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BrasilEmpreendedorabre inscrições
•

para nncros e pequenas empresas
A Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale
. do Itapocu) está com as ins

crições abertas aos empre
sários de micros e pequenas
empresas - inclusive in

formais - interessados

em participar do Programa
Brasil. Empreendedor.

O programa limita em

R$ 30 mil o financiamento

para capital de giro e R$ 50
mil para investimentos, com
dois anos para o pagamento

e seis meses de carência,
com juros de 4 e 10% ao

ano mais TR.,
Para obter o crédi to, o

empresário precisa apre
sentar projeto aos bancos

.oficiais. As associações de

micros e pequenas empre
sas organizarão grupos de

empresários para participa
rem de palestras antes de

serem avaliados. Os cursos

de capacitação são gratui
tos. Página 5,

Pai que matou filha é
condenado a 31 anos

Edson Junkes/CP

Alerta: cresce incidência da aids entre heterossexuais. Página 9·

O artista mineiro Sérgio
Guimarães prepara-se para
lançar o primeiro CD da

carreira. O disco Beija-flor
tem nove canções fiéis ao

estilo da MPB, com par-
.

ticipação especial de Daniel

Lucena e músicos da re

gião. Empresas jaragua
enses garantiram a pro
dução do trabalho, que deve
estar nas lojas na próxima
semana. Caderno Extra

(Lâmina)

O servente de pedreiro
Jair Ferreira, 36 anos, foi

condenado na madrugada
de quarta-feira a 31 anos e

dois meses de prisão, em
regime fechado.

Em janeiro deste ano,

Ferreira matou a filha

da causou ferimentos gra
ves na filha Luana Priscila,
l1, e tentou matar a ex-mu

lher, Roseli Segundo, 32.
Após dez horas e meia de

julgamento, o juiz substitu
to da Vara Criminal, Elles
ton Lissandro Canali, leu a

Maiandra Ferreira, 5, a sentença.
golpes de martelo. Ele ain- Página 10

FOTOLITOS 'Sérgio Guimarães lança CD

. Pro
{'11�ggm
371-7719
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Dança das horas
Foto do Fato

Na noite de

quarta-feira (1), o

Colégio Homago
(Holando
Marcelino

Gonçalves)
lançou o Natal de

Luzes, com
apresentação de

músicas natalinas

pelo coral de
alunos. Direção,
professores e pais

dos estudantes

coordenaram (/

produção

A se confirmar a tendência e a disposição dos lideres políticos,
a eleição do ano que vem em Jaraguá do Sul promete 'repetir a
divisão de forças de 1996. Salvo algum incidente de percurso,
três blocos disputarão a Prefeitura: PSDBIPFL, PMDB e PT; e
respectivos aliados. A diferença com o pleito anterior fica por
conta da exclusão do PTB na disputa. Há ainda a possibilidade
do PT coligar-se com o PMDB do deputado Ivo Konell. Neste

caso, a disputa se polarizaria,
apresentando duas propostas ad-

o

ministrativas diametralmente opos
tas.

A dez meses das eleições
municipais, nada do que está sendo
colocado em termos de coligações
ou postulações podem ser descon

siderados, mas a experiênciajá de
monstrou que, rro afunilar das

propostas e conjecturas, as legendas
afins se juntam e engolem as desa

venças e os "sapos". O exemplomais
significativo aconteceu. na eleição
'passada, quando pMDB e PPB, até
'então arquiinimigos, se uniram .. Por

rnais que os líderes políticos se

arranheh1- o que· nãopassa de jogc.de cena _'.'_, não é.o

.suficiente para invíabilizar futuras alianças. ,

.

Duas razões justificamos argumentos: à exceção do PSDB,
,PMDB é P'Lasdemais legendas não têm candidatos fortes que
.assegurem o equilíbrio da disputa; e a principal: omedo que a

diluição possa jogar o Partido dös Tmbaihadores no poder do
terceiro pólo industrial do Estado, tradicionalmente conservador
politicamenté.Aindaque o Pf'renhaoptado pelo pcsicióríamento
light, abandonando os dogrnas socialistas para enfrentar a

o

avalanche neoliberal. es distu�'sos de mudança: de rota na
adIT1inistração p6lDiica amedronta a elite.

