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Diretor doCl' recebe prêmio
'Personalidades do século 20'
o diretor do Jornal COR·

REIO DO POVO 'Eugênio Victor
Schmöckel é um dos 20 home

nageados com o prêmio "Perso
nalidades do século" de Jaraguá
do' Sul, instituído pela Sueli
Brandão Eventos, de Joinville.

No segmento veículo de co

municação, o Jornal CORREIO
DO POVO foi o preferido pela
maioria das 40 pessoas que for
maram o comitê de escolha das

personal idades.
A cerimônia de entrega dos

prêmios será dia 3, no Clube
Atlético Baependi. Página 8

Breithaupt/FME
jogapartidadecisiva

Vencer ou vencer. Essa é a

palavra de ordem para atletas
e comissão técnica da equipe
BreithauptlFME, quejoga hoje,
às 18h30, no Ginásio do Sesi,
em Jaraguá do Sul, partida
decisiva da final do Campeo
nato Estadual de Futsal Divisão

Especial, contra a Unoesc/ São

Miguel, de São Miguel do

Oeste. Página 11

Vereadores devem
discutirZonaAzul.
O'presidente da Câmara de

Vereadores, Alcides Pavanello

(PFL), prometeu reunir os

vereadores na próxima semana

para discutir "oficialmente" as

propostas de alteração e de

ajustes ao projeto de estacio
namento rotativo. Página 3

Edson Junkes/CP'
.

_

Obras: Estação de Tratamento de Esgoto continuam até fevereiro de 2000. Página 9

Marisol inaugura
fábrica no Ceará

I FOTOLITOS
I

A Marisol inaugurou a pri
meira unidade fabril fora de Santa

.Catarina. A Marisol Nordeste,
instalada na cidade cearense de

Pacatuba, ocupa área de 181,2 mil
metros quadrados, com 15,3 mil
metros quadrados de construção.
O novo parque têxtil tem capa
cidade para proçluzir 8,6 milhões
de peças de roupa ao ano, volume

correspondente a 22% da produ
ção estimada para 2000 .

A Marisol Nordeste exigiu
investimentos da ordem de R$
16,6 milhões. A unidade deve fa
turar R$ 25 milhões no ano que
vem e gerar 1,1 mil empregos
diretos. Página 5

Pesquisas existem muitas...
mas Líder só tem uma.
\

Rádio Jaraguá
AM 1010
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Edson Junkes/CPVia da conivência
Será queo homem vai sempre insistir em cometer os

mesmos' erros? Os militares expandiram a fabricação de

veículos automotores. Por exigência das multinacionais,
abriram estradas e decidiram que a: ferrovia já não era

importante para o País. E começou a maior distorção
econômicaem território nacional, uma das muitas acentuadas

pela ditadura que aindahoje tentam
trazer de volta. Em regiões onde a

sociedade civil é minimamente

organizada, ouvem-se gritas e

protestos de institutos que tentam

preservar aHistória, já que retomar
o curso do desenvolvimento
parece impossível.Em Jaraguá do
Sul, faz mais sucesso a conveniente
fórmula do calar e consentir.

Até países vizinhos, COrno a
.

Argentina, investiram na expansão
da malha ferroviária, enquanto o

Brasil condenou-a ao sucatea

rnento, tomandomesmo inevitável
a velha frase: "O Brasil só copia o

que não presta". Espelha-se nos

Estados Unidos e faz exatamente o contrário daquele País,
onde os trens são símbolo de desenvolviniento, turismo e

patrimônio, palavra que a nação brasileira desconhece.
Melhor nem lembrar os modelos de transporte europeu e

japonês porque a comparação seria injusta. Basta dizer que
essas civilizações conhecem o valor de sua História e não

tentam amontoar longe dos centros urbanos o que pode servir
ao desenvolvimento.

No Brasil, chama-se de progresso retirar os trilhos do
meio das cidades porque alguns moradores se sentem

incomodados com o barulho do apito, à noite, ou porque às
vezes precisam parar seus automóveis e esperar que os trens

cruzem: pesados e seguros. Quem veio antes, a ferrovia ou a

vizinhança? Os trens já chegaram carregados de passageiros,
troux�ram tudo o que se formou em seguida. Toda a gente se

instalou ao redor dos trilhos, com as primeiras indústrias e

casas comerciais, sinônimo de progresso.
Hoje, os trilhos incomodam tanto que pensam em gastar

milhões pára deslocá-los de lugar, enquanto há fome, falta
de saneamento básico, habitação e, principalmente,
planejamento urbano. A estrada de ferro Paraná-Santa

Catarina existe desde o século XVI. Por que a população não

aprendeu a viver com ela? Se Curitiba, sinônimo de

desenvolvimento na Região Sul, conseguiu conviver com a

malha ferroviária, crescer e ainda aproveitá-la como ponto
turístico (vide o Projeto Vias do Ofício), por que ninguém
consegue imitá-la?

Ao administrar uma cidade, há que se pensar primeiro no

todo, depois nos interesses de quem insiste em ditar as regras.
Ou então, só restará conformar-se eni viver de passado, onde ..

a ferrovia será encerrada, como já foi a arquitetura local,
outrora belíssima. Ainda se corre o risco de ter toda a área

que a malha ferroviária ocupava transformada em território
de ninguém,

.

como já acontece �om os fundos dos prédios
da ferrovia, na Avenida Getúlio Vargas, zona de prostituição,
repasse de drogas e dormitório de mendigos.
A sina do brasileiro é mesmo retomar equívocos, vide a

destruição da memória e as eleições de todos os anos ...
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Foto do Fato
O presidente da

Fiese, José
Fernando

Faraco, entrega
na próxima

segunda-feira
ao Sesi de

[araguá do Sul
uma unidade

móvel de
audiometria,

que possibilitará
os. exames nas

próprias
empresas

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE NOVEMBRO DE 1999
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Dor e sofrimento na Câmara

Não é a troco de nada que
os vereadores de Guaramirim
instalaram uma Comissão Es

pecial de Inquérito para in

vestigar a situação do Hospital
Santo Antônio. EIt�s são de fato
os maiores interessados no

socorro aos doentes e nas

condições do hospital, já que no
Legislativo guaramirense con

tinuamente há alguém muito
doente. O número de atestados
médicos apresentado pelos
nobres vereadores para afas
tamento temporário das ati-.
vidades parlamentares - diga- .

.se de passagem remunerado

supera todas as médias do setor

trabalhista da cidade, com

período de "descanso" de 30, 35
e até 60 di as, uma média

insuperável.
Para a alegria e tranqüilidade

geral dos parlarnentares, depois
da polêmica e fracassada

\ .

tentativa do Sesi de instalar uma
farmácia na cidade, agora já se

sabe que duas outras serão

instaladas em Guaramirim, para
alívio dos eternos doentes,
garantindo assim a demanda de

consumo de medicamentos.

* Jair José Pereira

A propósito, quem se

recuperou recentemente de

.

uma doença, que o obrigou a se

afastar das estafantes ativi

dades parlamentares, foi o

vereador Sandro Antonius, do
PPB. Ele ficou por 35 dias em

absoluto repouso, apenas

jogando futebol nas horas de

folga. Aliás, vale lembrar que
mesmo adoentado, heroica
mente resistiu as adversidades
e nunca desistiu de uma partida
sequer antes do final. E olha que
foram vários jogos, suportados
corajosamente. Também teve

algumas horas sofridas na

Schützenfest.
Estão certos os vereadores,

estão honrando os votos que
receberam as duras penas, mas

de forma incansável. Quando
um adoece ou fica estressado e
é afastado recebendo' do

,

Município o minguado salário de
R$ 1,7 mil, outro assume e

também recebe a mesma

bagatela para trabalhar cerca de
oito horas semanais.

Nós dó PT propomos que o

povo mesmo investigue o am

biente da Câmara e que procure

a causa do mal que vem ata

cando os vereadores, antes que

desgraçadamente aconteça
algum óbito, prejudicando
seriamente o desenvolvimento
de Guaramirim.

Não obstante, o Partido dos

Trabalhadores tem algumas
alternativas para disciplinar
a aplicação dos recursos do

Município e moralizar a má

quina pública. A começar
pelo orçamento participativo,
onde a comunidade decide
os investimentos e as obras,

acompanhando e fiscali
zando as verbas públicas. O

PT defende a redução dos

salários dos vereadores e a

extinção dos vencimentos do

vice-prefeito, que são incom

patíveis com as condições
financeiras de Guaramirim.

_

Vamos aproveitar a onda de

moralidade que varre O' País

pelas CPIs e exigir apura
ções das denúcias de irregu
laridades aqui também, antes
que seja tarde.

* Vice-presidente do Di·

retório doPT de GuaramiriJl1

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Waller Marquardt, J.180, As cartas devem conler

no máximo 30 linhas, com 70 loques, o endereço ou telefon.e para contato. O jornal se reserva o direÍlo de

sintetirar o t ext o efaze r as correções ortográficas eg ramaticais ne�essárias.
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+- "Ou se tem um partido com

posições e propostas diferentes ou

não há razão para existir: Para ser

apenas mais um partido não vejo
porquê." (Presidente do Diretório

municipal do PT, Dionei da Silva,
defendendo a manutenção da linha

programática do partido)

"Quem convoca o suplente em caso

de vagas na Câmara é o presidente.
Se eu havia assumido a Prefeitura,

conseqüentemente não era mais presidente." (Presidente da

Câmara de Jaraguá do Sul, Alcides Pavanello - PFL-, repassando
as críticas do suplente Antônio Berns - PPB -, que não foi

convocado para assumir a vaga de Pavanello na Câmara, quando
este substituiu o prefeito Irineu Pasold - PSDB - na semana

passada)

"A Amvali é um cabide de empregos, que serve só para pagar
salários altos." (Vereador Carione Pavanello - PFL - criticando

.

a proposta governamental, aprovada pela Câmara, de repassar R$
16 mil à Arnvali - Associação dos Municípios do Vale do Itapocu)

"Se é para disputar, prefiro que seja com o procurador." CAlda
Inês, amante do traficante Fernandinho Beira-Mar, respondendo ao

relator da, CPI do Narcorráfico, deputado Maroni Torgan - PFU
CE - quando informada que seria feita acareação com

representantes do Ministério Público e da Polícia Federal, já que o

depoimento dela às duas instituições foram completamente diferentes)

SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA

EDITAL ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA

A DIRETORIA DA SOCIEDADE RECREATIVA

ALVORADA, em conformidade com os seus

estatutos, convoca os seus sócios para
Assembléia Geral Ordinária, que se realizará
no dia 12 de dezembro de 1999, às 09:30 horas
em primeira convocação e às 10:00 horas em

segunda convocação com qualquer número de
sócios em sua sede em RIO CERRO II, para
tratarem sobre:
1º - Prestação de contas referente ano de 1999.
2º - Assuntos diversos de interesse dos
associados.

Jaraguá do Sul, 24 de novembro de 1999.

PRESIDENTE ELMO MATHIAS

-t

'e

Pavanello promete discutir
propostas para 'Zona Azul'

Arquivo/CP

Presidente vai
reunir-se com os

.

vereadores para
. tratar do assunto

Jaraguá do Sul - O presi
dente da Câmara de Vereadores,
Alcides Pavanello CPFL), disse
que vai reunir os vereadores na

próxima semana para discutir as

propostas de alteração e de

ajustes ao projeto de estaciona
mento rotativo do Município,
conhecido como Zona Azul. Ele

negou categoricamente que exista
qualquer projeto na Casa pro

pondo mudanças no decreto que
instituiu o sistema no Município .

Segundo Pavanello, o assunto

está restrito à conversas reser

vadas entre parlamentares que

pretendem apresentar propostas
de alteração.

A informação foi dada na

manhã de quinta-feira, depois que
o Jornal CORREIO DO POVO

criticou o sistema de estaciona
mento rotativo e cobrou provi
dências do Legislativo. Pavanello
irritou-se com o texto. "No edi-

� 11IS',ILJE

(�.\ HEMEUIO

�lit) 371·1188

��
Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

Pavanello: "Oficialmente, não existe nenhum projeto na Câmara"

.

torial está subentendido que existe

un: projeto sugerindo alterações
ao estacionamento rotativo, e que
eu estou engavetando. E isso não

é verdade. Oficialmente, não

recebi nada, nenhuma proposta
formal assinada por vereador",
declarou, informando que o

presidente da Câmara tem prazo
regimental para colocar as

propostas em votação.
Sem querer adiantar

quais os pontos a serem

analisados pelos verea

dores na próxima semana,

Pavanello limitou-se a dizer

que vai ouvir as propostas
dos colegas e catalogá-las
num documento para
futuras emendas ao projeto
original. "Particularmente,
considero o sistema falho.
Sou favorável àinstituição
do cartão de meia hora e a

substituição da multa de

R$ 5,00 pela compra de

cartões, pelo menos cinco
cartões pelo preço da

muIta", revelou; lembran
do que existem outras

propostas na Câmara.
"São discussões internas,
que ainda não se tomaram

oficiais", reforçou.
O sistema de estaciona

mento rotativo no Mu

nicípio foi regulamentado
pelo Decreto 3.454/96,
assinado no final do go
verno Durval Vasel (PS
DB), em 1996, e implan-
tado em fevereiro do ano

seguinte. De lá para cá,
tem colecionado muito
mais críticas e reclamações
do que resultados.

N a sessão do dia 12 de novembro as indicações aprovadas foram: • de João Prim (PS OB): solicitação de

instalação de telefones públicos nas comunidades de São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Caravaggio, Nossa
Senhora Aparecida, São José, Santa luzia, �ossa Senhora de'F�tima e5ão João Batista; solicitação de implantação de

mão dupla na rua 29 de Outubro"C,en�ró.Qoyeréadór�Rä(ir Berto"
.

.

)C, sQIJCilação de construção de ponte de

concreto ao final da rua l!id9�0 j'�dri, bairr(),.Barrido�R!iMolhl ã�'de:fii!�el�informativo de emprego
oferecido pelas empresas 'jurto.ao terminal rodoviário. OoExécu. pal::prpjeto de lei complementar que
institui o Plano de Incentivo às'E�presas. p,o LegislativoMu�i(ipãl,pr�postad�:�inenda à lei Orgânica Municip�:,
dando nova redação ao incisol;ifoparágrafo2' do·artigo 6' da'leiOrgânic�,�o�lunidpio.

..

·Na palavra livre, o vereadonlic Tironi (PSOB) manifestou o sellprote�(pelaf�rma como vem sendo conduzido o

projeto do linhão pela Celese. O presidente da casa esclareceu que o �esld�nte da leiese, Francisco .Kuster iria se

pronunciar sobre o assunto até o dia.24. Niura: Sandra üemarchi �os 'Santos (PS OB) afirmou sua satisfação pelo
atendimento à sua indicação referente a transporte pela 19' CRE para � próximo ano, agradecendo também a

colaboração do repórter Sandro Bastos, manifestou 'Preocupação com a falta de médicos neurologistas e

neuropediatra e a necessidade de cobrar da Associação Médica um� solução. Manifestou também repúdio e

indignação pelas manifestações do vereadorMoacir Bertoldi, a res eito áe artigo em jornal sobre nepotismo, dizendo
_-

'. �,'1c fi t}A�
ter exposto ao ridículo·não Só a.adniioi�ra

'.

expressar a verdade, por
ocupar a chefia do 'setor de epidemiologia a sra. E

. éte cargo n SerYiço de Pronto Atendimento
Médi(Q Ambulatorial a sra. Monica Pasold Riboldi, .enq�antó a�ru oJupa a função de secretária

adjunta da Família, por indieaçäo da bancada do PSOR e o sr. Robin)äsol 1iÍ a função a algum tempo. O
vereador Moacir Antônio BeríQld�olieítou esclarecimentos, eil! aparte/o vereador Ademar Possamai
afirmou que o pronunciamento teve conotação dúbia e se senjiu pe�'at,it(de demonstrada, quando do seu

aparte, ao que replicou o vereador Moacir Bertoldi t�r levantailo a�uestãM�bre a especialização da pessoa no

referido cargo, reconhecendo as inverdades do artigo em jorpal co.!]) as c01�ções da vereadora Niura dos Santos de

esclarecimento, questionando o porquê do não esclar�ciment;Por pJl{te da assessoria de imprensa da prefeitura,
enalteceu a pessoa da sra. Elvira Baier pelo seu trabalho e cõmpetêntia�dizendo da sua satisfação por ocupar a chefia
do setor de epidemiologia, a sra. Brunhilde Pasold e demais pessoas que
assumiram os citados cargos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretária discute projeto
para ferrovia doMunicípio
Convênio será
assinado pelo
prefeito na

.. .

proxirno semana

Jaraguá do Sul - A secre

tária de Planejamento, Clarice Co
ral, esteve ontem em Brasília para
discutir os aspectos técnicos do

convênio para a elaboração do

projeto de viabilidade da obra de
desvio da rede ferroviária do cen
tro.da cidade. Na próximasema
na, o prefeito Irineu Pasold (PS
DB) deve assinarcom o Ministé

rio dos Transportes o convênio

que assegura o repasse de R$ 998
. mil, a fundo perdido, para a exe

cução do projeto. Após a assina

tura, a Prefeitura abre licitação pa
ra a elaboração da proposta.

Inicialmente, a administração
pretende construir um desvio de

aproximadamente 30 quilôme
tros, entre o CTG Laço Jaragua-.
ense, no Bairro Nereu Ramos,
ao Bairro Centenário, próximo ao

Portal Jaraguá, retirando os

trilhos do centro. O valor do qui
lômetro está orçado em R$ 1,5
milhão, do total da obra, a Pre

feitura entrará com 8%, além das
verbas para desapropriações. De

,
acordo com o chefe de Gabinete,
José Alberto Klitzke, o deputado
federal Vicente Caropreso (PS
DB) intermediará as negociações
entre Prefeitura e Ministério dos

Transportes.
- A Clarice vai a Brasília dis

cutir aspectos técnicos da obra.

O convênio para a elaboração do

projeto será assinado aqui em
Jaraguá do Sul pelo prefeito
Irineu. Depois, o Vicente (depu-

.

tado federal Vicente Caropreso)
leva o convênio para Brasília -

informou Klitzke, acrescentando
que o projeto do desvio da rede
ferroviária não. está concluído,
como foi noticiado na edição pas
sada do CORREIO DO POVO. "Es
tamos na fase de discussões téc

nicas. Somente após a assinatura
do convênio com o ministério a

Prefeitura terá os recursos para
a elaboração do projeto. A obra
em si é outra coisa", reforçou:

DESVIO - Na noite da últi-

ma segunda-feira, Pasold anun

ciou que a Prefeitura está viabili
zando a possibilidade da retirada

da rede ferroviária do centro de

Jaraguá do Sul. De acordo com

ele, a obra poderá ser estendida
até Guaramirirn, desde que oMu

nicípio aceite a proposta do Mi
nistério dos Transportes. "Por
enquanto, Guaramirim optou pela
construção de viadutos", revelou
Klitzke. Na opinião de Pasold, o
desvio proposto "é a única alter

nativa viável para resolver o pro
blema em Jaraguá do Sul". Ele

informou ainda que pretende
construir uma avenida onde hoje
está localizada a ferrovia.

ASSEMBLÉIA GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da ACIAS - Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Schroeder -, de acordo com as disposições
estatutárias, convoca os associados da ACIAS para se reunirem
na sede social da ACIAS no dia 09/12 às 19:00 horas para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal;
b) ratificar o relatório e contas da Diretoria do Exercício de 1997/
1998;

.

c) deliberar sobre o relatório e contas da Diretoria do Exercíció de.

1998/1999;
d) eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal e

Deliberativo; .

e) deliberar sobre alteração estatutária relativa aos seguintes
dispositives: Letra "b" do Art. 18º da Seção II; Art. 23º, Art. 29º e

Art. 30º da Seção IV;
. f) outros assuntos.

Schroeder, SC, 25 de novembro de 1999

Rogério Maldaner

Presidente
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Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1590 - Fundos Jaraguá do Sul - Santa Catarina

, �

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA INFORMA:
Estão abertas as matrículas para o ano 2.000

do Maternal ao Terceirão ,e Supletivo.
DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO PARA ALUNOS NOVOS

INFORMAÇÕES NA SECRETARIÀ DO COLÉGIO OU PELO liELEFONE 371-0779

Fazer jornalismo sério e independente continua a custar muito caro

aos PROFISSIONAIS. De acordo com a Federação Internacional
de Jornalistas, o quadro de violência contra jornalistas no mundo é

cada vez mais grave. ,

A profissão continua sendo a segunda mais perigosa, perdendo
apenas para bombeiros.

Em 1995, 60 jornalistas foram assassinados, dois outros mortos em

acidentes durante a missão, três' casos de assassinatos e

desaparecimento de jornalistas e cinco mortes envolvendo
trabalhadores dos meios de comunicação que não são jornalistas.

Isso sem enumerar as centenas de ameaças.
É por essas e outras que muitos "profissionais" preferem desvirtuar
os objetivos da função e enveredar pelos caminhos da bajulação e do

comprometimento.

Trâmites

Apesar de ter sido retirado de

pauta a pedido da secretária de
Saúde para alterações, o projeto
que institui o Programa de
Saúde da Família continua na

Câmara de Vereadores.

Segundo o secretário
administrativo da Câmara.Rui
Lessmann, enquanto o governo
não retirar a proposta original
do Legislative, não há como a

Casa receber a nova proposta.

Descompasso
A secretária de Saúde,
Nanci Zimmermann,

informou essa semana que o

. novo projeto seria enviadoà
Câmara também nesta semana.

Entretanto, até a tarde
de quinta-feira o governo

não havia retirado o

projeto original nem
enviado o outro com

as alterações.
Pelo jeito a coisa vai longe.

19 ou 21?

A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou esta semana, em segunda e

definitiva votação, a emenda à Lei Orgânica possibilitando a

alteração no número de vereadores. Agora será preciso um

decreto legislative para fixar o número exato. Os mais afoitos
falam em 21, os sensatos em 19.

Atualmente, são 15 parlamentares. O censo de 1996 registrou 92
mil habitantes em Jaraguá do Sul, número que assegura 19
vereadores pela nova regra. Entretanto, dados extra-oficiais

garantem que a cidade tem mais de 100 mil, o que permitiria ter

até.Zl vereadores.

Informativo

A Associação de Moradores
do Bairro Barra do Rio Cerro

lançou na noite da última

segunda-feira, no salão de
festas da Igreja Nossa
Senhora das Graças, 0
informativo da entidade.

Na frente

Na oportunidade, o presidente
Luiz Zonta entregou ao

prefeito Irineu Pasold (PSDBl
o censo do bairro.

Em tempo: Zontajá foi
vereador pelo PTB, mas em

setembro filiou-se no PSDB

ijADDlMakler�
ÉMAlsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

suá segurança e tranqüilidade.

�o�oço
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�ß� Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CUT vai debater proposta
de geração de renda

Jaraguá do Sul - o Pro

arama Integrar promove hoje, a
e ,

partir das 9 horas, na Igreja São

Cristóvão, no Bairro Amizade, a

, segunda etapa do projeto "De-

I 'semprego: você merece isso?",
que busca discutir e apresentar
alternativas- de geração de

emprego e renda, As atividades

de hoje pretendem apresentar
experiências de cooperati vas de

trabalhadores, como é o caso da
'

Bruscor (Cooperativa de Cordas

e Cadarços de B rusque).
- O encontro contará ainda

com oficinas de trabalho desen
volvendo diferentes formas de

artesanato, uma alternativa de

emprego e renda dos alunos do

Programa Integrar - adiantou o

presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Jair Mussinato,
também secretário de Imprensa
e Divulgação da CUT (Central
Única dos Trabalhadores), lem
brando que o programa é desen
volvido pela Confederação Na-,
cional dos Metalúrgicos da CUT.

