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'Conselho Estadual de Educação.
autoriza curso de Direito na Ferj
o Conselho Estadual de

Educação emitiu parecer favo
rável à instalação do curso de

Direito na Ferj (Fundação
Educacional Regional Jara
guaense). O primeiro vestibu

lar para o curso será realizado

no dia 5 de fevereiro.

As inscrições estarão aber
tas a partir do dia 1 de dezem

bro, nas agências credencia

das do Banco do Brasil, e vão

até o dia 13 de janeiro.
A taxa de inscrição custa

R$ 7Ö,00.
O início das aulas está pre

visto para março de 2000.

A sessão loca"! da OAB

(Ordem dos Advogados do

Brasil) alerta para a formação
dos futuros profissionais.
Página 9· Precoce: cada vez mais cedo os jovens ingressam no mundo das drogas. Página 8

Subsídio àsmicros epequenas 'Projeto daAmvali vai
discutirpolíticas públicaso vereador João Pri m

(PSDB) quer que o governo
estadual subsidie as micros e'

pequenas empresas na aquisição
das máquinas de emitir cupom
fiscal.' Ele enviou ofício à

Secretaria Estadual de Fazenda
exigindo "mesmo tratamento

dado às grandes empresas". O
secretário Antônio Carlos Vieira

negou o pedia do vereado�

Página 3.

entre as organizações não-go
vernamentais e as adminis

tações municipais para me

lhorar o atendimento à po
pulação e colocar em prática
as necessidades de cada

município ..
A edição anterior, que

aconteceu em Jaraguá do Su I

no final de setembro, debateu
a política financeira governa
mental e a viabilidade em for
mar parcerias entre os muni-

I cípios. Página 4

A Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
realiza nos próximos dias 18 e

19,em Barra Velha, a 3ª etapa
do Projeto Tecendo a Ci
dadania. O objetivo é discutir
as estratégias articuladas e a

formação sócio-política para

gestores e articuladores de

políticas públicas sociais.
O evento, que reunirá re

presentantes de conselhos e

dirigentes da microrregião,
pretende incentivar a parceria
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Poder Paralelo
Muitomais do que nomes, aCPI do Narcotráfico 'está revelando

um verdadeiro poder paralelo no País. Desvendando o de tráfico
de drogas e de influência, de corrupção, de assassinatos e os demais
crimes cometidos sob o domínio do medo. As ramificações do

esquema, envolvendo magistrados, policiais civis e militares,
parlarnentares, membros das Forças Armadas e do Ministério

Público e de pseudos-empresários
revela a fragilidade do País diante de

.

problema tão grave. O beneplácito das
autoridades e a conivência de algumas
outras contribuiu diretamente para o'
engendramento do crime organizado.

Toda a podridão do'submundo das

drogas está vindo à tona exalando os

odores característicos. "Se nada for

feito, daqui a cinco anos o Brasil
estará nas mesmas condições da
Bolívia ou da Colômbia", resumiu o

relator da CPI, deputado -federal
Maroni Torgan, apontando o estágio
atingido pelo País. Estima-se quemais
de 200 mil pessoas estejam envolvidas
com narcotráfico, um contigentemaior
e muitomelhor aparelhado e armado

do que o Exército. Toda a parafernalhautilizadapelos criminosos
confirma a ligação damáfia do pó com o tráfico de armas, com

contrabandos e com "gente graúda".
Por dezenas de anos o Brasil viveu anestesiado, às vezesatônico,

em relação ão narcotráfico. Acreditava-se, ou fazia-se acreditar,
que o problema estava restristo às rotasrío tráfico e aos barões do

. jogo do bicho. O crime organizado demonstrou sermais organizado
que o governo' e que a própria polícia. Cooptou adeptos des dois
lados e ditou as regras no país das maravilhas, onde políticos
corruptos e assassinos ainda g�zam da proteção da lei, sob o manto
da im(p)unidade parlamentar. A lei do silêncio impera e a:mplia os
guetos, verdadeiros redutos criminosos.

Os perigos e as conseqüências do narcotráfico não são

privilégios dos grandes centros. Estão onde hápossibilidade de se

instalar. Disputam o poder diretamente com as autoridades

constituídas e, na maioria das vezes, têm seus representantes
infiltrados nos postos de comando. As revelações só foram possíveis
graças à denúncias de assassinatos e corrupção envolvendo o ex

deputado acreano Hidelbrando Paschoal. A partir daí, as entranhas
foram sendo expostas diariamente, revelando um abismo
infinitamentemaior do que se poderia imaginar.

Passou da hora de dar um basta à impunidade que permitiu a

solidificação do crime organizado. Não é possível convivermais
com tamanho desgoverno e com tamanha falta de autoridade.
Somente com punições severas e exemplares, com o confisco dos
bens e com o compromisso em prol da sociedade o País poderá
vislumbrar um futuro promissor. Do contrário, estará relegado a

servir de esconderijo ou até mesmo de paraíso das máfias
internacionais que já controlam e comandam diversos países. Os
discursos às vésperas de eleições não são suficientes para aplacar
a fúria e a arrogância dos mafiosos.

Jaraguá do Sul e região estão incluídos no contexto nacional e,
portanto, sofrem os efeitos de todas as agruras. Todavia, ainda não
se deu conta de que podeestar nascendo em seu interior um ovo

de serpente de extinção problemática. Indiscutivelmente a CPI

puxou o fio da meada, mas cabe à sociedade mobilizar-se para I

evitar. que a região também se contamine. Dos políticos espera-se
a prática dos discursos, das autoridades o compromisso com a lei.
Os cartéis brasileiros não surgiram d� uma hora para outra. Por

lSSO, é preciso identificar os focos locais e combatê-los antes de se
tornarem invencíveis.
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Foto do Fato
A Prefeitura de

'araguá do Sul, em
parceria com a

CDL (Câmara de

irigenies Lojistas),
iniciou a decoração
natalina deste ano.
No total, serão l�m

milhão de .

lâmpadas, que
enfeitarão todo o

cento de Iaraguá
do Sul, nUI1Ul das

mais bonitas

decorações .

natalinas do Norte'
doEstado

o crescimento ea maturidade

com mutações e transformações
nas instituições é de suma impor
tância par� sua sobrevivência e

'proximidade das finalidades a que
se destinam. Mesmo porquê, opri
meiro setor (Estado) encontra-se
em crise e na busca constante de

um modelo para solução dos pro
blemas sociais.

"Desenvolvimento sustentável"
é essencial p�ra garantir a sobre
vivência e o progresso econômico
e social que combata a probreza e

preserve o meio ambiente às ge
rações futuras. Necessário é a mo

bilização da comunidade em apoio
a projetos dé desenvolvimento
sustentável. Para isso, é importan
te impactar as comunidades e criar
melhores condições de vida para
as gerações futuras. De que ma
\

neira? Ajudando as comunidades
locais e maximizar seus recursos

para que não tenham que depender
de recursos exclusivos do Estado.

Capacitar comunidades locais
à gerenciar o "desenvolvimento
sustentável" ao invés de mantê-lo
restrito a somente alguns indiví
duos ou grupos '(políticos partidá
rios). Produzir benefícios a curto

prazo, mas também ajudando as

instituições comunitárias a perpe
tuar o desenvolvimento sustentá-

3° setor
* Osnildo Barte)

vel. Cidadãos e líderes deverão des

pertar e compreender o impacto
do abuso que é o crescimento de

sordenado para a saúde, segurança,
produtividade econômica e a qua
lidade de vida para a presente e fu
turas gerações. Com esse desper
tar e compreender, muitos são os

desafios necessários paTa cultivar
mos uma sociedade organizada,

Quando o indivíduo é reconhe
cido e reconhece o seu papel en
quanto agente responsável por
alterações, manutenção e constru

ção do espaço de convivência so

cial, baseada na igualdade e respei
tabilidade devidos acada um, estará

vivendo concretamente a cida
dania. Daí a importância do tereiro
setor no resgate da responsabi
lidade social como mobilizadora e

formadora de padrões e compor
tamentos sociais.

Forma de assumir o papel de
instituição como aglutinadora de
recursos humanos na busca do
bem comum. Voluntariado que, de
vido ao seu interesse pessoal e ao

espírito cívico, sledica parte do seu

tempo, sern remuneração de espe
cie alguma, a diversas formas de

atividades organizadas ou não de

bem estar social ou outros campos.
Asmotivações são diversas e

pessoais. Historicamente apontado

como razão principal nos dias'

hoje da despersonalização d�

organizações procurando UI

espaço de expressão, realização
demonstração à capacideí
transformadora.

Terceiro setor agente priva
para fins públicos, relevante p
iniciar novas idéias e processo
influências, políticas pública
apoiando minorias ou interessesl
cais promovendo parcerias ecid
dania participativa. Exercício a

cidadania que erripurrará o Esta�
à revisão de seu espaço.

O Estado notoriamente incap
de atender a todas as demandl
da socieda:de se utiliza da renúno
fiscal como incentivo para que
iniciativa privada (3º setor) reali
atividades que visem o desenv

vimento social do País. Um d

grandes d�safios da promoçãoo
. terceiro setor não é criar estrútu
sociais inteiramente novas, J1I

aplicar novas formas de associali
às estruturas tradicionais da vi

comunitária, passar os esquelet
clientelistas e paternalistas a

Interação para outros que realmen
tenham poder e capacidadl
através do indivíduo.

* Presidente. da .Apae a
.

,

Guaramirim
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� "Me filiei ao PFL por pressão
de lideranças estaduais. Não

pretendo ser candidato a nada.

Aliás, é prematuro falar em

candidatura do PFL já que o partido
está coligado com o PSDB, que tem
o prefeito como candidato."

(Presidente da Acijs - Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul -, Eduardo Horn, descartando a

possibilidade de se lançar candidato a

prefeito no próximo ano)

"Aqui se pratica ações que permitem incluir, crescer e

preservar. É um exemplo claro de como a, parceria entre

governo e iniciativa privada pode ser um sucesso." (governdor
Esperidião Amin - PPB - discursando durante a solenidade de

inauguração da UTI Infantil do Hospital Jaraguá doada �ela Malwee
Malhas)

"A Cecília está na minha
frente. As pesquisas têm nos

animado bastante." (Deputado
estadual Ivo Konell - PMDB -

revelando a colocação da esposa
Cecília nas pesquisas de opinião
pública sobre a intenção de votos a

prefeito no próximo ano)

"Precisamos fechar a coligação com
o PT para assegura a vitória." (Idem

"As pesquisas revelam o momento. Até às eleições muita coisa

pode mudar. " (Presidente do Diretório do PT de Jaraguá do Sul,
Dionei da Silva, evitando comentar as especulações em torno das

pesquisas de opinião realizadas no Município)

"Se eu for prefeito, vou levar minha mulher para trabalhar

comigo. É de práxi.o Executivo entregar as obras sociais às

esposas. Cargos técnicos, como o próprio nome diz, precisa ser

preenchido por profissionais diplomados e competentes"
(Vereador Moacir Bertoldi - PPB - revelando projetos futuros e

criticando o nepotismo)

"A minha entidade não é ninharia. Não divulguei a inauguração
da recreativa para me promover,
até' porque não quero mais saber

de política. " (Vereador Gildo Alves
- sem partido - distorcendo nota

do CORREIO DO POVO sobre o

pronunciamento feito por ele n a

tribuna da Câmara na sessão de

� segunda-feira)
"Vou colocar no jornal do sindicato
que o repórter do CORREIO DO POVO
disse que a recreativa é ninharia."

(Idem, insistindo em distorcer o fato)

\.\�'õ
de Segu�()S

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

João Prim quer subsídio às
.

.

.

nucros e pequenas empresas
Vereador alega
quegoverno
beneficiou as

grandes

Edson JunkeslCP

Jaráguá do Sul - O vereador
João Prim (PSDB) quer que o

governo estadual subsidie as

micros e pequenas empresas na

aquisição das máquinas de emitir

cupom fiscal, exigida agora pela
Secretaria de Fazenda, Na

semana passada, Prim ocupou a

tribuna dai Câmara para cobrar
do governo o "mesmo tratamen

to dado às grandes empresas".
Ele informou que o secretário de

Fazenda, Antônio Carlos Vieira,
respondeu negativamente a

solicitação feita pelo Legislative.
por seu interrnédio, referente ao

subsídio.
De acordo com Prim, no final de
outubro do ano passado, o

governo estadual beneficiou as

grandes empresas na aquisição da

máquinas de emissão de cupom
fiscal. O vereazdor disse que no

período entre I de setembro a 3 I

de outrubro de 1998, o governo

Ay. Mal. Deodoro, 776 - Centro

Cobrança: Prim quer igualdadede tratamento àsmicros epequenas empresas

financiou R$ 2 mil dos R$ 7 mil
do valor da máquina; entre 1 de

novembro a 31 de dezembro, as

empresas tiveram crédito de R$
1,5 mil;' e as empresas que
compraram as máquinas até 31
de março deste ano, tiveram
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subsídio de R$ 1 mil. Pelo decreto'

governamental, as micros e

pequenas empresas precisam
adquirir as máquinas até o final

do ano.

- O secretário disse, que o,
Estado não tem condições

financeira para subisidiar a

aquisição da máquinas.
Isso é desculpa. Por que o

governo beneficiou so

mente os grande? Mais
uma vez a carga vai ficar

para as micros e pequenas
empresas - reclamou,
lembrando que o secretário
lamentou que as micros e

pequenas não aproveitaram
os benefícios governamen
tais no prazo definido.

"Qual o micro ou pequeno
empresário que iria com

prar uma máquina de R$ 7
mil se não fosse preciso?",
indagou, lembrando da de-

sobrigação das micros e

pequenas empresas e ad
quirirem as máquinas de
emissão de cupom fiscal
antes do decreto.
Na opinião de Prim, houve
falhas-na lei. que beneficiou
as grandes empresas e que
as demais têm direito ao

subsídio governamental.
"O volume dado como in
centivo àsgrandes empre
sas represnta muito rnais do

que um possível subisídio
às micros e pequenas em

presas", estimou, afirman
do que a exigência "trata-se'
de igualdade de direitos".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Amvali promove 3a etapa do

Projeto Tecendo a Cidadania
Eventovai
reunir gestores e
articuladores de

políticas sociais
Jaraguá do Sul- A Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) realiza nospróxi-

'

mos dias 18 e 19, emBarra Velha,
a 3il etapa do Projeto Tecendo a

.Cidadania. O objetivo é discutir
as estratégias articuladas e a for

mação sócio-política para ges
tores e articuladores de políticas
públicas sociais. O evento vai
reunir representantes de con

selhos e dirigentes da micror

região. A edição anterior, que
aconteceu no final de setembro
no auditório do Sesi (Serviço So
cial da Indústria), em Jaraguá do
Sul, debateu a política financeira
governamental e a viabilidade em
formar parcerias entre os muni

cípios.
De acordo com a secretaria

executiva da Amvali, Maria
Tereza Nora, a terceira etapa do

projeto pretende incentivar a

parceria entre as organíza9ões
não-governamentais e as adminis

tações municipais para melhorar
o atendimento à população e colo
car em prática as necessidades
de cada município. "A intenção
é integrar as ONGs e os governos
para que juntos busquem alterna
ti vas para atender a população nas

suas verdadeiras necessidades e

não nas definidas pelos progra
mas governamentais", explicou,
lembrando que cada região tem

sua particularidade e precisa de

atendimen
to diferen
ciado.
Mari a

Tereza dis
se também

que o pro
jeto quer
contextuali
zar as polí-

.

ticas públi
cas e discu
tir os as

pectos le

gais das

ações, a

municipa
lização de

las e o con

trole social.
além do fi
nanciamen
to e plane-

Edson JunkeslCP

.r". P.!lQ?&�DI\15
'FONE/FAX: (047) 373-0027

Maria fereza: "projeto quer incentivarparcerias"jamento
dos conselhos municipais. "A
segunda etapa, que aconteceu em

Corupá, dis-cutiu as estratégias
articuladas de enfrentamento das

questões emergentes", recordou
Maria Tereza.

REUNIÃO - Na próxima
terça-feira (16), a Arn va li
realiza reunião extraordinária

para discutir a implantação de
um aterro sanitário para a mi

crorregião, proposta incluída
no orçamento estadual para
2000 e no PPA (Plano plu
rianual) do governo federal.
Estará em pauta também os

recursos destinados pelo or

çamento regionalizado à re

gião.
Em princípio, a Assembléia

Legislativa, idealizadora do

orçamento regionalizado, propôs
o repasse de R$ 30 milhões do

orçamento geral do Estado para
o orçamento regionalizado, Deste
montante, R$ 868.454,78 viriam

para a Região da Amvali. Mas o

governador Esperidião Amin

(PPB) decidiu repassar apenas R$
10,6 milhões.

Os recursos serão distri
buídos obedecendo o seguinte
critério: 60% de acordo com o

número de habitantes, 20% em

partes iguais aos 293 município
do Estado e 20% proporcional
à área de cada'município.

No início da atual gestão, o

governo vetou o projeto do

orçamento regionalizado, mas a

Assembléia Legislativa derrubou
o veto.

Paulo Afonso vai integrar Conselho de Governo
Florionópolis - o ex-gover

nador Paulo Afonso Vieira (PM
QB) é um dos 24 membros do
Conselho de Governo, instalado
na semana passada pelo governa
dor Esperidião Amin (PPB). Na
primeira reunião, Amin anunciou

que serão analisades os pedidos
de intervenções em 12 municí

pios catarinenses pelo não paga
mento de precatórios. O ex-go
vernador conhece profundamente
o assunto. Em sua gestão, emitiu
R$ 605 milhões em títulos públi
cos para pagamento de aproxima
damente R$ 180 milhões em

precatórios, o que lhe custou uma

CPI (Comissão Parlamentar de

Inquérito) para apurar o caso.

o conselho deverá julgar os

pedidos de intervenção nos pró
ximos 30 dias. "O órgão deverá
ter sabedoria suficiente para ava
liar com competência as ques
tões", alertou Amin. Na reunião
foram escolhidos os relatores dos

'processos, que deverão apresen
tar o parecer prévio sobre o pedi
do de interveção feito pelo Judi

ciário, decorrentes de ações tra

balhistas, desapropriações de
imóveis e cobrança de títulos de
crédito,

- Estamos procurando uma

solução criteriosa sem descum

prir a detenninação do Tribunal
de Justiça - assegurou o gover
nador, infonnando que o secreta-

.rio em exercício da Casa Civil,
Adersan Flores, conduzirá o

processo de intervenção,
Fazem parte do Conselho de

Governo o governador Esperi
dião Amin, o vice Paulo Bauer, o
secretário da Casa Civil, Celestino
Secco, o procurador de Justiça,
João Galvani Alberton, o presi
dente da Assembléia Legislativa,
deputado 'Gilmar Knaesel, os lí
deres dos partidos que integram
o Legislativo estadual, e os ex

governadores, Colombo Salles,
Antônio Carlos Konder Reis, Jor
ge Bornhausen, atual senador,

,

Henrique Córdova, CasildoMal
daner, além de três pessoas no

, meadas pelo governador Amin.

O projeto governamental que cria os cargos de agentes
comunitários e Saúde Familiar em Jaraguá do Sul deverá entrar
em votação na Câmara de Vereadores somente na próxima
semana. Em princípio, deveria ser votado na segunda-feira
passada, mas foi retirado de pauta a pedido da secretária de

Saúde Nanci Zimmermann, "para algumas alterações".
Ela quer manter os cargos de médico auditor, de inédico

autorizador e de contador como efetivos e não comissionados,
como foi proposto no projeto original

Nanci disse que o Município tem interesse em manter o

programa, "mesmo que o ministério desista dele".
O programa é desenvolvido e mantido pelo Ministério da Saúde.
Foi inspirado no projeto cubano do Médico de Família, que está

sendo exportado para diversos países.

Justificativa
A secretária Nanci
Zimmermann lembrou que a

implantação do programa é
necessário para que o

Município receba os recursos

destinados pelo Ministério da
Saúde.
Ela afirmou que o programa
terá "características de saúde

pública".
- Os profissionais
contratados trabalharão 8
horas diárias nos postos de
saúde do Município -

assegurou.

Prestando contas
O deputado federal Carlito Merss
(PT), segundo mais votado em

Jaraguá do Sul nas eleições do
ano passado, faz hoje, a partir
das 9 horas, na Praça Ângelo
Piazera, a prestação de contas

dos dez primeiros meses de
mandato parlamenta

- A comunidade precisa
acompanhar e conhecer as

ações de seus representantes,
Os detentores de cargos

eleti vos têm obrigação de dar

satisfação ao elei torado

justificou Merss

Pos-graduação
A Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) e a

Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) vão promover
o Curso de Políticas Públicas, em nível de pós-graduação.
O objetivo é propiciar maior capacitação técnica, formação

política e ética para o desempenho das funções nos municípios.
As inscrições estarão abertas na sede da Amvali, em Jaraguá do

Sul, até o dia 15 de dezembro. O início das aulas está previsto
para o dia 18 de fevereiro de 2000.

As aulas serão às sextas-feiras à noit�' e aos sábados, com 360
horas ou 450 para quem optar pela monografia.

Mais um

Depois das denúncias de

irregularidades que culminaram
no afastamento do prefeito de

Barra Velha, OrlandoNogarolli
(PMDB), o prefeito em

exercício, João Luzia Duarte
Ribeiro, do mesmo partido, foi
acusado criminalmente de doar
e vender lotes irregulares.
A promotora Luciana Schaefer
Filomeno entregou denúncia
contra Ribeiro e contra o ex

vereador Antônio Lourenço
Jimenez Hemandez.

Fortuna
Um dossiê sobre o narcotráfico
no Rio de Janeiro afirma queo
traficante Fernandinho Bein

mar recebe semanalmente US�
2 milhões, no seu esconderijo

no Paraguai,
A fortuna vai de avião,

embarcada no aeroporto
intemacinal.

O dinheiro é suficiente para
resolver todos os problemas de

saúde, educação e de infra'
estrutura na Região do Vale do

ItapoCU,

�ADD!Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços ria área de

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

sua sequrança e tranqüilidade.
�o�oço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�\)EßE Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

'LANÇADA VERSÃO PRELIMINAR DA AGENDA 21

Quinze mil exemplares da versão preliminar da Agenda 21 Jaraguá do Sul
começam a ser distribufdos, É o resultado do trabalho de um ano, desde o seminário
de lançamento, no dia 28 de outubro de 98, baseado em sete grandes estratégias,
envqlvendo diretamente cerca de I SO pessoas em vinte grupos, que discutiram

questões como transporte, saúde, educação, segurança, habitação, trabalho,
saneamento e meio ambiente. A versão preliminar dá um panorama geral e

condensado de tudo o que foi feito-até aqui.
Agora, a comunidade, por suas entidades, ou mesmo individualrnenre, pode

participarda construção do documento conclusivo, apresentando sugestões, crúicas
e inclusões, de forma a tornar o documento espelhado no objetivo principal do
desenvol vimento sustentável. A Agenda 21 deve retletir as necessidades, recursos
e aspirações da comunidade, sem perder a visão do contexto geral, para melhorar
a qualidade de vida da população, sem destruir o meio ambiente,

,

O lançamento da versão preliminar da Agenda 21 Jaraguá do Sul aconteceu no

Centro Cultural de Jaraguá do Sul, no dia 08 de novembro, onde o presidente da

Acijs, Eduardo Horn, destacou o trabalho dos grupos ao longo de um ano e disse

que mais uma vez a cidade está na vanguarda, graças a parceria entre Cejas,
Prefeitura, Ferj e CPL. O prefeito lrineu Pasold tem a mesma opinião, Ele
acrescentou, ainda, o envolvimento comunitário e a forma democrática elo
documento, que está sendo construído nas bases. "Jaraguá sabe ondequer chegar
e tem pressa para que aconteça", observou.

