul". "A c xpcct.uiva dos primei-

A SIS promove palestra sobre High School!!

Programas especiais para universitários!!!
Programa de férias cursos de idiomas individuais no exterior

Nos dias 5 e 6 de Novembro, (Sexta-feira e sábado) no Shopping Center Breiehaupt. A SIS, prolllove palestras sobre:
- High School (Colegial no Exterior); Dia 5111 às 18 horas, dia GIlI às 17 horas.

-,

- Programas especiais dia 6111 às II horas, dia 6111 às 19 horas.
- Cursos Individuais de ldiomas dia 5/11 às 20h30, dia 6/ II às 20h30.
- Programa de Férias dia 5111 às 16 horas e dia 6111 às 14 horas
Uma oportunidade única para pais e filhos conhecerem melhor esse tipo de Inrercâmio Cultural, suas vantagens e cusros. Lembre-se que esta

oportunidade é única pois nesre encontro iremos debater assuntos pertinentes ao real teor do programa qLle tem a garanria SIS, a mais completa agência
especlaJrzada em Inrercâmbio Cultural do país. O encontro será no Shopping Center Breirhaupr, na Av. Getúlio Vargas, 268 salas 238/239 centro de
Jaraguá do Sul.
.

•
Lembramos que esre encontro é gratuito, porém o inreressado deverá fazer sua inscrição para o dia e horário desejado, será sorreado um Curso de

inglês de um mês nos USA, para participar basta preencher um cupom e entregar no dia da palestra.
loscriçöese informações pelo Fone/Fax (üxx47) 275-0312 ou (Oxx47) 372-2899.

ras dias é que tudo corra dentro

do previsto", completou.
O pastor Ingo Piske, da Co

munidade Evangélica Luterana de
Jaraguá do Sul, e o padre Alberto
Piazera abençoaram o shopping,
ao som do Coral Breithaupt,
formado por funcionários do

grupo. Após a inauguração,
houve coquetel.

EMPREENDIMENTO - O

Shopping Center Breithaupt. com
40 mil metros quadrados, abriga
três salas de cinema com capa
cidade para 470 expectadores,
praça de alimentação com 200

mesas e 600 lugares, playground,
e estacionamento com 4,6 mil

vagas. "A praça de alimentação
oferecerá variedades em sabores

para agradar os mais diferentes

paladares. Entre as marcas po
demos destacar o McDonald's,
Fry Chicken, Xangai, Mini

Kalzone, além da Gelateria Pierrot

Sorvetes, que será a segunda loja
da rede no Estado", informou o

di retor-comerci aI do Grupo
Breithaupt. Roberto Breithaupt.

A direção do shopping prevê
faturamento anual de R$ 60

milhões, movimentado por 1,7
milhão de consumidores. O

shopping funcionará diariamente
das 10 às 22 horas. Nos domin

gos em que o comércio da cidade
estiver aberto, as lojas funcionam
cnt rc 14 e 22 horas.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal 50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul- se - Horne Pagewww.cassuli.com.br - e-mail:cassuli@cassuli.com.br
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Cil/I' /: O sexto sentido 1 14 .inos ).
I'

Illlr,íril lS: 1411. I hh.'II. IlJh. � I h.'1 I.

I Cin« 2: Clube da luta 1 l-l anos). I
I Hor.uios: l-lh.\II. 17h.'II. 21111.'11. I

Cinc 3: Arnerlcan Pie 1 ! -l ;lnl lS I.
I Hor.iri.»: 15h.17111:\ II)h.'11.2111. I
I I
• JOINVILLE I

G.Ne Ciue Mnrll«: /: O sexto sentido 1 14 anos).
I Houirios: l'h311. I )h4). I Xh. 2()h I). 21h3() Isáhado) c 14h4.1. I
I 17h.llJhl).2Ih.'llldlllllingo;lquinta). I
I G.NC Cil/e M/II"'er 2: American Pie'" 114 unos). I

Honirins: 14111.'i. Ihh'(). IXh45 Is;íhado('dllmingo)(' I-lh l S.
I I hh.'(). I Xh-l). 21 h lsegunda ii quimu). "'1--:xeqx'ionalll1('nt(' sáhado I
I c domingo. its 21 h. pré-cstréiu do filme Do fundo, do mar. I
I G.NC C/I/(, Mucller 3: Clube da luta 1 14 anos). I
I

l lonirios: l-'h.'II. Ihhl5. IlJh. 21h45.
I

I BLUI\IE:'IIAU I
I G.NC Cine Neumarkt l : O sexto sentido (14 anos). I
I

Horários: 14h.I(). 16h4). IlJh. 21 h 15.
IC.N C Cil1<' Neumarkt 2: O sexto sentido (14 anos).

I Honirios: 14h45. 17h. IlJh 15. 2 I h-'(). I
I C.Ne Cine Neumarkt 3: Clube da luta ( 14 anos). IHorários: 13h,(), 16h 15. IlJh. 21 h45,.
I G.Ne Cine Neumarkt ä: Arnerican Pie (14 anos). I
I Horários: 14h 15, 16h-,O, I Xh45, 21 h. I
I G.N e. Cinr Neumarkt 5: Sonho de uma noite de verão (12 anos). IHorários: 14h. 16h-'(). IlJh 10. 21 h40.

II Do fundo do mar (14 anos).
I Horários: 6", sábado c domingo - 21 h40 I
I C.Ne. Cil1l:' Neumarkt ó: Um tira muito suspeito (12 anos). IHorários: 13h45, 15h30, 17h 15, IlJh I 5,21 h I 5.

II Programação válida paru o período dc 6 a 11111.

•......•. _ _�.�

Se você está inconforrnado
com o valor que vem pagando
pela gasolina, a informação é
interessante: em Londrina, no
Norte do Paraná, promotores
de justiça não estão dando

trégua aos abusos. Sabem
exatamente qual o valer que
os postos pagam às

distribuidoras, por cada litro
de combustível. Resultado: é

possível encontrar postos
vendendo o litro da gasolina
comum a R$ 1,03.
Enquanto isso, em Jaraguá do

Sul, já tem posto cobrando

R$ 1,38, pelo mesmo

combustível.

Supondo que o tanque do

veículo tenha capacidade para
70 litros, a diferença será de

exatos R$ 24,50. Um
verdadeiro absurdo! Onde
estão os defensores da

população?

.. FANTASIA
A criatividade ganha espaço
neste sábado (6), no Aromiurn,
com a realização da Noite das
loucas fantasias. As rnixagens
das pistas pop e Techno estarão

sob o comando dos Dls César
e Jefferson, respecri vamente.
Para que a festa seja completa,
haverá desfi Ie de formatura
com modelos da Agência
Cekat e concurso de fantasias.
Valores dos ingressos: R$ 7,00,
(Vip Café, Cowboys Bar e

Pasta Mime, da Reinoldo Rau)
e R$ 10,00 (ria hora).

.. NOTRE
As feras da capoeira e do

kickboxing estarão subindo ao

"ringue", neste sábado (6) , na

Boate Notre. Os atletas virão
em missão de paz. Querem
difundir as duas artes com

diversas apresentações. Nesta

CENTERRSOM

s

QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 37'-2847

DISQUE-LANCHE
371-5309

primeira edição da Mega
Night Fitness haverá, també
dernonstrações de musculaçàl
Os ingressos podem ser

adquiridos antecipadamente
Choperia da Praça, Hobby
Vídeo Locadora e O Boticá;
(Calçadão), a R$ 5,00. E na

próxima quinta-feira (II), a

Notre estará abrindo suas

portas para aqueles que
iniciam o final de semana m'

cedo. Valor do ingresso, pan
eles, R$ 5,00. Acesso livre

para elas.

ARS
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O sábado (6) será api mentaó
no Café Confusão. O point
promove nesta noite a 2a Fes

Malagueta, promoção que no

ano passado reuniu o maior

público do Café até hoje.
Panrho Vil/a e Lamonitta,
tequileiros do eixo Rio-Sam

esquentarão a noite com .I'ho/

Laboratório de Análises Clínicasl

1989 - 1999
lO ANOS A SERVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

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

Foi-se o tempo em que os cinemas assemelhavam-se a pulgueiros, com ambientes mofados e mal-cheirosos. À fase da decadência, sobreveio a do

shopping ccntcr. Salas bem iluminadas, ar condicionado controlado pela central operadora dos computadores, regulando a umidade do or. sistema de som

digital e poltronas estofados em couro. O cinema jaraguaense finalmente entrou nessa era, passados alguns anos da demolição da último sala existente na

cidade. A primeira sessão nos três solas do EdsonJunKeslCP

Shopping Breithaupt aconteceu ontem, com a

inauguração do empreendimento.
A novidade em Jaraguá do Sul é a adaptação de

lugares paro deficientes físicos, normalmente
excluídos de otividodcs culturais e dc

entretenimento pela falta de acomodação
G adequada. Além dos acessos paro cadeiras de

rodos, o cinema dispõe de um percentual dc
i cadeiras mais largas, destinados o garantir o
IG conforto dos 'gordinhos'. "Não temos nenhum

cinema no Estado que ofereço conforto e qualidade
semelhantes", assegura o superintendente do

shopping, Heine Withoeft. Duos das solos oferecem

1441ugares cada, a outra dispõe de 184 lugares.
II Todos as poltronas são equipadas com porta

copos.
O Shopping Breithaupt fechou contrato para
fornecimento dc filmes com a Sul ProJeções,
empresa do GNC (Grupo Nacional de Cinema), de
Porto Alegre. O grupo é um dos três que controla a

distribuiçõo dc filmes em Santo Catarina, muito
criticado por prio'rizar produções norte-americanas e

dor pouco espaço ao cinema-arte e produções
brosileiras. "O qrupo oferece o que a grande mosso
de público quer ver", garante Withoeft. A nova

opçõo de lazer na cidade nõo preocupa os

proprietários de locadoras dc vídeo, que apostam Novidade: cartazes de cinema prometem movimentar o setor de entretenimento na cidade
que o cinema vai servir para publicizar os filmes

lançados, diminuindo o movimento nos lojas apenas, no início das atividades. CONTINUA À PAGINA 3

Fabricamos tambémmóveis em aço sobmedida como:
corrimãos, mesas de centro e cento, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos! .ta=1111�, Estofados
.

6 W'. KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

T'ELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssier, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Curso deDireito define em
breve as datas de seu vestibular
A Diretoria de Registro e

Controle Acadêmico do CESJS/

Ferj deverá divulgar nos

próximos dias as datas do
vestibular para o Curso de

Direito que terá início em março
do próximo ano. Segundo a

Diretora Mariza Pradi Floriani

Garcia, o vestibular deverá ser

realizado separadamente, pois a
autorização para o funciona
mento do novo curso foi dada

após o lançamento do.edital das
provas da Acafe.

O curso será real izado no

período matutino e serão ofere-

cidas 40 vagas. Mariza Pradi Floriani Garcia

CESJS/Fe� promoveexposição de fotografias
o Departamento de

At:quitetma e'urbanis�o do
Centro de Ensino Superior
de'Jaraguã do Sul (CESJS)

. .

promoverá �té o
dia 5 de novembro a

exposição de fotografias
do patrimônio reservado

"Lanternas" ,de Joi Cletson.
Cletson é historiador e
Coordenador do

Departamento de
Cul tura da Universidade

�.

Federal de Santa Catarina.

Segundo a Professora
Celaine Refosco, os trabalhos

}

do artistamostram uma outra

visão do que vem a ser

patrimônio histórico
preservado.
Os trabalhos estarão

expostos das 8 às 22 horas,
no hall de entrada

do auditório.

Acijs faz reunião semanal no CESJSlFerj
A Associação Comercial
Industrial de Jaraguá do Sul
promoveu sua reunião

semanal do dia 25 de outubro

no auditório do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá
do Sul, com a presença do

presidente da Acijs, Eduardo
Ferreira Horn. O Professor
Dirceu Antonio Campos fez,
na oportunidade, uma
apresentação da Empresa
Júnior. Durante sua

explanação, Campos afirmou

aos empresários e à imprensa
que a Empresa Júnior não
tem fins lucrativos e que está
aberta para desenvolver
trabalhos junto à comunidade

empresarial de Jaraguá do Sul
eRegião.
O presidente da Acijs,
Eduardo Ferreira Horn,
acredita que a iniciativa

contribui emmuito para a

formação dos alunos dentro
da realidade empresarial da
cidade. "Por outro lado, vejo

que as empresas podem
contar com pessoal
qualificado para desenvolver
projetos especiais sem os

custos trabalhistas que
encarecem em grande parte
os orçamentos".
A Acijs conta atualmente com
600 associados e representa
95% do Produto Interno
Bruto de Jaraguá do Sul. Ela
reúne empresas voltadas ao

comércio, indústria e

prestação de serviços.

Acadêmicos de Arquitetura e

Urbanismo criam seu diretório
Os acadêmicos do curso de

Arquitetura e Urbanismo

implantaram seu diretório no

dia 28 de outubro e elegeram
Thomas Grandberger o
primeiro presidente
da entidade.

Segundo o Professor Fabio
\

CezarMontibelIo,
chefe do departamento,
o diretório irá representar um
canal de comunicação ativo
entre os estudantes,
a comunidade e a

direção do CESJS.

Grandberger foi um dos

principais articuladores
da II Semana de Arquitetura
e Urbanismo realizada em
setembro deste ano.

Ele também participou
de todos os estudos para a

elaboração do estatuto do

novo diretório.

CESJS/Ferj sedia Fórum contra a

Violência e Exploração Sexual
Infanto-Juvenil

o Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul
sediou no dia 27 de

outubro, às 18hl5min,
mais uma reunião do

Fórum contra a Violência
e Exploração Sexual
Infanto-Juvenil que reuniu

pessoas e entidades

públicas que analisaram
propostas de ações
voltadas pal-a este fim. As
reuniões serão realizadas

quinzenalmente.
Este Fórum nasceu a partir
do encontro "Criança:
Cidadania e Proteção

.Integral", realizado no

CESJS, em 8 de setembro
deste ano, com a presença
de 25 entidades

representativas da
cornunidade,coordenado
pelo Professor João

Gascho, Presidente do

ConselhoMunicipal de
Educação.
As próximas reuniões
acontecerão nos dias 10 e

24 de novembro, no
auditório do CESJS, às
l8h 15, com participação
aberta a todos
interessados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Impérios da sétima arte

Companhias ambulantes perambulam de cidade em

cidade, feito circo. Uma maleta com a moviola e tela em

pano de algodão proporcionam o espetáculo. Inicia o século
20 e o cinema, recém descoberto, propaga-se pelo interior
do Brasil, ainda sern voz. Em]araguá do Sul, os proprietários
de salões contratavam músicos para animar o cinema

mudo. De tempos em tempos, intervalos para trocar a fita
e molhar a tela de algodão, que não-raro pegava fogo, com
a incidência dos raios e o calor da Iámpada,
Testemunha do convívio social dos imigrantes nos

primeiros tempos, o cinema era uma das únicas formas de

.

entretenimento. Às quartas-feiras e sábados, toda a

sociedade se reunia nos salões Mielke, Buhl', ou na antiga
Sociedade de Atiradores jaraguá, onde Reinaldo Rau e Edgar
Piazera mantinham cinema em sociedade. Ou tras salas

existiram. "Na Rua Emílio Carlos ]ourdan ficava o cinema
de propriedade de Arthur Müller. Do outro lado do Rio

Ilapocú situava-se o Cine Ideal, no conhecido Bosque da

Saúde, e havia ainda o Cinema Doubrawa, onde hoje se

situa o Bradesco", recorda-se o historiador Eugênio Victor

Schmöckel.
A inauguração do primeiro aparelho movietone em

1834, no Cine Central, mandado vir de São Paulo pelo
empresário Erich Doubrawa abriu a era do cinema falado

,

em ]aragua do Sul. Apesar das falhas q ue o aparelho
apresentava, as primeiras sessões fizeram muito sucesso.

Os anos se passaram, vieram a televisão e a decadência do

elllpreedimento. Arte que resistiu, readaptou -se e encontrou

novos espaços, em centros culturais específicos ou, sob a
.

ótica do consumo, 110S templos da pós-modernidade, os tão
aclamados shoppings centers.

�stfmu'w e respwsta
�u'tura de

•

a

Os três prirnelros-cortczes
e uma triste realidade, A

produção norte
americana é privilegiada
nos espaços que
deveriam servir à.

promoção cultural, O
novíssimo cinema

jaraguaense não foge à

regra, Três 'enlatados', O
colecionador de ossos,

Clube da Luta e Sexto
sentido, todos norte
americanos, obviamente,
inauguram as telas
reservadas à sétima arte
na cldooíe. EnquantoI

isso, importantes
lançamentos do tão
aclamado renascido
cinema nacional, como
Mauá - O imperador e o

rei, ficam fora do circuito
das sofisticadas salas de

shoppings, com ar

condicionado e som

estereo.
A empresa Sul Projeções,
do GNC (Grupo Nacional
de Cinemas), e
responsável pela
distribuição dos filmes ao

Shopping Breithaupt.
Junto com o Grupo Arco
íris, também do Rio
Grande do Sul, controla
dois terços do mercado
em Santa Catarina,
distribuindo filmes para as

vizinhas Joinville e

Blumenau, além de

Florianópolis, Enquanto a

população se contenta
com filmes comprados
das norte-americanas Fox,
Warner, Columbia e

United, a produção
cultural é cada vez mais

relegada a espaços
limitados e inacessíveis,
nos grandes centros

urbanos, O

superintendente do
Shopping Breithaupt, Heine
Wit.hoeft, contesta dizendo

que "não é apenas em·
Santa Catarina que isso
acontece. É óbvio que a

grande massa de público
quer ver esses tllmes".
Withoeft não discorda de

que existe público que
prefere filmes com maior

conteúdo, que estimulem
o raciocínio, denunciem,
contestem, mas acredita
que apenas os grandes
shoppings possam se dar
ao luxo de manter salas
exclusivamente para
cinema-arte e cinema
brasileiro, "porque esses

filmes não sustentam o

empreendimento". Diz
ainda que em

determinadas épocas do
ano, o grupo traz outras

opções de filmes, que não
os americanos, quando há
menos lançamentos no
setor. Acontece que a

indústria cinematográfica
hollyoodiana tem
produção incomparável a
qualquer outro país, dado
o volume de irwestimentos
realizados na área, e a

concorrência por
bilheteria exclui qualquer
posslbllldqde de espaço
às produções alternativas,
que em Santa Catarina
não dispõem de espaços
culturais, como
cinematecas e institutos.

EM VíDEO - A procura nas

locadoras confirma a

preferência pelas
megaproduções,
descartáveis e comerciais.

Produções mais apuradas

Locadoras: fadas esperam que o cinema sirva como propaganda

têm espaço reservado nas

prateleiras escondidas,
defasadas e empoeiradas
das lojas de aluguel. Além
do risco que o usuário

.
corre de sujar o cabeçote
do vídeo com fitas velhas e

contaminadas por fungos e
ácaros, precisa fazer uma
verdadeira operação de
rastreamento para
encontrar produções
européias, por exemplo.
Sueli Antunes Arnodlo.
sócia-gerente de uma loja
do ramo, revela que dispõe
de uma seção alternativa,
mas com filmes antigos, ou
filmes que marcaram

época e conquistaram
prêmios e que agora vêm
sendo relançados. "Os
jaraguaenses não gostam
de produção que não seja
ornerclono". lamenta.
Detalhe interessante numa
cidade onde 70% da

população tem
descendência européia.
__". Tem sempre pessoas
mais bem informadas que
procuram por outros tipos
de filmes -, revela
Fernando Aguiar,
atendente de locadora.
Ele acredita que a

preferência pelo filme
americano dê-se em

função da oferta e da

publicidade. Os
lançamentos Uma carta
de amor, Shakespeare
apaixonado,8 mm,

Encontro Marcado e Patch
Adams - ou o amor é

contagioso são as fitas
mais procuradas nas

locadoras este mês.
A inaugUração do cinema
não preocupa os

proprietários de lojas. "No
começo, com a

empolgação, vai diminuir
um pouco nosso

movimento, mas o cinema
é mais caro,

proporcionalmente" ,

comenta Sueli. Há quem
acredite que os cartazes de
filmesvão acabar
contribuindo para
propagandeá-Ios. "O
cinema vai servir como

divulgação porque a

tococoroé mais acessível",
opina Fernando. Todos
concordam, no entanto,
que não se pode comparar
a qualidade da tela do
cinema com a televisão.
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Guimarães

ViSÃO HISTÓRICA
,

'

Fundada em 15m. é um típico
cabo. uma faixa estreita Je terra

lJue avança para o mar. Conserva
se rústica aldeia de pescadores. É
uma cidade com ruais de 1400

pescadores e de 35 mil habitantes.
dos quais 60% vivem direta ou

indiretamente da pesca.

CURIOSIDADE
Nas águas esmeralda de Arraial

do Cabo ficaram fundeadas as

naus portuguesas enviadas [leio
rei de Portugal D. Manuel I para

I as primeiras expedições de

reconhecimento das recém-
, descobertas terras de Vera Cruz.

I Os primeiros navegadores
lusit.ino« estranharam a mudança

<,

brusca de tcmperutura - água e

ventos' frios contrastavam com a

paisagem ensolarada que os

ccrcava - e batizaram a enorme

esc.upa rochosa de Ilha do Cabo

CP

UMADASREGIÕESMAISB
..

REGIAO-DOS
Lugares imperdíveis como arraial do es

Hoje, teremos o prazer de conhecer um pouco

Frio. Mal sabiam eles que
estavam entrando em contato

com o fenômeno de

"ressurgência". As águas geladas
da Corrente das MalvinaS
desembocam em plena costa

tropical. empurradas pela quente
Corrente do Brasil, provocando
uma radical transforrnação na

temperatura do mar. Pot isso.
aliás. a fartura de peixes.