Os representantes da Bruscor
vão apresentar as experiências

autogestara de trabalho. A

cooperativa possui produção
constante e é considerada modelo
no País. "A primeira etapa,
realizada em setembro, reuniu
cerca de 150 pessoas. A meta foi

traçar o que poderia ser feito
como proposta a essa dura

realidade", frisou Mussinato,
informando que, a partir dos

pontos definidos, que inclui
au togestão e ccoperati vas, o

programa vai apresentar e debater
as diferentes experiências.

PROJETO - O Programa
Integrar está implantado em dez
estados. Em Santa Catarina,
iniciou as atividades no ano

passado, atendendo 30% dos
trabalhadores desempregados
com cursos de primeiro grau,
formando 120. Atualmente, conta
com dois grupos de alunos - em

Jaraguá do Sul e Joinville.
Além do ensino fundamental,

o programa oferece informática
básica e curso de autogestão e

cooperativas, geridos com

recursos do FAT (Fundo de

Amparo ao Trabalhador).

,- �I'milrmlll� ·--------1
I D O empresário Vicente Donini (Marisol Indústria do I
I Vestuário) é um dos quatro empresários catarinenses a I
I integrar o Fórum de Líderes do Mercosul. ' I
I Eles foram eleitos pelo Jornal "Gazeta Mercantil" latino- I
I americana. ' I
I A diplomação acontece no dia 13 de dezembro, no Hotel I
I Credicard Hall, em São Paulo. I
10 industrial Wandér Weege (Malwee Malhas) e o I
l presiden.te-executivo do Grupo Weg, Décio Silva, também I
I fazem parte do fórum. 'I
I

'
,

I D Na noi.te da última quinta.-feira, foi inau�urado o Restaurante:
I
e Chopena Krug, no Shopping Center Breithaupt. I

: D A agricultura familiar no Brasil é responsável por 30% :
I
da produção nacional, cerca de 24,S milhões de toneladas
de grãos, cultivada em 25% das terras por 14 milhões de I

II pessoas, que ocupam 75% dos estabelecimentos rurais. I
I

I CI O governo pretende incluir o suco de laranja concentrado na I
I cesta básica de 1,7 milhão de famílias carentes. A distribuição I
I seria feita pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). I
L .J

rassuli�ogadOS Associados
OAB/se 3437-8

'_

PARAFUSOS· PORCAS· ARRUELAS

H)�E/FAX: (1147) 371·1111111

Competitividade: unidade nordestina vai produzir 8,6 milhões de peças por ano

Marisol Nordeste deve faturar

R$ 25 milhões no próximo ano

Unidade será
responsável por
2Z>/o da produção
estimada para 2000

Jaraguá do Sul - A Ma

risol inaugurou no final de outu

bro a primeira unidade fabril
fora de Santa Catarina. A

Marisol Nordeste, instalada na

cidade cearense de Pacatuba,
região metropolitana de For

taleza, ocupa área de 181,2 mi I

metros quadrados, com 15,3
mi I metros quadrados de cons

trução. O novo parque têxtil
tem capacidade para produzir
8,6 milhões de peças de roupa
ao ano, volume correspon
dente a 22% da produção esti
mada da empresa para 2000,

A Marisol Nordeste está

equipada com máquinas de
última geração e recursos pro
dutivos nas áreas de corte, es

tamparia, bordados e confec

ção. A produção é destinada
à marca Marisol, no segmento
adulto masculino, à Maju e

atuando também na linha Pri
vate Label. A nova unidade

exigiu investimentos da ordem
de R$ 16,6 milhões, dos quais,
R$ l Z.ô.rnilhões em ativos e o

restante em capital de giro.
Segundo o diretor-presi

dente da Marisol, Vicente Do

.nini, a unidade nordestina deve
faturar R$ 25 milhões no ano

que vem, gerando I, I mil em

pregos diretos. Atualmente, a
fábrica tem 650 funcionários
diretos e efetivados. "A área
de Recursos Humanos, de
Gestão e de Op er ac i oria-

lização são determinantes

para o sucesso deste novo

empreendimento, Por isso, o

critério de seleção é rígido e o

investimento em treinamento
e desenvolvimento profis
sional é bem significativo",
afirmou Donini.

De acordo com ele, a ins

talação da unidade em Pa

catuba tem como objetivo
elevar a capacidade com

petitiva da empresa para poder
participar de forma mais efe
tiva do "crescente mercado"
das regiões Norte e Nor
deste "A nova unidade está
mais próximo dos mercados
do hemisfério Norte. Razão
suficiente para justificar a

implantação desta nova uni
dade de negócios", comple
tou.

SEJA COMPETITIVONESTE MERCADO GLOBALIZADO
,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 � eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-751lIFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul - se - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mai1:cassu1i@cassuli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•
Débora, Robert,

Simone e

Viviane, unidos
por uma

amizade

exemplar,
fixam o olhar

para a lenie de

Expressão
durante

burburinho dos
bons no

Atomium

.. BANCOS
Matéria do Jornal Nacional,
da última quarta-feira (24),
denunciou a atitude de
certos bancos, que exigem
que o cliente adquira um

serviço ou plano da

instituição para conseguir
um "benefício". Exemplo:
para ter direito a um cheque
especial o cliente deverá

adquirir um plano de seguro
oferecido pelo banco.

Segundo a reportagern, a lei
é bem clara para esses casos:

crime. Será que até hoje
nossas autoridades não

sabem que essa prática é

CENTERR·
,

SOM

CD's - DlSCOS - FITAS

Av. Mál. Deodoro, 406
FONE: 371-2847

muito comum pelos quatro
cantos do País? Uma

hipótese muito improvável.
E em Jaraguá do Sul,
quantos clientes já tiveram

que engolir as absurdas
imposições de seus bancos?

É, pelo jeito os banqueiros
continuam fazendo o. que

querem e se enriquecendo
cada vez mais.

.. NOTRE
Em clima de Campeonato
Brasileiro de Futebol, a
Boate Notre realiza neste

sábado (27), a partir das 23

horas, a Noite do Atleta.

Fotos: ARS

.

Quem for vestido com .a

camisa do seu time do

coração irá concorrer a

alguns prêmios. A direção
do point informa, também,
que nas quintas-feiras de

dezembro estafá abrindo
suas portas, com direito a

acesso I i vre para a ala

feminina.

�.jL���w...�..
E continua em cartaz, até o

próximo dia 5, sempre aos

sábados e domingos, a

partir das 20h30, no Centro

Cultural, a comédia
Fulaninha e Dona Coisa,

•
Apartirda
esquerda,
Guilherme,
Morgana,
Maiara e

Odinei
devidamente

preparados
para a

temporada de

verão

de Noemi Marinho,
dirigida por Gilmar
Moretti. No elenco,
MicheIe Camacho, Sandra
Baron e Rubens Franco,
pertencentes ao Grupo
Adulto de Teatro da Scar.
Valor do ingresso: R$ 5,00.
Com bônus, R$ 3,00. Em
tempo: excepcionalmente
neste domingo (25) a peça
não será apresentada, pois
o teatro estará sendo
utilizado para outras

atividades.

.. lVIELÃO
o Melão Jungle Club,
localizado próximo ao

Shopping Mueller, em
Joinville, promove na noite
de hoje (27), a partir das 23

horas, mais urna The
Ladies First. Até à meia
noite elas terão acesso livre.

QAtC�tiitit.
Alunos do Colégio Victor

Meirelles são os anfitriões
deste sábado (27), na
Danceteria Overnight, em

.

Corupá, onde realizam, a
partir das 23 horas, a Festa
da Fantasia. É a

criatividade da moçada
sendo colocadaà prova.

A dupla Sandy & Júnior,
de enorme prestígio em

todo o Brasil, será a

grande atração do

Centreventos Cau

Hansen, em Joinville..
no próximo dia 5,
domingó. O início do

show está previsto para
às 19h30.

'QUIC·I(
DOG

DISQUE-LANCHE
371-5309

Perícia e resistência. Estes
são os ingredientes que
estarão presentes neste

final de semana no

kartódromo I nternacionaJ
de Joinville. As feras do
volante estarão

participando das 500
Milhas de Karl' de
Joinville. Irão percorrer
804 km, em 12 horas

ininterruptas de corrida. A

largada acontece neste

sábado (27), às 23 horas,e
a chegada, às II horas de

. domingo (28).

o Café Confusão faz um

prévia de sua despedida,
neste sábado (27), a parli
das 23 horas. No jungie,
presença da banda RH

Positivo, já nas pistas,
D]s Spiga (techno)e Lôl

(pop) estarão no comand
das mixagens . Os

primeiros 300 ingressos
adquiridos
antecipadamente na

Garage Best Audio darão

direito a um convite para
a última festa do Café,
que acontece no dia J8d
dezembro.

---';}�---';}:�-1
"O mau em ser

pontual é que, quando
se chega a um lugar,
não há ninguém para

apreciá-lo"
(Anônimo)

/1$" LABORSAD
, . as!Laboratório de Análises Cilnlc .

• 1989 - 1999
10 ANOS A SERVIÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

<,

Guaramírim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Edson Junkes/CP

Mayara Lueders: scnsibilidade ao piano

R N o CORREIO DO POVO

ra
Diferente da música popular, dos movimentos que

surgem nas ruas e nos bares da vida, a música clássica,
mais seleta, rigorosa e elitista, leva os seguidores às
escolas. Como prêmio, os que se dedicam adquirem
formação e disciplina. As 12 peças selecionadas para
o recital de formatura de Mayara Lueders (piano) e

Ricardo Feldens (violoncelo) , alunos da Scar (Sociedade
Cultura Artística), que acontece amanhã à noite no

Centro Cultural, dão mostras dessa música que nem

todos apreciam, mas que seduz os que a entendem.
Ricardo Feldens tem certeza de que nunca faltará

público para esse tipo de música. "As pessoas sempre
nos prestigiam", conta. Regente e fundador da

Orquestra de Cordas e a Camerata de jaragua do Sul, .

em 1987 iniciou seus estudos de violoncelo, instrumento
de que a orquestra necessitava. As dificuldades para
encontrar professor prorrogaram a conclusão do curso,
que norrnalmente tem duração de sete anos. Feldens,
organista, também toca piano e tem três filhos que se

dedicam à música, todos violinistas.
Mayara Lueders tem 19 anos. Toca piano desde os

6. É formada em flauta-doce e também aprende
violoncelo, A estudante de Psicologia, que pretende
fazer da música uma segunda atividade, dá mostras

de sensibilidade. "Busco o sentimento. Música não se

toca pela razão", diz. Mayara dá aulas de flauta-doce
na Casa da Música do Colégio Evangélico Iaraguá.

O recital terá quarteto de violoncelos, trios, duetos
. e apresentações solo com a Orquestra Camerata de

Jaraguá do Sul. A formatura será acompanhada de

exposição das artistas. plásticas Maria Helena Feldens,
seguidora do impressionismo, e Marina Lueders, de
tendência moderna. As obras ficam em exposição na

Scar até o dia 12 de dezembro e podem ser visitadas
diariamente das 10 às 21 horas.

27 DE NOVEMBRO DE 7999

cultura - lazer - entretenimento

;.

Feldcns: dedicação ao violoncelo

DO
..,

CLASSICO

Fabricamos também móveis ein aço sob medida como:
corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!1!Iiii1111�1 Estofados .

t& .� KRAUSE
.

Requinte o seu Bom Gosto
TELEVENOAS: .371-3466

.
.

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Direito em Jaraguá do Sul
Divulgação

-
�

Provas irão acontecer em fevereiro, 110 CESJS

Começa no dia 1 de Valor da taxa de inscrição: 1229 - Bairro: Barra do Identidade.

dezembro o prazo de R$ 70,00 (setenta reais) Rio Cerro - Jaraguá do Local das provas, data e

inscrições para o Locais de inscrição: Sul-SC horário: dependências do
vestibular do curso de Agências do Banco do - Rua 28 de Agosto, 1346 CESJS/Felj,
Direito. Veja aqui como Brasil - Centro - Guaramitim- Rua dos Imigrantes, 500 -

participar: - RuaMarechal SC BaUTO Rau - Jaraguá da
Datas para pagamento da Floriano Peixoto, 8 -

� Documentação exigida: - Sul-SC;
taxa de inscrição: de 1 de Centro - Jaraguá doSul- duas fotos 5 x 7 iguais e - 5 de fevereiro de 2000;

dezembro de 1999 a 13 de SC recentes; Prova 1 -' 8h30 às 12h;'

janeiro de 2000. - RuaÂngeloRubini, 'Fotocópiada Carteira de Prova 2 -15h às 18h30.

Provas do Supra acontecem
no dia 5 de dezembro

Os inscritos no vestibular
do Supra não devem deixar

de consultar a Ferj, ao

longo desta semana, para

conhecer o bloco e a sala

onde prestarão exames.
As provas serão realizadas

no dia 5 de dezembro, das

8 às 12 horas e das 15 às

19 horas, nas cidades de

Jaraguá do Sul, Blumenau,

Brusque, Chapecó,
Criciúrna, Florianópolis,
Joinville, Itajaí, Ibirama,

Orleans, Lages? Rio do

Sul e Curitiba.

As consultas também

podem ser feitas pelo
telefone (Oxx) 47 371-

0983 ou pela Internet
através do e-mail

supra@supra.brAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Novo espofo: 35 alunos póttidpom do ptimeiroeprômOfÕO do Scor enfocando 100 anos do músico popular brasileiro

N� C�D€NCI� DO ÇOM ßR�ÇIL
Boa música tem público seleto
desde que simplificaram os

estilos e as letras, condenando
a produção mosíccl brasileira
ao subúrbio cultural. Num rner
cada abarrotado de lixo,
manter mais de 50 pessoas
'hipnotizadas nas cadeiras
ouvindo MPB é algo a se

comemoror. mesmo que os

espectadores sejam familiares
e amigos dos músicos. A

primeiro promoção do Scar

(S.ociedade Cultura Artístico)
enfocando a música popular
brasileira, realizada em come

moração ao Dia do Músico, na
noite dc 22 de novembro,
não só agradou o público,
c�mo motivou o coordenação.
"Se nöo-exístc espaço para
esse tipo de música,
precisamos abrir", propõe a

professora Vanize Kraag.
Investir em música populor é a

proposta da Scar, que até
então privilegiava o estilo
erudito. "Estamos abrindo (Urso

de piano popular e unindo
rnols instrumentos a essa

linha", conta a coordenadora
da escola de música, Neusa
Stange. O evento musical

Intérpretes: músicos ganham o voz dos atonas de Conto Popular denominado 100 anos dc

música teve a participação ce
3S"alunos e seis professores.
A viagem incluiu desde criações
do início do século até
movimentos da década de 90,
quando os seres humanos

parecem não querer nada
além de paz. Felicidade foi a

canção escolhida do "criador
da dor-de-cotovelo", Lupicínio
Rodrigues. Autor dc sucessos

como Se acaso você chegasse,
Lupi compôs a cançõo
destacada pela Scar em 1 931 ,

quando tinha apenas 17 anos.

Não menos importante que ele

paro o História da música po
pular brasileira, Alfredo Viana
Jr., o Pixinguinha, foi lembrado
com a canção Carinhoso,
originalmente gravada por
Orlando Silva. Pixinguinha é um

dos maiores representantes da
classe boêmia do músico. "Co
mer, trabalhar e dormir. Quem
agüento uma vida dessas?",
perguntava, dizendo que
trabalhava por prazer. Dispu
tando com eles, o repórter dos
camadas populares de São
Paulo, Adoniran Barbosa,
autor de Saudoso Maloca e

Sambo do Arnesto, foi
lembrado em Trem dos Onze.

Talvez o década mais fértil

para a produção rriusicol bra

sileiro, os anos 60 surgiram com

os grandes festivais dc músico

popular, realizados pelas te

levisões Excelsior, Record e

Tupu. Eles revelaram nomes

como Chico ßuorcue. Tom Jobim,
Milton Nascimento, Gilberto
Gil, Toquinho e muitos outros.

Nessa mesmo década, 'surge o

estilo que daria maior prestígio
à músico brasileira, a Bossa
Novo. Com ritmos e recursos

harmônicos mais sofisticados,

integração entre melodia,
harmonia e ritmo e com letras

mois elaboradas, Falando do

cotidiano, Tom Jobim, Viníciusde

Mpraes, João Gilberto. Naro

Leão, _Elis Regina e companhia
conquistaram platéias seletas e
ganharam o mundo.

De Tom Jobim a equipc de
es

coordenação do evento des-
tacou Pelo luz dos olhos teus,
e ,de Vinícius de Moraes, A

olcqric. Uma pequeno escor

reqodo no escolho do repor-
- tório e A Banda, música ven

cedora do primeiro festival de

MPB, em 1966, também ga
nhou interpretação dos alunos
do Scar. O próprio outor. Chico

Buorque, já declarou que

gostaria que as pessoas es

quecessem essa música, consi
derada medíocre pela crítica.

Disparada, de Geraldo Vandré,
foi o músico aclamada pelo
público naquele ano. Os

joroquccnscs se reabilitam

logo cm seguido cantando a

belíssima Volsinha, também de
Chico Buarque, composição
presente num dos melhores
discos do autor, Construção.

Como não poderia deixar de
ser, os agora menos polêmicos
e mais alinhados Gilberto Gil
e Caetano Veloso também
foram lembrados, mostrando o

perda que o música brasileira
sofreu nos últimos anos. O'doce
Milton Nascimento apareceu
com Mario Mario e o poeto da

Legião Urbana, Renato Russo,
com o interpretação de Seró.
mais com sotaque nordestino
de Simone do que como pro
testo em bocas dc multidões
dc ocolcsceotés.

Não faltou sambo, e os

instrumentos brilharam anôni
mos. Eles, mais preocupados
com boa músico do que com paz,
duos coisas em extinçõo oeste

fim de século.
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Fotos' Cláudo A. GUimarães

Joyce de

Oliveira
Guimarães

ViSÃO HISTÓRICA
Campo Alegre possui clima
agradabilíssimo, principalmente
para quem quer fugir do calor do
Verão, média anual de 16,S°C.
Sua população é aproxima
damente de dez mil habitantes,
formada por várias etnias.

: Ela foi descoberta por ocasião da

primeira visita do engenheiro
responsável pela construção da

I Estrada Dona Francisca, em
18S3.

CURIOSIDADE

Campo Alegre fica ao longo da

Estrada Dona Francisca, que é

a segunda estrada

carroçável do Brasil, ou seja,
lugar apropriado para o tráfego
de carroças e veículos

semelhantes, encravada na

Serra do Mar, altitude média de

850 rnetros.

VIAGENS DE FINAL DE SEMANA O
Para quem não dispõe de muito tempo para viajar, começa
divertidos e agradáveis pelo interior e litoral de Santa Ca

Hoje, conheceremos, então, uma cidadezklha

CAMPO At

VIAGENS COSMOS V§AGENS COSM{}S VIAGENS COSMOS V�AGENS COSMC�S VIAGENS COSMOS V�AGENS COSM

,..,

ROMOÇAO ESPECIAL
AÉREO + TERRESTRE

E
u
R
O

** Para embarque em Joinville/Navegantes, acrescentar US$ 90,00
** Para embarque no período de 10 Dez a 23 jan acrescentar US$ 100,00

.'dliill__
:-:.;.:::-;:;::::.:
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 1999

Vende-se casa de 32m2
na Praia do Erwino, terreno
14x35, fica a 180m da praia.

ValorR$15.000,00.
Aceita troca por carro

ou terreno em

Jaraguá do Sul.
Contato pelo

telefone 371-5301.

Vende-se celularNokia

5120, com linha,
R$ 300,00. NOVO,
Tratarpelo telefone

975-4001.

VENDO
APARTAMENTO
EMPIÇARRAS

50m da praia, vista
para o mar.

Mobiliado, 2 quar
tos, sacada,

garagem, amplo
terreno com

churrasqueira.
Aceito carro ou

imóvel em Jaragua
do Sul.

R$ 48.000,00 -

Tratar (47) 370-
7251-975-3747

RIO DA LUZ II - 2 KM APÓS CEVAL
JARAGUÁ DO SUL S/C

,.

'P'ifkdnh'to as 2�(�
ÚLTIMA FESTA DO ANO
NÃO PERCA ESSA;
APOIO:

CLUB CHAMPION SHOW

LIMPEZA e .MANUTENÇÃO de TÚMULOS

Consulte-nos!
975-1064

370-7173 (só pj recado)

Temos a. opçãO certa. pa.ra. seu caso!

A Casada Amizade do Rotary Club dé Jaraguá do Sul

agradece. Quem AMA Ajuda

CAMPANHA DO LIVRO - AM�

Promoção Casa da Amizade

Clilega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA-DE-LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

. Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

AP�RTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETEDO "EDIFíCIO GEHRING"

Que ta[ rrtanter

ItI' I·O túm� áe U�,,�/j)�., �
seus jianufwres i �.'[·.I.Y&.�fe:f;€:Ç(':y_il(,?;,

ji._ r__ .: J_

. \p•.-_.-:;(Y ,_y\,,/ ,,. ../ \lVty

l.U.eCuwS '.
',,$>'

.

sempre
conservâáo

. e 6onito?
�

�JI"��,��
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009

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

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

VENDAS

CASAS
101· Alv. cl 142.00mi• NUM TERRENO de 456,OOm'. na VILA LALAU - R$ 69.500,00
102 - Alv. cl270.00m' _ no Alto- CENTRO· 1 suíte + 3 quartos + 1 bwc, salas jantarl estar
c/lareira, permuta c/ apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneáriode Camboriú.
103· BARRA VÉlHA com 3 quartos- alvenaria- R$ 20.000,00
104· TOMAZ FRCO. DE GOES. em alvenaría e/3 quartos + dependência de elllP.
105· Alv.· SCHROEDER c/ 108m'. terrenoel 450m'· R$12.500,00- OFERTA0
106 - Alv. - GUARAMIRIM· NOVA c/ 2 suítes- bem localizada- R$ 60.000,00
107 ·linóvel ResldeneiaVeomereial· Centro- RS 250.000,00· Negociável·
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA· semi-mobüiado- RS 55.000,00I Troca por
Imóvel em Jaraguá do Sul. carro- Bem negociável

110· Alvenaria cl piscina no CZERNIEWICZ • RS 68.000,00
111 . Sobrado praia de Itajuba • RS 50.000,00

. _

112· Madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes· RS 23.000,00· OFERTA0
113· Em construção, num terreno de 1.391.25m'· RS 38.000,00'

• 114· Chalépré-fabrieado em Piçarras c/ + de 84m'· R$ 20.000,00
116·2 Casinhas - Morro do Meio - RS 15.000,00 (negociável)
117· Casa mista com 3 quartos no alto- Estrada Nova - RS 25.000,00
118· Alv c/ 108m', nuni terreno de 622,50m', em scnroeder- RS 37.000,00

201 . APTO 301 • cl 3 quartos. cl + ou- 72.00m'. na VilA lENZI· Rli 20.700,00
203· JACÓ EMMENDOERFER eil suite +2 quartos e2 vagas de garagem
204 - cl 2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00· Entrada mais financiamento
206· PRÓ)<. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO· cl 2 quartos e 2 bwc- RS 45.000,00
207· SALA COMERCIAL· noMARKET PLACE -c/vaça de garagem em 24x RS2000,00 (CUB)
208· "RESIDENCIAL REINOlDO BARTEl"Próx. Rodoviária eil suite + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto- CENTRO· Ent. RS 20.000,00 + finane.
210· PiÇARRAS, com r suíte + 2 quartos. cl elevador- RS 53.000,00
214· SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83.00m'

TERRENOS
301 . RUA VICTOR MEIRELlES, MOLHA cl 600m" próx, Prel. Munlclpal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa antiga
303· Área de 440.000m' em SANTA lUZIA· RS100.000,00
304· AV. MARECHAL DEODORO cl 1.930, 18m'· R$ 380.000,00· PARCELADO
305· TERRENO cl 572.80m', nas proximidades do KOHLBACH • RS 26.500,00
306· RIO CERRO cl 75 margas, cl água, palmitos. árvores nativas- RS 70.000,00
307 - TERRENO cl 557,00m' na Julius Vereh - CZERNIEWICZ - RS 22.000,00
308 - Numa Lt. da Erwino Menegotti - cl 644,00m'· RS16.500,00
309· Lot. "CAMPOSAMPIERO"· RS17.000,00
310· Praia de ltaquaçu- S. FRANCISCO DO SUL com 726m'· Beira·Mar ·RS 60.000,00
311 '. Área em SCHROEDER c/2.016,00m' PRÓX. MIGUEL COUTO· RS15.000,00
312· Comercial Walter Marquardt 660rn.'. c/22m de frente p/astalto- RS 30.000,00
313· BAIRRO JOÃO PESSOA. c/5.280,00m' edificado com um galpão de 450m'.
314· Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA- R$ 55.000.00
315·2 terrenos cl 453.60m'. no JGUÁ ESQUERDO RS15.000.00 cada lote.
316· ANGELO SCHIOCHET, conti REINOLDO RAU cl 550m'· RS 75.000,00INegoeiável
317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO CI 357,75m'· R$17.000,00 cada- Negociável
.318· Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546.60m'de area- R$ 30.000,00
319· lOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI· RS

•

15.000,00
320· CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi e/2.803.50m'
321 • VERSALHES cl 644.00m" R$ 1.8.000,00

.