O encadernamento, com 80 páginas. dita todos os procedimentos de

participação. As sugestões de muelanças ou de inclusões devem ser encaminhaelas
até o dia 16 de dezembro e o documento conclusivo vai serentregue no primeiro
trimestre do ano que vem,

As sugestões podem ser encaminhaelas eletronicamente para a Av. Getúlio

Vargas 621 -e-mail pejs@netuno.com.br

ENCONTRODEEMPRESÁRIOS TERÁ PALESTRA S013REECONOMIA
Paulo Rabello de Castro, um dos grandes nomes da economia nacional, profere,

no dia 24 de novembro (quarta-feira), no Clube Atlético Baependi, palestra que
marca o 38° Encontro ele Empresários ele Jaraguá do Sul, organizado pela Acijs/
Apevi, com apoio do Banco Santos, "Cenários 2000: As previsões da economia
no ano do milênio", será o tema do palestraute que é PhD em Economia pela
Chicago University; sócio-diretorda RC Consultores e Chaynnann da SR Rating/
Duff & Phelps, empresa classificadora de riscos de crédito.

O convite está sendo estendido para outras Associações Comerciais e

Industriais da região. O evento terá a animação de Henry Pola�um dos grandes
músicos de Curitiba. Este Encontro de Empresários será o último do ano e o

último, também, da atual diretoria da Acijs e da Apevi, que trocam os diretores no
mês de fevereiro. As entidades organizadoras do Encontro querem fazerdo evento
um acontecimento de repercussão, pelo bom nível do conferencista e pelo tema

que vai abordar. Inicia às 19h30min.

Depois da palestra haverá jantar de confraternização, com Salteio de umáTV
em cores e um terno da Ravelli. Informações e inscrições com Neusa ou Daniele,
na Acijs, telefone 371-1044, até o dia 23 de novembro. Para os associados, o
investimento será de R$ 15,00 (sem bebida) e não associados, R$ 25,00 (sem
bebida).

CONCLUÍDOESTAQUEAMENTODONOVOCENTROEMPRESARIAL
Está pronto o estaqueamento do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, que

se ergue na rua Jorge Czerniewicz, ao lado do Centro Cultural de Jaraguá do Sul.
São 2.700m2 de área (atai, em dois pavimentos, com 600m2 destinados à

administração, 300m2 para quatro salas de reuniões, 430m2 para auditório, 450m2
para cinco salas de treinamento, além de sala de coquetel e coffee-breack, entre
outras dependências, O diretor-tesoureiro da Acijs e engenheiro responsável pela
obra, Paulo Obenaus, explica que houve dificuldades no estaqueamento, já
superadas; e que até o final de novembro devem estar concretadas as sapatas e

vigas baldrarnes. A concretagem da primeira laje ficou parajaneiro.
O engenheiro considera o estágio normal, estando mantido o cronograma de

entrega até o final do próximo ano, quando o novo Cejas deve ser inaugurado,

ACIJSDEFINE CALENDÁRIO DAS ÚLTIMAS REUNIÕES
A Acijs já definiu as quatro últimas reuniões do ano. No dia 22 de novembro,

participará o presidente do Besc, Victor Fontana; no dia 29, o presidente da Fiese,
José Fernando Faraco, reunião que acontecerá na sede do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul; no dia 06 de dezembro, com o president�a
Assembléia Legislativa, Gilmar Knaesel e, no dia 13, com o prefeito Irinei Pasold
e o deputado Vicente Caropreso, na Frigumz, quando prestarão contas do ano. A
Acijs/Apevi encerram no dia 17 ele dezembro as atividades administrativas e

retornam 110 elia lOde janeiro.
.

No período ele férias coletivas, a Acijs manterá plantão para emissão de
certit1cados de origem às empresas exportadoras. A primei ra reunião elo ano 2000
está marcada para 31 de janeiro, no qualtel da 3' Companhia de Polícia Militar.

rasisuli�OgadOS Associados
OAB/SC 3437-B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50- CEP 89251-470- Fone: (047) 371-751lIFax: (047) 372-1820 , ..
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Cohab promete retomarobras
, I

do conjunto Amizade este ano

o o empresário Maurici Zanghelini tomou posse na presidência da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guaramirim) na noite da útima quinta-feira, nas dependências do Parque
de Exposição Perfeito Manoel de Aguiar.
O A segunda fase do Prodetur-Sul (Programa de Desenvolvimento da Infra-estrutura Turística da Região
Sul) foi discutida nesta semana em Brasília, entre secretários. da Região Sul, representantes do Ministério
do Turismo e do BID (Banco Interamericadno de Desenvolvimento).
Eles discutiram os aspectos legais dos projetos apresentados e aprovados nas rodadas de negociações de
Curitiba.

O Na opinião do secretário de Desenvolvimento Econômico deSanta Catarina, Paulo Gouvêa da

Costa, 80% dos projetos do Estado serão aprovados pelo BID.
'-.

O O Sebrae autorizou os presidentes das associações de micros e pequenas de Santa Catarina a aceitar

inscrições no Programa Brasil Empreendedor, que disponibilizar R$ 8 bilhões para o setor.

Santa Catarina deve ser contemplada com R$ 600 milhões.
As entidades organizarão grupos de empresários que participarão de palestras antes de serem avaliados. :A nota mínima para ingresso no programa é oito. O empresário que ficar com nota abaixo da média deverá

freqüentar curso de capacitação. I,
I
O O efeito da massa de ar frio que atingiu Santa Catarina no início da semana, associado à

I

: primavera mais fria dos últimos sete anos, provocaram queda de 7% na safra de feijão. Com isso, IIo Estado-deixará de produzir 14,2 mil toneladas do grão.L� � �

Diretor estadual
disse que o

projeto original
será modificado

Jaraguá do Sul - Uma boa

notícia para os 270 inscritos no

programa habitacional da Cohab

(Companhia de Habitação) noMu
nicípio. As obras do condomínio
no Bairro Amizade serão retoma

das ainda este ano. A promessa é

do diretor operacional da Coh�b
em Santa Catarina, Ademir Izidoro,
informando que o projeto original
será alterado, "deixando os prédios
mais bonitos". As obras do con

junto habitacional, com 80 apar
tamento, estão paralisadas há qua
tro anos, a empreiteira alegou falta
de recursos conclui-las.

Izidoro garantiu que os entra

ves estão superados e que a

Cohab aguarda somente o finan
ciamento da CEF (Caixa Econô
mica Federal). "A Cohab fará
uma aval iação nas condições dos
prédios, as empreiteiras levanta

ram os custos para a conclusão

das obras e a Caixa as condições

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLGBAIJZÄDO
.' FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Arquivo/CP

I

PARAFUSOS - PORCAS· ARRUElAS

FONE/FAX: (1147) 371,1111111

Esperança: obras devem ser retomadas ainda este ano

de financiamento", afirmou, in
formando que o novo projeto pre
vê instalação de telhas romanas,

troca do madeiramento, "rnadeira
de lei", na cobertura, alterações nos
corredores e pintura.

Na opinião de Izidoro, a Cohab
deverá abrir novas inscrições para
atender a demanda e substituir al

guns inscritos. "A demora na con

clusão dos apartamentos levou
muita gente a construir ou a com

prar um outro imóvel. Tenho quase
certeza que teremos que abrir no
vas inscrições para atender o nú-

mero de apartamentos", prevê Izi
doro, inforrnando que o governo
do. Estado está ell1pynhado em

concluir os cerca de quatro mil

imóveis, entre apartamentos e ca

sas populares, paralisados em

Santa Catarina.
- Estimamos que serão ne

cessários aproximadamente R$
10 milhões para a conclusão de

todos os imóveis no Estado -

informou, lembrando que os

apartamentos no Município são

para famílias com renda até três
salários mínimos, R$ 408,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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G.N.C. Cine Neuma rk t 4: Os picaretas (Ji vrc ). •Horários: I 3h45. 15h45, 17h45, )<,lh45, 2 I h45.·
G.N.C. Cine Neurna rk t 5: Clube da luta (I X anos) •

Horário: 13h30. •O sexto sentid .. (14 anos).
Horários: 16h30, I Xh45, 2 I h. •

G.N.C. Cine Neumarkt ó: Um tira muitu suspeitu (12 anos). .•
Horários: 13h45, 15h30, I 7h I 5, I 9h I 5,2 I h I 5.

•Progrumação válida paru o período dc 12 a I X/I I.

••••••••••••••••••••••

.····c I 1'1
•• JARAGlJÁ nOSlJL

Cin « I: O sextu sent idOl ( 14.111I)S).

• Horári()s: 14h.10. 16h45. I '>h. 21 h 1 5.

•
•
•
• JOINVILLE

•
•
•
•
•
•
• ßLlJMENAlJ

•
•
•
•
I
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•

Cil/<,2: 13"Guerreiru (12 anos).
Horários: 1 5h. 1711. 1 9h 1 5.21 h30.

Cin« 3: D .. fund .. d .. nlar ( 14 u nox).
Horári()s: 14h45. 17hl 5. 1 9h30. 21 h40.

G.N.C. Cine MII<,II<,,. I: 13" Guen·eir.. (12 anos).

Horririox: 14h30. 16h45. 1 '>h. 21 h45.
G.N.C. Cine MII<'II<'r 2: Do fund .. du nla,· ( 14 unox).

Horários: 1 5h45. 17h45. 191145.21 h45.
Clube da luta (I X unos ).

Horário: 13h.
G.N. C. Cine Muelh-r 3: O sext .. sentid .. ( 14 anos).
Horários: 14h45. 17h. I 9h45, 2 1 h30.

G.N. C. Cine Netmta rk r I: 13" Guerreir.. ( 12 anos)
Horúriox: 14h45. 16h50. 1 '>h 10.21 h30.
Sessão cxrru, (Is 23h40. s.íhado e domingo.

G.N. C. Cin e Neuma rk t 2: O sex to sentidu ( 14 anos).
Horários: 14h30. 1 ()h45. 1 9h. 2 I h 15.
Sessflo cx rru, CIS 23h30. sáhado e domingo.

G.N.C. Cine Neumo rk r 3: D .. fund .. du rrra r ( 14 anos).
Horários: 14h. 16h, 1 Xh. 20h. 22h.

... lVIABES DO SUL[
Como vem acontecendo a cada

edição, a festa havaiana do

Clube Atlético Baependi, a
Noite nos Mares do Sul,
realizada no último dia 5. bate

mais um recorde de público. Um
total de 1481 pessoas

prestigiaram a promoção, com
Iodas as mesas sendo vendidas

antecipadamente. O elogio dos

que marcaram presença não é

por acaso. Foram horas

agradáveis de alto astral e boa
música até o amanhecer de
sábado (6). Ano que vem tem

.

,mais:

... GABOTABBSI
E bem hoje ( 13), na Cervejaria
Mein Bier, em Balneário

Camboriú, que acontece a etapa
final do concurso Garota RBS
TV. A vencedora levará para
casa um carro zerinho. Para
animar a noite, a banda Bandit,
de Floripa, estará subindo ao

palco. Ingressos: R$ 5,00 (elas)
e R$ 10,00 (eles).

., SANDY
"No mundo atual, em que todos

os valores e sentimentos são

banalizados, é um alento e uma

esperança ler o perfil de Sandy
(da dupla Sandy & Júnior), uma

garota que deveria servir de

espelho às adolescentes, no lugar
de se mirarem em tiazinhas,
feiticeiras e companhia, de
tc/ums avantajados e cérebro
vazio". Opinião da leitora Sylvia
Drago, de São Paulo (SP), na
seção Cartas, da revista Veja.

., PATOFU
A banda mineira Pato Fu, o
upgrade da música pop
brasileira, aterrissa neste sábado

(13) no palco da Boate Notre

para apresentar as músicas do
seu último CD, lsopor, e para
relembrar grandes sucessos do

início da carreira. O Pato Fu é
formado pelo guitarrista e

fundador do grupo, John,
baixista Ricardo, baterista
Xande e pela talentosa Fernanda

Takai, responsável por um vocal

singular. Ingressos para o show

estão disponíveis na Choperia da

Praça, Hobby Vídeo Locadora e

O Boticário (Calçadão).

[� '.14.};Ç ."iÚ.t1$t.)
Incrível o oportunismo de certas

pessoas. Com a obtenção inédita
da primeira colocação da equipe
jaraguaense de Futsal, nos 39°

Jogos Abertos de Santa

Catarina, alguns figurões

acabaram atribuindo a conquista
como sendo méritos
exclusivamente pessoais.
Técnico Maneca e seus

jogadores, que têm como

características marcantes o

talento e a humildade, são, na
verdade, os grandes vencedores
e merecedores reais de elogios,
Chegaram ao título devido à

dedicação exernplar nos
treinamentos e aos incentivosda
iniciativa pública e privada.

., BALlRAI
O Bali Hai Summer Club, de

Piçarras, dá a largada para a

temporada verão 199912000,
neste sábado (13), a partir das
23 horas. Com nova decoração
e lançamento de coquetéis, o
point dever reunir o heautiful
people da região norte

catarinense.

Acontecimento muito esperado
por toda a comunidade local:
inauguração do Shopping
Center Breithaupt foi, sem
dúvida, a grande notícia do

ano. De sexta-feira (5) a

domingo (7) mais de 30 mil

pessoas marcaram presença
neste grande centro de

consumo, lazer e
entreten imento. Um

empreendimento audacioso.é
R$ 20 milhões, de 40 mil

mettos quadrados, que muda'
em muito, o dia a dia dos

jaraguaenses.

"

A Banda Pato Fu, de Belo Horizonte, se apresenta neste sába
(/3), na Boate Notre

CENTERRSOM

s

QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

DISQUE·LANCHE
371-5309

/

IS" LABORSAD
Laboratório de Anátises ClínicasLi

/989 - /999
/0 ANOS A SERVIÇO OA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669
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Testemunha do tempo

À luz de velas. Jaraguá do Sul enfrenta novo blecaute.
um. dois. vários dias ... A cena se repete. o racíonamenrode
energia é comum e constante em todo o Norte catarinense.
até a década de 60. Num dos muitos vales da região. no
território de Schroeeler. resta. dessa época, uma elas
testemunhàs da dit1culdade em gerar energia elétrica. a usina
cio Bracinho. Com número reduzido de funcionários.
praticamente sucareada. a fonte de luz e força inaugurada
em 1931 . outrora a única. ainda ajuda a abastecer o Vale elo
Itapocu.

A 3 1 O morros de altitude. no topo da montanha. as fontes
que abastecem a usina. um lago natural e dois reservatórios.
acumulam água dos rios Bracinho, das Antas. do Caçador.
cios Passos. do Júlio e Areia. que depois é transportada em -

condutos forçados queda abaixo. até as turbinas. Duas

máquinas entraram em atividade em 193 I. atualmente
desatívadas. Outras duas. inauguradas em 1953. produzem
10' Kva durante o dia e 12 à noite. quando a potência chega.
aomáximo. de acordo com o engenheiro elétrico responsável
pela usina. Edson Luís Knabben. Essa energia é rransporrada
à subestação de Jaraguá do Sul. de onde é distribuída.
capacidade sufícíente ainda para abastecer todo o município
eie Schroeder.
Aléni de parte da história da região. a Usina do Bracinho

.

conserva o encanto da natureza e das condições geográficas.
Encravada no seio da Mata Atlãntica. em terras da Celesc.
teve o território rransformado em estação ecológica. em 1984.
com área superior a 46 mil merros quadrados. formada pelas
bacias ele acumulação das usinas de Bracinho e Piraí. Apesar
ele constar dos programas turísticos da região. o local não
tem ínfra-esrrutura para receber visitação, conclição que
elimina a possibilidade de todos conhecerem a beleza local.
rnes que, por outro lado, assegura sua preservação.
CONFIRA ENSAIO À PÁGINA 3

N o CORREIO DO POVO
13 DE NOVEMBRO DE 1999

cultura - lazer - entretenimento

Fotos' Edson Junkes/CP

Vista da Usina do Brecinho,
estrutura da década de 30

escondida emmeio à reserva

ecológica demata atlântica.
Espécies de rara beleza e

eminuns silvestres convivem em

espaço protegido, onde o

acesso do homem é limitado

'1Iii!i!1111�1' Estofados. .
.

Ih .� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodo/fo Hufenüss/er, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Diretora Geral do CESJS
participa. de congresso no Canadá
A Diretora Geral do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do Sul
(CESJS/Ferj), professora Carla
Schreiner, participou do 110 Con

gresso Bienal da Organização
Universitária Interamericana (OUI)
na cidade de Quebec, Canadá. O
evento teve por tema HA Mobili
dade Acadêmica no Contexto da

Integração Interarnericana".
. A Diretora viajou acompanhada
de reitores de universidades e

faculdades de Santa Catarina e lá
se encontrou com reitores de
universidades das três Américas.
A professora Carla Schreiner
participou de uma série de palestras
nas quais destacou o tema "O

Colégio das Américas: Instrumento
de Mobilidade Acadêmica", pro
ferida pelos professores Paulo
Alcântara Gomes, reitor da Uni
versidade Castelo Branco, do Rio
de Janeiro, e Patrícia Gudifio, dire
tora executiva do Colégio das
Américas.

Entre os workshops, a Diretora
do CESJS destacou as Redes In

teramericanas de Formação para

Visitantes conheceram instalações de várias universidades

professores e estudantes; Cátedras
Interamericanas de Pesquisa sobre
integração continental; Programa
Interamericano de Gestão e Análise

. das Políticas Públicas; Mobilidade
Acadêmica e Lições Aprendidas
por cinco Organismos Regionais de
Cooperação Universitária; Mobili
dade Acadêmica e Dirigentes Uni
versitários: o projeto IGLU 2000 +
O IGLU tem impacto? Que futuro
tem?; Nova Iniciativa: aAliança Tri-

partite Empresas - Ensino Superior.
Destacou, ainda, as reflexões

de quatro reitores sobre a uni
versidade no limiar do século 21 e a

visita temática da Universidade de

Quebec que apresentou o tema "O

Compromisso Tecnológico da Rede
da Universidade de Quebec",

Após o congresso, a Professora
Carla e alguns diretores partici
pantes do encontro visitaram algu
mas universidades do Canadá.

Curso de Matemática'terá seminário em dezembro
A 8" fase do Curso de Ma

temática - convênio FurblFerj -
encerra seu estágio curricular neste
final de ano com um seminário

quando serão divulgadas e sociali
zadas as atividades realizadas
durante todo o período de estágio.
Segundo a responsável pelo
Programa Magister, Valli Regina
Antonius, o perfil do Licenciado

em Matemática é o de um pro
fissional com a consciência de
como seus conhecimentos podem
e devem contribuir para a formação
da sociedade e com o compromisso
ético de garantir, através da

docência, a (re)produção desses
conhecimentos. O estágio cur

ricular em muito contribui para a

formação desse perfil, na medida

em que proporciona experiências
práticas que aprofundam o co

nhecimento da área de formação e

a reflexão crítica no ambiente real

de trabalho, oportunizando ques
tionamentos e reavaliações.

O seminário irá acontecer no dia
1 I de dezembro, a partir das 8 horas,

. no auditório do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul.

Bloco F será entregue em março

Construção do Bloco F

Com previsão para ser entregue
em março do próximo ano, cl
prédio que está em construção ao

lado do bloco E terá, em seus três

andares, além de seis salas de

apoio, 18 salas de aula que
atenderão às novas necessidades

para os próximos anos.

Iniciaram-se também os trabalhos
de construção de um novo local

para instalação de laboratórios e

oficinas para o curso de

Arquitetura.
.

O novo edifício será idêntico
ao já existente.
Caixa Eletrônico

Nos próximos dias, o Banco do
Brasil instalará um equipamento
de auto-atendimento no corredor
do bloco A.

A sustentabilidade
e a hidrelétrica

Está nos colocada a

possibilidade de forjar um
mundo que sustente a vida,
através de alternativas que

integrem as políticas de

desenvolvimento econômico
com as necessidades
humanas e a integração de

ambas com a natureza.

A Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e

Desenvolvimento, em 1987
elaborou um relatório com o

título Nosso Futuro Comum,
o qual apresentou o conceito
de desenvolvimento
sustentáv�l. Este conceito foi
definido como "aquele que
atende às necessidades do

presente sem comprometer
a possibilidade das

gerações futuras
atenderem às suas

próprias necessidades".
É fácil concordar com este

conceito, pois é incutido de

bom senso, mas não parece
fácil aplicar, quando
consideramos o nosso dia-a
dia. Vamos utilizar como

exemplo a construção de
uma hidrelétrica, que poderá
ser construída no Rio

Cubatão - Joinville. Para

tanto, será necessário
construir unia barragem no

salto do rio, o que significa
intervir na Mata Atlântica,
onde existe a maior
biodiversidade do planeta, é
patrimônio nacional pela
Constituição de 1988 e, não

deveremos esquecer que,
dos 200.000 Km2 originais,
somente restam 8.000 Km2 .

Vejamos o seguinte:
para que necessitamos
uma hidrelétrica? A resposta
será óbvia, para produzir
mais energia. E .para que

precisamos mais energia?
Fácil. Observemos em casa,

praticamente em tudo o que
fazemos utilizamos energia.
Mas, será realmente

necessário usarmos toda esta

energia? Ela é realmente de
vital importância?
Ou serão apenas os

conceitos incutidos aos

nossos hábitos para
consumirmos cada vez mais,
novos produtos acabam se

tornando imprescindíveis
para a nossa vida.

O modelo de
desenvolvimento adotado

para nós, sustenta-se na

busca permanente de

suscitar novas necessidades
e estas continuamente

insatisfeitas ..
Em nosso dia-a-dia não nos

questionamos a respeito da
real utilidade de muitos

produtos e continuamos
consumindo cada vez mais.
Está claro, que como nós

. .

consurmrnos sempre mais,

precisaremos sempre mais

eriergia, para poder produzir
sempre mais produtos.
Avaliando esta seqüência de
outra forma. Gastar o que

produzir e, não produzir mais,
para não gastar mais. Pensar

em ó quê produzir, além de

como produzir. Deveríamos
otimizar a energia existente

e, rever nossos valores

sob o paradigma do

desenvolvimento sustentado.
A Mata Atlântica é

repositório de fauna e flora,
então estaremos

comprometendo os recursos

das gerações futuras, Será

que conseguiremos medir

quem vai se beneficiar mais?
Nós ou os nossos

sucessores?
Vale ainda lembrar,
que o manancial que
abastece Joinville, estará sob
controle de uma empresa,
que pode fazer uso deste
da forma que lhe aprouver, o

que não me parece
definitivamente, a melhor
idéia.
Sendo assim, adotar
programas e ações que
.busquem maior eficiência e

racionalização no uso da

energia e reavaliar os atuais

padrões de consumo, seria
senão a melhor, pelo menos a

idéia sustentável.

Fárida Mirany de Mira

Arquiteta Urbanista formada
pela UFSC/l 984.
Docente na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo J

da Ferj.
Diretora do Instituto de

Arquitetos do
Brasil - lAB - SC.

Diretora do Centro de
Direitos Humanos
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Condenada à sucata
Da década de 50, duas turbinas continuam

gerando energia na usina, armazenada
na subestação de Jaraguá do Sul.

Outras duas turbinas já foram desativadas

Tranquilidade e beleza IlO topo da montanha. À
beira dos lagos que abastecem Cl usina, já não

há mais habitantes por qu� o número de
, funcionários da velha hidrelétrica é reduzido
com o passar dos anos

Os condutores de água, vistos de baixo para cima, ao
lado do caminho que o "bondinho" percorre.
Acima, o início da descida do vagonete, declive
acentuado a 310 metros de altura

Criação
dohomem.

espetáculo divino
o bondinho - um vagonete

, tracionado por cabo de aço - é a

testemunha mais antiga dos rústicos
,',

engenhos que o homem precisava
. jazer para garantir condições mais
confortáveis de vida, no início do
século. Ele transportou todo o

material para a construção dos dutos
de canalização da água e de

sustentação às rochas. "Contam que

chegaram a transportar cinco mil

quilos 110 vaganote ", lembra o

encarregado da usina, Nildo Krees.