DAS SETE PRAIAS QV
CONSTAM NO "GUIA
D[ PRAIAS QUATRO
RODAS". CINCO SÃO
CONSIDERADAS
BELÍSSIMAS. LEVAM
MÁXIMO D[ GUARDA·

SÓIS.CCj.ASSI F ICAÇÃO
DO PROPRIO GUIA)
O Arraial parece um sonho-é

VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOSVIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSM

Promoção Feriado da República
Feriado República: 12/11 a 15/11

MUNDO ENCANTADO
DA CRIANÇA PARQUE

DO GUGU

VIAGENS

RIO DE 1ANEIRO
4X de R$ 120,00

4X de R$124,00
CIDADES

,

HISTORICAS
4X de R$124,25

FORTALEZA
4X de R$142,25

Os pacotes acima incluem:
- Passagem aérea de ida e volta;
- 3 noites de hospedagem cl café da manhã;
- traslado aeroporto I hotel I aeroporto;
- Acompanhamento de guia.

,

'VITORIA ,;
GUARAPARI

N
DEZE

NORDE
8DIA
7NOI

4X de R$143,25

. ,

MACEIO
4X de R$ 199,50

,

ARAIt1

** Preços por pessoa em apto. duplo. Sujeito a alterações e disponibilidade**

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 1999

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

Tratar aqui no
CORREIO DO POVO
ou pelo telefone:

370-8949.

vende-se Play Sation
com 2 controles e

com5CD's.
Valor R$ 250,00

facilito o pagamento.
Tratarpelo

telefone 371-2375

Girassollmóveis aluga
casas com 2 e 3 quartos,
próximo Posto MarcaI/a.
BairroÁgua Verde.
ValorR$ 230,00.
Telefone 371-7931.

Vende-se uma

Olaria na Rua João Januário

Ayroso, s/n".
Jaraguá Esquerdo.
Valor a combinar.
Tratarpelo telefone

372-1432

Vende-se CD Pioner com
controle remoto, modelo 40
50 com 1 mês de uso.

Valor R$ 370,00.
Tratarpelo telefone

371-6846ou
975-4646

Vende-se balança
eletrônica toledo,

capacidade de 15kg,
divisão de 5 a 5 gr.
Valor R$ 400,00.

Tratarpelo telefone
371-8273

Vende-se cese 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 Rua AntonioBernardo
$chmidt - Ilha da Figueira.
Informações pelos telefones

\

372-1716 ou 993-4007

Vende-se celularNokia
5120, com linha, R$ 300,00.

NOVO.
Tratarpelo telefone

975-4001.

MARLI MOLDURAS

Rua Barão do Rio Branco, 588 Centro - Jaraguá do Sul

ir 372-0184
AGORA TAMUÉM COM LINDOS
ARTIGOS PARA PRESENTE!

Que ta[manter
o túmuW de

seus famiCiares
fafecidos
sempre

conservâdo
'. e 6onito?

�

l

LIMPEZA e MANUTçNÇÃO de TÚMULOS

Consulte-nos!
975-1064

370-7173 (só pl recado)

Temos a opção certa para seu. caso!

VENDAS

CASAS
101· Alv. c/1�2,00m', NUM TERRENO de 456,OOm', na VILA LALAU • RS 69.500,00
102· Alv. c/270,OOm" no Alio· CENTRO·1 suite + 3 quartos + 1 bwc, salasjantar/ 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 eI 108m', terrenoel 450m'· R$12.500,00-OFERTÃO
106· Alv. - GUARAMIRIM. NOVA el2 suües- bem localizada- RS 60.000,00
108· Sobrado em Alv. BARRAVElHA· semi-mobiliado- RS 55.000,00 /Troca por

A Casa da Amizade do Rotary Club de Jaraguá do Sul

agradece. Quem AMA Ajuda

CAMPANHA DO LIVRO - AMA

Promoção Casa da Amizade

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA-DE-LOBO 'COM
FECHAMENTOBASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

Imóvel em Jaraguá do Sul, carro- Bem negociável
109· lOT. PRADI • JGUÁ ESQUERDO· sobrado em construção- RS 60.000,00
110· Alvenaria c/ piscina no CZERNIEWICZ • RS 68.000,00
111 • Sobrado praia de Itajuba • RS 60.000,00

. 112· Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes- RS 23.000,00· OFER:rÃO
113· Em construção, num terreno de 1.391 ,25m'· RS 38.000,00
115· Alv. Fundos da Chácara do Fruet· RS 38.000,00
118· Alv. cl 108m', num lerreno de 622,50m', em Schroeder· RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

203· JACÓ EMMENDOERFER c/1 suite +2 Quartos e 2 vagas de garagem
204 • c/2 quartos no AMIZADE· RS 12.000,00 • Entrada rnais firlanciamenlo
206· PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO· c/2 quartos e 2 bwc- RS 45.000,00
207· SALA COMERCIAL· noMARKETPLACE -c/vaça de garagem em 24x R$ 2.000,00 (CUB)
208· "RESIDENCIAL REINOlDO BARTEl"Próx. Rodoviária c/1 suite + 2 quartos
209· ED. VIRGíNIA com 1 quarto- CENTRO· Ent. RS 20.000,00 + financ.

210· PiÇARRAS, com 1 suite + 2 quartos, c/ elevador- R$ 53.000,00
214· SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83,00m'

TERRENOS
301 .'RUA VICTOR MEIRElLES, MOLHA c/600m'· próx. Pret. Municipal· 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· RS100.000,00
304· AV. MARECHAL DEODORO c/.1.930, 18m'· RS 380.000,00· PARCELADO
305· TERRENO c/572,80m', nas proximidades do KOHLBACH • RS 26.500,00
306· RIO CERRO c/75 margas, c/ água, palmitos, árvores nativas- RS 70.000,00
307· TERRENO cl 557,00m' na Julius Verch· CZERNIEWICZ· R$ 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 uaçuaçu- S. FRANCISCO DO SUL com 726m'· Beira-Mar- RS 60.000,00
311· Área em SCHROEDER c/2.016,00m' PRÓX. MIGUEL COUTO· RS15.000,00
312· Comercial Walter Marquardt 660m', c/22m de frente p/ asfalto- RS 30.000,00
313· BAIRRO JOÃO PESSOA, c/5.280,00m'edificadocom um galpão de 450m'.

314· Área de 165.000,00m·' na localidade de RIBEIRÃO ALMA· RS 55.000,00
315·2 terrenos eI 453,60m', noJGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.

316· ANGELO SCHIOCHET, cont/ REINOlDO RAU c/550m'· RS 75.000,00/Negociável

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

Fone: 371-8009

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

* ATENÇÃO ESTUDANTES: A Imobiliária
Habitatpossui imóveis para locação ou venda,
emparceria com excelente imobiliária de Curitiba

317·2 LOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357,75m" RS17.000,00 cada- Negociável
318· Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRAeom 546,60m' de área· RS 30.000,00
319· lOTEAMENTO ENKE, NO RAU e/420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOlDI· RS
15.000,00
320· CABO HARRY HADllCH esq. cl Ferdinando Pradi c/2.803,50m'
321· VERSALHES c/644,00m'· RS18.000,00
322· ÁREA de 5.000,00m', em SCHROEDER· RS 35.000,00
324· TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969,00m'
325· no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,8Iim" RS 21.000,00
326· BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO· área de 625,75m'
327· Com. 1.766,7'lm', de esquina- Chico de Paula- R$80.000,00
328· c/880m' de área, c/670m' de área construida na Rua Emilio Stein- CENTRO
329· PRÓX. DO CHAMPAGNAT c/615,35m'· RS 25.000,00
330· em GUARAMIRIM c/l.101m' de esquina- NO.CENTRO
331· R. MANOEL PÓVOAS FilHO / JGUÁ ESQUERDO, c/429,00m" RS 25.000,00·
NEGOCIÁVEL
332· JOSE EMMENDOERFER esq. c/ AMAZONAS· área de 1.133,00m" 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 NOVA com vista espetacular· RS 25.000,00

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

OFERECENDO PONTUALIDADE NOS
I ,

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
402· SALA COMERCIAL Av. Getúlio Varqas- 10 andar- CENTRO· RS 250,00
404· APTO. NOVO· RESIDENCIAL ÁGATA· c/1 suite + 2 quartos- RS 480,00
405 • SALA COMERCIAL c/ 45m' • RUA PRESo JUCELlNO, EDlE ANA ISABEL·

.CENTRO
406· SALA c/150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
409· CASA AlV. na Rua Procópio Gomes de Oliveira- Centro- RS 350,00
410· SALA COMERCIAL na RUA JOINVllLE c/315m', com Mezanino 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- RS 500,00
413· GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDr· CENTRO· RS 500,00
421· SALAS COMERCIAIS c/SOm', 120m'e 150m' • PRÓXIMO WEG I
422· GALPÃO INDUSTRIAL na Rua LEOPOLDO JANSSEN· Com 200m'· RS 350,00
424· SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini- CENTRO· c/rnobüia- Ótima
para consultório ou escritório
425· GALPÃO INDUSTRIAL c/120m'· Na Epitácio Pessoa esq. c/ Felipe Schrnidt - RS
400,00
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/

Intermediária

VENDE: Alvenaria cl 110,00m2
São Luiz

R$ 35.000,00

VENDE: Ed. Jacó Emmendoerfer
(2 quartos)

R$ 52.000,00

* 1 suíte + 2

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

1e R$ 543,00

VENDE: Alvenari cl 80,00m2
(inacabada), terreno cl 900,00m1
Loteamento Rosá - R$ 50.000,00

VENDE:Mi'ilad90,(K)IIl� le/7'(!II(1d9W,(K)IIl�
RodoviaWolfgandWeege(RiiJCera II)Preço:
R$7.000,OO(Negociável)

140,OOm1, terreno cl 570,00m2•
Rua Angelo Schiochet, 100-

Preço R$ 110.000,00

VENDE: Terreno com área

552,00m2 - Rua Carlos Eggert (Vila
Lalau) - Preço: R$ 60.000,00

VENDE: Terreno com área

J.600,00m2 (Nereu Ramos)
Preço: R$ 22.500,00

ALUGA: Apartametüonovo cl 3

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

VENDE: Apto. 1 suíte + 2 quartos.
Cond. Reinoldo Bartel (Próx.

Rodoviária) Preço: R$ 23.000,00 +

financiamento <,

VENDE: Apto.de 2 dormitórios -

Ed. Jacó Emmendoerfer (Centro) -

Preço: R$ 52.000,00

VENDE: Terreno cl 420,00m2-
Rua Arduino Pradi (São Luís)

Preço - R$ 18.000,00

VENDE:Apto.1 suíte + 2 dormitórios.
Ed. Barão do Rio Branco (Centro)

Em frente Elite Móveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APARTAMENTO -Mal, Deodoro da Fonseca, 364,
2º andar, Calçadão. 2 darm. + dep, emp. cl

garagem· R$ 350,00

APARTAMENTO· R. Jorge Czemiewicz, 889 .

Czemiewicz • 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
-

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

Calçadão • 3º
andar- 1 su íte
+ 2 darm. +

dep. emp. cl
garagem
R$ 400,00

APTO·
Edifício

Dianthus • R.

VENDE-SE
Excelente loja localizada no

centro da cidade. Ótimo
ponto comercial com

estoque e instalações de
excelente qualidade,

especializada em artigos
femininos de diversas

griffes nacionais -

R$ 78.000,00

SAOPAULO

POP
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
uA Preferida" do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P©[P�-São Paulo e

[P©[Q)��QJJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

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

CASA DE ALVENARIA· Rua 327, s/nº· Fundos
Caique • São Luis· 1 suíte + 2 darm. + dep.
emp. + churrasqueira cl garagem· R$ 500,00

SOBRADO ALVENARIA· Rua Leo Schulz, nº 104
. Rio Hem· Schroedsr- Terreno com 1.290,OOm2
• Const.: 190,OOm2 • 3 dorrn., sala, copa, coz.,
sala de TV, bwc + 9,aragem • Valor: R$ 54.000,00

SALA COMERCIAL· Av. Mal. Deodoro, 776 cl

105,00m2· sala n° 11 • R$ 650,00

CASA ALVENARIA· Rua Nações Unidas, 25 •

Schroeder . 2 darm. cl garagem· R$ 250,00

APTO·Rua:

Epitácio
Pessoa, 111 .

Ed. Jaraguá
com 2 darm. e

garagem· R$
280,00

APTO· Rua:

Procópio
, Games de

�-� Oliveira, 1320
. Ed. isabela •

Centro v
ê?

andar- 1 suíte
+ 2 darm. cl

garagem· R$
400,00

SALA
COMERCIAL
Rua:João

Marcatto, 13 .

3º andar·
Centro· Área

62,13m2•
1�--�II!!!!!I.lInValor R$ I.

25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3001 - Ed. Eldorado - Centro - suíte, 2
quartos, semi-mobiliado - R$ 65.000,00 - aceita
parcela
Cód. 3009 - Ed. Monte Carla - suíte, 2 qtos - R$
90.000,00 si acabamento final
Côd. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.000,00 + financ.
Cód, 3027 - Ed. Schiochet - cobertura, c/ 2 suítes
+ 2 qtos, 2 garagens - R$ 180.000,00
Cód, 3029 - Ed. Agata - Novo cl suíte, 2 qtos,
sacada com churrasqueira - R$ 80.000,00
Côd. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2
qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3031 - Centro - com suíte + 2 qtos, sacada
-com churrasqueira. Entrega em dezembro/99. -

R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwc, cl
garagem - R$ 53.000,00
Cód, 3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, cl
garagem - R$ 50.000,00 - aceita casa de menor

valor na praia de Itapoá
Côd. 3037 - R$ Ed. Bérgamo - suíte, 2 quartos,
dep. de empregada, garagem - R$ 48.000,00
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerier - 2 quartos,
2 bwc, c/ garagem - R$ 53.000,00
Côd. 3172 - Ed. Dâmaris - 1 suíte, 2 quartos - R$
45.000,00,
Côd. 3253 - Ed. Hortêneia - 3 quartos, sacada c/
churrasqueira, garagem - R$ 53.000,00
Côd. 3291 -. Ed. Giovana - Vila Lalau - suíte, 2
qtos - R$ 40.000,00
Côd. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suíte + 2 qtos
- R$ 32.000,00 + pare.
Côd. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova - NOVO -

1 suíte + 1 qto. - R$ 54.000,00

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

R$ 140.000,00
Côd. 1009 - Centro - cl 120m2, 2 qtos - R$ 80.000;00
Cód. 1010 - Centro - c/ 280m2, cl suíte, 2 quartos
- R$ 150.000,00
Cód. 1016 - Centro - cl 331 m2, cl suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1017 - Centro - cl 268,87m2, c/ suíte + 2 qtos
- R$ 150.000,00
Cód. 1022 - Centro - cl 150m2, cl 4 qtos - R$
90.000,00
Côd. 1024 - Centro - c/ 176m', ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m2 cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód, 1028 - Centro - cl 4 quartos - R$ 120.000,00
Cód, 1029 - Centro - próx, Angeloni - cl 3 quartos
- R$ 80.000,00
Cód. 1072 - Amizade - cl 200m2, cl suíte, 2 quartos,
terreno c/1.140m2 - R$ 130.000,00
Cód. 1118 - Barra - cl 150m2, suíte, 2 quartos - R$
80.000,00
Cód. 1128 - cl 150m2, cl suíte + 2 qtos - R$
80.000,00
Cód. 1131 - Centenário - cl 140m', 3 qtos - R$
50.000,00
Côd. 1212 - Jguá Esquerdo - c/ 90m2, cl 3 qtos -

R$ 32.000,00
Cód. 1200 - Figueira - cl 100m2, cl 3 qtos, cozinha
mobiliada - R$ 45.000,00
Côd. 1214 - Nova Brasília - c/ 230m2, cl suíte, 2
quartos - R$ 96.000,00
Cód, 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1271 - Prôx. Prefeitura - c/ 270m2, cl suíte,
3 qtos, piscina - R$ 96.000,00
Cód, 1076 - Champagnat - cl 303,00m2, suíte + 3
quartos, dep. empregada, salas coniuqadas - R$
75.000,00 + financiamento
Cód. 1293 - Vila Lalau - 4 quartos, 2 bwe - R$
60.000,00
Cód, 1352 - Vila Nova - cl 376m2, c/ suíte, 2 qtos,
piscina - R$ 240.000,00
Côd. 1353 - Vila Nova - cl suóte, 2 quartos, cl
piscina - R$ 100.000,00
Cód. 1356 - Vila Nova - cl 246m', cl 4 quartos -

R$ 65.000,00
Cód. 1373 Vila Rau - Nova, c/191m2, cl suíte, 2
qtos - R$ 92.000,00
Cód. 1985 - Guaramirim - 3 qtos, 2 bwe, terreno
com 1.250m2 - R$ 90.000,00
Cód. 1984 - Corupá - c/ 298m2, c/ suíte + 2 qtos
- R$ 115.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1291 - Vila Lalau - cl 96m2, cl 3 qtos - R$
26.000,00

.

Côd. 1372 - Vila Rau - Nova, cl 2 qtos - R$
26.500,00
Côd. 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
Côd. 2007 - Centro - próx. Angeloni c/ 1.020m' -

R$ 60.000,00
Cód, 2013 - Centro - Reinaldo Rau, cl 975m2 - R$
280.000,00
Cód, 2014 - Centro - 42.1 m2 - R$ 25.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
Côd. 2073 - Amizade - cl 420m' - R$ 22.000,00
Cód. 2093 - Vila Lalau - R, Bemardo Dom-busch,
c/421m2 - R$'37.500,OO
Cód, 2097 - Prôx. futura Prefeitura cl 1.018m' -

CENTRO - cl 299m2 - suíte + 3 quartos
R$ 83,000,00

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

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 + financ.

SOBRADO cl 140m2, cl suíte + 2 qtos
R$ 60.000,00 - aceita parcelamento

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

CENTENARIO - cl 140m2, c/'3 qtos
R$ 50.000,00

JGUA ESQUERDO CI 90m2, c/3 qtos
R$ 32.000,00

VILA NOVA - cl 394m2 _ sobrado, c/4 suítes _. R$
240.000,00 + financ., aceita imóvel de menor valor

R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m2 - R$ 13.000,00 - próx,
Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Satler- Barra cl346,62m2 cl astalte- R$
10.SOO,00
Cód. 2114 - Res. Papp- Barra-c/430m'- R$16.000,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - cl 420m'- R$
22.500,00 cl asfalto
Cód. 2175- Czerniewicz- cl 1.141 ,40m2- R$25.0GO,OO
Cód. 2216 -Jguá Esquerdo-cl479,10m'- R$27.000,00
Cód. 2231 - Rod. João Lúcio da Costa - cl 1.350m'; R$
20.000,00
Cód. 2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
Cód.2271 - Vila Maba - próx. Prefeitura atual- cl496,80m'
- R$ 13.000,00
Cód. 2291 - Vila Lalau - cl 600,60m' - R$ 35.000,00
Cód. 2292>- R. Waldemar Grubba - próx. Met. Trapp cl
409,50m' - R$ 50.000,00
Cód. 2315 - Vila Lenzi - c/406m2- R$II.500,00
Cód. 2357 - Vila Nova -C/355,OOm'- R$11.700,00
Cód. 2358 - Vila Nova - cl 338m' - R$ 29.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - cl 337m' - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de AgostoC/445m'- R$
27.000,00

.

Cód. 2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c/49.872,OOm2 - R$
40.000,00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata cl
135.000,OOm' - R$ 50.000,00

GALPÕES
Cód. 5000-Centro- cl29Om'- R$ 55.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 50 andar e/2
garagens. Entrega pl Fevereiro/2001 - R$ 28:t70,OO +

parcelas
.

Cód, 4004 - Centro- Ed. Market Place - 4' andar- 44,59m'
+ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil-CentroComercial
cl 7 salas - R$ 350.000,00
Cód. 4020 - Centro - Térrea c/ 117m'· R$ 90.000,00
Cód. 4041 - Edl Dâmarys - rua Roberto Ziemann -- apróx.
1 DOm', com 1 bwc - R$ 35.000,00

CHÁCARAS
Cód. 4203 - Nereu Ramos cl 120.000,OOm' - casa alv. cl
60,OOmts - 2 Kms da BR-280 - R$ 35.000,00

TELEFONES
Centro, Jaraguá Esquerdo (Prefixos 370 e 376), milhar800Ó

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 601 - Casa alvenaria, ideal para fins eomerciais
Próx. Hospital Jaraguá - R$ 1.500,00
Cód, 602 - Casa alv. cl suíte, 2 quartos - Próx. Champaçnat
-R$400,OO
Cód. 605 - Casa de alv. c/18 cômodos - ideal para fins
comerciais - Próx. Angeloni - R$ 650,00
Cód. 607 - Casa alv. cl 2 quartos, 2 bwc's - fundosWeg II

-R$350,00
Cód. 610-Casacl3cômodos-próx. Prefeitura - R$130,00
Côd. 611 - Casa mista c/3 quartos - Lot. George - Ilha da

Figueira - R$ 180,00
Cód. 612 - Casa madeira cl 3 quartos - Próx. Angeloni - R$
220,00 .