322· ÁREA de 5.000,00m', em SCHROEDER· RS 35.000,00
323 - TERRENO à 200m da Ferj· c/ + de'500m" RS15.000,00
324· TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969.00m'
325· no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599.88m'· R$ 21.000,00
326· BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO· área de 625.75m2
327· Com. 1.766.74m'. deesquina· Chico de Paula- R$ 80.0.00.00
328· e/880m' de área. cl 670m' de área construída na Rua Emílio Stein- CENTRO
329- PRÓ)<. DO CHAMPAGNAT e/615.35m'· RS 25.000,00
330· Rua Emílio Floriaru- Bairro Nova Brasília e/450m'· RS 20.000,00

.

.

331 ' R. MANOEL PÓVOAS FilHO / JGUÁ ESQUERDO, cl 429.00m'· RS 25.000,00-
NEGOCIÁVEL
332· JOSÉ EMMENDOERFER esq. clAMAZONAS· área de 1.133,00m' - RS 65.000,00
333· CHICO DE PAULA/ESQUINA c/480.00m'· LOTEAMENTO CORUPÁ· RS 9.600,00
334· C/18.000.00m2 - na VILA,NOVA com vista espetacular vRs 25.000,00
335· CONDOMíNIO MARCATIO· e/900m'- RS30.000,00

ALUGUÉIS
A IMOßILlÁRIAHABITAT ESTÁA DISPOSiÇÃO pARA

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

401 - APTO. Ed. Carvalho- e/l suíte + 2 quartos- RS 450,00
402· SALA COMERCIAL Av. Getúlio Varqas- 10 andar- CENTRO - RS 250,00
403· CASA AlV. Na Rua Epitáeio Pessoa (comercial)· RS 400,00
405· SALA COMERCIAL c/45m'· RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL· CENTRO
406· SALA c/150m'. próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407· APTO. cl 2 quartos- próximo WEG I- RS 300,00
408· CASA DE MADEIRA· c/3 qtos, na RUA RIBEIRÃO GRANDE DA lU;Z, N"04· RS115,00
409 - CASA ALV. na Rua Procópio Gomes de Otlveíra- Centro - RS 350,00
410· SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE e/315m','eom Mezanino e 3 bwc
411 • APTO. e/2 quartos, c/ churrasqueira - NOVO· CZERNIEWICZ - RS 330,90
412· CASA AlV. cl 4 dormilórios, próximo ao Beira Rio - RS 500,00
413· GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT· CENTRO· RS 500,00
414· APTO. e/3 qtos- Rua FELIPE SCHMIDT· RS 400,00
415· CASA AlV. 3 qtos, 2 bwc- Próx. Cemitério Corupá - RS 220,00
416· APTO CURITIBA· 1 quarto. mobiliado. e/tone- Próx. Positivo
417· APTO· Av. Prel.WaldemarGrubba- 3 qtos • RS 350,00
418· APTO· c/ 4 qtos + dep. empregada, no calçadão. sere-o Bamerindus • RS 370,00
'421· SALAS COMERCIAIS c/50m', 120m'e 150m' - PRÓXIMO WEG I
422· GALPÃO INDUSTRIAL na Rua lEOPOLDO JANSSEN· Com 200m' ·'RS 350,00
424· SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini· CENTRO· c/mooüia - Ótima
para consultório ou escritório

.

425 - GALPÃO INDUSTRIAL cl 120m'· Na Epitácio Pessoa esq. c/ FelipeSchmidt· RS
400,00
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Intermediária

resente de Nata

A /nterimóveis

"A Chance' do seu Futuro"

quer dar para você uma

super cesta de Natal.
"

E só você responder: Qual
o slogan da ·/nterimóveis?

r---��-----------�
Venha nos visitar e I

.

.

I
preencher o seu cupom. 'I

L__� �

VENDE: Alvenaria cl 110,O()m2
.

São Luiz
R$ 35.000,00

VENDE: Terreno cl IS. 716,50m2
Rua JoséMarangoni (Vila Romana)

R$ 85.000,00

VENDE: CentroComercialc/l.()()O,()()m�
terreno c/2.880,OOm2 � Guaramirun
Valor: R$220.0()(),()() - Negociável

VENDE:/erreno cl 8.95{),f}(Jm2
Rua Ricardo Gorl (Schroeder)

Preço: R$ 35.000,00

/

VENDE: Apto. I suíte + 2 quartos.
Cond. Reinoldo lJartel (Próx.

Rodoviária)Preço: R$ 23.000,00 +

financiamento

VENDE: Apto.de 2 dormitórios -

Ed. Jacó Emmendoerfer (Centro)
Preço: R$ 52.000,00

VENDE: Prédio comercial cl

382,00m2 + galpão de 352,00m2, em
terreno de 480,00m2 - R$ JJO.OOO,OO

VENDE: Apto. I suíte + 2 dormitários.
Ed. Barão do Rio Branco (Centro)

Em frente Elite Móveis

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - ?C
http://www.imoveis.net/inter - CRECI 0914-J ........ 371-2111

VENDE: Casa de Madeir(/ cl
100,00m2, terreno cl 510,00m2

(Schroeder) - Preço: R$ 22.000,00

VENDE: Terreno com área

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

VENDE:CamalveluoÚlc/70,()()m�teJTeI1I1c/
392,OOm2-RuaMminaMadakna(Nerell

&0110.1')Preço:R$18.000,00

ALUGA: Casa alvenaria, contendo 3

donnitôrios - Rua loséPicol/i -Esuuda.Nova
(Próx. SupermercadoBrazão) - R$210,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APARTAMENTO - Mal. Deodoro da Fon

seca, 364, 2º andar, Calçadão .. 2 dorm. +

dep. emp. cl garagem - R$ 350,00

APARTAMENTO - R. Jorge Czerniewicz, 889
- Czerniewicz - 2 dorm, cl garagem - R$
350,00

ALUGA-SE

RESIDÊNCIA COMERCIAL - R. Maximiliano

Hindelmeyer, 11 cl 6 salas + 2 bwc, cozinha
e área de servo - R$ 780,00

APTO-Av.
Mal.
Deodoro da

Fonseca,
425 - Centro
- Calçadão-
3º andar � 1

suíte + 2

dorm. + dep.
émp. cl
garagem
R$ 400,00

SALA

Área j.

62,13m2 -

•

Valor R$
25.000,00

VENDE-SE
Casa mista, área

constru ida de 60m2 -

terreno 435,75m2.
Rua 931, n2 62 -

Jaraguá Esquerdo.
Valor: R$' 20.000,00 +

financiamento

SAOPAULO

POP
tAASTER

.

92 _ 93 _ 94 . 95 · 96 - 97 -9a

.IMOBILlÁRIA 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 Preferidà II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@[Q)[}{J�M[fíJ-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada 'vez mais o atendimento
-

ao nosso cliente.'

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

CASA DE ALVENARIA - Rua 327, s/n? -

Fundos Caique - São Luis - 1 suíte + 2

dorm. + dep. emp. + churrasqueira cl ga
ragem - R$ 500,00

SOBRADO ALVENARIA - Rua Leo Schulz,
nº 104 - Rio Hern - Schroeder - Terreno
com 1.290,00m2 - Const.: 190,00m2 - 3

dorm., sala, copa, coz., sala de TV, bwc +

garagem - Valor: R$ 54.000,00

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

CASA ALVENARIA - Rua Nações Unidas,
25 - Schroeder - 2 dorm. cl garagem - R$
250,00

APTO-Rua:

Epitácio
Pessoa, 111

- Ed.

Jaraguá
com 2 dorm.
e garagem -

R$ 280,00

APTO-Rua:

Procópio
Gomes de

Oliveira,
, 1320 - Ed.
.-, isabelà

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

garagem -

R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - CLASSIFICADOS

Cód. 2112 - Barra - cl 300m2 - R$ 13.000,00 - próx.
Sup. Breitháupt
Cód, 2113 - Res. Satler- Barracl 346,62"1' c/ asfalto - R$
10.500,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Giralla - Barra -cl 420m'- R$
22.500,00 c/ asfalto
Cód. 2175- Czerniewicz v c/ 1.141 ,40m'- R$ 25.000,00
Cód. 2216 -Jguá Esquerdo- cl 479, 10m'- R$ 27.000,00
Cód. 2231 - Rod. João Lúcio da Costa - cl 1.350m' - R$
20.000,00
Cód. 2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m'- R$ 24.500,00
Cód. 2271 - Vila Maba - próx. Prefeitura atual-c)496,80m'
- R$ 13.000,00
Cód. 2291 - Vila Lalau - cl 600,60m' - R$ 35.000,00
Cód. 2292 - R. WaldemarGrubba - próx. Met. Trapp c/

409,50m' - R$ 50.000,00
Cód. 2357 - Vila Nova - cl 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 acerta pare.
Cód, 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto c/445m'
Entrada de R$ 15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC-41 3 - Km 10 - c/ 49.872,00m' - R$
40.000,00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata c/

135.000,OOm' - R$ 50.000,00

GALPÕES

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

VENDAS
. APARTAMENTOS

ceé. 3001 - Ed. Eldorado - Centro - suite, 2
quartos, semi-mobiliado - R$ 65.000,00 -

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

R$ ·90.000,00 s/ acabamento final
Cód. ,3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.000,00 + financ.
Côd. 3029 - Ed. Agata - Novo c/ suite, 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 suite + 2 qtos,
sacada com churrasqueira. Entrega em

dezembro/99. - R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwc,
c/ garagem - R$ 53.000,00

•
Cód. 3034 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, c/
garagem - R$ 55.000,00 - aceita casa de
menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2
quartos, 2 bwc,' c/ garagem - R$ 53.000,00
Côd. 3040 - Centro - Suite, 2 quartos, dep.
empregada, novo - R$ 80.000,00

'

Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3
quartos, salas c/ sacada, 2' vagas garagem,
Cód. 3172 - Ed. Dâmaris - 1 suite, 2 quartos'
- R$ 45.000,00
Cód. 3253 - Ed. Hortência - 3 quartos, sacada
c/ churrasqueira, garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite,
2 qtos .: R$ 40.000,00
Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suite + 2
qtos - R$ 32.000,00 + pare.
Cód. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova
NOVO - 1 suite + 1 qto - R$ 54.000,00

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

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - c(120m2, 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - c/ 280m', c/ suite, 2 quartos
- R$ 150.000,00 .'
Cód. 1016 - Centro - cl 331 m', c/ suite + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1020 - Centro - c/ 299m', suite + 3 quartos
- R$ 83.000,00
Cód. 1022 - Centro - c/150m', c/ 4 qtos - R$
90.000,00
Cód. 1024 - Centro - c/ 176m', ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1029 - Centro - próx. Angeloni - cl 3 quartos
- R$ 80.000,00
Cód. 1072 - Amizade - cl 200m2, cl suite, 2 quartos,
terreno cl 1 .140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1073 - Amizade - casa nova c/ 150m', suite
+ 2 qtos - R$ 75.000,00
Côd. 1128 - c/150m', cl suite + 2 qtos - R$
80.000,00
Cód. 1131 - Centenário - cl 140m', 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1177 - Czerniewicz - cl 170m2, sobrado riovo
cl suite + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1200 - Figueira - cl 1 DOm', cl 3 qtos, cozinha
mobiliada - R$ 45.000,00
Cód. 1201 - Figueira - casa mista cl 3 qtos - R$
20.000,00 ,

Cód. 1212 - Jaraguá Esquerdo - c/ 90m2, cl 3 qtos
- R$ 32.000,00

'

Cód. 1214 - Nova Brasília - cl '230m', c/ suíte, 2
quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1221 - dguá Esquerdo - 3 suites, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1222 - jguá Esquerdo - 1 suite + 2 quartos -

R$ 49.000,00. ,

Cód. 1076 - Champagnat - d 303,00m2, suite + 3
quartos, dep. empregada, salas conjugadas - R$
75.000,00 + financiamento

'.

Cód. 1352 - Vila Nova - cl 376m', c/ suite, 2 qtos,
,

piscina - R$ 240.000,00
.

Cód. 1353 - Vila Nova - cl suóte, 2 quartos, cl
piscina - R$ 100.000,0'0
Cód. 1356 - Vila Nova - cl 246m', cl 4 quartos -

R$ 65.000,00
Cód. 1985 - Guaramirim - 3 qtos, 2 bwc, terreno
com 1.250m' - R$ 90.000,00

'

Cód. 1984 - Corupá . c/ 298m', c/ suite + 2 qtos
- R$ 115.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1986 - Guaramirim - lateral da Rua 28 de
Agosto, c/ 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, cl 975m2 - R$
280.000,00
Cód. 2014 - Centro - 421 m' - R$' 25.000,00
Cód. 2072 - Amizade -·'20.570m' - R$ 150.000,00
Cód. 2093 - Vila Lalau - R. Bemardo Dombusch. cl
421m' - R$ 37.500,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.01Bm' -

R$ 150.000,00

I
I,

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

CENTRO - c! 170m2,.3 quartos + 2 bwc -

R$ 80.000,00

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

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

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

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

BARRA - c/31-4,56m2, cl suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 130.000,00

FIGUEIRA - cl1 05m2, suíte + 2 quartos -

R$ 55.000,00

RIO MOLHA - cl 270m2, suite + 3 quartos,
churrasqueira, piscina - R$ 96.080,00

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

Cód. 5000 - Centro - c/290m' - R$ 55.000,00

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

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

parcelas
Cód. 4004 - Gentro - Ed. Market Place - 42 andar- 44,59m'
+ garagem - R$ 35.000,00
Cód: 4010 - Centro '- ao lado Bco Brasil- CentroComercial
cl7salas- R$350.000,00
Cód. 4020 - 'Centro - Térrea cl 117m' - R$ 90.000,00
Cód. 4041 - Edl Dâmarys - rua Roberto Ziemann -- apróx,
1 DOm', com 1 bwc - R$ 35.000,00

CHÁCARAS
Cód. 4203 - Nereu Ram'as cl 120.000,00m' - casa alv. cl
60.00mts - 2 Kms da BR-280 - R$ 35.000,00

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

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
GÓd. 605 - Casa de alv. c/ 18 cômodos - ideal para fins
comerciais - Próx. Angeloni - R$ 650,00
Cód. 607 - Casa alv. cl2 quartos, 2 bwc's - fundosWeg II

-R$350,00
Cód. 610 - Casa cl 3 cômodos - próx. Prefeitura - R$
130,00
Cód. 612 - Casa madeira cl 3 quartos - Próx. Angeloni - R$
220,00
Cód. 613 - Casa mista cl 3 quartos - Próx. Malwee - R$
250,00
Cód. 614 - 'Casa de alvenaria cl 3 quartos - Centro - R$ 500,00
Cód. 615 - Casa de alveriaria c/ suite, 2 quartos- Próx.
Escola Cristina Marcatto - R$ 450,00

Apartamentos.
Cód. 622 - Apto cl suite, 1 qto, - Próx. Posto Mime da

Reinaldo Rau, R$ 280,00
Cód. 617 - Quitinete cl 1 qto - Prox. Breithaupt da Rua
Reinaldo Rau - R$ 200,00
Cód. 623 - Apto. cl2 qtos» dep. Empregada no Res. Vaira .

-R$350,OO
Cód. 627 - Apartamento cl2 quartos - Res. Maguilú - R$

250,00
Cód. 630 - Apto. c/2 qtos, no.Res. Floresta - VHa Lenzi

R$280,00
Cód. 632 - Apto. cl 3 quartos - inicio do Jaraguá Esquerdo
-R$3oo,00
Cód. 634 - Apto c/2 qtos + dep. Empregada no Ed. Jaraguá
- R$3oo,00
Cód. 635 - Kitinetes no Ed. Marquardt, a partirde R$l80,oo
Cód 644 - Apto cl 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 comI. cl 30m' - estacionamento próprio
- Center Foca - RS'300,00
cse. 666 - Sala comI. cl 200m' - Próx. Weg II - R$
520,00
Cód. 667 - Sala comercial c/ 1 DOm' - Próx. Ed. Isabella
- R$ 380,00
Cód. 671 - Sala comI. c/250m' (incluindo mesanino) na
R. Bernardo Dombusch - R$ 800,00
Cód. 683 - Salas comi c/SOm' na R. Jorge Lacerda, a

partir de R$ 180,00 ,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

.

· .

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

·Rua Padre Francken, 253

-Ehgetec" Engeteo
.

VENDE
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I',
• 1 - CENTRO
: Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privllepiada do centro da cidade •

: - (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 100.000,00
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

• 2-CENTRO

: Apto Edif!cio Jguá c/3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco, •

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

·
.

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

• 3-CENTRO'
.

: Terreno com 3.400,00m2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica Raboch,
•

: R$ 220.000,000
. . . . . . . . . . . . . . . \' . . . .. .

: 4-CENTRO
• Apto no Ed. Minner' contendo 3 quartos em frente ao "Foto Loss" (sem garagem) - R$
: 45.000,00

: 5 - CENTRO

: Apto. Ed. Isabella, com 1 suíte + 2 quartos, 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
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

"

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

• 7 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTE

: Terreno próximo City Figueira/Bruns - em frente a Lanchonete Ortiz preços a partir de R$
•

: 15.000,00 à R$ 20.000,00
. . •

: . . . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . .
.

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

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

• 40.000,00
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
·

-

• 9 - SÄO JUDAS
: Casa em alvénaria na Rua Joaquim Francisco de Paula nº 852, cl 3 quartos e demais dep.
: - R$ 45.000,00
, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '. • • • • • • • • • • • • • • • ,e • • • • • ,

: 10-ÁGUAVERDE/SÄOJUDAS
: Terreno com área de 4p6,20m2 - Localizado na rua Ricardo Green no valor de R$ 16.960,00 •

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

: 37.000,00
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' . . .

•

12 .. RUA JOINVILLE
• Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalmar, próxima sede nova da APAE, terreno com •

• 890,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,OOm2 constituído de salas comerciais e um •

•

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

: 13 .. GUARAMIRIM

: No bairro Caixa D'água, em frente a fundição da Weg. Preço R$ 4.500,00 à vista ou condições •

• a combinar.
:. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. .' � !
• 14 - GUARAM IR IM
: 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) •

•
1 • • • • • • '. • • • lo • • • • • • • • • • I· • • .'. • • • • • • • • • • • • • • • • �

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

: Usar "FGTS". Preço R$ 10.000,00 entrada + 60x R$ 239,00
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
• 16 - AMIZADE
: Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio Residencial •

: Amizade - Totalmente quitado -

: Valor R$ 38.000,00
............................. '.. . . . . . . . . . . .

__
:

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

• •••••••••••••••••••••••••••• o' •••••••• ',' • " ',' ••••••••••••••

: 18 - BARRA DO RIO CERRO

: Sítio próximo a Malwee, com 170.000,00m2 - valor R$ 90.000,00
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• o, • o, • • • • ..

• 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

20 - BAEPENDI
• Casa mista com 90,00m2 localizada na Rua José l\t1a:rcelino Müller, nº 30, no valor de R$

•
45.000,00

•

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

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

: 20.000,00
•

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

22 - VILA RAU
• Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 saras. lavabo, suíte com hidro, 2 quartos,
• bwc social, copa, cozinha, lavanderia e garagem - R$ 75.000,00 (Negociável)

.

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... '.
•

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

• 15,60m para Rua Max Wiliein, medindo aprox. 1.000,OOm2, contendo um galpão e um

• sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'

• 24 - VILA LENZI
• Terreno 420m2, preço: R$ 13.000,00
· .

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• o • • • • • •••••• '.
• 25 - VILA LENZI

Casa em alvenaria com 170m2 em terreno com 678,50m2, na Rua Vitor Rosemberg nº 295
- R$ 69.000,00

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

• 26 - VILA LENZI

Terreno próximo à Weg I com frente em 39,67 metros para Rua Venâncio da Silva Porto,
• com área total de 1.724,75m2 - R$ 65.000,00 - em condições
· .

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . \

27 - VILA LENZ!
• Casa em alvenaria, com 70,00m2, localizadana Rua Francisco Zacarias Lenzj n° 500 no

• valor de R$ 31.000,00
.. • • • e- • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • •

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 2º piso, localizado ria Rua Esmeraldina Junckes Klein,

: nº 203 - Preço: R$ 90.000,00
ti' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

• 29 - VILA LENZI

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

..... "

•

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

. .. . . . . ..

: 31 - JARAGUÁ ESQUERDO
• Casa de alvenaria com 190m2, em terreno de 465m2, na Rua Olívia Chiodini Pradi, 34 - Valor

R$ 60.000,00

•

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

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

qtos e demais dependências - R$ 65.000:00
· ..

'

.

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,'" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o, ••••••••••••••••••

·

· 34 - JOINVILLE - Área Rural
· Fazenda, com 11.000.000,OOm2. Vale com 4,5 Km (aproximadamente) cortado ao Centro pelo Rio:
·

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

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

·
-

.. � '
' ' .
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APTOS
EM

,.,

CONSTRUÇAO,

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto; esquina com

Clemente i 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 ds

constução de R$ 1.252,78
- Salas comerciais executivas,

. em diversos tamanhos, com
preços a partir de: Entrada R$
20.713,60 e parcelas de R$

518,71.