Hoje Cl carga máxima permitida é de

de: pessoas. "Não temos mais

condições de segurança ", explica. A
liberação das visitas acontece em,

caráter extraordinário, através de

ofício. Não existe programa de
atendimento turístico ou infra
estrutura para tal.
"Para atender os turistas,
precisaríamos de condições e pessoal
de que não dispomos ", explica o

engenheiro Knabben. A usina tem

atualmente apenas J4 funcionários,
número que sofre redução com o

passar dos anos, condenada que está
a unidade ao desaparecimento, já
que a vida útil das hidrelétricas é
curta. Ninguém trabalha no parque
ecológico. "Não dispomos de gente
para isso. De vez em quando
aparecem técnicos ambientais para
fiscalizar", informa Krees.
As prefeituras da região já cogitaram
a possibilidade de desenvolver

complexo turístico no local, mas
esbarraram nos fatos de o território

pertencer à Celesc e de o vagonete
necessitar de substituição, o que
encareceria o empreendimento. A
íngreme subida que o "bondinho"

percorre, formando um ângulo de 90

graus com. o solo, é digna de um

espetáculo turistico, garantindo ao

mesmo tempo adrenalina e

relaxamento, diante da altura, e da
beleza da água e das plantas que
brotam das rochas.
O visual é privilégio das funcionários
que ainda habitam o local. Algumas
casas restaram à beira dos lagos,
visitadas por funcionários da Celesc,
aposentados ou em tempo de férias.
Mas poucos resistem. ao frio, no
inverno (em decorrência da altitude),
e aos mosquitos borrachudos, no
verão. E enquanto a passibilidade de

implantação do turismo mantém-se

distante, a natureza agradece, bela,
preservada, quase intocada num

espaço em que o homem mexeu, há
muitos anos, mas que hoje parece
condenado a tornar-se um grande
l1'lUSeU, ao ar livre.
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LUtMRES IMPERDíVEIS COMO ARRAIAL DO CABO, BÚZIOS E CABO FRIO.
Na semana passada, conhecemos a paradisiaca Arraial do Cabo,

Guimarães hoje, termos o prazer de conhecer a "Francesa" Armação de Buzios

ViSÃO HISTÓRICA
Búzios têm sua origem de uma

pequena vila de pescadores.
onde no passado foi povoada
por piratas franceses e, foi local
de grande tráfico de escravos.

Transfermou-se num dos mais
badalados e sofisticados
balneários do Brasil, com sólida

reputação internacional. Possui
mais de 20 praias cercada por
colinas e montanhas de

exuberante vegetação.
Búzios é um local onde você

ainda pode. seguramente.
desfrutar da natureza.

N., BAIX", ESTAÇÃO
BUZIOS E UM
PARAíso
Na baixa estação Búzios se

transforma num paraíso para os

apreciadores de restaurarnes.

arte. ecologia e bom gosto. �:
possível desfrutar de tudo que

ela oferece. andar pelas ruas das

pedras. flelíssillla. com
tranqüilidade. olhando vitrines e

procurando um bom restauranie

pura degustar deliciosos frutos
do mar, Conhecer as praias e

poder admirar toda a natureza

que as cercam. tomar Ulll belo
banho nas águas "ge ladérrimas".

porém dê uma transparência
fantástica. é possível ver os
peixes sem mesmo precisar
colocar máscara. É um mar de
sonhos. Mesmo nesta época
você consegue encontrar

pessoas passeando por Búzios,
pois é um local de turismo
permanente, ou seja, o ano

inteiro é possível caminhar.
comer. nadar e pegar sol em
Búzios.

,

CURIOSIDADE
Em janeiro de 1965, urna
francesa sozinha. armada apeno
de sua beleza, capturou o lugar
definitivamente. Em pOUC0S
dias. Brigitte Bardot, visita
ilustre, determinou o futuro de
Búzios como balneário
internacional, virou emblema
I ugar e até nome de cinema. "

nie lembro de Búzios COl1l11 de
/1111 grande sonho IUI minha
vida. Era uma pequena aldeia
d« pescadores: /1(711 havia
estrada osjaltada. nem mesuu

eletricidade. Foi II único espali
do mundo onde eu conheci li

pat:
,.

Não é mais esta pequena
aldeia. infelizmente, hoje. llluilO
agitada. principalmente no ver'

não se encontra mais a paz
citada por Brigitte Bardo!' pari
continua bela e formosa. com

um charme inigualável. É
sempre possível encontrar

VIAßENS COSMOS V�AGENS COSMOS VIAGENS COSMOS \HAGENS GOSr��üS VIAGENS COSMOS V�AGENS COS�l

EUROPA
,

I�PERDIVEL

12 diClS visitClndo

PORTUGAL, ESPANHA,
,

FRANÇA E ITALIA

Saída entre 10 Dezembro 23 Janeiro

US$ 1.570

Saída Fevereiro - Março
US$ 1.470
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Girassollmóveis aluga
casas com 2 e 3 quartos,
próximo Posto MarcaI/a.
BairroÁgua Verde.
ValorR$ 230,00.
Telefone 371-7931.

Vende-se casa de 32m2
na Praia do Erwino,
terreno 14x35, fica a

180m da praia.
ValorR$ 15.000,00.
Aceita troca por cerro

ou terreno em

Jaraguá do Sul.
Contato pelo

telefone 371-5301.

Vende-se terreno,
na Rua Antonio Bernardo
Schmidt - 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.

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

ValorR$ 370,00.
Tratarpelo telefone

371-6846ou
975-4646

vende-se para lanchonete
um balcão de vidro refrigerado
cl estufa quente + baleiro +

buffet, cl8 repartições e +

máquina de assar frangos
para 30 frangos. Preço a

combinar. Tratar pelo telefone
372-1399, somente em

horário comercial

Vende-se loja de

Confecções no centro.
Tratarpelo telefone

371-3724

Alugo painelpara festa
infantil. Tratar 371-6238

Vende-se uma Olaria no

Jguá Esquerdo. Tratarpelo
telefone 372-1432

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

Tratar aqui no CORREIO DO
POVO ou pelo telefone:

370-8649.

�ENDO APARTAMENTO EM PiÇARRAS
50m da praia, vista para o mar.

Mobiliado, Z quartos, sacada, garagem, amplo
terreno com churrasqueira.

Aceito carro ou imóvel emjaragua do Sul.

R$ 48.000,00 - Tratar (47) 370-7251

A Casa daAmizade do Rotary Club de Jaraguá do Sul

agradece. Quem AMA Ajuda

CAMPANHA DO LIVRO - AMA

Pr.omoção Casa da Amizade

Consulte-nos!
975-1064

370-7173 (só pl recado)

Temos a opç.ão certa p(l.ra seu caso!

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA-DE-LOBO COM
FECHAMENiTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

LIMPEZA e MANUTENÇÃO de TÚMULOS

�""�!'t1�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009

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

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

VENDAS

CASAS
101. Alv. cl 142.00m'. NUM TERRENO de 456.00m'. na VILA LäAU - RS 69.500,00
102· Alv. cl270.00m' • no Alto- CENTRO· 1 suite + 3 quartos + 1 bwc, salas jantar/ estar
cl lareira. permuta c/ apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103· BARRA VELHA com 3 quartos- atvenaría- RS 20.000,00
104. TOMAZ FRCO. DE GOES. em alvenaria e/3 quartos + dependência de emp.
105· Alv.• SCHROEDER cl 108m'. terreno cl 450m'· RS 12.500,00 - OFERTÃO
lOS· Alv.· GUARAMIRIM. NOVA cl 2 suítes- bem localizada- RS 60.000,00
108· Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobtliado- RS 55.000,00/ Troca por

Imóvel em Jaraquá 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 - OFERTÃO
113· Em construção. num terreno de 1.391 ,25m' - RS 38.000,00
114 - Chalé pré-fabricado em Piçarras cl + de 84m'· RS 20.000.00
115 - Alv. Fundos da Chácara do Fruet· RS 38.000,00
116·2 Caslnhas- Morro do Meio· RS 15.000,00 (negociável)
118· Alv. cl 108m'. num terreno de 622,50m'. em Schroeder· RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

203· JACÓ EMMENDOERFER c/I suíte + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - e/2 quartos no AMIZADE· RS 12.000,00· Entrada mais financiamento
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO· e/2 quartos e 2 bwe - RS 45.000,00
207· SALA COMERCIAL - noMARKET PLACE· cl vaga de garagem em 24x RS 2.000,00 (CUB)
208· "R:SIDENCIAL REINOLOO BARTEL"Próx. Rodoviária c/I suíte + 2 quartos
209· ED. VIRGíNIA com 1 quarto- CENTRO· Ent. RS 20,000,00 + finane.

210 - PiÇARRAS. com 1 suite + 2 quarto�Lelevador· RS 53.000,00
214· SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83.00m'

TERRENOS
301 • RUA VICTOR MEIRELLES. MOLHA e/600m' - próx. Prel. 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 - RS 100.000,00
304· AV. MARECHAL DEODORO e/l.930.18m' - RS 380.000,00· PARCELADO
305 - TERRENO e/572.80m'. nas proximidades do KOHLBACH • RS 26.500,00
306· RIO CERRO e/75 margas. c/ água. palmitos. árvores nativas- RS 70.000,00
307 - TERRENO c/557,OOm' na Julius Verch - CZERNIEWICZ - RS 22.000,00 '

308· Numa Lt. da Erwino Menego"i - e/644,00m" RS16.500,OO
309· Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS17.000,OO
310· Praia de Itaguaçu ·S. FRANCISCO DO SUL com 726m'· Beira-Mar- RS60.000,OO
311 - Área em SCHROEDER e/2.016.00m' PRÓX. MIGUEL COUTO· RSI5.000,00
312· Comercial Walter Marquardt 660m'. c/22m de frente p/ asfalto- RS 30.000,00
313· BAIRRO JOÃO PESSOA. e/5.280.00m'edifieado com um galpão de 450m'.
314· Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00
315·2 terrenos e/453.60m'. no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.
316 - ANGELO SCHIOCHET. cont/ REINOLDO RAU e/550m'- RS 75.000,OO/Negoeiável

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALIDADENOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 • APTO. Ed. Carvalho· c/I suite + 2 quartos - RS 450,00
402· SALA COMERCIAL Av. Getúlio Varpas- I" andar- CENTRO· RS 250,00
403· CASA ALV. Na Rua Epitáeio Pessoa (comercial) - RS 400,00
404· APTO. NOVO - RESIDENCIAL ÁGATA - c/I suite + 2 quartos- RS 480,00
405· SALA COMERCIAL c/45m'· RUA PRES. JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL· CENTRO
406· SALA c/150m'. próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407· APTO. e/2 quartos· próximoWEG I - RS 300,00

, 409 - CASA ALV. na Rua Procópio Gomes de Oliveira- Centro - RS 350,00
410· SALA COMERCIAL na RUA JOtNVILLE e/315m', com Mezanino e 3 bwe
411 • APTO. c/2 quartos, c/ churrasqueira - NOVO - CZERNIEWICZ· RS 350,00
412· CASA ALV. e/4 dormitórios. próximo ao Beira Rio· RS 500,00
413· GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT • CENTR'O • 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 e/120m'· Na Epitáeio Pessoa esq. c/ Felipe Sehrniet- RS
400,00

317·2 LOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357.75m'· RS17.000,OO cada- Negociável
318· Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546,60m'de área- RS 30.000,00
319· LOTEAMENTO ENKE, NO RAU e/420m'. NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI· RS
15.000,00
320· CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi e/2.803.50m'
321- VERSALHESe/644.00m2• RS 18.000,00
322· ÁREA de 5.000.00m'. em SCHROEDER· RS 35.000,00
323 - TERRENO à 200m da Ferj- c/ + de 500m' - RS 15.000,00
324· TRÊS RIOS 00 NORTE com área de 389.969.00m'
325· no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599.88m'· RS 21.000,00
326· BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO· área de 625.75m'
327· Com. 1.766.74m'. deesquina· Chico de Paula- R$ 80.000.00
328· e/880m' de área, e/670m' de área construída na Rua Emílio Stein- CENTRO
329· PRÓX. DO CHAMPAGNAT e/615.35m'· RS 25.000,00
330· em GUARAMtRIM e/l.l 01m' de esquina - NO CENTRO
331 • R. MANOEL PÓVOAS FILHO / JGIJÁ ESQUERDO, e/429.00m' - RS 25.000,00·
NEGOCIÁVEL
332· JOSÉ EMMENDOERFER esq. c/ AMAZONAS· área de 1.133.00m' - RS 65.000,90
333· CHICO DE PAULA/ESQUINA e/480,00m'· LOTEAMENTO CORUPÁ· RS 9.600,00
334· C/18.000,00m'· na VILA NOVA com vista espetacular· RS 25.000,00
335· CONDOMíNIO MARCATTO - e/900m'· RS 30.000,00
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Intermediária

,

\ L,\/)/:,: ,.\/I'(,I/uriu cl J 1IJ,I1I11Il-'
Sãa Lui:

R$ 35.()OO,00

Vl:-A/JL: Terreno c/15. 7IfJ.51111l-'
Rua JoséMarangoni (Vila Romana)

R$ 85.000,00

., I s u u« + .!

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

\ L,\IJL: ,.\/t'l'/Illri cl ,�II.t)(IIIl':
(inacabada), terreno cl9()(),f)()m2
Loteamento Rosá - R$ 5IJt/fI/J.(JO

\ 1:.\1n: .\li.lllldYlI.IJlII/I', ll'm'III}(/'J(KI.lJlIII/�
RodoviaWo{fgaJ/dWeege (RioCeroll)Preço:
R$ 7.rm,OO(Negociável)

\ L'\/JL: Apto. I suit« +.! quaru»:
Cond. Reinoldo Bartel (Prôx.

Rodoviária) Preço: R$ 23.000,00 +

financiamento

VENDE: Apto.de 2 dormitórios -

Ed. Jacó Emmendoerfer (Centroy
Preço: R$ 52.0()0,0()

\LSIJ/:': Prédio comercial cl

382,OOm2 + galpão de 352,OOm2, em
terreno de48(),()OI1l2 - R$ 130.000,00

� L\/JL: ,.\p/II. I suu« +.! dunniturios.
Ed. Barão do Rio Branco (Centro)

Em frente Elite Móveis

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul .. S.C
http://wwwJmoveis.netlinter - CRECI 0914-J ... 371 -2117

\ LSIJ!:: /('}'I'('I/II cl -I5f1,fllI/II':
Rua Leopoldo Ianssen (Centro)

R$ 25.000,00

VENDE: Terreno com área

552,00m2• Rua Carlos Eggert (Vila
Lalau] . Preço: R$ 60.0()O,OO

\ 'L\1JL: 'I ('I'J'('//(J 1'11/11 arca

1.600,OOm2 (Nereu Ramos)
Preço: R$ n.500,OO

r I/.L (;:1: ClI,llI a I1'{lllIrill. cuutetul« 3

dannltôrio» - RI/liJosePicolli-EstradaNova

(Próx. SupermercadoBnuiio)»R$21 (J,(JO
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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 Czerniewicz, 889 -

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

RESIDÊNCIA COMERCIAL - R. Maximiliano

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

área de serv, - R$ 780,00

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

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

dep. emp. cl
garagem
R$ 400,00

APTO- ,

Edificio
Dianthus - R.

Marina
Frutuoso nº

300 - 1 suíte + .

2 dorrn, + dep. ,

empr. + 2

vagas de

garagem - R$
500,00 ,...._..���

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 -sa

I IMOBILIÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender

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

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser
IIA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@[Q)[k]�QJJ[fíJ-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

LOCAÇÃO,VENDA,ADMINISTRAÇÃODE IlVIÓVEIS
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 dorrn, + dep.
emp. + churrasqueira cl garagem - R$ 500,00

SOBRADO ALVENARIA - Rua Leo Schulz, nº 104
- Rio Hern - Sehroeder - Terreno com 1.290,00m2
- Const.: 190,00m2 - 3 dorrn., sala, copa, coz.,
sala de TV, bwc + garagem - Valor: R$ 54.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro, 776 cl

105,00m> - sala n° 11 - R$ 650,00

CASA ALVENARIA - Rua Nações Unidas, 25 -

Schroeder - 2 dorm. cl garagem - R$ 250,00

APTO-Rua:

Epitácio
Pessoa, 111 -

Ed. Jaraguá
com2 dorrn, e

garagem - R$
280,00

APTO- Rua:

Procópio
Games de

-�', Oliveira, 1320
I

_ Ed. isabela _

Centro - 9º
andar - 1 su íte
+ 2 darm. cl

garagem - R$
400,00

SALA
COMERCIAL
Rua:João

Mareatto, 13 -

3º andar -

Centro - Área
62,13m2 -

Valor R$
25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



GALPÕES

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 _

Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.000,00 + financ.
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo cl suíte, 2
qtos, sacada com churrasqueira - R$
80.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2
qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 +

finan.
Cód. 3031 - Centro - com suíte + 2 qtos,
sacada com churrasqueira. Entrega em
dezembro/99. - R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwc,
cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3034 - Ed. Barão - suíte, 2 qúartos, cl
garagem - R$ 55.000,00 - aceita casa de
menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2
quartos, 2 bwc, cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3172 - Ed. Dâmaris - 1 suíte, 2 quartos
- R$ 45.000,00
Cód. 3253 - Ed. Hortência " 3 quartos, sacada
cl churrasqueira, garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suíte,
2 qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suíte + 2
qtos - R$ 32.000,00 + pare.
Cód. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova -

NOVO - 1 suíte + 1 qto - R$ 54.000,00

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

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - cl 120m2, 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - cl 280m', cl suíte, 2 quartos

-
- R$ 150.000,00
Cód. 1016 - Centro - cl 331m', cl suite + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1017 - Centro - cl 268,87m2, cl suíte + 2 qtos
- R$ 150.000,00
Cód, 1022 - Centro - cl 150m', cl 4 qtos - R$
90.000,00
Cód. 1024 - Centro - cl 176m', ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1029 - Centro - próx. Angeloni - cl 3 quartos
- R$ 80.000,00
Cód. 1072 - Amizade - cl 200m2, cl suíte, 2 quartos,
terreno cl 1.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1073 - Amizade - casa nova cl 150m', suíte
+ 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 1118 - Barra - cl 150m2, suíte, 2 quartos - R$
80.000,00
Cód. 1128 - cl 150m', cl suíte + 2 qtos - R$
80.000,00
Cód. 1131 - Centenário - cl 140m', 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1200 - Figueira - cl 100m', cl 3 qtos, cozinha
mobiliada - R$ 45.000,00
Cód. 1200 - Figueira - cl 100m', cl 3 qtos, cozinha
mobiliada - R$ 45.000,00
Cód. 1201 - Figueira - casa mista cl 3 qtos - R$
20.000,00
Cód. 1212 - Jguá Esquerdo - c/ 90m', cl 3 qtos -

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

R$ 65.000,00
Cód. 1985 - Guaramirim - 3 qtos, 2 bwc, terreno
com 1.250m' - R$ 90.000,00
Cód. 1984 - Corupá - c/ 298m', c/ suíte + 2 qtos
- R$ 115.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1291 - Vila Lalau - cl 96m'., c/ 3 qtos - R$
26.000,00
Cód. 1986 - Guaramirim - lateral da Rua 28 de
Agosto, cl 3 qtos - Terreno cl 616,87m' - R$
60.000,00

TERRENOS
Cód, 2003 - Centro - 375m' - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1.020m' -

R$ 60.000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinaldo Rau, c/ 975m2 - R$
280.000,00
Cód. 2014 - Centro _. 421 m' - R$ 25.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
Cód. 2073 - Amizade - cl 420m' - R$ 20.000,00
Cód. 2093 - Vila Lalau: R. Bemardo Dombusch, cl
421m' - R$ 37.500,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' -

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

BARRA - CI 150m2, SUITE + 2 QTOS
R$ 80.000,00

CENTRO - cl 260m2, suíte c. closed, 2 qtos, sala em
3 ambientes cl lareira, escritório - R$ 150.000,00

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$ 50.00b,00

CENTRO - cl 190m2, 3 qtos, 2 bwc

R$ 80.000,00
•

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

R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m2 - R$ 13.000,00 - próx,
Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Satler- Barra cl 346,62m' cl asfalto - R$
10.SOO,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Giralla - Barra - cl 420m2- R$
22.500.00 cl asfalto
Cód. 2175 -Czemiewicz- cl 1.141,40m'- R$ 25.000,00
Cód. 2216 - Jguá Esquerdo - cl 479, 10m' - R$ 27.000,00
Cód. 2231 - Rod. João Lúcio da Costa -cl 1.350m'- R$
20.000,00
Cód. 2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m'- R$ 24.500,00
Coo. 2271 - Vila Maba - próx. Prefeitura atual- cl496,80m'
- R$ 13.000,00
Cód. 2291 - Vila Lalau- cl600,60m'- R$ 35.000,00
Cód. 2292 - R. WaldemarGrubba - próx. Met. Trapp ri
409,50m' - R$ 50.000,00
Cód. 2357 - Vila Nova - cl 355,00m' - R$ 11.700,00
C0d. 2358 - Vila Nova - cl 338m' - R$ 29.000.00
Cód. 2373 - Vila Rau - c/350m' - R$13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - cl 337m' - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' -

Entrada de R$ 15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
Cód. 2982 - Ro.d.SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m2- R$ I
40.000,00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata cl
135.000,OOm' - R$ 50.000,00

Coo. 5OQO-Centro - cl29Om'- R$ 55.000,00

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

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

parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4· andar- 44,59111'
+ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- CentroComercial
cl 7 salas - R$ 350.000,00
Cód. 4020- Centro- Térrea cl 117m'- R$90.000,00
Cód. 4041 - Edl Dâmarys - rua Roberto Ziemann -- apróx.
100m', com 1 bwc - R$ 35.000,00

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

TELEFONES
Centro, Jaraguá Esquerdo (Prefixos370e 376), milharBOOO

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 601 - Casa alvenaria, ideal para fins comerciais
Próx. Hospital Jaraguá - R$J .500,00
Cód. 603 - Casa alvenaria com 1 qto - Vila Lenzi - R$
150,00
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$350,00
Cód. 610 - Casa c/3 cômodos - próx. Prefeitura - R$
130,00
Cód. 611 - Casa mista cl 3 quartos - Lot. George -Ilha da

Figueira - R$ 180,00
Cód, 612 - Casa madeira cl3 quartos - Próx. Angeloni - R$

220,00
Cód, 613 - Casa mista cl 3 quartos - Próx. Malwee - R$
250,00
Coo. 614 - Casa de alvenariacl3 quartos - Centro - R$ SOO,OO
Cód. 615 - Casa de alvenariacl suíte, 2 quartos - Próx.
Escola Cristina Marcatlo - R$ 450,00
Cód. 616 - CasaCentral (madeira), 3 qtos, Próx. Angeloni
- R$320,Oü

Apartamentos
Cód. 617 - Ouitinete eil qto - Prox. Breithaupt da Rua

Reinaldo Rau - R$ 200,00
Coo. 62� - Apto. cl2 qtos + dep. Empr,egada no Res. Vaira
-R$350,00
Cód. 627 - Apartamento cl2 quartos - Res. Maguilú - R$

250,00
Cód. 630- Apto. c/2 qtos, no Res. Floresta - Vila Lenzi
R$280,00
Cód. 632 - Apto. cl 3 quartos - início do Jaraguá Esquerdo
-R$300,00
Cód. 634 - Apto cl 2 qtos + dep. Empregada no Ed. Jaraguá
- R$300,00
Coo. 635 - Kitinetes no Ed. Marquarclt, a partirde R$ 180,00
Cód 644 - Apto cl3 qtos - próx. Arroz Urbano - R$ 350,00 s

Salas comerciais
Cód. 658 - Sala comi. cl 20m' ao lado do Jangada - RS
180,00

..