Cód. 613 - Casa mista cl 3 quartos - Próx. Malwee - R$
250,00
Cód. 614 - Casa de alvenaria c/3 quartos - Centro - R$
SOO,OO
Cód. 615 - Casa de alvenaria cl suíte, 2quartos - Próx.
Escola Cristina Mareatto - R$ 450,00

Apartamentos
Cód, 617 - Quitinete eil qto - Prox. Breithaupt da Rua
Reinoldo Rau - R$ 200,00
Cód. 622 - Apto cl suíte, 2 qtos + dep. Empregada- Ed.
Bergamo - R$ 350,00
Cód. 623 - Apto. cl 2 qtos + dep. Empregada no Res. Vaira
-R$350,OO-
Cód. 627 - Apartamento c/2 quartos, linha telefônica
Res. Maguilú - R$ 280,00
Cód. 632· Apto. cl 3 quartos - início do Jaraguá Esquerdo
-R$300,OO
Cód. 634· Apto cl2 qtos + dep. Empregada no Ed. Jaraguá
-R$300,00
Cód. 635· Kítinetes no Ed. Marquardt, a partirde R$ 180,00
Cód. 639· Apto. cl 3 qtos - ao lado Ed. Isabella - R$ 330,00
Cód 644 - Apto c/ :i qtos - próx. Arroz Urbano - R$ 350,00
Cód. 649 - Apto cl suíte, 2 qtos - Ed. Silvio Pradi - R$

370,00

Salas comerciais
CÓd. 658 - Sala comI. c/20m' ao lado doJangada - R$
180,00
Cód. 660· Sala comI. cl 30m' - estacionamento próprio
- R$ 300,00
Cód. 666 - Sala comI. cl 200m' - Próx. Weg II - R$
520,00 ,

Cód. 667 - Sala comercial eil 00m2 - Próx. Ed. Isabella
- R$380,OO
Cöd.671 - Sala comI. c/250m' (incluindo mesanino) na
R. Bernardo Dombusch • R$ 800,00
Cód. 683· Salas comi c/50m2 na R. Jorge Lacerda, a

partir de R$ 300,00
Cód. 687· Sala comI. c/90m' (incluindo mesanino)
lateral da Marechal - R$ 700,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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* COM UM Gal NA GARAGEM
•••••••••••••••••••••••••••••••••

* o automóvel será sorteado entre os compradores do Residenciallmperial após a venda de todas as unidades

RUA FELIPE SCHMIDT, CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL
, ENTREGA NO 2° SEMESTRE DO ANO QUE VEM

OB5: Incorporação
registrada no cartório de
imóveis sob número
R2-35859

DUAS COBERTU RAS DU PLEX COM PISCI NA IN DIVI DUAL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

APARTAMENTOS com 250,78m2 e 267,46m2
* 2 (duas) vagas de garagem
* 2 (dois) quartos
* Sala estar/jantar
* sacada ampla com churrasqueira
* BWC Social
* Área de serviço

* Suíte Master com banheira de

hidromassagem
* Lavabo
.* Copa/cozinha
* Dependência de empregada (completa)
* Fino Acabamento

• • • • • • • • • •

* Prédio com 7(sete) andares
* Lócalização privilegiada
* 2 (dois) apartamentos por andar
*

Apartamento de zeladoria
* Vídeo porteiro

�. * Área de playground
*

Garagem para visitantes
* Porteiro eletrônico para garagens
* Elevador
* Esquadrias de alumínio anodizado bronze
* Incluindo área comum e garagens

CRECI934-J

• Localização Privilegiada • Conforto. Comodidade. 'Requinte
O CONDOMíNIÓ

Incorporação: Marcolino Cipria�i
-

CONSTRUÇAO E VENDAS

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

Fone/Fax:370-0919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-I· .

•

18-BARRADORIOCERRO
• Lote com 332,00m2, no Jardim Reeder, próximo da "CHOCO-LEITE" (distante 1200m) -

• loteamento totalmente "APROVADO" pela prefeitura.
• Entrada: R$ 1.500,00 e saldo em 36 parcelas de R$ 140,00 por mês (reajuste anual pelo
:�� .

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

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

Rua Padre Francken, 253

Engetee Engeteo VENDE
•

1 - SÃO JUDAS
• Casa em alvenaria na Rua Joaquim Francisco de Paula nº 852, c/3 quartos e demais dep. •

•
- R$ 45.000,00

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

• 2-CENTRO
•

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

: Telesc - Ótima localização - Valor R$ 70.000,00
I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• 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 - CENTRO
• Apto no Ed. Minner contendo 3 quartos em frente ao "Foto Loss" (sem 'garagem) - R$ •

• 45.000,00
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• 5 - CENTRO
•

Apto. Ed. Isabella, com 1 suíte + 2 quartos, gara.gem - R$ 65.000,00
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

6 - 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
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
·

• 7 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTE
•

Terreno próximo City FigueiraiBruns - em frente a Lanchonete Ortiz preços a partir de R$

: 15.000,00 à R$ 20.000,00
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

• 8 - ILHA DA FIGUEIRA
• Excelente local - Loteamento "City Figueiras"(támbém chamado Loteamento "Bruns"), terreno •

•

com frente para Rua Asfaltada, contendo 379,50m2 com casa em alvenaria com 114,00m2 - R$ •

• 40.000,00 ."
, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I
· .

• 9 - ÁGUA VERDE/SÃO JUDAS
• Casa em alvenaria na Rua Leopoldo Maier, s/n? com 3 quartos e demais dependo por R$ •

• 37.000,00 - Bairro Água Verdeà R$ 20.000,00
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

10- ÁGUA VERDE/SÃO JUDAS
• Terreno com área de 466,20m2 - Localizado na rua Ricardo Green no valor de H$ 16.960,00 •

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
• 11 - ÁGUA VERDE
• Rua Leopoldo Maier, s/n", casa em alvenaria, com 3 quartos e demais dependências - R$
•

37.000,00
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• 12 - 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)
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
•

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

•

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

14 .. GUARAMIRIM
•

• Lotes no bairro Rio Branco, com escritura, e área de 400,00m2 - Entrada: R$ 1.500,00 e

50 parcelas de R$ 120,00 (reajuste anual pelo IGPM)

• 19-BARRADORIOCERRO \

• Terreno com 1.636,Odm2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
- Preço R$ 16.000,00

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'
.

• 20-BAEPENDI
• Casa mista com 90,00m2 localizada na Rua José Marcelino Müller, nº 30, no valor de R$
• 45.000,00
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

• 21 - VILA RAU
• Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com 800,00m2 no valor de R$
• 20.000,00
· .

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.
• 22 - 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)
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)
'" • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• '

• 24 - 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
# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "

• 25 - VILA LENZI
• Casa em alvenaria com 170m2 em terreno com 678,50m2, na Rua Vitor Rosemberg nº 295

- R$ 69.000,00
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

• 26 - 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
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• 27 - VILA LENZI

• Casa em alvenaria, com 70,00m2, localizada na Rua Francisco Zacarias Lenzi, n° 500 no

valor de R$ 31.000,00
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

28 - VILA LENZI
• Prédio em alveharia c/2 pisos, (sobrado) sendo sala comI., no térreo e apto cl suíte e 2
• quartos, demais dependências no 2º piso, localizado ná Rua Esmeraldina Junckes Klein,
: nº 203 - Preço: R$ 90.000,00
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

• 29 - VILA LENZI
• Sobrado contendo apto no 1 º an�ar Ie 3 salas comerciais no térreo. Rua Exp. Antonio
• Carlos Ferreira - Valor R$ 75.000,00 - a combinar
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

• 30 - JARAGUÁ ESQUERDO

·

·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ,..........................................,

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

15 - GUARAMIRIM (Próximo WEG QUíMICA)
• Bairro Corticeira, casa com 1 09,00m2 em terren com 690,00m2, totalmente "legalizada" podendo •

•

usar "FGTS". Preço R$ 10.000,00 entrada + 60x R$ 239,00
'II. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

: 16 - AMIZADE
•

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

• Amizade - Totalmente quitado - Valor R$ 38.000,00

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

• 31 - NEREU RAMOS

: Terreno urbano com 1.375,00m2 no Centro de Nereu Ramos - R$ 20.000,00 (em condicöes)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fi •••

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

• 33 - VILA LALAU
Lotes defronte portão dos fundos da Weg" - Valor R$ 20.000,000

· 34 - JOINVILLE - Área Rural

· ;; ., .

I •

·

• •••••••••••••••••••••••••••
1
••••••••••••••••• '.' •••••••••••

.

· Fazenda com 11.000.000,00m2. Vale com 4,5 Km (eoroximeoemente) cortado ao Centro pelo Rio:
· Cubatão, riquíssimo em nascentes, com 70% de mata nativa, contendo estradas. Ótima área pere:
· TURISMO ECOLÓGICO. Grandes extensão de jazidas para extração de SAIBRO, e extração de:
: madeiras até 8.000m3. Preço: R$ 440.000,00 (à combinar)
·

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NÃo
FIQUE
SONHANDO

ACORDADO ...

Aproveite as

oportunidades
que o CORREIO DO

POVO está
dando para você.

Confira as
melhores ofertas

da semana

LEIA - LIGUE
ANUNCIE
Fone/Fax:

(047) 370-7919
370-8654 - 370-8649

Vende-se casa com 3 dormitórios, garagem e

demais dependências, com sala comercial anexa.

Preço: R$ 26�000,00
Tratar Rua da Abolição n° 120,- Vila Rau

Telefone: 371-2153

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos

Cx, Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091 humana@humana.com.br

www.humana.com.br

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE DISPÕE DAS SEGUINTES
VAGAS:

TORNEIRO MECÂNICO
VENDEDORIBALCONISTA (2° Grau - Experiência)
CORTADOR (Experiência em folha de pagamento)

AUXILIAR DE ELETRICISTA

MONTADOR DE MÁQUINA EM GERAL

PADEIRO

TECELÃO (Para Guaramirim)
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Transporte)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° Grau)

COSTUREIRA (Experiência em costura reta)
,VENDEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ENGENHEIRO QUÍMICO (Podem estar cursando 3° Grau)
AGENTE PUBLICITÁRIO

COSTUREIRA (Para Guaramirim)
OPERADOR DE ENFESTADEIRA (Para Guaramirim)

CORTADOR DE ROUPAS (Para Guaramirim)
ATENDENTE DE FARMÁCIA

OPERADOR DE TELEMARKETING (Inglês básico)
GERRENTE DE LOGÍSTICA

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE DISPÕE DAS SEGUINTES

VAGAS:

TÉCNICO MECÂNICO
VENDEDOR COM EXPERIÊNCIA

INSPETOR DE QUALIDADE
FUNILEIRO

ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA
COZINHEIRA

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA

JOVENS, DE 16 À 18 ANOS, CURSANDO O 2° GRAU,
DINÂMICOS, SIMPÁTICOS, PARA VAGA DE ATENDENTE

* SOLICITAMOS DE PROFISSIONAIS PARA CADASTRAMENTO

NAS ÁREAS DE:

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (2" Grau)
AÇOUGUEIRO

ZELADORES E SERVIÇOS GERAIS

ENFESTADOR

CONFEITEIRO

TECELÃO
PORTEIRO E SERVIÇOS DE LIMPEZA

CORTADOR

PINTOR

SOLDADOR
AUXILIAR DE LABORATÓRIO

AUXILIAR QUÍMICO OU ALIMENTOS

TÉCNICO DE VENDAS

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

<'

:Al

CASAS DE ALVENARIA
Ref. 1240· Centro- sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS 160.000,00· Parcela
ReI. 1319· Vila Nova· c/256m'· 1 suite + 3 dorm., 3 safas,
piscina- RS 95.000,00
Ret. 1337 - Amizade· c/98m2, 3 dcrm. próx. ao Theilacker
· RS 28.000,00

.

ReI. 1353· Próx. Acaraí· c/260m'· 1 suite + 2 dorm .. RS
130.000,00
Re1.1355· Barra· C/150m'·2dorm. + 1 suíte· RS95.000,OO
ReI. 1364 - Czerniewicz - c/234m2 - sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00
ReI. 1394· W. Rau· e/210m'- 1 suite + demais dep.· RS
110.000,00 (quitado)
ReI. 1406 • Vielraa- ell24m'· RS 23.500,00 + linane. RS
103,00 pl mês ·19 anos (S.O. 11.400,00).
ReI. 1423· Czerniewiez· c/124m'· 3 dorm .. RS 35.000,00
entrada + linane. RS 390,00 ·10 anos.
Re1.1430· W. Rau· cl 160m'· Lto. Renascença· RS
65.000,00 + Finane. RS 270,00· 14 anos
ReI. 1433· Amizade· c/ 170m'· 3 dorm .. RS 40.000,00 +

finane. - 8 anos RS 109,00
ReI. 1434· Amizade· Lot. Champagnat· c/ 240m'· 1 suite
+ 2 dorm .. RS 82.000,00 + linane.RS 1.300,00·8 anos.

ReI. 1453· Nova Brasftia- c/260m'· c/ piscina- 3 dorm.
+ 1 suüe- RS 105.000,00
Rel.1455· Tifa Schuber· c/ 100m'- 1 suíte + 2 dorm.· RS
16.000,00
ReI.1467· João Pessoa· c/ 1 40m'- 3 dorm.· RS 57.000,00
ReI. 1469· Amizade· cl 100m'· 1 suite. 2 dorm.· RS
27.000,00
Rel.1472· Jguá Esquerdo· cl 141m'· 3 dorm.· RS
35.000,00 + finane. CEF· 8 anos- RS 225,00· (S.O. R$
14.800.00).
ReI. 1474· Centro· cl 268m'· 1 suíte + 2 dorm .. RS
150.000,00
Ref. 1489 - Czerniewicz - c/104m2 - 2 dorm. - terreno cl
596m'· RS 35.000,00
Ref.1491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - c/70m2 (em
construção)· 3 dorm.· RS 13.000,00
Rel.1494· W. Rau- xl 141 .39m'· suite + 2 dorm .. RS
70.000,00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa cl 80m2 + 1 casa c/63m2
·terreno c/ 45.333m'· RS 58.000,00
ReI. 1497· Vila Rau· cl 100m'· 1 suite, 2 dorrn.> RS
9.000,00 + linane. HSBC . RS 374,00 . 20 anos
Rel.1505·Centro- c/260m' -suite + 3 dorm.· RS 83.000,00
ReI. 1513· Jguá Esquerdo· c/209m'· 5 dorm., 2 bwe, dep.
emprego c/ bwc- RS 24.000,00+ linane. RS 311,00· 12 anos
ReI. 1516 . Jguá Esquerdo. cl 180m'· 3 dorm .. RS
30.000,00
Ref. 1517 - Amizade - c/230m2• 3 dorm. - terreno c/420m2
· RS 18.500,00 + finane.
Ref. 1522 - Czerniewicz - c/203,92m2 - 2 suítes - 2 dorm.
· RS 140.000,00

.

ReI. 1524 . Vila Nova· cl 221m' . 5 dorm .. 2 bwe . RS
65.000,00
Ref.1531·Amizade·C/160m'·suite+2dorm.· RS95.000,OO
ReI. 1534· Vila Lenzi· cl 85m'- 3 darm.· RS 32.000,00
ReI. 1535 -Hha da Figueira· c/248m'· 1 suítes + 2 dorm.
· lerreno c/ 1 .200m' . RS 110.000,00
ReI. 1543· Vila t.enzí - cl 50m'- 3 dorm.· RS 11.000,00 +

finane.
ReI. 1544· Vila Lalau- c/115m'· 3 dorm., terreno c/490m'
· RS 55.000,00
Ret. 1547 - Czerniewicz - c/120m2 - suite + 2 dorm.
terreno c/435m' . RS 55.000,00
ReI. 1548 - Rua Joinville (lateral) - c/98m2 - terreno c/
525m'· RS 40.000,00
Rel.1551· Barra cl 58m' . Lia. Ouro Verde- RS 19.000,00
ReI. 1552 . Amizade- Llo. Champagnat· sobrado (em
eonst.) cl 200m'· 2 suítes + 2 dorm.· RS 145.000,00
ReI. 1553· Rio Molha· cl 96m'· próx, Gruta- 3 dorm.·
terreno c/ 500m'· RS 13.000,00
ReI. 1554· Vila t.alau- c/ 180m'- 5 dorm., 3 bwe, terreno
cl 420m'· RS 55.000,00

.

ReI.1556·11ha da Figueira· C/90m'·3 dorm .. RS25.000,OO
ReI. 1557 - Vila Rau - c/90m2 - 3 dorm. - terreno c/845m2
· RS 22.000,00 + finane. 21 anos- RS 143,00
ReI. 1563· Vila Nova- c/140m'· suíte + 2 dorm.. RS 75.000,00
ReI. 1565 . Centro· c/239, 19m'· 3 dorm., 2 bwe. terreno
c/ 560m'· RS 160.000,00
ReI. 1566 - Centenário - sobrado c/350m2 - suíte + 2 dorm.
· RS 100.000,00
Ref. 1568 - Centro - c/140m2 - 4 dorm. - 2 bwc - terreno cl
558m' . RS 130.000,00
Ref.1571-Guaramirim- c/ll0m2-2 dorm. -todamurada
· RS 26.000,00
ReI. 1580· São Luiz cl 1 OOm'- 3 dorm .. RS 30.000,00
Rel.1587· Vila Lenzi cl 149m'· suite + 2 dorm.· RS
50.000,00

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

APARTAMENTO
Ref. 4080 - Ed. Dâmarys - Czerniewiez - 1 suite + 1 dorm.
. RS 40.000,00
Ret. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 dorm. - Czerniewicz
. cl 103,95m'- RS 48.000,00
ReI. 4101 . Ed. Verona· 2 dorm .. Czerniewiez . RS
35.000,00
ReI. 4106· Ed. .Juliana- centro- 1 suíte + 2 dorm.. RS
52.000,00
ReI. 4107· Ed. Mariana Cristine· Vila Baependi· cl 147m'
·3 dorm .. RS 48.000,00
Ref. 4110 - Aptos. c/l suite + 2 dorm. - Czernoewicz �

Entr. RS 45.000,00 (50% entr.· saldo a combinar).
ReI. 4114· Ed. Hortência- Nova Brasília· cl 1 42m2. 3
dorm.· RS 58.000,00
ReI. 4118· Ed. Maguilú· centre- e174m'· 2 dorm. RS
15.000,00 + linane. 11 anos > RS 440,00 • (S.O. RS
27.000,00)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - c/198m2 - 5° andar-
2 garagens· RS 105.000,00 (mobiliado)
ReI. 4126· Ed. Amizade- Amizade· 3 dorm .. RS 15.000,00
+ linane. CEF 15 anos RS 370,00· (S.O. RS .28.000,00)
Ref. 4127 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - c/110m2 -suite
+ 2 dorm.· RS 45.000,00
ReI. 4136· Ed. Petúnia- Nova Brasília· 2 dorm., 2 bwc,
cl jogo de cozinha- RS 56.000,00
ReI. 4139 - Ed. Barão Rio Branco - Centro - cl 145m2,
suíte + 2 dorm., 2 bwe . RS 55.000,00
ReI. 4141· Ed. Mathedi· Nova Brasília· 3 dorm.· RS
37.000,00
ReI. 4144· Ed. Vila Nova C/89m'· 3 darm.' RS20.000,OO
+ finane. RS 540,00 . 10 anos
ReI. 4148 . Ed. San Raphael· Nova Brasilia . cl 70m' . 3
dorm .. RS 16.000,00 + finane. RS 322,00·18 anos

SALASCOMERCIAISIOUTROS:
ReI. 1149· Rio Molha· Chácara cl 3.500m'· Casa alv.·
2 lagoas· RS 60.000,00
ReI. 3023· Estrada Garibaldi· chácara cl 1 84,800m'·
casa alv. - água corrente - pastagem - rancho - a 13km do
centro- RS 75.000,00
ReI. 5015 . Sala comi cl 61 me . centro- Ed. Chiodini .

Calçadão- RS 28.000,00
ReI. 5017 . Sala comi cl 29m'· Vila Nova· Cond. Ed.
Alberto Marangoni· RS12.000,OO
ReI. 7008 . Estrada Nova- 1 galpão (inacabado) c/320m'
+ 1 galpão (pronto) c/200m'· RS 25.000,00
ReI. 7010· Galpão alv. cl 144m'- semi acabado- Nereu
Ramos· RS 15.000,00

PRAIASEOUTRASPRA AS:
ReI. 2030· c/288m'· São'Franeiseo do ser- RS 6.500,00
ReI. 2038· Penha- Terreno c/ 5.257m'· ao lado do Beto
Carrero- RS 20.000,00
ReI. 2163 . Enseada· C/312,50m'- RS 7.000,00
ReI. 2185· Barra Velha· c/280m'· RS 4.000,00 (parcela)
ReI. 4133· Florianópolis· Edil. Res.ltambé· apto c/60m'
· cl mobilia- RS 38.000,00
Ref. 4140 - Ed. Caprisorrenta - Praia Itapema - c/50m2-
semi-mobiliado . RS 16.000,00

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

TERRENOS
ReI. 2130· CI 1 .940m'· Vila t.erul- RS 90.000,00
ReI. 2147 . 7.805m'· Centro· Próx, Kolhaeh· RS 195.000,00
ReI. 2150 . cl 450m'· Em Irente ao Salão Amizade· RS
7.000 + 12 x RS 584,00
ReI. 2155 . cl 618,30m' . Lot. Sto. Antôn!o . Nereu . RS
9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
ReI. 2192 . c/4.658m'· João Pessoa· RS 50.000,00 + 50
meses de RS1.207,OO
ReI. 2195· c/560m'· Lto. Campo Sampiere- 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 saldo parcela até 24x
ReI. 2213· cl 450m'· Sehroeder I· RS 5.000,00
ReI. 2214 . c/ 562m' -una da Figueira· RS 8.000,00
ReI. 2218· cl 688,50m'· Lto. Sto. Antonio· RS9.000,OO
ReI. 2221 . cl 569,68m'· centro- RS 25.000,00
ReI. 2224· c/ 392m'· Lot. Centenário- RS 18.000,00
Ref. 2228 - c/500m2 - Nova Brasllia - próx. Móveis Gomes
· RS 53.000,00
ReI. 2233 . c/ 642,53m" Czerniewiez . RS 27.000,00
ReI. 2237· C/439m'· Lto.Centenário· RS 7.000,00 + financ.
ReI. 2238· c/2.598,75m'· Três Rios do ser- RS 25.000,00
ReI. 2240· C/486,33m' -Jlha da Figueira· Llo. Divinópolis
· RS 13.500,00
ReI. 2242· cl 471 ,96m'· Vila Nova- RS 25.000,00
ReI. 2246· c/465m' ·lIha da Figueira· l.to.Piazera l- RS
9.000,00
ReI. 2247 . c/604m' ·lIha da Fiqueira- RS 15.000,00
ReI. 2248· c/2.475m'· Vila Lenzi· RS 17.000,00
ReI. 2250· c/319m'· Amiza.de· RS 10.000,00
ReI. 2252· c/ 400m' ·lIha da Figueira· em frenle Indumak
· RS 19.000,00
ReI. 2253 . cl 448m'· São Luis· Lto. Imperador'· RS
10.000,00
ReI. 2254 . cl 450m'· Chico de Paula- próx. Menegotti
lndustrial- RS 5.000,00
Ret. 2257 - cl 3.500m2 - Barra - próx. Seminário - RS
125.000,00
ReI. 2265· C/816m'· Vila Nova· RS 55.000,00
ReI. 2268· c/900m' . Sehroeder . RS 12.000,00
ReI. 2273 . c/ 343m'· João Pessoa- uo ltapocuzinho- RS
12.000,00

Vila Rau - cl 90m2 - terreno cl 1 .050m2 - R$
40.000,00

Prédio comI. e resido cl 426m2. - R. João

Planiehek, 1587 - R$ 230.000,00

Centro - d 1561'l1!- suíte + 2 dorm., sala d sacada
e demais dep. - R$ 38.000,00 (sinal) + pare,

Ed. San Raphael- Nova Brasüa- cl 70m2• 3 dorm. -

R$16.000,OO + financ. R$ 322,00 - 18 anos CEF

Vila Lenzi - cl 90m2 - 3 darm. - demais dep.
- R$15.000,00 + financ. CEF - R$ 202,00 pl

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A - 62 - Ed. Oâmarys - Czerniewicz - cl11 Om2 - suíte
+ 2 dom- RS 350,00 ,

Ref. A - 64 - Ed. Verona - Czemiewiez - próx. CoI. Alberto
Bauer- cl 70m'· 2 dorm.· RS 250,00
Ret. A - 65 - Ed. Klein - Centro - R. Barão do Rio Branco.
411 . cl 135m'· suíte + 2 dorm.· RS 480,00.