Residencial Amaranthus Rua
Adolfo Sacari - Lateral da Rua

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

306,00m2, com suíte + 2 quartos,
dep. empregada completa, e
demais dep., c/2 vagas de

garágem. Edifício com grande
área social (piscinas térmicas,

.

salões de testas, sala de jogos,
quadra de esportes, quiosques)

Valor: R$ 125.000;00 sem

acabamento interno.

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. Ent.
a partir de R$ 21.154,57 +

parcelas a partir de R$
767,56 corrigidas pelo Cubo

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

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$
30.398,55 e assumir parcelas
de cdndomínio 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
(c/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. Dianthus - Rua Marina
Frutuo'so esq. com Ângelo

Schiochet:
Apto 604 e 303 - cl 214m2 -

suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira, dep. empregada,
2 garagens, salão de testas,
piscinas - Preço total incluindo
acabamento diferenciado - R$

125.000,00

Residencial Amaryllis, Vila
Nova - Aptos novos com

sacada cl churrasqueira, 1

vaga de garagem - suíte + 1

quarto e demais dep., R$
56.000,00 -.suíte + 2 quartos e

demais dep.,- R$ 66.000,00

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

cozinha, bwc, área de serviço,
1 vaga de garagem, prédio COI'Tl

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

Vila Lalau - R$ 47.500,00

Casa em construção - Bairro
Vers.ailles - R$ 26.000,00

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

80.000,00

Casa em alvenaria - .Rua 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

Apto cl 2 quartos
e demais dep. -

Rua Marina
Frutuoso 909 -

Centro - R$
53.000,00

CREC11873.J

TERRENOS
Terreno cl 43.689,00m2 - Rua

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

Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros
da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de
102.752,00m' - Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto Cidade II
- 2· terrenos na Rua Guilherme H.

. Emmendóerfer, próx. ao Colégio
Julius Karsten -. R$ 15.000,00 cada.
- ;2 terrenos cl área total de 804,ODm'
- Lateral da R. Bertha Weege, em

frente Colégio Antônio E. Ayroso -

R$ 7.000,00 (cada um).
- Terreno cl 450,00m' - Loteamento
Versailhes - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lateral da
José 1. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$
10.500,00
- Terrenocl21.000,00m'- Barrado Rio
Molha, a 500 mettos da gruta - R$
25.000,00
- Terreno cl364,00m' - R. Erich Sprung
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cl 510,00m' - Lot.
Renascença - R. Pref. José Bauer - Vila
Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m2 - Lot. Renascen-ça
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- 1 terreno com 550,00m' - na Rua
Martin Sthal, próx. ao fórum - R$
42.000,00
- 2 terrenos - Rua Centenário (esquina)
- R$ 15.000,00 cada

.

- Terreno cl 378,00m' - 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 497,6811'1' - Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo -

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

R$ 35.000,00

LOCAÇAo/APTOS/
CASA$/SALAS

- Apto.cI 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
Nelsón Nasatto - Centro.
- Salas comI. em diversos locais.
- Apto. cl 2 quartos, 2 bwc's e demais
dep. - Rua Eleonora Salier Pradi, 307
- Ed. Antúno
- Apto. cl 2 qtos e demals dep. - Rua
Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster

(Fundos do Angelóni) - Centro
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep.
- Rua Barão do Rio Branco - Ed.
Schiochet
- Apto 1 quarto e demais dep. - Rua
Guilherme Hering 70, Ed. Erica
- Apto cI,2 quartos e demais dep. - R.ua
Preso Epitácio Pessoa; 421, Ed. Emille
- Apto cl 2 quartos e demais dep. - Rua
25 de Julho, 170, Ed. Alberto
Marangoni (perto Posto Mime) - Vila
Nova
- Apto no Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. cl Angelo Schiochet, d
suíte + 2 quartos, dep. empregada e

demais dep. (sacada clchurras-queira.,
2 vagas de garagem), pré-dia com

salão de festas e piscina.
- Aptos no Cond. Res. Amaryllis - Rua

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

demais dep., sacada cl churrasqueira,
garagem e box pára depósito.
- Sobrado em alvenaria cl suíte + 2

qtos, dep. empregada completa, e

demais dep. - rua Canoinhas, 71 .

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

A_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88"14

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC
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Crecl 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRiAS LTDA,

Barra - cl 58m2 - 3 dorrn, - t.to. Ouro Verde -

R$ 19.000,00

3..

"·

F
l�:

.....

1'
ITAIVAN REPRESENTAÇÕES

,

IMOBILIARIAS LTDA .

5136
CASAS DE ALVENARIA

Ret. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
- RS 160.000,00 - Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - c/256m2·1 suíte + 3 dorm., 3salas,
piscina- RS 95.000,00
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 darm. próx. ao Theilacker
. RS 28.000,00

.

Ref. 1353 - Próx. Acaraí - d 260m2 - 1 suíte + 2 dorrn. - RS
130.000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz - cl 234m2 - sobrado comercial e
residencial - RS 85.000,00
Rei. 1406 - Vieiras· c/124m'· RS 23.500,00+ linanc. RS
103,00 p/ mês -19 anos (S.O. 11.400,00).
Ref. 1423 - Czerniewicz - c/124m' - 3 dorm. - RS 27.000,00
+ linanc. RS 526,00 p/ mês - 10 anos
Rei. 1430 - W. Rau - c/160m' - Lto. Renascença· RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00 - 14 anos
Rei. 1433 - Amizade- c/170m' - 3 dorm.· RS 40.000,00 +

finane. - 8 anos RS 109,00
Ref. 1434 - Amizade - Lot. Champagnat - c/240m2 -i suite
+ 2 dorrn.> RS 82.000,00+ linanc.RS 1.300,00 - 8 anos.
Ref. 1453- Nova Brasília - c/260m2• c/ piscina- 3 dorm.
+ 1 suite- RS105.000,00
Rei. 1455 - Tila Schuber- c/100m' -1 suite + 2 dorm.· RS
16.000,00
Rei. 1467 -João Pessoa - c/140m'- 3 dorm . .- RS57.000,00
Rei. 1469 - Amizade - c/100m'· 1 suite, 2 dorm. - RS
27.000,00
Rel.1472 - JguáEsquerdo - c/141m' - 3 dorm. - RS
35.000,00 + financ. CEF - 8 anos - RS 225,00· (S.o. R$
14.800.00).

.

Ref. 1474 - Centro - cl 268m2• 1 suíte + 2 dorm. - RS
150.000,00
Ref. 1489· caerníewlca . cl 104m2• 2 dorm.· terreno cl
596m'· RS 35.000,00
Ref.1491 . Estra-da Nove . próx. Rodeio· cl 70m2 (em
construção) - 3 dorm. - R$13.000,OO
Ret:1494 - W. Rau - x/141,39m' - suíte + 2 dorm. - RS
70.000,00

.

Ret. 1496- Rio Molha - 1 casa cl 80m2 + 1 casa cl 63m2
- terreno c/45.333m' - RS 58.000,00
Rei. 1497 - Vila Rau - c/-IOOm' - I suite, 2 dorm, - RS
9.000,00 + linanc. HSBC - RS 374,00 . 20 anos
Rei. 1505· Centro- c/260m'· suile + 3 dorm. - RS 83.000,00
Rei. 1513· Jguá Esquerdo ·c/209m'- 5 dorm .. 2 bwc, dep,
empreg. c/ bwc- RS 24.000,00 + financ. RS 311,00 - 12 anos
Rei. 1516 - Jguá Esquerdo - c/18011)' - 3 dorm. - RS
30.000,00
Ref. 1517- Amizade· d230m2• 3 dorrn. terreno c/420m2
· RS 18.500,00 + financ.
Ref. 1522 - Czernlewicz . c/203,92m2• 2 suítes- 2 dorm.
- RS 140.000,00
Rei. 1524 - Vila Nova - cl221 me - 5 dorm. - 2 bwc - RS
65.000,00
Ret. 1531- Amizade - d 150m' - suite + 2 dorm. - RS 95.000,00
Rei. 1534 - Vila Lenzi - c/85m' - 3 dorm. - RS 32.000,00
Ref. 1535 -Hha da Figueira· cl 248m2 -1 suites + 2 dorm.
-terreno c/l.200m' - RS 110.000,00
Rei. 1543 - Vila Lenz! - c1.50m' - 3 dorm. - RS11.000,00 +

finane.
Ref. 1544· Vila Lalau - c/115m'-3 dorrn., terreno c/490m'
· RS 55.000,00
Ref. 1547- Czer:niewicz· cl 120m2• suüe + 2 dorm. -

terreno c/435m'.. RS 55.000,0.0
Rei. 1548 - Rua Joinville (lateral) - c/98m'- terreno c/
525m' - RS 40.000,00
Rei. 1551· Barra C/58m'· Lto. Ouro verde- RS19.000,00
Rei. 1552 - Amizade - t.to. Chàmpagnat - sobrado (em
const.) c/200m'· 2 suites + 2 dorm. - RS.145.000,00
Ref.1553- Rio Molha· cl 96m2. próx. Gruta- 3 dorm.·
terreno c/500m' - RS13.000,00
Rel.1554 - Vila Lalau- c/180m" 5 oorm., 3 bwc, terreno
c/420m' - RS 55.000,00

.

Rel.1556-lIha da Figueira -c/som-- 3 dorm. - RS25.000,00
Ref. 1557 - Vila Rau· C/90m2• 3 dorm:· terreno c/845m2
- RS 22.000,00 + financ. 21 anos- RS143,00
Rei. 1563 - Vila Nova· c/140m'· suite + 2 dOIT11. - RS 75.000,90
Ret. 1565- centro- c/239, 19m2• 3 dorm., 2 bwc, terreno
c/560m' - RS 160.000,00
Ref. 1566·· Centenário - sobrado c/350m2• suite + 2 dorm.
- RS100.000,OO
Ref. 1568- Cen'tro· cl 140m2 - 4 dorm.· 2 bwc - terreno c/
55Bm' - R$130.000,00
Ret.1571·Guaramirim-c/110m2·-2dorm.·todamurada
- RS 26.000,00
Rei. 1580 - São Luiz c/100m' - 3 dorm. - RS 30.000,00
Rei. 1587 - Vila Lenzi c/149m' - suíte + 2 dorm. - AS
50.000,00
Ref. 1594 - Amizade c/120m2 - suite + 2 dorm .• terreno c/
385m' - RS 55.000,00

. LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A· 63 - Apto cl 156m2 - em cima da Brus Malhas, 3
dorm.,2 bwc, dep. empreg. - RS 350,00

-�

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

CASAS
Ref. B - 66 - Casa alv. d 70m2 - Centenário - 2 dorm . RS
250,00
Rei. B - 67 -Ilha da Figueira - c/108m' - 3 dorm - R. Campo
Alegre, 272. - RS 280,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C - 6 - Centro Médico Odontológico - Centro - cl 70m2
· RS380,00
Ref. C - 24 - Baependi - R: Adélia Fischer, 711 - cl 160m2
- 2 bwc - RS 600,00

APARTAMENTO
Ref. 4080 -Ed. Dámarys - Czerniewicz - 1 suite + 1 dorm.
- RS 40.000,00
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suite + 2 dorm. - Czerniewicz

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
. c/103,95m" RS 48.000,00
Rel.4101 . Ed. Verona- 2 dorm.. Czemiewicz - RS35.000,OO
Ref.4106 - Ed. Juliana ·Centro -1 suite+2 dolT11:-RS52.000,OO
Rei. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi· c/147m'
- 3 dorm. - RS 48.000,00 ;

Ref. 4110 - Aptos. cl 1 suite + 2 dorm. - Czernoewicz·
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a combinar) .

Ref. 4114 - Ed. Hortência - Nova Braaília- cl 142m2. 3
dorm. - 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. R$ 27.000,00)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - cl ·198m2 . 50 andar-
2 garagens· RS 105,000,00 (mobiliado)
Rei. 4126 - Ed. Amizade - Amizade· 3 dorm.· RS 15.000,00
+ linanc. CEF 15 anos RS 370,00- (S.O. RS 28.000,00)
Ref. 4127 - Ed. Dämarys - Czerniewicz· cl 110m2 -suíte
+ 2 dorrn. - 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 - cl 145m2,
suite + 2 dorm., 2 bwc - RS 55.000,00
Rei. 4141 - Ed. Mathedi - Nova Brasma - 3 dorm .. RS '

37.000,00
Rei. 4144 - Ed. Vila Nova c/89m' - 3 dorm. - RS 20.000,00
+ financ. RS 540,00 - 10 anos
Rei. 4148, Ed. San Raphael- Nova Brasilia - c/70m" 3
dorm. - RS16.000,00 + tlnanc. RS 322,00 - 18 anos
·Rel. 4150 - Ed. Fragata - Jguá Esquerdo - c/90m' - suite
+ 2 dorm. - RS 21.500,00 + ttnenc.

.

Rei. 4153 - Res. Águas Claras· Vila Hau- c/50m' - 2
dorm.· RS 9.000,00 + linanc.

SALASCOMERCIAISfOUTROS:
Ref .._,3023 - Estrada Garibaldi � chácara cl 184,BOOm2-
casa alv. - água corrente- pastagem - rancho - a 13km do

centro - RS 75.000,00
Ref. 3024- Chácara cl 4'O.OOOm2 - Corupá - casa, rancho,
pastagens - RS 18.000,00
Rei. 5015 - Sala comi c/61m'- Centro - Ed. Chiodini·

Calçadão - RS 28.000;00
Rei. 5017 - Sala comi c/29m' - Vila Nova - Cond. Ed.
Alberto Marangoni· RS12.000,00
Ref. 7008 - Estra<!a Nova- 1 galpão (inacabado) c/320m'
+ 1 galpão (pronto) c/200m' - RS 25.000,00
Ref. 7010 - Galpão alv. cl 144m2 - semi acabado - Nereu
Ramos - RS 15.000,00

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
Rei. 2030 - c/288m'· São Francisco do Sul- RS 6.500,00
Ref. 2038 - Penha - Terreno cl 5.257m2• ao lado do Beto
Carrero· RS 20.000,00
Rel.2163 - Enseada - c/312,50m" RS 7.000,00
Rei. 2185· Barra Velha· c/280m' - RS4.000,00 (parcela)
Rei. 4133_- Florianópolis - Edif. Res. Itambé - apto c/60m'
- c/ mobilia- RS 38.000,00
Ref. 4140 - Ed. Caprisorrsnto- Praia ltapema - c/50m2-
semi-mobiliado· RS 16.000,.00

CASAMISTA
Rei. 1549- João Pessoa - c/116m'- 3�orm. RS 27.000,00.
Rei. 1574 - Rio Molha - c/ B6m'· 2 dorm .. R$10.000,00
Ref. 1589 - Santa Luzia - cl�dorm. -terreno d 450m2 - RS

11.000,00

TERRENOS
Rei. 2130 - C/1.940m'· Vila Lenzi - R$ 90.000,00
Rei. 2147 . 7.805m' - Centro - Próx, Kolhach - R$ 195.000,00
Rei. 2150 - C/450m'· Em Iren te ao Salão Amizade - RS
7.000.+ 12 x RS 584,00
Rei. 2155 - c/618,30m'- Lot. 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 RS 1.207,00
Rei. 2195 - c/560m' - Lto. Campo Sampiero - RS 19.500,00
+ 16 parcelas de RS 349,24
Rei. 2199 - c/729m' - Trevo Weg 11- Rua Joinville - lugar
alto, plano - R$ 38.000,00 saldo parcela até 24x
Rei. 2213 . c/450m" Schroeder 1- RS 5.000,00
Rei. 2214 - c/562m' -Hha da Figueira - RS 8.000,00
Rei. 2218 - C/688,50m' - Lto, Sto. Antonio - RS 9.000,00
Rei. 2221 . C/569,68m' - Centro - RS 25.000,00
Ref. 2224 - c/392m' - Lot. Centenário - RS 18.000,00
Re.t. 2228 - cl 500m2 - Nova Brasllia - próx. Móveis Gomes
- RS 53.000,00
Rei. 2232 . C/450m'· Schroeder - RS 3.000,00
Rei. 2233 - C/642,53m" Czerniewicz· RS 27.000,00
Ref. 2237 - c/439m' - Lto. çentenérlo - RS 7.000,00 + finane.
Rei. 2238 - c/2.598, '5m'· Três Rios do Sul- RS 25.000,00
Ref. 2240 - d 486,33m2 -Ilha da Figueira - Lto. Divinópolis
- RS 13.500,00
Rei. 2242 - c/471,96m" Vila Nova - RS 25.000,00
Rei. 2246 - c/465m' . Ilha da Figueira - Llo.Piazera I - RS

,

9.000,00
Rei. 2247 - c/604m' ·lIha da Figoeira >RS15.000,00
Rei. 2248 - c/2.475m' - Vila Lenzi - RS17.000,00
Rei. 2250· c/319m" Amizade· RS10.ooo,00
Ref. 2252 - c/400m2 -Ilhada Figueira - em frente Indumak
- RS 19.000,00
Rei. 2253 ·c/448m'-São tuíe- Llo.lmperador- RS10.ooo,00
Rei. 2254 - c/450m' - Chico de Paula - próx. Menegolli
lndirstrial- RS 5.000,00
Rei. 2257 - c/3.5OOm'- Barra - próx. Seminário- RS125.ooo,OO
Ref. 2260· c/816m" Vila Nova- RS 55.000,00
Ref. 2268 • cl 900m2. Centro, pronto para construir -

Schroeder· R$12.000,00
Ref. 2273 - cl 343.m2• João Pessoa- tto ltapocuzinho - RS
12.000,00
Ref. 2274 - c/355m2 - Jguá Esquerdo- c/ Casa alv. até laje
. RS 17.000,00

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

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

Ilha da Figueira - cl 111 ;56m2 - 3 dorm.'- 2
bWG- UO. Bruns - R$ 59.000,00

Centenário - cl 350m2 - suíte + 2 dorrn. - R$
100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMUNICADO

Vende-se casa com 3 dormitórios, garagem e demais dependências, com
sala comercial anexa.

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

Telefone: 371-2153

CORREIO DO POVO -Anuncie já, 370-8649

APARTAMENTO '501

VEN DE-SE

APARTAMENTO COM 306,71m2
• Suíte Masterc/ banheira de hidromassagem
• Dois Quartos
• SWCSocial
• Sala Estar/Jantar
• Lavabo
• Sacada com Churrasqueira.
• Cozinha
• SWC de serviço
• Dependência de empregada
• Lavanderia
• Duas Vagas de garagens
• box para bicicletas e armários individuais na

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de testos/loqos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de com.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque
• Circuito interno de TVcom câmara na

portaria
• IIUminaçâo de hall social e garagem com

sensor de presença
• Dois elevadores
• Garagens para visitantes

. • Ampla área verde com ajardinamento

CONDiÇÕES DE PAGAMENTQ:

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

VENDAS:

Oxx47-371-8814

GRACE GOEMANN JIMINEZ GARCIA - ME
End.: Rua José Dequech, 90, Centro

Guaramirim, SC, 89270-000
CNPJ: 85.341.592/0001-68

INSCR. ESTADUAL: 252.494.059
BLOCOS EXTRAVIADOS:
MODELO 01 SÉRIE 01
000.026. a 000.050

MODELO 01 SÉRIE 02
000:151 a 000.175
000.176 a 000.200
000.201 a 000.225
000.276 a 000.300
000.301 a 000.325

Informamos o extravio de cinco blocos
de n.f. série 0-01, nº 01 à 250, e livros
fiscais de entradas' e saídas nº 01, 02
e 03. Ref. aos anos de 1990 a 1992.
Sendo que não se tem uma precisão

de quantas n.f. foram utilizadas,

"Creio em Deus com todas as minhas forças, por
isso, peço a Deus que ilumine meu caminho,

concedendo-me a graça que tanto desejo. "Mande

publicar e'observe o que acontecerá no quarto dia.

PRECE MILAGROSA

Aproveite as

oportunidades que o'
CORREIO DOPOVO

está dando

para você,
Confira as melhores

ofertas da semana

NÃO

FIQUE
SONHANDO

ACORDADO ...

LEIA - LIGUE -

'ANUNCIE
Fone/Fax:

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Diferente de tudo.
.

a qualidade dos materiais, a
fábrica mantém urna

fazenda de criação de gado
na Inglaterra. Essa fazenda
fica.em terreno plano
(evitando que os animais
desenvolvam musculatura) e

não possui cercas de arame

farpado (que poderia causar

ferimentos, deixando
marcas e imperfeições no
couro). Ern outra fazenda,
na Suécia, são plantadas as

nogueiras, das quais se

retira a madeira usada no

painel de instrumentos e

nos revestimentos das

portas. No Brasil, oS-Type
é vendido com motor 3.0

.

V6, que desenvolve 240
cavalos. Esse motor permite
acelerar de O a 100 km/h em
8,5 segundos e atingir
velocidade máxima de 226

km/h. A partir de outubro
do ano 2000, a Jaguar Cars
colocará à venda a versão
com rriotor 4.0 litros V8. Ern

qualquer hipótese, o câmbio
é automático, com cinco
velocidades.

Combinar linhas clássicas
com os padrões de design
contemporâneos foi um dos
maiores desafios dos
estilistas e engenheiros
responsáveis pelo Projeto
do Jaguar S-Type. OS-Type
mantém toda a tradição e a

nobreza que fazem os carros

Jaguar ser símbolos de

requinte em todo mundo.

sensores instalados no pára
choque traseiro. A 1,5, metro
de distância de qualquer
obstáculo, os sensores

acionam urna campainha,
que soa pausadamente. A
freqüência do som aumenta

à medida em que o carro se

aproxima, e amenos de 15
centímetros a campainha soa

ininterruptamente. O
acabamento interno de .

todos os Jaguar vendidos no

Brasil é em couro Connoly,
nas tonalidades bege, cinza
ou preto, e painel com raiz
de nogueira. Para assegurar

Os bancos dianteiros

possuem comandos elétricos
com duas memórias para
regulagem de altura e

distância do assento,
inclinação do encosto e

ajuste lombar. O ar

condicionado tem controle

independente de

temperatura para cada

passageiro, com regulagem

de meio em meio grau. Ao

pisar no pedal do freio com

o motor ligado, as portas
travam automaticamente.
Todas .as funções existentes
no aparelho de som podem
ser selecionadas por meio
de teclás no volante. Essas
mesmas teclas controlam a

função telefone: o motorista

pode conectar o celular ao
som do carro, tendo à

disposição 20 memórias
acionadas por comandos de
voz. Para auxiliar nas
manobras de

estacionamento, o carro tem

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.·

Atendemos linha geral:
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m<:::> ,.,...,.. oe::: n 1-C> I'V'\ oe::: rc:::::CJ n 1- i I

Agente:;:F'
//

Vocf}/ dq, seu veículo

[f��2idrrybS �;r,'eté 3� �ezes com P:������'fi?'as.
.

vruç:ulo, finonçior'hos '�1
.•... ,'";.,9;\i;���uJji�çj$'j�iã;;Miii�:1/e4ea���'

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC Tel. 9Z3-5627 /973-3034 /371-0196

Revendedor exclusivo

Agora, você liga ee Posto Mime

entrega água onde você quiser

a
II j\gua 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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2-VEíCULOS CORREIO DO POVO

FORD

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

gasolina.
Tratar: 370-7166.

