
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Ano 81 - W 4.243 - R$ 1,00Jaraguá do Sul, sábado, 20 de novembro de 1999

�.quiajaragua.com.br
371-8000

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
* Uftramsonogndia .

* Radiologia Geral e
Pediáfrico

* Tomografia
Computadorizada
* Angiografia
* Mamografia
* f;ã i

VI�neCKölUp
.

!p

I
QQntm_tJe l�n�o/il-rL,1_\Junto ao HOspItal Jari7.t:;Uá)
FOfle: (Oll?) ji1�96!J:)

JR CRIAÇÖES

Caixa vai assinar contrato com a

Prefeitura e convênios comempresas
O presidente da Caixa Eco

nômica Federal, Emílio Hum

berto Carazzai, assina na próxi
ma segunda-feira, no restau

rante. da Recreativa Malwee,
contrato de financiamento com

a Prefeitura e convênios com

empresas de Jaraguá do Sul.
O Programa de Melhora

mentos Comunitários, projeto pi
loto da Caixa, vai financiar pavi
mentações asfálticas em Jara

guá do Sul. O valor do contrato

dependerá dos custos das obras
a serem realizadas pela Pre

feitura.
O convênio com as empre

sas é um pacote de 15 itens fir
mado entre a CEF e os funcio

nários das empresas convenia
das. Entre eles, habitação, em
préstimos especiais e serviços
do banco. Página 5

Ivo Konell terá
15 dias para defesa

Página 3

Começa hoje final
do Futsal
Página 12
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LIDERANÇA
E

CREDIBILIDADE

Edson JunkeslCP

Expansão: Te/esc instalou 2.J.J telefones públicos este ano em Iaraguá do SuL Página 8

Duas bombas explodem em escolamunicipal.
Página 9

FOTOLITOS Atendemos coquetéis e
eventos em geral. .

GA. F<f

Colonial
o Cofé Colonial funciono junto
00 Borro Velho Wille Hotel.

Ruo Carlos Eggert 80 - Vila Laiau .

Reservas de meso pelo
Fone (47) 371-8611

Atendemos todos os sóbodos
dos 16:00 às 20:30

. Pro
{1J1€Jg§l!}
371�7719

o sabado
nunca foi

tão gostosO
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A velha e conhecida inflação
Ofantasma da inflação volta a assombrar a populaçãobrasileira,

. Pesquisa realizada no início do mês pela CNT (Confederação
Nacional dos Transportes) e pelo Instituto Vox Populi, divulgada
esta semana, aponta que a velha e conhecida inflação ronda outra
vez o País. Para 75% dos entrevistados, a inflação já está de volta,
enquanto que outros 14% acreditam que isso ocorrerá nos próximos

. .

meses. Contraditoriamente, os itens
que puxaram o custo de vida são as

tarifas públicas, reajustadas muito
acima da inflação do período. Só para
exemplificar, os combustíveis subiram
mais de 50% este ano.

Apesar do discurso governamental,
o mi lagre do real ameaça fazer água,·
podendo comprometer ainda mais a

frágil economia do País. O IGP-pI da
Fundação Getúlio Vargas apontou alta
de 1,89% no custo de vida em outubro,
confirmando a tendência de elevação
dos preços. Os números são

conseqüências da política econômica
sustentada pela ilusão de uma moeda

forte, sem lastro suficiente para
suportar a equivalência com o dólar,

como supôs a equip� governamental. A preocupação foi

diagnosticada há algum tempo, mas o governo preferiu desprezá
Ia.
A ameaçaque se �vizinhou emjaneiro e fevereiro, logo após a"

desvalorização do real, voltou num quadro adverso. Na época, a
. �

economia mergulhou em profunda recessão de demanda e o

aumento de juros impediu que boaparte das manobras especulativas
tivessem êxito. Desta vez, no entanto, o País vive forte fase de

consumo, impulsionado pela queda de juros epela injeção demilhões
. de reais na economia, resultado do pagamento da primeira parcela
do 13° salário. A resistência à alta de preços do início do ano não
está sendo sentidahoje, e pode incentivar os reajustes oportunistas.

O atual surto de aumento de preços, acima de 2% ao mês no

atacado e 1 % no varejo, ainda não assusta, mas sinaliza uma

tendência até então ignorada ou escondida. Aliás, o presidente
Fernando Henrique Cardoso ainda não admite que a velha senhora

possa estar de volta aos lares brasileiros. Para ele, inflação é o

aumento diário de 1 % e não 1 % ao mês. Seja qual for o conceito,
a verdade é que os preçosestão subindo acima do imaginado, do
possível e do que gostaria a equipe econômica do governo, que
insiste no discurso da "fracassomania",

"Não vamos transformar uma pequena subida de preços num

problema, vamos lutar para que .não se torne um problema". A
frase do presidente Fernando Henrique é mais uma tentativa de
conter o ímpeto dos expeculadores de plantão e evitar uma corrida
desesperada ao aumento dos preços de produtos e serviços. F�C
já se declarou contrário ao reajuste salarial, afirmando que a

indexação será o prenúncio da inflação Na realidade, o governo
quer e precisa é manter estável o que lhe resta de apoio popular.
Inflação alta reforçaria aimpopularidade, que nos últimos meses

chegou'a 65%.
O perigo da volta da inflação pode ser explicado por diversos

fatores, mas o decisivo é a dívida pública, que nos últimos cinco
anos saltou de algo em torno R$ 65 bilhões para aproximadamente
R$ 350 bilhões. A dívida externa

é

d� quase meio trilhão de reais.
As imposições do FMI cerceam o País. Osjuros inviabilizam os

investimentos na produção, gerando recessão e desemprego,
refletindo diretamente no aumento da violência e criminalidade. O

período de estabilidade está chegando ao fim, trazendo
preocupações e inseguranças. Porém, nada do que não foi alertado
pelos "neobobos" há tempos.

::::::::::::::::::::::::: ,,'" "'", '"", """"",,,"""
"",

"",

.c """

""

""

""

"""

..", """ ,,'"

"",

""" """

"", """

i .' ••• � ,'"

",
.:

""" """ "'"

CORREIO DO POVO

Foto do Fato
A Malwee
Malhas

inaugura hoje,
às 20 horas as

luses de natal

nas Fábricas de

Iaraguâ do Sul,
Pomerode e

Blumenau,
A novidade é a

derocação do .

Castelinho
Malwee 110

Centro de

Blumenau
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E lei, cumpra-se

Se por um lado o estaciona
mento pago nas ruas centrais'
de Jaraguá do Sul, a chamada
Zona Azul, tem resolvido par
cialmente a falta devagas, por
outro continua gerando muita
polêmica em relação a alguns
pontos .

O que tem alimentado a dis
cussão (inclusive brigas), na
maioria das vezes, é a into
lerância na hora de estacionar,
quandoo cidadão, ocupando a

vaga por cinco ou dezminutos,
é obrigado a colocar um cartão'

de uma hora, pagando porcinco
ou dez minutos o preço equi
valente aurna hora. Sem falarnas
multas ilegais aplicadas e que
causammuita dor de cabeça aos

. proprietários de veículos, sem

conseguir que sejam retiradas.
Na Câmara de Vereadores

o assunto já foi debatido por
vários edis. Sugeriu-se a .

criação de cartões fracionados
de 15 minutos, meia hora e de
45 minutos. Também teve quem
sugeriu que fossem colocados

* Egon Jagnow

automatos para a aquisição de
cartões, dentre outras medidas.

Enquanto isso, outros sugerem
a tolerância de alguns minutos
por parte das monitoras, antes
de aplicarem as multas.

Toda essa conversa, no en

tanto, sem entrar nomérito das

sugestões, é desnecessárias. É
"chover no molhado". Como
bons brasileiros estamos acos
tumados a nosmanterdesinfor
mados das leis, usando a es

farrapada desculpa: "Eu não

sabia". Pois está em vigor, há
. mais de um ano, aLei Estadual
n° 10.792, de 13 de julho de

1998, .(publicado no Diário
Oficial do Estado no mesmo

dia e com o veto derrubado pe
la Asembléia Legislativa -'

Artigo 2° - publicadoem 1 �
de setembro de 1998), que diz:

"Artigo �o - Os estaciona
mentos de veículos em locais

pertencentes a órgãos ou em
presas da administração direta
ou indireta e ou autárquicas do
Estado de Santa Catarina,

quando explorados comercial
mente através de qualquerre
gime pela iniciativa privada
obedecerão as seguintes deter

minações: 1- gratuidaden
ocupação de vagas nos p

,

meiros 15 minutos; 11- pa
efeito de cobrança, o valv

monetário de tempo de per
manência será de 15 minu

tos: Artigo 2° - Aplica-se
estabelecimento nos incisósa
artigo anterior às áreas deest

cionamento regulamentado
especial no Estado de San

Catarina, que 'funcionem e

vias públicas e logradourOi
públicos comuns (grifo meu

e exijam o pagamento de p
instituído pelo Poder Públicd';

Infelizmente, aqui emJaragtI
do Sul, o desconhecimentodale
continuagerandopolêmicasesel
descumprimento, vítimas. N"
estaria na hora de nos enqua·
drarmos também na lei?

, '�* Diretor do Patrimon1
Histórico de Jaraguá doSw

A rtigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem COill�:
no máximo 30 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direlfO"
sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

'
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Gráfica eEditora CP Ltda. "CGC 00.1 05.75.5/0001-50 - Ad;"inistração, Redação,DepartamentoComercial eOficinBS

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259·700 - Caixa Postar 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - se
. Forres/Fax (047) 370-7919 . 370-8654 . 370-8649 - E-mail: corpovo@jgs.matrix.com.br L

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinwo tÚJ jo(lfll

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 20 DE NOVEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO POLíTICA-3

•

+- "O dinheiro gasto nas obras e

nos equipamentos da UTI é

insignificante se comparado ao

custo de uma vida." (Industrial
Wandér Weege, que se recupera de
um acidente com jet sky, em Porto

Belo, no início da semana, no

discurso de inauguração da UTI -

Unidade de Terapia Intensiva -

Infantil do Hospital e Maternidade

Jaraguá, doada pela Malwee Malhas)

"Aceitar não significa concordar. Entender não significa querer
ser igual. Defender o direito de outra pessoa ser do jeito que é
não significa querer ser como ela é." (Engenheiro e escritor Ênio
Padilha ensinando sobre intolerância no livro Marketing pessoal &
imagem pública)

"Minha maior indignação é -+

que, depois de três anos sem

reajustes salariais, os patrões mais
,

uma vez não contribuíram para o

fechamento da convenção coletiva
de trabalho." (Presidente do
Sindicato dos Comerciários de Jaraguá
do Sul e Região, Ana Maria Reeder,
lamentando a possibilidade da
convenção ser julgada pelo Tribunal
do Trabalho, em Florianópolis, porque
patrões e empregados não se

entendem com relação ao banco de horas)

"A comunidade vai se surpreender com o novo PTB." (Presidente
da comissão provisória do PTB de Jaraguá do Sul, Jean Leutprecht,
propagandeando o "novo" partido no Município)

"O PFL nunca compreendeu o neoliberalismo. Ele é

patrimonialista, é nacionalista, prefere um Estado balofo para
continuar rnanipulando." (Ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes,
pré-candidato do PPS à Presidência da República em 2002,
desdenhando o poder do senador Antônio Carlos Magalhães e a

ingerência do PFL na política nacional)

"Quando a gente fala coisas boas vocês não dizem." (Vereador
Afonso Piazera - PSDB - cobrando a divulgação das ações
consideradas por ele "boas" e reclamando das críticas)

+- "Assinamos convento de co

operação com o Sebrae de Santa
Catarina para operacionalização do
Programa Brasil Empreendedor
em todo o Estado." (Presidente da

Facisc - Federação das Associações
Comerciais e Industriais de Santa

Catarina -, Roberto Breithaupt, in
formando sobre a implantação do

programa no Estado)

Ivo Konell promete entregar
defesa no último dia de prazo
Deputado foi
notificado pela

.-

Comissão de Etica

sobreprazo

Jaraguá doSul- o deputa
do estadual Ivo Konell (PMDB)
afi rmou que vai aguardar os IS

dias de prazo dado pela Comissão
de Ética do partido para apresen
tar defesa no processo de expul
são instaurado pela direção es ta-

, dual da legenda. Na quarta-feira,
a Comissão de Ética 'notificou o

deputado sobre o prazo para a

apresentação da defesa. Ele é

acusado de ter desobedecido ori

entação partidária e votado favo
rável à federalização do Besc

(Banco do Estado de Santa Cata

rina), no final de agosto.
Konell declarou estar tranqi.ii lo

com relação ao processo. "Não'

desrespeitei nenhuma orientação
parti9ária, porque o programa do
PMDB não diz que o partido é

contrário à pri vatizações. Desta
maneira, não transgredi nenhuma
norma partidária", defendeu-se,
apostando que será absolvido e

Arquivo/CP

� lJISQUE

(�i\ REMÉDIO
l��i$J 371·1188

��
Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

Crítica: Konell disse que são acusações infundadas

continuará filiado à legenda. Se

depender de apoio, o deputado
permanece no PMDB. Uma se

mana após a votação, o prefeito
de Joinville, LuizHenrique da Sil
veira, uma das principais lideran-

ças do partido no Estado, atenuou
a crise e declarou apoio a Konell.

- Ele tem um passado de tra

balho, de honradez e de seriedade,
tem sido companheiro leal e não

pode ser julgado por um ato iso-
lado - defendeu Silveira.

Konell negou que esteja
articulando sua ida para o

TCE (Tribunal de Contas
do Estado) antes do des
fecho do processo interno
no PMDB. "Estou em

compasso de espera em re

lação ao Tribunal de Con
tas. A vaga será aberta so

mente, em fevereiro", afir
mou, confirmando a dis

posição em disputar a.in
dicação na Assembléia Le

.

gislativa para o cargo de
conselheiro. O caso se ar

rasta desde o primeiro se

mestre deste ano, quando
o plenário da Assembléia

aprovou a indicação do ex

deputado Gilson dos San
tos (PPB) para o TCE.

Na época, Konell che
gou a informar que sua

indicação seria votada
'.

pelo plenário da Casa'nos
primeiros dias após o re

cesso parlamentar de ju
lho. O deputado, no en

tanto, lembrou que a in

dicação depende da an-

tecipação das aposenta
dorias dos conselheiros
Dib Cherem e Carlos Au

gusto Caminha.

CÂMARA
MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL
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Caropreso quer que CPIouça
os representantes da Abifanna
Deputadoé
membro titular
daComissão
Parlamentar

Brasília - O deputado fede
ral Vicente Caropreso, presiden
te da comissão provisória esta

dual do PSDB e membro titular'
da CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) dos Medicamentos,
disse que considera inadiável a

convocação do presidente da

Abifarma (Associação Brasileira
da Indústria Farmacêutica) e dos

representantes das indústrias

farmacêuticas, para esclarecer
"diversos aspectos da alta desen
freada de preços dos remédios e

a campanha da entidade contra

os genéricos". Caropreso acre

dita que as presenças, de técnicos
do Ministério da Saúde para
.acompanhar os depoimentos se

jam imprescindíveis.
A CPI foi instalada na última

quarta-feira pela Câmara dos De

putados, tendo como presidente
o deputado Nelsori Marchezan

(PSDB/RS), autor do requeri
mento da CPI, e como vice-pre
sidente o deputado Ney Lopes
(PFL/RN). Na apróxima quarta
feira, dia 24, os parlamentares se

. reúnem para definir o roteiro de
trabalhos da comissão. A comis
são tem prazo de 120 dias, a con
tar da sua instalação, para apre
sentar parecer final.

Emjunho, o deputado sugeriu.
que representantes das indústrias
farmacêuticas participassem de

uma audiência na Câmara Fede
ral para "explicar os reajustes nos
preços dos medicamentos". Na

época, Caropreso criticou o

repasse dos custos de matéria

prima ao preço final dos re

médios, classificando' de abusi
vos o aumento promovido pela
Abifarma. "Os reajustes dejaneiro
a maio ultrapassaram em muito a

inflação do período", informou,

FONE/FAX: (047) 373-0027

Posição: Caropreso quer maior controle {iöspreços

. sugerindo maior vigilância e c,on

trole nos preços dos remédios.
VARA FEDERAL - Caro

preso informou que solicitou ao

ministro do STJ (Superior Tri"
bunal de Justiça), Hélio de Melo

Mosimann, que interceda para
agilizar a instalação de uma Vara
da Justiça Federal em Jaraguá
do Sul. "A reivindicação é um

clamor da sociedade", justi
ficou o deputado, destacando a

atuação do presidente da OAB

(Ordem dos Advogados do

Brasil) local, Jurandyr Hilário
Bertoldi.

O deputado reiterou as consi

derações apresentadas pelos pre
feitos e vereadores dos municí-

pios do Vale do Itapocu, que res

saltam a sobrecarga de demandas

que atualmente se impõe à Cir

cunscrição Judiciária da Justiça
Federal de Joinville, que abrange
a microrregião.

- O deslocamento até Join

ville para as discussões referentes
aos assuntos de competência da

União, o excesso' de processos
pendentes de julgamento na Jus

tiça Comum de Jaraguá do Sul,
que recebe processos afetos à

Justiça Federal por atribuição de

legada,justificam a reivindicação
- garante Caropreso, lembrando
que Jaraguá do Sul é o terceiro

pólo arrecadador de tributos no

Estado.

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS E NATAL LUZ
Sábado, dia 20 de novembro, às 19 horas; o Colégio

DivinaProvidência reúne, na Igreja MatrizSão Sebastião,
alunos, formandos, professores, funcionários, Irmãs e

familiares para a Missa de Ação de Graças pelo ano letivo
de 1999 e pelos 80 anos de História na educação
jaraguaense.

Após a Missa, todos estão convidados assistir ao Natal
Luz, evento que acontece há quatro anos em frente ao

Colégio. Nesta data serão acesas as luzes especiais da
decoração natalina e inaugurado o Presépio.

As apresentações artísticas ficarão por conta da Banda
Marcial doColégio Divina Providência, peloGrupo de Dança
epelo Papai Noel.

Os vereadores de Jaraguá do Sul já se movimentam para eleger o
. próximo presidente da Câmara, em dezembro.

No início da atuallegislatura, os parlamentares firmaram um acordo
para que a Mesa Diretora fosse renovada a cada ano.

Com nove vereadores, a coligação Acerta Jaraguá - PSDBIPFL
deve eleger o atual secretário Afonso Piazera Neto (PSDB) para

presidir a Casa no ano que vem.

A eleição dePiazera faz parte .de um acordo entre as legenda, que
iniciou com a filiação dos três vereadores do PTB ao PSDB em

setembro.

Na berlinda
Corre à boca pequena que o

presidente do Diretório do
PPB de Jaraguá do Sul,
Wigando Meier, está sendo

pressionado a deixar a direção
do partido.
Em reunião da Executiva, no
sábado passado, Meier foi
sutilmente convidado a

renunciar ao cargo.
Fontes do PPB informaram

que Meier desdenhou o

"convite" e bateu pé pára
permanecer na presidência.

Gota d'água
As mesmas fontes garantem

que os últimos incidentes
envolvendo o presidente do

PPB encheram o pote.
Meier foi um dos principais
articuladores da queda de

Cleidy Gonçalves na

19" CRE (Coordenadoria
Regional de Educação).

Recentemente,
prometeu processar o gerente

da Celesc, Luiz de Freitas
Melro Neto, mas voltou atrás

dias depois.

Racha III
Um líder do PPB classificou de "bobagens" as atitudes de Meier.

"Ele (Meier) está metendo os pés pelas mãos", declarou.
Se por um lado há pepebistas que não querem Meier na

presidência, por outro há líderes influentes dispostos a bancar a

permanência dele no cargo.
Se acirrar os ânimos, o quenão é novidade no partido, pode haver

,

outro racha, semelhante aos que aconteceram no final de 1996 e

no ano seguinte, culminando na saída. de centenas de filiados.

Seminário
O,Sindicato dos Jornalistas e a

Abraço (Associação de
Rádiodifusão e TVs Comu
nitárias de Santa Catarina)
promovem amanhã, naUniville.,
o Seminário Regional Abraço e

Movimentos Sociais.
O evento vai debater alei geral
de 'telecomunicações, corn
ênfase no funcionamento das
rádios comunitárias; e os

movimentos sociais.

Lei
O governador Esperidião Amin

(PPB) sancionou a lei que
transfere para o domingo

subseqüente a comemoração do

feriado de 25 de novembro, Dia
de Santa Catarina.

A proposta, de autoria do

deputado estadual Wilson Wan
DalI (PFL), foi aprovada pel�

Assembléia Legislativae
publicada no Diário Oficial do
Estado no dia 12 deste mês.

ijADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nOSSQS serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�0\10ÇO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

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

COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA INFORMA:
Estão abertas as matrículas para o ano 2.000

do Maternal ao Terceirão, Supletivo e Cursos Técnicos.
Dias 24, 25 e 26 de novembro para a/unos do colégio
Dias 01,02 e 03 de dezembro para a/unos novos

INFORMAÇÕES NA' SECRETARIA DO COLÉGIO OU PELO TELEFONE 371-0779
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

GOVERNO ESTADUAL MUDA FERIADO
DE 25 DE NOVEMBRO

Após a aprovação pela Assembléia Legislativa de Santa
Catarina do Projeto de Lei do Deputado Wilson Wan-Dall, o

Governador do Estado sansionou aLei] 1 .213, publicada no Diário
Oficial do Estado em 12/]1199, transferindo a comemoração do
feriado dedicado a Santa Catarina, padroeira do Estado, para o

primeiro domingo subsequente ao dia 25 de novembro. A Acijs,
como também outras ACIs e Federações sempre se posicionaram
contrárias a comemoração na data, entendendo que é inoportuna,
considerando que o mês de novembro tem dois feriados nacionais
e um terceiro, este estadual, viria prejudicar ainda mais a economia
e os negócios.

A aprovação do projeto, no entendimento da Acijs, demonstra
a visão dos parlamentares estac;luais e do Governador, que
sensibilizaram-se diante da inoportunidade da data.

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS SERÁ O ÚLTIMO
EVENTO DO ANO

A Acijs/Apevi e o Banco Santos trazem o economista Paulo
Rabello de Castro para o 3.80 Encontro de Empresários, que
acontece no dia 24 de novembro, quarta-feira, no Clube Atlético

Baependi. Rabello vai falar sobre "Cenários 2000: As previsões da
economia no ano do milênio", iniciando às 19h30min. Depois da

palestra haverájantar de confraternização com sorteio de brindes,
estando abertas as adesões com Neusa ou Daniele, na Acijs, pelo
telefono 371-1044, até as ] 7 horas do dia 23 de novembro. Para os

associados, o custo, sem a bebida, é R$ 15,00 e para os não

associados, R$ 25,00, sem a bebida também.
Este será o último encontro de empresários do ano e o último da

gestão da atual diretoria, que termina em fevereiro. O palestrante é
um dos mais requisitados economistas do País, pela visão ampla
que tem e por vislumbrar o cenário dentro> de uma área sensível,
como é a economia.

ACIJS PARTICIPA DE ENCONTRO COM
GOVERNADOR DE BELLUNO

O vice-presidente, Décio Bogo, representou a Acijs no encontro
com lideranças empresariais da região, com o governador da
província de Belluno (Itália), Oscar de Bona, que esteve em Jaraguá
do Sul, no dia 13, acompanhado dos empresários Luigi Dei Farra,
Gervasio de Coi e SistoRomor, na posse da diretoria da Associazione
Bellunesi Nel Mondo. A Ferj também participou. A conversação
foi positiva porque abriu caminhos para futuros negócios e

intercâmbio com aquelaregião do norte italiano. A vinda de técnicos

italianos, o intercâmbio de docentes, a ida de pessoas para estágios,
a participação de empresas em feiras e exposições são passíveis.

As entidades empresariais e a Ferj deixaram com a comitiva

bellunesa, materiais e documentos para servirem de subsídios e a

demonstração do interesse no estabelecimento de relações, nas

diversas áreas. Décio Bogo avaliou como "extremamente

importantes" os contatos com o governador de Belluno e

.

empresários que o acompanhavam.

VICE-PRESIDENTE E CONSULTORA DA ACIJS
VÃO PARA ALEMANHA

A vice-presidente de serviços da Acijs, ChristianeHufenuessler
e a consultora deNúcleos, Déborah Amorim, integrarão a comitiva
da Fundação Empreender que embarca no dia 20 de novembro
para a Alemanha, para conhecer a Câmara de Artes e Ofícios de

Munique e Alta Baviera, além de empresas e condomínios
empresariais naquele País. Foi através da Câmara, no início da

década, que começou o trabalho com os núcleos setoriais, que são

grupamentos empresariais que objetivam proporcionar ao empresário
da pequena e média empresa a quebra do isolamento, abertura de

.

caminhos para um melhor know-how e melhoramentos constantes
de Suas empresas.