Cód. 660 - Sala cornI. cl 30m' - estacionamento propno
- Center Foca - R$ 300,00

.

Cód. 666 - Sala comI. cl 200m' - Próx. Weg II - R$

520,00
Cód. 667 - Sala comercial eil OOm' - Próx. Ed. Isabella
- R$ 380,00 _

Cód. 671 - Sala comI. c/250m' (incluindo mesanino) na
R. Bemardo Dombusch - R$ 80?:;_00Cód. 683 - Salas comi cl Sam' na R. Jorge Lacerda, a

partirde R$180,00
.

.

Cód. 687 - Sala cornI. cl 90m2 (incluindo mesanlno)
lateral da Marechal - R$ 650,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC
"

PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

CASAS DE ALVENARIA
Ref. 1240 . Centro· sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS 160.000,00 - Parcela
Ref. 1319· Vila Nova - d256m2 -1 suíte + 3 donn., 3 salas.
piscina- RS 95.000,00
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 dorm, próx. ao Theilacker
· RS 28.000,00
Rei. 1353· Próx. Acaraf· C/260m'" 1 suite + 2 dorm. - RS
130.000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz· cl 234m2• sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00
ReI. 1394 - W. Rau· c/2tOm' -1 suite + demais dep. - RS
110.000,00 (quitado)
Rei. 1406 - Vieiras· c/124m'· RS 23.500,00 + linanc. RS
103,00 pl mês -19 anos (S.O. 11.400,00).
ReI. 1423· Czerniewicz· c/124m'· 3 dorm .. RS 27.000,00
+ linanc. R$ 526,00 pl mês -10 anos
Rei. 1430 - W. Rau· cl 160m' . L10. Renascença - RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00 -14 anos
Rei. 1433· Amizade· c/170m'· 3 dorm .. RS 40.000.00 +

finane .• 8 anos RS 109,00
Ref.1434 - Amizade- LaI. Champagnal- c/240m2• 1 suíte
+ 2 dorm. - RS 82.000,00 + linanc.RS 1.300,00 - 8 anos.
Ref. 1453 - Nova Brasília - c/260m2 - cl piscina- 3 oorm.
+ 1 suíte- RS 105.000,00
Rei. 1455· Tila Schuber· cl 100m'·1 suite + 2 dorm.' RS
16.000,00
Re1.1467 -Joäo Pessoa· c/140m'· 3 dorm.' RS57.000,00
Rei. 1469· Amizade· cl 100m'· 1 suite. 2 dorm. - RS
27.000,00
Rei. 1472· Jguá Esquerdo· cl 141m'· 3 dorm.· RS
35.000,00 + linane. CEF . 8 anos- RS 225,00· (8.0. RS
14.800.00).
Rei. 1474· Centro· cl 268m'· 1 suite + 2 dorm. - RS
150.000,00
Ref.1489 - Czerntewice . c/104m2 - 2 dorm. - terreno cl
596m'· RS 35.000,00
Ref. 1491 - Estrada Nova· próx. Rodeio - c/70m2 (em
construção)· 3 dorm.' R$13.000.00
Rei. 1494 . W. Rau . xl 141.39m" suite + 2 dorm. - RS
70.600,00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa c/80m2 + i casa c/63m2
· terreno cl 45.333m'· RS 58.000,00
Rei. 1497· Vila Rau· cl 100m'· 1 suite. 2 dorm .. RS
9.000,00 + linanc. HSBC· RS 374.00·20 anos

Rei. 1505· Centro- c/260m'· suile + 3 dorm.. RS 83.000,00
Rei. 1513· Jguá Esquerdo· c/209m'· 5 dorm .. 2 bwc. dep.
emprego c/ bwc- RS 24.000,00 + financ. RS 311 ,00·12 anos

Rei. 1516 . Jguá Esquerdo· cl 180m'· 3 dorm .. RS
30.000,00
Ref. 1517 - Amizade- rJ230m2 - 3 darm. - terreno cl 420m2
- RS 18.500,00 + Imane.
Ref. 1522 - Czerniewicz - c/203,92m2 - 2 suítes - 2 dorm.
· RS 140.000,00
Rei. 1524· Vila Nova . cl 221 m' - 5 dorm .. 2 bwe . RS
65.000,00
Rel.1531· Amizade-C/160m'·suite+2dorm. ·RS95.000,OO
Rei. 1534· Vila Lerul. cl 85m'· 3 dorm .. RS 32.000,00
ReI. 1535 -Ilha da Figueira· c/248m'- 1 suites + 2 dorm.
· terreno cl 1.200m'· RS 110.000,00
Rei. 1543· Vila Lenzi· c/50m'- 3 darm.' RS 11.000,00 +

finane.
Ref. 1544 - Vila Lalau - d 115m2- 3 darm., terreno d 490m2
· RS 55.000,00
Ref. 1547 - Czerniewicz - c/120m2 - suite + 2 darm. -

terreno c/435m' . RS 55.000,00
Ref. 1548 - Rua Joinville (lateral) - c/98m2 - terreno cl
525m'· RS 40.000,00
Rei. 1551 . Barra c/58m'· L10. Ouro Verde- RS 19.000,00
Rei. 1552· Amizade - L10. Champagnat· sobrado (em
eonst.) c/200m'· 2 suites + 2 oorm. RS 145.000,00
Rei. 1553 - Rio Molha· cl 96m'- próx. Gruta- 3 dorm.'
terreno c/500m' . RS 13.000,00
Ret. 1554 - Vila Lalau - cl 180m2 - 5 dorm., 3 bwc, terreno
cl 420m' - R$ 55.000.00
Rei. 1556 -Ilha da Figueira - C/90m'· 3 dorm .. RS 25,000,00
Ref. 1557 - Vila Rau - c/90m2 - 3 dorrn, - terreno c/845m2
· RS 22.000,00 + finane. 21 anos - RS 143,00
Rel.1563· VilaNova· c/140m'· suite +2 õorm.. RS 75.000,00
ReI. 1565· centro- cl 239.19m'· 3 dorm .. 2 bwc. terreno
cl 560m'· RS 160.000,00
Ref. 1566 - Centenário - sobrado cl 350m2 - suíte + 2 dorrn.
· R$ 100.000.00
Ref. 1568 - Centro - cl 140m2 - 4 dorm, - 2 bwc - terreno cl
558m' - RS 130.000,00
Ref. 1571 - Guaramirim - cf 110m2 - 2 dorm. - toda murada
· RS 26.000.00
Rei. 1580 - São Luiz cl 100m'· 3 dorrn.> RS 30,000,00
Ref. 1587 - Vila Lenzi c/149m2 - suíte + 2 dorm. - RS
50.000,00
Ref. 1590 - Amizade cl 120m2 - suíte + 2 dorrn. - terreno cl
385m' . RS 55.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A - 62 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - cl 110m2 - suíte
+ 2 com- RS 350.00
Ref. A - 65 - Ed. Klein - Centro - R. Barão do Rio Branco.
411 - cl 135m'- surte + 2 darm .. RS 480.00

�
Ret. B - 66 - Casa alv. c/70m2 - Centenário - 2 dorrn - RS

250,00
ReI. B· 67 -Ilha da Figueira· c/108m'· 3 dorm- R. Campo
Alegre. 272 . RS 280,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C - 6 - Centro Médico Odontológico - Centro - rJ 70m2
· RS380.00
ReI. C - 24 . Baependi - R: Adélia Fischer. 711 . c/160m'
· 2 bwc . RS 600.00
Ref. C - 26 - Rua Joinville - c/73m2• sala - cozinha - 2bwc
- RS350,00

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
APARTAMENTO

Ref. 4080· Ed. Dâmarys - Czerniewicz - 1 suíte + 1 darm.
. RS 40.000,00
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suite + 2 dorm. - Czerníewrcz
. cl 1 03.95m'· RS 48.000,00
ReI. 4101 . Ed. Verona- 2 oorm.. Czemiewicz- RS 35,000,00
ReI.4106· Ed. Juliana·Centro·l suite+2 dorm. - RS52.000.00
Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine- Vila Baependi - cl 147m2
·3 dorm. - RS 48.000,00
Ref. 4110 - Aptos. c/1 suíte + 2 oorm. Czernoewicz·
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a combinar).
Rei. 4114· Ed. Horteneta- Nova Brasilia - cl 142m'- 3
darm. - RS 58.000,00
Rel.4118· Ed. Maguilú ·Centro·c/74m'-2dorm. RS 15.000,00
+ linanc. 11 anos - RS 440,00- (S.O. RS 27.000,00)
Rei. 4119· Ed. Carvalho- Centro - cl 198m'- 5° andar-
2 garagens - RS 105.000,00 (mobiliado)
Rei. 4126· Ed. Amizade- Amizade· 3dorm.' RS 15.000.00
+ linanc. CEF 15 anos RS 370,00 - (S.O. RS 28.000,00)
Ref. 4127 - Ed. Dämarys - Czerniewicz - c/110m2 -suíte
+ 2 dorrn .. RS 45.000,00
Ref. 4136 - Ed. Petúnia - Nova Brasília - 2 dorrn., 2 bwc,
cl jogo de cozinha- RS 56.000,00
Ref. 4139 - Ed. Barão Rio Branco - Centro - c/145m2,
suite + 2 dorm .. 2 bwc- RS 55.000,00
Rel.4141· Ed. Mathedi· Nova Brasllia· 3dorm. -RS37.000,00
Rei. 4144- Ed. Vila Nova C/89m'· 3 dorm. RS 20.000,00
+ financ. RS 540,00 - 10 anos
Rei. 4148· Ed. San Raphael· Nova Brasflia- e170m'- 3
dorrn .. RS 16.000,00 + linane. RS 322,00·18 anos

Rei. 4150· Ed. Fragata· Jguá Esquerdo - C/90m'· suite
+ 2 dorm. - RS 21.500,00 + financ.

.1;j!;}1'·]�13;tí3M®·111,;t.}...
Rei. 3023· Estrada Garibaldi- chácara cl 184.800m"
casa alv. - água corrente - pastagem - rancho- a 13km do
centro- RS 75.000,00
Ref. 3024· Chácara cl 40.000m2• Corupá - casa, rancho,
pastagens· RS 18.000,00
Ref. 5015 - Sala comi cl 61 m2 - Centro - Ed. Chiodini -

Calçadão- RS 28.000.00
Rei. 501�· Sala comi c/29m'· Vila Nova· Cond. Ed.
Alberto Marangoni . RS 12.000.00
Rei. 7008· Estrada Nova- 1 galpão (inacabado) cl 320m'
+ 1 galpão (pronto) c/200m'· RS 25.000,00
Ref. 7010· Galpão alvo c/144m2 - semi acabado - Nereu
Hamos- RS 15.000.00

PRAIASEOUTRASPRA AS:
ReI. 2030 . c/288m'· São Francisco do Sul· RS 6.500,00
Rei. 2038 . Penha - Terreno cl 5.257m' - ao lado do Beto
Carrero - RS 20.000,00
Rel.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.Itarnbé- apto c/60m'
· clmobilia- RS 38.000,00
Rei. 4140· Ed. Caprlsorrento- Praia Itapema . c/SOm'·
semi-mobiliado- RS16.000,00

CASAMISTA
Ref. 1549 -João Pessoa - cl 116m2 - 3dorm. - AS 27.000,00
Rei. 1574· Rio Molha· c/86m'- 2 dorm .. RS 1 0.000.00
Ref. 1589 - Santa Luzia - c13 dorm. - terreno cl 450m2 - RS

11.000.00

TERRENOS
Rei. 2130 . CI 1.940m' . Vila Lenzi . R$ 90.000.00
Rei. 2147 . 7.805m' - Centro- Prôx. Kolhach· RS 195.000.00
Rei. 2150 - C/450m'· Em Irente ao Salão Amizade· RS
7.000 + 12 x RS 584,00
Rei. 2155 - cl 618.30m'· Lot. 810. Antônio- Nereu· RS
9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
Rei. 2192 - c/4.658m'· João Pessoa - RS 50.000,00 + 50

meses de RS 1.207,00
.

Rei. 2195· C/560m'· Llo. Campo Sampiero- RS 19.500,00
+ 16 parcelas de RS 349,24
Rei. 2199· e1729m'- Trevo Weg II· Rua Joinville - Lugar
alto. plano- RS 38.000,00 saldo parcela até 24x
Rei. 2213 - C/450m'· Schroeder 1- RS 5.000,00
Rei. 2214· c/562m' -Jlha da Figueira - RS 8,000.00
ReI. 2218· c/688.50m" Llo. Sto. Antonio· RS 9.000,00
Rei. 2221 . c/569.68m" centre- RS 25.000,00
Rei. 2224· cl 392m'- Lot. Centenário· RS 18.000.00
Ref. 2228 - d500m2• Nova Brasília - próx. MóveisGemes
· RS 53.000,00
Rei. 2233· c/642.53m" Czerniewicz - RS 27.000.00
Rei. 2237 - C/439m'· Lto. Centenário- RS 7.000.00 + financ.
Rei. 2238· c/2.598.75m" Três Rios do sor- RS 25.000.00

_- ReI. 2240· c/486.33m" Ilha da Figueira - L10. Divinópolis
· RS13.500.00
Rei. 2242· c/471.96m" Vila Nova· RS 25.000,00
Rei. 2246 . cl 465m'· Ilha da Figueira· L1o.Piazera I . RS
9.000.00
Rei. 2247 . cl 604m'- Ilha da Figueira· RS 15.000,00
Rei. 2248 - C/2.475m'· Vila Lenzi- RS 17.000,00
Rei. 2250· c/319m'- Amizade - RS 10.000.00
Rei. 2252· c/400m' -Jlha da Figueira· em Irente Indumak
· RS 19.000,00
Rei, 2253 .c/446m'. São Luls- Lto.mperaoor- RS 10.000,00
Rei. 2254· cl 450m'· Chico de Paula- próx. Menegotti
lndustrial- RS 5.000,00
Ref. 2257 - cl 3.500m2 - Barra - próx. Seminário - RS
125.000.00
Rei. 2265 - cl 816m'· Vila Nova . RS 55.000,00
Ref. 2268 - cl 900m2. Centro, pronto para construir -

Schroedei - RS 12.000,00
Rei. 2273· cl 343m'· João Pessoa - Uo Itapocuzinho - RS
12.000,00

Vila Lalau - cl 205m2 - suíte + 2 dorm. - 3 bwc
- terreno cl 490m2 - R$ 130.000,00

Prédio comI. e resld. d 426m2 - R. João Planichek,
1587 - R$230.000,OO - Aceito imóvel demenorvalor

Centro - d 156rl)2 - suíte + 2 dorm., saladsacada
e demais dep. - R$ 38.000,00 (sinal) + pare.

Ilha da Figueira - cl 111 ,56m2 - 3 dorm. 2
bwc - l.to. Bruns - R$ 59_000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APTOS
EM

CONSTRUÇAO

Edlflclo lower ç�nter - Rua
João Marcatto. esquina com

Clemente Baratta
- Apto. n° 703 e 1103: suites + 1

qto e demais dep. - Entrada a

partir de R$ 32.370,00 e assumir

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.

Residencial Amaranthus Rua
Adolfo Sacari - Lateral da Rua

Amazonas (SCAR)
- Apto nº 301 e 501 (de pro
priedads do Condomínio), cl

306,00m2, com suíte + 2 quartos,
dep. empregada completa, e
dernais.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.

Residencial Don Lorenzo
Rua Marina Frutuoso esg.
com Rua Leopoldo Malheiro

- Apto. tipo 4, cl 1 suíte + 2

qtos ou 1 suíte + 1 qto e

demais dep., todos têm
sacada ci' 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.,\r;1 1 vaga
.

de garagem - Entrada de R$
29.337,50 e assumir parcelas
de condomínio -de construção
de {789 Cub's (827,02).

Condomínio Residencial

Phoenix - Rua Barão do Rio
Branco

- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagàs 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
churrasqueira, dep. empregada,
2 garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total incluindo
acabamento diferenciado - R$

125.000,00

Re'sidencial Amaryllis. Vila
Nova - Aptos novos com

sacada cl churrasqueira, 1

vaga de 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 ci

piscinas, lagoas, antes da gruta
- R$ 180.000,00

Apto cl 2 quartos e demais
dep. - Rua Marina Frutuoso 909

- Centro - R$ 53.000.00

Casa em alvenaria cl 150m",
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 CI <' 10m',
Água Verde - R$ 120.000,00

TERRENOS

- Terreno cl 43.689,00m2 - Rua
Joinville, próx. Persianas Engler
- Terteno 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.
Emmendöerfer, próx. ao Colégio
Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada.
- 2 terrenos cl área total de 804,00m2
- Lateral da R. Bertha Weege, em
frente Colégio Antônio E. Ayroso -

R$ 7.000,00 (cada um)
- Terreno cl 450,00m2 - Loteamento
Versailhes - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lateral da
José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$
10.500,00
- Terrenocl21.000,00m2- Barrado Rio
Molha, a 500 metros da gruta - R$
25.000,00
- Terreno cl364,00m2 - R. Erich Sprung
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cl 510,00m2 - Lot.

Renascença - R. Pref. José Bauer - Vila
Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m2 - Lot. Henascen-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 378,00m2 - 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, salalcopa,
cozinha e banheiro - Schroeder, em
frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's e demais
dep. - Rua Eleonora Satler. Pradi,
307 - Ed. Antúrio
- Apto. cl 2 qtos e demais dep. - Rua
Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster

(Fundos do Angeloni) - Centro - R$
53.000,00
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais
dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed.
Schiochet
- Apto 1 quarto e demals 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 churras
queira., 2 vagas Gle garagem), pré-

. dio com salão de .testas e piscina.
- Aptos no Cond. Res. Amaryllis - Rua

Ângelo TorineIli, Vila Nova (1"
locação), com suíte + 1 ou 2 quartos e

demais dep., sacada cl churrasqueira,
garagem e box para depósito.
- 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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NÃo

F1QUE
SONHANDO

ACORDADO ...

Aproveite as

opo rtu n idades

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

A HUMANA URGENTE DISPÕE DAS SEGUINTES VAGAS:

TORNEIROMECÂNICO
VENDEDORIBALCONISTA (Tecidos e Confecções)

CORTADOR (3° grau)
INSPETOR DEQUALIDADE

FUNILEIRO

AÇOUGUEIRO (C'orri experiência)
TECELAO (Para Guaramirim)
CORRETOR DE IMÓVEIS

AUXILIAR DE PRODUÇÁO (2° Grau)
LOBORATORISTA

VENDEDOR INTERNO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÁO
PROFESSOR DE INGLÊS, ALEMÁO, ITALIANO

VENDEDOR EXTERNO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÁO PARA

AS REGIÕES DE BRUSQUE E FLORIANÓPOLIS
OPERADOR DE TELEMARKETING (Inglês básico)

GERRENTE DE LOGÍSTICA
-

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 - Fundos - ex. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 37J -4311 - FAX (OXX)47 372-1091 hunlana@llll111ana.conl.br wWw.hulllana.conl.hr

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

HUMANA URGENTE

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

APARTAMENTOS com 250,78m2 e 267,46m2
.

* Suíte Master com banheira de* 2 (duos) vogas de garagem
* 2 (dois) quartos
* Solo estar/jantar
* socado amplo com churrasqueira
* BWC Social
* Área de serviço

hidromossogem
* Lavabo
* Copo/cozinho
* Dependência de empregado (completo)
* Fino Acabamento

••••••••••

* Prédio com 7(sete) andares
* Localização privilegiado
* 2 (dais) apartamentos por andar
*

Apartamento de zeladoria
* Vídeo porteiro

m * Área de ployground
* Garagem paro visitantes
* Porteiro eletrônico puro garagens
* Elevador.
* Esquadrias de alumínio onodizado bronze
* Incluindo área comum e garagens

CRECI934-J

• Localização Privilegiada • Conforto. Comodidade. Requinte
Estágio atual das obras O CONDOMíNIO

Incorporação: Marcolino Cipriani
-

CONSTRUÇAO E VENDAS

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

Fone/Fax: 370-0919

08S: Incorporação
registrada no cartório de
imóveis sob número
R2-35859

DUAS COBERTURAS DUPLEX COM PISCINA INDIVIDUAL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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VEíCULOS NOVOS

E USADOS,

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

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

Jaraguá do Sul, 13 de novembro de 1999

Renault Clio, mais um popular nacional

Agora, você liga � o Posto Mime

,entrega água onde você quiser

A segunda geração do

pequeno da marca

francesa, tem no

desenho um de seus

principais atrativos,
sendo que nada de
linhas retas e

antiquadas. Curvas
acentuadas fundidas a

cantos vivos, segundo
as tendências mundiais

. I

de estilo, transmitem a

sensação de um carro

musculoso e robusto,
que vem sendo

perseguida pelas
reestilizações de

projetos mais antigos,
como o do Chevrolet
Corsa. No motor, o

propulsor é uma
novidade brasileira,
criada a partir de uma

unidade motriz de 1,2
litro e oito válvulas que
equipa o Renault

Twingo. Compensando
o baixo torque

adquirido, a caixa de
câmbio teve suas

relações bastante
encurtadas, resolvendo
o problema da força nos

regimes mais baixos. O
consumo, que deveria
ser o mais penalizado,
manteve a boa média de
16 km/I. A partir dos
120 km/h, o motor faz
sentir a falta de uma

sexta marcha. Mas a

Renal t colocou no

popular a missão de
dobrar a

representatividade da
marca dentro do
mercado brasileiro,
criando uma preferência
no segmento 1.000. Mas

para competir com os

nacionais que são mais

potentes, a Renault
apostou na robustez e

segurança. O carro é

composto por uma série
de equipamentos:

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.,.®�IJBSD
11����'
Telefone: (047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
I

L__B_a_r_r_a_d_o_R_I_'o_C_e_r_r_o_-_J_a_r_ag_u_a_'d_o_S_u_1_-S_C --"

o interior possui 70% de nacionalização, passará a ser de 85% no segundo semestre de 2000

painel bicolor, vidros
verdes, bancos
dianteiros e traseiros
com encosto para
cabeça, rodas aro 14",
airbag duplo de série
com sistema de retenção
programada, barras de

proteção lateral, sistema
de frenagem com

compensador variável,
bancos antimergulho,
caixa de ferramentas no

porta-malas, entrte
outros. Toda essa série
de equipamentos
compõe todos os

modelos, desde o mais
básico. O carro vem com

duas versões de

motorização, 1.0 e 1.6,
cada uma delas com dois

pacotes de equipamentos
e oferecidas apenas com

quatro portas. O modelo
mais completo vem com

motor 1.6, que só pode
ser visto com o propulsor
de maior cilindrada,
incorporam-se ar

condicionado, travas e

retrovisores elétricos, CD
player, rodas em liga
leve e direção hidráulica
com volante regulável
em altura. O preço ainda
não divulgado, deverá
ser em torno de R$ 15

mil, a versão básica, para
que os planos e as metas

da Renault sejam
alcançados.

DIALOGO
F c:::>m E9n 1- c:::> f'...A E9 rc::: c:r:a n 1- i I

Age?te;� ;FfnÇ1J;Jstrio :Ei '.

voc§:/g:�e
. -,

Q seu veículo
e�ip;ifeé'fra' f0'ç6o.
(F' / 2iê�b� �;';'f'OJ? 36. "ezes com prestoç?;�'fi�as.