�
Ret. B - 54 - Lot. Santo Antônio - casa mista e/1 03m2, 3
dorm.· RS 150,00
ReI. B ·66 . Casa alv. c/ 70m' . Centenário- 2 dorm . RS
250,00

SÁLAS COMERC!À!S
Ret. C - 6 - Centro Médico Odontológico - Centro - cl 70m2
·RS380,OO
ReI. C· 24 . Baependi . R: Adélia Fischer, 711 . c/160m'
·2 bwc . RS 600,00
Ref. C - 26 - Rua Joinville - cl 73m2 - sala - cozinha - 2bwc

.

·RS350,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 1999

A nova Grand Jeep Cherokee
A Jeep Grand Cherokee é

um marco no segmento
dos utilitários esportivos.
Foi lançado como um

utilitário travestido de
carrão luxuoso no início
dos anos 70, virou objeto
de desejo para uma

maioria de novos ricos e,

sem grandes alterações
estéticas, chegou aos

anos 90. As vendas

sempre foram elogiáveis,
tanto que os concorrentes

começaram o contra

ataque: Blazer, Explorer,

Limited, Mercedes ML e

BMW X5, entre outras. A
carroceria está mais
resistente às torções, o
motor ficou menor e mais

potente, novos
agregados às

suspensões vieram para
melhoras os balanços e a

transmissão automática

ganha nova assessoria
eletrônica. Essas são as

principais novidades

mecânicas, enquanto o

visual ficou mais
arredondado sem perder �

D-IALOGO
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A nova versão da rainha dos utilitários esportiovos mantém as linhas originais

robustez fora do asfalto,
nas ruas exige uma l
intimidade maior do
motorista antes de tentar

imprimir um ritmo mais
veloz. Os freios atendem
as mais severas

exigências. dotados de
ABS e imensos discos,
que resultam numa

ótima frenagem. Por
dentro, a disposição dos
instrumentos não
mudou muito e as

novidades são a adoção
de maiores itens de
conveniência. Comando
do sistema de som no

volante e ar

condicionado com

controle individual de

temperatura são as

novidades, enquanto o

restante completa o nível

invejável de conforto,
como a precisa direção
hidráulica, os enormes
bancos e transmissão
automática. Todo esse

conjunto de tecnologia,
esportividade e

agressividade não chega
à sua casa por menos de
R$ 130 mil, mas se não

gostou desse modelo, a
Jeep oferece ainda o

Wrangler, a Cherokee
Sport e outras, mas
nenhuma por menos de
R$ 50 mil.

a personalidade. No
motor, o propulsor ficou
mais leve, mais potente e

menos gastador, graças à

redução da cilindrada_
de 5,2 litros para 4,7
litros. Mesmo assim não

passa dos 5,2 km/l na
cidade e 7,8 km/l na
estrada. Em

compensação, os 220
cavalos de potência
máxima rompem a casa

dos 100 km/h em apenas
9,1 segundos e atinge
uma velocidade final de
201 km/h. Se por um
lado as suspensões de
eixos rígidos, dianteira e

traseira, o conferem

a quantia

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

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

�® C2;:1 gDfiJO

11����'
Telefone: (047) 376-0251

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

Revendedor exclusivo

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

a
Água leve e natural II
Certificado de garantia

De segunda à sexta: das 7:30h às 18:00h - sábado: das 7:30h às 12:00h concedido pela natureza
-- ------ ----------- ----

- ------- -- - ------------------- ---------_----- --- --- -- _--- --------------------'-----�
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Vende-se Escort 1.8 GL, .

ano 96/96, vermelha, UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

gasolina.
Tratar: 370-7166.

FO RD

Vende-se Escort, ano 85,
prata, 4 portas, pneus
novos, excelente estado.
Apenas R$ 3.400,00.

Tratar: 973-5052. Aceita
troca maior valor.

Fiesta 4 portas, ano 97,
. prata. Tratar: 370-2022."

Vende-se Corcel II, 82/
83, branca, álcool.
Tratar: 370-7166.

Vende-se Escort GL,
ano 95, prata.

Tratar: 370-2022.

VOLKSWAGEN

Vende-se Fusca, ano 76,
branco, ótimo estado.
Tratar: fone 975-2364.

Vende-se Parati, ano 84,
álcool, cor cinza. Tratar:

975-2364.

Vende-se Santana GLS,
completa, 4 portas, ano

I .

92, prata.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Santana GLS,
completa, 4 portas,

ano 92, prata.
Tratar: 370-2022.

CHEVROLET

Vende-se Chevette,
ano 87, branco.
Tratar: 370-2022.

Chevette Ouro Preto,
ano 88/89, branca,

gasolina.
Tratar: 370-7166.

Vende-se Kadett,
ano 93, verde. Tratar:

370-2022.

FORD
KA 97/98 CINZA G.A:S.
FIESTACLX 16V 97/97 VERMELHA GAS. I

ESCORTGL 16V 96/97 AZUL GAS.
RANGER XL 96/97 PRETA GAS.

. FIESTA 1.0 96/97 BRANCA GAS.
VERONA 1.81 GL 96/96 BRANCA GAS.
ESCORT 1.8 GL 96/96 VERMELHA GAS.
VERONA 1.81 GL 96/96 BRANCA GAS.
VERSAILLES 2.01 GL 95/96 VERDE GAS .

FIESTA 1.3 95/95 BRANCA GAS.
VERONA 2.01 GUIA 94/94 BEGE GAS.
ESCORTGL 94/94 AZUL GAS.
BELiNAGLX 88/89 CINZA GAS.
ESCORTL 87/88 DOURADA ALC.
CORCELII 82/83 BRANCA ALC.
CORCELII 78/79 AZUL GAS.
JEEP 62/62 AZUL GAS.
GM
CHEVETTE OURO PRETO 88/89 BRANCA GAS.
CHEVETTESE 87/88 VERMELHA GAS.
OPALACOMODORO 86/86 DOURADA GAS.
MONZA HATCH SUE 82183 BEGE GAS.
CHEVETTE 77/77 BEGE GAS.
VOLKSVAGEN
GOLCLi1.8 96/96 PRATA GAS.
PARATI GLS 1.8 89/89 PRATA ALC.
GOLCLi1.8 96/96 PRATA GAS.
PASS�TSURF 79/79 CINZA GAS.
BRASILiA 77/77 MARRON GAS.
FUSCA 1300 68/69 AZUL GAS.
FIAT
PALiOEX 98/98 VERMEO GAS.
PICK-UP FIORINO 1.0 95/95 BRANCA GAS.
TEMPRAIE 94/95 CINZA GAS.
UNOELX 94/95 PRETA GAS.

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

.RetLata=========�:.=Motos
REGATA COMÉRCIO DE MOTO LTDA.

20% DE ENTRADA
PARA 20/12/99 SALDO

EM 24X FIXAS.
BRINDE: 30 LITROS DE GASOLINA

CONSÓRCIO
A PARTIR DE
R$ 55,24

RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

PARATI COMPLETA 98 AZUL

KA COMPLETO CI ÀR 98 BORDÔ
PALIO ED 97 BRANCO

GOL 97 BORDÔ
PALIO ED 97 PRETO

UNOSX 97 BORDÔ
FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA

KADETT 96 BRANCO

SANTANA 2000 COMPLETO 96 BRANCO

TEMPRA 16V 95 BbRDÔ
MONZA 95 GRAFITE

PASSAT 95 GRAFITE

ESCORTGL 95 PRATA

TIPO COMPLETO 94 VERMELHO

UNO MILLE 93 CINZA
.-

KADETT , 93 VERDE

KADETT 93 PRATA

MONZA 93 AZUL

PARATI 93 VERDE

SUPREMA CD 93 PRATA

SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

PRÊMIOCLS 92 BORDÔ
PARATI CL 1.8 92 BEGE

UNO MILLE 91 VERMELHO

VERONAGLX 90 VERDE

GOL 90 BRANCO

SANTANA QUANTUM GLS 89 PRATA

SANTANA 4 PORTAS 89 GRAFITE

GOL 87 BRANCO

CHEVETTE 87 BRANCO

FUSCA 80 BRANCO

FUSCA 76 BRANCO

FUSCA 75 BRANCO

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

SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES
.....

�

ESCAPA�ENTOS-AMORTECEDORES-
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

lVIoto, Pe
�A€)Iê�SÓRIOS, PEÇAS E SERVIÇq�
Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi

Fone: Jaraguá do Sul - SC

MARINGAOFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

(lU'NeND 2. ND"A
372 ..3210 I 975-0109

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

371-5600
Jaraguá do Sul· - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONSÓRCIO BÁSICO
CHEVROLET

,g
(.)'I

�
s
Cil
�

.� R$ 11.443,00

.� Pessoa Jurídica - R$ 221,23�
� Pessoa Física - R$ 230,52c,

EMMENDÖRFER Com. de Veículos
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc [HEVROLET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IN O V I D A DESAgora sim, Berlingo -----.----------�-------

IOroadstarmaisfelozdomundo
*
I

-

I
t

I
�
i
�

�
I
I distribuição de peso de 50% por eixo, e um desenho
i

� de incantar qualquer pessoa. O carro com 4,5 metros

I e motor de 400 cv, acelera de O a 100 km/h em 4,3
i segundos e gasta somente 2s5 para frear de 100 a O

. km/h. A velocidade máxima é desconhecida, apesar
da marca informar 250 km/h, porque conta com

limitador de velocidade. O modelo Z8 foi o

primeiro carro produzido em série todo em

alumínio, pela BMW.

Um dos maiores
incovenientes do Citroén

Berlingo acaba de ser

resolvido. Grande, alto e

esquisito, essa mistura
de furgão com perua
acaba de ganhar a

terceira porta lateral,
entre outras mudanças.
Voltando ao lançamento,
o Berlingo ainda trazia

alguns caprichos de
desenhistas, como
bancos encapados com

tecidos de cores

gritantes, ou carpete em

tom avermelhado.
Mesmo com essas

esquisitices, as vendas
. do carrinho

ultrapassaram as. 60 mil
unidades em todo
mundo, com o Brasil

participando com 700
unidades consumidas,
embora fossem
estimadas 2 mil
unidades. Além da

adoção da porta lateral

corrediça, os

acabamentos berrantes

Outro destaque do Salão de Frankfurt foi a BMW
Z8, unanimamente eleito o mais charmoso do Salão.
A fera dispõe de controles de tração e estabilidade,
suspensão independente toda feita com braços de
alumínio, motor dianteiro e tração traseira com

sucunbiram por outros
mais claros e sóbrios,
embora alguns detalhes
coloridos persistam.
Impulsionado por um
motor 1.8 litro de
cilindrada, o carro

desnvolve 90 cavalos.
Em contrapartida, esse

quatro cilindros em

linha é dono de uma

ótima curva de torque,
com força desde as mais
baixas rotações, o 'que
transfere ao condutor a

impressão de um motor

die maior potência. Ágil
�;

na cidade, a aceleração
de O a 100 km/h é feita
em 11,7 segundos e a

velocidade máxima

chega a 175 km/h, o

consumo na cidade é de
8,4 km/l e na estrada de

14,1 km/h. O preço do

Berlingo básico é de R$
26 mil, médio para um

carro que tem ótimo

espaço interno,
apresenta uma "tocada"

agradável, além de

poder servir uma família
em viagens, dada a boa

capacidade.

I
OF'leINA DE LATOARIA E PINTURA

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APTOS
EM

,.,

CONSTRUÇAO

Edlflclo Tower. Center - Rua
João Marcatto. esquina com

Clemente Baratto
- Apto. n° 703 e 1103: suítes + 1

qto e demais dep. - Entrada a

partir de R$ 32.370,00 e ássumir
parcelas de condomínio de

construção de R$ 804,37
- Apto nº 1001 e 1101 - suíte +

2 qtos e demais dep., Entrada
de R$ 49.583,90 e assumir
parcelas de condomínio de

constução de R$ 1.237,46
- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com
preços a partir de: Entrada R$
20.713,60 e parcelas de R$

518,71.

Residenciai Amaranthus Rua
Adolfo Sacari - Lateral da Rua

Amazonas (SCARl
- Apto nº 301 e 501 (de pro
priedade 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.

iIiliu.lá·
Residencial Don Lorenzo
Rua Marina Frutuoso eSQ.
com Rua Leopoldo Malheiro

- Apto. tipo 4, cl 1 suíte + 2

qtos ou 1 suíte + 1 qto e

demais dep., todos têm
sacada cl churrasqueira. En!.
a partir de R$ 20.289,60 ;+

parcelas a partir de R$
763,58 corrigidas pelo Cubo

Condomínio Residencial
Prímula - Rua Arthur Gumz.
Vila Nova (Próx. ao Fórum)

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$
29.337,50 e assumir parcelas
de condomínio de construção
de 1,789 Cub's (827,02).

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagas de garagem) - Entrada
de 24,64 Cub's (R$ 11.886,40)

- Apto nº 501, cl 155,02m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada de

26,21 Cub's (R$ 12.111,90)
- Apto Duplex, nº 604, cl 263m2

(cl 2 vagas de garagem) -

Entrada de 47,33 Cub's (R$
21.871,66) e assumir parcelas
de condomínio de construção

até final de obra.

Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo

Schiochet:
Apto 604 e 303 - cl 214m2 -

suíte + 2 quartos, sacada cl
churrasquelra, dep. empregada,
2 garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total incluindo
acabamento diferenciado - R$

125.000,00

Residencial Amaryllis, Vila
Nova - Aptos novos com

sacada cl churrasqueira, 1

vaga ee garagem - suíte + 1

quarto e demais dep., R$
56.000,00 - suíte + 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

Chácara Rio Molha cl

piscinas, íaqoas, antes da gruta
- R$ 180.000,00 .

Casa em construção - Bairro
Versailles - R$ 26.000,00

,.,.",.

Sobrado em alvenaria cl
120,00m2 - terreno cl 900m2 -

Loteamento Versailhes - R$
85.000,00

Casa em alvenaria cl
200,00m2 Rua Heinrich August
Lessmann 230 - R$ 58.000,00

Casa em alvenaria cl 150m2,
Rua Guanabara, 589 - ao lado
do Colégio Victor Bauer - R$

80.000,00

Casa em alvenaria - Rua Luis

Spézia, 111 - próximo ao Acaraí
- R$ 120.000,00

Casa em alvenaria cl 340m2,
terreno com 2.000,00m2 -

próximo a Ferj - R$ 250.000,00

Casa em alvenaria cl 210m2,
Água Verde - R$ 120.000,00

CREC11873-J

TERRENOS

- Terreno cl 43.689,00m2 - Rua

JOirlVille, próx. Persianas Engler
- Terreno cl área de 22.892,00m2 -

Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros
da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de
102.752,00m2 - Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto Cidade II
- 2 terrenos na Rua Guilherme H.
Emmendóerfer, próx. ao Colégio
Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada.
- 2 terrenos cl área total de 804,00m2
- Lateral da R. Bertha Weege, em

frente Colégio Antônio E. Ayroso -

R$ 7.000,00 (cada um)
- Terreno cl 450,00m2 - Loteamento
Versailhes - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lateral da
José T. Ribeiro - Próx. TubosMohr - R$
10.500,00
- Terrenocl21.000,00m2- Barrado Rio
Molha, a 500 metros da gruta - R$
25.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich Sprung
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina çI 510,00m2 - Lot.

Renascença - R. Pref. José Bauer - Vila
Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m2 - Lot. Renascen-ça
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- 1 terreno com 550,00m2 - na Rua
Martin Sthal, próx. ao fórum - R$
42.000,00

.

- 2 terrenos - Rua Centenário (esquina)
- R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 378,OOm2 - Rua Celestino
Depiné, Lot. Champagnat
- Terreno cl 630,00m2 - Rua Joinville,
em frente ao Líder Club - R$
75.000,00' à vista, troca por outro
imóvel ou área construída
- Terreno cl 497,68m2 - Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo -

R$ 16.000,00
- Terreno cl 780,00m2 - condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

R$ 35.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Salas comI. em diversos locais.
- Apto. cl 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 Salier Pradi,
307 - Ed. Antúrio
- Apto. c/2 qtos e demais dep. - Rua
Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster
(Fundos do Angeloni)
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais
dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed.
Schiochet
- Apto 1 quarto e demais dep. - Rua
Guilherme Hering 70, Ed. Erica
- Apto cl 2 quartos e demais dep. -

Rua Preso Epitácio Pessoa, 421, Ed.
Emilie -

- Apto cl 2 quartos e demais dep. -

Rua 25 de Julho, 170, Ed. Alberto
Marangoni (perto Posto Mime) - Vila
Nova
- Apto no Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. cl Angelo Schiochet,
cl suíte + 2 quartos, dep. empregada
e demais dep. (sacada cl chorras
queira., 2 vagas de garagem), pré
dio com salão de festas e piscina.
- Aptos no Cond. Res. Amaryllis - Rua
Ângelo TorineIli, Vila Nova (1 ª
locação), com suíte + 1 ou 2 quartos
e demais dep., sacada cl
churrasqueira, garagem e box para
depósito.
- Sobrado em alvenaria cl suíte + 2
qtos, dep. empregada completa, e

demais dep. - rua Canoinhas, 71 -

Centro
- Apto Novo � 3 qtos, demais
dependências - Rua Pedro Avelino

Fagundes, 45 - Vila Lalau
Residencial Vitória Régia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TERRENOS
* Terreno Loteamento Juventus com

375,00/112 - próximo ao centro no valor
de R$ 12.000,00 negociável
* Lotes Residencial Miranda após
Malwee, com 325,00111.2 (l3x25) entrada
+ parcelamento
* Terreno Lot. Versailhes com 605,00/11.2
(15x40) - R$ 20.000,00
* Terreno Ilha da Figueira com 350,00m2,
entrada + parcelamento
* Terreno próximo a Faculdade - Vila Rau
à partir de R$ 13.500,00 - negociável -

entrada + parcelamento

APARTAMENTOS
* Apto Rua Waldomiro Mazureehen. ]O
andar com 3 qtos, sala, copa, cozinha,.
bwc, dependência, lavanderia, hall
entrada, garagemfechada, sacadas com
260,00m2, com linha telefônica, ótimo
para escritório ou consultório. Valor

negociável.
* Vende-se Loja completa com todo o

estoque na Rua Procópio Gomes de

Oliveira, próximo Banco ltaú. Valor

Negociável

Aptos em ótima localização central,
Rua João Marcatto, próximo Posto

Mimei Reinoldo Rau com 01 e 02 qtos
e demais dependências, condições de
pagamento direto com a construtora

Aptos Edifício Klein - Rua Barão do
Rio Branco, esquina com Rua

Ferdiuanda Pradi, com I suíte, 2 qtos,
sala + copa, cozinha, bwc,

lavanderia, garagem, churrasqueira
na sacada e coletiva. Condições de
pagamento direto com a construtora

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC
- Fone: (047) 372-1594

CRECI612-J

VENDE

Aptos Edifício Mathedi li,
Rua João Planincheck -

Nova Brasília. Com 3 qtos,
sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem,

condições de pagamento
direto com a construtora

Casa alvenaria Ilha da

Figueira, próx. Sociedade
Vitória com 2 qtos, sala,
cozinha, copa, bwc,

lavanderia, garagem para 2

carros, com I 00,00m2,
terreno com 600,00m2 (casa

nova) - R$ 35.000,00
negociável

rm--------.."....,== Casa Rua Exp. Ewaldo Schartz - prôx,
Sociedade Amizade - Alvenaria com

IOO,00m2, 2 qtos; sala, copa, cozinha,
lavanderia, bwc, sacada, garagempl2
carros, terreno com 450,00m2 - R$
35.000,00

Apartamento Edifício Virginia - Rua
Ferdinando Pradi - Centro com 2 qtos,

demais dependências - 4" andar - Entrada
+ financiamento

Casa ResidêncialMiranda - após a

Malwee, com 2 qtos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia, área aberta,
terreno com327,00m2 - R$
16.000,00

Casa Rua Carlos Hafermann, Central,
ótima localização para comércio Ou

escritório, com200,00m2 - contendo 3 qtos,
sala, copa, cozinha, bwc, lavanderia,

dependência, churrasqueira.garageni
Valor negociável.