Com isso, fortalecem a relação, o desenvolvimento profissional
e tecnológico, a integração e ofortalecimento do setor.

CEF assina. com Prefeitura
contrato de financiamentos

r
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o Na próxima quarta-feira (24), a partir das 19h30, no Clube Atlético Baependi, acontece o

38° Encontro de Empresários, promovido pela Acijs (Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) e pelo Banco

Santos.
Na oportunidade, o chayman da SR Rating/Duff & Phelps - empresa classificada de risco de
crédito - Paulo Rabello de Castro, PhD em Economia e sócio diretor da RC Consultores, fará
palestra com o tema: "Cenários 2000 - As previsões da economia no ano do milênio".

o O superintendente da CEF (Caixa Econômica Federal), Carlos Roberto Wengerkievicz, esteve
reunido com empresários de micros e pequenas empresas de Jaraguá do Sule região, na noite da
última terça-feira, no auditório do Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), para debater o Projeto
Brasil Empreendedor e o Programa Caixa Empresa.
Na oportunidade, Wengerkievicz explicou os projetos e esclareceu dúvidas com relação ao apoio e I
desenvolvimento da micros e pequenas empresas, além de debater as formas de se buscar os I
financiamentos. I
O De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), a indústria catarinense :registrou crescimento de 1% em setembro, em.relação a igual período do ano passado.

.

I
IDA Sadia encerrou o terceiro semestre do ano amargando prejuízo da ordem de R$ 39,5 milhões, I
I queda de 230% em relação ao mesmo trimestre de 1998, quando a empresa registrou lucro de R$ 30,4. I
I A receita operacional líquida, no entanto, cresceu 19,8%. .' I
L � ------�

Caixa firmará
convênios com
asempresas
do Município

Jaraguá do Sul - O presi
dente da CEF (Caixa Econômica

Federal), Emílio Humberto Ca

razzai, assina na próxima segun
da-feira, no restaurante da Re
creativa da Malwee, contrato de
financiamento com a Prefeitura
e convênios com empresas lo
cais. O contrato com a adminis

tração pública trata-se do Pro

grama deMelhoramentos Comu
nitários - Pro-Comunidade -,.

projeto piloto da Caixa lançado
este mês, que vai financiar obras
asfálticas no Município. O con

vênio a ser assinado com as em

presas faz parte do Programa
Caixa do Trabalhador, um pacote
de 15 medidas para os funcioná-

rios das empresas conveniadas.
A gerente da agência local da

Caixa, MarisaDemarch, não sou
be precisar o volume dos recur

sos a ser destinado ao programa.
"Vai depender doscustos de cada
obra e do número de ruas a serem

pavimentadas. Não é um pacote
com recursos já definidos", ex

plicou, acrescentando que trata

se de um projeto piloto, que será

testado em Jaraguá do Sul. "Está
sendo implantado primeiramente
aqui, em Jaraguá do Sul. A partir
dos resultado obtidos, o projeto
será aperfeiçoado e a Caixa
normatizará o programa", com
pletou.

Sobre o convênio com as em

presas, Marisa disse que o projeto
tem IS itens, entre eles, habitação,
empréstimos especiais e serviços r

da Caixa disponíveis aos funcio
nários das empresas convenia
das. "É um convênio que envolve
vários benefícios. Cada empresa

poderá optar por aquilo que lhe

interessar ou tiver necessidade.
Por isso, é prematuro afirmar

quais os serviços a serem assina

dos", desconversou, lembrando
que o convênio será para os fun

cionários e não para a empresa,

que já dispõe de projetos especí
ficos do governo federal, como,

. por exemplos, o Projeto Brasil

Empreendedor e o Programa
Caixa Empresa.

INFRA-ESTRUTURA -

Em meados de agosto do ano

passado,' a Caixa firmou com a

Prefeitura convênio da ordem de

R$ 12 milhões para financiar as

obras de saneamento básico no

Município. Sob a responsabilida
de do Samae (Serviço Autônomo
Municipa de Água e Esgoto) a'
administração municipal está
construindo 170 quilômetros de

rede de esgoto e duas ETEs (Es
tações de Tratamento de Esgoto),
beneficiando 80% da população.

QUEM AMA AJUDA'

....•·�.lerllta) 110.•
················

d!;'108-1uIJ\�i
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1590 - Fundos

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os �anos Suelen, Diogo e Leandro Bittencourt em recepção calorosa à prima Rafaela
Cynllo (entre os garotos), que aprovou por completo as badalações de Iaraguâ do Sul

}osimari
Schmoller,
embelezando
apistapOP
do Café
Confusão

Bamja mineira
Pato Pu, que

,esteve no palco da
Boate Notre no

último sábado
(13), conquistou

.

ainda mais, os fã;
Jaraguaense� após

à bela

apresentação

� DBOGAS
Seria uma excelente
entrada para o ano 2000 a

continuação dos trabalhos

da CPI do Narcotráfico

que, ao que parece, está

realmente identificando e

punindo os cabeças que
comandam o lucrativo

mercado das drogas no

Brasil. São maus

empresários, policiais,
militares, políticos e juizes
que, favorecidos de suas

posições, sempre
encontraram facilidade

para impregnar essa
terrível doença em nosso

País. As investigações,
com certeza, estão apenas
no começo. Ainda há

muito para ser denunciado.

Não dá mais para agüentar
tanta corrupção,
assassinatos, impunidade,
lavagem de dinheiro e

tantas outras barbaridades.

� TEATRO
Até o dia 5 de dezembro,

sempre aos sábados e

domingos, às 20h30, no
Centro Cultural, o Grupo de
Teatro Adulto da Scar estará

apresentando adivertida .

peçaFulaninha & Dona

Coisa. O talento do elenco

vem sendo muito elogiado.
Uma boa opção para o fi nal

desemana!

...� NAPRAÇA
A Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer brinda os

amantes da música

sertaneja, neste domingo,
com a apresentação dos
paranaenses Maurício e

Mauri, irmãos dos
famosos Chitãozinho e

CENTERRSOM DISQUE·LANCHE
371-5309CD's - DlSCOS - FITAS

QUICK,
DOGAv. Mal. Deodoro,406

FONE: 371-2847

Xororó. O show acontece
,

na Praça Ângelo Piazera,a
partir das 20h30. Antes ,

porém, às 18h30, a
excelente dupla
jaraguaense Sandro Luís
e Clóvis, estará subindoj,
palco.

,

Os alunos do Instituto
Educacional Jangada
invadem a Boate Notre
neste sábado (20) para
participarem do

encerramento da Gincana
99. Na noite de.hoje,
intitulada Bye Bye
Milênio, os participantes
da promoção estarão

realizando a última tarefa
- decorar a Notre "dos pés
à cabeça".

� OBIS
Na agenda de programação
do Teatro Carlos Gomes, de

Blumenau, destaque parai
apresentação do espetáculo
"Sarau Brasileiro", como

grupo vocal Oris, que está

comemorando quatro anos

de atividades. Será no

próximo dia 30, às 20h30.
Valor do ingresso: R$ 5,00.

� FUTSAL

Para quem quiser assistirà
primeira partida da final
do Campeonato
Catarinense de Futsal,
envolvendo as equi pes da

FME/Breithaupt e Unoesd
São Miguel; pode
acompanhar a decisão
neste sábado (20), a partir

, das 16h30,;'pelo SBT, que
fará transmissão ao vivo,

para todo o Estado, direto

de São Miguel.

IS"LABORSAD
labOratório de Análises Clínicas Lida

1989 - 1999
10ANOS A SERVIÇODA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em defesa da sobrevivência
A úri1ico coleção cotorinense que conto o

história do FEB (Forço Expedicionário
Brasileiro) e do 2° Guerra Mundial recebeu
um complemento no último semana. Dez

peças do acervo do Exército - pistolas,
espingardas, bazucas e baionetas - faram
doadas 00 Museu do Expedicionário. A

doação foi promessa do general Zenildo
Lucena, há quatro anos. Então ministro do
Exército, ele esteve em Jaraguá do Sul poro
o inauguração do anexo do Museu

Municipal Emílio do Silvo e viabilizou o

liberação dos armas, trômite burocrótico
dado o valor histárico dos peças.
"Só consequirnoscsso doação porque o

museu já tinha o reconhecimento de
entidades que avaliam o volar dos

-

instituições museológicos", conto Alcioní de
Macedo Canuto, diretora do entidade. Elo
contou com o foto de o general Lucena ser

casado com uma bisneto do fundador de
Jaraguá do Sul. Emílio- Carlos Jourdon, e com

a intervenção do capitão Ferdinando Piskc.
para incentivar o empreendimento. "Isso
torncí o nosso museu um dos mais

completos no gênero", comemoro,
lembrando que apenas quatro instituições
brasileiros ocupam-se de preservar o história
dos expedicionários.
As armas ficarão armazenados em local

seguro até que o museu volte o ter uma

sede. À espero do reformo do antigo prédio
do Prefeitura, previsto poro iniciar no dia 1
de dezembro, o equipe preocupo-se com os

detalhes técnicos do restauração, paro
manter os característicos originais do edifício
e adaptá-lo 00 recebimento do acervo, que
exige condições especiais de conservação,
como controle de temperatura e umidade. O

projeto prevê o montagem de solos

temáticos com acervo fixo e espaços com

exposições temporários, paro dar caráter
dinômico 00 museu. "Estamos trabalhando
no novo linho do museologia, que
cootextuoiízo o ontem e o hoje, buscando
sempre os referências geográficos, históricos
e culturais de um determinado povo", explico
o técnico Cláudio Corrêa.
Além de acreditar no realização dessa
primeiro etapa, o equipe oposto numa

mobilização do sociedade civil, entendendo

que o preservação e o compromisso com o

cultura não é responsábilidade apenas da

municipalidade. A diretora do AAMES

(Associação dos Amigos do Museu Emílio
do Silvo), Kátia do Silvo Bartsch, deu início à

Componho do boné. Utilizando o símbolo de
Emílio do Silvo, pretende arrecadar fundos

junto às empresas e pessoas físicos

dispostos o contribuir.

CORREIO DO POVO
20 DE NOVEMBRO DE 1999

cultura - .lozer - entretenimento

Edson Junkes/CP

Hrmqs: acervo do fxército increme'!taMlJselJ do fxpedícionórío

Fabricamos tembém móveis em aço sob medida como:
corrimãos, mesas de centro e cento, escadas, estantes com

grand� diversidade. Consulte-nos!_IIII�, Estofados
_

Ih •• KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CursodeDireito em Jaraguá do Sul
Depois de quase uma dé-cada

de luta a Ferj conseguiu satisfazer
um pedido da comunidade
através da aprovação do Curso
de Direito, Foram várias ten
tati vas, e em 24 de setembro de
1998 a Ferj encaminhou um

projeto de autorização do Curso
de Direito ao Conselho Estadual
de Educação do nosso estado, O

•

projeto foi desenvolvido obser
vando as características regio
nais, de forma que o curso ofe

reça formação diferenciada dos
outros CÚTSOS da região, O apoio
comunitário ao projeto do Curso,
que foi desde as autoridades,
empresários e operadores jurí
dicos, em especial da Ordem dos

Advogados do Brasil, subseção
Jaraguá do Sul, foi muito impor
tante não só para o desenvol

vimento, como para a aprovação
do Curso de Direito, Nos dias 18
e 19 de agosto, a Ferj recebeu a

visita da Comissão de Verificação,
designada pelo Conselho Estadual
de Educação, composta pelo
Doutor José Isaac Pilaui - Pre
sidente, Doutor Antônio Carlos

Wolkmer, Mestre João dos Passos
Martins Neto e Doutor Paulo

Biasi, que concluiu sua análise
"pela existência das condições
legais e de infra-estrutura para
implantação do Curso';" Após a

avaliação da Douta Comissãode
Verificação, o eminente Relator,

Professor Doutor Cesar Luis

'Pasold, emitiu parecer favo
rável à aprovação do Projeto do

Curso, que foi' aprovado por
unanimidade em Sessão Ple

nária do referido Conselho, em
28 de setembro de 19,99, E, fi
nalmente, a publicação da

aprovação ,(parecer 278/99/
CEE) através do Decreto n° 618
de 13 de outubro de 1999, O
Curso iniciará em março do ano

2000, no turno matutino, com
80 vagas anuais, sendo ofer
ecidas 40 no vestibular de verão
e 40 no de inverno, com duas

habilitações: Direito Empre
sarial e das Relações Sociais e

Direito do Estado,

CESJS realiza II Jorriada de Educação

A Professora Aldair Wen- respeito à administração, ins-

gerkiewicz Muncinelli, Presi- talações e pessoal.
dente do Conselho Estadual de Aldair aproveitou a oportu-

O envolvimento e o trabalho Educação de Santa Catarina, nidáde paramostrar alguns pIa-
esteve na Ferj atendendo a um nos que pretende executar a

convite da Presidente da Ins- frente do órgão e destacou que
tituição, Professora Carla o principal deles será a interio-

Schreiner;' para conhecer o rização do Conselho. Ela finali-

"carnpus", Durante uma con- zou informando que esta é a pri-
versa com seus dirigentes, a meira vezemsuahistóriaqueo
Presidente do CEE disse estar CEE é presidido porumamulher

,

.

' IVARIS19 AN'f0:r-�]J),rLO� ; 'bastante satisfeita com o que ob- '. e,ppnnna pessoa' vinda do in
RIA,NI

"

, "..
"

., ',o i, servou.eque' suas expectativas, tirior' (ela é natural da cidade
CHEFEDEDEPARTAMEN- '

"

'

" T', .' ,.,_." 0""'_

TO E COORD�NAJ)bR 00 forarp,' super�da� no 'qll�ßJZ de Porto União),
CURSODEPEDAGOGIA

Diretorado 'CESJS participa
CEJSJ convidaPresidente da ComissãoNacional de seminário em Florianópolis
de Ensino Jurídico paraministrar AulaMagna do

.Curso de Mestrado em Ciência Jurídica

," Os alunos formandos do Cur

soße Pedagogia; em conjunto com
o respectivo Departamento, pro
movem de 17 a 19 de novembro;
a II Jornada de Educação do.
CESJSlFerj, que tem como temá

tica "O Currículo Escolar no 3°Mi-
lênio: Enfoques e Perspectivas
Emergentes", com a participação
dos professores Dr. MIGUEL AR
ROYOleDrLEADASGRAÇAS·
CAMARGOS ANASTASIOU2,
bem como'do Colegiado de 'Peda-
gogia.

A II Jornada de Educação do

. CESJSlFerj tem por objetivos:
. Discutir e analisar enfoques e

perspectivas emergentes para a or
.

ganização do currículo escolar,
com vistas à formação da cida
dania para o 3°milênio.

. Socializar experiências de

inovação-educativa realizadas no

Curso de Pedagogia e Municípios

A Diretora Geral do Centro de
Ensino Superior de Jaraguá do
Sul, Professera Carla Schreiner,
esteve em Porto Alegre na última
semana, oportunidade em que
convidou o Presidente da Co
missão Nacional de Ensino Ju
rídico do Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil

(OAB), Dr. Adilson Gurgel de
Castro, para ministrar a aula

inaugural do Curso de Mestrado
em Ciência Jurídica, oferecido
em convênio com a UNIVALI,
cujo início está previsto para mar
ço do próximo ano, em Jaraguá
do Sul.

conveniados ao Projete Professor

Competente (Jaraguá do Sul; Po
merode, Corupá e São' Bento do

Sul) .:
. Vivenciar práticas pedagó

gicas que instiguem o aprender a

aprender, o trabalho com as di

versidades culturáis e o desenvol-

vimento da criatividade.

Neste-ano, além das palestras
com pessoas de renome nacional,
outras atividades serão desenvol
vidas durante a programação da II

Jornada: Seminário Intermunicipal
de Experiências Pedagógicas;
Seminário de Estágio Curricular e
Oficinas Curriculares. Estas

atividades serão coordenadas e de
senvolvidas pelos professores
João Amoldo Gascho, IrmaMaria
Salvador, Rosane Welk, Diva
Spezia Ranghetti, DilmaMontag-

. noli, Suely Scherer, Sirley Schappe .

e Vera Lúcia Oliveira de Aguiar,
todos membros do Colegiado de

Professora Carla Schreiner

I Prof. Titular da Universi-
.

dade Federal de Minas Gerais -

UFMG. Doutor em Educação pe
la Stanford University - Califór
nia, USA. Foi Secretário Adjunto
de Educação de BH. Autor de
várias obras e artigos publicados

Pedagogia.

A II Jornada de Educação é

mais uma oportunidade para que
se socializemexperiências de ino

vação educativa; submetendo-as à

discussão, à crítica, à apreciação
da comunidade educativa da região
da AMVALI, em busca de par
ceiros para troca e aperfeiçoa-
rnento.

sério e comprometido de alunos e

colegiado do curso de pedagogia
do CESJS torna possível este
momento que, temos certeza, será

especial e possibilitará crescimento
a todos nós.

em periódicos científicos, entre.
eles a organização do livro Da
Escola Carente à Escola Pos
sível (Edições Loyola).

2 Prof" Titular da Universi
dade Federal do Paraná (apo
sentada) e da PUC/PARANÁ.
Doutora em Didática pela USP-

. S,p. Autora de obras e artigos
publicados em revistas e perió
dicos científicos, dentre os

quais destacamos Metodologia
do Ensino Superior: da prática
docente a uma possível teoria
pedagógica (IBPEX Autores

Associados). .

Primeiro vestibular do Curso
de Direitojá está definido

Veja agora tudo o que você precisa saber para participar do
primeiro vestibular do Curso de Direito do CESJS.

Datas para pagamento da taxa de inscrição:
De 1 ° de dezembro de 1999 a 13 de janeiro de 2000.

Valor da taxa de inscrição:
R$ 70,00 (setenta reais)
Locais de inscrição:
Agências do Banco do Brasil
- Rua Marechal Floriano Peixoto, 8 - Centro - Jaraguá do Sul- se
- Rua Ângelo Rubini, 1229 - Bairro: Barra do Rio Cerro - Jaraguá

do Sul- SC

.

- Rua 28 de agosto, 1346 - Centro - Guaramirim - SC

Documentação exigida:
duas fotos 5 x 7 iguais e recentes;

Fotocópia da Carteira de Identidade.
Local das provas, data e horário:
- dependências do CESJSfFerj,
à Rua dos Imigrantes, 500 - bairro Rau - Jaraguá do Sul- SC;

- 5 de fevereiro de 2000.;
Prova 1 - 8h30min às .12h;
Prova 2 - 15h às 18h30min.

Ferj recebe visita da Presidente do

Conselho Estadual de Educação

A Diretora Geral do Centro de consolidação do modelo
Ensino Superior de Jaraguá do - fundacional universitário
Sul (CESJS), Professera 'Carla comunitáriomunicipal
Schreiner, participou nesta
sexta-feira como debatedora
do Seminário Catarinense de

Ensino Superior que teve por
tema "Os desafios no limiar do

século 21", promovido pelo
Sistema Acafe no Coral Plaza

Hotel, em Florianópolis.
A Diretora do CESJS
esteve ao lado do também

debatedor Egon José

Schramm, durante a

conferência da Secretária

Estadual de Educação, Míriam
.
Schlickmann, que tratou dos

rumos e estratégias para

catarinense.
O evento teve como objetivos
específicos promover o
desenvolvimento de ampla
reflexão sobre os principais
desafios que o ensino superior
deverá enfrentar no futuro;
delinear a problemática do

ensino superior em Santa

Catarina e identificar

estratégias de ação política e

de prioridades, tendo como

referenciais a identidade e

função social das instituições
catarinenses de ensino

superior,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FotoS Edson Junkes/CP ,_., Ul Lisandrea Costa

Fórmulas de sucesso

Com a pretensão de dar os obstáculos externos, que Todo indivíduo convive diaria-
uma aula, o engenheiro Ênio não dependem do indivíduo mente com, no mínimo, 250
Padilha se aventura pela se- e que por isso ele não pode ou 300 pessoas, seja no tra-

gunda vez no mundo edito-rlal. superar, mas com os quais balho, no clube ou na própria
MPB, performance tea-tral e precisa aprender a conviver. vizinhança. A vida privada é

exposição de retratos marca- A função do marketing pes-. uma coisa cada vezmais difícil
ram o lançamento do livro soai é agir sobre os precon- de se atingir, mesmo na fa-

Marketing pessoal & imagem ceitos. Ele ajuda todas as m ília. 8ealizei uma série de

pública, na Recreativa duas pessoas incluídas em algum entrevistas - com personali-
Rodas, na noite de quinta- tipo de minoria a superar os dades a pessoas comuns '-

feira. Cinco artistas convida- obstáculos. para exemplificar como ge-
dos desenvolveram trabalhos renciam sua vida pública.
sob o tema "Auto-retratos", CP - Marketing pessoal é o

emmodalidades diferentes de mesmo que auto promoção? CP - Quem foram seus

arte. Ruth Borgmann (pintura), Padilha - Não, não atuo na entrevistados?
João Batista Ferreira (char- área de promoção pessoal. Padilha - Os mais famosos,
ge), Amarildo Forte (foto- Procuro transmitir conheci- o tenista Gustavo Kuerten e

grafia), Lindolf Bell (poema) e mentos para que as pessoas seu técnico, Larry Passos, o
Flávio José Cardozo (prosa) aprendam algo e não sim- publicitário Horácio Braun e

assinam a exposição. O autor plesmente para que se o vice-campeão de jet ski,
fala do livro na entrevista a sintam melhor. Busco ferra- Alessander Lenzi. Entrevistei
seguir. mentas, técnicas e concei- também o empresário Mauro

tos para fundamentar o que Faccioni Filho, o engenheiro
CP - Você tem a engenharia escrevo. e professor Marcos Valim, o
como formação, mas não ator Rubens Franco, a co-

exerce? CP - Você escreve para que reógrafa Lisa Jaworski, a ex-
Padilha - Fechei meu es- classe? modelo Irma Marquardt, o

critério em 1997 e desde então Padilha. - Escrevo para to- chargista João Batista Fer-
me dedico ao trabalho de das as pessoas que têm o reira, além do presidente da
escrever e dar palestras em hábito de ler livros, indepen- TAM, Rolim Adolfo Amaro,
escolas, empresas ou enti- dente da classe social. que prefacia meu livro.
dades. Este é o meu segundo
livro. Já tenho um terceiro CP - Como faz para atingir CP - Onde- as pessoas po-
prot)to, uma coletânea de as mais diversas classes e derão encontrar o livro?
textos publicados em jornais níveis culturaís? Padilha - Vou divulgá-lo em

, locais e na Internet, que pre- Padilha - Utilizo linguagem minhas palestras pelo Brasil.
tendo lançar em breve. simples, citando exemplos, Tenho agendados compro-

de modo a tornar a leitura missos de lançamento em
CP - Qual a função do mar- mais dinâmica. diversas regiões. O livro

keting pessoal? também será comercializa-
Padilha - O rnarketinq pes- CP - Seu livro dá uma nova do pela Internet, na página
Saal ensina o indivíduo a .versão sobre vida pública ... www.enioQadilha.eng.br/

, transpor obstáculos internos, Padilha - Procuro derrubar o livr02 e, em Jaraguá do Sul,
corno a inércia, a inseguran- mito de que só as pessoas está à venda na rede de Pos-
ça e a indisciplina, e a driblar -famosas têm vida pública. tos Mime, por R$ 19,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1999 CP
FolOS Ctacdo A Gtnmaraes

Guimarães

ViSÃO HISTÓR ICA
Cabo frio roi descoberto por
Américo Vcspúcio em l:im e

teve sua colonização marcada

por constantes ataques de

piratas franceses e holandeses.

Em 161:i os 1'1 anccscs

foram dcrrotados pelos
portugueses e. cm .13 de

novembro do mesmo ano.

fundam a cidade

Santa Helena. Mas é em

15 de agosto de I ó I ó que é

criado o município dc Nossa

Senhora da Assunção dc

Cubo Frio.

Até o século 19 a economia
baseava-se nu agricultura.
com mão-dc-ohru cscra va.

Com a abolição da escravatura'
houve o colapso econômico.

conseguindo mai« tarde,
xc rcergucr com o

lk'sl'nvol\'imcntu do sal. da

pcscu c do turismo.

[lOS
Após termos nos deliciado com as bele2

Armação. de Búzios, finalmente ehe

CURIOSIDADE

Pesquisas recentes apontam que
o navegador Américo Vespúcio
além de descobrir Cubo Frio.

construiu ali a priuiciru Ion alezu

de pedra do Brasi I. em I :im. no

morro do Arpoador. E. é

também, através. deste morro

que se pude admirar um pouco.
da tamanha beleza da cidade -

belezas naturais. como: dunas.

praias. lagos e canais
..