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

370-2022

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

Tratar: 370-7166.

Vende-se Verona LX, ano
92. Valor: R$ 7.000,00.
Financiamento em 24 X.

Tratar: 993-0867

FI AT

Vende-se Uno ELX, ano 94,
preta. Tratar: 370-2022.

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

Tratar: 370-2022.

Vende-se ou troca-se

Fusca, ano 78, bom
.

estado, no valor de
. ·R$ 2.000,00.
Tratar: 371-6238.

1

CHEVROLET

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

Chevette Ouro Preto,
ano 88/89, branco,

gasolina.
Tratar: 370-7166.

MOTOS

Vende-se CG, ano 96,
único dono, 13 mil km
rodados, R$.l .800,00.
Tratar: 371-3817 com

Adilson.

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE NOVEMBRO DE 1999

.- _.�

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
FORD
KA 98/99 BRANCA GAS.
KA' 97/98 CINZA GAS.
FIESTACLX 16V 97/97 VERMELHA GAS. GOlMi 99 PRATA
FIESTA 1.0 96/97 BRANCA GAS.
ESCORT 1.8 GL 96/96 VERMELHA GAS. GOL 4 PORTAS COMPLETO 98 AZUL
VERONA 2.01 GL 96/96 BRANCA GAS. PARATi COMPLETA 98· AZUL
VERSAILLES 2.01 GL 95/96 VERDE GAS.
FIESTA 1.3 95/95 BRANCA GAS. PALIO ED 97 BRANCO
VERONA 2.01 GUIA 94/95 BEGE GAS. GOL 97 BORDÔESCORTL 93/94 VERMELHA �LC
VERONA LX 91/92 DOURADA ALC. PALIO ED 97 PRETO
BELINAGLX 88/89 CINZA GAS.

SANTANA 2000 COMPLETO 96 BRANCOBELINA L 88/88
.

PRATA �LC.
PAMPA 90/90 CINZA �LC. PASSAT 9S GRAFiTE
CORCELII 82/83 BRANCA ALC.
CORCELII 79/79 AZUL GAS. GOL 1000 9S BRANCO
JEEP 62/62 AZUL 'GAS. ESCORT HOB B Y 1.0 9S AZUL
GM
CHEVETTE OURO PRETO 88/89 BRANCA GAS. UNO ElX 4P. 94 BRANCO
CHEVETTESE 87/88 VÉ'RMELHA GAS.

ESCORT HOBBY 94 PRATAOPALA COMODORO 86/86 DOURADA GAS.
MONZA HATCH SUE 82/83 BEGE GAS. GOL GL 93 BORDÔ
VW

93
.

VERDEGOLCLl1.8 96/96 PRATA GAS. KADETT

PARATI GLS 1.8 89/89 PRATA ALC. KADETT 93 PRATA
PASS�TSURF 79/79 CINZA GAS.
BRASILlA 77/77 MARRON .GAS.. MONZA 93 AZUL·
FUSCA 1300 68/68 AZUL GAS. SUPREMA CD COMPlETíSSIMA 93 PRATA
FIAT
UNOELX 94/95 PRETA GAS. SANTANA GlS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA
TOYOTA

PARATi CL'1.8 92 BEGECOROLLADX 95/95 BRANCA GAS.

Rua Walter Marquardt, 1.855
APOLO Gl 91 GRAFiTE

GOL Gl 1.8 90 BEGE
Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166 VERONAGlX 90 VERDE

ESCORT XR3 CONV. 89 BORDÔ
SANTANA QUANTUM GlS 86 PRATA

Compre sua
SANTANA 4 PORTAS GlS 89 GRAFiTE

GOL 87 BRANCO

<' CHEVETTE 87 BRANCO

moto com
PRÊMiOCS 86 BEGE

FUSCA 76 BRANCO

NiSSAN MÁXiMA V6 COMPLETA 9i PRETO

Rua: Joinville, ng 3573 - Jcrcguá do Sul: sc

{2®�
de entrada �

.

para 20/12/99T{2�
Brinde

.

prestações

�@D�
fixas

.de combustível

� Ren_ata
RONllA _·--:::Il:_M'otos
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES
.....

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

peç s

ACESSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS
Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi

Fone: Jaraguá do Sul - SC

o F I
Latoaria,
Pinturae

Mecânica,

C I N A NOAMAR I
(IU'flCIiO 2. 110••
372-3210 I 975-0109

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 3,71-3504
371.;.5600

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 27 DE NOVEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO VEíCULOS -3

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc

�
" .._...,
[HEVR[]LET

Marcas Créditos Parcela

Corsa Wind - 2 P R$ 15.257,00 60X dc R$ 294,97

Corsa Sedan Super 4 P -16V ! R$ lK565,00 50X de R$ 445,78
, !1l �

Pick-Up SlO R$ 23.996,00 50X dc R$ 576,19

I I

Astra Sedan GLS 2.0 - 4 P - 8 V
I R$ 32.295,00_�I 50X de R$ 736,33

--��.__ .- - -- -
- - --

_,

J;
,

6
u ...

'-'

�

-

R$ 11.443,00
Pessoa Jurídica - R$ 221,23
Pessoa-Física - R$' 230,52

EMMENOÖRFER Com. de Veículos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aumento de potência e

torque para carros GM
NO V,I D AD ES
-------------------- __

o Smart sem capota
Emmeio a boatos insistentes/ queanunciavam a

,associação daMCC subsidiária da

Daimlerc.Iuysler: com aPeugeotparaproduzir
ummodelopara quatropassageiro�foi
apresentada emFrankfurtuma versão

conversíveldoSmart.Além dapossibilidadede
abaixara capota/ os faróis eagradefrontal têm
estilo-proprio. Omotorde4I cavalospode
chegara 135km/h de velocidademáxima. O
minúsculo carro tem semostrado um fiasco de
vendasnaEuropa/ dandoassim um tirode

misericórdia/ lançandoas versõesCabrioletea
CDI; com injeção direta a diesel.

Difundido nos

EUA com grande
sucesso, o

Blower começa a

chegar no Brasil
como alternativa
ao turbo

convencional,
sendo possível a
instalação apenas
em Astra,
Vectra, Omega e

Suprema de

quatro
cilindros. De
funcionamen to
semelhante ao turbo, esse

sistema se diferencia na

atuação.' Ligado por uma
correia ao virabrequim, o

blower (supercharger e!
ou compressor) consegue
manter uma curva de

o Blower em relação 00 turbo é a pressurização máxima desde as baixas rotações

Estados Unidos, ela
começou a adaptar esse
sistema em diversos
motores. Ségundo os

preparadores, o motor

original da S-10 (2.2 de

1l0cv) atinge 162cv com o

equipamento. A proposta
da Blower Company é
oferecer um acréscimo de

potência em prol da
dirigibilidade, sem a

adaptação extensa que
requer os kits de turbo.
Esse kit, no Brasil, não sai

por menos ele US$ 1,7 mil.'

comumente ligado aos

turbo compressores que,
sendo alimentados pelos
gases de escape,
necessitam de rotações
altas para .que atinjam sua

máxima eficiência. Em
todo caso, o supercharger
ou o turbocompressor
tem a mesma finalidade:
aumentar a potência e o

torque dos motores. No

Brasil, a empresa Blower

Company resolveu
investir nesse mercado.

Importando kits dos

pressurização mais
constante nas

diferenciadas faixas de

rotação do motor,
minimizando, com isso, o
despejo abrupto de

potência às rodas, fato

'"-'''',',''''''-'''I,
'

I
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TERRENO PRÓX.
COND. AZALÉIAS
Vende-se, 17 x

26,20m com

497,63m2,
localizado na Rua
Amabile Tecilla
Pradi, Jaraguá
Esquerdo.

R$ l5.500,00.
Contato pelo.

telefone 371-6310

VENDE-SE
.VIDEOGAME
Sega Satur, semi
novo, em perteito

estado, acompanha
volante controle, turbo

normal originais,
adaptado universal. 35

Cds - R$ 420,00.
.

.

Contato pelo telefone
372-1706, com Renan

APTO. DE
2 QUARTOS
Área do apto.:

113,24m2. Vende
se, no Edif. Aster,
localizado na Hua
Marina Frutuoso nº
909 (próx. Anqeloni),
R$ 50.000,00 com

possibilidade de
fínanc. Contato pelo
telefone 371-9090

I'

II·

II

VENDE-SE APTO. CI 3 QUARTOS
Edífício Vitória Régia, localizado na Vila Lalau (próximo à Marisol

Malhas). Apartamento com área de 111 ,77m2, 3 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, BWC, vaga de garagem coberta, saçada.

Acabamento em massa corrida e piso cerâmico. Valor R$
47.500,00 - com financiamento garantido pela

Caixa Econômica Federal.
Contato pelo telefone 371-1462

TrabalhoTemporárioou Permanente
Consultem nossas taxas imbatíveis

HUMANA URGENTE
,

'.

�.

A HUMANA URGENTE
NECESSITA DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS!

TÉCNICOAGRÍCOLA;
AUXILIARDEVETERINÁRIO;

AUXILIARDE PRODUÇ�O (2°GRAU COMPLETO);
PROFESSORDE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS;

LAVADORDEVEÍCULOS;
.

TÉCNICOQUÍMIco;
CORRETORDEIMÓVEIS;

FUNILEIRO;

CONTADOR;

AUXILIARDEDESENVOLVIMENTO DEPRODUTOS -2°GRABCOMPLETO;

MOTORISTADEBETONEIRA

AÇOUGUEIRO (COMEXPERIÊNCIA);
VENDEDORINTERNODEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO;
VENDEDOREXTERNODEMATERIAISDECONSTRUÇÃO

. (REGIÃO DE BRUSQUE E FLORIANÓPOLIS);
AUXILIARDECOZINHA

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000

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

Moça, 25 anos, comtrabalho
no período da manhã,

procura casa defamília ou

alguémpara dividir aluguel.
Tratarpelo telefone

975-1159

Vende-se móveis usados.

Mudança. Tratarpelo
telefone 975-1159

Vende-se equipamento para
restaurante e lanchonete

completo. Aceita-se carro
>

no negócio.
ValorR$ 5.800,00.
Tratar pelo telefone

975-2364

Vende-se terreno em

. Corupâ. Rua Adolfo Milnitz;
.

lateral l" de Maio.
Tratar pelo telefone

372-3853

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

com 90m2• Lote com ·1 000m2.
Valor da casa R$ 70.000,00.

Contato 376-1232 ou pelo endereço
Rua José Hosá, 330
Bairro Barra Rio Cerro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os

associados da Sociedade Esporte Clube Santo

Antônio, sito à Rua Ricardo. Luiz Floriani - Nereu

Ramos, para Assembléia Geral Extraordinária no

próximo dia 12 de dezembro (domingo) às 9h30 em

primeira convocação, e caso não haja número legal
haverá uma segunda convocação para as 10 horas,
com qualquer número de associados presentes, pará
deliberar sobre a seguinte ordem do dia.
1 ª Prestação de contas, exercício 1999
.2ª Eleição da nova diretoria
3ª Assuntos gerais

Jaraguá do Sul, 25 de novembro de 1999

Eugênio Moretti Garcia
Presidente

Vende-se na Estrada
Ribeirão Grande, uma
chácara (com escritura)

sem morro, com 5 morgos,
casa de tijolos à vista, duas

lagoas, rancho para.gado,
pastagem, campo de futebol
suíço com refletores, casa
de bonecas, parquinho

infantil, toda cercada. Valor

R$ 20.000,00. Tratar na
Rua dos Escoteiros, n° 114 .

Aceita-se carro no negócio,

- Vende-se, próximo ao

ColégioAlberto Bauer,
terreno de 700m2 com casa

mista de 3 dorm., 2 bwc,
garagem + galpão de 90m2

. em alvenaria. Valor R$
28.000,00. Aceita-se veículo
ou terreno no mesmo valor:

Tratarpelo telefone
371-6112

, 'Informamos o extravio de cinco
blocos de N.F .. série D-01, nº 01 a

250, e livros fiscais de entradas e

saídas nº 01, 02 e 03. Ref. aos
anos de 1990 a 1992. Sendo que

não se tem uma precisão de

quantas N.F. foram utilizadas.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aptos Edifício Klein - Rua Barão do Rio Branco,
esquina com Rua Ferdinando Pradi, com 1 suíte,
2 qtos, sala + copa, cozinha, bwe, lavanderia,
garagem, churrasqueira na sacada. e coletiva.

Condições depagamento direto com a construtora:

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

Fone: (047) 372-1594CH:'ve CRECI612-J

VENDE

Aptos em ótima localização central, Rua João
Marcatto, próximo Posto Mimei Reinaldo Rau
com 01 e 02 qtos e demais dependências,'
condições de pagamento direto com a

construtora.

IMOBILIARIA

MENEGOTII

VENDA
CASA EM ALVENARIA

Aptos Edifício Mathedi II, Rua
João Planinclteck - Bairro Nova

Brasília, com 3 qtos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia, garagem, condi
ções de pagamento direto com a

construtora.

Casa alvenaria Ilha da Figueira,
próx. Sociedade Vitória com 2 qtos,
sala, cozinha, copa, bwc, lavanderia,
garagempara 2 carros, com 100,00m2,
terreno com 600,00m2 (casa Ilova) -

R$ 35.000,00 negociável.

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

R. LEOPOLDO

VELOSO, 58 - VILA
LENZI
03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
VALOR R$ 47.000,00

lrnobiliório Menegotti Ltda.

IMÓVEL COMERCIAL

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

VLAOR R$ 45.000,00

Qua Barão do Qio Branco, 553 - 8a1a 1 - Jara8uá do 8u1

Casa Rua Exp. Ewaldo Schart: -

próx. Sociedade Amizade,
alvenaria, com 100,00m2, 2 qtos,
sala, copa, cozinha, lavanderia,
bwc, garagempl 2 carros, terreno
com 450,00m2 - R$ 35.000,00.

Apto. Edificio virginia, Rua
fierdinando Pradi - Centro com 2

quartos, demais dependências - 4°

andar, entrada + financiamento

Casa Rua Emma Ziemann
- Czerniewicz com 1 �uúe
2 qtos, demais dep., com

'

224,87m2, terreno com

624,15m2• Aceita carro,
terreno, entrada + parceÚJ.

e����� ..;;.;..:....::::.._j mento R$ 85.000,00

Casa Vila Rau CO//l

120,00m2 alvenaria, J

suíte, 2 qtos, sala, copa,
cozinha, lavanderia,
garagem, terreno com

420,00m2 - R$ 25.000,00

Terreno Rua Epitácio
Pessoa (emfrente
Alaor), com
1.548,00m2 (18x86),
valor negociável.

TERRENOS
- Terreno loteamemo Iuvencus com 375,00m' - próx. ao centro ndvaloré«
R$ 1'2.000,00 negociável. .

- Lotes residencial Mira/ufa após Malwee, com 325,00';" (l3x25) ell/rada
+ parcelamento .

- Terreno Lot. Versailhes com 605;00m' (/5x40) - R$ 20.000,00
- Terreno Ilha da Figueira com 350,00m', entrada + parcelamento.
- Terrenospróx. a Faculdade - Vúa Rau àpartir de R$ J3.500,00 lIegocUível
- entrada + parcelamento

APARTAMENTOS
- Apto Rua WaldomiroMazureehen. randar com 3 qtos, sala, copa, cozinha,
bwc, dependência, lavanderia, hall entrada, garagem fechada, saead."
com 260,00m', com linha telefônica, ótimopara escritório ou consultório,
Valor negociável
- Casa Rua José Picol/i -Estrada Nova com 119,00111',1 suite, 2qtos,sala,
TV, Coz., copa, bwc, garagem 2 carros, canil, terreno com 450m' - R$
.18.000,00 • Negociável aceita carro, eI/tr. + parcelamel/to, lIegociável

FONE: (047) 371�0031

TERRENO IMÓVEL COMERCIAL

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

R$ 60.000,00 - NEGOCIÁ VEL

CRECI W 550-J

LOCALIZADO
NA VILA
RAU.
ÁREA DE

420,00m2
R$14.500,00

TERRENO

R$ 15.000,00

LOCALIZADO
NO-ÁGUA
VERDE
ÁREA DE

450,00 M2

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

Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 654
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

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

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

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

GIRASSOL IMÓVEIS COMUNICA AOS
,; ,;

SEUS CLIENTES, QUE JA ESTA

ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
,;

RUA CEL� PROCOPIO GOMES DE

OLIVEIRA, 654 - PRÓXIMO CENTRO

EDUCAIONAL CANGURU

LOCAÇAO
• Apartamento térreo, com 3

qUaI10S, sala, cozinha, banhei
ro, garagem, portão eletrônico
- R$ 290,00 mais condomínio,
Rua Leopoldo Jansen, Edi
fício São Miguel -Centro.
• Apartamento com 3

quartos, sala, cozinha, banhei
ro, lavanderia, garagem - Rua

,

João Januário Ayroso - Jguá
Esquerdo - R$ 280,00,s/ cond.
• Casa de alvenaria, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem, toda

murada, com portão em ótimo

estado, nas proximidades do .

CAlC - R$ 270,00
• Casa de ai venaria, com 2

quartos, sala, copa, banheiro,
garagem para 2 carros, toda

murada. nas proximidades da
,

Igreja do Botafogo - Rio Cerro
II

'

• Kitinete na Rua Júlio Petri,
201 - Fundos - Vila Nova, I

quarto, cozinha, banheiro - R$
J65,00

Bairro Vila Nova - proximo sup.

Breithaupt - mobiliada, alto
acabamento - aceita-se imóveis

Rua Marina Frutuoso, 809 - Centro
- 1 suíte, 2 bwcs, copa, cor., sala,

garagem p/ 2 carros, churrasqueira,
cozo p/ churrasqueira, 2 qtos, sala de
jogos, salão de festas, 3 dispensas,
qto de emp., cl bwc, 290.000,00 -

Neg. - aceita-se propostas

Ilha da Figueira - R. Avelil/o

Floriano Borba, 480, lote 14x42,
com casa alvenaria de 143m2, cl 3

quartos, sala, coz., bwc, lavanderia,
varanda, garagem pl2 carros -

Pre o R$ 54.000,00

Casa na rua João Franmer - Bairro
São Luís - R$ 70.000,00, nego

aceita-se apto. centro

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI,8489

, CASAS .

• Casa semi-acabada com 125m2 - alvenaria
com laje - pronta para morar - lote com 380m2 -

Barra do Rio Cerro - R$ 18.000,00 ou entrada mais
parcelas mensais.
• Casa alvenaria com 70m2 - lote com 350m2 -

Bairro Chico de Paula - R$ 16.000,00 ou R$
6.000,00 ent. rnais parcelas.
• Casa mista 95m2 - lote com 420m2 - Bairro
Vila Rau - R$ 20.000,00 ou (pequena entrada +

parcelas)
.

• Casa alvenaria com 80m2 - lote com 434m2 -

Bairro Chico de Paula - R$15.000,00 ou (pequena
entrada mais parcelas)

• Casa alvenaria
.

95m2 (laje). Lote com
340m2 - RuaWalter

marquardt, 2576 -

ótimo ponto comer
ciai R$ 40.000,00
(negociável)

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

menegotti; ótimo
Imóvel - aceita
se carro. R$
18.000,00

Casasde
madeira - próx.
ao Lot. Manfrini
- Iguâ Esquerdo

- R$ 20.000,00

Modelo em Indaial,
lançado no Bairro Vila
Nova.

Entrega - Julho/2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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.

RANCHO
IMOVEIS

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

GUARAMIRIM· SC

ir 373-0283
www.ranchoimQveis.com.br

Cód. 636_- Casa de alvenaria com

103m2 na Rua João Planincheck -

bairro Nova Brasília com 4

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

Cód. 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 llha
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

42?m2 - 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 Tita 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 .corn 160m2 - Terreno com

539m2 - Bairro Vila Rau - R$ 60.000.00.

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

R$60.000,00.

Cód. 01- Casa de alvenaria com

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

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

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

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

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
.

Centro Com.1 Carlos Vasel

Jaraguá do Sul· SC

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

,CRECI 1762-J

Re! 032- Sobrado: 240m2, 1 suíte com

hidro, 3 quartos, 3 salas, 2'bwc, sacada,
copa, cozinha, área de serviço,

.

dispensa, dep. emp., churrasqueira, 2
garagens, piscina - Centro - R$
105.000,00

Re! 036 - CasaAlv.: 160m2, 3 quartos,
2 bwc, 2 salas, copa, cozinha, 3

garagens, varanda - IguâEsquerda
R$ 30.000,00

,n�lI).
• Ref. 016 - Apto.: 74m2, 2 quartos, + dep. próx. ColégioAlberto Bauer - R$ 35.000,00
• Ref, 024 - Apto.: 1 suíte, 2 quartos, + dep. � Jaraguá Esquerdo - R$ 27.001),00 ent. +

finane.
• Ref. 055 - Casa alv.: 256m2, 1 suíte, 3 quartos, + dep. - Rio Molha - R$ 95.000,00
• Ref. 033 - Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, + dep. - São Luís - R$ 60.000,00
• Ref. 022 - Casa alv.: ] 79m2, 4 quartos + dep. - Nova Brasília - R$ 51.000,00
• Ref. 019 - Casa alv.: 130m2, 3 quartos + dep. - Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
• Ref. 082 - Casa alv.: 140m2, 3 quartos + dep. - Ilha da Figueira - R$ 48.000,00
• Ref. 030 - Casa alv.: 120m2, ] suíte, 2 quartos + dep. - Jguá Esquerdo - R$ 45.000,00
• Ref. 090 - Casa alv.: 100m2, 3 quartos + dep. - Ilha da Figueira - R$ 34.000,00
• Ref. 036 - Casa alv.: 160m2, 3 quartos + dep. - Jguá Esquerdo - R$ 30�000,00
• Ref. 014 - Casa alv.: 50m2, 2 quartos + dep .. - Vila Nova - R:$ 16.000,00
.• Ref. 014 -Terreno: 5.000m2 - Rio Cerro I - R$ 70.000,00
• Ref. 037 - Terreno: 463,32m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
• Ref. 009 - Terreno: 407m2 - Jguá Esquerdo - R$ 12.000,00

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

.

JARAGUÁ DO SUL· SC

tl 371-8799 (

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

Bairro Sehroeder I - município de Sehroeder - R$
20.000,00.

Cód, 645 - Terreno com 37.500m2 com 'água e espaço para
lagoa - Bairro Sehroeder I - município de Sehroeder.

R$2Q.000,00.
Cód. '640 - Casa de alvenaria com 179�25m2 - Terreno com

486m2 - Bairro ritá 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).

370-7798

Ref. 075 - VILA RAU - casa

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

Terrenos
Ref 016 - AMIZADE -13.000m2 na

Rua Roberto Ziemann - R$150.oo0

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

Ref 007 - GUARAMIRIM - 368,9 m2
no Loteamento Carolina - R$ 5.000

Ref 074 - NEREU RAMOS - 65.000
m2 na Rua Luiz sarn, com Bananal .

- R$ 180.000

Ref on - NOVA BRAStLiA - 392rl'12,
na Rua José Emmendorfer - R$
25.000

Ret. 008 - FIGUEIRA - Casa de Ref.0s'3. PiÇARRAS - 23.639m2

madeira com 60m2, terreno (77 x 307m) na BR-101 - R$ 30·000

395m2, no Lot. Divinópolis - R$ . Ret.084 - PiÇARRAS - 350m2 no

. 25.440
. Jardim Sereia - R$ 5.000

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(+
finane.). 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.