.

oseQYeJf�lo, fin;�:���.o;�\�;;

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

Revendedor exclusivo

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

I

._------------------------------------------------------------_-----------------------------

/'
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2-VEíCULOS CORREIO DO POVO

370.-2022

JARAGUÁ DO SUL, 13 DE NOVEMBRO DE 1999

FO RD

Vende-se Fiesta 4 portas,
ano 97, prata. Tratar:

370-2022.

Vende-se Escort GL,
ano 95, prata.

Tratar: 370-2022.

FORD

Vende-se Verona LX,
1.6, ano 92. Valor:

R$ 7.000,00.
Financiamento em até 24
vezes tratar com Fábio
Tratar: 993-0867.

Vende-se Escort GL 16v,
ano 96/97, azul,

gasolina.
Tratar: 370-7166

VOLKSWAGEN
Vende-se Sentone GLS,
completa, 4 portas,

I
ano 92, prata.

Tratar: 370-2022.

Vende-se Fusca, ano 78,
bom estado.

Valor: 1.900,09.
Tratar: 371-6238.

CHEVROLET

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

Chevette Ouro Preto,
ano 88/89, branca,

qosolino.
Tratar: 370-7166.

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

370-2022.

Vende-se Omega
Suprema CD,

completíssimo, painél
digital, teto solar. Valor:
R$ 16.000,00. Tratar:
275-2452 ou 975-2394

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
FORD
KA 97/98 CINZA GAS.
FIESTACLX 16V 97/97 VERMELHA GAS.
ESCORTGl16V 96/97 AZUL 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.
CORCEL" 82/83 BRANCA ALC.
CORCEL" 78/79 AZUL GAS.
JEEP 62/62 AZUL GAS.
GM
CHEVETIE OURO PRETO 88/89 BRANCA GAS.
CHEVETIESE 87/88 VERMELHA GAS.
OPALA COMODORO 86/86 DOURADA GAS.
MONZA HATCH SUE 82/83 BEGE GAS.
VOLKSVAGEN
GOLCLl1.8 96/96 PRATA. GAS.
PARATI GLS 1.8 89/89 PRATA A..LC.
SANTANACS 85/86 PRETA ALC.
PASSATSURF 79/79 CINZA GAS.
BRASILlA 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.
UNOELX 94/95 PRETA GAS.
TOYOTA
COROLLADX 95/95 BRANCA GAS.
MOTO
NX200 97/97 AZUL GAS.

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

Compre sua
" I

moto com

�®�
de entrada �

para 20/12/99T��
Brinde prestações

�®U�
fixas

de combustível

C[.•� Regata
1I000JlA ' Motos
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

[J?](JJ)/}[]ß!?f]J)
Veículos

GOL 4 PORTAS COMPLETO 98 AZUL

PARATI COMPLETA 98 AZUL

UN04 PORTAS 97 ßORDÔ
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

PASSAT 95 GRAFITE

ESCORTGL 95 PRATA

GOL GL 93 BORDÔ
UNO MILLE 93 CINZA

KADETT 93 VERDE

KADETT 93 PRATA

MONZA 93 AZUL

PARATI 93 VERDE
SUPREMA CD COMPLETÍSSIMA 93 PRATA

SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

PRÊMIOCSL 92 BORDÔ
PARATI CL 1.8 92 BEGE

APOLO GL 91 GRAFITE

MONZASLE 90 PRATA

GOL GL 89 PRATA

VERONAGLX 90 VERDE

SANTANA QUANTUM GLS 89 PRATA

SANTANA 4 PORTAS GLS 89 GRAFITE

GOL 87 BRANCO

CHEVETTE 87 BRANCO

PRÊMIOCS 85 BEGE

FUSCA 76 BRANCO

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

SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES
......

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

lVIoto· Peças
. ACESSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS
Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi .

Fone: Jaraguá do Sul - SC

NA MAR Io F I C I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

-t;Ulllt:IID 24 IIDR.
372·3210 I 975-0109

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

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL! 13 DE NOVEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO VEíCULOS -3

I : : 'EMMENDOERFER 11
[HEVRDlET COM. DE VEíCULOS 371.3655

tutta Ia gente
t r

..
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4-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 13 DE NOVEMBRO DE 1999

Fiat Marea, motor 1.8 de 16 válvulas IN O V I D A DES
M--------------------_

o Marea acelera de O a 100 km/h em 9,8 segundos, e 196 km/h de velocidade máxima

Lançado em 1998, o Fiat Marea
nunca teve um preço agradavel,
apesar de oferecer um desenho

arrojado e um motor potente.
A preucupação maior da Fiat

.

esta nas vendas do automóvel,
vendendo de janeiro a agosto
apenas 12.779 unidades,
enquanto o Vectra, o principal

. concorren te, vendeu 27.563
unidades. A {mica mudança
está sob o ca pô e ocorreu

apenas na versão básica, sendo
que as outras versões (ELX,
J-ILX e Turbo) não sofreram
alterações. Agora a versão

básica vem com motor 1.8 de
16 válvulas, importado da

Itália, diferente do motor 2.0
de cinco cilindros que continua

equipando as outras versões.
Além da economia na hora de

comprar o Fiat Marea, irá
economizar também na hora
de encher o tanque, faz 10,1
km/l na cidade e 15,2 km z'! na
estrada. O segredo do motor

italiano está na tecnologia. O
coletor de admissão (distribui a
quantidade certa de ar para a

mistura com a gasolina) é

variável, sendo que o coletor se

adapta de acordo com a

situação. Se estiver na cidade, o
coletor se alonga, garantindo
agilidade fto trânsito e mais

força nas arrancadas. Na
estrada, o coletor se encurta,

privilegiando a potência do
motor. Outra diferença é o

peso do coletor, todo
construído em plástico, reduz
40 quilos do peso total do
veículo. Com isso, o motor 1.8
de quatro cilindros e ]6

válvulas, desenvolve os

mesmos 127 cavalos que o

motor 2.0, das versões mais

requintadas. O carro dispõe de

direção hidráulica, sistema
antifurto e volante regulável,
sendo que sai por R$ 27.514, no
total, R$ 500 a menos que a

versão anterior do SX.

OcupêAstra
-

Cerca de 15 cm mais comprido e 3,4 cm mais
baixo do que seus irmãos, o Astra esportivo

tem um visual mais parrudo do que as

versões sedã e hatchback, vendidas no Brasil.
Mas a grande diferença do Astra Cupê está
sob o seu capô: um motor de 2litros e 190
cavalos turbinado, capaz de acelerar de O a

100 km/h em apenas 7,2 segundos, sendo queI

a velocidade final atingida foi de 240 km/h.
Contará também com controle de tração e

estabilidade de série.

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

_�.,
....
.,

\
•i/

....•.�
..

LATOARIA E PINTURA
I
OFICINA

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

DE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

18 - BARRA DO RIO CERRO
• Lote com 332,00m2, no Jardim Roeder, 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
:�� .

•• • • • l' • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..

O�)ll-?@.;VO }.�.����.�. ��.��.�'..l.�.�� .�.?Y.���.��.��.! ?�? ���??I�!���.?�. � _9

CRECI934-J

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

Rua Padre Francken, 253

Engétec Engeteo VENDE
· .

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

: - R$ 45.000,00
I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

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

• Telesc � Ótima localização - Valor R$ 70.000,00
·

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

• 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. Isabelia, com 1 suíte + 2 quartos, garagem· R$ 65.000,00
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

: 6 ·ILHA DA FIGUEIRA
• Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 100,00m2 de área construída em terreno •

: de 390,00m2 • R$ 35.000,00 • Negociável
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

• 7- ILHA DA FIGUEIRA· LOTE

: Terreno próximo City Figueira/Bruns - 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"(também chamado Loteamento "Bruns"), terreno •

•

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

• 40.000,00
.

.

\ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ii •• �

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

: 37.000,00 - Bairro Água Verdeà .R$ 20.000,00
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

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

: , .. � ..:
• 11-ÁGUA VERDE
• Rua Leopoldo Maier, stt«, casa em alvenaria, com 3 quartos e demais dependências - R$ •

•

37.000,00
II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e e • e e e e ...

• 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)
, • e e • • e • e • e • • • e • e • e e e • • e • • e e • • e • • • e e e e e • • e e ,
•

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.
� • • • • • e • • • • • • • • • • • • .' e e • e • • • • • • • • • • • e • • e • • • e �
• 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)
.. e • • • • • e • • • • • • • .' • • • • • • • • • • • • • • e • e • • • • • • • • • e �
: 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
� • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

• 16- AMIZADE
: Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio Residencial •

: Amizade - Totalmente quitado - Valor R$ 38.000,00
: • • • • • • • • li • • • • • • • e • • • e • • • • e e e e '. • • • e.. • • • • • • �._.:
• 17. AMIZADE
: Casa em alvenaria com 255,00m2 de área construída - R$ 116.000,00 •

e • e •••••••••••••••••• e ••••••••••• e ••• e •
'
••••••••••••••• ' ••••

• 19- BARRA DO RIO CERRO
• Terreno com 1.636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
•

- Preço R$ 16.000,00
, • • • • • • • • • • • • • • • • e • e • e • e • e •• e • • • ••• e • • • • e e • e·

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

• 45.000,00
• e e e e • e e e e • e e •••• e e • • e e e • e • • • e e •••• e • • • ••••• e

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

: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••
e

• 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)
� e e e e e • e • e e e e e e • � • e • e • • • • • • • • • e • • • • • • e e ••••• e

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

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

sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)
.

'eeee.ee'e.e.eee�ee ••• e.eee •• eee.e •• e •• ee ••• e·

• 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
.. • • • e e e •• e e • e e • e e e e e e • e • e • • • • • • e • e e e e e • e e e e

• 25- VILA LENZI
• Casa em alvenaria com 170m2 em terreno com 678,50m2, na Rua Vitor Rosemberg nº 295
• - R$ 69.000,00
, • e • • e e • • • • • • e • e e e'. • • e • • • e_ • • • • • • • • •••• e •••• ,

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

.\ • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I
· .

• 27- VILA LENZI

• Casa em alvenaria, com 70,00m2, locallzada na Rua Francisco Zacarias Lenzi, n° 500 no
• valor de R$ 31.000,00
� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• e e e • e e •

•

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

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

• 30- JARAGUÁ ESQUERDO
• Lotes financiados, R$ 2.000,00 entrada saldo em 50 meses

, • • • • • • e e • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,
• 31- NEREU RAMOS

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

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

• 33 - VILA LALAU
•

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

· 34 - JOINVILLE - Área Rural
: ••••• e ••••••••••••••.••••••• e

0

•••••• e e •••••••••••••• e • e ••• e ••••••••••••••••.•• ! ••••• e •••••••••••••••••• e ••••••••••• e •• e

• •••••••••••••••••••••
_
•• e • e •••••••••••••••••••• e ••• e e •••• e

· Fazenda com 11.000.000,00m2. Vale com 4,5 Km (aproximadamente) cortado ao Centro pelo Rio:
·

Cubatão, riquíssimo em nascentes, com 70% de mata nativa, contendo 'eetredes. Ótima área pere:
·

TURISMO ECOLÓGICO. Grandes extensão de jazidas para extração de SAIBRO, e êxtração de:
/ .

madeiras até B.000m3. Preço: R$ 440.000,.00 (à combinar) .
·

.
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CH:ive
Casa alvenaria, prox, Sociedade
Amizade, com 100,00m2, 2 qtos, sala,
cozinha, lavanderia, bwc, garagem -

R$ 35.000,00

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

Fone: (047) 372-1594
CRECI612-J

VENDE

Aproveitem ótima localização central, Rua J040
Marcatto, próximo Posto Mimei Reinoldo Rau
com 01 e 02 qtos e demais dependências,
condições depagamento direto com a construtora

Ultimas Unidades - Edificio Klein - Rua Barão

do Rio Branco, esquina com Rua Ferdinanda

Pradi, com 1 suíte, 2 qtos, sala + copa, cozintia,
bwc, lavanderia, garageni; churrasqueira na

sacada e coletiva. Condições depagamento direto
com a construtora

Aproveitem - Aptos Edijicio
Mathedi II, Rua João Pla
nincheck - Nova Brasília. Com 3

qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem, condições de pagamento
direto com a construtora

Apto Edificio Isabela - Proc.
Gomes de Oliveira, COIII 1

suite, 2 qtos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, bwc,

garagem, entrada - R$
30.000,00 + financiamento

Casa 110 bairro Czerniewicz,
com 224,00m2, 1 suíte, 2 qtos,

demais dep., garagempl 2
carros, garagempl 3 carros -

Aceita entrada +parcelamento

Vende-se loja completa, com todo o estoque
naRua Procópio Gomes de Oiveira.prôximo
Banco Itaú. Valor R$ 45.000,00Casa alvenaria Ilha da Figueira,

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

garagempara 2 carros, com [00,00m2,
terreno com 600,001112 (casa nova} -

R$ 35,,000,00 negociável

LojaMateriais de construção em Corupâ com
terreno de 1. 750,00m2 (35150), com estoque,
várias construções; máquinas. Valor

negociável.

Casa mista Estrada Nova com

113,00m2 - Entrada R$
15.000,00 + financiamento de

N$143,00 mensais

Sobrado alvenaria iuacahado com

200,00m2, 1 suíte, 2 qtos, dentais dep.
, sala comercial térreo - R$ 40.000,00
- Aceita trocapor sítio

Casa alvenaria São
. Luiz - Próx. Urbano
com 135,00m2 - l

suíte, 2 qtos, demals
dep. terreno com
380,00m2 - R$
35.0000,00
negociável"DISPOMOS DE TERRENOS COMERCIAIS, NO CENTRO DA CIDADE."

Imobiliária Menegotfi ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI W 550-J

Qua Barão do Qio Branco, 553 - ,oala 1 - Jara8uá do óul

f{f:
VENDA

AaocIaçãodaslrnobNllal
deJaraguádoSul

CASA EM ALVENARIA

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$ 28.000,00 E ASSUMIR
FINANCIAMENTO

I

TERRENO

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

IMOVEL COMERCIAL

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

R$ 60.000,00 - NEGOCIÁ VEL ,

CASA EM ALVENARIA
R. LEOPOLDO
VELOSO, 58 - VILA
LENZI
03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
VALOR R$ 47.00Q,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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371-7931 COMPRA
VENDE

ALUGA
Girassol

IMÓYEIS
Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA
CRECI8489

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

CASAS

• Casa em alv. com 70m2 (lote com 430m2),
próximo Juventus - R$ 10.000,00 entrada mais R$
180,00 (mês/1 O anos)
• Casa em alv. com 80m2 - Lote 424m2 - Bairro
Chico de Paula - Próx. São Judas R$ 18.000,00 -

(Aceita casa já financiada)
• Casa madeira 70m2 (Lote 340m2) - Próx.

Hospital Jaraguá - ótimo lote R$ 20.000,00 - Estuda

proposta
• Casa mista 80m2 (lote 518,00m2) Schroeder
próx. Mariso113.000 + 150,00 (mês). Aceita troca
por lote em Jaraquá

• 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

,

GIRASSOL IMOVEIS COMUNICA AOS
• Casa alvenaria
125m2 (3 quartos).
Lote com 390m2 -

Bairro Vila Rau -

Próx. Escola Julius
Karsten - R$
27.0,00,00

,

SEUS CLIENTES, QUE EM BREVE ESTARA

ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
,

RUA CEL. PROCOPIO GOMES DE

OLIVEIRA, 654 - PRÓXIMO CENTRO

EDUCAIONAL CANGURU

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

Fone (047) 371-2507

Vende-se telefone 372

Valor a combinar.

Tratar pelo telefone 371-5829

TERRENOS
• Vende-se 3 lotes ao lado do Salão Amizade - lote n° 55 c/854m2 - lote n° 65 c/402m2, lote n" 66

c/416m2 - a partir de R$ 13.000.00 - Aproveitam lotes especial.
• Vende-se próximo a atual Prefeitura na Rua Leocádio C. da Silva. contendo a área de 13.50m x

29m. total de 391.50m2 - Preço de R$ 20.000.00 (negociável).
• Terrenos na Rua João J. Ayroso, a partir de R$ 25.000.00 - negociáveis.
• Terrenos na Ilha da Figueira pronto para construir galpões industriais - barbada - aproveitam.
Aceita-se carros.

• Terreno próximo a Vila Rau a partir de R$ 15.000.0 - negociável - aceita-se carro.

• Terreno próximo a atual Prefeitura com 2.489m2 - Preço de liquidação R$ 17.000.00 - parcelamos.
• Terreno na Barra do Rio Cerro na Rua Albano Pradi com 5.000m2 bom pura galpão lndustrial,
etc. - Preço R$ 45.000.00
• Terreno no loteamento Siwert - lote n° 10 - Pronto para Construir - R$ 12.000.00 próximo da
Malwee.
• Terreno próximo ao Salão do 25 de julho sentido Garibaldi. pronto para construir - R$ 9.000.00
- Negociável - Aceita-se carro - Barbada.
• Terreno de I OOx 100 - área com água corrente semi-arborisado, com plantações de palmitos,
etc. excelente para uma residência - R$ 40.000.00 - negociável.
• Terreno loteamento Enke, próximo a Tritee - preço R$ 13.500,00 ou parcelamos.
• Terreno no loteamento Satler - lotes a partir de R$ 11.000.00 - parcelamos.
• Terrenos no loteamento Roeder a partir de R$ 4.000.00 - parcelamos.
• Terrenos próximo a Metalúrgica Lombardi - Alzira Hardt - a 'partir de R$ 6.500.00 - parcelamos
pronto para construir.
• Terreno na Vila Lenzi, com fundamento para 2 salas comerciais - R$ 15.000.00 - negociáveis -

parcelamos.
.

• Terreno na Rua Martin Stahl, esquina com a Rua Pernambuco. medindo 15m x 26111 - R$
38.000.00

Casa defronte ao

Arroz Urbano, 2
pisos - R$ 75.000,00

Barra do Rio Cerro - Lote de
310m2 c/Prédio.

Com salão de 205m2 + bwc,
mesanino, despensa, garagem.
]O Piso - Ap. 190m2 cl 1 suíte c/

hidro, 3 quartos, 2 salas, 2 bwc,
c/ churrasqueira, cozinha,

lavanderia, varanda em volta,
forros e lage.

Preço R$ 140.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RANCHO
IMOVEIS

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

GUARAMIRIM - SC

ir 373-0283
www.ranchoimoveis.com.br

-- --

Cód. 636_- Casa de alvenaria com

103m2 na Rua João Planincheck -

I
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$ 20.000,00.
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$ 17.000,00.
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,gO.
Cód. 643 - Casa de alvenaria com 115m2 - Terreno com

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

R$ 30.000,00.
Cód. 644 - Casa de alvenaria com 180m2 - Jardim São
Luiz - Jaraguá Esquerdo - R$ 50.000,00.
Casa de alvenaria com 130m2 (semi-acabada) mais
lanchonete com 156m2 - Barra do Rio Cerro -

R$60.000,00.

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

Cód. 01- Casa de alvenaria com

170m2 na-Rua Enrique Bortolini,
bairro Jaraguá Esquerdo com 3

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

--'-'; Cód. 633 - Casa de alvenaria com

�",.�ç''!i'iI, I 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).

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

IMÓVEL,CORRETO É COM O CORRETOR

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro Corn.1 Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 372-0153 - 370-7238
CELULAR 973-5097

CRECI 1762-J

Ref. 069- Casa alv.: 350m2, 1 suíte, 3
quartos, sala, copa, cozinha, 2 bwc,
área de serviço- Lot. Versailles
Amizade. R$ 73.000,00

Ref. 036· Casa Alv.: 160m2, 3 quartos,
2 bwc, 2 salas, copa, cozinha, 3

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

Ref. 030· Casa alv.: 120m2, 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área
de serviço, garagem - Iaraguâ
Esquerdo. R$ 45.000,00

I'
I

,n�lt).
• Ref. 008 - Prédio crnl.: 200m2, 2 salas cml., e apto. Rua Bernardo Dornbusch - R$ 100.000.00
• Re!'. 025 - Apto.: 114m2• I suíte. I quarto + dep. Vila Nova - R$ 48.000.00
• Ref. 016 - Apto.: 74m2• 2 quartos. + dep. próx. Colégio Alberto Bauer - R$ 35.000.00
• Rei". 026 - Apto.: 70m2• :1 quartos. + dep. - Edil'. Vila Nova - R$ 9.000.00 ent. + financ.
• Rot". 016 - Casa alv.: 138m2.:1 quartos. + dep. - Vila Lenzi - R$ 53.000.00
• Ror. 084 - Terreno: 35.000m2 - Vila Nova - R$ 50.000.00 ii vista ou R$ IS.OOO.OO + [inane.
• Ref. 053 - Terreno: 338m2 - Vila Nova - R$ 27.000.00
• ReI'. 088 - Terreno: 392m2' - Lot. Ruscka - Jguá Esquerdo - R$ 11.500,00
• ReI'. 074 - Terreno: 338m2 - Lot. Marquardt - Barra - R$ 9.500.00

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

ir 371-8799

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 (quitado)
ou R$40.000,00 (+ financiamento)

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

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

370-7798

Terrenos
Ret 016 - 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$lBO.OOO

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

Ret.OB3 - PiÇARRAS - 23.639m2
_

(77 x 307m) na BR-l0l - R$ 30.000

Ret.OB4 - PiÇARRAS - 350m2 no
Jardim Ser!!ia - R$ 5.000

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

Ret 062 - VILA LENZI- 3814m2 na

Rua Marcelo Barbi - RS 65.000

Ret OB9 - VILA NOVA - 2000m2 em
Lateral Rua 25 de Julho - R$ 15.700

Ref.07B - VILA RAU - 365m2 na
Rua Pref.José Bauer - Loteamento
Renascença - R$ 15.000

- 975-182

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

Bairro Schroeder I - município de Schroeder - 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. 640 - Casa de alvenaria com 179,25m2 - Terreno com

486m2 - Bairro Tifa dos Monos - R$ 32.000,00.

I
RESIDENCIAL ÁGATA
Apto. 101 com suíte e dois

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

quartos, pronto para morar. R$
90.000,00.
1100,12m2 de área privativa).

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

www.premierimoveis.com.br

ReI. 087 - CEN1RO Cd'" 1\I'e
narra com 180m2. terreno 774m2. na
Rua Júlio T. C. Mello. próx. à Farmácia
Barutti, com 3 quartos. 2 banheiros.
garagem, demais dependências

Ret. 008 - FtGUEIRA - Casa de madeira
com 60m2. terreno 395m2. no Lai.
nl' IIH \\f1h� RS 25440

Apartamentos

Ret. 076 - BAEPENDi" I\�)dlldll h,}ll!tll-;VIII
100n'. aJmSJàe + 2quartoo. b3rt1eoro. cozrra
sala. áreadesaNic;x:>.rnRuaFrilzBartel, Edifício
ReinokloBartel- RS12.000+ financ.ou troca

Ret. 086- BAEPENDt - Apartamento com
1ron2, aJmSJiIe+2Q.Ja11OS, b3rt1eoro. oozi;I1a,
saIa.áreadeseM;ú.rnRua FrilzBartel. Edfício
Reinaldo Bartel- RS 37.000 + Financ.

ReI. 082 - PiÇARRAS - Apartamento
MobiIiado.aJm""arto,saIa.rozinha,bari:leiro.
garagem e área de serviço, na Rua Manoel
Pinto. a duas ""adras da praia - R$ 20.000 ou
lroca porterrenoem Jaraguá

Ret. 103 - BAEPENDI- Apartamenlo com
100n'.aJmSJde+2quartooR$4.CXXlentrada
+ assumirfinandamento

Salas Comerciais
Ref.073-NEREURAMos-PonioCornercial
com 170m'. próprio para Lanchonele, com
dependênciasparabalcäo.oozinha,dispeI"«I,
banreiros. varandae amplaárea para esIado
nemerto, na Rua LuzSarti 8SQJirn com Rua

André VoHaiini - RS40.000 ou troca

1<, I 100·- PiÇARRAS "I.'