'

"O IATISMO SE
ENCONTROU NAS
ÁGUAS
TRANSPARENTES DE
CABO FRIO"
Cabo Frio possui praias
maravilhosas. a areia é branca.

fina COIllO um talco. e em

contato com as águas
transparentes forma um grandc
espetáculo da natureza. É numa

destas praias. a do FORTE.

com esta areia branca. que

chega a ofuscar e. com uma

NATAL NO NORdESTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Giras.sollmóveis aluga
casas com 2 e 3 quartos,
próximo Posto MarcaI/a.

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

Vende-se casa de 32m2

na Praia do Erwino,
terreno 14x35, ficaa

180mdapraia.·
ValorR$15.000,00.
Aceita troca por carro

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
4050 com 1 mês de use.

Valor R$ 370,00.
Tratarpelo telefone

371-6846ou
975-4646

•

aSSI
Vende-se lanchonete
na Rua 13 de maio.

Tratarpelo telefone 275-1840,
após 17 horas em frente

a Gráfica Régis,
Cachorrão da Vila.

Vende-se 2 propriedades no
Bairro João Pessoa. Lot.

Spreedmann.
1 casa com 90m2 e -

1 casa com 146m2.

Tratar com João Schneider,
no local.

Vende-se equipamento para
lanchonete e restaurante.
Um balcão de 3m, vidro,
refrigerado, uma estufa de
coluna mais balcão de vidro

selo; uma balança eletrônica,
uma máquina de assar 30

frangos, um toldo com
1Dm de comprimento por 15m
de largura. Um bufê com 8

bocas quentes. Vendo
separado ou em conjunto.

Tratarpelo telefone
975-2364 comAri

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

Mobiliado, 2 quartos, sacada, garagem, amplo
terreno com churrasqueira.

Aceito carro ou imóvel em Iaraguá do Sul.
R$ 48.000,00 - Tratar (47) 370-7251 - 975-3747

CAMPANHA DO LIVRO - AMA

Promoção Casa da Amizade

� .

oveis

A Casa da Amizade do Rotary Club de Jaraquá do Sul

agradece. Quem AMA Ajuda

LIMPEZA e MANUTENÇÃO de TÚMULOS

Consulte-nos!
!l75-1064

370-7173 (só pl recado)

Tenros a opção certa para seu caso!

�l1�ß�,m�
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371�8009

Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1999

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. e! 142,00m', NUM TERRENO de 456,OOm', na VilA lAlAU - RS 69.500,00
102·Alv.e!270,OOm'-noAllo-CENTRO -I suíle+3quartos+ 1 bwc, salasjanlar/eslar
cl lareira, permuta e! apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103· BARRA VELHA com 3 quartos- alvenaria - RS 20.000,00
104 - TOMAZ FRCO. DE GOES em alvenaria c/3 quartos + dependência de emp.
105· Alv. - SCHROEDER e! 108m' lerrenoe! 450m'- R$12.500,00 - OFERTÃO
106 - Alv.• GUARAMIRIM - NOVA d 2 suítes - bem localizada - RS 60.000,00
107 ·Imóvel ResidenciaVcomercial- Cenlro - RS 250.000,00
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliaoo - RS 55.000,00/Troca por
Imóvel em Jaraguá do Sul, carro - Bem negociável

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA-DE-LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
lnd., Com. Manske

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

109· lOT. PRADI- JGuÁ ESQUERDO - sobrado em construção- RS60.000,00
110 - Alvenaria é/ piscina no CZERNIEWICZ - RS 68.000,00
111 - Sobrado praia de ltaiuba - RS 60.000,00
112 - Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes- RS 23.000,00 - OFERTÃO
113 - Em construção, num lerreno de 1.391 ,25m' - RS 38.000,00
114 - Chalé pré-fabricado em Piçarras e! + de 84m'· R$ 20.000,00
115 - Alv. Fundos da Chácara do Fruel- RS 38.000,00
116' 2 Casinhas - Morro do Meio - RS 1'5.000,00 (negociável)
117 - Casa mista com 3 quartos no alio- Estrada Nova - RS 25.000,00
118 - Alv. cl 108m', num lerreno de 622,50m', em Schroeder - RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

Vários mOdelospreços
promOCionais

319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU c/420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOlDI'- RS
15.000,00·

.

320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi c/2.803,50m'
321 - VERSALHES c/644,00m' - 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 r5�000,00 '

324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969,00m'
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO - área de 625,75m'
327 - Com. 1.766,74m', de esquina - Chico de Paula - R$ 80.000,00
328 - c/880m' de área, c/670m' de área conslruída na Rua Emílio Slein - CENTRO
329 - PRÓX. DO CHAMPAGNAT c/615,35m' - RS 25.000,00
330 - Rua Emílio Floriani - Bairro Nova Brasília c/450m' - RS 20.000,00
331 - R. MANOEL PÓVOAS FilHO / JGUÁ ESQUERDO, c/429,00m' - R$ 25.000,00·
NEGOCIÁVEL

Que taÇmanter [Itu'm ,-� lu'so tumufo c:fe ;/1f;'1 '.1i
seus -{amiGares í(!&�(flé}/i:2ßf2/, J faIe.cUíos _

'\ ,,-;/ '_ '_./" -' './

sempre
conservâdo
�', e6onito?

�

l

- Temos apartamentos centrais com 1 suíte mais 2 quartos = 162m2. E com 1 suíte mais

01?t nw:is dependência de :;:
._

36.meses.
,_';'.

I

332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. c/ AMAZONAS - área de 1.133,00m'· RS 65.000,00
333 - CHICO DE PAULA/ESQUINA c/480,00m' - lOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9.600,00
334 - cz ta.ooo.ooms- na VilA NOVAcom vlsta espelacular - RS 25.000,00
335 - CONDOMiNIO MARCATTO - c/900m' - RS 30.000,00

. oo EMMENDOERFER dégaragem
204 - c/2 quartos'no AMIZADE - RS 12.000,00 - Enlrada mais ünancíamento
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - c/2 quartos e 2 bwc - RS 45.000,00
207 - SALA COMERCIAL· ncMARKET PLACE -e!vaga degal8gem em 24x RS 2.000,OO(CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINalDO BARTEl"Próx. Rodoviária c/I suíle + 2 quartos
209 - ED. VIRGjNIA com 1 quarto- CENTRO - Enl. RS 20.000,00 + linanc.
210- PiÇARRAS, com 1 suíte + 2 qua rtos, c/ elevador - RS 53.000,00
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83,00m'

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIREllES, MOLHA c/600m' - próx, Pre!. Municipal- R$ 25.000,00
302 -Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa anliga
303 - Área de 440.000m' em SANTA lUZIA - RS100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/I.930, 18m'- RS 380.000,00 -·PARCElADO
305 - TERRENO c/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/557,00m' na Julius Verch - CZERNIEWICZ - RS 22.000,00
308· Numa u. da Erwino Menego11i - c/644,00m' - RS 16.500,00
309· t.ot. "CAMPOSAMPIERO" - RS 17.000,00
310 - Praia de lIaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m'- Beira-Mar- RS 60.000,00
311 - Área em SCHROEDER c/2.016,00m' PRÓX. MIGUEL COUTO· RS 15.000,00
312 - Comercial Waller Marquardl660m', c/22m de frenle p/asfallo - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, e/5.280,00m' edificado com um galpão de 450m'.
314 - Área de 165.000,00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00
315 - 21errenos e! 453,60m', no JGUÁ ESQUERDO RS15.000,00 cada lote.
316· ANGELO SCHIOCHET, cont/ REINOlDO RAU c/550m; - RS 75.000,00INegociável
317·2 lOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357,75m' - RS17,000,00 cada - Negociável
318: Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546,60m'de área - RS 30.000,00

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁA DISPOSiÇÃO PARA

. ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL,OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 - APTO. Ed. Carvalho - c/I suíte + 2 quartos - R$·450,00
402 - SALA COMERCIAL Av. Getúlio Vargas - 10 andar - CENTRO - RS 250,00
403· CASA AlV. Na Rua Epilácio Pessoa (comercial) - RS 400,00
404 - APTO. NOVO - RESIDENCIAL ÁGATA - c/I suíte + 2 quarios - RS 480,00
405 - SALA COMERCIAL e/45m' - RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL - CENTRO
406 - SALA c/150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407 - APTO. c/2 qua rtos - próximo WEG I - RS 300,00

.. 409 - CASA AlV. na Rua Procópio Gomes de Oliveira - Centro - RS 350,00
410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILlE c/315m', com Mezanino e 3 bwc
411 - APTO. c/ z-quartos, c/ churrasqueira - NOVO - CZERNIEWICZ - RS 330,00
412 - CASA AlV. c/4 dormilórios, próximo ao Beira Rio - RS 500,00
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. c/3 qtos - Rua FELIPE SCHMIDT - RS 400,00
415 - CASA AlV. 3 qtos, 2 bwc - Próx. Cemilério Corupá - RS 220,00
416 - APTO CURITIBA - 1 quarto, mobiliado, c/ fone - Próx. Positivo
417 - APTO· Av. Pref. Waldemar Grubba - 3 qtos - RS 350,00
421 - SALAS COMERCIAIS c/SOm', 120m' e 150m' - PRÓXIMO WEG I
422 - GALPÃO INDUSTRIAL na Rua LEOPOLDO JANSSEN - Com'200m' - R$ 350,00
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - c/mobília - Ótirna
para consultório ou escritório

- 425 - GI\LPÃO INDUSTRIAL c/120m' - Na Epilácio Pessoa esq. c/ Felipe Schmidl- R$
400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

resente de Nata

A Interimáveis

"A Chance do seu Futuro"

quer dar para você uma

super cesta de Natal.
,/

E só você 'resp'onder: Qual
o slogan da Interimáveis?

r----�-----------�

Venha nos visitar e' I
I

preencher o seu cupom. I
�----------------�

VLNLJL: Alvenaria cl J /(J,()()/I/!
São Luiz

R$ 35.000,00 .

VENDE: Centro Comercialcl1.000,O()I1l�
terreno cl2.880,OOm2 - Guaramirim
Valor: R$220,nOO.OO - Negaciáve!

VLNIJL: Terreno cl /5.7/6.5(hl/!
Rua José Marangoni (Vila Romana)

R$ 85;000,00

\ L\VL:, \ lista c!')(!.IX)m!.II'I1'i'I/IIL!YIX!.IX)1I1c
RodoVÜ1,WoifgalldWeége (RioCerro ll)Preço:

'

R$7.000,OO(Negociável)

VENDE: Terreno cl420,00m2 -

Rua Arduino Pradi - São Luís

Preço: R$ 18.000,00

VENDE: Terreno C0111 área

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

VLNIJl:;: Terreno com área

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

/1U_J;/I: Casa alvenaria, cnntendo 3

dannaônos - RuaJoséPicolli �EstradaNova

(Prôx. SupermercadoBrasiio) - R$21n, {)()

\ /;',\/}I:: '\1'111. / xuitc + 2 quartos.
COIU/. Reino/do Bartel (Próx.

Rodoviária) Preço: R$ 23.000,00 +

financiamento

VENDE:Apto.de 2 dormitórios
Ed. Jacó Emmendoerfer (Centro)

Preço: R$ 52.000,00

VL'NIJL': Prédio comercial cl
382,OOm2 + galpão de 352,00m2, em
terreno de 480,00m2 - R$ 130.000,00

�L;I\'LJL': 11/)111. / suúc + 2 donniuirios.

Ed. Barão do RiQ Branco (Centro)
,

Em frente Elite Móveis

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC

http://www.imoveis.netlinter-CRECI0914-J·1I" '371 -2111
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APARTAMENTO -Mal. Deodoro da Fonseca, 354,
2º andar, Calçadão. 2 dorm. + dep. emp. cl

garagem - R$ 350,00

ALUGA-SE

APARTAMENTO - R. Jorge Czermewicz, 889 -

Czemiewicz - 2 dorm, cl 'garagem - R$ 350,00

RESIDÊNCIA COME:RCIAL - R. Maximiliano

Hindelmeyer, 11 cl 5 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 dorm. +

dsp. emp. cl
garagem
RS 400,00

APTO
Edifício

Dianthus - R.
Marina

Frutuoso n?
300 - 1 suíte +

2 dorm, + dep.
ernpr, + 2

vagas de

garagem - RS
500,00 1'-----"-----.

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 ·98

IMOBILIÁRIA PREfERIDA DO JARAGUAENSE

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender

bem seu "público alvo" e pelo SÉTIMO

ano consecutivo, consegue atingir seu

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser.
IIA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[p@[Q)��lUJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez'mais o atendimento

ao nosso cl iente.

- -,

�hQ�A�AQ,NENDÂ"ADMINISTRA:GAQDE�QWIm
RuaReinoldoRau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 372-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

CASA DE ALVENARIA - Rua 327, s/n" - Fundos

Caique - São Luis - 1 suíte + 2 dorm. + dep.
emp. + churrasqueira cl garagem - R$ 500,00

SOBRADO ALVENARIA - Rua Leo Schulz, nº 104
- Rio Hem - Schroeder - Terreno com 1.290,OOm2
- Const.: 190,OOm2 - 3 dorm., sala, copa, coz., .

sala de TV, bwc + garagem - Valor: R$ 54.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro, 775 cl
1 05,OOm2 - sala n° 11 - R$ 550,00

'

CASA ALVENARIA - Rua Nações Unidas, 25 -

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

APTO- Rua:

Epitácio
Pessoa, 111 -

Ed. Jaraquá
com 2 dorm. e

garagem - R$

280,00

APTO- Rua:

Procópio
Gomesde

�-: Oliveira, 1320
- Ed. isabela -

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

garagem - R$
400,00

SALA
COMERCIAL
Rua: João

Marcatto, 13 -

3� an�ar
Centro - Area

52,13m2 -

Valor RS
25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3001 - Ed. Eldorado - Centro - suíte, 2
quartos, semi-mobiliado - R$ 65.000,00 -

aceita parcela
Cód. 3009 - Ed. Monte Carla - suíte, 2 qtos -

R$ 90.000,00 si acabamento final
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, zbwc,
cl garagem - R$ 53.000,00 .

Cód. 3034 - Ed. Barão - suite, -2 quartos, cl
garagem - R$ 55.000,00 - aceita casa de
menor valer 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 - Eõ.. Hortência - 3 quartos, sacada
cl churrasqueira, garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila L.alau - suíte,
2 qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suíte + 2

qtos - R$ 32.000,00 + parco
Cód. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova -

NOVO - 1 suíte + 1 qto - R$ 54.000,00

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

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - c/120m2, 2 qtos - R$ BO.OOO,OO
Cód. 1010 - Centro - c/ 2BOm', c/ suíte, 2 quartos
- R$ 150.000,00 ,

Cód. 1016 - Centro - c/ 331 m', c/ suite + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1017 - Centro - c/ 268,B7m2, c/ suíte + 2 qtos
- R$ 150.000,00
Cód. 1022 - Centro - cl 150m', cl 4 qtos - R$
90.000,00
Cód. 1024 - Centro - c/ 176m', ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1.026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1029 - Centro - próx. Angeloni - c/ 3 quartos
- R$ BO.OOO,OO
Cód. 1072 - Amizade - c/ 200m2, c/ suíte, 2 quartos,
terreno c/1.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1073 - Amizade - casa nova c/ 150m', suíte
+ 2 qtos - R$ 75.000,00 .

Cód. 1118 - Barra - c/150m2. suíte, 2 quartos - R$
BO.OOO,OO
Cód. 112B - cl 150m', cl suíte + 2 qtos - R$
80.000,00
Cód, 1131 - Centenário - cl 140m', 3 qtos ' R$
50.000,00
Cód, 1200 - Figueira - c/ 100m', c/ 3 qtos, cozinha
mobiliada - R$ 45.000,00
Cód. 1200 - Figueira - c/ 100m', c/ 3 qtos, cozinha
mobiliada - R$ 45.000,00
Cód. 1201 - Figueira - casa mista c/ 3 qtos - R$
20.000,00 ..
Cód. 1212 - Jguá Esquerdo - c/ 90m', c/ 3 qtos
R$ 32.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasilia - c/ 230m', c/ suite, 2
-quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suites, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1271 - Próx. Prefeitura - c/ 270m', cl suíte,
3 qtos, piscina - R$ 96.000,00
Cód. 1076 - Champagnat - c/ 303,00m2, suíte + 3
quartos, dep. empregada, salas conjugadas - R$
75.000,00 + financiamento
Cód, 1293 - Vila Lalau - suite + '2 qtos, salas
conjugadas, cl churrasqueira - R$ 69.500,00 -

Aceita apto c/ 3 qtos.
Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m', c/ suite, 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. 19B5 - 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. 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 c/ 1.020m' -

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

BARRA - CI 150m2, SUITE + 2 OTOS
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 - À$ 65.000,00

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

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

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

CENTRO - cl 190m2, 3 qtos, 2 bwc
R$ 80.000,00

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

R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - d 300f'i12 - R$ 13.000,00 - pröx .

.

Suo. Breithaupt
Cód, 2113 - Res. Satter- Barra C/346,62m'c/ astalte - R$
10.500,00
Cód. 211B - Res. Joaquim Girolla- Barra-c/420m'-R$
22.500,00 c/ asfatto
Cód. 2175-Czemiewicz- c/1.141,40m'- R$25,000,00
Cód. 2216 - Jguá Esquerdo - c/479,10m' - R$ 27.000,00
Cód. 2231 - Rod, João Lúcio da Costa - c/1.350m' - R$
20.000,00
Cód. 2446 - Estrada Nova - c/1.155,00m' - R$ 24.500,00
Cód.2271 - Vila Maba - próx. Prefeitura aíual- c/496,BOm'
- R$13.ooo,00
Cód. 2291 - Vila Lalau - C/600,60m' - R$ 35.000,00
Cód. 2292 - R. Waldemar Grubba - próx. Met. Trapp cl
409,50m' - R$ 50.000,00
Cód. 2357 - Vila Nova- C/355,00m'- R$11.700,00
·Cód. 2358 - Vila Nova - c/338m' - R$ 29.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - c/350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - c/337m2 - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2-
Entrada de R$15.ooo,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC-413 - Km 10- C/49.872,00m'- R$ .

40.000,00 .

.

Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata cl
135.000,OOm' - R$ 50.000,00

Coo. 500Q-Centro- d29Om'- R$ 55.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center- 5° andarc/2
garagens. Entrega pl Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 +

parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4° andar - 44,59m'
+ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Beo Brasil,Centro Comereial
c/7salas-R$350.000,00

•

Cód. 4020 - Centro - Térrea c/117m' - R$ 90.000,00
.

Cód. 4041 - Ed/ Dâmarys - rua RobertoZiemann -- apróx.
1 DOm', com 1 bwc - R$ 35.000,00

CHÁC�RAS
Cód. 4203 - Nereu Ramos c/120.000,00m' - casa alv. cl
60,OOmts-2 Kmsda BR-280- R$ 35:000,00

TELEFONES
.

Centro, Jarag�Esquerdo'(Prefixos 370 e 376), milhar8000

·LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 601 - Casa alvenaria, ideal para fins comerciais
Próx, Hospital Jaraguá - R$1 .500,00
Cód, 603 - Casa alvenaria com 1 qto - Vila Lenzi - R$
150,00
Cód. 605 - Casa de alv. c/18 cômodos - ideal para fins
comerciais - Próx. Angeloni - R$ 650,00
Cód. 607 - Casa alv. c/2 quartos, 2 bwc's - fundosWeg II
- R$350,00
Cód. 610 - Casa cl 3 cômodos - próx. Prefeitura - R$
130,00
Cód. 612 - Casa madeira c/3 quartos - Próx. Angeloni - R$
220,00

.

Cód. 613 - Casa mista c/3 quartos - Próx. Malwee - R$
250,00
Cód 614 - Casa de alvenaria c/3 quartos-Centro - R$ 500,00
Cód. 615- Casa de alvenaria c/ surte, 2 quartos- Próx.
Escola Cristina Marcallo - R$ 450,00

Apartamentos
Cód. 622 - Apto cl suite, 1 qto, - Próx. Posto Mime da
Reinaldo Rau, R$ 2BO,00
Cód. 617 - Quitinete c/ 1 qto - Prox. Breithaupt da Rua

Reinaldo Rau - R$ 200,00
Cód. 6?3 - Apto. c/2 qtos + dep. Empregada no Res. Vaira
- R$350,00 .

Cód. 627 - Apartamento c/2 quartos - Res. Maguilú - R$
250,00

.

.

Cód. 630- Apto. c/2qtos, no Res. Floresta - VilaLenzl
R$280,00
Cód. 632 - Apto. c/3 quartos - inicio do Jaraguá Esquemo
- R$300,00

.

Cód. 634- Aptod 2 qtos + dep. Empregada no Ed. Jaragua
- R$ 300,00

«
,

• •

Cód. 635 - K�inetes no Ed. Marquardt, a partirde R$180,00
CÓ<) 644 - Apto c/3 qtos - próx. Arroz Urbano - R$ 350,00

Salas comerciais
Cód. 658 - Sala comI. c/ 20m' ao lado do Jangada - R$

180,00 .

CÓd. 660 - Sala coml..c/30m' - estacionamento própno
- Center Foca - R$ 300,00
Cód. 666 - Sala cornl. cl 200m' - Próx. Weg II - R$

520,00'
..

Cód. 667 - Sala comercial c/ 100m'- Próx. Ed. Isabella
- R$380,00
Cód. 671 - Salacoml. c/250m' (incluindo mesanino) na
R. Bemardo Dombusch - R$ 800,00
Cód. 683 - Salas comi c/50m' na R. Jorge Lacerda, a

partirde 8$180,00 .

Cód. 687 - Sala cornl. cl 90m' (incluindo mesanlno)
lateral da Marechal- R$ 650,00

.

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

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

· " .

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

Rua Padre Francken, 253
�

. r

Engetee> Engetec VENDE
• •••••••••• "I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,' ••

• 1-CENTRO
: Casa em alvenaria ao lado do (PAMA e Hospital Jaraguá), na Rua Henrique Marquardt, 62 •

: - com 180m2 de área construída, terreno de 397,50m2 - Valor R$ 60.000,00
• ••• -I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #

: 2-CENTRO
• Apto Edifício Jguá cl 3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem � Próximo ao Bradesco,
: Telesc - Ótima localização - Valor R$ 70.000,ob
· � .

I ••••••••••••• I" .'•••••••••••••••••••••••••• -I •
• 3-CENTRO
: Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade :
: - (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 100.000,00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o' • • •

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

: 45.000JOO
'

: 5- CENTRO
: Apto. Ed. Isabella, com 1 suíte + 2 quartos, garagem - R$ 65.000,00
'" . . . . . . . . . . . . . . .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: 6 -ILHA DA FIGUEIRA
• Casa em alvenaria na Rua José' Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno
: de 390,00m2 - R$ 35.000,00 - Negociável
! '0 • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .-. • '. • • • • • • • • • • • • • .:
• 7 - ILHA DA FIGUEIRA - LÖTE
: 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
\ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . ... . ,

.

• 9 - SÃO JUDAS
: Casa em alvenarla na Rua Joaquim Francisco de Paula nº 852, c/3 quartos e demais dep.
: - R$ 45.000,00
, . . . . . . . '. . . .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

: 10-ÁGUAVERDE/SÃOJUDAS
• Terreno com área de 466,20m2 - Localizado na rua Ricardo Green no valor de R$·16.960,00 •

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . .:
: 11-ÁGUA VERDE
• Rua Leopoldo Maier, sti«. casa em alvenaria, com 3 quartos e demais dependências - À$
: 37.000,00
II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• '. • • • • • • •

: 12 - RUA JOINVILLE

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

• B90,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,OOm2 Constituído de salas comerciais e um •

: excelente apto. - R$ 290.000,00 (em condições)
\ ••

1

••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••• #

: 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) •

: valer R$ 17.000,00. Aceita-se .carro ou parcela, .

• • • • .'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e
.

• • I

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . �
: 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,oÓ entrada + 60x R$ 239,00

'

\ •
'

,

I

: 16 I_ �MI�A'D�
• • • I I I • I I • • • • • • I • • • • I • • • • • • • I I I I • • •

•

: Apartamento com 3 quartos. demais depenências e garagem, no Cendomlnio Residencial •

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

I r'

•

18 - BARRA DO RIO CERRO
Lote com 332,00m2, no Jardim Roeder, próximo da "CHOCO-LEITE" (distante 1200m) -

• loteamento totalrnente "APROVADO" pelá prefeitura.
•

Entrada: R$ 1.500,00 e saldo em 36 parcelas de R$ 140,0.0 por mês (reajuste anual pelo
: ��

.

.' I • • I • • ••.•. I I •• I • I I I I • I • I • • I ••• I I ••• I • I ·1 I I I I ..
• 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 '

, I • I • • I I • I I • I •• I • • ·1 .