- 975-182

CONSU.LTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

IMÓVEL,CORRETO É tOM O CORRETOR

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

www.premierimoveis.com.brImóveis

Casas

Ret 004 - RIO CERRO - 1187m2 na

Rua Pe.Aluisio Boening - R$ 10.500

Ret 062 - VILA LENZI- 3814m2 na

'Rua Marcelo Barbi - R$ 65.000

Ref 089 - VILA NOVA - 825rn" em

Lateral Rua 25 de Julho � R$ 25.000

Apartamentos

Ref. 076 - BAEPENDI - Aparta
mento com 1 DOrn", com suíte + 2

quartos, banheiro, cozinha, sala,
área de serviço,. na Rua Fritz

Bartei, Edifício· Reinaldo Bartel -

R$ 12.000 + tinane. ou troca

Ret. 103 - BAEPENDI- Apaita
menta com 1 DOrn", com suíte + 2

quartos -R$ 4.000 .entrada +

assumir financiamento

Salas Comerciais
Ref. 073 - NERElJ 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 Aridré
Voltolini - R$ 40.000 ou troca

Ret. 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

Ret. 072 - VIEIRAS - Casa mista
com 120m2, terreno 16.850m2,
na Rua Manoel F. da Costa, - R$
'35.000

Ret. 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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Wllmobiliária Jardim·

� Jaraguá Ltda.cREcIW572-J
OFERTA DA SEMANA

VENDAS
> 01 - 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 c/.1 suíte + 2 quartos,
2 salas, garagem pl 2 carros, churrasqueira e piscina - R$
68.000,00
> 03 -JOÃO PESSOA - (5) - 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. AMARILlS, 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 c/3 quartos + dep. empregada
cl garagem - Av. Mal. Deodoro - R$ 48.000,00
> 08 - JARAGUÁ ESQUERDO - Lo\. 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 1.200m2 (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
> 01 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARYLLIS - 1 suíte, 2 dorm. cl
garagem - R$ 350,00
> 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 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - 1 suíte + 1 dorm. - cl

garagelT) - R$ 300,00
> 05 - CENTRO - ED. JACO EMMENDOERFER - 1 suíte + 2
dorm + dep ". cl 180m2 - R$ 350,00
> 06 - CENT'RO - APTO - ED. PICOLI - 3 dorm. cl garagem - R$
350,00
> 07 - CZERNIEWICZ - CASA MISTA - Próx. Pama - 3 quartos, 2
bwcs, cl garagem - R$ 280,00
> 08 -ILHA DA FIGUEIRA" CASA MADEIRA- próx. Figueirão - 3
dorm - cl garagem - semi-nova - R$ 230,00
> 09 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4
salas + dependências - R$ 800,00
> 10 - CENTRO - APTO. - SOB IMOB. JARDIM - suíte + 1 dorm.
- si condomínio - R$ 330,00
> 11 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suíte + 2 dorm. + dep.
- R$ 430,00

.

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

Já notou que' só é Ilennibroldio

quelín é V�SICO?

TE MOMENTO VÁRIAS

SSOAS PROCURAM

PELO SEU PRODUTO

ANUNCIE
370-7919 370-7944

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

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

I
TERRENO de 1.540m2 - Rua Amazonas -

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

I CASA MISTA ;::S��m2 - .Ru a 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 - RuaHorácio

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

I
IV - Lote n" I 58 - R$ 20.000,00

I_ LOTEAMENTOS
FINANCIADOS

.1
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE
SÃO CRISTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT
RESIDENCIAL FlRENSE 1

Informativo
Imobil iário
AIJS

No dia 18-11-99 ocorreu a

última reunião da Diretoria

para o ano de 1999.
Retomando as reuniões

mensais de trabalho no

dia 16--02-2000.

Encontram-se a disposição
dos associados a versão

preliminar da agenda 21 de

Jaraguá do 'Sul, para
apresentação de sugestões

até o dia 16-01-99.

A festa de final de ano

agendada inicialmente para
o dià 04-12-99 prorrogada
para o dia 11-12-99, no
mesmo local e horário.

VARIG RIO-SUL NORDESTE
CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS
Entrega expressa

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

BELO HORIZONTE - MG
BRASíLIA - DF

RIO'OE JANEIRO - RJ
SÃO PAULO - SP

PORTO ALEGRE - RS

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE ·JA SE FILIOU AO
,.,

DISK INFORMAÇOES?
Então não perca tampo. Aproveite a oportunidade de
movimentar seus negócios e faturar mais. O Dis.k

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

tornoqarantido. 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 aquisiçãode Mala Direta

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

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

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br
<'

I: ii!I:M !:I i flliil!a

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

Rua Júllo Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 892_51-210 - Jaraguá do Sul- seFone: (047) 3�1-0124 • Fax: 372-0266

VENDE E ·TROCA

CASAS:
CASA DE ALVENARIA, 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 30m� - Rua Carlos Fritz

Woguel, 138 - Bairro Jaraguã Esquerdo. R$ 43.000,00

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

qualidade, distante 300mts do mar. Praia de Itaguaçú - São Francisco do Sul
TERRENO 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 603,00m2 - Rua Carlos Oechsler- esquina cl Rua 895 -lot. Heineck
II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 350,00m2 - Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$
9.000,00
TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 - lot. Heineck
- Bairro Ilha da Figueira - R$ 22.000,00

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: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
VENDASTerrenocom 3.600m2

Construção em forma de condomínio

LUJue,'
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 - CEP 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), Lote com 532m2 - R$ 20.000,00 - A vista.
• Rod. SC 416 (LOT. HARDT) Lotes - R$ 10.000,00 - A VISTA e o.u ENTRADA de R$ 2.000,00 e

SALDO parcelamento até 50. meses.
• Rua Pastor Albert Schneider (fundos verdureira Maas esquina Rua Projetada) terreno 23x35 - R$
25.000,00. (Aceita automóvel como parte de pagamento).
• Rua Pastor Albert. Schneider (a _800mts. da Malwee) - área de 8.200m2 - R$ 130.000,00 negociável.
• Rua Valdir Manfrini - Bairro Sao LUIs - com 1.080m2 (forma triangular) edificado com uma casa

de madeira - R$ 25.000,00
CASAS

• ANA PAULA - Casa de alvenaria cl 265m2 - situada na Rua' José Narloch, 1606. 2 pavimentos
sendo no pavimento superior com 1 bwc, 1 qto, área de serviço, lavanderia e área aberta, no

pavimento térreo 2 bwc, 3 qtos, sala, cozinha, churrasqueira e garagem. Valor R$ 75.000,00.
Terreno com 700m2, todo murado, portão eletrônico com interfcine.
, VILA LENZI - Rua Elpidio Martins (próximo Colégio Giardini Lenzi) - Casa de alvenaria de 308m2,
sala TV e estar, cbinha ampla, 4 quartos, bwc amplo e garagem e PISO: SUPERIOR: Churrasqueira,
lavanderia, banheiro e área ampla. Terreno: 392m2 (todo murado) - R$ 65.000,00 (negoéiável e

parcelado) .

• JARAGUA ESQUERDO - próximo Colégio Cristina Marcatto - Rua O.C. Pradi - Casa de
Alvenaria de 120m2 com 1 suíte, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, dispénsa e

garagem - Terreno 514m2 - R$ 50.000,00
SiTIOS

RIO DA LUZ - a 2 Km da CEVAL - Terreno com 543,OOOm2, com muita água, próprio para
pastagem, lagoas e galpões - R$ 2-00.000,00 (negociável)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamento.s 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. salas. banheiros, garagenre demais dependências - R$ 250,00 - (toda murada)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

•••••••••••••••••••••••••
I CRECI Nº 1589 J •

: Barra Sul :
: Imóveis:
I •
I FONE: (0**47) 376-0015 •
I •
I VENDE .-
I TERRENOS •
I 1 - Terreno cl 485,OOm2. (20x24,5ü) - lot. Butzke na Barra - Aceita carro a partir de R$ 2.000,00 •.ou entrada R$ 3.000,00', + 30x, 2 salários mínimos - total - R$ 11.000,00

• 2 - Terreno cl 378,OOm2, Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre - � .15.000,00 •3 - Terreno cl 1.296,00ri12 (25x54) - Rua 'Luiz Satler, na Barra - R'$ 65.000,00
I 4 - Terreno cl 608,OOm2 - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00 •
I

5 - Terreno cl 4.756,OOm2 (122,00 x 39,00), na Rua Abramo Pradi, na Barra - R$ 45.000,00 (R$
•20.000,00 de entrada + saldo a combinar)

I 6 - Terreno cl 383,63m', rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$ 12.000,00 (negociável) •7 - Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 R$ 2.000,00, entrada e saldo em

I SOx - Total R$ 12.000,00 •
8 - Terreno cl 303,80m2 (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$

I 10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6x)' •
I

.

9 - Terreno' cl 510,OOm2 - Residencial Imperador, Bairro São Luis - R$ 14.000,00 •10 - Terreno cl 26.125,OOm2 (50x522,50) - rua lrineu Franzner, Bairro Tifa Martins - R$ 50.000,00

I - aceita parcelamento' •11 - Terreno cl 350,OOm2, cl fundamento e projeto pl residência, Lot. Salier, ·na Barra - R$

• 12.500,00 •
• SíTIOS

•1 - Terreno cl 110.400,OOm2, Tifa Aurora - Rio Cerro II - R$ 30.000,00

I 2 - Sítio cl 20.000,OOm2 (62x325), localizado em Jaraguá 84, Garibaldi, Ribeirào Cascata com •três casas de. madeira, sendo uma semi-acabada com 104,OOm2, piscina semi-acabada, lagoa,

I R$ 24.000,00, condições: 50% entrada saldo até 10 vezes, aceita terreno, casa. •
• CASAS •
•. 1 - Casa em alvenaria cl 157,OOm2 mobiliada e mais uma cl 60,OOm2 semi-acabada, terreno cl

•2.013,28m2, _ localizada à Rua Pastor Albert Schneider, sk:", Aceita outro imóvel como parte em

• pagamentos nos Bairros: Barra, SãO' Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 130.000,00 •. Negociável
"

I LOCAÇÃO •
•

t - Sala comercial cl 34,62m', Rua Reinoldo- Rau', 'esquina Gunherme Weege, Centro - R$ 200,00
•2 - Sala comercial cl 100,00m2, Rua Pastor A, Schneider, 871, na Barra - R$ 300,00

• 1 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, na •
• Barra - R$ 320,00 .

2 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Girolia, na Barra •
•

<
• R$ 270,00 •3 . Apartamento. cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880, na Barra

•
. R$250,00' •4 - 'Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, 201, na

• Barra - R$ 230;00 .

•5 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor A'. Schneider, 759,

• na Barra - R$ 200,00 •6 - Apartamento cl 3. quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820

•
. R$ 350,00 •

•
1 - Casa de alvenaria et 1 quarto e demais dependências, Rua Júlio Pedri, s/nº, Vila Nova - R$

I200,00

•
2 - Casa de madeira cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua 554, lot. Hanemann

.. R$ 150,00

•
3 - Casa de alvenaria cl 2 quartos. garagem e demals dependências, Rua Abramo .Pradl, 212,

•na Barra - R$ 180,00

•
4 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências - Rua 522, n" 72, na Barra

•'�2�OO _

•
5 - Casa de Alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências,. Rua Wolfgang Weege,

•na Barra - R$ 150,00

I
6 - Casa de madeira cl 3 quartos e demais dependências, Rua 890, lote 46, lot. Reichow,' na

•Barra - R$ 170,00 .

•
- 7 - Casa de madeira c/4 quartos e demais dependências, Rua Feliciano Bortolini, 1365, na Barra

•- R$ 280,00
.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

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

ValorR$ 370,00.
Tratarpelo telefone

371-6846ou
975-4646

.

�

Vende-se casa de 70m2 de
alvenaria com laje. Terreno
c12000m2, tot. Estrada

Garibaldi, fica 7 km após a

Mé!lwee. ValorR$ 8.000,00.
Contato pelo telefone

370-2106

Vende-se ou troce-se teclado
Câssio Profissional CTK-750
SNES e bamba d'âgua.
Troca-se por computador.
FalarcomMacedo, em hor.

com. 1 no telefone 371-1500

Vende-se terreno em

Corupâ. Rua Adolfo Milnitz
Lot.'! 9 de Maio. Tratarpelo

telefone 372-3853

Vende-se equipamento pl
restaurante e lanchonete

completo. Aceita-se carro no
negócio. ValorR$ 5.800,00.
Tratarpelo telefone 975-2364

Vende-se loja de
confecção no centro de
Jaraguâ. Tratarpelo
telefone 371-3724

VILSON·
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

VENDE

Fone 371-2357

1.22 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria com 2;:lOm2, 1 suíte, 4 quartos, piscina R$ 82.000,00
126 - S. ANTÔNIO - Casa rnístacorn 60rn", 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 12.000,00
133- TRÊS RIOS - Casa de madeira com 42rn"+ casa alv., 80rn"inacabada R$ 7.000,00
135 - C. DE PAULO - Casa de madeira 120m2, 3 quartos. Fundos Posto Marcolia R$ 40.000,00
136 - TRÊS RIOS - Casa de alvenaria com 70m2, Rua do Mercado Lot. Souza R$ 6.000,00
137 -FIGUEIRA - Casa mista com 150m2, + casa alv. 42m2, RuaJosé T. Ribeiro R$ 65.000,00

215 - TRÊS RIOS - Terreno 420m2, rua Pref. José Bauer ,
, R$ 12.000,00

2.16 - BARRA - Terreno com 709m2, próx. Posto Km 7 , , R$ 19.000,00
219 - BARRA - Terreno com 305m2, Rua BerthaWeege R$ 13.000,00
224 - AMiZADE - Terreno com 450m2 - Rua Ralf A. Ballock, Lot. Versailles R$ 14.000,00
225 - EST. NOVA - Terreno com 390m2, esquina próximo Faculdade R$ 12.000,00
226 - JGUÁ ESQ. -Terreno com 462,5m2, Rua Francisco Winter, Lot. Juventus R$ 15.000,00
228 - FIGUEIRA - Terreno com 500m2, RuaJosé Theodoro Ribeiro R$ 22.000,00
261 - FIGUEIRA - Terreno com 10.000m2, Rua José Theodoro Ribeiro (fundos) R$ 80.000,00

CASAS

Ret. 110 - VILA LENZI- Casa em alvenaria com

190m2, 3 quartos, 2 banheiros, churrasqueira,
garagem pl3 carros, etc. Terreno com 420m2•
Valor R$ 70.000,00

JÓI notou que só é Ilelf11lblíOldlo
quem é V�SItO?

LO SEU PRODUTO

ANUNCIE
370-7919 370-7944

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PQOCLAMA8 DE CA8i\MENTO.
Margot Adélia GrubbaLehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que comparecerarnneste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:
EDITALW 22.529 de 22-11-1999

Cópia recebida do cartório de São Francisco do Sul, neste Estado
GILBERTOMELCmORETTOEDENIZEGRAOOSAFRIGIERI

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural deMassaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Rio Cerro 1, Rio da Luz, nesta cidade, filho de Faustino Melchioretto e Arcelina FederMelchioretto.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente em Estrada Geral da

Laranjeiras, em São Francisco do Sul, neste Estado, filha de Osmar Frigieri e Berta Alvina Frigieri.

EDITALW 22.530 de 22-11-1999

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
SÉRGIOLUIZZOMEREROVENADRAEGER

Ele, brasileiro, solteiro, vigilante, natural de Criciúma, neste Estado, domici.liado e residente na Rua Carlos

May, 320, nesta cidade, filho de Lourival Zomer e Anésia daSilva Zomer.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua.
Marechal Castelo Branco, 5.167, Schroeder, neste Estado, filha de Walter Draegere Alzira Kr�utzfeld Draeger.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passa, o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Declaramos, que nada temos a protestar centra a

empresa DUMKE PUBLICIDADES LTDA. e que se

trata de ótimo cliente, não possuindo nada que os

desabone em nossas relações comerciais. Sem

mais, SUCATAS INDAIAL LTDA.

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
23.09.1999, o qual havia sido pontualmente pago pela Farmácia lota Ltda.,
estabelecida nesta cidade à RuaWalter Marquardt, nº 226. Por ser verdade
firmamos a presente. Jaraguá do Sul, SC, 3 denovembro de 1999. Distribuidora
de Medicamentos Santa Cruz Ltda. - pp. Marcelo Melo da Rocha".

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

EDITAL DE INTERDiÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 15 dias

. O(A) Doutorta) Hildemar Menequzzl 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) GURADOR(A) a Sra. Berit Erdmann que aceitando a incumbência, prestou o devido

compromisso e está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

'terceiros, eu, Édie 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
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz sabera todos quanto esteedital, virem que se acham neste Tabelionato
para protesto de Títulos contra:

Agro Pastori I Vale Verde - Estrada Santa Luzia, 13059 - Nesta;
Aldo José Zadovine - Av. dos Flamboyabts, 185 - Nesta;
ArnarildoTornazelli ME - R. Três de Outubro, s/n° - Schroeder;
Andrea Newman Prudêncio� R. Amo Luckw, 58 -r-t- Nesta;
Annito Audelino Sandri - Av. Salomão C. de Almeida, 316 ___:_Nesta;
Bagiflex Decorações Ltda. - R. FritzBartel-Nesta;

.

Cerâmica Gneipel Ltda. - R. Marechal Castelo Branco, 3668-
Nesta;
Cofermaco Com. Mat. de Constr. Ltda. F. - BR -280, n° 1071-

,
Nesta;
Com. de Bebidas Jaraguá Ltda. - R. Domingos da Nova, 283-
Nesta;
Com. Repres. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 -

Nesta;
Cóm. e Inst. Elétrica Ruda Ltda. - R. Victor Rosenberg, 436-
Vila Lenzi - Nesta;
EleonoraWeiss Klowaski ME - R. 1 deMaio, s/no - Schroeder;
Elias Gonçalves Verissimo - BR-280, Km 70, s/Corupá - Nesta;
Gilberto da Rosa Tasso/ Vilma Flores Silveira·- R. Afonso

Nicoluzzi, 51 - Nesta;
Harry Hénstchel- R. Eleonora Satler Pradi, s/n° - Nesta;
Instaladora Elétrica TR Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 300 -

.Nesta;
Kuipers Beneficiamento Têxtil Ltda. - R. JoséMarcelino Müller,
120-Nesta;
Kuipers Beneficiamento Têxtil Ltda. - R. José Marcelino Müller,
120 - Nesta;

.

Olmiro Natalino Chaves - Ferrament - R. Barão do Rio Branco,
278, sI 01 - Nesta;
Posto 41'6 Ltda. � Rod. SC - 416, Km 173- Nesta; Ij
Prata Comércio e Rep. de Jóias Ltda. ME - Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 632 , sI/O � Nesta;
Recanto do Sabor Ind. Com. Art. p/Sort L. - R. Emilio Floriani,
64-Nesta;
Recanto do Sabor Ind. Com. Art. p/Sort - R. João Picaldi, 57 -

Nesta;
Recanto do Sabor Ind. Com. Sorvetes - R. Exped. Cabo Harry
Hadlich, 160 - A - Nesta;

.

Renova Ind. Com. de Alimentos Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81

-Nesta;
Renova Ind. Com. de Alimentos Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81-
Nesta;
Rest. Lanch. Expresso Ltda. - R. Walter Marquardt, 1133-"
Nesta;
Rogério Luiz da Silva - R. Gumercindo da Silva, 555 , 33 Ed.
Carvalho� Nesta;
Romeu Augustinho Roden - R. Antonio Kochella- Nesta;
Romeu Augustinho Roden - R. Antonio Kochella - Nesta;
Romeu Augustinho Roden - R. Antonio KócheIJa - Nesta;
Trevol Ind. Co�. Embs. Madeira Ltda. - Rio Cerro I, ex p. 341

-Nesta;
Usicornp Industrial Ltda. - Alma VogtBaggenstoss, 170 - Nesta;

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

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato naRua: Arthur

Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, .

dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

Jàraguá do Sul, 24 de novembro de 1999.

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado.
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Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 1999.

UM DIA i POSSíVEL
AVENTURAR E
DESCANSAR EM
CAMPO ALEGRE
Campo Alegre está muito

próxima anós, situada no
\.

planalto Norte-catarinense,
entre Joinville e São Bento do

Sul, é extremamente charmosa.
Cidade limpa e cheia de
encantos naturais. Lá se faz
turismo rural, pode-se ver o

artesanato típico e conhecer as

cachoeiras, umas praticamente
no centro da cidade. Serrana e

de clima-saudável, os
praticantes do "Rapei" podem
se deliciar descendo as

cachoeiras e apreciando
tamanha beleza natural. Agora,
para quem quer descansar,
pode sentir o cheiro do ar puro

" e sentar numa roda de amigos
e saborear o delicioso
churrasco de ovelha, ou então .

corner o tão famoso pinhão.
Para quem quer realmente
aventurar e curtir um caminho

natural, vá por Santa Luzia, é
um caminho de terra'cercado

por uma vegetação fantástica,
é um verde só e muito ar puro,
sem contar as pequenas quedas
de água que se vê ao longo da
estrada. Tem que ter realmente

espírito aventureiro, pois são

gumas opções de passeios
eaté mesmo no Paraná.

simpática.

GRE

duas horas até Campo Alegre,
enquanto por São Bento do Sul

aproximadamente urna hora e

quinze minutos. É engraçado,
mas não parece que se está tão

próximo a Jaraguá do Sul. O
clima realmente é muito

gostoso.

NÃO SÓ DE BELEZA
NATURAL i FEITA
CAMPO ALEGRE
Além das belas cascatas, corno
a Cascata Paraíso, a Prefeitura
com um bonito e preservado
jardim, as araucárias,
belíssimas árvores, saborear a
comida típica, apreciar e
comprar artesanatos locais.

Campo Alegre também possui
urna boa economia, que é
baseada na agropecuária com

expressivo rebanho bovino,
ovino e eqüino, explora, ainda, o
cultivo de batata salsa, milho,
fumo e feijão, tendo corno
exrrativismo a erva-mate,
carvão e caulirn, destacando-se
as indústrias moveleiras.
Ern apenas um dia se conhece
tudo isto acima, porém, par� se

conhecer as outras cachoeiras
e fazer um turismo rural, é
necessário permanecer em

Campo Alegre, que já possui
pousadas estruturadas para

receber os turistas.
Muitas vezes ficamos em casa

por falta de opção ou sugestão
de onde ir. Porém, não percam
esta oportunidade, conheçam o .

que está bem próximo a nós e

que nos oferece não só beleza

natural, mas também uma parte
da História do Estado de Santa
Catarina.

ONDE FICA - A 105 quilômetros de Jaraguá do Sul.

COMO CHEGAR - Saindo de Jaraguá do Sul indo por São
Bento do Sul, pegar a SC-30 I. Ou então por Santa Luzia, uma
estrada de chão, perigosa ao chover. Mas vale a pena ir por ela e

voltar por São Bento do Sul.

SUGESTÃO - Não vá esperando muito da cidade, pois não
é nada urbana, mas se realmente busca um ar calmo, ela possui
exatamente o que a natureza pode oferecer de ruais belo. Curtam
um passeio rural e apreciem seus históricos casarios e a magia .

das montanhas numa cidade de clima excelente e pessoas muito

simpáticas. APROVEITEM AS FÉRIAS E BOA VIAGEM.