Casa Vila Rau com 120,00
alvenaria, 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia,
garagem) terreno com 420,00m2-
R$ 25.000,00

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

.,

.�
.

.�.
CRECI W 550-J

CASA EM ALVENARIA

IMOBILIARIA

MENEGOnl

Imobiliária Menegotti Ltda.
Qua barão do Qio Branco, 553 � oala 1 - Jara8uá do oul

VENDA

R. PADRE HORÁCIO,
106
VILA LENZI
03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
VALOR R$ 63.000,00

R. GERMANO

MARQUARDT,
310 - VILA
LALAU - 03
QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS

VALOR R$ 28. .00.0,0.0 E ASSUMIR
FINANCIAMENTO

TERRENO

LOCALIZADO
NA VILA
RAU.
ÁREADE
420,OOm2
R$14.500,OO

IMOVEL COMERCIAL

R. ERWINO MENEGOTTI, 129
ÁREA CONSTRUíOA : 128,00 M2
TERRENO COM 659,75 m2

R$ 60.000,00 - NEGOCIÁ VEL

CASA EM ALVENARIA
R. LEOPOLDO
VELOSO, 58 - VILA
LENZ I
03 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
VALOR R$ 47.000,00

TERRENO I GUARAMIRIM

R. PEDRO FRANCISCO KLEIN
ÁREA DE 504,00 M2

R$9.000,00

R. ERICH FROEHN - LATERAL
ÁREA DE 5.843,00 M2

R$ 15.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Girassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE • ADMINISTRA

371-7931

Residencial GRACEKELLY Aluguel
• Casas alv. com 2 quartos, próximo
Posto Meteolle - 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

APARTAMENTOS

GIRASSOL IMÓVEIS COMUNICA AOS

SEUS CLIENTES, QUE EM BREVE ESTARÁ
ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA CEL. PROCÓPIO GOMES DE

,;

OLIVEIRA, 654 - PROXIMO CENTRO

EDUCAIONAL CANGURU

• Rua Leopoldo Manke, 160 - (Prédio conf. Martini). contendo I suíte, 2 qros. sala. copa. cozinha. banheiro
social, dep. empregada com bwc. lavanderia. sacada - Valor R$440,00
• Rua Getúlio Vargas - Edif. Hertel. 55 - Centro - com 2 qros, sala. cozinha. banheiro, dependência empregada.
área de serviço, garagem - Valor R$ 300,00
• Rua Angelo Rubini n° 5 - Ao lado do Posto KM 7 - Barra, contendo 2 quartos, sala, cozinha, Área de serviço,
antena parabólica - Valor R$ 250.00 - Em cima da panificadora Pão Quente
• Rua Domingos R. da Nova - Edif. Jacó Emmendoerfer - com 2 quartos, sala. cozinha, banheiro - R$ 330,00
mais condomínio de R$ 50,00
• Rua Leopoldo Jausen - São Miguel - com 3 quartos. sala. cozinha, banheiro. área de serviço. garagem - R$
290,00

r
:

Ilha da Figueira - R. Antonio B.

Sclunidt - lote 14x2811l cl casa de
alvenaria de 125m2 cl suíte + 2 qtos,
sala, copa, coz., lavand. desp,
varanda, garagem, lote murado,

Preço: R$ 46.000,00 a combina

Ilha da Figueira, R, Avelino Florino
Borba - lote 14x42 com casa

alvenaria de 143m2 cl 3 quartos, sala,
coz., bwc, lavanderia, varanda,
garagem pl 2 carros - preço R$
54.000,00

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

vCASAS
• Rua Barão do Rio Branco, 588' - Centro - com 3 quartos, sala. 2 banheiros. cozinha. área de serviço. garagem
estacionamento (somente comercial) - R$ 700.00
• Casa de alv.. Águas Claras - Rua Dona Olivia, n° 129 - calçada - com 3 qios, sala, coz., lav .. despensa de

fundos, toda murada R$ 250,00 - nego
• Casa de Alv. Chico de Paula. 3 quartos, sala. cozinha, bwc, garagem, lavanderia. toda murada. com portão -

R$ 300,00 - nego
• Casa de Alv. na Rua Uruguai - com 3 quartos, sala, cozinha, 3 banheiros. área de serviço. garagem. dispensa,
qto de passar roupa. churrasqueira - toda murada - R$ 600,00
• 5 Casas de alv, na Ilha da Figueira. próx. Igreja Nossa Senhora Aparecida com 2 quartos. sala. cozinha.
banheiro - R$ 150.00 (individuais)
• Kitinete: Rua Júlio Pedri. n° 120. fundos. cozinha. quarto. lavanderia e banheiro - R$ 165.00
• Casa de alvenaria na Rua João J. Ayroso. I piso com 3 quartos, sala. cozinha. copa. área de serviço e garagem
- R$ 280.00
• Casa de alv. na Ilha da Figueira. próx. ao Agropecuário Curió com 2 qtos, sala. cozinha, banheiro. lavanderia
e garagem - R$ 165.00
• Casa de madeira na Rua Guilherme C. Wackerhagen. 488 com 3 quartos, sala. cozinha. banheiro. com duas
casas ao lado - R$ 200.00 Prap. Isolete Vasel 370-7505

CASAS

• Casa em alv. com 70m2 (lote com 430m2), próximo
Juventus - R$ 10.000,00 entrada mais R$ 186,00
(mês)
• Casa em alv. com 95m2, (laje) lote com 385m2 -

Barra do Rio Cerro, próx. Malwee - R$ 50.000,00 -

(aceita entrada + parcela saldo. Aceita carro, casa,
terreno negócio)
• Casa em alv. com 80m2 - Lote 424m2 - Bairro
Chico de Paula - Próx. São Judas R$ 18.000,00 -

Aceita casa de maior valor no negócio (até R$
40.000,00)
• Lote com 450m2 (15x30) - próx. Bairro Estrada

Nova, próx. ao mercado Brasão - R$ 7.000,00 ou

entrada + parcelas

• Casa em alvenaria
com 120m2, 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, la

vanderia, (+ dep. empre
gada) - Lote com 364m2
- Bairro Ana Paula - R$
28.000,00 (aceita troca

por chácara)

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

Fone (047) 371-2507

Apartamento de 2 quartos com suíte
Área do apartamento.: 113,24m2

Vende-se, no Edifício Áster, localizado na rua Marina

Frutuoso, nº 909 (próximo ao Angeloni).
Valor: R$ 50.000,00 - com possibilidade de

financiamento. Contato pelo telefone 371-9090

Ilha da

Figueira -R.

Sergipe, apto
germinado cl 1
suíte,2
quartos, sala,
cozinha, 2 bwc,

lavanderia, sacada, garagem. Preço R$
58.000,00 a combinar

Ilha da Figueira -

lot. Georg entre
agropecuária
Curiô - casa

alvenaria

inacabada, cl 1
suíte,2 quartos, 2
salas, cozinha, área serv., garagem.fundação do

i,
muro pronta. Preço: R$ 46.000,00 �

I
I
�

I
t

Ilha da Figueira - R.

N.Sra. Aparecida - lote

300m2 cl casa alvenaria
cl 2 quartos, sala,
'cozinha, bwc. Preço:
12.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



RANCHO
IMOVEIS

RANCHO IMÓVEIS - CRECI820-J
Rua Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL - SC

RANCHO IMÓVEIS - CRECI820-J
Rua 28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM - SC

ir 373-0283 B371-8799
www_ranchoimoveis_com_br

Cód. 636_- Casa de alvenaria com

103m2 na Rua João Planincheck -

bairro Nova Brasília com 4

quartos. Terreno com 875m2. R$
55.000,00.

Cód. 631 - Casa de alvenaria com 90m2 - Terreno com

260m2 - Bairro Nereu Ramos - R$ 18.000,00.
Cód. 414 - Terreno com 456, 12m2 - Bairro Ilha da

Figueira - R$ 2Ü.OOO,00.
Cód. 439_- Casa de alvenaria com 120m2 - Terreno com

700m2 - Rua Bernardo Dornbusch - R$ 115.000,00.
Cód. 686 - Casa mista - Terreno com 598m2 - Bairro
Ilha da Figueira - R$ 16.000,00.
Cód. 361 - Casa mista com 60m2 - Terreno com 720m2
- Bairro Vieiras - R$ 9.000,00.
Cód. 02 - Casa de alvenaria com 120m2 - Terreno cl
450m2 - Lot. Gadotti, Nereu Ramos - R$ 16.000,00.
Cód, 03 - Casa de alvenaria com 120m2 - Terreno com

420m2 - Bairro Água Verde - R$ 70.000,00.
Cód. 04 - Casa de madeira com 116m2 - Terreno com

1.209m2 - Bairro Czerniewicz - R$ 175.000,00.
Cód. 05 - Casa de alvenaria com 157m2 - Terreno com

450m2 - Bairro Vila Nova - R$ 60.000,00.
Cód. 629 - Terreno na Tifa Caninana - Bairro

Figueirinha - R$ 17.000,00.
Cód. 643 - Casa de alvenaria com 115m2 - Terreno com

525m2 - Jardim Ouro Verde - Barra do Rio Cerro -

R$ 30.000,00.

Cód. 631 - Casa de alvenaria com

90m2 na Rua Francisco Greter -

Lateral Estr. Ribeirão Cavalo,
com 3 quartos. Terreno com

260m2. R$ 18.000,00.

Cód. 641 - Casa de alvenaria com

140,25m2 mais 72m2 que compre
endem garagem para 3 carros,
lavanderia e despensa. - Bairro
Vila Rau - R$ 60.000,00 (quitádo)
ou R$40.000,00 (+ financiamento)

Cód. 01- Casa de alvenaria com

170m2 na Rua Enrique Bortolini,
bairro Jaraguá Esquerdo com.a

quartos. Terreno com 420m2� R$
80.000,00._(Estuda troca por
imóvel no centro).

Cód. 658 - Sala Comercial com
70,00m2 Confecção feminina
com estoque e equipamentos.
Rua Reinoldo Rau.
R$ 70.000,00

Casa de alvenaria com 157m2
com 3 quartos - Terreno com

450m2 - Bairro Barra do Rio
Molha - R$60.000,00.

Cód. 633 - Casa de alvenaria com

250m2 na Rua Ana Zacko - Barra
do Rio Cerro, com 4 quartos.
Terreno aprox. 500m2._R$
75.000,00. (Estuda troca por
outro imóvel ou automóvel).

Cód. 645 - Casa mista com 78m2 - Terreno com 2.500m2 -

Bairro Schroeder I - município deSchroeder - R$
20.000,00.
Cód. 645 - Terreno com 37.500m2 com água e espaço para
lagoa - Bairro Schroeder I - município de Schroeder.

R$20.000,00.
Cód. 644 - Casa de alvenaria com 180m2 - Jardim São

Cód. 640 - Casa de alvenaria com 179,25m2 - Terreno com
Luiz - Jaraguá Esquerdo - R$ 50.000,00. 486m2 _ Bairro Tifa dos Monos - R$ 32.000,00.
Casa de alvenaria com 130m2 (semi-acabada) mais RESIDENCIAL ÁGATA'
lanchonete com 156m2 - Barra do Rio Cerro -

R$60.000,00.

Cód. 634 - Dois apartamentos
com 100m2 e 3 quartos (cada
um) na Rua Adolfo Tribes,
Vieiras. Terreno com 420m2.
R$ 70.000,00.

- Apto. 101 com suíte e dois

quartos, pronto para morar. R$
90.000,00.
- Apto. 501 com suíte e dois

quartos, pronto para morar. R$
90.000,00.
(100,12m2 de área privativa).

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

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

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI1762-J

370-7798 975-182-

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

www.premierimoveis.com.br
ReJ. 090- Casa alv.:
100m2, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc, área
de serviço, garagem -

Ilha da Figueira - R$,
32.000,00

Terrenos Apartamentos
Ret016 -AMIZADE-13.000m2 na
Rua Roberto Ziemann - R$ 150.000

Ret 090 - AMIZADE - 378m2 na Rua
Roberto Ziemann - R$ 15.000

Ret 007 ; GUARAMIRIM - 368,9 m2
no loteamento Carolina - R$ 5.000

Ret 074 - NEREU RAMOS - 65.000
m2 na Rua luiz Sarti, com Bananal
- R$1BO.000

Ret 077 - NOVA BRASILlA - 392m2,
na Rua José Emmendorfer - R$
25.000

Ret.OB3 - PiÇARRAS - 23.639m2
(77 x 307m) na BR-101 - R$ 30.000

Ret.OB4 - PiÇARRAS - 350m2 no

Jardim Sereia - R$ 5.000

Ret 004 - RIO CERRO - 1187m2 na
Rua Pe.Aluisio Boening - R$ 10.500

Ret 062 - VtLA LENZI - 3814m2 na
Rua Marcelo Bami - R$ 65.000

Ret OB9 - VILA NOVA - 2000m2 em

lateral Rua 25 de Julho - R$ 15.700

Ret.07B - VILA RAU - 365m2 na
Rua Pref.José Bauer - loteamento
Renascença· R$ 15.000

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, terreno 395m2, no Lot.

Oivin?polis" RS 25.440

ReI. 076 - BAEPENDI· Apartamento com
10Qn2, oom9Jde+2quartos, bartleiro, co2ir/la.
sala, áreadeseNiço; naRua Fritz BarteI, Edficio
Reinok:lo Bartel- RS12.000+ financ.ou troca

ReJ. 036 - Casa Alv.: f

160m2, 3 quartos, 2 bwc, 2
salas, copa, cozinha, 3

garagens, varanda - Iguâ
Esquerdo - R$ 30.000,00

ReI. 086 - BAEPENDI· Apartamento com
10C1'n2,oom9Ji\e+2QJartos,bart1eiro,co2irtla.
saIa,áreadeserloiço,naRua FritzBartel, Eclfído
Reinaldo Bartel- RS 37.000 +Financ.

ReI. 082 - PiÇARRAS - Apartamenlo
Mobiliado, oom quarto, sala, oozinha, barlt'eiro,
garagem e área de serviço, na Rua Manoo
Pinto, aduasquadras dapraia - R$ 20.00000
troca porterrenoem Jaraguá

'n�llH'
• Ref. 022 - Apto: 100m2, 3 quartos, + dep. Centro - R$ 50.000,00
• Ref. 024 - Casa AIv.: 260m2, I suíte cl hidra, 3 quartos, + dep. próx. PAMA
- R$ 150.000,00
• Ref. 055 - Casa Alv.: 256m2, I suíte, 3 quartos, + dep. Rio Molha - R$
95.000,00
• Ref, 047 - Casa Alv.: 175m2, I suíte, 2 quartos, + dep. - Próx. Colégio
Cristina Mareatto - R$ 58.000,00
• Ref. 040 - Casa alv.: 157m2, 3 quartos, + dep. Chico de Paula - R$ 54.000,00
• Ref. 050 - Terreno: 612m2 - Jguá Esquerdo- Lot. Campo Sampiero R$
20.000,00
• Ref. 030 - Terreno: 392m2 - Jguá Esquerdo - R$ 19.000,00
• Ref. 014 - Terreno: 375m2 - Próx. Prefeitura - R$ 18.000,00
• Ref. 023 - Terreno: 450m2 - Lot. VersailJes - Amizade - R$ 16.000,00
• Ref. 006 - Terreno: 450m2 - Lot. VersailJes - Amizade - R$ 13.000,00
• Ref. 003 - Terreno: 332m2 - Lot. Marquardt - Rio da Luz - R$ 9.500,00 à

vista ou finane.

ReI. 103 - BAEPENDI- Apartamento com
10Qn2, com sufte+ 2quartosR$4.000 entrada
+ assumirfinanciamento

ReI. 072 - VIEIRAS - Casa. mista com

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

Salas Comerciais
,

Ref.073-NEREURAMOS-PontoCorneJdal
com 170m', próprio para Lanchonete, com
dependênciasparabalcão, oozinha, d;,;pensa.
banheiros, vararda eamplaárea para estado
namento,na Rua Luiz Salti esquina com Rua

André Voltalini - RS 40.000 ou troca

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(;iiI.lmobiliária Jardim

�:Jaraguá Ltda.CRECIW572-J
OFERTA DA SEMANA

VILA RAU - CASA ALV. CI 140M2 - 3 QUARTOS, 2 BWCS,
SALA, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, BWC, GARAGEM -

VALOR: R$ 45.000,00

VENDAS
• 01 - JARAGUÁ ESQUERDO· CASA ALVENARIA (NOVA)· cl 130m2 • suíte + 2

quartos, sala, cozinha, bwc, garagem, toda rnurada > R$ 65.000,00
• 02· CZERNIEWICZ • CASA ALVENARIA cl 1 suíte + 2 quartos, 2 salas,
garagem pl 2 carros, churrasqueira e plscína- R$ 68.000,00
• 03 ·JOÃO PESSOA· (4)· CASA ALVENARIA· R$25.000,00· R$15.000,00· R$
13.000,00 + FIN • R$ 10.000,00 + FIN • casa nova R$ 5.000,00 + FIN. 1 salário
Mínimo· 4 anos - CEF.
• 04· VILA NOVA· ED. AMARILlS, apartamento cl suíte + 2 dorrn., churrasqueira,
sacada cl 145m2 • R$ 68.000,00
• 05· CENTRO· Apartamento em construção cl 128m2 • suíte + 2 quartos, cl
garagem· R$ 26.000,00 + fin
• 06· CZERNIEWICZ, APARTAMENTO NOVO cl 80m2 • 2 quartos, sala, cozinha,

.

garagem· R$ 35.000,00
• 07· CENTRO· APARTAMENTO e/3 quartos + dep. empregada cl garagem·
Av. Mal. Deodor� • R$ 48.000,00

( .

• 08· JARAGUA ESQUERDO· Lot. Juventus • terreno cl 375m2 • R$ 6.000,00
+ fin (aceita carro como entrada)
• 09 ·BERNARDO DORNBUSCH· TERRENOS COMERCIAIS· R$ 145.000,00 •

R$ 40.000,00 e outro R$ 32.000,00
• 10·· JARAGUÁ ESQUERDO· TERRENO cl 615m2• Loteamento Campo
Sanpiero· R$ 18.000,00
• 11 ·VILA LENZI • TERRENO COMERCIAL e/1 .200m2 (20x60), troca por apto
centrat- R$ 45.000,00
• 12· CZERNIEWICZ • TERRENO e/2.500m2 + casa antiga· R$ 100.000,00
(próx. Hospital Jaraguá)
• 13· NEREU RAMOS· TERRENOS cl 420m2 • R$11.000,00 (Centro)

LOCAÇÃO
• 01· VILA NOVA· CASA MISTA (Próx, Senai) • 3 darm. cl garagem· R$ 330,00
• 02· CENTRO· APTO· ED. ARGOS· 1· Andar > 1 suíte + 2 dorrn., com
dependência, cl garagem· R$ 400,00
• 03·VILA NOVA·APTO • ED. AMARYLbIS·1 suíte+ 2dorm., c/garagem· R$400,OO
• 04· BARRA DO RIO CERRO· APTO· ED. HUNGARO (Lot Papp)· 2 dorrn, cl
garagem· R$ 250,00
• 05· CENTfNÁRIO' APTO· FUNDOS (WEG II) • 1 dorrn., sala cl garagem·
R$200,00
• 06· C�NTRO • APTO· ED. SCHIOCHET ·1 suíte + 2 darm., clgaragem· R$ 400,00
• 07· AGUA VERDE· CASA ALV.• Nova- 1 suíte + 2 dorm, cl churrasqueira
R$SOO,OO
I 08· VILA LALAU • SOBRADO (FrenteWeg II) 1 suíte + 2 darm. +·2 salas- R$
380,00
I 09· CENTRO. APTO· ED. SAVI : 1 suíte + 1 dorrn .• cl garagem· R$ 300,00
• 10· CENTRO· APTO· ED. BARAO (FRENTE ELITE) • 1 suíte + 2 dorm .• cl
gargem • R$ 330,00

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

Vende-se apartamento com 3 quartos
Edifício Vitória Régia, localizado na Vila

Lalau (próximo à Marisol Malhas).
Apartamento com área de 111 ,77m2, três
I quartos, sala, cozinha, área de serviço,
bwc, vaga de garagem coberta, sacada.
Acabamento em massa corrida e piso

cerâmico.
Valor: R$ 47.500,00 - com financiamento
garantido pela Caixa Econômica Federal.

Contato pelo telefone: 371-1462

I

I TERRENO de ;'�!!���gUá Esquerdo -IR$ 30.000,00
1

TERRENO Comercial de esquina com 2.400m2
frente para a Bernardo Dornbusch

I
TERRENOde 1.540m2 - Rua Amazonas -

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

I CASA MISTA ;!S�!m2 - Rua Luis IBortoline, 435 - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
CASA MISTA com 70m2 - Rua Horácio

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

I
CASA ALVENARIA com 90m2 - Rua Horácio

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

I
IV - Lote n° 158 - R$ 20.000,00

I- LOTEAMENTOS
FINANCIADOS

CAMPO SAMPIERO
OURO VERDE

SÃO CRISTÓVÃO TI
RESIDENCIAL FALBOYANT
RESIDENCIAL FIRENSE

Informativo
Imobiliário
AIJS

APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL

o aperfeiçoamento profissional deve ser

uma preocupação constante nos tempos
atuais para todos os trabalhadores.