I • I • 1·1 I I I • I I I I I I I I I • I •• I I'
·

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

• 45.000,00
"

• •• I I • • • • I •• I •• ',' • • • • • • • • I I • I ',' • • I I • I I • I •• I '1

• 21 - VILA RAU
·

,

• Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nQ .1307, com 800,00m2 no valor de R$
• 20.000,00
: . . . . . . ..... � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... :
• 22 - VILA RAU
,I

Casa em alvenaria, com 200,OOm2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidra, '2 quartos,
•

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

• • I I • • I • I • I I • I I I • • • I •••• I I ••••• I • I • I • I • • • • • I.

• 23 - RUA MAX WILHELM

: Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney Franco e
• 15,BOm para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo um galpão e um

sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)
,

"

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

• 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
• • • • I • • • • • • •• I.••• I • I I I • I • I I • I • •. • I I I • I I· • • • I I II

"

25 - VILA LENZI
• Casa em alvenaria com 170m2 em terreno com 678,50m2, na Rua VitorHosemberg nQ 295
• - R$ 69.000,00
, • I I I • I • • • I , I I I I I • I • I • • I I I I • I I I I • • • I • I I I I I I #

·

• 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
: • • • • • I • I I I I .. I I I· I I I I I • I • I' I I I I I .; I I I I I I I I I I I I I �
• 27 - VILA LENZI

: Casa em alvenaria, com 70:00m2, localizada na Rua Francisco Zacarias Lenzi, n° 500 no
• valor de R$ 31.000,00
.. I I • I • I· I I I ·1 I I • I I I I I I I • I •.1 I I I I I I I • • I I I I I I I I I •

28 - VILA LENZI
• Prédio em alvenaria cl 2 pisos, (sobrado) sendo sala comI., no térreo e apto cl suíte e 2
• quartos, demais dependências no 2Q piso, localizado na Rua Esmeraldina Junckes Klein,
•

hº 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
• Cartos Ferreira - Valor R$ 75.000,00 - a combinar
... I • I I • I ••• I I • I • I • I I • I I I I I • I • I • I • I I I I. I I ••• I I •

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

". I I • I ·1 I • I I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I •• I I I I I I I I I ,
• 31 - JARAGUÁ ESQUERDO
• Rua Adolorato Dalri Pradi, 181 - Casa de alvenaria cl 1 D8m2 - terreno cl 450m2 - R$
• 17�5f)<r.Of) � assumlr sBldo'devedor'CEF • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

• 32 - JAHAGUÁ ESQUERDO
• Casa em alvenaria com 150m2 em terreno cl 450,00m2 na Rua João Franzner n° 532 - R$
.. 5�8E)O-,OE) • • • I • • I .1 • • • • • • • I • I • I I ••••• I • I I • • • .

33 - JARAGUÁ ESQUERDO
.

• Rua Amabili.Tecilla Pradi, 49 - casa nova de alvenaria 120,57m2 - terreno 420m2, suíte, 2 •

I •

qtösl el de'�ais'd'ep�n'dêricia� ._ 'RS; ·6S.'OÖÔ,ÖO·
•• I •.••••• I I ' .• I ••• I • I I � • I I I I • I

34 - JOINVILLE - Área 'Rural

I •• I I I •• I I ...... I • I I I I •• I • I • I I • I • I I I I ••• I • I • I •• 'I I I •• I I I I • I I • I •• � •••• I •••• I • " ••• I •• I ••••• I I • I • I I •.•••• I •• I I I •••••• I I ••••
·

.

· Fazenda com 11.000.000,00m2. Vale com 4;5 Km (aproximadamente) cortado ao Centro pelo Rio:
, : Cubetêo, riquíssimo em' nascentes, com 70% de mata nativa, contendo estradas. Ótima área pere:

·

TURISMO ECOLÓGICO. Grandes extensão de jazidas para extração de SAIBRO, e extração de �
madeiras até 8.000m3. Preço:' R$ 440.000,00 (à combinar) ·

•
••••• I I •• I ••• I •••••••• I •••• I I •• I • ·1 I I I I •• I I •.••• I I • I ••• I •••• I ••• I I I I I • I I I I I I I • I I I I I I • I • I I I I I • I I I I I I I I I 1·1 • I °I • I I I I •• I I I I
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APTOS
EM

,.,

CONSTRUÇAO

Editlcro Tower Center - Rua
João Marcatto. esquina com

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

qto e demais dep. - Entrada a

partir de R$ 33.265,12 e assumir

parcelas de condomínio de
construção de R$ 814,70

- Apto nº 1001 e 1101 - suíte +

2 qtos e demais dep., Entrada
de R$ 51.236,71 e assumir

parcelas de condomínio de

constução de R$ 1.252,78
- Salas comerciais executivas,
em diversos·tamanhos, com
preços a partir de: Entrada 1'1$
20.713,60 e parcelas de R$

518,71.
.

Residencial Amaranthus Rua
Adolfo Sacari - Lateral da Rua

Amazonas ISCAR)
- Apto nº 301 e 501 (de pro
priedade do Conderninio), cl

306,00m2, com su'íte + 2 quartos,
osp. empregada completa, e
demais dep., c! 2 vagas de

garagem. Edifício com grande.
área social (piscinas térmicas,
salões de festas, sala de jogos,.
quadra de esportes, quiosques)

Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

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 cl churrasqueira. En!.
a partir de R$ 21.154,57 +

parcelas a partir de ,R$
767,5q corrigidas pelo Cubo

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

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$ .

30.398,55 e assumir parcelas
de condomínio. de construção

de 1,817 Cub's (839,65).

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagas de garagem) - Entrada
de 27,15 Cub's (R$ 12.546,29)

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

28,88 Cub's (R$ 13.345,74)
- Apto Duplex, nº 604, cl 263m2

(cl 2 vagas de garagem) -

Entrada de 51,53 Cub's (R$
23.812,53) e assumir parcelas
de condomínio de construção

até final de obra.
.

Ed. Dianthús - 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

I
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Sobrado em alvenaria cl

120,00m2 - terreno cl 900m2 -

Loteamento Versailhes - R$
.

85.000,00

Apto cl 2 quartos e demais

dep. - Rua Marina Frutuoso 909
- Centro - R$ 53.000,00

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

80.000,00

Casa em alvenaria - Bua Luís

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

Casa em alvenaria cl 340m2,
terreno com 2 .. 000,00m2 -

próximo a Ferj - R$ 250.000,00

Casa em alvenaria cl 210m2,
.

Água Verde - R$ 120.000,00

TERRENOS
Terreno cl 43.689,00m2 - Rua

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

Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros
da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de
102.752,00m2 - Rua. '!,Valter
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,OOm2 - R. Lateral da

.

José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$
10.500,00
- Terrenoc!21.000,00m2- Barrado Rio
Molha, a 500 metros da gruta - R$
25.000,00
- Terreno c! 364,00m2 - R. Erich Sprung
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina éI 510,00m2 - Lot.
Renascença - R. Pref. José Bauer - Vila
Rau - R$ 17.000,00
- Lote c! 362, 18m2 - Lot. Renascen-ça
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- 1 terreno com 550,00m2 - na Rua
Martin Sthal, próx. ao fórum - R$
42.000,00

.

.

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

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

R$ 35.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Apto.c! 3 quartos e demais dep. - Rua
Guilherme Wackehagen - Ed. Vila
Nova.
- Apto. cl suíte + 2 quartos e demais
dep. (churrasqueira na sacada, prédio
com piscina e salão de festas) - Rua
Nelson Nasatto - Centro.
- Salas comI. em diversos locais.
- Apto. c! 2 quartos, 2 bwc's e demais
dep. - Rua Eleonora SaUer Pradi, 307
- Ed. Antúrio
- Apto. c! 2 qtos e demais dep. - Rua
Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster
(Fundos do Angeloni) - Centro,

.

- Apto clsuíte + 2 quartos e demais dep.
- Rua Barão do Rio Branco - Ed.
Schiochet
- Apto 1 quarto e demais dep. - Rua
Guilherme Hering 70, Ed. Erica
- Apto c! 2 quartos e demals dep. - Rua
Pres. Epitácio Pessoa, 421, Ed. Ernilie
- Apto c! 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. c! Ângelo Schiechet, c!
suíte + 2 quartos, dep. empregada e

demais dep. (sacada c!churras-queira.,
2 vagas de garagem), pré-dio com
salão de festas e piscina.

.

-. Aptos no Cond -, Res. Amaryllis - Rua

Angelo TorineIli, Vila Nova (1ª
locação), com suíte + 1 ou 2 quartos e

demais dep., sacada c! churrasqueira,
garagem e box para depósito.
- Sobrado em alvenaria c! suíte + 2

qtos, dep. empregada completa, e

demais dep. - ru? Cancinhas, 71 .

Centro
- Apto Novo - 3 qtos, demais
dependências - Rua Pedro Avelino
Fagundes, 45 - Vila Lalau - Residencial
Vitória Régia

Residencial Amaryllis, Vila
Nova - Aptos novos com

sacada cl churrasqueira, 1

vaga de garagem - suíte + 1

quarto e demals dep., R$
56.000,00 � suíte + 2 quartos e

demais dep. - R$ 66.000,00

Edifício Vitória Régia - aptos
novos cl 3 quartos, sala,

cozinha, bwc, área de serviço,
1 vaga de garagem, prédio com

salão de festas e churrasqueira
- Rua Pedro A. Fagundes, 45 -

Vila Lalau - R$ 47.500,00

Chácara Rio Molha cl

piscinas, lagoas, antes da gruta
- 8$ 180.000,00

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

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88"14
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Aqui tem casa com financiamento e tudo!

Parceria HSBC

JARAGuÁ DO SUL, 20 DE NOVEMBRO DE 1999 . CLASSIFICADOS-7
............................. : ······CORREIO DO POVO·················································· .

Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Barra - cl 58m2 - 3 dorm. - Lto. Ouro Verde -

R$ 19.000,00

Czerniewiez - cl 120m2 - suíte + 2 dorm. -

terreno cl 435m2 - R$ 55.000,00

CASAS DEALVENARIA
Ref. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
.- RS 160.000,00 - Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - C/256m'-1 suíte + 3 dorm .. 3 saias.
piscina - RS 95.000,00
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 dorm, próx. ao Theilacker
- RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acarai - cl 260m2• 1 suíte + 2 dorm. - RS
130.000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz· c/234m2 - sobrado comercial e
residencial - RS 85.000,00
Ref. 1406· Vieiras· c/124m'· RS 23.500,00 + financ. RS
103,00 p/ rnês . 19 anos (S.O. 11.400,00).
ReI. 1423 - Czerniewicz . c/124m'· 3 dorm.. RS 27.000.00
+ ttnanc. RS 526,00 pI mês -10 anos
Ref.1430 - W. Rau . c/160m' - Lto. Renascença - RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00 ·14 anos
Ref. 1433 - Amizade- c/170m'· 3 dorm .. RS 40.000,00 +

financ .• 8 anos RS 109,00
Ref. 1434 - Amizade - Lot. Champagnal- c/240m2·1 suíte
+ zoorrn. - RS 82.000,00+ financ.RS 1.300,00·8 anos.
Ref. 1453· Nova Brasília· cl 260m2• cl piscina - 3 dorm.
+ 1 suüe- RS 105.000,00 .

Ref. 1455 - Tifa Schuber- C/100m'·1 s,J;te + 2 dorrn. - RS
16.000,00
Ref. 1467 - João Pessoa- c/140m' - 3 dorm: - RS 57.000,00
Ref. 1469 - Amizade - c/100m' - 1 suüe, 2 dorm, - RS
27.000,00
Ref. 1472 - Jguá Esquerdc . c/141m' - 3 dorm. - RS
35.000,00 + linanc. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (S.o. RS
14.800,00).

.

Ref. 1474 - Centro - c/268m2 - 1 suite + 2 dorm .. RS
150.000,00
Ref. 1489 - Czerniewiez - c/l04m2. 2 dorm. terreno er
596m' - RS 35.000,00
Ref. 1491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - c/70m2 (em
construção) - 3 dorm.· R$ 13.000,00
Ref. 1494 - W. Rau - x/141 ,39m'- suíte + 2 dorm. - RS
70.000,00
Ret. 1496 - Rio Molha - 1 casa c/80m2 + 1 casa c/63m2
- terreno c/45.333m' - RS 58.000,00
ReI. 1497 - Vila Rau - c/100m'· 1 suíte, 2 dorm, - RS
9.000,00 + financ. HSBC - RS 374,00 - 20 anos
ReI.1505· Centro - c/260m'-suíte. 3dorm. - RS83.000,OO
ReI. 1513 - Jguá Esquerdo - c/209m'· 5 dorm .. 2 bwc. dep,
empreg. c/ bwc - RS 24.000,00 + linanc. RS 311,00 -12 anos

Ref. 1516 . Jguá Esquerdo - c/180m' - 3 jíorm. - RS
30.000,00

.

Ref. 1517 - Amizade - c/230m2- 3 dorm. - terreno cl 420m2
- RS 18.500,00 + financ.
Ref. 1522 - Czerniewicz - C/203,92m2 - 2 suites - 2 dorm.
- RS 140.000,00
Ref. 1524 - Vila Nova - c/221m' - 5 dorrn, - 2 bwc - RS
65.000,00
Re1.1531- Amizade-C/160m'·suíte+2dorm. - RS95.ooo,OO
Ref. 1534 - Vila Lenzi - c/85m'- 3 dorrn .• RS 32.000,00
Ref. 1535 -Ilha da Figueira - c/248m2 -, suites +'2 dorm.
- terreno c/1.200m'· RS 110.000,00

.

ReI. 1543· Vila Lenzi - c/50m'· 3 dorrn, - RS11.000,00 +

tínanc.
Ref. 1544· Vila Lalau - c/115m2- 3 dorm.,terreno c/490m2
- RS 55.000,00
Ref. 1547 - Czerniewiez· c/120m2 - suíte + 2 dorm.
terreno c/435m' - RS 55.000,00
llef.1548 - Rua Joinville (lateral) - c/98m'· terreno c/
525m' - RS 40.000,00
Ref. 1551 • Barra c/58m' - uo, Ouro Verde - RS 19.000,00
Ref. 1552· Amizade - Lia. Champagnat - sobrado (em
const.) c/200m'- 2 suítes + 2 dorrn. - RS 145.000,00
Ref. 1553 - Rio Molha - c/96m2. próx. Gruta - 3 dorrn.
terreno c/500m' - RS 13.000,00
Ref. 1554 - Vila Lalau - cl 180m2 - 5 dorm.. 3 bwc, terreno
d 420m' - R$ 55.000.00
Ref. 1556 -Ilha da· Figueira - c/90m' - 3 dorm. - RS25.000,00
Ref. 1557· Vila Rau· c/90m2 - 3 dorrn. - terreno cl 845m2
- RS 22.000,00 + financ. 21 anos --RS143,00
Ref. 1563- Vila Nova- c/14Om'- suíte + 2 dorm, - RS 75.000,00
ReI. 1565 - centro- cl 239, 19m2• 3 dorm., 2 bwc, terreno
c/560m' - RS 160.000,00
Ref. 1566 - Centenário - sobrado c/350m2 - suíte + 2 darm.
- R$ 100.000.00 /

Rel.1568- Centro - c/140m2• 4 darm. -2 bwc -terrenoe!
558m' - RS 130.000,00
Ref.1571-Guaramirim-c/ll0m2- 2dorm. - todamurada
- RS 26.000,00
Ref. 1580 - São Luiz c/100m'- 3 dorrn. - RS 30.000,00
Ref. 1587 - Vila Lenzi c/149m2 - suíte + 2 dorm .• RS
50.000,00
Ret. 1590 - Amizade c/120m2• suite + 2 darm .. terreno cl
385m' - RS 55.000,00

.

. LOCAÇÃO
.

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
- C/103,95m' - RS 48.000,00
ReI. 4101 • Ed. Verona- 2 dorm. - Czemiewicz - RS 35.000,00
Ref. 4106 - Ed. Juliana· Centro - 1 suíte + 2 darm .. RS
52.000,00
ReI. 4107· Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi .'c/ 147m2
- 3 dorm .. RS 48.000,00
ReI. 4110 - Aptos. c/l suite + 2 darm.· Czernoewiez
Entr. RS 45.000,00 (50% entr.· saldo a combinar).

.

Ref. 4114 . Ed. Hortência - Nova Brasília - c/142m2 - 3
dorrn. - RS 58.000,00
ReI. 4118 - Ed. Maguilú· Centro - c/74m' - 2 dorm. RS
15.000,00 + financ. 11 anos- RS 440,00· (S.O. RS 27.000;00)
Ret. 4119 - Ed. Carvalhc- Centro - c/198m2 - 5° andar-
2 garagens - RS 105.000,00 (mobiliado)
Ref. 4126 - Ed. Amizade- Amizade - 3 dorm.. RS 15.000,00

. + financ. CEF 15 anos RS 370,00· (S.O. RS 28.000,00)
Ref. 4127· Ed. Dâmarys - Czerniewicz - c/110m2 -suíte
+ 2 dorm.· RS 45.000,00
Ref. 4136 - Ed. Petúnia - Nova Brasília - 2 dorm.. 2 bwc,
c/ jogo de cozinha - RS 56.000,00
Ref. 4139 - Ed; Barão Rio Branco - Centro - c/145m2,
suíte + 2 dorm .. 2 bwc - RS 55.000,00
ReI. 4141· Ed. Mathedi·- Nova Brasília - 3 dorm.· RS
37.000,00
ReI. 4144· Ed. Vila Nova C/89m'- 3 dorrn. - RS20.000,00
+ financ. RS 540,00 - 10 anos
Ref. 4148 - Ed. San Raphael - Nova Brasília - c/70m'- 3
dorrn. RS 16.000,00 + financ. RS 322,00 - 18 anos
Ref. 4150 - Ed. Fragata - Jguá Esquerdo - c/90m' - suíte
.+ 2 dorrn. - RS 21.500,00 + financ.
ReI. 4153 . Res. Águas Claras· Vila Rau - ci 50m' - 2
-oorm. - RS 9.000,00 + linanc.

."'M1!1..1B·]�13;t'ß@l·111,;t.}...
�ef. 3023 - Estrada Garibaldi - chácara cl 184,800m2 -

casa alv, - agua corrente - pastagem - rancho - a 13km do
centro- RS 75.000,00
Ref. 3024 - Chácara cl 40.000m2• Corupä - casa-rancho,

. pastaçsns • RS 18;000,00
Ref. 5015· Sala comi c/61m'- Centro - Ed, Chiodini

Calçadão - FlS 28.000,00
ReI. 5017 - Sala comi c/29m" Vila Nova- Cond. Ed.
Alberto Marangoni - RS12.000,00
Ref. 7008 - Estrada Nova - 1 galpão (inacabado) c/320m'
+ 1 galpão (pronto) c/200m'· RS 25.000,00·
Ref. 7010 - Galpão alv. c/144m2• semi acabado - Nereu
Ramos - RS 15.000,00

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
Ref. 2030 - c/288m' - São Francisco·do Sul- RS6.500,00
Ret. 2038 - Penha - Terreno e/S.257m2 - ao lado do Beto
Carreto - RS 20.000,00
Ref.2163 -Enseada . c/312.50m'· RS 7.000,00
Ref. 2185 - Barra verhe . c/280m'· RS 4.000,00 (parcela)
Ref. 4133 - Florianópolis - Edil. Res. Itambé - apto c/60m'
- c/ mobilia - RS 38.000,00
Ref. 4140 - Ed. Caprisorrento- Praia ltapema . d 50m2-
semi-mobiliado - RS 16.000,00

CASAMISTA
ReI. 1549- João Pessoa- ri 116m' - 3 dorm.· RS 27.000,00
Ref. 1574· Rio Molha - ri 86m' - 2 dorrn. - RS 10.000,00
Ref. 1589 - Santa Luzia - c/3dorm. - terreno c/450m2 - RS

11.000,00

TERRENOS
Ref. 2130 - C/1.940m, - Vila Lenz!- RS 90.000.00
Ref. 2147 - 7.805m' - Centro - Próx. Kolhach· RS 195.000,00
Ref. 2150· c/450m' - Em frente ao Salão Amizade - RS
7.000 + 12 x RS 584,00
Ref. 2155 - c/618.30m' - t.ot. Sto. Antônio - Nereu - RS

9.000,00 (RS 4.000·,00 + parc.)
Ref. 2192 . c/4.658m'· João Pessoa· RS 50.000,00 + 50

meses de RS1.207,00
Ref. 2195 - c/560m' - Lto. Campo gampjero . RS 19.500,00
+ 16 parcelas de RS 349,24
Ref. 2199· c/729m2. Trevo Weg II· Rua Joinville - Lugar
alio, plano - RS 38.000,00 salde parcela até 24x
ReI. 2213· c/450m' - Schroeder 1- RS 5.000,00
ReI. 2214 - d 562m' -Ilha da Figueira - RS 8.000,00
Ref. 2218 - C/688,50m" Lto. Sto. Antonio - RS 9.000,00
Ref. 2221 - c/569,68m' . Centro - RS 25.000,00
Ref. 2224 - c/392m' - Lot Centenário - RS 18.000,00
Ref. 2228 - d 500m2. Nova Brasflia- próx. Möveis Gomes
- RS 53.000,00
Ref. 2232 - C/450m'· Schroeder - RS 3.000,00
ReI. 2233 . C/642,53m' - Czerniewicz - RS 27.000,00
Ref. 2237 - C/439m'· UO. Centenário· RS 7.000,00 + financ.
Ref. 2238 - C/2598,75m" Três Rios dosu RS 25.000,00
ReI. 2240 - C/486,33m' - Ilha da Figueira. Lto. Divinópolis
• RS 13.500,00

.

Ref. 2242· c/471 ,96m' - Vila Nova- RS 25.000,00
Ref. 2246 - c/465m' - Ilha da Figueira - Llo.Piazera I· RS
9.000,00
Ref. 2247 - c/604m' -Ilha da Figueira - RS15.000,00
Ref. 2248 - c/2.475m' - Vila Lenzi - RS 17.000,00
Ref. 2250 - c/319m' - Amizade - RS 10.000,00
Hef. 2252 - cl 400m2 -Ilha da Figueira - em frente Indumak
- RS 19.000,00
Rei. 2253 - c/446m' - Säo Luis - Lto.lmperador - RS 10.000,00
Ret. 2254 - c/450m2 - Chico de Paula - próx. Menegotti
Industrial- RS 5.000,00
Ref. 2257 - cl 3.500m2 - Barra - próx. Seminário - RS
125.000,00
Ref. 2265 - c/816m' - Vila N·ova - RS 55.000,00
Hef. 2268 - c/900m2 - Centro, pronto para construir -

Schroeder - RS 12.000,00
Ref. 2273 - c/343m' - João Pessoa- Lto ltapocuzinho- RS
12.000,00

Centro - cl 240m2 - 3 dorm. - 2 bwe - terreno
cl 560m2 - 160.000,00

Centro - d 156m2 - suíte + 2 dorm., sala dsacada
e demais dep. - R$ 38.000,00 (sinal) + pare.

Ilha da Figueira - cl 111 ,56m2 - 3 dorm. - 2
bwe - Lto. Bruns - R$ 59.000,00'

APARTAMENTOS
Ref. A· 62 - Ed. Dâmarys - Czerniewlcz- cl 110m2 - suíte
+ 2 dom - RS350,00·

-

Ref. A· 65 - Ed. Klein - Centro- R. Barão do Rio Branco,
411 . c/135m'- suíte + 2 dorm, - RS 480,00

�
Ref. B - 66 - Casa alvo cl 70m2. Centenário - 2 dorm - RS
250,00
Ref. B - 67 -Ilha da Figueira - C/108m'- 3dorm - R. Campo
Alegre. 272 . RS 280,00

SALAS COMERC)AIS
Ref. C - 6 - Centro Médico Odontolóçíco- Centro - d 70m2
- RS380,00
Ref. C - 24 - Baependi - R: Adélia Fischer, 711 - c/160m2
- 2 bwc - RS 600,00
ReI. C - 26 - Rua Joinville - c/73m2 - sala - cozinha- 2bwc
- RS350,QO

APARTAMENTO
Ref. 4080 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - 1 suíte + 1 dorm.
. RS 40.000,00
Ref. 4098 - Ed. Veroria - 1 suíte + 2 dorm, - Czerniewicz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Vende-se terreno na Barra.
R$ 8.000,00:

Tratar pelo telefone
371-3246.
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Vende-se casa com 3 dormitórios, garage,rn e demais dependências, com
sala comercial anexa.

-Preço: R$ 26.000,00 - Tratar Rua da Abolição n° 120 - Vila Rau

Telefone: 371-2153

CORREIO DO POVO -Anunciejá,370-8649
!