1\1vt;IIcHla com 1361n. terreno 213m"',
com 4 quartos. 2 banheiros. garagem
2 carros. demais dependências - R$
45.000 ou troca

Ret. 072 - VIEIRAS - Casa mista com

120m2. terreno 16.850m2. na ,"ua
M,"'001 r ,Il '''''-I.' RS 35.000

Rei. 012 - VILA NOVA '.' 1<,

alvenaria com 227m2. terreno 859m2.
na Rua 25 de Julho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



���!::?��P.? ���:. ��. ��. ����!':1.��.? .��..1.�?� CORREIo DO POV0 C?��.����I�����. � .1.3

r:iillmobiliária Jardim

�JJaraguá Ltda.cREc,W572-J
OFERTA DA SEMANA

VILA RAU - CASA ALV. C/160M2 - SUíTE + 2 QUARTOS, 2
SALAS, ewc, COZINHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA,
GARAGEM C/ PORTÃO ELETRÔNICO - TERRENO C/360M2
VALOR R$ 90.000,00 ou R$ 65.000,00 (ENTRADA) + FIN.

(C.E.F.)
VENDAS

o 01 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALVENARIA (NOVA) - cl 130m' - suíte + 2

quartos, sala, cozinha, bwe, garagem, toda murada - R$ 65.000,00
o 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA cl 1 suíte + 2 quartos, 2 salas,
garagem pl 2 carros, churrasqueira e piscina - R$ 68.000,00
o 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$ 5.500,00 + FIN. 1 salário
Mínimo - 4 anos.
o 04 - VILA NOVA - ED. AMARILIS, apartamento cl suíte + 2 dorrn., churrasqueira,
sacada cl 145m' - RS 68.000,00
o 05 - CENTRO - Apartamento em eonstruçãoc/128m' - suíte + 2 quartos, cl
garagem - R$ 26.000,00 + fin
o 06 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO NOVO e/80m' - 2 quartos, sala, cozinha,
garagem - R$ 35.000,00
o 07 - CENTRO - APARTAMENTO e/3 quartos + dep. empregada cl garagem -

Av. Mal. Deodoro - R$ 48.000,00
o 08 - JARAGUÁ ESQUERDO - Lot. Juventus - terrenos cl 350m' - R$ 9.500,00
(aceita proposta)
o 09 -BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$145.000,00-
R$ 40.000,00 e outro R$ 32.000,00
o 10 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m' - Loteamento Campo
Sanpiero - R$ 18.000,00
o 11 -VILA LENZI- TERRENO COMERCIAL e/1.200m' (20x60), troca por apto
central - R$ 45.000,00

.

o 12 - CZERNIEWICZ - TERRENO e/2.500m' + casa antiga - R$ 100.000,00
(próx. Hospital Jaraguá)
o 13 - NEREU RAMOS - TERRENOS cl 420m' - R$11.000,00 (Centro)

LOCAÇÃO
o 01 - VILA NOVA - CASA MISTA (Próx. Senai) - 3 darm. cl garagem - R$ 330,00
• 02 - CENTRO - APTO - ED. ARGOS - 10 Andar - 1 suíte + 2 darm., com
dependência, cl garagem - R$ 400,00
o 03 - BARRA DO RIO CERRO - APTO. - LOT. PAPP (Dois) - 2 darm. cl garagem - R$
250,00 ,

o 04 - CENTENÁRIO - APTO - Fundos (WEG II) - 1 darm., sala cl garagem - R$
200,00
o 05 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET -1 suíte + 2 dorrn., cl garagem - R$ 400,00
o 06 - ÁGUA VERDE - CASA ALV. - Nova - 1 suíte + 2 darm. cl Churrasqueira -

R$500,OO
o 07 - VILA LALAU - SOBRADO (FrenteWeg II) 1 suíte + 2 darm. + 2 salas - R$
380,00
o 08 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - 1 suíte + 1 darm. - cl garagem - R$ 300,00
o 09,- CENTRO - ED. JACO EMMENDOERFER -1 suíte + 2 dorm + dep. cl 180m'
- R$ 350,00
o 10 - CENTRO - APTO - ED. PICOLI - 3 darm. cl garagem - R$ 350,00
o 11 - CZERNIEWICZ - CASA MISTA - Próx. Pama - 3 quartos, 2 bwes, cl gaagem
- R$ 280,00

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

Já norou que só é lemorooo

cuern é V�SICO?

STE MOMENTO VÁRIAS

PESSOAS PROCURAM

PELO SEU PRODUTO

ANUNCIE
370-7919 370-7944

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

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

I
TERRENO de 1.540m2 - Rua Amazonas -

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

I CASA 'MISTA ;0:S�:om2 - 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 parco R$ 200,00
CASA ALVENARIA em construção de 98m2
mais casa de Madeira de 40m2 - Ana Paula

I
IV - Lote n° 158 - R$ 20.000,00

LOTEAMENTOS
FINANCIADOS

I
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE

SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT
RESIDENCIAL FIRENSE

I
I

lnforrnativo
Imobili.ário
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 carg�ou encomenda entregue no cliente com previsão de 24hs para as seguintes
localidades:

BELO HORIZONTE - MG
BRASíLIA - DF

RIO DE JANEIRO - RJ
SÃO PAULO - SP

PORTO ALEGRE - RS

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EMPRESARIO!
VOCÊ JÁ 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

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

VENDE E TROCA

CASAS:
CASA DE ALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem p/2
CaITOS, churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE
C/3 RUAS), medindo 888m2. Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.
CASA DE ALVENARIA cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz

Woguel, 138 - Bairro JaraguáEsquerdo. R$ 43.000,00

TERRENOS:
TERRENO cl 504m2 de esquina com vista para omar, água potável de excelente

qualidade. Praia de Itaguaçú - São Francisco do Sul - Valor R$ 18.000,00
TERRENO cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua
223 Max Doering, - Bairro Czerniewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA
DA 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 cl Rua 895 - lot. Heineck
- Bairro Ilha da Figueira - R$ 22.000,00

ri fIida ffle'ZeaU#t4., 'JmMta da,

'tIeW COISJRuçio E. PLAREJAMENTO'
IR...

o EDIFíCIO
* 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 água quente
* Quadra de Esportes,
* Churrasqueira externa com
2 ambientes

*

Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
,

COM VISTA PARA O MAR

�i<)ue,'
Oxx47-371-8814Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras

VENDASTerreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio

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

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

Jaraguá do Sul - SC - CRECI - 1989-,l
PLANTÃO: 973-3341

m a rim a r@nctuno.com.br

TERRENOS'
• BAIRRO SÃO LUIS - Rua João Franzner (esquina), Lote com 532m' - R$ 20.000.00 - A vista.
• Rod. SC 416 (LOT. HARDT) Lotes- R$10.000,00- A VISTAeou ENTRADAde R$2.000,00e SALDO pareelamentoaté
50meses.
• Rua Pastor Albert Schneider (fundos verdureira Maas esquina Rua Projetada) terreno 23x35 - R$ 25.000.00. (Aceita
automóvel como parte de pagamento).
• Rua Pastor Albert Schneider (a soomrs. da Malwee) - ärea de a.200m' - R$ 130.000.00 neqociavel.
• Rua ValdirManfrini - Bairro São Luis - com 1 .0aOm' (forma triangular) edificado com uma casa de madeira - RS 25.000.00

CASAS
• NOVA BRASíLIA - Rua João Planinscheck - TERRENO: 1 .036m' - EDIFICAÇÃO de 2 pisos: TERREO - sala comercial

de 90m'. garagem para 2 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 de 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 - Ru'a Elpidio Martins (próximo Colégio Giardini Lenzi) - Casa de alvenaria de 308m', sala TV e estar, eoinha

ampla, 4 quartos, bwe amplo e garagem e PISO: SUPERIOR: Churrasqueira, lavanderia, banheiro e área ampla. Terreno:
392m' (lodo murado) - R$ 65.000.00 (negociável e parcelado)
• JARAGUÁ ESQUERDO - próximo ColégioCristina Mareatto - Rua a.c. Pradi - Casa de Alvenaria de 120m'eom 1 suite,
3quartos. sala, cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa e garagem - Terreno 514m' - R$ 50.000.00

SiTIOS
RIO DA LUZ - a 2 km da CEVAL - Terreno com 543,000m', com muita água, próprio para pastagem. lagoas e galpões
RS 200.000.00 (neqoclavel)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos pare. construir.
Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS - Aua Pe. Aluisio Boeing - 4 Quartos. salas. banheiros, garagem e demals dependências - R$ 250,00 - (toda murada)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

1·--•••••••••••••--••-•••
I CRECI NQ 1589 J I

: Barra Sul :
I I

: Imóveis:
I I
I FONE: (0-**47) 376-0015 I
I I -

I VENDE I
I TERRENOS I
I 1 - Terreno cl 485,00m' (20x24,50) - tot. Butzke na Barra - Aceita carro a partir de R$ 3.000,00 Iou entrada R$ 3.000,00 + 30x, 2 salários mínimos - total - R$ 11.000,00

2 - Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00 I3 - Terreno cl 1.296,00m' (25x54) - Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 65.000,00
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$

I20.000,00 de entrada + saldo a combinar)
6 - Terreno cl 383,63m', rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$ 12.000,00 (negociável) I7 - Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 R$ 2.000,00, entrada e saldo em

50x - Total R$ 12.000,00 I8 - Terreno cl 303,aOm' (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$
I10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6 x)

9 - Terreno cl 510,00m' - Residencial Imperador, Bairro São Luís - R$ 14.000,00 I10 - Terreno cl 26.125,00m' (50x522,50) - rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Marlins - R$ 50.000,00
- aceita parcelamento I11 - Terreno cl 350,00m', cl fundamento e projeto pl residência, Lot. Satler, na Barra - R$
12.500,00' I

S�OS
I1 - Terreno cl 110AOO,00m', Tifa Aurora - Rio Cerro 11 - R$ 30.000,00

2 - Sitio cl 20.000,00m' (62x325), localizado em Jaraguá 84, Garibaldi, Ribeirào Cascata com Itrês 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
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

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

2.013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n", Aceita outro imóvel como parte em

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

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl 34,62m', Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege, Cenlro - R$ 200,00
2 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 400,00
3 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, na

Barra - R$ 320,00
4 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 8BO, na

Barra - R$ 250,00
5 - Apartamento cl 3 quartos e demais dependências, Rua Pastor A. Schneider, 759, na Barra
- R$ 200,00

.

6 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, .2820
- R$ 350,00
7 - Casa de alvenaria cl 1 quarto e demais dependências, Rua Júlio Pedri, s/n", Vila Nova - R$
200,00
8 - Casa de alvenaria cl 3 quartos e garagem e demais dependências, Rua Bertha Weege, 699,
na Barra - R$ 300,00
9 - Casa de alvenaria e/3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi, na Barra
- R$ 200,00
10 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua 790, s/n·, na Barra
- R$ 220,00 .

11 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências - Rua 522, n° 72. na Barra
- R$ 245,00
12 - Casa de Alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Wolfgang Weege,
na Barra - R$ 150,00
13 - Casa de madeira cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua 554, lot. Hanemann
- R$ 150,00 .

14 - Casa de madeira cl 4 quartos e demais dependências, Rua Feliciano Bortolini, 1365, na

Barra - R$ 2aO,00
15 - Galpão alv. cl 64,00m' _ Rua João J. Ayroso, 2412 - Jguá Esquerdo - R$ 150,00
_ EIIIL
RUA ANüELU HUtsINI, 1 ;t:�4 • :»ALA u9

Juízo DE DIREITO DA 22 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE SORTEIO DOS JURADOS
o DOUTOR ELLESTON LISSANDRO CANALI, JUIZ DE DIREITO

SUBSTITUTODA 2aVARACRIMINALDA COMARCADE JARAGUÁDO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA,NA FORMADA LEI, ETC. ..

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que tendo sido designado o dia 30 de novembro/99, às 14:00 horas, para ter

lugar a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca do acusado JAIR

FERREIRA, pronunciado nos autos do Processo Crime n° 036.99.000128-3, foram
sorteados na forma da Lei, os seguintes JURADOS.
1 - FLÁVIO MIORELLI; 2 - MARIA TEREZINHA LENZ!; 3 - FLÁVIO
ALEXANDRE LAUBE; 4 - JAIRO DA COSTA; 5 - ARICENIR CANUTO; 6 -

OSNILDO REIF; 7 - DÉCIOMENGARDA; 8 - HILÁRIO F. TRAPP; 9 - AFONSO

A. BORTOLINI; 10- ANGELO F. DEMELLO; 11 - ANTONIO C.MARANGONI;
12 REGINALDO J. KAMMER; 13 - MÁRCIA PIAZERA GIROLLA; 14 -

CELESTINO KLINKOSKI; 15 - GILBERTO P. BARROS; 16 - WILMAR

HENNING; 17 - GERVÁSIO PEDRELLI; 18 - LÚCIABEATRIZFRANZNER; 19
- CLEIDEMARIA SBORS; 20 - PEDRO MABA; 21 - TEREZINHA RICHTER.

FAZ SABER, mais, que na referida sessão será julgado o Acusado JAIR

FERREIRA, ficando os Senhores jurados sorteados, convocados a comparecerem neste

Juízo, na Sala do Tribunal do Júri, no dia e hora supramencionados, sob as penas daLei

se faltarem sem justa causa.
E,para que chegue ao conhecimento de todos foi expedido o presente edital,

que será afixado no átrio do Fórum.

Jaraguá do Sul, 10 de novembro de 1999. Eu, Aláise de Fátima Papp Rubini o
digitei e eu, AI1a Lúcia Rozza, Escrivã Judicial, o subscrevi.

ELLESTON LISSANDRO CANALI

Juiz de Direito Substituto

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

Rua: CeI. ProcópioGomes deOliveira, 1207

VENDE

Fone 371-2357

122 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria com 230111", 1 suíte, 4 quartos, piscina R$ 82.000,00
126 - S. ANTÔNIO - Casa mista com 60111",2 quartos, sala, cozinha, banheiro .. _ R$ 14.500,00
133 - TRÊS RIOS - Casa de madeira com 42111" + casa alv., 80111" inacabada .. _ R$ 7.000,00
135 - C. DE PAULO - Casa de madeira 120111", 3 quartos. Fundos Posto Marcolla R$ 40.000,00
136 - TRÊS RIOS - Casa de alvenaria com 70m2, Rua do Mercado Lot. Souza R$ 6.000,00
137 - FIGUEIRA - Casa mista com 150m2, + casa alv. 42m2, Rua José T. Ribeiro R$ 65.000,00

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
224 - AMIZADE - Terreno com 450m2 - Rua Ralf A. Ballock, Lot. Versailles R$ 14.000,00
225 - EST. NOVA - Terreno com 390m2, esquina próximo Faculdade R$ 12.000,00
226 - JGUÁ ESQ. - Terreno com 462,5m2, Rua Francisco Winter, Lot. Juventus R$ 15.000,00
228 - FIGUEIRA - Terreno com 500m2, RuaJosé Theodoro Ribeiro .. R$ 22.000,00
261 - FIGUEIRA - Terreno com 10.000m2, Rua José Theodoro Ribeiro (fundos) ..

_

R$ 80.00'0,00

CASAS

Ret_ 131 - CASA RAU - Casa mista com 90m2, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, garagem, Terreno com 420m2, Após
supermercado Rau. Rua Alberto Klitzke - R$ 20,000,00

Bet. 132 - SOBRADO ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado

com 105m2• Com 1 suíte, 2 quartos, 2 banheiros, sala.
cozinha - Rua Sergipe - R$ 57.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Contato Fones 371-5953 ou 372-3714

Colabore VENDEDOR PARA TELEVENDAS

comas

entidades
beneficentes.

CP
Comunidade

Requisitos:

Sexo masculino
Idade entre 25 e 50 anos

Residente em Jaraguá do Sul

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, o qual havia sido pontualmente pago pela Farmácia lofa Ltda.,
estabelecida nesta cidade à Rua Walter 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 da Rocha".

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIG CARLOS FERREIRA, 184

PQOCLAMA8 DE CAc3AMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

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

EDITAL N° 22.485 de 03-11-1999

GERSON LEOPOLDO GASCHO E ROSENEIA OESTEREICH

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada

Garibaldi, nesta cidade, filho de Conrado Gascho e Elisabeta Mueller Gascho.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Estrada

Garibaldi, nesta cidade, filha de Renato Oestereich e Erica Karsten Oestereich.

EDITAL N° 22.494 de 04-11-1999

ADILSON MEIRING E CLAUDIA SIMONEMINATTI

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

BerthaWeege, 1.436, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de AdalbertoMeiring e Toni

Meiring,
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente

naRua Victor Rosenberg, 796, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de AntonioMinatti e Terezinha

PincegherMinatti.
EDITAL N° 22.498 de 08-11-1999

ALBERTO JOÃOMARCATTO E CARINEELIZA PICOLI

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Jaraguä do Sul; domiciliado e residente na

Rua Marina Frutuoso, 90, casa, 08, nesta cidade, filho de Mareio Mauro Marcatto e Vera

Lucia Schwinden Marcatto.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Avenidade

Marechal Deodoro da Fonseca, 838, apto. 31, nesta cidade, filha de Maristela Picoli.

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.

EDITAL
ILTON HOFFMANN. Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá,doSul,
Estadode SantaCatarina, na forma da Lei. etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto
de Tftulos contra;

.

Adelaide Maria Stinghen - R. Walter Marquardt, 2820. apto O I - Nesta;
Agroface Com. e Repr. Produtos Agrícolas Lida. - R. Joinville, 4518 - Nesta'
Ailton José Metzner - R. 266, Bairro Água Verde - Nesta;

,

Alfredo Schwarz - Lot. Hilário Schiochet 8' casa a esquerda - Nesta;
Anderson Amorim Kolscheski - R. Barão do Rio Branco, 179 - Nesta;
Anderson Amorim Kolscheski - R. Barão do Rio Branco, 179 - Nesta;
Anderson Amorim Kolscheski - R. Barão do Rio Branco, 179 - Nesta;
Angela Suzana Wenninkamp - R. Thomaz Francisco de Goes, 150 - Nesta;
Auto Latoaria e Pintura Forlin Lida. - R. Bernardo Dornbusch, 1281 - Nesta;

. Barros Jóias e Presentes Ltda. - R. Reinaldo Rau. 240 - Nesta;
Casa do Lavrador - R. ValdemarGrubba - Nesta;
Conservas Adillndústria Comércio e Repres. Ltda. - R. Emilio Prusse, 23100,
Centro - Nesta;
Conservas Adillndústria Comércio e Repres. Ltda. - R. Emilio Prusse, 23100,
Centro - Nesta;
D Sidnei Muniz da Silva - R. Orro Kutscher de Oliveira, 131 - Nesta;
Dalvir Hertkopff - R. João Planinscheck. 335, fundos - Nesta;
Dalvir Hertkopff - R. João Planinscheck. 335, fundos - Nesta;
Deisi Marguid Muller - R. 857, s/n° (próximo aCeval) - Nesta;
Dist, Bebidas Jaraguá Ltda. - R� Victor Rosemberg, 436 - Nesta;
Dorival Hinkeldey - R. Jorge Burg, 295 - Nesta;
Edeltraud LalTien _:, Estrada Schroeder I - Schroeder;
Elizeu Goetz - R. Joinville, 03 - Nesta;
Embalagens 2000 Ltda. - R. Rodolfo Puttcher, 435 - Nesta;
Etvino Becher- Tira Macuco Grande - Nesta;
For Perfumes Lrda. - R. Jorge Czerniewicz, 185 - Nesta;
Fundição Vitória LIda. - R. 785 BR 280. 134 - Nesta;
lidefons Rudi Berchtold - R. Barão do Rio Branco, 1067 - Nesta;
lldefons Rudi Berchtold - R. Barão do Rio Branco, 1067 - Nesta;
Ind. Com. de Frutas Secas Bananamani - Marechal Castelo Branco, 4893-
Nesta;
Ind. Com. Roupas Mac-Mor Ltda. - R. Germano Manhke, 499 -, Corupá
Industrial Sylver Ltda. - R. Carlos Eggert, 452 - Vila Lalau - Nesta;
Ines Claudia Sadzinski - R. Bernardo Dornbusch, 1013 - Nesta;
Intercontinental Cerâmica e Arteta - R. Estrada Sehroder I. 1795 - Schroeder;
J.D. de Moura Estofados Ltda. ME - R. Bernardo Dornbusch, 2222 - Nesta;
Jarai T.S. Agrícolas Lida. ME - Estrada Santa Luzia, s/n° - Nesta;
Leila Regina Gonçalves - R. Hermann Schultz, 169, ap, 302, C. Floresta V.
Nesta:
Luis Antonio Negri - Olivio Domingos Brugnago 00238 - Nesta;
Malgi Malhas Ltda. - Rua 802. sinn - Nesta;
Manfrini Franzner Cia Lida. ME - R. Valdir José Manfrini, loja I - Nesta;
Marcos Vieira - João Mass. Lot. 70 - Nesta;
Maria lzabel Seil - R. Paulo Guielow, 788 - Nesta;
Mirtarn Jony Coelho ME/ Kaddam Confecções e Facco - R. Geraldo Hornach.
222- Vila Lalau- Nesta;
Nelson Galego Gimenes - R. Joinville, 2259 - V. Lalau - Nesta;
Nossa Boutique Ltda. - R. Reinaldo Rau, 327, si 06 - Nesta;
Nossa Boutique Ltda. - R. Reinaldo Rau, 327, si 06 - Nesta;
Nossa Boutique Ltda. ME - R. Antonio J. Macedo, 152, Jguá Esquerdo-
Nesta;

J

Olivia Rita - R. Elpidio Martins. 169, Vila Lenzi - Nesta;
Panificadora Conf Perito Lida. - R. Walter Marquardt, 1133 - Nesta;
Pedalando Gostoso Com. Pçs. Bic. - R. Venâncio da Silva Porto, 277, Weg 1-
Nesta;
Pedro Barcelos - R. Joinville. 2259 - Vila Lalau - Nesta;
Picolotto Com. de Móveis Ltda. - R. Pastor Albert Schneider, s/n° - Nesta;
Prata Comércio e Repr. de Jóias Ltda, ME - Av. Mal. Deodoro 632, sI 2-

��
.

Protetores Jaraguá Ind. eCom. Ltda. - R. Giardini Luiz Lenzi, 95, Galpão02-
Nesta;
Recantodo Sabor Ind. Com. de Ma. - Ri-Exped. Cabo Hadlich, 180 A -Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder;
RobertoWalter Gieseler - R. José ernmendoerfer, III - Nesta;
Rubens Schunke� R. Antonio Ribeiro, 276, Ilha da Figueira - Nesta;
Rubens Schunke - R. Antonio Ribeiro, 276, Ilha da Figueira - Nesta;
Sidnei Muniz da Silva - R. Otto Kutscher de Oliveira, 131 - Nesta;
Silvio Nascimento - R. Gennano Wagner, 184 - Nesta;
Soco Div. Provo Hosp. Mal. São José - R. Waldemiro Mazureehen. s/no
Nesta;
Supermercado Lange Ltda. - R. Manoel F. da Costa - Nesta;
Tania Lenita Dutra Alves da Silva - R. Mal. Deodoro, 520 - Nesta;
Valmor Freitag - R. Manoel Francisco da Costa, s/n°, João Pessoa - Nesta;

E. como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação. faz por intennédio do presente Edital. para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller. n078, no prazo da Lei, a 11m de liquidaroseu
débito. ou então. dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os refe,;dos
protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, lO de novembro de 1999.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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nuitas pessoas famosas

aminhando por Búzios. Luíza

runet que possui casa e loja na

idade. Regina Duarte, a

ooadorade VolleiAna Paula,
e .

ick Jagger entre muitos

utros, uma lista interminável.