Existe uma interpretação equivocada,
quase uma lenda, segundo a qual o

Corretor de Imóveis não necessita de
nenhum tipo de formação pedagógica: o
bom vendedor já nasce feito, dizem!

Nada mais errado. Em qualquer setor de
trabalho o bom profissional se destaca, é
mais procurado, respeitado e ganha mais
por isso. Hoje, no mercado imobiliário
brasileiro, a competição existente já é

intensa, e tende a ser cada vez mais

acirrada, somente os melhores

conseguirão um lugar ao sol no futuro.
É preciso, pois, especializar-se.

Acreditamos que surgorão empresas e

profissionais que somente tratarão de

locação, outras em vendas, de
incorporação, loteamentos, etc. Nas

grandes metrópoles acontece o

zoneamento natural, isto é, as empresas e

os Corretores de Imóveis só atuam em

determinadas áreas, sendo de todo
. impossível dedicar-se a tudo e em todos

os lugares ao mesmo tempo.

VARIG RIO-SUL NORDESTE
CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS
Entrega expressa

Sua carga _�u encomenda entregue no cliente com previsão de 24hs para as seguintes
localidades:

.

BELO HORIZONTE - MG
BRASíLIA - DF

RIO DE JANEIRO - RJ
SÃO PAULO - SP

PORTO ALEGRE - RS

Preços especiais: .

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

(

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários I
CREC( 1667-J

.9!.'JS ;

,

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO
N

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

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

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

torno garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através

do fone 900-3000 todos os dias inclusive sábados, domingos e

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

Inserção do banco de dados de Internet

Descontos especiais na aquisição de-Mala Direta

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

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

ou acesse nosso site
(

http://www.d900300.com.br

<'

II

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

VENDE E TROCA

CASAS: '

CASADEALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl
2 carros, churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de

esquina (FRENTECI 3 RUAS), medindo 888m2. RuaAlexandre Haake, 698 - Bairro
Champagnat.

-,

CASA DEALVENARIA cl 90m2, mais uma casa demadeira cl 30m2 - Rua Carlos
\

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

TERRENOS:
TERRENO cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua
223 Max Doering, - Bairro Czerniewicz - obs.: COMVISTAPRIVILEGIADADA
CIDADE - Valor R$ 55.000,00
TERRENO cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE
TERRENO cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO
NOBRE). R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa.
TERRENO cl 603,00m2 - Rua Carlos Oechsler - esquina cl Rua 895 -lot. Heineck
II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 350,00m2 - Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$
9.000,00
TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquina clRua 895 -lot. Heineck
- Bairro Ilhada Figueira - R$ 22.000,00

\......

ri fJid4 me'Zea«ffla.. 1� da.

'tIfJtde
GEDIFíCIO
* 11 Pavimentos
* 02 Elevadores
* 03 Aptos por andar
* 02 Vagas de garagem
* Garagens para visitantes
*

Depósito individual na garagem
* Salão de Festas Social _

* Portão e Porteiro Eletrônicos
* Revestimento Externo em Pastilhas
*

Instalação para ágúa quente
-, * Quadra de Esportes
* Churrasqueira externa com
2 ambientes

*

Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
VENDASTerreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio

LÚ)«e,'
Oxx47-371-8814

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I····.··················.
I CRECI Nº 1589 J •

: Barra Sul :
I •

: Imóveis:
I •
I FONE: (047) 372-2734 •
I •
I VENDE .-�����������������������������
I TERRENOS •
I 1 - Terreno cl 485,00m' (20x24,50) - lot. Butzke na Barra - Aceita carro a partir de R$ 3.000,00 •ou entrada R$ 3,000,OÓ + 30x, 2 salários mínimos - total - R$ 11.000,cio
I 2 - Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00 •3 - Terreno cl 1.296,00m' (25x54) - Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 65.000,00
I 4 - Terreno cl 608,00m' - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00 •
I 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 de entrada + saldo a combinar)

I 6 - Terreno cl 383,63m', rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$ 12.000,00 (negociável) •
I

7 - Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 R$ 2.000,00, entrada e saldo em

•sax - Total R$ 12.000,00

I 8 - Terreno cl 303,80m' (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$ •10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6 x)

I 9 - Terreno cl 510,00m' - Residencial Imperador, Bairro São Luís - R$ 14.000,00 •
I

10 - Terreno cl 26.125,00m' (50x522,50) - rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins - R$ R$

•50.000,00 - aceita parcelamento
.

I
11 - Terreno cl 350,00m', cl fundarnento e projeto pl residência, Lot. Salier, na Barra - R$

•12.500,00

I S�OS •
I

1 - Terreno cl 110.400,00m', Tifa Aurora - Rio Cerro II - R$ 30.000,00
2' - Sítio cl 20.000,00tn' (62x325), localizado em Jaraguá 84, Garibaldi, Ribeirào Cascata com •

I três ·casas de madeira, sendo uma semi-acabada com 104,00m', piscina semi-acabada; lagoa, •R$ 24:000,00, condições: 50% entrada saldo até 10 vezes, aceita terreno, casa.

I •
,

I CASAS
•1 - Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma cl 60,00m' semi-acabada, terreno cl

I 2.013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider, sin°. Aceita outro imóvel como parte em •
I

pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 130.000,00 -

•Negociável

I LOCAÇÃO •1 - Sala comercial cl 34,62m', Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 200,00
I 2 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 400,00 •
I

3 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demals dependências - Rua 944, Lot. Salier, na Barra
•- R$ 180,00

I 4 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1 Ó53, na •.

Barra - R$ 320,00
I 5 - Apartamento cl 3 quanos, garagem e demais dependências, Rua Ercilio Bertoldi, (Rua 508), •
I

na Barra - R$ 230,00
6 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua João J. Ayroso, 2412. - Jguá •

I Esquerdo - R$ 280 00 •.

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

I - R$ 180,00 •
I

8 - Casa de alvenaria cl 3 quartos e garagem e demais dependências, Rua Wolgand Weege,
•sln', na Barra - R$ 180,00

I 9 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi, s/n", •na Barra - R$ 200,00 .

I 10 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências - Rua 522, n° 72, na Barra •
I

- R$ 24500
11 - Casa de Madeira cl 2 quartos, garagem ,e demais dependências, Rua 554, lot. Hanemann •

I
- R$ 150,00
12 - Casa de madeira cl 4 quartos, garagem e demais dependências, Rua feliciano Bortolini, •

I 1365, na Barra - R$ 300,00
.

•
I

13 - Casa de madeira cl 1 quarto e demais dependências, Rua Júlio Pedri, sln', Vila Nova -

•R$ 200,00 .

14 - Galpão alv. cl 64,00m' - Rua João J. Ayroso, 2412 - Jguá Esquerdo - R$ 150,00

M
M I L

,L

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

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• BAIRRO SÃO LUIS - Rua João Franzner (esquina), Lote com .32m'· R$ 20.000,00 - A vista.
• Rod. SC 416 (LOT. HARDT) Lotes- R$10.000,00- A VISTAeou ENTRADAde R$ 2.000,00 eSALDO parcelamentoaté
50meses.
• Rua João Januário Ayroso - Lote co 600m' (esquina) - R$ 16.000,00 - (aceita automóvel tipo'POPULAR - ano e modo 971
98 e SALDO PARCELADO
• Rua Pastor Albert Schneider (a 800mts. da Malwee) - área de 8.200m'· R$ 130.000,00 - negociável ,

'liua Valdir Manfrini - Bairro São Luis - com 1.0BOm' (forma triangular) edificado com uma casa de madeira - R$ 25.000,00
CASAS

• NOVA BRASíLIA - Rua João Planinscheck - TERRENO: 1.036m' - EDIFICAÇÃO de 2 pisos: TÉRREO - sala comercial
de 90m', garagem para2 carros, banheiro e churrasqueira- 2' PISO - Apartamento de 146m', 3 quartos, 2 banheiros, dep.
para empregada, copa, cozinha, dispensa e lavanderia com 2 sacadas, Anexo: construção e alvenaria de 140m2 com uma

sala de 80m', 1 sala de 30m', 3 banheiros e 2 salas (escritório) - Anexo 2 - construção de alvenaria de 70m', com refeitório,
garagem e churrasqueira (pronto para instalação de indústria clou comércio) - R$ 230.000.00 (negociável e aceita imóveis
de menor valor como parte do pagamento).
• VILA LENZI . Rua Elpidio Martins (próximo Colégio Giardini Lenzi) - Casa de alvenaria de 308m', sala TV e estar, coinha

ampla, 4 quartos, bwc amplo e garagem e PISO: SUPERIOR: Churrasqueira, lavanderia, banheiro e área ampla. Terreno:
392m' (toda murado) - R$ 65.000,00 (negociável e parcelado)
• JARAGUÁ 99 - a 2 Kms da MALWEE - Rua Bertha Weege - CASA de ALVENARIA com 4 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, dispensa e garagem - Terreno 643m' - R$ 45.000,00 (aceita automóvel até R$ 8.000,00 elou sitia),

SíTIOS
JARAGUÁ 84 - a 2 km da Capela S. TRINDADE - Terreno com 170,000m', edificado com uma casa de madeira de 70m'
e galpões, pastagem - R$ 42.000,00 (negociável)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construtr.
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 - R$ 300,00 - (toda murada)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371·2357
VENDE

121 - VILA RAU - Sobrado com 210m2, 1 suíte. 2 quartos e demais dep R$ 130.000.00
122 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria com 230m2• 1 suíte. 2 quartos e dep R$ 82.000,00
123 - JGuÁ Esa. - 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 alvenariacom 120m2. 5 quartos. 2 banheiros R$ 25.000.00
126 - S. ANTÔNIO - Casa mista com 60m2. 2 quartos, sala. cozinha. banheiro R$ 14.500.00
129"T. MARTINS - Casa mista com 60m2. 2 quartos. sala. cozinha. banheiro R$ 20.000.00
131 - VILA RAU - Casa mista com 90m2• 3 quartos e demais dep R$ 20.000.00
132 - FIGUEI RA - Sobrado com 105m2• 1 suíte. 2 quartos e demais dep R$ 57.000.00

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 490m2• uma quadra da praia R$ 8.000.00
210- V. LENZI - Terreno com 742m2• ·Lat. Ir. Leandro. próx. Salão União R$ 7.�00.00
211, JGuÁ Esa. - Terrenocom 345m2• rua João .Januário Ayroso R$ 25.000,00
215 - TRÊS RIOS - Terreno 420m2• rua pref. José Bauer R$ 12.000.00
216 - BARRA - Terreno com 709m2• próx. Posto Km 7 R$ 19.000.00.
219 - BARRA - Terreno com" 305m2• Rua BerthaWeege 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. Versailles R$ 14.000.00
225 - EST. NOVA - Terreno com 390m2• esquina próximo Faculdade R$ 12.000.00
226 - JGuÁ ESa. - Terreno com 462.5m2• Rua Francisco Winter. Lot. Juventus R$ 15.000.00

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

Apartamento com 90m2. 3 dormitórios. 2 salas. garagem e demais elependências
504 - CENTRO - PROCÔPIO 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. gargern.

LOCAÇÃO _

* NOVA BRASíLIA - Apartamento com 3 quartos e demais dep. - Ed. Mathedi. Rua João Planinscheck - R$ 330.00
* VILA NOVA - Sala comercial com 80m2 - RuaWalterMarquardt, próximo ao Posto Mime - R$ 300.00

CZeod�ro( ."00
'MÓV�'�

J

••• • •• : I ..

Rua Barão do Rio Branco, 320 - sala 05 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
Fone/Fax: (047) 371-3724 - Celular: (047) 975-0330

VENDE
TERRENOS

AMIZADE - Loteamento Behling com �85m2 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. Cal. 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 (3quartos) 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 ct. casa de alvenaria mobiliada. Ótimo lugar pl lazer
- R$ 25.000,00

,

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS 'MOVEIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMA8 DE CA8AMENTO
Margot AdéliaGrubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de SantaCatarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, a fim de se habilitarempara casar os seguintes:

EDITAL N° 22.473 de 27-10:'1999

Cópia recebida do cartório deMassaranduba, neste Estado
PRIMO LUCHETTA EALMARINA SCABURRI FORLIN

Ele, brasileiro, viúvo, aposentado, natural de Luís Alves, neste Estado, domiciliado e residente
emBraço Direito, emMassaranduba, neste Estado, fiího de Antonio Luchetta e Sofia Luchetta.

Ela, brasileira, viúva, do lar, natural de Luís Alves, neste Estado, domiciliada e residente naRua

JoséTheodoro Ribeiro, 1.888, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Angelo Scaburri e
Cecilia Scaburri.

EDITAL N° 22.474 de 27-10-1999

PABLO ADEMIR DA SILVA E JULIANA EMMENDOERFER

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente naRua
José Bauer, 349, Vila Rau, nesta cidade, filho de Ademir da Silva e Ivone Modrock da Silva.

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

ErwinoMenegotti, 1.957, nesta cidade, filha de João Gilberto Emmendoerfer e Florinda Tilles
Emmendoerfer.

EDITAL N° 22.475 de 29-10-1999
MÁRCIO JOSÉGIOVANELLA EGERALDINA APARECIDA PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

na Rua João Planinscheck, 722, nesta cidade, filho de Amilar Giovanella eMarlí Kreutzfeldt

Giovanella.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de laboratório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
naRuaVictorRosenberg, 60, VilaLenzi, nesta cidade, filha de Heleodoro José Pereira eRomilda
Piccoli Pereira.

EDITAL N° 22.480 de 01-11-1999

RUDOLF GRASEL EMARIAMIRAITA DE SOUZA

Ele, brasileiro, divorciado, projetistamecânico, natural deMaracai, São Paulo, domiciliado e

residente na Rua Olivia Chiodini Pradi, 81, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filho de Leopold
Grasel eAmaliaGrasel.

f

Ela, brasileira, divorciada, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Olivia Chiodini Pradi, 81, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de José Bento de Souza e

Laura Cordeiro de Souza

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.

Declaração
"Declaramos a quem interessar possa, aos Bancos e à Praça em Geral que, por
lamentável desencontro de ordens veio a ocorrer o indevido apontamento em
Cartório, do título sob número 9821151791, de R$ 2.500;45, vencimento
23.09.19999, 6 qual havia sido pontualmente pago pela Farmácia lofa Ltda.,
estabelecida nesta cidade à RuaWalter Marquardt, nº 226. Por ser verdade
firmamos a presente. Jaraguá do Sul, SC, 3 de novembro de 1999. Distribuidora
de Medicamentos Santa Cruz Ltda. - pp. Marcelo Melo daRocha".

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da
C omarc a de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na
forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

/AMS Móveis Ltda. - R. Prof. José Bauer, slbo_
Nesta;
Adernar Adami - Antonio J. Macedo - Nesta; II:

Aledes Jorge de Souza ME - 'R. Pedro Avelino

Fagundes, sin° - Nesta;
Aline MataME - R. Marechal Floriano, 07 - Nesta; •

Alvirio Romeu Dunke ME - R. Pedro Avelino I

Fagundes, sin° - Nesta;
Bar e LanchoneteMaria Luiza Ltda. ME - R. Pedro
Avelino Fagundes, sin° - Nesta;
Bast e Silva Ltda. ME - R. Pedro Avelino Fagundes,

(

sin° - Nesta;
Braslumber Madeiras Ltda. - Caixa postal interna I

123 - Nesta;
Braslumber Madeiras Ltda. - Caixa postal interna a

123 - Nesta;
Churrascaria Garfo e Bombacha Ltda. - R. Waldemar o

�I

�I
u

Grubba, sin° - Nesta;
Clinicam Clin Diag pl Imagem - Av. Mal. Deodoro

Fonseca, 890, primeiro andar - Nesta;
Direção Hidraulica Ampla Ltda. - Alberto Picolli nt

-Nesta;
HS Ind. e Com. de Prod. i Alimentieio - Estrada

Braço do Sul, Km 2,5 -' Schroeder;
Jaraguá Sistemas Ltda. -' R. Pedro Avelino Fagundes,
sin° - Nesta;
Luiz Aparicio Ribas - Alberto Zanella, sin° -

Schroeder;
Mareio Schweder - R. Rio Molha, sin° - Nesta;

.

Ofic. Mec. Tibério Ltda. -' R. Leopoldo Malheiro,
67 -Nesta;
Osni Steindel- R. Estrada Garibaldi, sin° - Nesta;

PostoMaser Ltda. ME - R. Pedro Avelino Fagundes,
sin° - Nesta;
Sindicato das Empresas Funer. de SC - R. 254 - ..

Nesta; J
Veneccia Malhas de J.C. Vicente - R. 535, s/no-
Nesta; ,

.

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 Il

,

compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller,
n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou I
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem

os referidos protestados na forma da Lei, etc.
�

Jaraguá do Sul, 3 de novembro de 1999. •
II

Ilton Hoffmann
Tabelião Designado I'-------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 30 de outubro de 1999

DOBRASIL

zÍOS e cabo frio.

sobre Arraial do Cabo

la cidadezinha pequena com

n povo simples e alegre. Nas
seadas. belíssimas praias e

ensas dunas de areia. As praias
o realmente espetaculares e a

ande atração. A praia Grande.
águas transparentes. frias e

uis e de areia clara e tina. é a

ais famosa e movimentada da

dade. A Brava. pequena e

armosa fica entre duas

costas, só 200m. muito

ocurada por surfistas e os

scadores conseguem mariscos.

Ivos e lulas em seus mergulhos.
do Pontal do Atalaia. são duas

quenas e belas enseadas que
cam de frente para a Ilha de
abo Frio (três estrelas. também

assificação máxima no guia). A
Forno é realmente um colírio,
ra se chegar até ela somente de

rco, Oll uma caminhada de mais
menos 5 minutos numa trilha

grime, a recompensa ao se

egar ao topo do mOITO é
ntástica. mar azul esverdeado e

tranqüilo, areia branquinha. é de
uma beleza! Possui ainda. um

paredão de pedra ao fundo,
ruínas de uma fortaleza e uma

criação de ostras. E por fim. a

Prainha, chama atenção pelo tom

verde da água, é ótima para

crianças. calma, de areia clara e

tina.
Além de apreciar estas praias. é
possível comer frutos do mar

saborosíssimos, os restaurantes

"Água na Boca" e o "Saint

Tropez", satisfazem e muito o

apetite.

A PRIMEIRA RESERVA
EXTRATIVISTA
MARíTIMA DO BRASIL
Arraial possui a primeira reserva

extrativista marítima do Brasil.

Criada por decreto presidencial

em janeiro de 1996. a reserva do
litoral norte fluminense garante
uma área de 3 milhas ao longo de

toda a orla de Arraial para a

prática exclusiva da pesca
artesanal. É visível o aumento de

cardumes que se aproximam do

litoral. especialmente aqueles que
procuram as entradas da Lagoa
de Araruama como um refúgio
ideal na época da desova. Com

esta reserva é possível ter o
equilíbrio ambiental no mar. Só os

nativos de Arraial podem lançar
suas redes no território da

reserva, a ciumeira dos vizinhos é

um problema.
O Arraial é gostoso de ir, viver.
sentir e mergulhar em suas praias
que são de dar inveja a qualquer
mar do Cari be ou até mesmo os

mares do Pacifico.

ONDE FICA - Arraial do Cabo está a 160 quilômetros a leste da
cidade do Rio de Janeiro. entre os municípios de Cabo Frio e

Araruarna.
COMO CHEGAR - Saindo do Rio de Janeiro, de carro. pela
ponte Rio-Niterói e depois pela B R-lO I em direção à Região dos

Lagos. Após Cabo Frio, são 12 quilômetros por uma estrada asfaltada
que atrave�sa enormes dunas. salinas e belíssimas praias.
SUGESTAO - Façam um passeio de barco e conheçam a Ilha

de Cabo Frio, é fantástica. além de conhecerem as Grutas Azul e do

Oratório, encravadas nos graudes paredões de pedra voltades para
o oceano. Aos mergulhadores. não esqueçam a máscara e o pé de

pato, é um excelente lugar para mergulhos.

IAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS VIAGENS COSMOS

EMBRO' e INíCIO de
RO é BAIXA TEMPORADA

SIUPER TARIFA

USD.572,00
* Cidade: Madri - Lisboa -

Porto - Barcelona

* Cia. aérea: Lanchile de São
Paulo.

* Saída: Joinville com a Varig.
* Forma de pagameto: 6 vezes

semjuros.
* Embarque: até 30/11/99.

Obs: tarifa sujeita a alteração
sem prévio aviso.
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21/1 O - DanielMoretti
21110- Débora da Silva
21/10 - Felipe de Andrade

22/10- Jeferson Rodrigo Bistaffa
22/10 - Tal nara Lemes

23/10 - Andressa Schuenke

23/10-Gislaine Stipp
23/10-Jhony AlanBaader
23/10 - Joana Leal da Silva
23/10 - Kethlin Cardoso

24/10 - Ana Paula Pradi Leutprecht
24/10 - GiancarloMaurício Colaço Pinto
25/10 - Ana Gabriela Leitzke
25/1O - DiegoWi lliam de Souza '

25/10-Gabriel Henrique Vargas
25/10 - LuanaGabriele Torinelli

26/10-Hiago Pickler
27/lO-Thiago Villi Klein .

_6_-C_O_rum__ I_O_D_O�P_OV_O C:�P__C:�R._�__A_�__ ç:�A S_á_ba_d_o,_6_d_e_n_o_ve_n_lb_rO_d_e_�

Embelezando noese

coluna, as irmêoeinbos
Maurício (3 anos) e

Anderson Alves Fischer
(:2 anos) .

Filbos de Andreia Alves
e Mario Fischer

A turma do Pré do

C.ME.! Carla Andre]
Ernmendoerter. num

momento de

descontreçêo e

desenvolvendo

brincadeiras

cooperetives no jogo
pára-quedas;

"Senhor: vem comigo caminhar,
não poeso e�quecer de sempre te

amar"...