APARTAM ENTO 501

VEN DE-SE

APARTAMENTO COM 30G,71m2
• Suíte Master c/ banheira de hidromassagem
• Dois Quartos
• SWCSocial
• Sala Estar/Jantar
• Lavabo
• Sacada com Churrasqueira
• Cozinha
• SWC de serviço
• Dependência de emoreçodo
• Lavanderia
• Duas Vagas de garagens
• box para bicicletas ecrrnórlos individuais na

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Sala de ginástica
•

.
Piscina térmica adulto (17m de com.)

• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque

Circuito interno deN com câmara na

portaria
Iluminação de hall social e garagem com

sensor de presença
.' Dois elevadores
• Garagens para visitantes
• Ampla área verde com ajardinamento

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO:

Vende-se ou troca-se casa na

Vila Lenzi. Tratar pelo telefone
370-0301.

Vende-se apartamento em

Balneário Camboriú, na

quadra do mar.

R$ 25.000,00.
Tratar pelo telefone

375-1898.

Vende-se bonita chácara em

Corupâ. Tratar pelo telefone
375-1942.

Vende-se casa mista.
R$ 12.000,00.

Tratar pelo telefone
370-0063.

Vende-se chácara 10

morgens. Em Schroeder I.

R$ 20.000,00.
Tratar pelo telefone
392-4400 ramal 22.

Vende-se casa no Jaraguá
Esquerdo com 120m2.

Tratar pelo telefone
370-7438.

• RS 110.000,00 (para compra em novembro) pagos em 8 parcelas corrigidos pelo CUS
• Saldo de 3,65 Cub's/rnês com previsão de 6 pagamentos à partir de Janeiro/2000.
• Acabamentos internos por conta do cliente.

VENDAS:

Oxx47-371-8814

Vende-se terreno com 3.700m2,
com casa e plantações em

Schroeder /. Só R$ 9.000,00.
Tratar pelo telefone 373-1440

com Beta.

Vende-se terreno no Lot. João
Pessoa. R$ 4.000,00.

Tratar pelo telefone 370-4058.

Vende-se ou troca-se por
chácara 2 casas de alvenaria.
Tratar pelo telefone 371-1058

ou 377-0455.

Vende-se casa alvenaria 200m2,
após Sinuelo, em Barra Velha.

R$ 14.000,00.
Tratar pelo telefone 370-8372.

Vende-se terreno 700m2 por
R$ 11.000,00. Tratar pelo

telefone 371-6112.

Vende-se terreno na Figueira.
R$ 8.000,00. Tratar pelo

telefone 275-2855.

NÃO

FIQUE
SONHANDO

ACORDADO ...

VENDE-SE CASA EM
-

CONSTRUÇAO
Localizada no Loteamento Versalies II, com

área de 90m2 e terreno com 450m2.
Valor R$ 25.000,00 (negociáveis).

Contato pelos telefones
370-8190 e 973-8336.

Aproveite as

oportunidades que o

CORREIODOPOVO
está dando

para você.
Confira as melhores
ofertas da semana

LEIA- LIGUE
ANUNCIÉ
Fone/Fax:

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULOS NOVOS

E USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132 Jaraguä do Sul, 20 de novembro de 1999
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Novidades à vista na linha Chevrolet
A Suzuki e a General

Motors estabeleceram
um acordo para a

produção dos jipes
Grand Vitara na fábrica
de Rosário, na

Argentina. A partir de
abril de 2.000, serão

produzidos dois
I- ,.

automóveis

praticamente idênticos,
que receberão logotipos
de ambas as marcas de
acordo com algumas
características estéticas e

.

de acabamento que os

diferenciará. Na prática,
o mercado ganha um
Grand Vitara mais em

conta, graças ao livre
comércio entre Brasil e o

país vizinho, e um jipe
urbano da Chevrolet,
que deverá ficar em

patamar de preços ainda
menor e,

provavelmente,
ináugurará a

o Grand Vitara produzido na Argentina trará uma versão com logotipo Chevrolet

participação das
montadoras nacionais
nesse segmento, apesar
de a marca ainda não
confirmar a vinda do
modelo para o Brasil.
Para dar andamento ao

projeto, a fabricante

conjunto completo de
áudio (rádio, CD e

cassete) e acesso para
internet. Algo que não
está muito longe. Mas o

lançamento mesmo da
Chevrolet foi do

compacto G90, o nome já
constitui o principal,
apenas 90 gramas
emitidas de gás
carbonico por
quilômetro. Esse
hatchback apresentado
como protótipo, de
linhas curiosamente

_ parecidas com concepts
da Audi, emprega
largamente o alumínio e

o magnésio em sua

confecção, totalizando
apenas 750 kg. Mesmo
com 80 cavalos ele

chega a 180 km/h,
Tel. 9Z3-5627 I 973-3034 I 371-0196 graças ao Cx de 0,22.

linha européia, na
verdade, um V-8 5.7
herdado do Chevrolet

japonesa comprou, ações
da GM argentina e

investiu na adaptação da

planta, mas garante que
pretende ampliar, ainda
mais, os resultados desse
investimento. Outros

lançamento foi a
reestilização do Omega,
agora com motor V8.com.
Trata-se de um modelo

Corvette. Mas o carro-

conceito procura
antecipar o tal
/Iescritório-móvel" do
futuro, trazendo em seu

anterior monitores
individuais para quatroAUTOMECÂNICA

DA BARRA LTOA.
passageiros com

navegação via satélite,
telefone, televisão,

que traz a nova

motorização imposta à

Atendemos linha geral:

..® c:;I IJOmD I:>IAUO>GO
P::<:::> rT71 EE!!n -t<:> /'vi'\. EE!! rc: c::t n -t i I

lIen1ea���.
Telefone: (047) 376-0251

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

Revendedc:n exclusivo

Agora, �ocê liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

a
Água leve e natural II
Certificado de garantia
concedido pela naturezaDe segunda à sexta: das 7:30h às 18:00h - sábado: das 7:30h às 12:00h

-----------------------
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FORD

Vende-se Saveiro CL, 1.8,
ano 95, com opcionais.
Contato: 973-8618.

Vende-se Escort 1.8 GL,
ano 96, vermelho,

gasolina.
Tratar: 370-7166.

Vende-se Escort Hobby,
ano 94, prata. Trdtar:

370-2022

-

Vende-se Fiesta CLX -16v,
97,'vermelho, gasolina.

Tratar: 370-7166 .:

FIAT

Vende-se Uno SX, ano 9i
bordô. Tratar: 370-'2022.

VOLKSWAGEN
Vende-se Santana GLS,
completa, 4 portas,
ano 92, prata.

Tratar: 370-2022.

Vende-se Fusca, ano 76,
branco, em ótimo estado.

Tratar: 975-2364
com Ari.

CHEVROLET

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

Chevette Ouro Preto,
ano 88/89, branco,

gasolina.
Tratar: 370-7166.

Vende-se Kadett,
ano 93, verde.

Tratar: 370-2022.

Vende-se 'Monza, ano 93,
azul. Tratar: 370-2022.

Vende-se Chevette SE,
ano 87, gasolina,

vermelho.
-

Tratar: 370-7166

UM NOVO CONCE-rrO EM'VEÍCULOS USADOS!
KA 97/98 CINZA GAS.

FIESTA CLX 16V 97/97 VERMELHA GAS.

FIESTA 1.0 96/97 BRANCA GAS.

ESCORT 1.8 GL 96/96 VERMELHA GAS.

VERONA 2.01 GL 96/96 BRANCA GAS.

VERSAILLES 2.01 GL 95/96 VERDE GAS.

FIESTA 1.3 95/95 BRANCA GAS.

VERONA 2.01 GUIA 94/95 BEGE GAS.

ESCORTL 93/94 VERMELHA ÁLC

PAMPA 90/90 CINZA ÁLC.

BELINAGLX 88/89 CINZA GAS.

CHEVETTE OURO PRETO 88/89 BRANCA GAS.

CHEVETTESE 87/88 VERMELHA GAS.

GOLCLl1.8 96/96 PRATA GAS.

PARATI GLS 1.8 89/89 PRATA ÁLC.

UNOELX 94/95 PRETA GAS.

COROLLADX 95/95 BRANCA GAS.

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

CC?mpre sua
moto com

�@% .

de entrada �
para 20/12/99T��

Brinde prestações

�@ D�·
fixas .

de combustível

fIIIIIJ!' Regata
'ROtInA' Motos,
RUA ADÉLlA FISCHER, 23'9 - FONE: 371-2999

[J?}(lJ)[}[)Il/[f(]J)
\ffliculo$

GOLMI 99 PRATA

GOL 4 PORTAS COMPLETO 98 AZUL

PARATI COMPLETA 98 AZUL

PALIO ED 97 BRANCO

GOL 97 BORDÔ

PALIO ED 97 PRETO

lJNOSX 97 BORDÔ

KADETT 96 BRANCO

SANTANA 2000 COMPLETO 96 BRANCO

PASSAT 95 GRAFITE

GOL 1000 95 BRANCO

ESCORT HOBBY 94 PRATA

GOL GL 93 BORDÔ

KADETT 93 VERDE

KADETT 93 • PRATA

MONZA 93 AZUL

SUPREMA CD COMPLETÍSSIMA 93 PRATA

SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

PARATI CL 1.8 92 BEGE

APOLO GL 91 GRAFITE

GOL GL 1.8 90 BEGE

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-AMORTECEQORES
_ MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

IVI-oto· Peças
ACESSÓRIOS, PEÇAS E SERVIÇO_S

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

OFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

M A·R I N GA,
Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

r;U'"t:1I1I 2. 1111••
372-3210 I 975-0109

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

tutta Ia gente
t r

EMMENDOERFER "
[HEVROLET

.

COM. DE VEíCULOS
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Lupo 3L, 33km com 1 litro
Um dos atributos que
impulsionam milhões de
consumidores a

comprarem um carro

popular aqui no Brasil é .

o seu baixo consumo de

combustível., Com o alto

preço da gasolina,
muitos motoristas
relutam em passar pelos
postos de abastecimento.
.E, na Europa, a coisa não
nem um pouco diferente,
sendo que tais litros de

gasolina valem ouro,

precionando assim as

fábricas a diminuirem a

cilindrada dos motores,
adotando propulsores a

diesel e há uma

competição acirrada
entre as marcas para
descobrir o menor
consumo. Assim a

Volkwagen dá um passo
em direção ao futuro,
fazendo um carro de três
cilindros 1.2, desenvolver.
61 cv e apenas consumir

�
I

I
�
�
I
lli
r
f
�

o preço �a Europa é de US$ 15 mil, US$ 3 mil a mais que a versão normal I
I
�
I
�
I
I
I
I
I

33 km com apenas 1litro
de combustível, mesmo
sendo impulsionado por
um combustível que não

pode equipar nossos
automóveis de passeio.
O pneu Bridgestone
adotado é menor que o

covencional para
diminuir o arrasto no

solo e, juntamente com o

acerto na suspensão, deu
ao carro uma tendência a

sair de frente em

qualquer dificuldade de

assimilação das

ondulações do solo, o
que é típico de carros

com entreeixos curto. O
motor três cilindros
turbodiesel de 1,2 litro
com intercooler é

pequeno e leve, trazendo
a tecnologia common-rail
no sistema de injeção. A
mecânica deste modelo é
50 kg mais leve que a do
convencional. O painel é
incrementado e dispõe
de um display onde se lê

.

o consumo. A diração
elétrica está ainda no

protótipo, mas deverá

incorporar o veículo
deixando-a mais leve e

precisa.

NOVIDADES
-------------------- .....

NovoFiatPunto
A Fiat teve como seu principal

lançamento no Salão de Frankfurt a

nova geração do Punto, um dos best
seIlers dos europeus. O carrinho

mudou totalmente, além dos motores
Fire 1.2 (SV e 16V), que já tem data
marcada para estrear por aqui na

família Palio, e do 1.S 16V do Marea

(130 cv), o Punto recebeu carroceria de
forte personalidade, com linhas

marcantes e incisivas, sendo que não

ficou parecido com nenhum compacto
europeu.

I
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

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

_
_ .
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CONVITE DO DEPARTAMENTO
DA MULHER

Grandioso "Binqo" de encerramento.

DATA: 27 de novembro/99
HORÁRIO: 14h30

LOCAL: Aqui no Sindicato.'

Pedimos que tragam brinquedos usados ou roupas usadas ou 1 kilo
de alimento não perecível, para ser ehtregue à crianças carentes

neste natal.

Para cada dois brinquedos usados, ou duas peças de roupa ou 1

kilo de alimento, receberá uma cartela para participar do bingo e do
café de encerramento.

<,

Confirmar presença até o dia 22 de novembro.

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE
NECESSITA DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS!

TÉCNICOAGRÍCOLA;
AUXILIARDEVETERINÁRIO;
AUXILIARDEPRODUÇÃO;

PROFESSORDELINGUAS ESTRANGEIRAS;

LAVADORDEVEÍCULOS;
TÉCNICOQUÍMIco;

CORRETORDE IMÓVEIS;
FUNILEIRO;

CONTADOR;

AUXILIARDEDESENVOLVIMENTODEPRODUTOS 2° GRAU COMPLETO;

VENDEDOR (TECIDOS ECONFECÇÕES);
AÇOUGUEIRO COMEXPERIÊNCIA;

VENDEDOR INTERNODEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO;
VENDEDOREXTERNODEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO

.

. ,

(REGIÃO DE BRUSQUE E FLORIANÓPOLIS):
Rua JorgeCzerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000

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

Vende-se umalanchonete
Cachorrão da Vila, em

frente Gráfica Régis.
Tratar no local a partir das
17 horas ou pelo telefone

275-1840

Vende-se celular motorola

digitalporR$ 180,00.
Tratar pelo telefone

275�0849

Vende-se casa no centro de
Guaramirim ou troca-se.

Aceita-se carro, tratarpelo
.

telefone 973-5656

Vende-se máquina de lavar

por R$ 80,00.
Tratar pelo telefone

275-0307

Vende-se jaqueta de couro
n" 46por R$ 50,00.
Tratar pelo telefone
371 c6503 à tarde

Ofereço-me para trabalhar
como eletrotécnico.
Tratar pelo telefone

372-0416 com Alexandre

Vendo piscina de fibra, nova
à retirar com 6 x 3,1x1,40.

Valor R$ 628,00
(abaixo do preço tabelado)

.

Tratarpelo telefone
372-0172 ou 372-0917

Vende-se Mon ta in Bike
nova por R$100,00.
Tratar no telefone

371-7687

Vende-se jogo de quarto
casal semi-novo.

Tratar pelo telefone
979-0744

Vende-se Fritadeira
industrial27lts.

Tratar pelo telefone
975-2364 comAri

Vende-se apartamento
com 3 quartos.

Edifício Vitória Régia,
localizado na Vila Lalau

(próximo àMarisol)
Apartamento com área de

111,77m2, três quartos, sala,
cozinha, área de serviço,
bwc, vaga de garagem

coberta, sacada,
acabamento em massa

corrida e piso cerâmico.
Valor: R$ 47.500,00 - com

financiamento garantido
pela Caixa Econômica
Federal. Contato pelo
telefone 371-1462

Vende-se terreno

próximo ao Condomínio
dasAzaléias.

Terreno de 17,00x 26,20m
com 497,63m2,

localizado na RuaAmabile
Tecila Pradi,

bairro Jaraguá Esquerdo.
ValorR$15.500,00.
Tratar pelo telefone

371-6310

Vende-se casa + galpão de alvenaria,
casa com 170m2, mobiliada e galpão

com 90m2. Lote com 1000m2.
Valor da casa R$ 70.000,00.

'

Contato 376-1232
ou pelo endereço Rua José Rosá, 330

Bairro Barra Rio Cerro

Aluga-se casa alvenaria

próximo Rádio Jaraguá por
R$ 270,00, com 3 quartos.

Tratar pelo telefone
9101-7665

Aluga-se quitinete próximo
ao centro. Tratarpelo.
telefone 372-0597

Vende-se loja de confecções
(funcionando) no centro.

Tratar pelo telefone
371-3724

Vende-se chácara com 10

margas com água, luz, casa
por R$13.000,00.:
Tratar pelo telefone

375,1942

Vende-se Freezei 280 lts,
por R$ 450,00. Tratar pelo

telefone 370-2459

Compra-se casa de boneca
nova ou usada. Tratarpelo

. telefone 371-2847 com

Rosângela

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

Fone: (047) 372-1594'_UOBILIÂRIA
bl,iJ.Ve CRECI612-J

VENDE

Aproveitem aptos em ótima localização central,
Rua João Marcatto, próximo Posto Mimei
Reinoldo Rau com 01 e 02 qtos e demais

dependências, condições de pagamento direto
com a construtora.

Ultimas Unidades - Edifício Klein - Rua Barão
doRio Branco, com 1 suíte, demais dependências,
churrasqueira na sacada e coletiva. Condições
depagamento direto com a construtora.

Aproveitem - Aptos Edifício
Mathedi 11, Rua João Planin

check - Nova Brasília. Com 3 qtos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem, condições de pagamento
direto com a construtora.

Casa alvenaria Ilha da Figueira,
próx. Sociedade Vitória com 2 qtos,
sala, cozinha, copa, bwc, lavanderia,
garagempara2 carros, com IOO,00m2,
terreno com 600,00m2 (casa nova) -

R$ 35.000,00 negociável.

"DISPOMOS DE TERRENOS COMERCIAIS,. NO CENTRO DA CI�ADE."
<'

Casa alvenaria, próx. Sociedade
Amizade, com IOO,00m2, 2
quartos, sala, cozinha,

lavanderia, bwc, garagem -

R$ 35.000,00.

Casa Rua Antonio Tubias I Centro

com'] suíte, 2 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, dep. cl 2 bwc, lavanderia,
churrasqueira, dispensa.jardim
in vemo, garagempara 2 carros.

Terrenos com 300,00m2 - Valor

necogiável.

IMOBILIARIA

MENEGOTII

Casa no Bairro
Czerniewicz com

224,00m2, 1 suíte, 2
qtos, demais dep.
garagempl2 carros,
garagempl3 carros.
Aceita entrada +

parcelamento,

----:-"1IlIIIJIIII"�0i1 Casa Rua Carlos

. Hagermann, prâx.
Prefeitura antiga,
casa com 200,00m2,
terreno co,!, 405,OOm2,
ótimapara
consultório.escritôru
Valor Negociável.

TERRENOS
• Terreno Vila Rau, próximo entrada da Faculdade apartir äe R$ 13.500,00
negociáveis
· Lotes residencial Mirallda após Malwee, eom325,00m' (J3x25) entrada
+ parcelamento
• Terreno Ilha da Figueira com 350,00m', entrada + parcelamento.

APARTAMENTOS .

· Apto Edfício Mathedi I, Rua João Planinscheck. com 3 qtos, sala, bwe,
cozinha, lavanderia, garagem, 9/,00;n', R$ 41.000,00 negociável, ou
entrada + financiamento
· Apto Rua WaldomiroMazurechen, Centro com 3 qtos, sala, copa, cozinha;
lavanderia, hall entrada, garagem.com 260,00m'· Val<>r negociável
· Apto Cond. Amizade com3 qtos, salá.cozinha, lavanderia, bwc, garagem,
R$ 18.000,00 + financiamento +fone.

COMERCIAL
• Vende-se loja completa, com todo o estoque IlU Rua Procópio Gomes de

Oiveira, próximo Banco Itaú. Valor R$ 45.000,00
.

• Loja Materiais de construção em Corupá com terreno de I. 750,00m' (35/
50), com estoque, I/árias construções, máquÍnários. Valor negociável.

CRECI N° 550-J

Imobiliária Menegotti Ltda.
Qua Barão do Qio Branco, 553 � 8ala 1 .- Jara8uá do. 8uI

--

FONE: (047) 371-0031g
VENDA

CASA EM ALVENARIA
R. LEOPOLDO

VELOSO, 58 .:.... VILA
LENZI
03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
VALORR$ 47.000,00

o IMÓVEL COMERCIAL

SALA COMERCIAL COM 80,00 M2
TERRENO COM ÁREA DE 725,00 M2

VLAOR R$ 45.000,00

TERRENO .

LOCALIZADO
NA VILA
RAU.
ÁREA DE

42Ô,OOm2
R$ 14.500,00

TERRENO/GUARAMIRIM
R. PEDRO FRANCISCO KLEIN
ÁREA DE 504,00 M2

R$ 9.000,00

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

R$ 15.000,00

.

IMÓVEL COMERCIAL

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

R$ 60.000,00 - NEGOCIÁVEL

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

IMÓYEIS
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

ResidencialGRAtEKELLY Aluguel
• Casas alv. com 2 quartos, próximo
Posto MarcaI/a - ValorR$ 230,00

•

•

•

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

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

GIRASSOL IMÓVEIS COMUNICA AOS
;

SEUS CLIENTES, QUE EM BREVE ESTARA

ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA CEL,. PROCÓPIO GOMES DE

OLIVEIRA, 654 - PRÓXIMO CENTRO

EDUCAIONAL CANGURU

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

'CASAS _

• Casa em alv. com 70m2 (lote com �30m2),
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. SãoJudas 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 Jaraguá

• Casa alvenaria
125m2 {3 quartos).
Lote com 390m2 -

Bairro Vila Rau -

Próx. Escola Julius
Karsten - R$
27.000,00

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 J lotes ao lado do Salão Amizade - lote n° 55 c/854m2 - lote n° 65 c/402m2• lote n° 66
ct 416m2 - a partir de R$ ]3,000,00 - 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 :191.50m2 . Preço de R$ 20.00'0.00 (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 para 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 I ao - área com água corrente serni-arborisado, com plantações de palmitos.
etc. excelente para uma residência - R$ 40,000,00 - negociável.
• Terreno loteamento Enke, próximo a Tritee - preço R$ ]3,500,00 ou parcelamos.
• Terreno no loteamento Satter - lotes a partir de R$ 11.000.00 - parcelamos,
• Terrenos no loteamento Reeder 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 fundarnento para 2 salas comerciais - R$ 15,000,00 - negociáveis -

parcelamos.
'

• Terreno na Rua Martin, Stahl, esquina com a Rua Pernambuco, medindo 15m x 26m - R$

38.000,00

Barra do Rio Cerro - Lote de

310m2 c/ Prédio.
Com salão de 205m2 + bwc,

mesanino, despensa, garagem.
]O Piso - Ap. 190m2 c/ 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

Casa defronte ao

Arroz Urbano, 2
pisos - R$ 75.000,00

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

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

JARAGUÁ DO SUL· SC

ir 373-0283 ir 371-8799
www.ranchoimoveis.com.br

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. 636_� Casa de alvenaria com

103m2 na Rua João Planincheck -

bairro Nova Brasília com 4

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

Cód. 646 - Casa de madeira com 60m2 - Terreno com

450m2 - Bairro João Pessoa - R$ 12.000,00 (parcela).
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. 647 - Casa e bar de alvenaria com 141 m2 - Terreno
c/510m2 - Bairro João Pessoa ,- R$ 27.000,00.
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. 649 - Casa de alvenaria com 40m2 semi-acabada
Terreno com 400m2 - Bairro Três Rios do Norte- R$
9.500,00, ou 4.500 + financ. de 1 salário mínimo.

Cód. 629 - Terreno na Tifa Caninana - Bairro Figueirinha
- R$ 17.000,00.
Cód. 643 - Casa de alvenaria com 115m2 - Terreno com

525m2 - Jardim Ouro Verde - Barra do Rio Cerro - R$
30.000,00.
Cód. 131- Casa de alvenaria com 160m2 - Terreno com

539m2 - Bairro Vila Rau - R$ 60.000.00.

Cód. 01- Casa de alvenaria com

170m2na 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 Reinaldo Rau.
R$ 70.000,00

Cód. 641 - Casa de alv. com

140,25m2 mais 72m2 (garagem
para 3 carros), lavanderia e

despensa. - Bairro Vila Rau - R$
60.000 (quitado) ou R$40.000(+
financ.). Troca por imóvel na praia.

Casa de alvenaria com 157m2

com 3 quartos - Terreno com

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

Cód. 633 - Casa de alvenaria com
.

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

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

Bairro Schroeder I • município 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.
RESIDENCIAL ÁGATA
- Apto. 101 com suíte e dois

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

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

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

R$ 70.000,00.

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.

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

IMÓVEL,CORRETO É COM O CORRETOR

"

RuaWalterMarquardt,623-sala4
Centro Com.1 Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI 1762-J

370-7798 975�182-

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

www.premierirnoveis.com.brImóve s

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

ReI. 075 - VILA RAU - casa

alvenaria cl 90m2 terreno cl 90m2,
terreno cl 387m2 na Rua Werner
Stange - R$ 22.500,00

Casas Apartamentos

Terrenos
ReI 016 - AMIZADE -13.oo0m2 na

Rua Roberto Ziemann - R$150.oo0

ReI 090 • AMIZADE· 378m2 na Rua
Roberto Ziemann - R$ 15.000

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

. ReI 074 - NEREU RAMOS - 65.000
m2 na Rua luiz Sarti, com Bananal
- R$i80.000

ReI 077 - NOVA BRASILlA - 392m2.
na Rua José Emmendorfer - R$
2!;.oOO_

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

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

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

ReI 062 - VILA LENZI- 3814m2 na

Ruà Marcelo Barbi - R$ 65.000

ReI 089 - VILA NOVA - 825m2 em
lateral Rua 25 de Julho - R$ 25.000

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

ReI. 008 • FIGUEIRA - Casa de madeira
com 60m2; terreno 395m2, no Lot.