'

, .'
,

.:
' ',Mesmo com a'üüençâo de lançar ca�didato próprio, o PL

sabe .que precisa aliar-se a outro partido para ter chances.

',9ualquer que sejaa opção, a legenda escolhida não abrirámão
;'çl'<;.f'Sabeça-de-chapa, se aceitar a coligação. Depois da

.debandada no PT,]3 e no PDT, os partidos não têm cacife para
'bancar a disputa.O PPB sofre o dilema da dúvida. Tem o vereador
'Moacir Bertoldi como candidato em potencial, já que o ex-

deputado UdoWagner se recusa a entrar no páreo, mas a fogueira
das vaidades queima corações e mentes. Isso sem contar com o

risco de outro racha interno.
No PFL o problema é semelhante. O partido não tem um

nome para barganhar com as outras legendas. Mesmo com as

desavenças com o PSDB, que se arrastam desde o final do ano

passado, caciques do partido articulam 'amanutenção da aliariça,
por única e exclusiva falta de opção. Aliás, o PFL é o maior
beneficiário da coligação. Tem a maioria das 11 secretarias
municipais. P?r outro lado, o tucanato também sabe das
dificuldades em enfrentar uma corrida eleitoral sem o partido do
senador Bornhausen. É o sentimento em todo o País.

Indiferente às surpresas, o PMDB mantém o discurso
oposicionista e lança olhares comprometedores aos demais

partidos, e suspeitos ao PT. A liderança nas pesquisas não

tranqüiliza. Perdeu as eleições de 1996 depois de liderar por
muito tempo as consultas de intenção de voto. OPPS já fechou
questão: apóia oPMDB desde que este não faça alianças à direita,
caso contrário apóia o candidato do PT, Dionei da Silva. A

direção nacional do PT liberou a coligação com os setores do
PMDB que fazem oposição a FHC. A união em Jaraguã do Sul,
caso aconteça, deve provocar uma revolução.

Baile dos casais encontristas de

Guaramirim: protesto
* Charles Longhi

Como cristãos e cidadãos,
não podemos admitir que se

utilize o dinheiro público para
fazer festas particulares. Todo
cristão sensato é contra tal ato.

Infelizmente, aqui em Guara

mirim isso ainda não acontece.
O prefeito encaminhou ao

Legislativo projeto de lei que
concede contribuição de R$
1-,1 mil ao Movimento dos
Casais Encontristas da Paró

quia Senhor Bom Jesus, de
Guaramirim, para pagamento
da música do seu baile de

encerramento.
. Trata-se de umbaile decon

fraternização e fechado, onde
só pode participar quem for
encontrista, Outro aspecto de

indignação é a atitude do
Movimento de Casais que,
sendo da Igreja Católica,
deveria ter consciência que o

dinheiro público não lhe'

pertence, ainda mais quando

este será utilizado com fins

particulares ou de um grupo
para realizar festa.

Com certeza a Prefeitura
deixou de investir na Saúde, na
Educação e em outras áreas
sociais para custear um baile

que não tem nada a ver com a

administração municipal e nem
com seus cidadãos, pois trata
se de uma festa particular,

A coordenação do Grupo
de Casais deveria sermais éti

ca e cristãno seu procedimen
to. É falta de respeito do prefei
to, dos vereadores, que apro

. varam a liberação dO dinheiro

público, e do Grupo de Casais

pará com a comunidade guara
mirense. O dinheiro público
pertence principalmente aos

mais carentés. É um dinheiro

que deveria ser tratado com

mais critério, por ser sagrado.
Deve ter a mesma finalidade

que o dízimo - que é garantir

o pão na mesa do pobre.
,

A indignação é tamanha

porque todos sabemos quem
casais encontristas, na sua

quase totalidade, são pessoas
sem necessidade de utilizar

dinheiro público para uma festa

particular. Com certeza esse

dinheiro está fazendo faltana

saúde e na educação do Muni·
, cípio. Esses R$ 1,1 mil doados
ao Grupo de Casais para o

baile de encerramento podem
estar faltando para salvar
vidas ... , em Guaramirim.:

Tem gente que não po.SSUI
nenhuma sensibilidade cristã,
Até quando vamos permitirfa-
tos que são contra tudo o. que
é ético, honesto e cristão?