Foi Com eete prop ásito que Ana
Maria Marangni recebeu o Sacra
mento da Euceristie no die 30-
10-99 na Comunidade Noese
Senhora Rainha da Paz,
juntamente com eeus pe is.
Norberto e Meristels, e sues

irmãs Paula Fernanda e Ingra
Manuela.

• qetinbe é Bruna Alves

Fiseber (7 meses). tilb»
de Andréia Alves e

Mario Fieber

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I

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 I - Jaraguá do Sul - SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112

CLíNICAc;J?an/a �eddá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua WalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 6 de novembro de 1999
- TRADIÇÃO GAÚCnA

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Convite
Festa Campeira

@illlill� C
\ Ç'if/110

�_
...-r- ,

'--• •

• •

�; , ",

,\: \.: '\. .

\.,;� ,�l . �I �

ElßsW��
BAILE DA 1 a PRENDA DO CTG

LOCAL: CTG LAÇO JARAGUAENSE
JARAGUÁ DO SUL· SC

INFORMAÇÕES: (Oxx47) ·371·4547

5,6 e 7 de novembro - JoinviJIe
O CTG Chaparral, do patrão Tito Harger, joinville, convida para a IV Festa Carnpeira, que será

realizada na sede campestre do CTG Chaparral. Haverá baile sexta-feira e sábado. A prova de laço
será na categoria dupla, com R$ 25.00 de inscrição. Informações: (0**47) 424-6196.

Giouei, o campeão do Lenço Branco. Cito e

l vonete [u nkes com o [ilho Gionei, qu e foi
o grande campeão da categoria Laço Patrão

de CTG deste torneio, Neste último domingo
o CTG Do Trote ao Galope participou pela
primeira vez, após seu primeiro rodeio, de
11m torneio de laço na cidade de Massarau- '

duba, onde Gionei defendeu sua entidade e

trouxe para Jaraguâ do Sill mais um título.
Parabéns a todos do CTG Do Trote ao Galo

pe, este titulo é III/la das recompensas pelo
trabalho duro de tal/los meses, incluindo

finais de semanas, que vocês tiveram para

fazer uma festa linda a quinze dias.

Inm(í'5l.míol«l!«M'N'<i)<) ANTECIPADO R$ 7,00
�<) NO BAILE R$ 10,00

POSTOS DE VENDAS

In'ii�ã,.l*1\1§W�fiiil�iiii�"',i!fll!lltt�IIII��.,III:il!l!!.�I!!II,,·-à
� DEIVI_HC .... C_HI\IES�,.�s ATACADO EVAHE""

� Rua ...öov.-:;-�.��..eck.. 407

João Paulo COIll o primo Jaime,
netos do empresário Urbano

Franzner. João Paulo, 13 anos,

laçou como gente grande e jez
poeirapara nada menos que cento e

oitenta laçadores, trazendo de

presentepara os pais Guido e

Marlene o quinto lugar do Laço .

lndividual de Dupla, na cidade de

Massaranduhu. Marlene, pode
preparar mais um lugar na mesa da

ceia de natal, pois o piá está

laçador.fatador e metido, então ett arrisco o palpite que brevemente e/e levará

lima prendiuha para jantar em sua casa.

Ioazinho, parabéns, seu esforço está sendo

compensado.

Camila [e: a festa
de aniversário

durante o Rodeio.

Camila de
Oliveira Vargas,
onze anos, filha
de Clenio e

Neusa,
comemorou o

aniversário
durante o torneio

do piquete Lenço
Branco, em

Massaranduba. Este aniversário servepara registrar uma realidade que
ronda 1I0SS0 círculo de amizade efamiliar, pois, nós gaúchos, estamos
presentes em rodeios e/ou eventos gaúchescos em mais de trintafinais de
semana por aI/O, então, pessoas de outras cidades tornam-se mais
próximas de nós doque um vizinho ou parente. Este convívio em

caminhões e barracas, nem sempre com a energia elétrica e a água que
gostaríamos, sempre' dividindo pequenos espaços com pessoas de várias

famílias, tem COIll resultado, que considero muito importante uo ser

human», o desenvolvimento da humildade e solidariedade. Catnila,
parabélls, feliz aniversário e continue sendo esta graça deprendinha.

Rafael com o pai Vergílio Nanes, do
piquete Raízes da tradição, filiado ao CTG

Laço Laraguaense. Rajoelfez a primeira
comunhão na semana passada. Parabéns
pela primeira comunhão e pelos titulas
que vem conquistando 1I0S rodeios. Um

graude abraço a todos do piquete.

E� AGROPECUÁRIA SARDAGNA

Ei· �J está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS E VESTIDOS

O DE PRENDA para você que deseja alugar ou comprar

,

MOINHO JARAGUA

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

Rodovia BR-280, Km 55 - Próx. Polícia Rodoviária
Guaramitim - SC - Fone: 373-0339 Fone (0!*47) 372-3775 - Fax (0**47) 372-1731

DEMARCHI COM. DE CARNESE FRIOS LTDA.
,�.��

I

INSPECIONADO
�lE.=077

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

CORREIODO POVO -7

LAURENTINO· SANTA CATARlNA

'!!mISe ! _

A Mm�!Ao
19,20 IE 21 DE NOVEMBRO DI: 1999

ocal: PAVILHÃO DO QUEIJO
ia 19/11 • Baile com FOGO DE CHÃO
ia 20/11· Baile com GRUPO VENTANIA

ia 21/11 - Tarde Dançante GRUPO VENTANIA

Agenda
Gaúcha

S. a 7 de novembro - Festa

Campeira CTG ChaparraJ
Joinville

II de novembro - Quinta
feira da Tradição Gaúcha

Especial - CTG Laço
Jaraguaense
12 a 15 de novembro -

Rodeio da Integração - Rio

Negrinho
20 de novembro - Baile da
Primeira Prenda com Grupo
Minuano - CTG Laço
Jaraguaense
19 a 21 de novembro -

Rodeio CTG Laço Aberto -

Laurentino

28 de novembro - Domingo
no Rodeio - CTG Laço
Jaraguaense

Gaúcho(a) de
idade nova

Rogério Dernarchi (5), Nirce
Spézia (7), Willian Jorge

Murara (Tata) (8),
Aguinaldo Spézia Júnior (l l ),
Thiago Garcia (J 3), Zenilde

Spézia (14), Marcelo Bine (14).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - CORREIODO POVO

Celso Luiz Nagel
Sábado, 6 de novembro de 1999

ENCONTRO
O 1 º Encontro dos Bortolini de

Jaraguá do Sul será dia 14 de
novembro, na comunidade"São
João, interior do Município e

deverá reunir centenas de
descendentes de Henrique e

Feliciano Bortolini, com fartura
de comida e bebida, além de

danças e costumes da região
de onde são oriundos, na Itália ..

O encontro local é preparatório
ao 3º Encontro dos Bortolini do
Brasil, que será realizado dia
30 de abril de 2000, na cidade
de Bento Gonçalves, no Rio
Grande do Sul.

ATOMIUM
O Atomium preparou para hoje a

noite das loucas fantasias,
oportunidade para você desfilar
numa noite de muitas cores e

estilos. A festa à 'tantasia terá
doses de tequila na faixa, desfile
de formatura da Cekat, concurso
de fantasias e o agito dos DJs
Cesar na pista Pop, e Jefferson
na pista techno.

EMMIAMI
Empresário Gilmar Antônio Moretti e a

Oprefeito Irineu Pasold estará em artista plástica Vera Triches; ela estará
Miami entre os dias 14 e 19 de
novembro. VaiaconvitedoServiço expondo seus trabalhos em mostra
Comercial dos Estados Unidos
em São Paulo e Orgasul, para
conhecer projetos ambientais e

instalações de aproveitamento de
biogás.

DESTAQUE
O empresário Wandér Weege
(Malwee Malhas) foi um dos

destaques do número 130 da
revista "Sua boa estrela",
editada pela Mercedes-Bens
do Brasil, Ele destacou a

preocupação de sua empresa
para com o meio ambiente.
A mesma edição trouxe tam
bém entrevista com a primeira
dama Ruth Cardoso.

NOTRE
A boate Notre armou para hoje
a 1 ª Mega Night Fitness, uma
superfesta ode vai rolar apre
sentações de Capoeira, Mus
culação e Kickboxing. O OJ
Marcelo vai detonar super hit's
durante a noitada que promete.

CAFÉ
Hoje no Café Confusão, Ma
lagueta - uma festa apimenta
da, com shots de Tequila Rica,
free a noite toda e muito agito.

<'
individual, no Shoping Center

Breithaupt

A LOJA DA GAROrADA - MODAINFANíIL E JUVENIL
rODA UNHA EM ROúPA5 PARA MEN!NA5 E MEN!N05

VENHA CONFERIR!

Av.Mal.Deodoro, 1034 - Jaragud do 5ul, 5C
(OU47) 275-1207

Empresário Errol e

Ana Maria Von A. Sasse,

dinamizando a Alimentícios Sasse,

inauguraram duas ilhas com o

delicioso Café Sasse, no

Shoping Center Breithaupt

Casal simpático e amigo, Hilário e

Nica Müller, comemorou 37 anos de

feliz vivência conjugal, dia 20 de

outubro, e recebeu o carinho dos

familiares e cumprimentos dos

amigos

Vieira

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
-371-5800

Corupá
375-1948

POSSE
O presidente da província de Bel.
luno, Itlália, Oscarde Bona, estará
em nossa cidade, dia 13 de no
vembro, para participar de posss
oficial da diretoria da Associazi.
one Bellunesi Nel Mondo, que reú.
ne descendentes de imigrantes
daquela região da Itália, que resi
dem aqui. Helio Micheluzzi as
sumirá a presidência da assoca,
ção durante jantar festivo na Re·
creativa Duas Rodas.

NIVER
A empresária Laurita K. Weege,
esposa do empresário Wandér
Weege (Malwee Malhas), aniver·
saria amanhã, e recebe bonitas
flores, o carinho dos familiarese
dos amigos. Laurita tem sido, nes·
tes anos de trabalho e sucesso,
o braço direito de um dos
empresários mais competentes e

bem sucedidos do Brasil.

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

i' floricultura
Florlsa

lil (047) 371-8146
ii (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau· Jaraauá do Sul - Sr

Calçados
M.luta

Rua 28 de Agosto, 13G4
Fone (047) 373-0277 - 373-1153

Guaramirim - SC JRCri'�

Aniversários * Batizados
BOQk * Casamentos etc. -OTEMOS o MELHOR PREÇO DA REGIA .

Fone:(047) 371-5645/975-1763
RUA R.EINOLDO R.AU, 470
CENTRO· ..JAFlAGUÁ DO SUL.
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e tequi Ia à base de fogo e

imenta. No palco, a banda
uffiMIIljuiatti estará soltando

pertório apimentado para a

slera presente nojung/e (área

terna). Ingressos
tecipados, a R$ 10,00 (com

ireito a bônus para a abertura

oBali Hai), estão disponíveis
!. aGarage Best Audio.

.� BALIHAI
!, Bali Hai Summer Club está

evolta. Julian Olsen e toda a

a equipe do Planeta Bali

tão a mi I para a abertura da

mporada 99/2000, que
ontece no próximo sábado,
ia 13. Com extensa área,

Q arzinhos com coquetéis
riativos e deliciosos, IiJs que
etonam um bom repertório e

resença de muita gente
nita, o Bali Hai, de Piçarras,
m tudo para repetir o sucesso

os anos anteriores.

Cervejaria Mein Bier, de
alneário Camboriú, abriga hoje
), a partir das 23 horas, a Noite
concert, com apresentações

as bandas Pulsação (que estará

çando o clipe "Vício"),
iplJose,36 Grous, S" Estação e

banda mineira
ato Fu, da vocalista
ernanda Takai, é a

rande atração da
oate Notre, dia 13,'
róximo sábado .

. '��--"2--"2�
"Num mundo injusto
aquele que clama

porjustiça é
considerado louco"
(Felipe Camino Galego)

.......

B
,__

ua Mal. Deodoro da i§
Fonseca,1452 0Fone/Fax: 372-3306 q:::

Jaraguá do S�I. se � (ADi

Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 1999 - CORREIO DO POVO

Inside. Na próxima sexta

feira ( 12), os capetas Arley
Zanella, Cassiano Cruz,
Ébano Panizzi, Eduardo
Kaulich. Johnny Ataliba,
Kiko Beck, Leandro Lenoir,
Moacir Netto, Marco

Turquesa e Valdir Neves serão

os anfitriões da Festa Bad

Boys II, que contará com

show da banda Estatura

Media/la e presença da
modelo Núbia de Oliveira.

�IBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

o jovem Wilson
R. Silveira Ir.,
comemorou 15

nos em grande
estilo, com uma

festa na

residência da

familia.
Acompanhado
da mãe e dos

irmãos,
recepcionou
seleto grupo de

amigos que
embalaram a

festa até o

amanhecer de

domingo

QUE VEXAME, MANO!
Em entrevistá à revista paulistana Trip,
Mano Brown. líder dos Rucionuis

MC's. fez feio e gerou a maior

polêmica. O rapper atacou o estilo de

vida dos jogadores de futebol
brasileiros e sugeriu que Ronaldinho

fosse seqüestrado. "Os jogadores são todos uns sem-vergonha. a
primeira coisa que fazem é arrumar uma loira. comprar um Jeep
Cherokee e ir às discotecas. O Ronaldinho comprou uma Ferrari

de 500 ou 600 rui I dólares. ele deveria ser seqüestrado para acabar

com essa p ..... O atacante do lnrernazionale de Milão revidou

dizendo que quem sugere uma coisa dessas é bandido e que vai

processar a revista Trip. Uma pena que um dos compositores
ruais cultuados da atualidade. famoso inclusive por suas canções
que relatam a violência nas periferias' de São Paulo. use de sua

popularidade para incentivar uma prática tão monstruosa quanto
o seqüestro. (Shoppil/g Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos ruais vendidos: Rairnundos (Só no Iorevis). Sandy & Júnior

(As quatro estações) e Terra Nostra (Internacional). Principais
lançamentos: Legião Urbana (Acústico MTY). Titãs (As dez ruais)
e P.O. Box (Papo de jacaré-ao vivo).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Apoio aos produ/ores ar/es{/J/{/i,\' é UI/I dos prosjero« apresentados pela Secretaria da Agricultura

mo - Caminhos de Jaragua: con
siste em oito roteiros (a maioria
dentro de Jaragua) envolvendo
também municípios vizinhos. Es
tes pacotes, com preço e itinerá

rio definidos, serão colocados à

venda por uma agência dc recep
tivo da região.

Os moradores de Três Rios do
Norte e Loteamento Santo Antô
nio recolheram 132 toneladas de

lixo durante a sétima etapa do Pro

grama Nosso Bairro Bota Fora,
realizada em 23 de outubro. Des
te total, 82 toneladas são de lixo
reciclável coletado pelos alunos
das escolas municipais Max
Schubert (32 t) e Vitor Meirelles
(50 u

A secretária da Saúde, Nanci
Zimmermann. considerou este re

sultado excelente, destacando a

atuação cios estudantes, professo
res e diretores dos dois estabele
cimentos de ensino. Além dos
moradores dos dois bairros, essa
etapa do Bota Fora envolveu tarn

bém 49 funcionários da Prefeitu

ra, mobilizando as secretarias de

Saúde, Agricultura eMeio Ambi

ente, Desenvolvimento Urbano,
Cultura Esporte e Lazer, Educa-

proporciona, entre outras aplica
ções, a rápida localização ele um

imóvel, qual sua utilização -

residêncial, comercial,' terreno
baldio, ete. - e quem é o proprie
tário, por exemplo.

Já o Serviço Autônomo Muni
cipal ele Água e Esgoto (Salme)

mostra o projeto ele construção das

estações de tratamento e instala

ção da rede coletora de esgoto,
com obras em andamento na ci

dade e término previsto para 200 I,
enquanto que a Secretaria elo De

senvolvimento Econômico apre
senta um projeto na área ele turis-

Jaraguá apresenta projetos de ponta na FIMC
Coral da AADAV:

'.

uma das atrações
jaraguaenses na

abertura da FIMC

A Prefeitura de Jaraguá do Sul
está apresentando os projetos ele

ponta desenvolvidos por todas as

suas secretarias na Feira de

Integração dos Municípios
Caiarinenses, que encerra neste

domingo, no Centrosul , em

Florianópolis. Promovido pela
Assembléia Legislaiiva de Santa
Catarina e Federação Catarinense
dos Municípios, o evento iniciou
na última quarta-feira, quando o

prefeito Irineu Pasold e pratica
mente todo o seu secretariado

participou da cerimônia de aber

tura, que teve como uma de suas

principais 'atrações o "Coral Can
tando com as Mãos", da Associ

ação Assistencial dos Deficientes
Auditivos e Visuais (AADAV).

A Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente conta com um es

paço exclusivo de 32 m2, onde,
entre seus diversos projetos,
apresenta' produtos arresanais
caseiros e semi-industrializados
leitos pelos integrantes da Asso

ciação dos Pequenos Agriculto
res Familiares e Artesanais de

Jaragua do Sul, instituição que
resultou do programa de incenti
vo aos pequenos produtores. O

município conta ainela com mais

48 m? destinados às dernais se

cretarias.
Outro dos projetos apresen

tados durante a feira é o Sistema
ele Agendamento In formaii zado

implantado na Secretaria da Saú

ele. Trata-se de u m soítware de

senvolvido em Jaraguä do Sul.

que interliga os 16 postos de saú
de elo município, proporcionan
do ao sistema informações exa

tas elo paciente em ternpo real e

acesso imediato ao seu histórico
clínico. Este programa permitiu
que o agendamento de consultas

para especialistas elo SUS passas
se a ser feito diretamente pelos
médicos dos postos, via coml�u-,

.

tador.
A Secretaria de Planejamento

levou um demonstrative do pro
grama ele geoprocessamento, que
relaciona i nformações topográfi
cas (imagens) aos dados cadastrais
dos lorcs, possibilitando a

visualização espacial ela cielaele.

Esta ferramenta ele informática

Exames

de glicose
gratuitos

neste sábado
A Secretaria Municipal de

Saúde, juntamente com a

Associação dos Diabéticos de

Jaraguá do Sul, promove uma

série ele atividades em 6 de

novembro, na Praça Ângelo
Piazera, para lembrar a pas

sagem do Dia Mundial do
Diabético (J4/J I). Na oportu
nidade, serão realizadas palestras
por nutricionistas e médicos

endocrinologistas e angiolo
gistas. Exames gratuitos de

glicose (para detectar a diabetes)
também serão oferecidos aos

jaraguaenses. De acordo com

informação da Secretaria da

Saúde, de5% a 6% ela população
têm diabeies, porém muitas

pessoas não sabem que possuem
a doença. Assim, essa será uma

excelente oportunidade para tirar
a dúvida,

Sétima etapa do Bota Fora coleta 132 toneladas de lixo

/\/iII,1 i/c IJ(}(} / i/c livoja .lO/'{{1I1 CO/C/lli/II.I IIIU{lT,1 i/o /iOIiI r ora

Seminário para voluntários
A Prefeitura de Jaraguá do Sul,

através ela Secretaria Municipal ela
Família, promoveu ontem, no

'-..

auditório do Scsi, o Seminário para
Voluntários de Grupos da Terceira
Idade. De acordo com a secretária
ela Família, Íris Barg Piazera, o
evento teve como objetivo
divulgar informações e discutir

questões direcionadas à terceira

idade, além cle Iundamcntar o

papcl elo voluntariaelo. suas pro
postas e ações nos grupos de

idosos, O seminário abordou os

temas "O que é ser voluntário?"

e "Quem é nosso idoso ele ho

je?", que serão apresentados res

pectivamente pelos psicólogos
Julio Schruber Júnior e Lucia

Maria N. Bernarclini.

ção e Família. A sétima etapa do

Programa Nosso Bairro Bota Fora

será realizaela no Jaraguã Esquer
do, provavelmente ainda em no

vembro eleste ano.

Desde o início do Programa
Nosso Bairro Bota Fora já foram

coletaelas 920,7 toneladas de en

tulhos, dos quais 142,7 toneladas
de material reciclável (veja qua
eira). Nanci Zimmermann consi
dera que mais importante do que
estes números é a conscientização
das comunidades, que estão mu

dando de comportamento na ma

nutenção da higiene ambiental. Ela
lembra que é pela limpeza, higiene
e prevenção que se mantém a saú
de pública. Neste sentido, o pro
grama está colaborando, por
exemplo, para a redução no nÚ
mero de casos de leptospirose c

combatendo, com eficácia, a den

gue e o cólera.

Bairros Resíduos Reciclável
Tira Martins/São Luís 70 t 5 t

Vila Lcnzi/Nova Brasília 83 t II t

Centenário/Vieira/João Pessoa 42 t I,)t
Vila Nova/Rio Molha 168 t 3,8 t

Vila Lalau/Bacpcndi 115 t 30 t

Ilha da Figueira
/

250 t 9,4 t

Três Rios cio Norte/Santo Antônio 50 t 82 t

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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a e
Direito na Ferj
A diretoria de Registro e Controle Acadêmico do Centro de Ensino

Superior de 1araguá do Sul- Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) deverá divulgar nos próximos dias as datas do vestibular

para o curso de Direito, que terá início em março de 2000. De

acordo com a diretora Mariza Pradi Floriani Garcia, o vestibular

será realizado separadamente, pois a autorização do funcionamento

do novo curso, pelo MEC (Ministério da Educação), foi oficializada
após o lançamento do edital das provas da Acafe. As aulas serão no

período matutino e a primeira turma terá 40 vagas.