Divinópolis . RS 25.440

ReI. 076 - BAEPENDI· Apartamento com
1<Xin',mm9Jne+2cyJartos,tJartoero,OOzir/1a.
saa, áreadeseMçü, raRl.BFritzBartel, Edficio
Reinaldo BarteI· RS12.000+financ.outroca

Re! 036· Casa Alv.: 160m2f 3 quartos,
2 bwc, 2 salas, copa, cozinha, 3

garagens, varanda- Iguâ Esquerdo=
R$ 30.000,00 ReI. 082 - PiÇARRAS - Apartamento

Mobiiado,mm qJarto, sala,eozrra, tJartoero,
garagem e área de serviço, na !'lua Manoel
Pinto, a duas (/Jadras da praia - R$20.000 ou
troca porterreno em JaragJá

Rel.103-BAEPENDI-Apartamentocom
1 <Xin',mm 9Jne+2qJartoo A$4.000 entrada
+ assumirfinandamento

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

Rei. 100 . PiÇARRAS· Casa de
Alvenaria com 136m2, terreno 213m2,
com 4 quartos, 2 banheiros, garagem
2 carros, demais dependências - R$
45.000 ou troca

ReI. 072 ' VIEIRAS· Casa mista com

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

":M�!.).
• Ref. 008 - Prédio cml.: 200m', 2 salas cml., e apto. Rua Bernardo Dornbusch - R$ 100.000,00
• Ref. 025 - Apto.: 114m', I suíte, I quarto + dep. Vila Nova - R$ 48.000.00
• Ref. 016 - Apto.: 74m', 2 quartos, + dep. próx , Colégio Alberto Bauer - R$ 35.00b,00
• Ref. 026 - Apto.: 70m', 3 quartos, + dep. - Edir: Vila Nova - R$ 9.000,00 ent. + finane.
• Ref. 016 - Casa alv.: 138m', 3 quartos, + dep. - Vila Lenzi - R$ 53.000,00
• Ref. 084 - Terreno: 35.000m' - Vila Nova - R$ 50.000,00 à vista ou R$ 15.000,00 + finane.
• Ref. 053 - Terreno: 338m' - Vila Nova - R$ 27.000,00
• Ref. 088 - Terreno: 392m' - Lot. Ruscka - Jguá Esquerdo - R$ 11.500,00
• Ref. 074 - Terreno: 338m' - Lot. Marquardt - Barra - R$ 9.500,00
• Ref. 077 - Terreno: 406m' - Na Vila Lenzi - R$ 11.800,00

Salas Comerciais
ReI. 073 - NEREU RAMOS - Ponto
Comercial com 170m2, próprio
para lanchonete, com depen°
dências para balcão, cozinha, dls

pensa, banheiros, varanda e ampla
área para estacionamento, na Rua

Luiz Sarti esquina com Rua André
Voltolini - R$ 40.000 ou troca

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(;iillmobiliária Jardim

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

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

(C.E.F.)
VENDAS

) 0.1 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO EM ALVENARIA cl 240m2,
cl 1 suíte + 4 quartos, sala, cozinha, 2 bwcs, galpão pl oficina - R$
75.000,00
) 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA cl 1 suíte + 2 quartos, 2
salas, garagem pl 2 carros, churrasqueira e .piscina - R$ 68.000,00
) 03 -JOÃO PESSOA - (4) - CASA ALVENARIA - R$ 25.000,00 - R$
15.000,00 - R$ 13.000,00 + FIN - R$ 10.000,00 + FIN - casa nova R$
5.500,00 + FIN. 1 salário Mínimo - 4 anos.

) 04 - VILA NOVA � ED. AMARIUS, apartamento cl suíte + 2 dorm.,
churrasqueira, sacada cl 145m2 - R$ 68.000,00

.

) 05 - CENTRO - Apartamento em construção cl 128m2 - suíte + 2

quartos, cl garagem - R$ 26.000,00 + fin
) 06 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO NOVO cl 80m2 - 2 quartos, sala,
cozinha, garagem - R$ 35.000,00
) 07 - CENTRO - APARTAMENTO cl 3 quartos + dep. empregada cl
garagem - Av. Mal. Deodoro - R$ 48.000,00
) 08 - JARAGUÁ ESQUERDO - Lot. Juventus - terrenos cl 350m2 - R$
9,500,00 (aceita proposta)
) 09 -BERNARDO 'DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$
145,000,00 - R$ 40.000,00 e outro R$ 32,000,00
) 10 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2 - Loteamento

Campo Sanpiero - R$ 22,000,00
) 11 -VILA LENZI - TERRENO COMERCIAL cl 1.2,00m2 (20x60), troca
por apto central - R$ 45.000,00
) 12 - CZERNIEWICZ - TERRENO cl 2.500m2 + casa antiga - R$
100,000,00 (próx. Hospital Jaraguá)
) 13 - NEREU RAMOS - TERRENOS cl 420m2 - R$ 11,000,00 (Centro)

LOCAÇÃO
) 0.1 - CENTRO - APTO, ED, DIANTHUS - 1 suíte, 2 quartos cl garagem
• R$ 75.000,00
) 02· BARRA DO RIO CERRO· APTO, • LOT. PAPP (Dois) • 2 dorrn, cl
garagem - R$ 250,00
) 03· CENTRO· APTO· ED. SCHIOCHET • 1 suíte + 2 dorm., cl
garagem - R$ 400,00
) 04 - ÁGUA VERDE - CASA ALV.• Nova· 1 suíte + 2 dorrn, cl
churrasqueira - R$ 500,00
) 05· CENTRO - APTO - ED. SAVI • 1 suíte + 1 dorm .• ct garagem - R$
300,00
) 06· CENTRO· ED, JACO EMMENDOERFER - 1 suíte + 2 dorrn + dep.
cl 180m2 - R$ 350,00
) 07· CENTRO - APTO - ED, PICOU - 3 dorrn, cl garagem - R$ 350,00
) 08· CZERNIEWICZ - CASA MISTA - Próx. Pama • 3 quartos, 2 bwcs,
cl garagem - R$ 280,00

.

) 09· ILHA DA FIGUEIRA· CASA MADEIRA - próx. Figueirão - 3 dorm
• cl garagem - serní-nova • R$ 230,00

.

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

Já notou que só é íerrorcoo

q�lelín1 é V�SICO?

STE MOMENTO VÁRIAS

SOAS PROCURAM

PELO SEU PJ{ODUTO

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
TERRE�O de 1 ,540m2 - Rua Amazonas - Próx.

IScar - 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 ;o: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 H€>rácio

IPradi, 320 - Jguá Esquerdo -

R$. 30.000,00CASA ALVENARIA OURO VERDE - Lote
54 - R$ 17,000,00 + 18 pare. R$ 200,00
CASA ALVENARIA em construção de 98m2
mais casa de Madeira de 40m2 - Ana Paula

I
IV - Lote n" 158 - R$ 20.000,00

I'- LOTEAMENTOS
. FINANCIADOS

I
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE
SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

RESIDENCIAL FIRENSE I

Informativo
Imobil iário
AIJS

,/

VIDAEM
"

CONDOMINIO

A vida moderna e a consequente
urbanização a que todos os povos
foram levados, nos empurrou,

inexoravelmente para os

aglomerados urbanos e, com eles, à
vida em condomínios. Prédios,
edifícios e a convivência com
desconhecidos tornou-se

inevitável, vivamos aí com
felicidade.

Tanto construtores como corretores,

que vivem economicamente da
atividade dos empreendimentos
imobiliários, precisam que a

mercadoria imóvel, seja cada vez
mais acessível e com melhor

qualidade, para atender a um
mercado cada vez mais exigente.

Por isto, precisamos estar atentos

a nova realidade atual e ao futuro
do mercado imobiliário nacional,
para todos podermos viver melhor,

em paz e felizes.

VARIG RIO-SUL NORDESTE
CARGO

\

CARGASEENCOMENDASAéREAS
Entrega expressa

Sua carqa ou encomenda entregue no cliente com previsão de 24hs para as sequlntes
localidades:

BELO HORIZONTE - MG
BR,ASíUA - DF

RIO DE JANEIRO - RJ
SÃO PAULO - SP

PORTO ALEGRE - RS

Preços especiais:
_

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EMPRESÁRIO!
J\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO
'"

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 prornocionas
Relatórios quadrimestrais de indiéação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-30tJO
e-mail d9003000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

http://www.d900300.co·m.br
<'

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 8925n1 O - Jaraguá do Sul- se

VENDE E TROCA

CASAS:
CASA DE ALVENARJA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem p/2
carros, 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 Früz

Woguel,'138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$43.000,OO

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
TE.RRENO cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua
223 Max Doering, - Bairro Czemiewicz - 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,OOm2 - 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,OOm2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 - lot. Heineck
- Bairro Ilha da Figueira - R$ 22.000,00

Fone: (047) 371-0124 • Fax: 372-0266

A fJida ffleIZUe«#ta.. 1HUi4ta nela.

'lIeW
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

Localização: AvenidaNereu Ramos, Piçarras
VENDASTerreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio

L�,'
Oxx47-371-8814

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

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

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

m arim ar@netuno.com.br

TERRENOS,
• BAIRRO SÃO LUIS - Rua João Franzner (esquina), Lole com 532m'- R$ 20.000,00 - A vista.
• Rod. SC 416 (LOT. HARDT) Lotes - R$10.000.00 - A VISTA e ou ENTRADAde R$2.000,00 e SALDO parcelamento até
somsses.
· Rua Pastor Albert Schneider (fundos verdureira'Maas esquina Hua Projetada) terreno 23x35 - R$ 25.000,00. (Aceita
automóvel como parte de pagamento). . : .

• Rua Pastor Albert Schneider (a 800mts'. da Malwee) - área de 8.200m' - R$ 130.000.00 neçocíävel.
• Rua Valdir Manfrini - Bairro São Luis - com 1.080m' (forma triangular) edificado com uma casa de madeira - R$ 25.000,00

CASAS. .

• NOVA BRASíLIA - Rua João Planinscheck - TERRENO: Ú36m' - EDIFICAÇÃO de 2 pisos: TÉRREO - sala eom�reial
de 90m', garagem para 2 carros. banheiro e churrasqueira - 22 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 lndústria clou comércio) - R$ 230.000,00 (rieqociável e aceita imóveis
de menor valor como parte do pagamento).
• VILA LENZI - Rua Elpidio Martins (próximo Colégio Giardini Lenzi) - Casa de alvenaria de 308m', sala TV e estar. eoinha
ampla. 4 quartos. bwe amplo e garagem e PISO: SUPERIOR: Churrasqueira. lavanderia. banheiro e ärea ampla. Terreno:
392m' (Iodo murado) - R$ 65.000.00 (naqociavel e parcelado)
• JARAGUÁ ESQUERDO - próximo ColégioCristina Mareatlo - Rua O.C. Pradi - Casa de Alvenaria de 120m'eom 1 suíte,
3quarlos. sala, cozinha. lavanderia. banheiro. eispensa e garagem - Terreno 514m': R$ 50.000.00

SíTIOS
RIO'DA LUZ - a 2 km da CEVAL - Terreno com 543,000m'. com muna agua. próprio para pastagem, lagoas e galpões
R$ 200.000,00 (neqcclável)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
.

Venha morar no que é seu

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

LOCAÇÃO
CASAS - Rua Pe. Aluísio Boeing - 4 quartos, satas; banheiros, garagem e demais dependências - R$ 250,00 . (toda murada)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

•••••••••••••••••••••••• w
CRECI Nº 1589 J •
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BarraSul
Imóveis

FONE: (0**47) 376-0015
VENDE

TERRENOS
1 - Terreno cl 485.00m' (20x24.50) - lot. Butzke na Barra - Aceita carro a partir de R$ 3.000,00
ou entrada R$ 3.000,00 + 30x. 2 salários mínimos - total - R$ 11.000,00
2 - Terreno .el 378.00m'. Lot. do Papp, Rua 683. na Barra, área nobre - R$ 15.000.00
.3 - Terreno cl 1.296,00m' (25x54) - Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 65.000.00
4 • Terreno cl 608.00m' - Rua Pastor Schneider. na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000.00
5 - Terreno cl 4.756,00m' (122,00 x 39.00), na Rua Abramo Pradi, na Barra - R$ 45.000.00 (R$
20.000.00 de entrada + saldo a combinar)
.6 - Terreno cl 383.63m', rua 564. Lot. Marquardt. lóts 28, na Barra - R$ '12.000.00 (negociável)
7 - Terreno Lot. Ouro Verde. após a Malwee. no Jaraguá 99 R$ 2.000.00, entrada e saldo em

50x - Total R$ 12.000.00
8 • Terreno cl 303,80m' (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$
10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6 x)
9 - Terreno cl 510,00m' - Residencial Imperador, Bairro' São Luís - R$ 14.000.00
10 - Terreno cl 26.125,00m' (50x522.50) - rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins - R$ 50.000,00
- aceita parcelamento

.

11 - Terreno cl 350.00m', cl fundamento.e projeto pl residência. Lot. Satler, na Barra - R$
12.500,00

SíTIOS
1 - Terreno ci 11 0.400,00m', Tifa Aurora - Rio Cerro " - R$ 30.000.00
2 • Sítio ct 20.000.00mi (62x325). localizado em Jaraguá 84. Garibaldi, Ribeirào Cascata com

três casas de madeira, sendo uma semi-acabada com 104.00m', piscina semi-acabada, lagoa,
R$ 24.000.00. condições: 50% entrada saldo até 10 vezes, aceita terreno, casa.

CASAS
1 . Casa em alvenaria cl 157.00m' mobiliada e mais uma ci 60,00m' semi-acabada. terreno cl

2.013.28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider. sin°. Aceita outro imóvel como parte em

pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá .Esquerdo, V:ila Nova - R$ 130.000.00
• Negociável

. LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl 34.62m', Rua Reinoldo Rau. esquina Guilherme Weege, Centro - 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 ci 2 quartos, garagem e demais dependências, t;!ua Angelo Rubini 880, na Barra.
- R$ 250.00
5 - Apartamento cl 3 quartos e demais dependências. Rua Pastor A. Schneider, 759, na Barra

'�2�OO '

6 . Apartamento cl 3 quartos, garagem e demals dependências, Rua W"lter Marquardt•. 2820
- R$ 350.00.
7 • Casa de alvenaria cl 1 quarto e demais dependências, Rua Julio Pedri, s/n", Vila Nova - R$
200,00 .

8 - Casa da madeira cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua 554. lot. Hanemann
- R$ 150,00
9 - Casa de alvenaria e/3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi, na 'Barra
- R$ 20000

.

.

10 - Cas� 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$ 15000 .

�3 - Casa de mad�ira cl 3 quartos e demais dependências, Rua 890, lote 46, lot. Reiehow, na

arra - R$ 18000

�4 - Casa de 'madeira cl 4 quartos e demais dependências, Rua Feliciano, Bortolini, 1365.
arra - R$ 280 00 . .

15 - Galpão alv: cl 64,00m' _ Rua João J. )\yroso, 2412 - Jguá Esquerdo· R$ 150,00

Vende-se terreno em

Guaramirun com 455m2,
próximoACIAG, com

calçamento.
Valor R$ 12.000,00.
Tratar pelo telefone

371-7687 ou 373-0917
Rua Gustavo Friedmann.

vende-se terreno

próximo Malwee.

Tratar pelo telefone 975-3959

Alugo casa na praia de

Enseada, a partir de
10/01/2000.

Tratar pelo telefone
372- I I46 com Adélia. Vende-se terreno na Vila Lenzi,

com 2.000111.2 - R$ 10.000,00.
Tratarpelo telefone 371-6245.Vende-se casa com 70m2,

alvenaria, no Garibaldi.
Terreno com 2.000m2.

R$ 8.000,00. Tratar pelo
telefone 370-2106

Vende-se terreno no lot.

Miranda. R$ 6.000,00
Tratar pelo telefone 973-3524.

vende-se terreno na Barra.

Tratar pelo telefone 975-0577.

VILSON
c O R R E T O R O E '1 MÓ V E I S

CRECI 4936

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

122 - FIGUEIRA- Casaem alvenaria com 230m2, 1 suíte, 4 quartos. piscina : R$' 82.000,00
126 - S. ANTÔNIO - Casa mistacom 60rn". 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 14.500,00
133 - TRÊS RIOS - Casa de madeira com 42rn"+ casa alv., 80rn"in'acabada .. :

: R$ 7.000,00
135 - C. DE PAULO - Casa de madeira 120m2, 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 - oasa 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, Rua José Theodoro Ribeiro ; : R$ 22.000,00
261 - FIGUEIRA - Terreno com 10.000m2, Rua José Theodoro Ribeiro (fundos) R$ 80.000,00

CASAS
I

Ref. 134 - CZERNIEWICZ - Casa mista 120m2 - terreno com

665m2 - Rua Adolfo Zimemann - Valor R$ 50.000,00

Ref. 132 - SOBRADO ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado
com 105m'. Com 1 suíte, 2 quartos, 2 banheiros, sala.

cozinhe - Rua Sergipe - R$ 55.000,00

JÓI InOlcOU eue SÓ é Ilelr11lbrroldlo
quem évlsro?

LO SEU PRODUTO

A NUN C'I E
370 7919 370-7944

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se casa madeira, na
Estrada Nova.

R$16.000,"00. Tratarpe/o
telefone 973-5928

Colabore
comas

entidades
beneficentes.

CP
Comunidade

VENDE-SE
COMPUTADOR PENTIUN

1.33, HO 1.2.
'Tratarpeta telefone

371-0990.
Va/ar R$ 600,00 à vista

Vende-se casa 120m2, na
Vi/à Nova, troca por outra
na Barra. Tratar pelo
telefone 370-8155.

Vende-se casa na

Ilha da Figueira,
com 200m2.

R$ 21. 000, 00.
Tratarpelo telefone

437-1629

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

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIQ CARLOS FERREIRA, 184

PQOCLAMA8 DE CA8AMENTO
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 pára casar os seguintes:

EDITAL N° 22.516 de 12-11-1999
ADEMIRJOÃOMEUREREDAIANECRISTINEDASILVA

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua João Meurer Vila Lenzi, nesta cidade, filho de João Meurer e Maria
ZimmermannMeurer.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Paraná, 325, nesta cidade, filha deMarco Antonio da Silva eMércia Schroeder
daSilva.

'

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2ª Vara

EDITAL DE INTERDiÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 15 dias

O(A) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de Direito,
foram processados regularmente, a requerimento de Arthur Hass, os Autos de Interdição nº 036.95.000262"
9, de Linda Reese, portador de doença mental moderada e síndrome psicótica delirante, havendo sido
decretada a medida postulada, por sentença proferida neste Juízo, em data de 26/4/99, ato pelo qual foi
nomeado(a) CURADOR(A) Sra.Berit Erdmann que aceitando a incubência, prestou o devido compromisso
e está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Edie
Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial, o conferi e subscrevi. Comarca de

Jaraguá do Sul(SC), 04 de Novembro de 1999.

Juiz de Direito

EDITAL
ILTON HOFFMANN,Tabelião Designado da Comarca
de JaraguádoSul,Estado deSantaCatarina, na formadaLei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionatoparaprotesto de Títuloscontra:

AdelaideMaria Stinghen - R. WalterMarquardt, 2820, apto
OI-Nesta;
Adirson Hanemann - R. BerthaWeege - Nesta;
Art'Service Serviços Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, s/
n° - Vila Lalau - Nesta;
BJM Transportes Ltda. - R. CeI. Emílio C. Jordan; 786-
Nesta;
Conservatorio de Música Ecleia - R. Expedicionário
Gumercindo da Silva - Centro - Nesta;
Edilesio Fabiano FiamoncineME - R. José Narloch, s/nó_
Nesta;
Eleonora Weiss Klowaski ME -' R. 1 de Maio, sinD -

Schroeder;
Embalagens 2000 Ltda. - R. Adolfo Puttcher, 435 - Nesta;
ForPerfumes Ltda. - R. Jorge Czerniewicz, 185 -Nesta;
HeitorTiegs - Nesta;
Industrial Sylver Ltda. - Estr. Tres Rios do Norte, 661-
Vila Lalau - Nesta;
Ines Claudia Sadzinski - Bernardo Dornbusch - Nesta;
Interior e Design"- R. Jose Theodoro Ribeiro, 540 - Nesta;
Jackson Luis Malschitzky - Lateral Jose Picolli, lote 09-
Estrada Nova - Nesta;
Jean Carlos Franca - Nesta;
Lizmay Confecções e Acab. Têxtil Ltda. -R.WillyWionter,
sinD - Rio Cerro - Nesta;
Marcia Lima Kalesli - R. 259, n° 37 - Nesta;
Marlene Neumann - R. Gustavo Strait, sinD-, Schroeder;
Natureza Serviços Ambientais Ltda. - Estrada Schroeder I,
953 -Nesta;
Onivaldo Stahelin - R. Erich Kaufmann-' Nesta;
Pavimentação da Terra Ltda. - R. Luis Sarti, 4360 -

Czerniewicz - Nesta;
Pescados Marechal Ltda. -, Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1650 - Nesta;
Pescados Marechal Ltda. - Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1650 -' Nesta;
, Pescados Marechal Ltda. - Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1650 - Nesta;
Radiadores e Bat. 7 Estrelas Ltda. ME - Jose Fontana, 112

-Nesta;
,

Silvio Nascimento - R. GermanoWagner, 184 - Nesta;
Tissi Com. eInst. Mat. Eletr.ME - R. Paulo Voltolini, s/no-
Nesta;
Waldemar Marquardt - R. Willi Germano Gesner, s/no-

Corupá;

E, como os ditos devedores não foramencontradosou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presenteEdital,
paraque osmesmoscompareçamnesteTabelionato naRua: Arthur

Müller, n078, noprazodaLei, afimde liquidaro seu débito, ou então,
dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidoS
protestados na forma daLei, etc.

Jaraguá doSu), 17de novembro de 1999.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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brisa marítima forte. que traz

muitos velejadores a proucura da
melhor raia para o iatismo. E. é
exatamente lá que a encontram.

Cabo Frio possui a melhor raia
para o iatismo, considerada a

mais rápida do mundo.
Não só agradam aos velejadores.
mas as praias de Cabo Frio são

procuradas por surfistas. por
mergulhadores. enfim há para
Iodos .os gostos'.

UM POUCO SOBRE AS
PRAIAS QUE
ENCANTAM OS' OLHOS
E O CORAÇÃO
O clima em Cabo Frio é

agradável durante todo o ano.

com quase 270 dias de sol,
suavizados pelo constantes

vento nordeste que auxilia na

formação das dunas de areias
brancas e finas. 8. nesta
formação está uma elas praias
mais belas ela cidade. a das

DUNAS, são areias muito
brancas e finas. se formam na

altura da estrada para Arraial do

Cabo um longo cordão de
dunas. dentre elas a ruais famosa
a DAMA BRANCA. a ruais
extensa e elevada duna do

conjunto. espetáculo de rara

beleza.

Muito bonita. também temos a

praia elo FOGUETE. continuação
da praia elas Dunas. de areia fina.

e águas azuladas, é muito

procurada por surfistas e é ideal

pura pesca ele linha.
Na praia do FORTE. no centro
da cidade. mencionada acima.

também se encontra o Forte São
Mateus. construção do século
17. É uma das praias mais
movimentadas. pois tem todo o

conforto oferecido pelos
quiosques e restaurantes

instalados na areia.

Agora. se você procura sossego.
curtir UI)Ja praia mais calma e

tão bela quanto as outras. se

banhe na das CONCHAS.
baía com águas azuis.

transparentes e calmas - e ainda ..

pode curtir um belo nascer do

sol se acordar hem cedi nho.

E fantástico I

E. ainda tem a praia do PERÓ.
ao lado da praia das Conchas.
é semideserra. cercada por
morros e dunas. E. finalmente a

praia BRAVA. acesso di fícil

incluindo lima cuminhada de
300m descendo um morro.

Tem apenas 200m e uma areia
amarelada. A praia foi

considerada. ror um decreto da

prefeitura. em local
de nudismo ..

As praias são rcalrueme um

delírio aos olhos e enchem o'

coração de amor ao ver que a

natureza foi tão generosa e nos

concedeu tamanha beleza. Pena

que há muitos que
não enxergam
desta maneira e

continuam

destruindo o

mundo em que
vivemos.
Então. quando
visitarem esta

Região. ou
qualquer outro
lugar. vão com

espírito de

,I\;entura e

preservem o

q ue nos foi' doado
Só assi m

poderemos deixar
que muitos e

muitos ainda

consigam usufruir
deste espetáculo
criado por DEUS.