ÚZIOS OFERECE
AIS •••
úzios oferece ruais de 100

ousadas e hotéis para todos os

ostos e orçamentos, desde um

uxoeexclusividade impecável
té confortáveis acomodações
conôlllicas. Restaurantes

ofisticados de, frutos do mar

com a maior variedade: grills de

caças exóticas. um verdadeiro
tour gastronômico pelas
cozinhas japonesas. tailandesas.
marroquinas, francesas.
italianas. Sem falar num prato
nobre. a "lagosta no jeitinho",
Pesea-se muita lagosta no

balneário e ela pode ser
consumida pela metade do

preço, é só conversar com os
I

pescadores na praia dos Ossos
ou do Canto. Além de vendê-Ia
barato. eles ainda indicam um

quiosque na praia que prepara o

crustáceo na brasa com

manteiga. É uma delícia'

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

.....

.t.fTO:RAt····· S·RASltEIRO····
·

l?Clcote' Roetdvi�rid
...

.PORTÖ ••••SE(JU.RO/ •• · ·SALVAD.ÖR/;.··VlfÓ.R.IÂ······
........... Saíçia: fs.dez:$mbt9'" Jaragpª·dc{Spl ••

·

Retorno: 5 Janeiro .". :: ..

.

<... �ItE�<:):: si RS ••
··

i 3iO:,ÖO'"

PARIS!!!
USD699,OO

CIA AÉREA: AIR FRANCE

SÃO MAIS DE VINTE
PRAIAS. MAS NÃO
DEIXEM DE
CONHECER •••

A praia do Forno, é de urna

beleza incrível. uma enseada
channosa de areia meio
avermelhada. com águas claras

excelentes para o mergulho. é
ótima para quem não quer o

agito de Búzios, Agora. para
quem quer a badalação. vá a

João Fernandes e João
Fernandinho, de águas verdes e

calmas são muito procuradas
pelos turistas. Também. muito

graciosas são a

Azeda e

Azedinha. é

necessário
fazer uma

pequena
caminhadat S
minutos), que,

, começa na

praia dos
Ossos. mar
tranqüilo e

azul. era lá que
Brigiue Bardot

possuía sua

casa. Outra.

que o acesso

também é a pé ..
, a da

Tartaruga.
enseada

cercada por morros muito

procurada para mergulhos pela
bonita formação de corais.

natureza - belíssima! Não há

vontade de sair de lá. V á e

conheça! E. verá que tenho

razão. TUDO É MUITO
L1NDO�BÚZIOS é um mergulho na

ONDE FICA - Há ruais ou menos 160 quilômetros do Rio de
Janeiro.

COMO CHEGAR - Saindo do Rio de Janeiro, de carro,

pela ponte Rio-Niterói e depois pela BR-l O I em direção à Região
dos Lagos.
StJGESTÃO - Se possível. faça um tour pelas praias, são

todas bem próximas (de carro) e, escolha a de sua preferência,
tem para todos os gostos. Não deixem de visitar a Rua das Pedras
- é extremamente charmosa! Para conhecer Búzios é necessário
sentir o coração, pois vai muito além do que os olhos podem ver.

SUPER 'OFERTA
NORDESTE

... j\"\AêEIO>····
..

desde<
.

:4x··1t$1:5$,)�:.::

•••••••• -:.:-:-:./:.:::.::. ••• o •••• _ ••

>. tfOR.TAt..E.Z"M:: ". * * Preços para a saída
de.Z? e 28 Novembro

,

SAlDA: CURITIBA

P�G.A.MENTO: 5· X 5:EM-IUROS"

PaRlO SEGÚRO
d�sde .

4� Q.$·flJi,2S::

......... -.

«>. >NAIAt·····
.... _----,,- ....

,_-.",:-:-:-:.:-:-:-:-:-:.:-:-:.:.:-:-:.:.:-:-:-:-:-:--_-"-::-:-:-:-.': .:-"

····,·· .• ,iBI11H���d
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6- CORREIODOPOVO CP CRIANÇA

Esta linda
moreninha
de olhos

azuis, Reises
Isidoro
Melcbert.
embelezando
nossa coluna

;
�

I
r

"

'.

� ..

A garotinha Carolina S. Junkes

completou ::: aninhas die 4/11. Ela é
filha do nosso fotógrafo Edson

Jurikes. Felicidades!

Matheus Carlini Marques
completa 10 meses no próximo
die 15/11. Ele é filho de Isolete

Carlini e Denis Marques

Malu é
filha de

Tânia Maul
e Pedro
Duarte da
Silva.
Aniversaria

amanhã,
completando
:3 eninb os.
Parabéns!

Sábado, 13 de novembro de 1999

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

.

26/1 O - Alison Altaides Romualdo
26/1 O - Ana Caroline Silveira Pedroso
26/10 - GabrieleHi liesheim
26/1 O -" Franciele Eigen
26/1 O - Jean Carlos Gentil Brasil
26/1 O - Luiz Henrik Silveira Pedroso
27/1 O - Lais da Rocha
27/10- Natan Wiele

28/1 O - Bruna letícia Krüger Vieira
28/1 O - Oaniele Fraueine Marcelo
28/10- Lincoln de Araujo Chrischansky
29/1 O - Bruna Engel
29/10- EsterCaroline Vieira
29/l O - Kauran Brendon Lino Lopes França
29/1 O - Mateus Tauã Bonessi
29/1O-Mikael Alexzander Arendt Bruch
30/10 - Cristiano Heitor Delmonego
30/10- Stephanie Millena Bardin

.

l/II - A lexanelre Priebe
2/ I 1 - Gabriel Preti ele Alencar
3/ I I - Cristhofer Fontana Manoel ela Si Iva
3/11 -Elpielio Luís ela Rosa Júnior
3/1 I - Lucas Eeluardo Gesser
4/11 - Mateus Eichstaeelt
5/1 I - Gabriel Jürgen Kampmann
S/I I - Marcelo ele Almeida
5/11 - Maria Luiza Nazatto

5/1 I - Nathan Crysthofer Goetz
S/I! - Vitória Dias

. 5/1 1- Wesley Jacornoliski
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

TRANSPORTES ESCOL�R TIO PÓVOAS
Nós levamos seu fi/ho a'sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação'
dança - catequese· reforço· artes marciais - idiomas - música'

futebol· teatro· colégios . �reches - pré-escolas - etc.

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

Fones: 973-5732 - 376-1112

CLíNICA�� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua WalterMarquardt, 2�
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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mw�
BAILE DA 1" PRENDA DO CTG

LOCAL: CTG LAÇO JARAGUAENSE
JARAGUÁ DO SUL· SC

INFORMAÇÕES: (Oxx47) ·371·4547
'

!7N1(t'ilffirn«ll�� ANTECIPADO R$ 7,00
m\J�1) NO BAILE R$ 10,00

HTGISC !!A :I.!G�lo
19, ao e 21 DE NOVEMBRO DE 199�

Local: PAVILHÃO DO QUEIJ
Dia 19/11 • Balle com FOGO DE CHÃO
Dia 20/11 • Baile com GRUPO VENTANIA
Dia 21/11 • Tarde Dançante GRUPO VENTANI

TRADIÇÃO GAÚCHA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

Ag
Ga

e n da
ha

"

u c
12 a 15 de novembro -

Rodeio da-Integração -

. RioNegrinho
20 de novembro - Baile da
Primeira Prenda comGrupo
Minuano - CTG Laço
Jaraguaense
19 a 21 de novembro'<s
Rodeio CTG Laço Aberto
- Laurentino
28 de novembro - Domingo
no Rodeio - CTG Laço
Jaraguaense
10 a 12 de dezembro
Rodeio do Piquete Corupá
=Corupã

CORREIODOPOVO· 7

inscriçõespara _

o curso de

Chula,
informações
pelo telefone
371·4547,
com Rodrigo

�'
---.......----.

César eMárcia
. com afilha
Luana, do CTG

Laço Iara
guaense. Alzira
CésarPereira,
conhecido por
"Meio Quilo", é
professor de
Chula, laçador
de primeira, foi
campeão no

rodeio
Interestadual de São Francisco, companheiro para qualquer
peleia, sempre muito bem humorado, enfim, uma pessoa
querida e admirada pelos gaúchos de todos os rincões. Ao
Gaúcho Cessar, muito obrigado pela sua amizade, lealdade e

exemplo de amigo. O Meio Qúilo comunica que estão abertas as

Joaquim e Anilton, do CTG Alma Gaúcha, com

Dude, do CTG Chaparral. A dupla doAlma Gaúcha

foi campeã do rodeio do CTG Do Trote ao Galope
e apenas duas semanas após repetiu a façanha na

IV Festa campeira do CTG Chaparral. Joaquim
foi alem e conquistou também o, Individual dé

Duplas, e, com um gesto digno de gaúcho humilde,
presenteou seu pai Iurandir com o título e troféu.
Parabéns pelos títulos e pelo gesto. Falar em

humildade e simplicidade lZO meio gaúcho significa
lembrar de muitas pessoas, mas eu tenho um

respeito e admiração especial por um gaúcho que
considero exemplo desta citação. Estou falando de
Luís Angelo Harger, o Dude, gaúcho com co

nhecimento e inteligência para ajudar do peão ao

patrão e com habilidade de relacionamento pessoal
para impor e agradar do piazito ao veterano. A

tradição gaúcha reconhece e agradece o seu

trabalho, muito obrigado Dude

,

MOINHO JARAGUA
Cerealista Wille Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

Fone (0��47) 372-3775 - Fax (0**47) 37_2-1731

Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

Evandro Ropelato, Sérgio Harger, Tio DurvalSpézia e 1l0SSO

patrão geral Augusto Demarchi Júnior. Evandro, capataz
do CTG Laço Iaraguaense, foi o campeão, na categoria
Laço Patrão de CTG, disputada durante a IV Festa Cam

peira do CTG Chaparral, em Ioinville. Parabéns Evandro,
vocêfoi braçofirme e merece nossos aplausos. O CTC Laço
Laraguaense é uma entidade que se destaca cada vez mais
nas cidades por onde leva sua [amilia gaúcha, pois é

exemplo na organização, bom

comportamento e respeito às nor
mas e regulamento. Ao CTG Cha

parral, parabénspela festa e mui
to obrigado pela hospitalidade

AGROPECUÁRIA SARDAGNA
está ampliandosua loja na linha dePIUCHAS E VESTIDOS

DE PRENDA para você que deseja alugarou comprar

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

Nino com a

namorada
Vera Lúcia,
ein recente

acontecimento

gauchesco, ,

Nino, filho
do grande
tradicionalista

gaúcho
Hélio

Emmendorfer;
por motivos

profissionais,
está um

pouco afastado dos rodeios, mas sempre

que aparece mostra uma habilidade nata e

singular com o doze braças. Nino, é

sempre lima alegria encontrar com um

amigo tradicionalista gaúcho, apareça
sempre, você é muito mais que um grande
laçador, é um amigo

Gaúcho(a) de
idade nova

ThiagoGarcia(l3),
Zenilde Spézia(14),
Marcelo Bine(14),

Edmundo Borba (24),
Haraldo Tadeu Raulino

(25), Viviane Spézia (29).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POSSE

A nova diretoria do Centro de Pro
tissionais Liberais (CPL) foi em
possada na noite de ontem, na
Recreativa Mariso!. O advogado
Jurandir Bertoldi assumiu a pre
sidência da entidade, sucedendo
a arquiteta Vara BIosfeld. Ao

jantar dançante festivo compe
receu grande número de profis
sionais liberais e convidados.

CASÓRIO
l.eila, filha de Arnildo e Terezi
nha Servat Tusset, e Ivo, filho de

.

Ivo e Dulce Chiodini Schmitt, re
cebern a bênção nupcial na noit
e de hoje, na Igreja Nossa Se
nhora do Rosário (Rio Molha).
Após o ato religioso, os famili-.
ares e convidados serão recep
cionados no Restaurante da
Armalwee (Fritz Restaurante).

PALESTRAS
A SIS - Student Information
Service e CCI - Cultural Center

Idioms, realizou o círculo de

palestras sobre intercâmbios,
no último final de semana, no
Shopping Center Breithaupt.
Ao término das palestras foi
sorteado um curso de um mês
nos Estados UNidos, ganho
por Fernanda Knaben. A pro
fessora e diretora do CCI, Lair
Laudelino, foi a responsável
pelas palestras.

COMEMORAÇÃO
A Rede de Comunicação Pé
rola do Vale - Rádio Studio FM

99,1 de nossa cidade, come
mora 10 anos de sucesso,
com programação eclética, pri
mando por boa música, infor
mação, entretenimento e gran
des promoções, levando o

abraço de Jaraguá do Sul para
mais de 50 municípios de
Santa Catarina. O jantar festivo
será dia 8 de-dezembro, na

. Associação Atlética Banco do

Brasil, Agradeço o convite.

PATO FÚ
É a grande atração deste sá
bado na Boate Notre. A banda
mineira, com muito sucesso

em suas apresentações, vai

agitar no palco da Notre, com
o mesrno.show que apresenta
nas maiores casas de espetá
culos do país. A festa começa
às 23 horas, com o DJ Marcelo
detonando muito som pop e

techno.

Celso Lui: Nagel
Sábado, 13 de novembro de 1999

.\.,.

Empresários
Hans e

. Carmem

Breithaupt, e
Eggon João e

Laura da Silva,
sempre
alinhados,no
coquetel de
inauguração do
Shopping
Center

Breithaupt

Empresário Wandér Weege (Malwee Malhas), o jornalista Moacir
Benvenutti (A Notícia) e o vice-governadorPaulo Roberto Bauer, em
animada conversa, na inauguração do Shopping CenterBreithaupt

Sempre
simpáticos, Zélia,
Bruno e Joana, a

quarta geraçãO
Breithaupt, filhos
de Bruno e

Janice, no

coquetel de

inauguração do

Shopping Center

Breithaupt

Corupá
375-1948

Vieira
A LOJA DA (;AROíADA - MODAINFANfIL E JUVENIL

'fODA UNHA EM ROúPA5 PARA MENINA5 E MENÍN05
VENHA CONFERIR!

Av. �\;Deodoro.103L1 - JaragLló do5L11,5C
(0��47) 275-1207

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
�371-5800

MARUJO AMIGO
É o novo barco de pesca e pas
seio oferecendo lazer e momen.

.

tos de descontração, no belo Iii
ral norte do Estado. De propri
dade de José Ramos de Carva
lho, o barco é composto de v'
rias suites e toda a infraestrutu
para festas e inclusive para pe
noite. Partirá sempre das praia
de São Francisco do Sul eco
tornará a baía da Babitonga, co
todo o conforto e segurança. R
servas e informações pelo 974-3986

PAS01'D.

lAßOKATOOODl '.
. ..

ANÁ1.!SlS CLiNICAS ..

'

.

Técnologia a serviço
da saúde.

Próx. ao Clube Atlético Baependi
Fone/Fax: (47) 371-7646

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

Florlcultura
Florisa

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

4
s
.'

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
vila Lalau - ara uá do Sul - sr

Calçados
••1.11

Rua 28 de Aqosto, 1394
Fone (047) 373-0277 - 373-1153

Guaramlrlm - SC JR�

Fotos e Filmagens,
Aniversários·* Batizados

TEMJ�8I<MEfRBr9��e�bKh1GIÁO
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Cada vez mais

apaixonados,
Carlos
Eduardo

Schmidt e a
namorada

Marina
Gascho

Rua Ângelo Rubini, 1110
Barra do Rio Cerro

!B
�CjDi

Jaraguá do Sul, 13 de novembro de 1999 - CORREIO DO POVO

ARS

Bruno

Breithaupt
Filho, na

inauguração
do Shopping
Center.
Breithaupt,
ocorrida no

último dia 4

1(1BARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

"Acho que essa coisa de 'Amigos' virou
urna panelinha". A frase é de Rick, da

dupla Rick & Renner. Em entrevistá à

Revista Shopping Music, ele afirmou

que o termo - sinônimo da reunião dos

sertanejos Zez: Di Camargo & Luciano,
Chitãozinho & Xororó e Leonardo -,

acaba criando na cabeça das pessoas uma idéia equivocada de

que quem não está ali não é amigo, ou então, não é tão born músico.

"Amigos somos todos nós", reclama. Rick, que está comemorando
250 mil cópias vendidas do disco Instante Mágico, aproveitou
ainda para rnerer bronca nos famosos jabás, quantia que algumas
rádios cobram dos artistas em troca da execução de suas músicas.
"É um absurdo. Hoje, eu e o Renner já temos uma carreira

consolidada, mas sabemos muito bem o que é passar por essa

situação". (Shopping Music)

A catarinense Dazaranha e a

gaúcha Nenhum de Nós são as

bandas de destaque que estarão

subindo ao palco da Praça Ângelo
Piazera, no mês de dezembro. A

primeira se apresenta dia f e a

segunda dia 12. E para o próximo
dia 21, confirmada a vinda dos
irmãos de Chitãozinho e Xororó. os

sertanejos paranaenses Maurício e

Mauri. A promoção dos shows têm
a assinatura da Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer.

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Legião Urbana (Acústico MTV), P.O.
Box (Papo de jacaré, ao vivo), Rick & Renner (Instante mágico)
e Raimundos (Só no forevis). Principal lançamento: Rio Negro
& Solimões - a partir do próximo dia 16.

---""2�--"'2� ---""2-

"A beleza é um acordo
entre o conteúdo e a

forma" (Ibsen)
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Pato Fu traz Isopor para
o palco da Boate Notre
Jaraguá do Sul - o mi

neiros do Pato Fu apresentam
hoje, no palco da Boate Notre, em
Jaraguä do Sul, o novo trabalho,
Isopor. O show começa às 23
horas e' o grupo apresenta um

repertório bastante variado,
incluindo faixas dos primeiros
trabalhos e hits que colocaram a

banda em sintonia com o mundo.
Liderado pela vocalista Fernanda
Takai, O Pato Fu incrementa os

acordes com covers do Legião
.

Urbana e, acreditem, Sepultura.
Os ingresso antecipados custam

R$ 12,00.
O Pato Fu, que há muito

tempo faz o acorde distorcido
soar requintado e dá vida

inteligente aos computadores,
abandonou o submundo da
informática para formatar suas

canções em espaços verda

deirametne high tech. Isopor é
um comglomerado de idéias

lúdicas, objetividade e sono

ridades sofisticadamente as

sobiáveis que conectam Tóquio
a Belo Horizonte, onde formou
se esse quarteto liderado pela
vocalista Fernanda Takai -

qualquer semelhança com, o

sobrenome japonês não é

coincidência. Fernanda é

descendente de hispânicos. As
músicas injetam doses da
melódica Jovem Guarda nas

calçadas agitadas Carnaby Street
e desafia as novas bossas da
modernidade com uma valsa e

resquísios do bom - e velho -

rock'n roll.
O Pato Fu de John, o criador,

de Fernanda, a musa, Ricardo e

Xande, os músculos do groove,

carrega um "isopor" grande, leve
e volátil como a boa música. O
Patu Fu intenso e seguro como a

cozinha do baterista Xande e do
baixista Ricardo, meio e

obstinado como Fernanda e John,
tem novo aliado além dos

eletrojapinhas percussivos que os

acompanha desde os tempos da
rotomusic de liquidificador: o

produtorDudu Marote, mestre da
linguagem pop linkada às novas

tecnologias, primeiro comparsa
convidado a produzir duas obras
do grupo mineiro. O resultado do
bis na parceria é uma coesão

inédita na história do grupo.
A faixa que dá título à obra é

um pugente tributo à matéria

prima da banda. Isopor é música
que fala de música. Para versos

como "a.música, ela é feita de

sons/e os sons são feitos de ar/ e

agora que a banda passou/nada
vai ficar", a solução sonora é um

ataque eletrônico em massa com

vocais em overdubs. Para
executar simples canções pop
com vocação radiofônica (como
se fosse fácil fazer faixas a

exemplo de "Depois"), Fernanda
Takai faz do vocal melodia, John
introduz riffs de viola, Xande
intensifica as viradas e Ricardo

segura as pontas no baixo
sinuoso. Hit assegurado, é tempo
de pegar pessado. "Um ponto
Oito", obra de John, é suave

como a mais bela das poesias. As
guitarras alternam virulência com
delicadeza a tensão e o lirismo se

entrechocam como se os dois
v

lados de uma mesma moeda

pudessem se tocar.

Recuperada a respiração, é

hora de administrar doses de

anfetamina na Jovem Guarda

com "Imperfeito". O novo iê-iê
iê ganha contornos ainda mais

contemporâneos - e dançantes
- quando John assume os vocais
de "Ponto Morto". O momento

mais francamente rock'n roll em

Isopor toma emprestado o

passado de guitar hera do John

que integrava o Sexo Explícito,
em "O filho predileto de

Rajneesh".
Arquivo exclusivamente

sonoro fechado, a última faixa do

disco, que poderá ser ouvida no

show de hoje à noite, encaminha
o ouvinte da viagem ao mundo
virtual do Pato Fu, numa faixa
interativa que concede direito de

descobrir um pouco mais do

parque de diversões estético e

sonoro que habita a cabeça dos
mineiros.

"Deus enxugará dos olhos deles todas as

lágrimas. Não haverá mais morte, nem

tristeza, nem choro, nem dor. As coisas
velhas já passaram." Ap. 21.4

-,

Na inauguração da UTllnfantil a comunidade Evangélica Luterana
de Jaraguá do Sul, mantenedora do hospital e maternidade Jaraguá,
vem agradecer ao senhor Wandér, Laurita Weege e filhos pelo
seu desprendimento e testemunho de fé e amor na construção de
uma Jaraguá mais saudável e feliz.

Comissão sugere rigorno controle
davendadeálcoolparamenores

Jaraguá do Sul- A polícia
vai agir com mais rigor no com

bate ao consumo de álcool entre
os adolescentes. A Comissão Es

pecial de Tóxicos da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul es

tuda alternativas de controle para
a venda de bebidas alcóolicas em
casas noturnas e bares da cidade.
A primeira etapa da operação, de
sencadeada há três meses, ter

minou com um saldo positivo.
Quase 800 cartazes foram afixa
dos emlocais de comercialização
de cerveja e destilados inforrnan
do que à venda do produto para
menores de 18 anos é crime.

"Dados preliminares revelam que
hoje, através desta orientação so

bre a lei, muitos donos de bares
estão evitando vender bebidas pa
ra crianças", afirmou o capitão
da 3a Companhia do 8° Pelotão
da Polícia Militar, Amarildo de

Assis Alves, presidente da sub

comissão de repressão.
Números chocantes compro

vam que o jovem jaraguaense es

tá consumindo cada vez mais ce

do bebida alcóolica e não tem difi
culdades em adquirir os produtos,
principalmente nas lojas de con

veniências que funciona em

postos de combustíveis. A se

cretaria de Saúde deverá concluir

nas próximas semanas um estudo

REGISTRO ----------------------------------------------------------------�

Polícia vai
adotar novas

açõespara
combater o crime

que revelará o índice de menores

que são encaminhados ao Pronto

Socorro em estado de embria

guez durante os finais de semana.
"É assustador", diz Alves.