Ao

'DE VIAGENS

e Na.ta.l,.
DÊ PRESE'NTES INESQUECÍVEIS ...

*

Preços para saída do Natal -

18 dez. 99, consulte-nos sobre
saídas de janeiro, preços excelentes

-:.:.:.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - CORREIODO POVO Sábado, 27 de novembro de 1999CP CRIANÇA

i
A gatinha Bruna Alves Hohl

completa 2 aninhas amanhã.
Ela é filha de Denis e Maria

Alves Hohl. Parabéns!

Apagou 3 velinhas no dia 26 o

garotinho Renan Vitor, com

festinha para os amiguinhos e

[emilieres na residência. Ele é
filho do dr. Wellinqton e dre. ...

Nanci Mara Voiqt Batalha

Esta é a garotinha Milena C.
Uller, com o irmão Henrique.
Ela completou 2 aninhas dia
23/11. Eles são filhos de
Veldecir e Vereriice Uller.

. Felicidades!

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

.

"

Aniversariou ontem Caroline de

eninboe), ela ti filha de Toninha e Silmara
de Toledo. Quem manda um feliz

aniversário são as padrinhos Jean Carlos .

e Patricia .

o 3° aniversário de Natália Seidel
Bortolotti aconteceu die 15/11- coin

festinha para um grupo de amiguinhas
em sua residência, em Corupá, com os

pais, Paulo e Diana Seidel Bortolotti.
Ela é neta do comendador Alvim Seidel

Nasceu dia
18/11 a fofura
Julie Machado

Moreira, filha

� de Teresinbe
Coelho
Machado e

Juliano Moreira

Aline ârieeiene

Boakor. filha
de Irineu e

Raselbs Winter

Boakor.
recebeu a l "

Eucaristia dia
6/11 [la Igreja

São Luis

Gonzaga. ' f

9/11 - Endy de SouzaCarneiro
9/11- LuanaMathias

10/11 - Luccas Vicente

10/11 - Heloisa Cardoso

·10/11 - Sabrina Lopes
10/11 -,Wesley Fodi
11/11 - Ihael Lessmann de Araujo
11/11-July de Oliveira Venites
12/11- Gabrielle Cidral Pereira

13/11 - Gabriela Belarmino

13/11 - Eduardo CarvalhoBalbinot
13/11 - Paula Fernanda Rodrigues Severo
13/11- Thiago Loss
14/11-Mateus Bellé da Silva

15/11 - Ândrea Franciele Urbanski
15/11- Camille Sbors de Oliveira

15/11 - Gabriele de Souza Diogo
15/11- Jean Carlos da Silva

15/11- João Vitor Kochella dos Santos

15/11 - João Vitor Uller

15/11- José Francisco Demarchi

15/11 - Lucas Eduardo Klabunde
16/11 - IsabelaMoretti

16/11 - Lucas Jaroczinski de Alencar

17/11 - Ana Julia Pereira

17/11- AnatanaMileideWachholz
17/ II - Tainara Aparecida Krause.

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

Aleseetidre Meldolle
recebéu a l " .

Eucaristia dia 2I/ll.
Ela é neta de Egom e

Adélie Meldolle

CLíNICA�� Weodá
Dt. Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWalterMàrquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-061"1

Convênios
, UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 27 de novembro de 1999 TRADIÇÃO GAÚCHA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

gaúcha é algo tão forte e

envolvente que faz com que nós

passamos a honrar este nome e

levar no peito esse amor..
Pretendo, durante a vigência no

meu cargo, passar para as
.

pessoas conhecimento que tenho
sobre a tradição gaúcha, com o

objetivo de desenvolver. nestas o

i nteresse por esta opção de

esporte e lazer, incentivando-os a'

participar de bailes e rodeios.
Considero fundamental a par
ticipação da mulher no meio gaú
cho, pois, além de ímpar respeito,
é o elo de união entreos

integrantes do CTG. A beleza

feminina, sua g.raciosidade e

delicadeza torna o ambiente mais

alegre e familiar. Quero ajudar o
CTG Laço Jaraguaense no que for

preciso, principalmente para
manter a sua boa imagem e

daqueles que o freqüentam".

PRIMEIRA PRENDA
eTG Laço jaraguaense

o concurso para a escolha da

Primeira Prenda, que foi realizado

neste final de semana no CTG
.

Laço Jaraguaense, coroou a
.

gaúcha Vanessa Raquel Pedrotti
para representar a virtude, graça,
cultura, beleza e a expressão da

mulher gaúcha. Vanessa é filha de

Joaquim e Evanilde Pedrotti, família
de três mulheres e dois homens, 17

primaveras, adora cavalgar,
caminhar, assistir fi Imes e

telenovelas, jogar vôlei e basquete.
A primeira prenda é estudante do
terceiro ano do segundo grau,

pretende realizar o curso de

graduação em administração de

empresas, e rnais tarde casar-se

com Aguinaldo Spézia Júnior, para
formar uma família. Admira todos
os ritmos da música gaúcha, mas

uma "pitada" especial pela
milonga, vanera e charnamé,
Abaixo, algumas palavras da
entrevista que Vanessa concedeu.
ao Jornal CP, que me

impressionou pelo claro objetivo
da prenda, demonstrando
conhecimento e habi lidade na

colocação das idéias. "Considero
a tradição gaúcha uma grande
família, onde o respeito, união,
grandes amigos e confraterniza

ção cada vez mais estão criando
raízes e envolvendo as crianças,
jovens e. adu Itos. A tradição

.

Participuram do concurso as prendas: Kelli Cristiaue Giovauella,
Lucimara Vicenti, Sandramara F, de Paula, Casia Giseli de Oliveira,
Vanessa Raquel Pedrotti, Danielli Spézia e Alexandra Yunkes. O CTC

Laço Iaraguaense agradece a todas pelo interesse e graciosidade que
fizeram deste baile um marco na história de nossa sociedade

Agenda Gaúcha
28 de novembro - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
10 a 12 de dezembro - Rodeio do Piquete Corupá - Corupá
II de dezembro - Festa no Campo - São Bento do Sul

AGROPECUÁRIA SARDAGNA
está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS E VESTIDOS

DE PRENDA para você que deseja alugar ou comprar

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

sempre gentis, por isso queremos citar uma frase,
.

de autor desconhecido, mas que você irá lembrá-la no decorrer de
seu trabalho: "A verdadeira amizade nem sempre se

demonstra nas horas tristes, mas, muitas vezes, em saber a
turar o sucesso do amigo"

CONVITE
Festa noCampo

II dedezembro-SãoBentodoSulLaçoemDupla
Leilão deCavalosCrioulosdeCampo

DemonstraçãodasProvasdoFreiodeOJro
Informações: 986-6686,comNonato

Domingo no Rodeio - 28 de novembro
É um dia especial para a família e amigos virem à

sede campestre do CTG Laço Jaraguaense curtir
um "buenacho" domingo campeiro.

9 horas - Laço Indi vi dual (duas rodadas).
Será cobrado R$ 5,00 cada inscrição, com direito a

um churrasco. Os dois primeiros colocados ganharão
medalhas.
11 horas - Vaca Gorda
12 horas - Pausa para o almoço
13h30 - Laço em Dupla
(custo da inscrição será de R$ 10,00, a dupla campeã
ganhará 20% da arrecadação e a segunda 10%)
17 horas - Vaca Gorda

Importante: todas as provas serão realizadas com

boi, não será utilizada a Vaca Mecânica.
Estamos "tchesperando", No local, completo

serviço de bar e cozinha

Lio, Piquete Estância
Peão Farrapo, e

Rafael
Borges, CTC Laço
[araguaense, ginetes
que subiram a serra e

foram lá na Capital
do Queijo montar em
cavalos aporiados.
Durante a 8a edição
do Rodeio
Interestadual do CTC

Laço Aberto, da
cidade de

Laurentino, Liomar
Mesch buscou nas

crinas do velhaco
o segundo lugar da gineteada, e, com as chilenas por baixo
e a coragem em punho, RafaelBorges superou até seu
mestre Lio, trazendo para nossa. linda Iaraguâ do Sul o

primeiríssimo lugar em mais de 50 ginetes. Parabéns aos
ginetes, e que Deus os proteja neste esporte radical, Iaraguâ
do Sul agradece pela representação.

CORREIO DOPOVO-7

Primeira prenda
do CTCLaço
Iaraguaense com o

xiru campeiro e

namorado,
Aguinaldo Júnior.
Vanessa, o Piquete
Estampa de Taura

deseja sucesso

nesta nova missão.

Estamos à

disposição
para ajudá-la
sempre, pois de
muito nos orgulha
ser filiado ao CTC

Laço Laraguaense,
entidade
tradicionalista

gaúcha de alta
maturidade.
Primeira prenda,
passarás por
caminhos nem

,

'MOINHO JARAGUA Gaúcho(a) de
idade nova

realista Wille Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

Fone_(0**47) 372-3775 - Fax (0**47) 372-1731

Viviane Spézia (29),
. Eliza Canabarro O),
Soimar Mesch (2),
Jaime Franzner (5).

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

.Jaraquá.do Sul- SC
"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

..,
CARNES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ENCONTRO NACIONAL
O casal Edson e Inês Muller,
diretores da Lotérica Mega
Sorte, participarão do 1 Q En
contro Nacional Caixa/Lotéri
cos, de 28 'de novembro a 1
de dezembro, em Cabo. de
Santo Agostinho, Pernambu
co. Deste encontro participam
os 300 lotéricos destaques
deste ano. A Caixa possui ho
je 6.315 lotéricas, e a Mega
Sorte de nossa cidade está en
tre elas, com participação des
tacada.

NOTRE

Hoje tem superfesta na Boate'
Notre, é a Noite do Atleta, com
muito agito e brindes para a

galera. O DJ Marcelo preparou
uma seleção especial pra
noitada, e promete detonar

aquelas que a galera curte e

dança. Algumas novidades
estão reservadas para eles e

elas. Até o encerramento das
atividades, a Notre estará

agitando todas as quintas
feiras e elas não pagam.

BIENAL DE ARQUITETURA
O arquiteto Reinhard Mathias

Conrads, daConart, represen
ta o Estado na 4ª Bienal In
ternacional de Arquitetura; no
lbirapuera, em São Paulo. Ele
apresentará, entre outros pro
jetos, o trabalho realizado para
a CMC� Central de Marketing
e Comunicação -, onde ade

quou em prédio já existente

traços de modernidade que se

harmonizam perfeitamente ao

estilo' anteriq_;. Sucesso.
PERSONALIDADES DO

SÉCUL020
A cidade vai viver uma noite
muito especial, dia 3 de dezem
bro, no Clube Atlético Baepen
di, com a festa: Personalida
des do século 20, que renderá

homenagem àqueles que se

destacam por suasatividades
comunitárias e filantrópicas. A
promotora, Sueli Brandão, com
apoio da Scar, Acijs, Ferj e Pre
feitura, cuida de todos os de

talhes, do cardápio à decora

ção, do cerimonial às atrações.
Destaque para o show do can
tor italiano Luciano Bruno, que
lançará seu novo CD na noita
da que promete ser glamurosa.

Técnologia a serviço
da saúde.

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

Celso Luiz Nagel
Sábado, 27 de novembro de 1999

Fotos: Arte Ctick

Médico·
Átomos B.
Galastri e a

esposa,
Maristela, no
coquetel
inaugural do
Shopping
Center

Breithaupt

Promotor de

Justiça Leonardo
Henrique
Marques

Lehmann, as
jornalistas

Juliana Araujo
Botelho e Mônica
de Souza e o juiz

de Direito
Elleston

Lissandro Canali
no lançamento do

Shopping
Breithaupt

TEATRO
A divertida comédia FUla.
ninha & Dona Coisa, en.
cenada pelo Grupo de Teatro
Adulto da Scar - Sociedade
Cultura Artística -, tem
recebido grande público em
suas apresentações aos
sábados e domingos, às
20h30, no Centro Cultural.
A peça fica em cartaz até a

primeira semana de dezem.
bro, com ótima performance
dos atores Rubens Franco,
Sandra Baron e Micheie
Camacho, dirigidos por
Gilmar Antonio Moretti. Aliás,
Micheie tem recebido muit

elogios por sua atuação, ela
que é emergente do grupo
juvenil, atuando agora a

lado de sua professora.

As artistas plásticas
Vera Triches e Ligia R.

Neves, superfelizes,
recebendo inúmeros

.

elogios pelos
belíssimos trabalhos

apresentados este ano,
em diversasmostras

A LOJA DA GAROíADA - MODAINFANíIL E JUVENIL

.: I
•

rODA UNHA EM RO\JPA5 PARA MENI NA5 E MENIN05
VENHA CONFERIR!

.

Av ..MaI.Deodoro, 1034 - Jaraglló do5111,5C'
(0**47) 275-1207

. Calçadão
\ 371-5800

Corupá
375-1948

Barra do Rio do Cerro
376-1603

NIVER
O dr. Leonardo Henrique
Marques Lehmann, promotor
de Justiça e músico de muito
talento nas rodas de happy
hour, receberá o carinho dos
familiares e seu vasto círculo
de amigos, quando estréia
idade nova. Parabéns!

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

� Floricultura
Horlsa

ii (047) 371-8146
ii (047) 371-0515
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



loirinha Livia H. Dencker direciona os
-'

%fotes para um dos quadrantes da agitada
-

ista da Boate Notre

....c I 1'1 E i'l\ ).\ ......
•

Cin� I: Tarzan desenho/dublado (livre). •
Hnrárhis: 15h (dc sexta a quinta-feira). •
O sexto sentido ( I 2 anos).
Horários: 16'h45, 19'hOO. 21 h 15 (dc scxta a quinta-feira) •

Cin« 2: Um tira mutto suspeito (Iivrc).
-

•
Horário: 15h30. 17h 15. 19h 15 e 21 h. (ue quinta a quinta-feira).•
Cine 3: Star wars - Episódio 1 - A ameaça fantasma ( 12 anos).•Horários: 14h30. 17h. 19h30. (de scxta a quinia-Icira)

.•Do fundo do mar (12 anos).
Horário: 21 h45. (ue �exta a qu inta-Icira). •

•
•
•
•
•
•
•
•

BLUMENAU •
C.N.e. eine Neumarkt I: O sexto sentido (14 anos). •

Horários: 14h30 .. I óh45. 19h. 21 h30 •
CN.e. eine Neumarkt 2: O .céu de outubro (12 arios). •

Horários: 15h. 17h, 19h 10. 21 h 15h. •CN.e. eine Neumarkt 3: 13" Guerreiro (12 anos).
Horários: 14h45. 1 óh50. 19h 10. 21 h30. •

CN.e. eine Neumarkt 4: Do fundo do mar (14 anos). •
Horários: 14h 130, 17h. 19h., •

Um lugar chamado Nothing Hill (Iivre).•Horário: 2 I h.
CNe. eine Neumarkt 5: Destinos cruzados (14 anos). - •

Horários: 15h. 17h40. 20h30
-

-.
C.N.e. eine Neumarkt 6: A carta anônima (livre). •

,

Horários: 15h15. 17h15. 19h15. 21h15, •Programação válida para o período de 26 a 2/12 .

•••••••••••••••••••••

JARAGUÁ DO SUL

JOINVILLE
C.N.e. eine M�eller I: 13" Guerreiro (12 anos).

Horários: 14h30. 16h45. 19h. 21 h 15.
C.H.e. eine Mueller 2: Do fundo do mar (14 anos).

Horários: 15h. 17h45. 19h45.
Noiva em fuga (Ii vrc).

Horário: 21 h45.
C.N.e. eine MuelJer 3: O sexto sentido (14 anos).

Horários: 14h45, 17h, 1 9h 15. 2 I h30:

Mal. Deodoroda �EI� Fonseca, 1452 0
e/Fax: 372.3306 q:::

�9Uádo Sul· SC �CADi

Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 1999 - CORREIO DO POVO

�IBARATOQUEM VAI APAGAR A LUZ?
A primeira das Spiee Girls a partir para
carreira-solo foi a apimentada Geri. Na
cola da ex-Ginger, Mel C lançou seu

primeiro disco sem as colegas, embora
negue que esteja deixando o posto de

Sporty Spiee. Agora, é a vez de Emma

(Baby Spiee) experimentar a brincadeira. A loirinha acaba de gravar
um cover de "What I Am", canção do grupo folk americano Edie
Brickell and The New Bohemians, muito popular nos anos 80. No

videoclipe do single, Emma, sempre relegada 'ao papel de menina

ingênua nas Spiee, aparece de roupas e cabelos-molhados, mostrando.
seu lado sensual. Resta saber qual das duas remanescentes - Mel B

_

(Scary Spiee) e Victoria (Posh Spiee) -, será a próxima. Ao que tudo

indica, Victoria deve ficar para "apagar a luz". É que recentemente

Mel B deu uma escapadinha e gravou a canção "Ward Up" para a

trilha do filme Austin Powers, The Spy Who Shagged Me (Austin
Powers, O Agente "Bond" Cama).

INFORMATIVO CENTER SOM

Principais lançamentos: Genesis (Turn it on again), Foo Fighters
(There is nothing left to lose), Celine Dion (All the way), Deientos
do Rap (O pesadelo continua), Pet Shop Boys (Nightlife), Gian e

Giovani (Dois corações) e Queen + (Greatest hits III).

• Confecções em geral
• Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

,;;;;;,�
DISQUE ENTREGA: 376·1496

�
Rua Ângelo Rubini, 1110

Barra do Rio Cerro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguaense expõe no
Masc, em Florianópolis

Florianópolis - Três expo
sições estão abertas desde O dia
23 de novembro no Masc (Mu
seu de Arte de Santa Catarina).
Uma delas, "O tesouro de cada

um", tem vinculação direta com

o público, jáque é formada por

.
objetos de colecionadores. São
dezenas de coleções e relíquias,
emprestadas ao museu especial

.

mente para a exposição.
. Uma das coleções mais im

portantes é a do jaraguaense Célio
Alberto Eisenhut, 45 anos, com

patrocínio da Malwee, que há

ruais de três décadas buscou,
catalogou e arquivou carteiras de

cigarro. Hoje, tem quase 50 mil

marcas, número que levou ao

Guiness, o livro dos recordes. Só
de marcas .japonesas, possui
mais de 2 mi I.

Outra coleção interessante é
a do criciurnense Roberto G.

Bastos, que levará ao museu sua

coleção de 14 motos Harley Da-

vidson. Até Roberto Carlos estará

.

na mostra, representando sua co

leção de discos e fotos reunidos

por fãs. Mas as curiosidades não

param por aí. Quem vi si tar o

museu poderá ver coleções de
Ímã de geladeiras, latinhas de

cerveja e até delicadas rendas.
- Com essa exposição que

remos remeter o freqüentador do
museu à apreciação de traço su

gestivo do comportamento da

população urbana, que é o hábito
de colecionar - explica o adrni
nistrador do Masc, João Evange
lista de Andrade Filho.

OESTROEMEFAVERO
As duas outras exposições deste
dia 23 trazem os artistas plásticos
Rubens Oestroern e Sandra

Favero. Oestroem, artista flo

rianopolitano de renome nacional,
expõe suas experiências com o

uso de materiais naturais. As

exposições ficarão no Masc até
o dia 18 de dezembro.

Divulgação

Curiosidade: exposição tem 50 mi/marcas diferentes de cigarro

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO ESTADUAL "ROLAND HAROLDDORNBUSCH"

No CE. Roland Harold Dornbusch, aconteceu no último
dia 20/11, uma Mostra Cultural, com exposição de

trabalhos, fotos e apresentações culturais.
Esta programação culminou com o término da Gincana

que iniciou no dia 03/11 e que passou por 3 estágios:
1 º Arrecadação de Materiais Recicláveis;
2º Atividades Culturais e Sociais entre elas arrecadação
de Cestas Básicas, que resultou em aproximadamente
500kg de alimentos e que foram doados para a

Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz;
3º Atividades Esportivas.

A realização deste evento mobilizou toda a comunidade

escolar, empenhados no êxito do mesmo que vem de

encontro, com o objetivo geral do Colégio, "Que visa a

integração de alunos, pais, comunidade, corpos docente
e discente na formação integral do educando.

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 27 DE NOVEMBRO DE 1999 '

Indicadas as 22 personalidades
do século de Jaraguá do Sul
Comitê formado

por 30 pessoas
escolheu os

premiados
Jaraguá doSul- O diretor- ,

presidente doJornal CORREIO DO

POVO, jornalista Eugênio Victor

Schrnöckel, foi indicado para o

prêmio "Personalidades do sé
culo 20". No segmento veículo
de comunicação do século, o

jornal também teve a maioria dos
votos. Promovido pela empresa
joinvilense Sueli Brandão Even

tos, a premiação apontará outras

20 personalidades, entre empre
sas, empresários, desportistas e

educadores, que contribuíram pa
ra o desenvolvimento do Municí

pio em cada área. "É uma dernons

tração de parceria com Jaraguá do

Sul", definiu o diretor-adminis
trativo do CP, Francisco Alves.

Inicialmente, o evento premia
ria 23 personalidades, mas aca

bou substituindo o setor de pe
quenas e médias empresas - que
teria dois vencedores, na cate-

goria empresa e empresário -

por literatura. "A Apevi (Associa
ção de Pequenas Empresas do Va
Ie do Itapocu) teve dificuldade em
conduzir o processo", afirmou
Sueli Brandão. Por consenso, o
nome do historiador Emílio Silva,
falecido no início de julho, foi
escolhido como a personalidade
do século na área de literatura.

O evento deverá reunir 600
convidados na noite do dia 3 de

dezembro no Clube Atlético Bae
pendi. As dez cotas de patrocínio,
ao preço de R$ 2 mil, já foram
comercializadas .. Parte da ar

recadação e todo o dinheiro dos

convites - R$ 50,00 por pessoa
- será aplicado na manutenção
da Rede Feminina de Combate ao

Câncer. Durante a solenidade, hs
verá apresentação do cantor ita

liano Luciano Bruno e show com

o grupo Pop Band. '

DIVINA DIVULGA PROGRAMAÇ'ÃO DE FINAL DE ANO
Uma grande programação marca o final de ano do. Colégio Divina Providência: Formaturas, apre

sentações artísticas e culturais, confraternizações, reuniões de avaliação e planejamento e o lança
mento doDivina Virtual (CD rom) fazem parte do encerramento dos festejos dos 80 anos do Colégio.

A programação iniciou com a Missa de Ação de Graças e Formaturas, que aconteceu no

sábado, dia 20, na Igreja matriz São Sebastião. Logo após a Missa, aconteceu em frente ao

Colégio, o "Natal Luz", inaugurando as luzes e o presépio, onde se apresentaram a Banda Marcial
do Colégio e o Grupo de Dança.

No dia 02 de dezembro, acontecerá a Noite do Espanhol, no Centro Cultural da SCAR, com
início às 19h30min onde haverá apresentações culturais, com entrada grátis.

No dia seguinte, dia 03 de dezembro, no Ginásio de Esportes do Colégio, será o dia do
encerramento dos pequenos (Educação Infantil e Ensino Médio de 1 ª a 4ª Séries), onde todos os

alunos estarão envolvidos numa retrospectiva histórica, desde a colonização, até os nesses olas
A entrada é livre e toda a comunidade está sendo convidada.