ONDE FICA - Aproximadamente 160 quilômetros da cidade
do Rio de Janeiro.
COMO CHEGAR - Saindo do Rio de Janeiro. de carro. pela
ponte Rio-Niterói e depois pela 8R-lO I em direção à Região dos
l.auos. Existe uma boa sinalização.
StlGESTÃO. - Além dc visitar Arraial do Cabo. Búzios e Cabo
Frio. sc houver tcmpo. vão também a Araruarna. Rio das Ostras.
São Pedro da Aldeia e Saquarcma. são cidades behssimase muito

próximas uma das outras. f: um barato viajar! Guardem um ternpo,
não é preciso muito dinheiro. e saibam o que é realmente curtir a

vida. mas com sabedoria e. não COIll malandragem.

CRUZEiROS MARíTiMOS

EUROpA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A garotinha Milerie Neckel, completou
1 aninho dia 17/11.

Ela é filha do nosso amigo Eeeren
Neckel e Nair Helena

o garoto Maikon Leandro Correia
Berbi, completou 9 anos die 18/11.
Sua festa será hoje. Felicidsdesl

CP CRIANÇA

·
.

3/11-LailaAlencarSchiochete
3/11 -, Rodrigo Borchardt
4/11 -. João Victor Vieira
4/11 -Jony Luan Giese '

6/11-Daniel Stumm Princival
8/11 - Adrielle Carine Feltrim

Sábado, 20 de novembro de 1999

8/11 - Anna Paula de Borba.
Meicon Neckel deseja à irmeeinbe

.

,

8/11 - Gustavo HenriqueMarkiewicz
Milene Neckel felicidades pelo seu· 9/11-LuanaHenning10 aninho. Parabéns! .

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t
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Y B i O u i N i H G A i 'y OT A N O )(
RTV�PRD��;MB�LHOHiN
iF�Q6UAFVAP�D�YNO�R
XdYH�E5iRiPX6QAS�C8

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

. Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música - II
futebol - teatro - colégios - creches - 'pré-escolas - etc,

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

Fones: 973-5732 - 376-1112

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 20 de novembro de 1999 TRADIÇÃO GAÚCnA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

Concurso da Primeira Prenda
eTG Laço Jaraguaense

ElßgW��
BAILE DA 1 a PRENDA DO CTG

LOCAL: CTG lAÇO JARAGUAENSE
JARAGUÁ DO SUL· SC

INFQRMAÇÕES: (Oxx47) ·371.4547

mm�<) ANTECIPADO R$ 7,00
o NO BAILE R$ 10,00

·Agenda Gaúcha
20 de novembro -. Baile da Pri
meira Prenda com Grupo Minuano
-CTG Laço Jaraguaense
19 a 21 de novembro- Rodeio
Cl'G Laço Aberto_. Laurentino
28 de novembro - Domingo no

Rodeio-CTG LaçoJaraguaense
10 a 12 de dezembro - Rodeio do

Piquete Corupá - Corupá

o concurso da Primeira Prenda, que será
realizado neste final de semana no CTG

Laço Jaraguaense, escolherá, entre as

candidatas, aquela que melhor represente a

virtude, graça, cultura, dotes artísticos,
beleza, desenvoltura e a expressão da
mulher gaúcha. O concurso, que será
realizado Sábado durante o dia, compõe-se
de prova escrita, redação e artística.

Objetivos do concurso:

I - Preservar e valorizar a cultura gaúcha de
Santa Catarina.
2 - Elevar o nível cultural da prendas,
desenvolvendo o interesse pelo estudo e

pesquisa da história, geografia, tradição e

folclore. Conhecer os assuntos da

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

atualidade eaperfeiçoamento dos dotes
artísticos e relacionamento pessoal.
3 - Antecipar-se aos anseios da sociedade
tradicionalista gaúcha do nosso estado,
através do trabalho e da cultura da

juventude gaúcha catarinense.
4 - O compromisso com as gerações, história,
geografia, folclore, artesanato, poesia,
sociedade e futuro. Estar acima do interesses
individuais na busca permanente dos valores

para a evolução da tradição gaúcha.
S - Assegurar a credibilidade e a vontade
firrue de atingir os objetivos no

tradicionalismo gaúcho catarinense, dentro
da mais plena liberdade e compromisso com
a nossa sociedade.

CORREIODOPOVO· 7
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Reinoldo Esser, com o mangalargapaulista registrado com
o nome de Carajá, é um amante de cavalgadas e campeiradas pelos
caminhos ecológicos dos municípios vizinhos. Reinoldo e esposa
estarão presentes 110 baile do CTG Laço Iaraguaense, onde

entregarãopara aprimeiraprenda umajôia doadapela Relojoaria
e Ótica Paládio, de sua propriedade. Fica um grande abraço a

todos os !!fúchos da cabanha Potro Xucro, em especial ao Aclécio

,

MOINHO JARAGUA
'::i!!�j:�:;i;cerealista Wille Ltda.

Gaúcho(a) de
idade nova

Edmundo Borba (24),
Haraldo Tadeu Raulino

(25), Viviane Spézia (29),
Eliza Canabarro (1),
Soimar Mesch (2),
Jaime Franzner (5).

Haraldo Tadeu Raulino, ladeado por tradicionalistas gaúchos em

acampamento bem campeiro, comemora mais um inverno no dia 25
de novembro. Haraldo é patrão do grande piquete Estância Peão

Farrapo, com sede campestre na vila Rau. Digo grande não só porque
é um piquete com grande número de participantes, mas,

principalmente, pela grandeza e beleza que sempre se apresentam. Eu

conheço e observo este grupo a dois anos, tenho grande admiração,
pois, mesmo diante das dificuldades, continuam unidos e realizam

reuniões periódicas sempre com a alegria gaúclia e o aconchego campeiro. Um acampamento, quando
feito com seriedade, é muito mais que lima festa, pois dentro deste existe planejamento, organização,

.

divisão de tarefas,. e principalmentetRespeito, humildade e solidariedade. Patrão Haraldo, feliz
aniversário, parabéns pelo sucesso do grupo e muito obrigado por incentivar e orientaras crianças e

adolescente 110 caminho do esporte e lazer. Marcon, nov-vs

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

Fone (0**47) 372-3775 - Fax (0**47) 372-1731

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTRE

Hoje tem agito na Boate Notre,
a partir das 23 horas, com a

superfesta Bye-Bye Milênio,
promovida pelo Instituto Edu
cacional Jangada. A noitada
marcará o encerramento da

gincana que está sendo rea

lizada pelo Jangada, com en

volvimento de grande número
de alunos em várias equipes.

BURG GARTEN
O restaurante Burg Garten es

tá inovando, mais uma vez, o
, seuselecionadíssimo cardápio
internacional, com mais de 20
deliciosos pratos, especial
mente preparados pelo chef
Benedito da Rocha, com ex

periência de muitos anos nas

melhores casas de Punta Del
Leste. Filé a moscovita e con- ,

grió ao jangadeiro, além de
outros pratos podem ser sa

boreados diariamente pelo
mais exigente paladar.

PRENDAJOVEM
Os patrões Ninho e Vani, do
CTG Laço Jaraguaense, serão
os anfitriões logo mais à noite,
na sede campestre do CTG,
no primeiro baile da Prenda
Jovem, com animação do Gru

pó Minuano. Ê uma noitada es

pecial pra quem cultiva a tra

dição gaúcha, com desfile de
muitas prendas jovens e belas.

NOVOESPAÇO
A Oficina de Arte, das dinâmi
cas Mara e Dilma Opper
mann, está ocupando novo

espaço, agora no Centro
Cultural. Cursos de artes

plásticas, palestras e mostras
de alunos e artistas con

sagrados estarão sempre em

evidência no novo espaço da
Oficina. Sucesso.

FULANINHA & DONA COISA
É a divertida comédia que o

Grupo de Teatro Adulto da
Scar - Sociedade Cultura

Artística" está apresentando
até 5 de dezembro, no Centro

Cultural, sempre às 20h30,
sábados e domingos. A
comédia é bem humorada e

destaca o cotidiano da dona
de casa e sua auxiliar, a

doméstica. Imperdível.

Celso Luiz Nagel

Empresário Paulo
André Hufenüessler

e a noiva Daniela,
da ala jovem'
jaraguaense, no

coquetelde
inauguração do
Shopping Center
Breithaupt

Lei/a, filha de
Ami/do e

Terezinha Servat

Tusset, e Ivo, filho
de Ivo e Dulce

Chiodini Schmitt,
receberama

bênção nupcial,
sáq,ado passado,
na Igreja Nossa

Senhorado
Rosário (Rio

Molha) e
recepcionaram os

famílíares e

convidados no
Restaurante

Armalwee (Fritz
Restaurante)

FB Fotoqrahas

Prefeito

municipallrineu
Pesoki e.e

esposa
Brunhilde. Ele
retorna hoje de

Miami, onde
esteve a convite
deuma

organização
não

governamental,
conhecendo
projetos na área
äemeio
ambiente

A LOJA DA GAROíADA - MODAINFANíIL E JUVENIL
fODA UNHA EM ROUPA5 PARA MENINA5 E MENIN05

VENHA CONFERIR!
'

Av.MaI.Deodoro,1034 - Jorcquö do5L11,5C
_ (0��47) 275-1207

'

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

'

Sábado, 20 de novembro de 1999

SUSTO
O empresário Wandér Weage,
diretor presidente da Malwee
Malhas, sofreu um acidente de
jet sky, domingo passado, no Ino
ral, próximo a praia de Porto Be
lo. O empresário passou por
licada cirurgia na coluna cervo
realizada por renomada equi
médica no hospital Cajuru, e

Curitiba, e passa bem.

ANIVERSARIANTES
07/11.- Nirce Spézia

Dirceu Püttjer Schmitz
,08/11 - Antonio C. Pedri

Amanda G. Fagundes
Irma Vicenzi
Osmar Engel

10/11 - Ana Karina da Silva
12/11 - Helmuth Becker
14/11 - Glaucia Mauer

Giovano Paul Colaço
15/11 - HumbertoWolf

Alexandre Piazera
18/11 - Gilmar Antonio Moretti

Silvana Mendonça
19/11 - Carina G. Coelho da Silva

Tomza
20/11 � DomingosSavio Tirone
21/11 - Valdino Tecilla

Wanda Picinini
22/11 - Vilmar Keieckhoefel
23/11 - Mariza B. Krause

Gerson Bublitz
24/11 -Ingo B. Krause

Edione Demathe

PASO(,'·:DWOAATÓkJO oe .';, .,

ANA'USlS CÚMC4S ",' A.B
Técnologia a serviço

da saúde.

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

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703 Q

Floricultura
Florlsa

1if (047) 371-8146
,

'

1if (047) 371-0515
Rua Bernardo Dornbusch, 2433

, Vila Lalau - Jaraguá do Sul - sC
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Comemorou seus

espertos 18 anos, na
última quarta-feira (17),
Greice D. Scoz:
Parabéns!

"Manejar-o
silêncio é mais

difícil que manejar
a palavra"

(Georges Clemenceau)

o cantor romântico Daniel será a

grande atração do Natal Luz da

Havan, de Brusque. O artista
estará se apresentando no

próximo dia 25, quinta-feira', com
entrada franca .

....c t 1'1 E 'J'I\
I JARAGUÁ DO SUL
eine /: O sexto sentido ( 14 anos).

Horários: 14h30. 16h45, 19h. 21 h 15.
eine 2: 13" Guerreiro (12 anos).

Horários: 17h. 19h 15. 21 h30.'
Tarzan (livro).
Horário: 15h.

eine 3: Do fundo do mar (14 anos).
Horários: 14h45. 17h 15. 19h30. 21 h40.

J...\ •••• 1I1
I
I
I
I
I
•
I

JOINVILLE
I

GNe. Cine Mueller J: 13" Guerreiro (12'anos). I
Horários: 14h30, 16h45, 19h; 21 h 15. I

G.N.e. Cine MueJler 2: Do fundo do mar (14 anos). I
, Horários: 13h45, 17h45. 19];)45. 2 J h45. IG.N.e. Cine MueJler 3: O sexto sentido (14 anos).
Horários: 14�45, 17h, 19h 15. 21 h30. I

�M�AU ,I
GNe. CineNeumarkt J: Osexto sentido (14 anos). . IIHorários: J 4h30. 16h45. ,19h. 2 J h30
G.N.e. Cine Neumarkt 2: Distintos cruzados (14 anos). I

Horários: 14h 15. 16h50. 19h20. 22h. IGNe. Cine Neumarkt 3: 13" Guerreir� (12 anos).

G
Horários: 14h45. 16hSO. 19h I O, 21 h30. I

Ne. Cine Neumarkt 4: Os picaretas (livre). I
Horários: 14h IS. 16h 15. 18h 15. IUm tira muito suspeito (Iivre).

I
G

' Horário: 20h30.
Ne. Cine Neumarkt 5: Do fundo do mar (14 anos). I

G
Horários: 13h45, lSh45. 17h4S, 19h45, 21 h45. I

,

Ne. Cine Neumarkt 6: Tentação fatal (14 anos). '

,

p Horários: 15h, 17h, 19h, 21h., _,
rogramilção válidapara o período de 19 a 25/11. I
........................

......

BMat. Deodoro da ä
Fonseca, 1452, 0
ax: 372'3306 q::

do Sul· SC �CaDi

KIBARATOBICHINHOS ZEN .•.

Assim como você, seu animalzinho de

estimação pode ficar estressado ao

enfrentar uma doença ou mudança de

ambiente. A afirmação é de pesquisadores
da Uni versidade do Canadá que
desenvolveram um estudo sobre os

benefícios da musicoterapia (terapia que se utiliza dos poderes da

música) para animais. Segundo eles, os cães e gatos submetidos a sessões

de música são rnais dóceis e alegres, do que os demais. Embasada nessa

teoria, a gravadora Brasidisc lançou os CDs Relax Sound for Cats e

Relax Soundfor Do!(.I'. Cada disco traz 70 minutos de música relaxante,
especialmente produzida para amansar os ânimos dos .bichinhos. Na

Inglaterra, a musicoterapia para animais não é novidade. Algumas
fazendas produtoras de leite costumam tocar Mozart e Bethoveen
durante a ordenha. É que seus veterinários acreditam que a música
clássica contribui para aumentar a produção leiteira. Em breve, a

Brasidisc estará lançando por aqui novos volumes da série, para gado
leiteiro e cavalos de corrida. (Shopping Music)

DISQUE ENTREGA: 376·1496

• Confecções em geral
, • Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

1;;;;;;;
�
Rua Ângelo Rubini, 1110

Barra do Rio Cerro

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos rnais vendidos: Legião Urbana (Acústico MTV), Rick & Renner

,
(Instante mágico), Rairnundos (Só no forevis) e Terra Nostra. Principal
lançamento: Jovem Pan (Rock'n Pop).

'
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Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE NOVEMBRO DE 199!

Parceria rende aparelhos Telesc instala novos telefone
de auxíliopara a Ajadefi públicos no centro da- cidade

tônio Berns pretende arrecadar

pelo menos 50 bicicletas até o dia
10 de dezembro, prazo final da

campanha. A cada seis bibicJetas

usadas, os presidiários fazem uma

cadeira de rodas ou duas muletas.
"Com três bicicletas novas se. faz
um aparelho", afirmou. Berns ne

gociou a parceria diretamente com
o diretor do Presídio deRio do Sul,
Júlio Carneiro.

O local de entrega das bici
cletas usadas em Jaraguá do Sul
é no Clube Atlético Baependi,
também integrado a campanha.
As doações poderão ser feitas a

qualquer hora do dia, e deixadas
na portaria doclube. A sucata se

rá encaminhada ao complexo pe
nal ainda este ano. "Existe uma

orientação da Secretaria de Se

gurança Pública para que todos
os presídios estaduais criem gru
pos que trabalhem nesta propos
ta", destacou Antônio Berns.

Demanda cresce
com abertura

.

de linhas
convenclonols

Jaraguá do Sul- O número'
crescente de telefones públicos
no centro da cidade chama a

atenção, mas a agência local da
Telesc ainda não conseguiu cum
prir a exigência da Anate], que é

de um aparelho a cáda 800 me

tros de distância. Neste ano, fo
ram instalados 244 novos ore

lhões, totalizando 394 ativos. Há

previsão para que sejam instalados
outros 100 até dezembro, obe
decendo critérios de necessidade,
conforme o número de habitan
tes. Nas regiões mais distantes,
no entanto, onde ainda não existe

tecnologia digital, o serviço de

telefonia pública funciona de

maneira precária.
- O nosso critério para insta

lação é a demanda de usuários .

Muitas vezes atendemos solicita

ções de habitantes ou indicações
da Câmara de Vereadores, mas
em 80% dos casos instalamos o

telefone público porque identifi
-camos a necessidade, conta o ge
rente administrativo da agência da
Telesc de Jaraguá do Sul, Ade
mar Habitzreuter. Além da de

manda, influenciam a distância e

as condições técnicas, disponibi
lidade de aparelhagem e redes. O

orelhão local mais distante situa
se a dez quilômetros da central,
motivo que o gerente atribui ao
mau funcionamento. "A menos

que se faça armário digital, é im
possível ter telefonia pública de

qualidade em locais mais dis

tantes", explica.

<' COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
NOTAS EXPLICATIVASOutubro/99 Acumulado/99

Jaraguá doSul-A Ajadefi
.

(Associação Jaraguaense de De
ficientes Físicos) fechou parceria
com a diretoria do Presídio de Rio
do Sul, município no Alto Vale do
Itajaí, para receber novas cadei
ras de rodas e muletas. Os apa
relhos serão viabilizados através

do trabalho dos próprios deten

tos, que transformam sucatas em

equipamentos de auxílio às

pessoas com deficiência física.

Para receber as cadeiras de

rodas e muletas, a entidade lançou
uma campanha dearrecadação de

bicicletas usadas. Os presos rea

proveitam peças em bom estado
e desenvolvem a criatividade na

montagem dos equipamentos.
Esse método está sendo manti
do pela associação riosulense
desde o final de outubro, e já ren

deu cinco cadeiras de rodas.
Idealizador do projeto em Ja

raguá dci Sul, o comerciante An-

Secretaria de Estado
da Fazenda

Saldo ihicial :..... 2.281.471,86
Saldo de Provisão do 13' Salário 35.812.784,49
Saldo Inicial de Aplicação Financeira 24.053,52

809.931,35

RECEBIMENTOS
'

RECEITAS PRÓPRIAS .

1.501.207.321,19
LC.M.S.111.
LPVAI21.
ITC.M.D.I3I.
TAXAS 141.
OUTROSI51 ..••.•.•.........................................
FUNDEFI61.
DEPÓSITOSJUDICIAIS -ICMS In

..

FAD.ESC I BADESC 181 •.
Rentabilidade de Aplicação Financeira 1'1

•

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA .

F.P.E.I"I ..

LP.!. 1"1 •

Salário Educação 1121
.•.

Lei Kandir - Desoneração do LC.M.S. 1131
•

Imposto de Renda 1141
•

RECEITAS VINCULADAS .

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 1151
..

IPESGI"I.
.

OUTROS 1241
•.

165.118.035,23

128.103.312,60 1.172.117.827,28
7.303.681 ,7� 53.749.109,15
569.023,97 5.943.374,80
258.574,33 3.478.233,09
502.655,11 6.971.936,20

26.726.721,48 240.Q33.446,60
1.304.782,46

1.406.426,79 14.811.476,47
247.639,23 1.897.135,14

33.206.609,61 359.390.296,65

11.300.033,03 107.716.299,42
8.884.231,21 77.870.439,43
1.187.643,27 35.728.458,14
7.289.822,28 72.072.039,43
4.544.87.9,82 66.003.060,23

2.485.563,30 28.663.161,75

129.916,85 9.954.809,79
2.355.646,45 17.488.741,20

TOTAL 200.81 0.208J 4
deSURn4MlMos PAGAMENTOS - lIaln, dn Mês

.

Ae"mll'ado

Pessoal .

Dívida Pública / Flutuante ...

Custeio dos Poderes ..

Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo .

Restos a Pagar (Act's,
Merendeiras e Outros) " ..

.. ......... 148.619.913,87 1.317.009.827,63
28.421.840,39 ,262.079.672,04
5.070.455,39 37.901.191,89

24.298.850,84

13.744.267,64

171.019.114,37

83.287.715,13
TOTAL ..

1.871.297.521,06
220.155.328,13

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL

Lei Kandir
LP.v.A.
FUNDEF ....

LC.M.S. . ..

LPI
50.955.654,48
2.961.410,40
2.429.940,76
7.303.681,72
17.155.430,33

Roberto Henrique Lichtenfelz
Gerente de Programação Financeira

TOTAL : .. 80.806.117,69

Alcioneu Otílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Outubro/99 Acumulado/99

PAGAMENTOS

FOLHA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO 1171
..

ATIVO
INATIVO

FOLHA DE PESSOAL
- EMPRESAS DEFICITÁRIAS 118)

....

EPAGRI
CIDASC.

,

SANTUR
ICEPA ...

REPASSE AOS PODERES 1"1
..

Ministério Público ..

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC .

Outros. . ..

Tribunal de Justiça .

Folha de Pessoal Líquida.
Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC
Outros ..

.' Tribunal de Contas .

Folha de Pessoal' .

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC ..

Outros ..

Assembléia Legislativa .•.•..................

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda .

Regularização do IPESC .

Outros
UDESC ..

Folha de Pessoal

Regularização de Imposto de Renda.
Regularização do IPESC .

Outros .

RESTOS A PAGAR 1201
.

REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENT.
- PODER EXECUTIVO I EGE E TGE 1211 ....

'

DíVIDA FLUTUANTE 1221
...

DíVIDA PÚBLICA 123)
....

Dívida Interna
Dívida Externa ..

114.923.275,08 985.818.637,43
95.677.843,87 710.809.860,45
19.245.431,21 275.008.776,98

11.449.181,30 110.026.574,19
7.025.353,24 69.500.772,86
3.874.435,90 35.485.398,91
191.020,57 1.754.182,61
358.371,59 3.286.219,81

27.317.912,88 259.065.807,90
4.161.921,98 43.126.808,51
2.646.174,68 29.811.380,55
593.976,24 5.998.789,78
467.945,74 3.386.021,73
453.825,32 3.930.616,45

10.686.847,39 101.093.857,85
7.225.846,78 -76.973.931,29
866.693,87 8.385.620,94

1.020.153,52 7.714.388,01
1.574.153,22 8.019.917,61
1.930.162,01 21.219.145,73
1.377.843,61 15.434.732,84
153.808,18 1.489.697,99
176.353,83 1.374.677,96
222.156,39 2.920.036,94

6.550.927,17 65.418.080,30
3.625.730,22 . 39.873.8.70,00
528.297,42 5.596.743,27
422.629,75 2.959.027,69

1.974.269,78 16.988.439,34
3.988.054,33 28.207.915,51
2.674.077,97 18.076.947,99
199.362,07 2.034.160,15
268.563,61 2.054.625,82
846.050,68 5.042.181,55

13.744.267,64 83.287.715,13

24.298.850,84 171.019.114,37
1.968.846,89 9.750.319,66
26.452.993,50 252.329.352,38
14.231.981,53 195.390.792,84
12.221.011,97 56.938.559,54

220.155.328,13

r 15.773.997,74 15.773..997,74

2.999.192,14 2.999.192,14

TOTAL .

1 .�71.297 .521,06
Saldo de Aplicação Financeira � ..

Provisão do Décimo Terceiro ..

Saldo em CIC ..

Acioli Vieira Filho
Diretor de Contabilidade Geral

A abertura de três mil nov�
linhas de telefones convencionail
em Jaraguá do Sul aumentouJ
necessidade dos telefones públi.
cOS. Os mais utilizados, segunoo
os técnicos, são os da região cen.

tral, área em que a empresa es�

expandindo a cobertura. A ex.

plicação para isso, segundo Ha.
bitzreuter, é o fato de a circulação
de pessoas ser maior no centro.

"O ideal é chegarmos a 600 apa·
relhos porgue a abertura de nov�

linhas aumenta a demanda pOl
telefones nas ruas", constata.

'Cada vez mais sofisticados«
indispensäveis orelhões são peno
sados para diminuir o índice dere·

posição. Mas o grande proble-a
continua sendo o mau uso. "Nos�

preocupação é fazer comque todOl
entendam que o telefone público!
útil", diz o gerente da empresa
lamentando o vandalismo.

RECEITAS
1. ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal

de 25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF.
2. fPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veiculas Automotores, deduzida a cota municipal

de 50%.
3. ITCMD - Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e Doações.
4. TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5. OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis.