A comissão avalia a pos
sibilidade de agrupar em uma só

operação membros do Conselho
Tutelar e das polícias Civil e

Militar para inibir a venda de

bebidas à menores, direcionando

ações para casas noturnas. "Hoje

Ação: crianças são os alvos da polícia para palestras de prevellção

o comércio de álcool é livre", in·
formou a vereadora Niura dOI

Santos, presidente da Comissão

Especial de Tóxicos. "Precisne
ter o comprometimento da so

ciedade. Não adianta o pai aco
bertar o fi lho. Já estamos ampa·
rados por meios legais, falta o

apoio moral da comunidade. So

assim vamos diminuir esse pro'
blerna", acredita o capitão Amaril·
do de Assis Alves.

Alice dos Santos Schulz

Por Eugênio Victor Schmõeckel

Balneário Camboriú - Amigos e

admiradores da distinta senhora Alice dos

Santos Schulz, esposa deWilly Séhulz, de
. saudosa memória, sopraram para o

CORREIO DO POVO, que no dia 11 deste

mês defluiu o 85° ano de feliz existência,
ao qual nos associamos prazerosamente
apresentando os cumprimentos e as

felicitações por tão longeva e abençoada
idade, com os votos de renovados

natalícios, em companhia dos que lhe são

caros.

Sabe-se, também, que a filha Astrid e a

neta Ana Paula, em data de hoje, farão
uma surpresa para a mamãe e vovozinha
no Hotel Vinha Del Mar, onde se incluem

parentes e amigos, para emplexá-la.
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Prefeitura muda horário

A partir de terça-feira (16), o expediente na maioria dos setores da

Prefeitura de Jaraguá do Sul passa a ser das 7h30 às 13h30. A

redução do horário pretende diminuir os gastos nos cofres públicos.
I

O atendimento especial de verão vai até o dia 17 de janeiro do ano

que vem. "Se for satisfatório, podemos prolongar em mais um mês",
ressaltou o prefeito Irineu Pasold. Na secretaria de Saúde, os postos
instalados nos bairros passam a fechar uma hora antes do habitual.

O posto de saúde da RuaReinoldo Rau atenderá das 7 às 18 horas,
enquanto no Pama (Pronto Atendimento Médico Ambulatorial), o
funcionamento será das 7 às 19 horas. Na secretaria de Educação,
os centro infantis e as escolas municipais não terão os horários
alterados.

Fórum da Medicina

A Associação Médica de Jaraguá do Sul promove no dia 18 de

novembro, no prédio do CPL (Centro de Profissionais Liberais), o
Fórum "Responsabilidade profissional na área da saúde". O evento

inicia às 20 horas com o presidente da associação, médico Antônio
Beleza. Em seguida, os advogados Robert Donath e Eugênio
Schaauffert Netto coordenam palestras sobre responsabilidade por
erro médico, ressaltando os procedimentos nas áreas administrativa,
penal e civil. O médico Edevard José Araújo, de Florianópolis,
encerra o fórum com a palestra "A relação como base do sucesso".
As inscrições poderão ser feitas pelo telefone (Oxx47) 371-9343, ao
custo de R$ 10,00 para profissionais liberais e empresas.
Profissionais na área de enfermagem terão acesso gratuito - a

Associação Médica subsidiará o custo.

Agenda 21 Jaraguá do Sul

Qualquer cidadão jaraguaense poderá contribuir com idéias para o

projeto Agenda 21 Jaraguá do Sul. Através do e-mail

pejs@netul1.o.col11.br, a pessoa terá oportunidade, até o dia 16 de

dezembro, de sugerir novas alternativas de desenvolvimento à

proposta do Complan, que elaborou o documento numa versão

preliminar.

Concurso literário
O estudante Jorge Jerferson

Andrada, da Escola Professor
Carlos Doestch, de São Bento

do Sul, foi um dos premiados
no concurso estadual de dese
nho "Direitos humanos nos 500
anos de Brasil". Ele recebeu,
juntamente com a aluna Fran

ciela Valgoi, da Escola Básica

Municipal Giuseppe Sette, o

prêmio de melhor trabalho na

categoria de I" a 4a série, en
quanto Francieli venceu na

categoria sa a 8" série, durante
o XI Congresso da Undime,
realizado em Jaraguá do Sul no

mês de outubro. Em cada grupo,
foram avaliados 23 trabalhos.

Conselho aprova curso de
Direito em Jaraguá do Sul

Jornada da Educação avalia futuro do ensino

Inscrições serão
emdezembro
e a prova, em

março de 2000

Jaraguá do Sul- O Centro
de Ensino Superior de Jaraguá do
Sul- Ferj (Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense) vai

realizar, pela primeira vez na

história, vestibular do curso de

Direito. A partir do dia I de de
zembro até 31 do mesmo mês, e
de 2 a 13 de janeiro de 200Q, os
candidatos poderão se inscrever
em agências credencias do Banco
do Brasil, através do pagamento
de uma taxa de R$ 70,00. As pro
vas serão realizadas no dia 5 de
fevereiro do ano que vem.

O relator do Conselho Esta
dual de Educação, César Luis Pa
sold, emitiu parecer favorável à

aprovação do projeto do curso na

Ferj. Elaborado em setembro de

1998, o documento foi analisado

por urna comissão formada por
membros do conselho. Exata-

Jaraguá doSul- Acadêrni-:
cos da última fase do curso de

Pedagogia do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul -

Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense) promovem
entre os dias 17 e 19 de novem

bro, no prédio do Sindicato do

Vestuário, a 2a Jornada da Edu

cação. O evento terá seis oficinas
de trabalho coordenadas pelos
próprios alunos, seminários e a

palestra do professor da UFMG

(Universidade Federal de Minas

Gerais), Miguel Arroyo, doutor
em educação pela Stanford

University, Califórnia, Estados
Unidos. A matrícula para estu

dantes da fundação interessados
em particiar da jornada custa R$

Edson JunkesiCP

quando iniciarão as turmas da

noite", destacou a diretora de Re

gistro e Controle Acadêmico da

Ferj, Marisa Pradi Floriani Gar-
. cia. O candidato aprovado terá à

.disposição duas habilitações:
direito empresarial e das relações
sociais e direito do Estado.

Favorável à proposta de

formar profissionais em uma es

cola de ensino superior instalado
no Município, a secção local da

OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) faz um alerta sobre a

instalação do curso em Jaraguá
.
do Sul: a demanda ficará maior
do que a 'oferta. Os reflexos desta

preferência por jovens pelo curso

de Direito reflete na relação
candidato/vaga dos vestibulares
do Supra e Acafe. O curso perde
apenas para Medicina e Odon

tologia nas duas instituições. "Se
a universidade não formar bem,
fica.difícil o estudante de Direito

passar na prova da OAB. A

sociedade vai selocionar o bom

profissional", afirmou o vice-pre
sidente da AOB jaraguaense,
Paulo Luis da Silva Matos.

Matos: "somos favoráveis"

mente um ano após ser enviado
ao órgão, o projeto foi aprovado.

O curso iniciará em março de

2000, apenas no turno matutino.

Inicialmente, serão oferecidas 80
vagas anuais - 40 no vestibular
de verão e 40 no vestibular de

inverno. "Solicitamos apenas para
esse turno. Ainda não definimos

7,00 (palestras) e R$ 8,00 (ofici
nas). A programação também

está aberta, ao valor de R$ 10,00.
Discutir os novos métodos de

ensino para a educação.infantil e
fundamental, reforçando a teoria
através de ilustrações, e formar

profissionais capacitados para
enfrentar os desafios do próximo
milênio. Com esssas propostas,
o departamento de Educação da

.

Ferj realiza a Jornada da Educa

ção, que já trouxe para o Municí

pio o mestre Paulo Freire e pro
fessores consagrados, como Cel
so Vasconcelos. Em 1997 foi de
senvolvido o primeiro seminário.
"É um reforço pós-curso", avisa
a estudante Irmhild Schwanz.

O curso de Pedagogia foi

criado há dez anos. Com 211 alu

nos, é umdos principais alicerces
na grade curricular da instituição.
"A Jornada da Educação coroa

um trabalho que fizemos durante
o curso. Na Ferj, o aluno inicia o

estágio já na quarta fase, enquan
to em outros universidades, isso
ocorre no último ano", salienta o

chefe de departamento, professor
Ivaristo Antônio Floriani. Para
escolher as seis oficinas que serão

trabalhadas durante o evento, os
acadêmicas fizeram uma triagem
entre as 30 propostas sugeridas.
"O seminário de estágio curricu
.lar servirá para os estudantes
socializarem suas experiências de
estágio", destacou Irmhild
Schwanz.
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Prisão de ladrões desvenda série de

golpes contra comerciantes da região
n,,<. -( Jr"'l0 Edson Junkes/Cj"

Jaraguá do Sul - Um

roubo de R$ 157,00 na manhã
da última segunda-feira deu
início a uma série de denúncias
contra dois desempregados, .

que resultou na solução de pelo
menos cinco casos de este

lionato e um furto no Mu

nicípio. Gerson Kuchenbecker.
29 anos, com várias passagens
pela Delegacia de Polícia desde
o começo da década, e Cristiano
José Gonçalves, 18, foram
presos por policiais da 3" Com

panhia da Polícia Militar após
roubarem a carteira com doeu
mentes e dinheiro da dona-de
casa Arlete Thomaz.

A mulher foi surpreendida
pelos ladrões quando cami
nhava pela Rua Expedicionário
Gumerciando da Silva. Arlete
teve a carteira roubada por
Kuchenbecker e Gonçalves.
que furgiarn no Fiat 147 placa
MDR-6870 (Jaraguá do Sul). A
polícia prendeu a dupla na casa

de um dos acusados, no Bairro
Nova Brasília.

COJll, a prisão de Gerson
Kuchenbecker e Cristiano

Gonçalves, a polícia desvendou Rotina: Gersou Kuchenbectcerjoi preso varias 1'1';.l'.\ 1'/1/ Laragu« do SI/i por estelionato
outros seis crimes cometidos

Mais vítimas são
aguardadas para
depor contra
os dois acusados

nos últimos dois meses em

Jaraguá do Sul. Vítimas de este
lionato e Cecília dos Santos,
que também teve a carteira
roubada com R$ 600,00, reco
nheceram os dois ladrões na

delegacia. Proprietários de

lanchonetes e mercado afirma-

rarn que os prejuízos ultrapas
s arn de R$ 300,00 cada. "A

dupla visava pequenos estabele
cimentos e sempre comprava
bebidas alcóolicas", destacou o

delegado Ilson José da Silva.

O primeiro comerciante
lesado foi Ari Cardoso, dono do

queixa contra Kuchenbecker e

Gonçalves. De acordo com o

delegado, os dois acusados se

rão indiciadospor estelionato e

furto. "Caso mais alguma pes
soatenha sido vítima dois dois,

Bar Rocha Cardoso, no Bairro
Ilha da Figueira. O Bar Fran

cisco de Paula, de propriedade
de Valdemir Oening, Mercearia
Bei ra Mar, no Loteamento

Gadoti, em Nereu Ramos, além
do Supermercado Norte e entje em contato com a de-

Fidelis Bebidas, registraram
.

legacia", salientou Silva.

Polícia apreende 20 .gramas de cocaína pura no Município
Jaraguá do Sul-Policiais

do GOE (Grupo de Operações'
Especiais) prenderam na manhã
de quarta-feira o pintor Davi
Pereira, 25 anos, e o sucateiro
Israel Schrauth, 21, com 20

gramas de cocaína pura. A dro

ga estava escondida embaixo
do banco de passageiro do Che
vette placa LWV-0098 (Join
viiie), conduzido pelo pintor. O
veículo foi abordado pela viatu
ra do GOE na Rua Waldemar

Grubba, próximo ao Portal

Jaraguá. Pereira e Schrauth fo
ram encaminhados à Delegacia
de Polícia e liberados depois de

pagarem fiança de dois salários
mínimos cada (R$ 272,00).

O delegado Vanderlei José da
Silva preferiu indiciá-los no

artigo 16 do Código Penal, ca- .

racterizando porte de entorpe
centes. "Quem decide se é trá
fico ou não é o policial. É preci
so argumentos para isso", afir
mou o delegado, justificando a

decisão de enquadrá-los como

usuários e/não traficantes.

Acompanhados de um advoga
do, Davi Pereira e Israel Schra
uth reforçaram a afirmação do

delegado, que buscaram a

droga para consumo próprio. A

dupla foi liberada depois de

prestarem depoimento na de

legacia. "Nosso trabalho é

prender os infratores", resumiu
o comandante do GOE, tenente
Marcelo Pereira.

Acidente deixa
um morto na 280

Guaramirim - Um morro,
uma pessoa gravemente ferida,
Esse foi o saldo do acidente envol
vendo a Parati AGG-6048 (lain
viiie) e o caminhão LYR-0613
(Guararnirim), por volta das 4hl5
de quinta-feira, no quilômetro37
da BR-280, próximo a Ponte do
Pi raí. O passagei ro da Parati,
Bento Osni Paim, 51 anos, não
resistiu aos ferimentos da colisão
frontal contra o caminhão e mor

reu no local. A motorista do
veículo, Sônia Elizete Kuhnen,
30, sofreu lesões nas pernas, fê
mur e cabeça e foi encaminhada
a UTI (Unidade de Terapia Inten

siva) do Hospital São José.

.

De acordo com patrulheirrs
da PRF (Polícia Rodoviária Fe

deral), o acidente foi provocado
pelo motorista do Uno placa
LXN: I 059 (Jaraguá do Sul), Jo
ão Carlos Dunker, 43 anos. No

depoimento à polícia de São

Francisco do Sul, Dunker afir
mou que perdeu o controle do

carro e colidiu na traseira da Pa

rati, que bateu de frente com o

caminhão. No exame de bafôme
tro foi constatado 8,92 decigramas
.de álcool por litro de sangue no

motorista do Uno - o máximo

permitido é 0,6 decigramas. "gerá
indicado por homicídio culposoe
terá agravantes-corno fugir do local
sem prestar socorro", observou o

delegado Ivan Brandt. A pena varia

de 2 a 4 anos de prisão.
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Ouro nos Jasc
M�ritos para o Handebol Feminino, Tiro e Xadrez Masculino que,
como o Futsal, ergueram o troféu de campeão em Jogos Abertos
de Santa Catarina. A coluna havia divulgado que apenas o Futsal

, conquistou o primeiro lugar em modalidade coletiva nos '39 anos

de competição, mas o presidente da FME Luderitz Gonçalves
Filho se apressou em corrigir a informação.

Clube Escola

Instituto Educacional Jandaga
larga na frente e oficializa a

criação do Clube Escola, um
mecanismo que permite alo

equipe docolégio participar do
Campeonato Estadual de Futsal,
promovido pela Federação
Catarinense,

, Botafogo F.C.

Botafogo Futebol Clube, da
Barra do Rio Cerro, prepara
os últimos detalhes para a

festa de cinqüenta anos de

fundação do clube, programa
da para o próximo sábado

(20). Fundadores e antigos
sócios serão hoenageados.

Rápidas-------------------------------------------
* Quem imaginou que os cartolas decidiram a sorte de Inter e

Botafogo na Série A do Brasileiro, errou. Os dois times escaparam
do rebaixamento dentro de campo e o empate custou caro para o

Gama, que volta a Segunda Divisão depois de um ano.

* "Vou dispensar alguns jogadores por falta de profis
sionalismo". Palavras do diretor-executivo do Jaraguá, José
Roberto do Carmo, sobre o futuro do clube após a des

classificação da Segundona.
* O mesmo José Roberto do Carmo teve que implorar para a diretora
do Clube Atlético Baependi liberar o campo para o jogo de amanhã.
Tudo porque o Jaraguá cedeu, gratuitamente, o estádio João Marcatto
para o show do Padre Zezinho.
* Interessante essa seletiva entre o 9° e o 16° colocado do
Brasileiro para a Copa Libertadores. Flamenguistas, colorados
e torcedores de outros seis clubes tem ainda o que comemorar.

J�pClub
.

.
.

* Na última reunião fora� aprovados para sócio do Jeep Club, os
companheiros Isais, Jonas, Adair .e Rogério. Parabéns e sejam bem
vindos.
* Foi concluída a reforma da churrasqueira na nossa sede. Ficou bonita.
* No último final de semanaparticipamos do Jeep Raid de Blumenau.
As trilhas estavam ótimas e a festa também.
* No próximo dia 20 denovembro será realizado um passeio até a

penínçula do nosso amigo Sr.Wandér, em Rio dos Cedros.
* O companheiro Silvino apresentou-se como candidato a presidente
para às próximas eleições, em dezembro. Sendo que o companheiro
Jorge retirou a sua candidatura.
* O companheiro Osmar Cattoni está feliz pelo nascimento do seu

filho. Parabéns e muita saúde ao futuro jipeiro.
* Recebemos convite para participarmos do ecoradical, evento
programado para o dia 4 de dezembro, aqui em Jaraguá do Sul.
* Queremos agradecer aos leitores assíduos da nossa coluna, como
por exemplo as senhoras Celice e Magali da Malwee.
* O companheiro Isaias e a esposa de um outro jipeiro estão querendo
participar de um grupo folclórico, porque em Blumenau tiveram a

primeira experiência e gostaram. .'
* Algumas esposas de jipeiros 'estão se mobilizando para fundar o
departamento feminino no nosso clube.' Boa idéia.

- Alongamento de Chassi
- Cardans

- Manut. de Guindastes:
- Reformasde Equipamentos
- Adaptação Equipamentos
- Soldas Espedais".
Fone: (047)370-4159
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Amistoso contraUFPRmantém

preparaçãodaFMFJBreithaupt
Time voltaa

jogar na cidade
depoisde
três semanas

Jaraguá doSul- Depois de
um jejum de 20'dias, a FME/

Breithaupt volta a se apresentar
diante 'dos torcedores. Hoje, a

equipe jaraguaense enfrenta a

UFPR (Universidade Federal do

Paraná), continuando a prepara
ção paraos jogos da final do Cam
peonato Catarinense de Futsal

Divisão Especial, que acontecem
a partir do próximo sábado. O
amistoso será às 20 horas, no Gi
násio Arthur Müller e os ingres
sos custam R$ 3,00. O time da

UFPR é o atual campeão univer
sitária do Paraná.

,O técnicoManoel Dalpasquale
aposta em um bom jogo hoje à

noite" "Estamos na fase final de

preparação e os jogadores conti
nuam com o mesmo ritmo de jo
go que a equipe vem apresentan
do desde o início do' Estadual",
afirmou o treinador. O time con

quistou recentemente o título dos
39'lS Jogos Abertos de Santa Cata

rina, inédito na história da mo

dalidade para Jaraguá do Sul.

Apesar do desgare da compe
tição, Dalpasquale acredita que o

rendimento da equipe não vai ser
abalado. Na decisão dos Jogos
Abertos, um jogo emocionante
com São Miguel do Oeste - as

duas equipes fazem também a

final do Estadual. No tempo
regulamentar, empate em 3 a 3.
Na prorrogação, brilhou a estrela
do pivô Altair, que marcou dois

gols e ajudou o time jaraguaense
a fechar o placar em 6 a 4. "Não
é parâmetro para afirmarmos que
estamos melhor do que eles",

destacou o técnico.
A Associação dos Amigos do

Esporte Amador de Jaraguá do

Sul ainda discute o local para a

realização da partida decisiva do

Campeonato Catarinense, dia 27
. de novembro. O primeiro jogo
acontece em São Miguel do Oes

te, dia20. AFME/Breithauptjoga
com a vantagem de três empates.
Inicialmente foi cogitado a

instalação de uma arena num

terreno particular, no bairro Ilha

da Figueira, com arquibancadas
pré-moldadas e a quadra em

prestada do Centreventos Cau

Hansen, de Joinvi lle. "O custo

ficaria muito elevado, embora a

capacidade seria para dez mil

torcedores", observou Carione
Pavane llo, integrante da As

sociação dos Amigos do Espor
tes. Assim, provavelmente o jogo
decisivo deverá ser realizado no

Ginásio do Sesi.

Ritmo forte: jogadores intensificam treinos visando a final do Estadual da Divisão Especial

Jaraguá se despede da Segundona amanhã
Jaraguá do Sul - Des-

. classi ficado do quadrangular do
returno e amargando a penúltima
colocação na tabela, o Jaraguá
despede-se amanhã, às 16 horas,
do Campeonato Catarinense da

Segunda Divisão, enfrentando o

Timbó, no campo do Clube
Atlético Baependi.

Depois da boa campanha nö

primeiro turno, a equipe doMédio
Vale chega para a última rodada
do returno precisando vencer o

Jaraguá para novamente assegu
rar uma vaga no quadrangular
semifinal. Apenas o Marcílio

Dias, campeão do turno, .já ga
rantiu um lugar no cruzamento

final do campeonato.
Para o Jaraguá, resta uma vi

tória para afastar a crise interna,
em razão da 'falta de pagamento
dos salários do jogadores. A
diretoria do clube revelou que
divulgará a lista dos jogadores
dispensados na primeira semana

de 'dezembro. O diretor-execu- .

tivo José Roberto do Carmo disse

que pretende manter a comissão
técnico para o ano que vem.

-

A Federação Catarinense de
Futebol deverá oficializar o

convite ao Jaraguá para disputar
a Primeira Divisão de 2000 em

janeiro. O amistoso previsto para
o dia 2S de novembro com um

grande clube do eixo Rio-São

Paulo, foi cancelado, informou
Carmo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Divulgação

Momento histórico para o esporte amadorjaraguaense. Técnico da equipe de Futsal de Iaraguá
do, Sul, Manoel Dalpasquale, ergue o troféu de campeão nos 39'15 [asc (Jogos Abertos de Santa

Catarina), realizados em Chapeço, há de: dias. Anteriormente, apenas o Handebol Feminino,
em 1984, o Tiro e o Xadrez Masculino, ambos em 1997, haviam conquistado um título numa

modalidade coletiva em Iasc.

na chave.
O desempenho na fase de

classificação é fundamental para
o futuro de Jaraguá do Sul no

campeonato. Se terminar como

prinieiro do grupo, jogará no

, playoff com o segundo colocada
da chave G, composta pelos mu

nicípios de Lages, Caibi e Tijucas.
Caso termine na vice-liderança,
decide a vaga para as quartas-de
final com o primeiro do mesmo

grupo. "Lages é disparado o

favorito para o primeiro lugar na
no grupo e até mesmo ao título
do Moleque Bom de Bola. Por
isso é bom evitarmos o cruza

mento logo nesta fase", ressaltou
Gonçalves Filho.

A fase final da edição/99 no

Moleque Bom de Bola será dia 20
de novembro, no Estádio Mu

nicipal.

JARAGUÁ DO SUL, 13 DE NOVEMBRO DE 1999

Inicia fase decisivado

MolequeBom deBola
Regulamento
prevê oito
choves com
três times

Jaraguá do Sul - Inicia

nesta terça-feira (16), em Tijucas,
a fase estadual do campeonato de

futebol Moleque Bom de Bola,
que reúne garotos até 17 anos.

Jaraguá do Sul chega para as
,

finais da competição com o título
da fase regional e uma motivação
extra. Nunca o .Munictpio con

quistou o troféu doMoleque Bom
de Bola. O regulamento prevê oito
grupos de três times, Os dois

primeiros se classificam para os

playoffs.
A equipe do técnico Márcio

Ventura está na chave H, junto
com Rio Fortuna e São Domin

gos. Jaraguá do Sul estréia terça
feira, às 16 horas, no Estádio
Sebastião Vieira Peixoto, contra
Rio Fortuna. "Precisamos apro
veitar esse jogo para buscar os

três prontos", afirmou o presi
dente da FME (Fundação Muni
cipal de Esportes), Luderitz Gon
çalves Filho. O time de São Do

mingos, que �nfrenta os jaragua-
,

enses quarta-feira, é o favorito

para ficar com o primeiro lugar

CoelhoEquipamentos Ltda.

Televendas: 371-8141

Dê um, passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos tambérn eventos em geral (casamentos,

batizados, anivêrsários, ... )
,

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 -

eORUpÁ - se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!
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