As Formaturas da Pré-Escola e das 4as séries acontecerão no dia 08 de dezembro no Salão
nobre do Clube Atlético Baependi, com entrega de certificados e coquetel para os presentes.

No dia 09 de dezembro será a vez do Terceirão e 3Q regular noturno receber o certificado, no
Salão da AABB. As 8as séries farão a cerimônia de formatura no dia 14 de dezembro, também na

AABB.
Os formandos do Supletivo optaram em fazer urna confraternização de formatura na Pousada 7

Lagoas, em Massaranduba. Será no dia 28, com direito a churrascada e muitas brincadeiras.
Os outros eventos estão marcados, como a Noite do Teatro, a Noite da Coruja, que vai reunir as

alunas da dança para uma noitada de confraternização, apresentações da Banda Marcial do Colégio,
no dia 01 dé dezembro na Formatura da PROERD no Ginásio de Esportes do Arthur Müller, dia 02
na Paróquia São Sebastião e no dia 08 na Praça Angelo Piazera e ainda outros encerramentos das
atividades extraclasse.

Juntamente com todos estes acontecimentos ocorrem as provas de 5ª Avaliação e provas de

recuperação. Também muitas reuniões e encontros de avaliação, planejamento e de integraçãO
estão agendadas para os professores e funcionários.

.

Ainda para este ano está sendo preparado o lançamento do Divina Virtual, um CD rom que
reunirá a história, e os dias atuais do Colégio Divina Providênca.

Todos os eventos que o Colégio Divina Providência está realizando é para integrar alunos, pais,
professores, funcionários e a comunidade, aproveitando para mostrar o que é desenvolvido 0,0
decorrer do ano e ao mesmo tempo agradecendo pelo ano tão positivo, desejando a todos um FeliZ
Natal e um abençoado 2000!

Maiores Informações com Miguel pelo telefone 371-0779 ou 973-9292

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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posse na Ujam
AUjam (União Jaraguaense das Associações de Moradores) realiza

;; quarta-feira (1), a partir das 19h30, na sede do Sindicato dos
'.

Trabalhadores das Indústrias do Vestuário, festa de eleição da nova

diretoria da entidade. Eleita no início de novembro para um mandato

de dois anos, a nova diretoria tem como presidente Mário Papen,
representante do Bairro Três Rios do Norte. AUjam integra atualmente
13 associações de moradores.

Cadastramento
Aempresa RH Brasil mantém até o dia 2 de dezembro, em Corupá,
o cadastramento dos trabalhadores desempregados. A proposta é

levantar o perfil da mão-de-obra existente no Município. O

cadastramento é feito na Prefeitura, às terças e quintas-feiras, das 8

às 12 horas e das 14 às I7 horas.

Educação na Ferj
De 29 de novembro a 2 de dezembro, a Ferj (Fundação Educacional
Regional Jaraguaense) será palco para o Prasem II (Programa de

Apoio aos Secretários Municipais de Educação). Promovido pela
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - seção
Santa Catarina -, Ministério da Educação, Banco Mundial e Unicef,
o programa vai abordar temas referentes ao plano de carreira e

I

remuneração do magistério, além de oficinas de trabalhos. Dia 3,
lambém na Ferj,' acontece o encontro regional dos conselheiros

municipais de acompanhamento e controle social do Fundef.

Leilão administratívo
A Prefeitura de Jaraguá do Sul realiza na próxima terça-feira (30),
na sala de reuniões do prédio (Rua Walter Marquardt, Bairro Barra

doRio Molha), leilão administrativo. Serão leiloados 26lotes, entre
eles de veículos, máquinas, equipamentos para escritório, móveis,
eletrodomésticos, aparelhos de comunicação e informática.

Homago premiado
O Colégio Estadual Holando Marcellino Gonçalves, localizado no

Bairro Ilha daFigueira, recebeu quinta-feira, Dia de Santa Catarina,
na sede da Secretaria de Educação, em Florianópolis, o prêmio
nacional Renagesc (Referência em Gestão Escolar). Implantado
em 1998, o concurso avalia o trabalho prático desenvolvido nas

escolas inscritas, e as vencedoras são julgadas por critérios técnicos,
visando a melhoria da gestão e da qualidade de ensino.

"Vamos limpar Santa Catarina"
O governador Esperidião Amin estuda a realização de uma ampla
campanha sobre o lixo, intitulada "Vamos limpar Santa Catarina",
antes da abertura da temporada de verão. Amin falou da iniciativa,
qu(: levaria em conta experiências de municípios do interior e do
liloral do Estado, durante a audiência com o pastor Anísio Chagas,
representante da Igreja Adventista do 7° Dia.

Entrega de brinquedos
O DCE (Diretório Central dos Estudantes) da Ferj (Fundação Edu
cacional Jaraguaense) promove, entre os dias 4 e' 11 dedezembro,
a entrega dos brinquedos arrecadados durante campanha, para
crianças carentes das localidades deVila Machado, Nereu Ramos e

Estrada Nova, em Jaraguá do Sul.
'
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ETE Ill: depois depronto, sistema terá capacidadepara tratar esgoto de uma região com 60 mil habitantes

ObrasnoBairro IlhadaFigueira
continuam até fevereiro de 2000
Instalação da
rede de esgoto
está tumultuando
tráfego no local

Jaraguá doSul- A abertu

ra de valas e a instalação de tubos
coletores na Rua José Theodoro

Ribeiro, a principal rua do Bairro
Ilha da Figueira, deverá continuar
até fevereiro do ano 2000. Essa
é a previsão do diretor do Samae

(Serviço AutônomoMunicipal de
Água e Esgoto), Nelson Klitzke,
que prevê para os próximos 90

dias a conclusão das obras na

ETE III (Estação de Tratamento

de Esgoto). Ao entrar em ope
ração, o sistema terá capacidade

para atender uma região com 60
mil habitantes - atualmente a

área tem aproximadamente 38
mil moradores ..

Com a obra, o tráfego no local
ficou lento e há riscos de aciden

tes, como o próprio diretor do
Samae admitiu. Funcionários da

empresa estão controlando a mo

vimentação de ciclistas e motoris
.tas no trecho em horários de rush.
"Estamos preocupados com isso,
mas não existe outra alternati va
senão deixar apenas meia pista
aberta", ressaltou Klitzke.

Diferente da tubulação utiliza
da em redes de esgotos munici

pais, a ETE III terá coletores
com tecnologia importada da

Austrália e 20% maior do que o

tamanho do material nacional.

"Além disso, é todo composto de
PVC e não concreto, que facilita
a infiltração de água", explica o

diretor do Samae.

A ETE III é a segunda etapa
do projeto de· instalação da rede
de esgoto em todo o Município.
A primeira etapa, que abrange 17

mil habitantes dos bairros Água
Verde, Chico de Paulo, Czernie
wicz e Vila Amizade está pratica
mente concluída. "Faltam os

equipamentos. Entra em funcio
namento ano que vem", afirmou
Klitzke. O projeto, que inclui ain
da a terceira etapa -na localida
de da Barra do Rio Cerro -, está

orçado em R$ 14 milhões. A Cai
xa Econômica Federalliberou R$
12,280 milhões e a contrapartida
foi quitada pelo próprio Samae.

Concurso de cartazes destaca campanha sobre apaz
Jaraguá do Sul- Alunos, de

16 escolas da rede pública de ensi
no participam do concurso inter

nacional de cartazes sobre a Paz,
promovido pelo Lions Clube. Se
gunda-feira (29), os organizado
res doMunicípio divulgam o me-

Ihor cartaz de cada uma das insti

tuições participantes do projeto.
Os vencedores estarão classifi
cados para a etapa estadual.

Com a proposta de estimular
e difundir o tema entre os adoles

centes, o Lions Clube apostou no

concurso envolvendo alunos do
ensino fundamental. "O objetivo
é enfatizar a importância da paz
universal, principalmente nesta

faixa etária", destacou a secretária

doLions Clube de Jaraguá do Sul,
Orleide MariaMengarda.

Toda linha de 'Iouçag .aoafariall N4SÖ&tY;!.1rii.idr,iii4éR$f5ö,ööl
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Estelionatário preso ao tentar aplicar
golpe contra aParóquia São Sebastião
Polícia encontrou
lista de nomes de

padres, possíveis
vítimas de Santos

Jaraguá do Sul - o desem

pregado Valter Lins dos Santos, 36
anos, residente em Curitiba, foi
preso quarta-feira, no centro do

Município, quando tentava vender
assinaturas fraudulentas do Jornal
"A Notícia" na secretaria da Paró

quia São Sebastião. Com ele, apolí
cia encontrou uma lista de nomes

de padres e endereços de paróqu i as
localizadas em várias cidades

catarinenses, além de formulários
falsos dos jornais "Folha de São
Paulo", "Estado do Paraná" e

"Jornal de Santa Catarina".
Com a prisão de Santos, o de

legado IIson José da Silva acredita

que conseguiu tirar de circulação
um dos principais estelionatários

que agia aplicando este tipo de gol
pe. Na delegacia, o desempregado
confirmou que há algum ternpo
praticava a. venda de assinaturas
de jornais sem vínculo com qual
quer empresa de comunicação.

Os policiais prenderam o

curitibano na recepção da Paró

quia São Sebastião, quando ten

tava trocar um cheque da Caixa

,Econômica Federal de R$
250,00, que havia sido dado pelo
padre Osvaldo Rech; pela "reno
vação da assinatura por 15 meses

do jornal". A secretária da paró
quia; Tatiane da Cunha, suspeitou
do estelionatártio quando propôs
trocar o cheque, nominal à em

presa, por dinheiro. Ela ligou para
a sede do jornal, que revelou não '

ter nenhum vendedor de assinatu
ras de nome Valter Lins dos Santos.

Jovemmorre

ria SC-413
Massaranduba - O estu

dante Evandro GarciaMartins, 19
anos, filho do empresário mas

sarandubense do ramo de produ
tos químicos, João Carlos Mar

tins, morreu quinta-feira, por vol
ta das 5 horas, quando o Ford

Fiesta, placa LYU-0463 (Brus
que), que conduzia, bateu de fren
te com a camionete D20, placa
LYP-8328 (Joinville). O acidente

ocorreu a 500 metros do trevo

de acesso a Massaranduba, na

SC-413. O motorista da camio
nete Sílvio Correia, 31, e o caro
neiro, Francisco Barbosa Mar

cos, 29, sofreram apenas escoria

ções leves til foram liberados.
A Polícia Rodoviária Estadual

e soldados do destacamento da Po
lícia Militar do Município acredi
tam que o estudante adormeceu ao

volante momento antes da co

lisão. Com o impacto, o Fiesta fi
cou destruído e a camionete ca

potou.

Um ano da morte
de Adernar Grimm

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE NOVEMBRO DE 1999 JA

Edson JunkeslCP

FONE/FAX.: (047) 373-0027

Transferido: Valter Lins dos Santos está 110 Presídio Regional

Bingo arrecadapresentes
para crianças carentes

Jaraguá do Sul- O Depar
tamento da Mulher do Sindicato
dos Trabalhadores do Vestuário

promove hoje, a partir das 14h30,
na sede da entidade, bingo bene
ficente que pretende arrecadar

brinquedos e alimentos para fa

mílias sem-terra acampadas às

margens da BR-l ° I, em Garuva.
O participante que trouxer

dois brinquedos em bom estado

de conservação, peças de roupas
usadas ou um quilo de alimento

_

não perecível terá direito a uma

cartela, A própria entidade
sindical deverá adquirir pelo me

nos 100 brinquedos novos para
serem doados às crianças do

'acampamento. Os objetos e ali

mentos arrecadados serão en

tregues amanhã, no acampa
'mento, onde vivem 125 famílias

de trabalhadores rurais sem-terra,
entre elas 95 crianças.

O sindicato pretende levar ao

acampamento Papai Noel, pa

lhaços e bonecos da Disney às

crianças em Garuva.

Yon9 Foshioo lonçosuo linho proio
2000 As cores sõo claras e eoerqeticos.
predominando os toris ce/estes, rosas e

os amare/os. Coleção de b�/50S e

cbopeos de diversos marcos e cores.

Saídos de praias. sborts. top é

blusas de fio.

Biquinís e Maiôs

q:ios • J!.íis

Fone 372-3290

Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi

PorEugênio Victor Schmöckel

Jaraguá do Sul - HOje
transcorre o primeiro ano de Na

falecimento de AdernarGrimm
aos 63 anos. Ele nasceu em 22 pr.
de fevereiro de 1935, filho de eo

Ricardo Grimm e de Idalina
Nicoluzzi Grimm. Adernar era

tipógrafo e trabalhou muitos
anos na Sociedade Gráfica Ave. E_�
nida Ltda., atualmente a Gráfica p�o
Avenida, de todos conhecida, S�o

,

Ao longo de sua atividadefez OISp

a composição do CORREIO DO
Ca

POVO, ao tempo em que o jornal Sky,

era composto manualmente. Foi
foto

colega de Onadir de Oliveira
Ma

Motta, Odilon Motta, subordina �to
dos aos patrões Leopoldo Reiner Iça

G 'Ih' N' I I"
esta

e UI erme ei tzer. meio,
'

.,

f 'l d
rom

como npogra o em e agosto
de 1949 até julho de 1973.

Rá
Desta data em diante trabalhou

*1
na Eletromotores Weg de julho
a outubro de 1973. Também

nov

ex-f
trabalhou em Curitiba na Ora·

oire
vartex Clicheria Ltda., de

* A
outubro de 1973 até janeiro de

Fut
1978, quando se aposentou, * S
retomando à sua terra natal.

Bra5
Familiares convidam paraa ISO

missa de primeiro ano de fale-
As I

cimento, hoje, às 19 horas, na
dur

Igreja Matriz de São Sebastião,
*T(

O CORREIO DO POVO associa
se à lembrança deste fiel ser

vidor da imprensa.

Divulgação'

pt
k
CI

R

p

I Iaraguaense Adetnar Grim/ll

Supermercado

ta.
379-1003
379-1654

Av,Seted8Setembro,1140-�t)l-SC
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PETERSON lzidono.

A coroa do século
oje .

Nada mais justo a homenagem que uma empresa de Joinville vai
de

prestar, como desportista do século de Jaraguá do Sul, ao

� professorMurillo Barreto de Azevedo, Homem de boa índole e

conhecedor do esporte como ninguém, Barreto de Azevedo é o
de

nome certo para o troféu certo. Já Cornélia Caglioni
foi escolhida a atleta do milênio,

na

era

os
Em tempo

e·
Piloto Alessander Lenzi viajou a

ca
�ão Paulo, quinta-feira, para
aisputar hoje e amanhã o

� Campeonato Paulista de Jet

Sky, rindo à toa. O ensaio
ai.

'f' R
.

G
R' lotogra lCO para a evista
01

Magazine está pronto, com
Ira

fotos feitas em Barra Velha e
.

a·
Piçarras. Capa do mês, Lenzi

�
'b f'est&ra nas ancas em evereiro,

ou .

dcomo vere ao mun o.
to

Bola na cesta

Equipe Pré-mirimWizard/

Colégio São Luís disputa nos

dias 1 e 2 de dezembro, em
Joinville, o título estadual da

categoria até 10 anos, contra

o Bom Jesus. Na categoria
Mirim (12 anos), Jaraguá do
Sul vai brigar pelo título da

temporada com a Astei, de

Florianópolis, e
Gasparense, de Gaspar.

Rápidas _

Ileilão do Estádio João Marcatto, marcado para o dia J9 de

novembro para o pagamento de três ações trabalhistas movidas por
e-funcionários do GE Juventus, terminou como previam os próprios
dretores do clube, em nada. Agora, estão de papo pro ar.

I Alguém arrisca algum palpite sobre a final do Estadual de

Msal entre FME/Breithaupt e UnoesdSão Miguel?
, I Se o leitor permitir, arrisco os dois finalistas do Campeonato
Brasileiro de Futebol: AtléticoMineiro e São Paulo.
ISociedade Acaraí promove hoje e amanhã festival deNatação.

r As provas acontecem no novo complexo aquático, inaugurado

r., durante os Joguinhos Abertos de Santa Catarina.

I: 'Todos ao Ginásio do Sesi, hoje à noite.

JeepClub
* No sábado passado realizamos um gostoso churrasco na

península do nosso amigo Wandér, em Rio dos Cedros. O
local é muito bonito e perfeito para quem gosta de natureza,
como nós jipeiros. Obrigado!
* Neste sábado, 27/11, estaremos participando de um Jeep
Raid em Itajaí, a convite do Jeep Clube local.
* Nos próximos dias 4 e 5 de dezembro estaremos

Participando doECORADICAL, evento que reunirá em nossa

cidade diversasmodalidades de esportes radicais.
* Os preparativos para a aventura pela estrada do inferno, no
RioGrande doSul, estão em andamento. A saída será no dia
25/12 e o retornoem 31/12.
* O nosso passeio até Rio dos Cedros teve de tudo: Rural

�ançarina, jipe com inclinômetro para não virar, jipe estilo
'Simba Safari" e até um jipeiro que deixou o seu veículo

quebrado na trilha para buscá-lo alguns dias após.
* O companheiro Adair está precisando de voluntários para ir
até a sua chácara abater galinhas.Quem vai?

· Alongamento de Chassi

•.
cardans

· Manut. de Guindastes, .

· Reformas de Equipamentos
· Adaptação Equipamentos
• Soldas Especiais...

Fone: (047) 370-4159 �---------�----------�

CORREIO DO POVO ESPORTE - 'll

FMFJBreithauptprecisa vencer
parasonharcomo títuloestadual
Jaraguaenses
querem adiar
a decisão para
dezembro

Jaraguá doSul- Vencer ou
vencer. Esta é ii palavra de ordem
entre jogadores e comissão
técnica da FME/Breithaupt para
a segunda partida da final do
Estadual de Futs al Divisão

Especial, hoje, às 18h30, no

Ginásio do Sesi, contra a Unoesc/
São Miguel, de São Miguel do
Oeste. O empate garante o título

da temporada à equipe do Ex
tremo-Oeste. Os jaraguaenses
correm atrás da vitória para pro
vocar o terceiro jogo, dia 4 de

dezembro, e reverter a vantageni
de jogar por um resultado igual.

Depois da goleada sofrida há

sete dias em SãoMiguel do Oeste,'
por 6 a 3, o técnico Manoel Dal

pasquale aposta na recuperação
psicológica do grupo para superar
o adversário. Durante todo o

campeonato, a FME/Breithaupt
havia perdido apenas um jogo, o
da estréia, diante da TuperlPlanor.
Foram 21 vitórias e quatro
empates em 26 partidas. "Logo
após o jogo, abalou, mas agora
os jogadores estão conscientes

que a partida de hoje significa o

Motovelocidade

é atração em JS
Jaraguá 'do Sul - o jara

guaense Vanderlei Spézia é o prin
cipal destaque do 2° Motovélo
cidade de Guaramirirn, marcado

para hoje e amanhã, no autódro
mo PaulinhoMees, no Bairro Ilha
da Figueira. Apesar de não ter

conseguido bons resultados nas

últimas três provas, Spézia é fa
vorito para vencer na categoria
Elite. O grid de largada será defini

do na tarde d� hoje, quando acon
tecem os treinos classificatórios.

Cerca de 50 pilotos de todo o Es

tado deverão participar do evento,
. que terá ainda provas em seis ca

tegorias, incluindo a Força Livre
Nacional.

Ontem, os organizadores es

tiveram na pista acompanhando
a manutenção do traçado.
Homologada pela Fe?eração

. Catarinense de Motovelocidade,
a prova não conta pontos para o

Estadual.

esforço de uma temporada intei

ra", avisou o treinador.
E para o confronto contra a

Unoesc/SãoMiguel, Dalpasquale
tem duas dúvidas. O ala Xande
ainda recupera-se .de um pro
blema na panturrilha direita e

poderá ser poupado. O jogador
voltou a treinar com bola somente

quinta-feira. "Vai depender do
treino de amanhã (ontem). Se for
bem e não sentir, deverá ser es

calado", destacou o auxi liar técni

co Beethoven Domingues. Outro
problema de contusão que preo

cupa o treinador é Chiquinho,
com uma torção no tornozelo di
reito.

Se por um lado o fantasma
.das contusões assusta Manoel

Dalpasquale, por outro, o retorno
do alaMarcel, recuperado de uma
fratura no pé direito, e a ex

pectativa de quase dois mil tor
cedores no ginásio são dois fa
tores a favor da FME/Breithaupt.
"O Marcel dá uma boa movimen

tação pelo lado direito e o apoio
da torcida será fundamental",
sintetizou.

.
A Associação dos Amigos do

Esporte Amador de Jaraguá do
Sul colocou, 1,8 mil ingressos à
venda para o segundo jogo das

finais do estadual, transferido do
Ginásio Arthur Müller para o

Ginásio do Sesi. Até o final da
tarde de ontem, mais da metade

dos ingressos já haviam sido
vendidos.

I
I
I

DE 06/NOV.À 05/DEZ.
• r

-SARADOS E DOMINGOS

�as 20:30hrs.
SSO A R$ ,OVI fO�._t_ -- c.xJ

COM BaNUS R ;QQj oerurur

�G��lf,JlJU&lt{ß
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�alwee acende .Nut.al de Luzes
. . .

Uma das surpresas, o Castelinho Malwee (ex
Moellmann), no centro de Blumenau, emba
lado para presente e com vitrines decoradas

Com 80 árvores natalinas, a matriz da

empresa, em Jaraguá do Sul, enfeita-se para
afesta cristã. Um Papai Noel roncador espera.
pelas crianças

Requisitos Básicos:
- Curso superior completo ou cursando;
- Bons conhecimentos de Informática em nível

de usuário;
- Experiência êm função equivalente;
- Vivência em atividade comercial;
- Habilidades em lideranças de equipes;
- Organização e administração de negócios.

Com 662 mil lâmpadas, o tradicional
Natal de Luzes da Malwee Malhas traz

novidades este ano. A decoração nas

fábricas de Jaraguá do Sul, Pomerode,
Blumenau e no Castelinho Malwee foi
inaugurada dia 20 de novembro. Como

nos anos anteriores, os próprios
funcionários assinam o trabalho.

Os visitantes podem passear pelo jardim
decorado, em Pomerode

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE NOVEMBRO DE 1999

Em Pomerode, o jardim do Papai Noel é um presente pelos
25 anos de atuação da Malwee na cidade, comemorados 110

ano 2000

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, ániversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047) 375·1482 .

eORUPÁ· se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!:'

NETJARAGuÁ
(Empresa de TV por Assinatura)

Busca identificar no mercado profissional para:

:11111111111.··.•·.1.1·.• :.••.•
·

.•
·

•.
·

.•.·• .•.·.·.•.••.1.1.·.·.·.•.•.•.
·

.•.•.•..•.•.1.·...•.• .•.
•

.•.
·

.•.·._.··.••·.····.11111111. :':.:.:-:-:-:.:.:.:.:.:.;.:.:.;.:.:.:.:.:.;.:.:-:.;.;.:.:.:.;.:.;.::::::::;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::.::

A empresa óferece:
- Salário rnais comissão compatíveis com

função;
- Benefícios de empresa de médio, porte;
- Ótimo ambiente de trabalho;
- Produto de tecnologiade ponta .

Os interessados devem enviar Curriculum Vitae para:
Rua Canoinhas, 361 - Centro - CEP 89252.110 - Jaraguá do Sul - sc
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