Comerciantes
faturaram com

a venda de flores
no Dia de Finados

Jaraguá do Sul - Pelo me

nos cinco mil pessoas passaram
pelos cemitérios do Centro duran
te toda terça-feira, Dia de Fina
dos. A maior movimentação foi
na parte da manhã. Comerciantes
de flores e vendedores ambulan

tes faturaram com a venda de

velas e arranjos. Houve conges
tionamento nas ruas Coronel

Procópio Gomes de Oliveira e

Domingos da Nova. As homena

gens também se estenderam no

CemitérioMunicipal da Vila Len
zi, onde está enterrado o corpo
do ex-prefeito Geraldo Werning
haus e de ex-pracinhas da Segun
da Guerra Mundial.

Apesar do ternpo nublado e de

períodos rápidos de chuva, pa
rentes e amigos foram homena

gear os mortos. A dona-de-casa
Vilma Aparecida da Costa, 38

anos, chegou cedo ao cemitério
católico. Acompanhada da filha

Luana, limpou o túmulo dos pais,
colocou flores e por dez minutos

permaneceu em silêncio, orando.

Controle da diabetes

A Associação dos Diabéticos de Jaraguá do Sul, em parceria com a

secretaria de Saúde, promove hoje, Dia Mundial do Diabético, das
9 às 12 horas, na Praça Ângelo Piazera, exames gratuitos de glicose
(para detectar a diabetes). O ideal para fazer o exame é que a pessoa
tenha se alimentado duas horas antes de recolher a amostra de

sangue. A ação faz parte da campanha nacional do controle da

diabestes em todo o País. Também haverá exames para verificar a

pressão arterial.

...

,
Informática no sindicato
A direção do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário
de Jaraguá do Sul realiza este mês mais uma etapa do programa de

Cidadania e Emprego, com a aplicação do curso básico de

Informática. Em convênio com a CDI Informática, o curso oferece
100 vagas para pessoas acima dos 14 anos que já tenham concluído
o primeiro grau. As aulas iniciam nesta segunda-feira e prosseguem
até o dia 23 de desembro. O curso ensina noções básicas dos

programas Windows, World, Excel e Internet, com a comple
mentação de aulas sobre cidadania.

Devoção: cemitérios estiveram lotados durante toda a terça-feira

"Lembro deles sempre, mas hoje
é um dia especial", observou.
Centenas de pessoas fizeram esse

mesmo ritual. No cemitério pro
testante, a aposentada Ludrnila

Schwanke, 61, rezava pelo mari
do, morto no início da década.

Se por um lado o Dia de

Finados serviu para relembrar os

que já se foram, de outro, a terça
feira foi 'gorda' para os am

bulantes e vendedores de flores,

Floriculturas abriram as portas e

registraram venda de quase
200% a mais do que em dias nor
mais. Mesmo assim, o movi
mento foi idêntico ao ano pas
sado. Melhor sorte teve quem
montou barracas sobre as cal

çadas. Fernando Ribeiro contabili
zava os ganhos após 12 horas de

serviço. "Comecei cedo. Deu

para faturar bem", disse, não re

velando quanto ganhou.

Lançamento de livro

"Marketing Pessoal & Imagem Pública", segundo livro do engenheiro
e escritor Ênio Padilha, esta à venda desde ontem, nas lojas de

conveniências da rede de postos de combustíveis Mime. Com o

prefácio do comandante Rolim Amaro, presidente da TAM, o livro
de dez capítulos e mais três anexos, apresenta conceitos e técnicas
de markering aplicadas às atividades pessoais. O leitor ainda poderá
encontrar entre as 162 páginas da obra, ilustrações bem-humoradas
de João Batista Ferreira, o Zito. O lançamento nacio;lal do livro será
no próximo dia 17, em Curitiba.

Bellunesis criamSemana da Comunicacão e
. ...,

nova associaçaoLinguagemreúneacadêmicos
Jaraguá do Sul - Descen

dentes italianos da região Norte
do País, radicados no Município,
fundaram a Associazione Bellu
nesi nel Mondo. O presidente da
Província de Belluno, Oscar de
Bona, chega a Jaraguá do Sul no

próximo dia 13 para oficializar a

criação da entidade. Essa é a

segunda associação de italianos
na cidade. A primeira a ser fun
dada foi o Círculo Trentino. AAs
sociazione Bellunesi será coorde
nada porHélioMichelluzi. "Vamos
preparar ati vidades para marcar

a entrega da 'gonfalone' (bandei
ra)", afirmou a vice-presidente, .

professora Íria Tancon.
Bona assiste a apresentação

da Banda do Sesi, a partir das 9

horas, na recreati va da Duas
Rodas. Depois, acompanha a

missa celebrada pelo padreHilário.
Michelluzi. "A celebração será na

língua portuguesa, mas os

cânticos serão interpretados em

italianos", avisou Íria Tancon.

oficinas. 'É uma oportunidade do
estudante crescer, se envolver

com esse tipo de atividade", sali
entou a professora.

Desde 1996 na grade de cur- .

sos oferecidos pela fundação. a

faculdade de Letras aprimora o

ensino trazendo especialistas da

Ufsc (Universidade Federal de
Santa Catarina) e da PUC, de

Curitiba. A primeira oficina do
evento aborda o tema "Lingua
gem Jornalística", coordenada

pelo professor catarinense Aureo
Moraes. Com base no cronogra
ma de apresentação de Moraes,
os participantes da oficina
escrevem matérias e produzem
vídeos sobre os três dias de
oficina. Dia II, é a vez de Antônio
Pires de Carvalho, de São Paulo,
comandar as ações na oficina de

"Comunicação empresarial". As
inscrições para participar das
oficinas de ensino estão abertas
até segunda-fei ra (8), na Feri.

Jaraguá do Sul- Estudan-
.

tes do curso de Letras do Centro
de Ensino Superior de Jaraguá do

Sul-Felj (Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense)
participam de 9 a 12 de novembro
da I a Semana da Comunicação e

Linguagem, realizada no campus
da fundação. Serão seis oficinas
de trabalho coordenadas por pro
fissionais e professores das áreas

de licenciamento e secretária

executiva bilíngüe. O evento abre

com a apresentação da poesia
"Bandeira e eu: espetáculo
poético", interpretada pelo
escritor e poeta Gilmar Moretri.

A proposta de desenvolver
atividades práticas com os acadê

micos surgiu após quatro meses

de discussão. "A idéia era lançar
no final do último semestre", ob
servou a chefe do departamento
de Letras da Ferj, Vania Maria

.

Amaral da Silveira. São esperados
200 alunos para participar das

Doe briquedos
O DCE (Diretório Central dos Estudantes) do Centro de Ensino
Superior de Jaraguá doSul- Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) estendeu até o dia 16 de novembro a data de doação
de brinquedos. A campanha pretende arrecadar briquedos novos e

usados, que serão distribuidos para crianças carentes na noite de
Natal. As doações poderão ser feitas na própria fundação.

Apae
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de

Guaramirim promove amanhã, das 14 às 19 horas, na Escola Especial
Maria Anna Maluta, a l" Apae em ação. Médicos, terapeutas
oCupacionais, fisioterapeutas e assistentes sociais atendem a

população, abordando temas da área, ao valor de R$ O,SO. O dinheiro

arrecadado será doado à instituição. Haverá corte de cabelo a R$
1,00, confecção de carteira de trabalho, carteira de identidade e

alistamento militar.

Inauguração transferida
A inauguração da ponte sobre o Rio da Luz, marcada inicialmente
para o dia 28 de outubro, foi transferida para 13 de novembro devido
a agenda lotada do prefeito Irineu Pasold. O investimento na obra

fO.i de R$ 22 mil. A ponte, que será o principal acesso de quase três

1l11lmoradores da Rua Rio da Luz II à Estrada Rio da Luz Pequeno,
receb '

era o nome de Arnoldo Hass
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Aparelhado: soldados do GOE receberam pistolas novemilímetros, de uso exclusive das Forças Armadas

PolíciacriaGrupodeOperações
Especiaisparacombaterviolência
Soldados
receberam
treinamento

especializado
Jaraguá do Sul- Combater

a violência urbana, aumentar o

policiamento nas ruas e patrulhar
áreas de maior movimentação
financeira no Município. Com es

sas propostas, a 3" Companhia do
8° Batalhão da PolíciaMilitar criou
há três semanas o GOE (Grupo
de Operações Especiais). Forma
do por 18 homens com mais de

oito anos na corporação, a equipe
recebeu um reforço de peso. Na

quarta-feira, a ACIJS (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) entregou ao grupamento
dez pistolas nove mi límetros, de
uso exclusi vo das Forças Armadas.
Jaraguã do Sul é a primeira cidade
do interior a oferecer esse modelo
de arma aos militares.

A ação do GOE ficará restrita

para operações de risco, a exemplo
de seqüestros e situações com

reféns, perseguicões e aborda

gens. O comandante do grupo, te
nenteMarcelo Pereira, passou uma
semana'acompanhado de mais dois
soldados aperfeiçoando as téc
nicas na Tees Brazil, em Curitiba,
empresa especializada em segu
rança que uti liza o mesmo método
da Swat, a tradicional polícia de

operações especiais norte-ame

ricana. "Recebemos orientações de
como agi r em casos extremos.

Agora, estamos repassando isso ao

resto do grupo", observou Pereira.
O vice-presidente para assun

tos de segurança da Acijs, Nilton
Zen, afirmou que o próximo inves
timento dos empresários no setor.
será a compra de dois fuzis auto

máticos e visores noturnos, repas
sados para o GOE. "Ao invés da

população se armar, decidimos in
vesti r na PM. Precisamos aparei har
a corporação para ter o mesmo po
der de fogo do que os marginais",
justificou Zen. As dez pistolas

rendemmãe e filha no banheiro
Corupá - Três homens

armados com revólveres entra
rarn na residência do traba
lhador rural Floriano Jancz

kowski, na Estrada Ribeirão
Rio Correia, a 17 quilômetros
do Centro do Município, quin
ta-feira, por volta das 17 horas,
e levaram o veículo da vítima,
o Fiat Uno, placa LZB-70S6

(Jaraguá do Sul). No momento

do assalto, a mulher do traba

lhador, Eroni, e o filho do casal,

casa. Os dois foram presos no

banheiro enquanto o trio vascu

lhava os cômodos atrás de di
nheiro e armas.

A polícia suspeita que os ho
mens pretendiam roubar armas,

para promover outros assaltos
na região Janczkowsk.i negou a
existência de armas. A 500

metros da residência, os as

saltantes perderam o controle do
veículo e colidira num barranco.
Eles abandonaram o carro e se

de apenas um ano, estavam na ernbranhararn no matagal.

custaram R$ 10 mi I e foram pagas
pela Metalúrgica Menegotti,
Frigumz, Trapp, Viação Canarinho
e Bretzke.

Zen anunciou naquarta-feira
que está agendando uma reunião
com diretores da Secretária de

Segurança Pública para discutir a

construção de um pavilhão de

trabalho para os presos do presídio
Regional de Jaraguá do Sul.

"Queremos definir esse assunto

até dezembro", avisou.

e a evolução
é constante ...

Hoje o marco

da evolução
varejista em

Iaraguá do Sul
está

concretizado.

Shopping Center

Breithaupt.
Compras, lazer,
entretenimento,
dentro do mais

atual conceito de
modernidade.

Jaraguá do Su I
merece .este

presente.

ace
o que a gente faz lodo mundo vê.
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A hora chegou
Di retor-execu ti vo do Jaraguá José Roberto do Carmo di sse

que vai manter o grupo treinando mesmo com a

desclassificação da Segunda Divisão do Estadual. Acredito

que não seja uma boa idéia. Além de pagar salários, virá
também o 13°. �sso significa mais prejuízos e um inchaço na

já debilitada dívida do recém-criado clube, que é de R$ 182

mil. Agora, praticamente sem chances em assegurar uma vaga
no quadrangular do returno, é hora de colocar a cabeça no

lugar, contratar profissionais que saibam mexer com futebol e,

principalmente, trazer jogadores qualificados.
Aposto no projeto arrojado do empresário, de reerguer o

futebol em Jaraguá do Sul, mas não digam que
esse grupo de jogadores é bom.

Estatísticas
Em 16 jogos até agora na

Segunda Divisão, o Jaraguä
venceu cinco partidas, empatou
cinco e perdeu seis.
Marcou 26 gols e tomou 23.
A maior goleada aplicada
foi o 5 a O sobre o Porto,
no returno, e a sofrida
foi 3 a O, diante do Próspera,
na primeira fase

Falou e disse

O que digo prá cutnadre lá em

casa?, perguntou o repórter:
"diz para ela que faltou apoio

da di reteria", respondeu o

lateral esquerdo Kleber, do
Jaraguá, ao final do jogo

contra o Joaçaba, terça-feira,
na derrota por 3 a 2. Esse

"apoio" é o mesmo que falta

de pagamento.

Rápidas __

* Ex-jogador e agora professor Carlos Alberto comanda seus alunos
da Escola de Futebol Meninos de Ouro em amistosos na Capital
paulista. Serão jogos nas categorias pré-mirim, mirim e infanti I, contra
as equipes Pequenos do Jockey, Portuguesa e Santos.
* A esperança de melhorar a classificação de Jaraguá do Sul
nos 39°5 Jogos Abertos de Santa Catarina dependem
exclusivamente do Futsal, que entra em quadra hoje.

JeepClub
* Neste final de semana estaremos participando
do Jeep Raid da cidade de Blumenau. Esta prova
será a última do ano e irá determinar os vencedores
do campeonato catarinense.
* Nesta semana não houve reunião devido ao

feriado. A próxima reunião está marcada para a

próxima terça-feria dia 09. A presença dos sócios
é importante.
* A segurança da nossa sede melhorou, após a

colocação de um portão de ferro. Sendo que ela
foi alvo de vândalos que depredaram algumas
instalações.
* A chapa que irá concorrer a eleição da diretoria

para a gestão 2000, já está se preparando, tendo o

Companheiro Jorge a frente.

- Alongamento de Chassi
. Cardans

. Manut. de Guindastes,
- Reformas de Equipamentos
- AdaptaçßoEquipamentos
- Soldas Especiais...

Fone: (047) 370-4159

•

Futsal pode salvar o vexame da
delegação jaraguaense nos .lasc

Sómilagre classifica Jaraguá para quadrangular

Campanha das
equipes foi pior
do que os Jogos
do ano passado

Jaraguá do Sul - O Futsal

poderá garantir hoje, nos 39'" Jasc

(Jogos Abertos de Santa Catarina)
um título inédito para oMunicípio
e ainda salvar a FME (Fundação
Municipal de Esportes) do vexame
lia maior competição esportiva do
Estado. Das 17 equipes que viaja
ram à Chapecó, I J tiveram resulta
dos piores do que os jogos do ano

passado. Duas modalidades estrea
ram nos Jasc e não passaram da

primeira fase, como o Basquete,
que chegou em 10° lugareo Vôlei,

Jaraguá do Sul- Vice lan

terna do returno do Estadual da

Segunda Divisão, o Jaraguá dei

xou esc�par a chance de figurar
entre os primeiros colocados do

campeonato com as duas der

rotas no Estádio João Mareaue

(Próspera e Joaçaba, ambas 3 a

2). Agora, o ti rne jaraguaense
torce por uma combinação de

resultados para tentar assegurar
a quarta vaga para o quadrangular
sernifinal da fase.

A tarefa é complicada, mas a

comissão técnica prefere aguar
dar as duas últimas rodadas do
returno para fazer qualquer
conclusão. O Jaraguá só se

classifica ao quadrangular se

vencer o Itajaí, amanhã, em Itajaí,
e o Porto, quarta-feira, em casa.

Mesmo assim, ficará na depen
dência dos jogos envolvendo
candidatos diretos às duas vagas

que restam - Joaçaba e Blu

menauenses garantiram classi fi

cação antecipada. Tirnbó, com 12

pontos, Próspera, com II, Itajaí,
10, Porto e Marcílio Dias, com
oito pontos=ainda sonham com

a classificação. O Jaraguá sorna

apenas sete pontos. O Biguaçú,
que não venceu e tem um ponto,
é a única equipe já desclas
si ficada.

Caso conquiste a vaga, o Ja

raguá terá outra batalha pela
frente. Buscar o título do qua
drangular. Marcílio Dias, cam
peão do turno, tem vaga assegu
rada no quadrangular final da

Segundona. O campeão do retur
no e os dois melhores times por

alcançando a II a colocação, ambas
.rio masculino. Apenas Judô

feminino, o próprio Futsal, que em
1998 foi sexto colocado e agorajá
está entre os quatro primeiros, e o

Xadrez Masculino melhoraram as

campanhas em relação aos Jasc de

Joaçaba.
Faltando a final do Futsal,

marcada para à tarde de hoje,
Jaraguá do Sul aparece na 12a po
sição na classificação geral, com
28 pontos, e em I S° lugar no

quadro de melhadas, somando
nove medalhas (uma de ouro,

duas de prata e seis de bron-ze).
O Xadrez feminino desper-diçou
a chance de assegurar mais uma

medalha para o Município ao

perder na decisão do terceiro

lugar para Joinville, por 3 a O.

"Não contratamos ninguém de

fora. Participamos com os atletas
formados em Jaraguá do Sul",
justificou o presidente da FME,
Luderitz Gonçalves Filho.

A modalidade de Tiro foi a

'que obteve o maior número de

medalhas para a cidade. O atirador
Samuel Lopes conquistou sua

terceira medalha de ouro na his
tória dos Jasc ao vencer na prova
de carabina deitada. Na mesma

categoria, a equipe jaraguaense
ficou com o bronze, e repetiu a

dose na carabina ar comprimido.
O Judô e a Natação tiveram dois
medalhistas. A nadadora Natália

Krelling foi a que mais trouxe

medalhas nos 39°s Jasc nas pro
vas de 200 e 400 metros medley,
ambas de bronze.

Marcação: atacante Vi/mar (C) não conseguiu repetir bom futebol

índice técnico também seclassifi
cam. Entretanto, o diretor-exe
cuiico do clube, José Roberto do

Carmo, admite que a situação é

complicada. "Alguns jogadores
serão dispensados, mas vamos

manter a base", disse Carmo. A

Federação Catarinense de Futebol'
não descartou a possibilidade de
inscrever o Jaraguá na Primeira
Divisão do ano que vem. Três
clubes que disputaram o cam

peonato este ano deverão pedir
licença. Como apenas um lime
sobe para a Primeirona de 2000,
outros dois seriam convidados.
"O Delfim (de Pádua Peixoto

Filho, presidente da FCF) avisou

que temos boas chances devido
a estrutura que dispomos",
afirmou o dirigente.
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Etapa doEstadual deParapente
movimenta 'Morro dasAntenas'
Jaraguaense
Fernando Pradi
tenta encostar
nos líderes

Roberto Furtado, que sorna 838,
e ficar cada vez mais perto do títu
lo da temporada. Fernando Pradi,
de Jaraguá do Sul, com 809 pon
tos, está em quinto lugar e ainda
tem chances de conquistar o cam
peonato. As decolagens aconte

cem até às 15 horas. Amanhã, a

prova será no mesmo horário.
Cerca de cinqüenta pilotos de

todo o Estado deverão participar
da etapa, promovida pelo ICVL

(Jaraguá Clube de Vôo Livre). O
presidente do JCVL, Cleiton Wa

genknecht, aposta em um índice
técnico elevado durante a prova,
embora dependa-das condições cli-

maricas para a realização da etapa.
Em 20 dias, o recorde catarinense

de Parapente foi quebrado duas
vezes pelo mesmo pi loto. A marca

de 54 quilômetros, obtida por Pra

di, despencou diante dos 60 quilô
metros percorridos pelo conterrâ

neo Edenir Vegini, que decolou de

Iaraguá do Sul e pousou em

Rodeio, com o tempo de 2h55.
.

O Estadual de Parapente terá

ainda duas etapas para o fim da

temporada. A próxima está marca

da para o Município de Santo

Amaro da Imperatriz, dia 28 deste /

mês, e a última acontece em Porne

rode, em dezembro.

Jaraguá do Sul - A decola

gem do primeiro piloto hoje, pontu
aImente às 12 horas, na rampa do
Morro das Antenas, abre a séti
ma etapa. do Campeonato Catari
nense de Parapente. O líder do Es

tadual, Frank Ilha, de Florianópo
lis, com 1.149 pontos, busca a vi

tória para se distanciar do segundo
colocado, o florianopolitano Sérgio

A Yabg Fashion lançou nesta semana sua variadissima coleção de biquinis e maiôs em
diversas cores emodelos. São criações que marcam a tendência da-moda praia 99/2000.

As cores são claras, limpas e energéticas, predominando
os tons celestes, rosas e os amarelos.

A matéria prima utilizada na manutenção das peças e de alta qualidade proporcionando
desta forma uma perfeita anatomia, valorizando assim a silhueta do corpo.
Primando pela qualidade e anatomia. A Yang criou modelos que se ajustam
a silheuta, modelando-a sem inibir os movimentos ou provocar desconforto.

Para tornar as mulheres ainda rnals fashion, a Yang tem uma lindissima

coleção de bolsas e chapéus de diversas marcas e cores,

saldas de praias, shorts, top e blusas de fio.

A Yang Fashion aguarda a sua visita na Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi.
Fone 372-3290.

JARAGUÁ DO SUL, 6 DE NOVEMBRO DE 1999

Decolagem: prova reúne os melhores pilotos catarinenses

Bicicross confirma título
Jaraguá do Sul - A equipe

Malwee de Bicicross faturou o tí

tulo estadual da temporada ao do

minar a sexta etapa do Campeonato
Catarinense, real izada em Iaraguä do
Sul domingo passado. Mesmo fal
tando uma prova para o término da

competição, os jaraguaenses não po
dem mais ser alcançados gol' Brus
que, que está na vice-liderança. A úl

tima etapa será dia 27 de novembro,
na pista do Parque Malwee.

Coelho Equipamentos Ltda.

ielevendas: 371-8141

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, anivérsários, ... )�
RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 .

eORUpÁ . se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!
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SEMPREUM BOM PROGRAMA

Instalação: 30 reais pagamento no ato.
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