Adicional de Imposto de Renda, Receitas Extra-Orçamentárias, Restituições, Convênio com

a Agência Nacional de Petróleo etc). ,

6. FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e ValorizaçãO
do Magistério - Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamentai pelo Governo do

Estado.
.

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS - ICMS - Levantamento de valores depositados judicialmente·em
conta poupança por contribuintes diversos.

8. FADESC I BADESC - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.
Refere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na

sua forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.
9. RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA' - Resultado de aplicação financeira no mês.

10. F. P. E. - Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de·15% ao fUNDEf
e 1 % ao PASEP.

11. I. P,·I. - Imposto sobre Produtos lndustrializados - Deduzida a cota municipal de 25%das
Prefeituras e 15% ao FUNDEf.

12. SALÁRIO EDUCAÇÃO - Contribuição sobre Folha de Pagaménto das Empresas, com aplicaçãO
dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.

13. LEI KANDIR - A Lei Complementar n' 87, de 13 desetembro de 1996, desonerou as exportaçõeS.
. os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas da incidência

tio imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestaçõesde
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) - Deduzido
15% do FUNDEF.

14. IMPOSTO DE RENDA RmDO NA FONTE - Valor retido na folha de pagamento de pessoal da

A.dministração Direta, Indireta e Poderes. .

15. OPERAÇÖES DE CREDITO - Financiamento de contratos de Operações de crédito internas
e externas. .

16. IPESC - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a regularizaÇlO
dos Poderes perante alPESC.

24. OUTROS-.
• DESPESAS

I
17. FOLHA DE PESSOAL-PODER EXECUTIVO - Valor da folha liquida mais encargos de pesso:

Ativo dos órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional. Pensões .Especlva�sServentuários da Justiça inativos. O IPESC efetuou, em Outubro o pagamento dos INATI .

18. FOlHA'DE PESSOAL-EMPRESAS DEFICITÁRIAS - Valor liquido mais encargos.
19. REPASSE AOS PODERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal

e outros.
s

20. RESTOS A PAGAR - Valores pagos relativos a dividas efetuadas em exercícios anter8iO�
a 1999. Folha de Outubro/98 Ativos R$ 4.117.315,17. Outubro/98lnativosR$1.151.50, ,

Novembro/98 Ativos R$ 3.517.315,8, Novembro/98lnativos R$1.199.920,95. 01
21. REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES-PODER EXECUTIVO / ENCÁRGOS GERAIS DO ESTAD

do
TGE - Valores repassados para manutenção / investimentos de Orgãos e Entidades
Poder Executivo e outros repasses.

22. DíVIDA F�UTUANTE - Valoneferente a pagamento de divida de curto prazo. .

RI
23. DIVIDA PUBLICA - O montante da Divida Pública vencivel em Outubro de 1999 era de

26.452.993,50. O Estado dispendeu R$ 26.452.993,50.

Observação: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESC, não sendo detalhadO
neste balancete.

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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��t��················································ Explosões em escolas deixam

pais e professores apreensivosv Dispensa do serviço militar
Os 1.121 jovens alistados na Junta Militar de Jaraguá do Sul no ano

de 1999 deverão comparecer no dia 23 de novembro, às 9h30, no
�

pavilhão A do Parque Municipal de Eventos para a solenidade de

.juramento à bandeira e. a entrega dos certificados de dispensa da

corporação. O ato cívico será coordenado pelo segundo tenente

Albino Duarte Júnior, delegado da 5" Delegacia de Serviço Militar.

Jogos do servidores

Será hoje, a partir das 8 horas, no Colégio Hornago (Holando
Marcelino Gonçalves), no Bairro Ilha da Figueira, a abertura dos

Jogos Abertos dos Servidores da Educação. Promovido pela 19"
ío eRE (Coordenadoria Regional de Educação) de Jaraguá do Sul, a

� competição deverá reunir mais de 50 equipes em várias modalidades

I' espórti vas.

f

r
r
�
f'

�

Obras na Ferj
A diretoria do Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul - Ferj
(Fundação Educacional Regional Jaraguaense) anunciou p<lra o mês
de março do ano que vem a inauguração do bloco F. Em três andares,
o prédio terá 18 salas de aula e mais seis salas de apoio. Também
começou a elaboração do projeto para a construção do novo local
onde funcionará o laboratório e oficinas para o curso de Arquitetura.
Enos próximos dias, o Banco do Brasil instala um caixa eletrônico
no corredor do bloco A.

Assistência social
Retomando o debate aberto sobre a implementação da Política
Nacional de Assistência Social, a secretaria estadual de Assistência
Social, em articulação com o Conselho Nacional, está lançando a

"Série Diálogo 2". O projeto faz parte do programa de capacitação
a distância para conselheiros, gestores e técnicos estaduais e

municipais, introduzido pela secretaria da Família de Jaraguá do
Sul. Os programas tem uma hora de duração e serão veiculados
pela TV Escola, aos sábados, das 10 às 12 horas, na sede da escola
deEnsino Fundamental Albano Kanzler, na Vila Lenzi.

Verba para merenda
O programa estadual de Descentralização da Merenda Escolar

repassou recursos para as escolas da região da 19" CRE
(Coordenadoria Regional da Educação), que serão aplicados na

comprade alimentos. O valor da verba é dividido conforme o número
de alunos matriculados nas escolas: até 200 estudantes, duas parcelas
de R$ 200,00; de 20 I a 500 alunos, outras duas parcelas, de R$
400,00; de 501 a 700 matriculados, duas parcelas de R$ 600; e

acima de 70 I alunos, duas parcelas de R$ 800,00.

)-lang Fashion lanço suo linho proio .

20.0.0. As cores sõo cloros e energéticos,
predominando 05 tons celestes, toses e

05 amarelos. Coleção de ba/50S e

chapéus de diversos marcos e cores.

Saídos de praias, sbotts. top e
blusas de fio.

8iquinis e Maiôs
'lio. e 1!.iís

Fone 372-3290

Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi

Estudantes são

apontados como
.. .

responscvers
por dois casos

Jaraguá do Sul - Três ex

plosões nos últimos 20 dias, oca
sionadas por bombas de fabrica

ção caseira e rojões, tumultuaram
as aulas do ensino público na Es
colaMunicipal Anna TöweNagel,
no Bairro Água Verde, e no Co

légio Estadual Lilia Ayroso
Oechsler, na Ilha da Figueira.
Grupos d; alunos são apontados
como os principais responsáveis
pelos atentados. Pais e professo
res estão assustados com os episó
dios e algumas famílias direcionam
a culpa às diretorias das escolas.

Há oito dias uma bomba de

fabricação caseira foi jogada no

pátio da quadra de esportes do

Colégio Anna Töwe Nagel. Uma
professora afi rmou em. depoi
mento àdelegada Fedra Konell
ter presenciado um ex-aluno da
6" série arremessar uma sacola

pata o interior da instituição de ..

ensino. A explosão não provocou
danos no local. O estudante, de
ISanos, foi expulso da escola em
setembro deste ano por indis

ciplina. Por esse motivo, as fun

cionárias da escola acreditam que
ele seja o autor do .atentado. O

pai do aluno, Idevaldo Serenini,
acusa a diretora Iraci Lipinski de
perseguição ao filho.

Fato idêntico ocorreu no final

Edson Junkes/CP

Vandalismo: marcas da explosão no Colégio Lilia Ayroso Oechsler

Winter como integrante do grupo
de alunos responsáveis pelas
explosões na escola, foi denun
ciado por desacatado a auto

ridade e calúnia e difamação
contra a diretora.

SegundaMaria das Dores, ele
teria se negado a assinar um

termo de suspensão, aplicado

PARAFUSOS· PORCAS - ARRUelAS

FONEIF·\.X: "'.17) J71·"""'

de outubro e início de novembro
no Colégio Lilia Ayroso Oechsler.
Duas explosões, num período de
15 dias, foram ouvidas por fun
cionários da escola durante as
aulas do período noturno. Um

grupo de sete estudantes foram

apontados pelo próprios colegas
de classe como os autores da
'brincadeira perigosa'.

Os rojões foram colocados
no banheiro masculino. O laudo

da Polícia Civil apontou vestígios
de pólvora, comprovando o ma

terial utilizado para causar a ex

plosão. "Não sei explicar o que
motivou os alunos a tomarem

esta atitude", disse a diretoria
Maria das Dores Winter. Em

1997, a escola também foi alvo
de vândalos. Segundo o delega
do IIson José da Silva, o processo
foi encaminhado à Promotoria da
Infância e da Adolescência.

Promotoria pune aluno suspeito do atentado
para outros seis estudantes. A
mãe do jovem, Claudete Alves

Pereira, disse que o filho sofreu

perseguição da diretora. "Tiraram
o meu filho da sala de aula como
bandido. Chamaram inclusive a

polícia. Estou fazendo um abai
xo-assinado para tirá-Ia do car

go", avisou Claudete.

.A Promotoria de Justiça da
Infância e da Adolescência puniu
um ex-aluno, de 17 anos, do Co

légio Estadual Lilia Ayroso
Oechsler, a prestar serviço à co

munidade. O estudante, expulso
há dez dias por indiscplina, e

apontando pela diretora da

instituição Maria das Dores

.

:

·····Parat:j········· "HOriane •. Cont:emporary .···Yi"olli····· iCLogasa]Lldeal�LHerwy:=JLr:elit:eJ!
De \/ille-carrBrB][ "" ., ,Decil ·"

" ."",
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Polícia prende cinco envolvidos em
furtos na região do Vale do Itapocu Processo arquivado

Jaraguá do Sul - O juiz
da Vara Criminal Edson Marco)
de Mendonça arquivou o·pro
cesso de ameaça movido pelo
empresário Wigando Meier,
contra o comerciante Cláudio
Alberto de Castro, marido da
coordenadora licenciada da I�
CRE (Coordenadoria Regional
da Educação) Cleidy Gonçalves
de Castro. A medida ocorreu

depois que Meier não com·

pareceu à audiência entre a)

partes envolvidas ..

Edson JunkeslCP.. .

Ultimo integrante
da quadrilha foi
preso quinta-feira
em Barra Velha

dorias trazidas para a casa dos
acusados. "Na maioria das vezes,
os objetos furtados eram trans

portados durante a madrugada",
ressaltou a delegada. Na residên

cia, ocupada pela quadrilha desde

agosto, policiais localizaram

toca-fitas, chaves e baterias de

automóveis e aparelhos eletrôni
cos. Foi apreendido, inclusi ve,
galões com combustível.

Através da prisão dos irmãos
a polícia conseguiu chegar até

. Wachehage. O desempregado foi
preso na casa dos pais, no

município de Barra Velha. Outro

. integrante da'quadrilha, Ademir
Keck, 24 anos, também foi
detido. Kock tinha mandado de

prisão expedido pela Vara Cri
minal de Jaraguá do Sul por furtos
cometidos há quatro anos em

escolas da região, na época que
a própria delegada Jurema Wulf
trabalha na comarca do Muni- C I ac1·dentecípio.OmenoreVilmarWache- asa morre em
hage foram liberados. O restante·

,,\. .' '

d
·

SC 474do grupo será encaminhado ao

grave na ro OVIaPresídio Regional no próximos
.

_

-

dias.

Guaramirim/Schroeder -

A polícia de Guaramirim prendeu
quinta-feira o desempregrado
Vilmar Wachehage, 20 anos. Ele
é o último integrante de uma qua
drilha especializada que praticava
pequenos furtos nos municípios
do Vale do ltapocu. No início da

semana, os irmãos paraguaios
Osmar, 22, E., 15, e Vilmar Hei
man, 21, foram presos após se

rem abordados numa residência
na localidade de Schroeder I, em
Schroeder. No local, os policiais
encontraram vários objetos
furtados. Três vítimas já foram
identificadas. "Acreditamos que
exista mais pessoas lesadas",
afirmou a delegada JuremaWulf.

A investigação começou há
dez dias, após a polícia receber
uma denúncia anônima informan
do sobre a quantidade de merca-

Lentidão no atendimento

Jaraguá do Sul - Mcn
dores com casas próximas ao

.

salão Líder Club, na Vila Lalau,
acionaram a Polícia Militar na

noite de sábado depois de

ouvirem tiros no interior do
estabelecimento. Segundo eles,
nenhuma viatura chegou ao

local para verificar o tumulto.
Acusados: Kock, às irmãos vilmar e Osmar Heiman, e Wachehage

Massaranduba/Blumenau
- Grave acidente no início da
manhã dequarta-feira envolvendo
um caminhão de Curitiba (PR),
placa ADD-3988, carregado com
duas toneladas, e um Fiat Elba,
placa LWU-8483, de Criciúma,
deixou saldo de duas pessoas
mortas. A colisão ocorreu no

qui lômetro 56 da SC-474, entre
Massaranduba e Blumenau, a

menos de mil metros do posto da
PRE (Polícia Rodoviária Esta

dual). Segundo patrulheiros que
atenderam a ocorrência, o moto

rista da Elba teria forçado uma

ultrapassagem e colidido de frente
com o caminhão.

Os dois ocupantes do Fiat,o .

aposentado Otto Haffemann e a.

mulher, GerdaHafemann, ambos
de 73 anos, morreram na hora.

Soldados do Corpo de Bombeiros
de Blumenau tiveram dificuldades

para retirar o casal das ferragens.
O acidente aconteceu por volta
das 7h50. O trânsito ficou para
lisado por cerca de 50 minutos
nos dois sentidos da rodovia.
Houve congestionamento e o trá

fego ficou intenso após liberarem
a pista.

Quadrilha detida depois
de arrombar terminal
Massaranduba - Três pes

soas foram presas ontem, por
volta das 4 horas, após arromba
rem o portão principal do Termi
nal Rodoviário deMassaranduba,
que dá acesso às lojas comerciais.
Marcelo Machado, 19 anos,
Jackson Passos de Oliveira, 22,
e Márcio José Rafael (idade não

divulgada); .foram f1agrados em

um posto de combustível do Mu

nicípio depois de permanecerem
por quase três boras e meia refu

giados num matagal. A polícia in
vestiga o nome de um quarto en

volvido no arrombamento, que
abandonou os comparsas ao per
ceber a presença de policiais no

local.

Segundo a polícia, o foragido
tem lojas em Joinville, prováveis
receptoras de mercadorias rou

badas em estabelecimentos do
Vale do Itapocu. Os policiais in

tensificaram as rondas na mata

fechada durante duas horas. De

pois, simularam o fim da opera
ção e ficaram em pontos estra

tégicos da cidade, aguardando a

saída do trio. Funcionários de um

posto de combustível avisaram a

polícia sobre dois suspeitos e

acabaram prendendo Oliveira e

Machado. Márcio José Rafael
retonou para o matagal, mas foi

preso em seguida.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBÄiIZAQO
. .' FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTARIO

.
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Margutte em Blumenau

Ângelo Margutte, ex-presidente do Grêmio Esportivo Juventus,
está de volta ao futebol. Margutte assumiu, há 20 dias,

o comando da ABF (Associação Blumenauense de Futebol),
de Blumenau. Afilhado do presidente da Federação Catarinense
de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho,o dirigente está prosa

do alto do AderbaI Ramos da Silva, na Rua das Palmeiras.
Afinal, o time tem uma filha enxuta, não deve salários e

praticamente está na Primeirona no ano que vem.

Resquícios amargos
Diretor de futebol do GE
Juventus Alcir Pradi paga nos

próximos dias o valor da ação
trabalhista movida pelo
ex-jogador do clube
Sandro Ventura. Valor

sugerido pelo Justiça era de

R$ 4,5 mil. Pradi negociou e

conseguiu reduzir a dívida
pela metade. Born para as

duas, partes.

Porta errada
Construtora Hanne decidiu

cobrar a dívida de R$ 160 mil

pela reforma do Estádio
João Marcartto na porta
da diretoria do Juventus.
Bateu' em lugar errado.
Quem deve é a Radix

Consultoria e Assessoria,
.

do empresário José Roberto
do Carmo, que já assumiu

a responsabilidade.

Rápidas --------__

* De olho na telinha do SBT-SC hoje à tarde. Às 16 horas, Unoesc/
SãoMiguel e FME/Breithaupt iniciam a briga pelo título do Estadual
de Futsal da Divisão Especial, com trasmissão ao vivo.
* Pela primeira vez na história, equipe Juvenil de Jaraguá do
Sul disputa em dezembro o Sul-Brasileiro.de Futsal, no interior
do Rio Grande do Sul.
* Se a FME/Breithaupt conquistar o título este ano, garante vaga
para disputar a Taça Brasil, em 2000, que reúne os campeões
estaduais da temporada-99.

JeepClub
* Recebemos convites do Jeep Club de Tramandaí - RS,
para a Expojipe nos dias 3, 4 e 5 de dezembro próximo.
* Neste sábado, 20111, estaremos realizando um passeio
até a penínçula do nosso amigoWandérWeege, em Rio
dos Cedros. A saída será às 8 horas no Posto Mime da
WalterMarquardt.
* Em nome do Jeep Club de Jaraguá do Sul queremos
desejar uma rápida recuperação ao amigo Wandér

Weege. ....
* Depois de algum tempo afastado do clube, pormotivos
Profissionais, o companheiro Richart esteve presente
na nossa última reunião.
* A partir deste mês, encontra-se nas bancas a revista

Aventura, com diversas reportagens interessantes sobre
esportes radicais.
* O churrasco da reunião passada esteve a cargo do

Companheiro Jonas. Estava gostoso.
'

- Alongamento de Chassi
- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformasde Equipamentos
- Adaptação Equipamentos
- Soldas Especiais."
Fone: (047) 37(}-4159

•
�---�--�-------------�

Decepção parajaraguaenses no
CampoonatoMundialdeXadrez

Jaraguá do Sul - Atual. vi
ce-campeão Pari-americano e

tetra brasileiro na categoria pré
infantil, o jaraguaense Alexandr

Fier, de 11 anos, teve um desem

penho abaixo da média, como ele
mesmo afirmou, no Campeonato
Mundial de Xandrez, realizado
em outubro na Espanha. Outra
enxadrista de Jaraguá do Sul que

representou o Brasil no torneio,
Josiane Assing, de 10 anos, tam

bém não foi bem. Na estréia em

mundiais, a garota terminou em

36° lugar na categoria sub-LO.
Fier viajou para a Espanha

confiante em um bom resultado.
"O nível técnico nesta categoria
é alto", salientou o enxadrista.

Em1998, o jaraguaense foi vice
campeão mundial na categoria
sub-LO, Este ano, Fier disputou
o torneio na sub-12. Alexandr

Fiel' marcou seis pontos em 11,
. com cinco vitórias; dois empates
e 4 derrotas, termiando a

competição em 39° lugar. Xeque-mate: Fiel' não teve bom desempenho no Mundial

Alexandr Fier e
Josiane Assing
perderam a

maioria dos jogos

Arquivo/CP

MunicípioentreosoitomelhoresnoMolequeBomdeBola
Jaraguá do Sul - O cam

peonato de futebol Moleque Bom
de Bola, que reúne garotos até 14

anos, definiu os oito melhores
times do Estado. A fase final da

competição, disputada desde ter

ça-feira em Tijucas, revelou no

vos talentos e confirmou o favori
tismo das equipes vencedoras da

etapa regional.
A classificação de Camboriü

para as quartas-de-final foi consi
derada a maior surpresa do cam

peonato até agora. Jaraguá do Sul
também garantiu vaga ao derrotar,
numa partida emocionante, Xan
xerê, por 2-í! 1, O gol da vitória

foi marcado por Luciano, faltando
dois minutos para o fim do jogo.

Ontem, o time disputaria uma

vaga à semifinal contra Lages.
"Independente de qualquer resul
tado', fizemos uma boa competi
ção", avaliou o presidente da Fun
dação Municipal de Esportes,
Luderitz Gonçalves Filho. Jaraguá
do Sul teve má campanha nos Jo

guinhos Abertos de 'Santa Cata

rina, eni setembro, quando não

passou da segunda fase.

I

DE 06/NOV.À 05/DEZ.
-SÁBADOS E 'DOMINGOS

eas 20:30hrs.
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Começa a decisão do Estadual de Futsal
Edson JunkeslCP

FMEjBreithaupt
.

enfrenta a
Unoescno
Extremo-Oeste

a Berlanda/Gaboardi, de Curitiba
nos. A surpresa está no gol. O
titular Paulinho, que atuou em

praticamente toda a primeira fase,
perdeu a posição para o reserva

Ninho. Dalpasquale gostou do

desempenho do goleiro nos 39'lS
Jasc (Jogos Abertos de Santa Ca;

tarina) e deverá confirmâ-Io para
o jogo de hoje.

O fantasma das contusões

também assombra a FME/Brei

thaupt. O fixo Ciço sentiu fortes
dores no joelho esquerdo e ficou

ameaçado de não jogar, Altair es
teve no departamento médico
com problemas no joelho direito.
Ambos voltaram a treinar na
quarta-feira e estão relacionados
no time titular. O problema mais

grave é do ala Marcel. Na segun
da rodada dos Jasc, o jogador so
freu uma torção no tornozelo.

Durante a competição, Marcel
jogou mais três partidas e voltou

. a sentir a contusão. Afastado das

quadras desde o retorno aoMuni

cípio, i ntensificou a fisioterapia.
"Como o Patrick tem dois cartões

amarelos e poderá ser suspenso
caso recebe o terceiro, preferi pou
par o Mareei para o segundo jogo.
Poderíames perder os dos alas da

esquerda em uma única partida",
explicou Manoel Dalpasquale.
Marcel garante que até o dia 27
estará recuperado. "Vou fazer
trabalhos específicos neste final de
semana", avisou o jogador.

! ,

Jaraguá do Sul - Unoesc/
SãoMiguel e FME/Breithaupt fa
zem hoje à tarde, em SãoMi-guel
do Oeste, a primeira partida da

decisão do Campeonato Catari
nense de Futsal DivisãoEspecial.
A equipe jaraguaense chega pela
primeira vez em umafinal de Es
tadual e tem a vantagem de três

empates para ficar com o título
da temporada. O time do Extre
mo-Oeste precisa somar quatro
pontos para conquistar o troféu.
O jogo de volta será dia 27 de

novembro, em Jaraguá do Sul.

Apesar da melhor campanha
do campeonato - em 26 jogos
venceu 21, empatou quatro e

perdeu apenas um �, o técnico
Manoel Dalpasquale. prefere a

cautela do que apostar no favori
tismo da FME/Breithaupt. "Os
dois jogos na fase de classificação
com a Unoesc foram equilibra
dos. Empatamos duas vezes, lá e

aqui em Jaraguä do Sul", lembrou
o treinador.

'Depois de quase um mês sern

disputar uma partida pelo Esta

dUÇlI, o time jaraguaense terá al

gumas mudanças em relação a

equipe que derrotou na semifinal

.
.

Desfalque: ala Marcel sofreu uma lesão 110 tornozelo esquerdo e está fora do primeiro jogo da final

Unoesc/SãoMiguel quer revertervantagem
O técnico Sérgio Antunes terá.

todos os titulares para o jogo desta

tarde, na primeira partida da

decisão do Estadual de Futsal. O
time voltou a treinar no início da

semana, depois de um período de
sete dias de folga após os Jogos
Abertos çle Santa Catarina. O'

goleiro Mano, artilheiro na

posição do campeonato, é a arma

da Unoesc/São Miguel para
surpreender a defesa da FME/

Breithaupt. Outros destaques da
atual vice-campeã do Estado são

os alas Lavardinha e Tomé, e o

pivô Fabinho, com 29 gols.

Depois de amargar o vice

campeonato ano passado, ao

perder para a Tuper/Planor, e a

medalha de prata nos Jasc de

1999, quando foi derrotada por
Jaraguá do Sul, a equipe de São

Miguel do Oeste quer vencer hoje
e reverter a vantagem da FME/

Breithaupt. Uma vitória deixará o

time do Extremo-Oeste a um

empate do título da temporada.
A diretoria da Unoes espera

1,7 mil torcedores no ginásio, que
fica no campus central da uni

versidade. Diferente de Jaraguá
do Sul, onde o ingresso custa

R% 5,00 para todos os setores,
em São Miguel do Oeste o tor

cedor paga R$ 10,00 e R$ 15,00
para assistir a uma partida do time
local.

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )
1111�!p

Moda feminina
NAKISSKA e INDEX'

Fone (47)376-1277
RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 •

.

eORUpÁ • se
.

Atendemos fora do horário comercial (47) 370·8425

Rua Angelo Rubini, 1197· Barra do Rio Cerro Venha conh�er um pedaço do paraíso!

COMUNICADO
A NET JARAGUÁ comunica a quem interessar possa, que a partir desta data o Sr. José Pinheiro

Cabral (Agente de Cobrança) e o Sr. Marco Antonio Murara (Supervisor Operacional) não fazem mais

parte do quadro de funcionários desta empresa, estando assim totalmente desvinculados de suas

funções e contatos internos ou externos.

ADIREÇÃO
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