Namais profunda indigna
ção.

* Membro da Coordena·
ção doMovimento de cursi'
lhos de Guaramirim
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No decorrer de sua vida, de somente /6 anos, foi uma

pessoa exemplar, que com seumodo simples e carinhoso

conquistou um extenso círculo de amizades, vivendo

sempre com muita alegria e respeitando os seus amigos.

.AGRADECIMENTO.E CONVITE
PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

Os pais, Silvério e Sieglinda, os irmãos, Ivana, Giseie e

Andrei, o cunhado Laércio,o sobrinho Eduardo e a avó
Leocádia de:

ALINE JANAINA ORZECHOWSKI
Falecida em acidente automobilístico ocorrido no dia 29

de novembro de 1999, na Rodovia SC-413, agradecem
ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Guaramirim pelo
respeito; aos Médicos e Atendentes do Hospital Santo
Antônio de Guaramirim, pela dedicação; ao padre Ângelo
Dante Bisz, pelas palavras de conforto; aos colegas,
diretores, professores e funcionários doColégio São Luís,
pelas homenagens, e ao Grupo Remar, pelos momentos
de reflexão.

'

l.

A família destaca, também, as manifestações de apoio
e de carinho, bem cerno pelas palavras de conforto
recebidas dos. amigos, familiares, vizinhos, dos

associados e colegas da Cooperativa Juriti, dos

Encontristas, das Autoridades, da CCO da Schützenfest,
da OAB de Jaraquá do Sul, dos Irmãos de Jaraguá do
Sul e região, dos companheiros do SINDARROZ, da

OCESC/SESCOOP, da EPAGRI, da CIDASC e de todos

que, presentes ou não, prestaram. a sua homenagem à
Aline.
Expressa, ainda, os agradecimentos pelo envio de flores,
coroas, cartões, telefonemas e telegramas, e

�rincipalmente pelas orações dirigidas a Deus, na

Intenção da Aline.
Convidam a todos para a Missa de Sétimo Dia, que se

realiza hoje, 4 de dezembro de 1999, às 19h30min, na
I@reja da Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, no

Centro de Massaranduba.
.

CORREIO DO POVO POLíTICA - 3

Raeder é vice-presidente da
Executiva estadual do PL

Partido insiste no

lançamentode
candidato próprio
naseleiçõesde 2000

Jaraguá do Sul - o presi
dente do Diretório municipal do
PL, Heins Raeder, foi indicado pe
la direção nacional para ser vice

presidente da Executiva estadual

dopartido. As negociações para
a indicação do nome de Raeder
vinham sendo articuladas pelos lí
deres regionais do PL há tempo,
oficializado durante reunião em Projeto: Raeder aposta /lO socialpara conquistar o eleitorado
Brasília, no início do mês pas
sado, com o presidente nacional
da legenda, deputado federal Ál
varo Valle, do Rio de Janeiro. Rae
der também é coordenador regio
nal do PL no Norte do Estado.

Raeder disse que a vice-pré
sidência consolida o trabalho de ;

desenvolvimento do PL implanta
do na Região do Vale do Itapocu.
"Desde que assumimos a direção
do partido noMunicípio, estamos
trabalhando com seriedade para
ampliar os guadros e apresentar
uma nova proposta à popu lação.

Hoje, o PL é um partido que tem

condições em pleitear mais espa
ço na política, tanto de Jaraguá do
Sul quanto do Estado", discursou,
informando que o presidente
estadual do partido é o suplente de

deputado federal, Valcir Goulart,
ELEIÇÕES 2000 - Raeder

reafirmou a disposição do PL de

Jaraguá do Sul en: lançar candi
dato próprio nas eleições munici
pais do ano que vem. Segundo
ele, apesar do partido participar
das reuniões mensais com as le-

'N as sessões dOl dias 26 e 29 foram aprovados os seguintes projetos e indicações: de Lorita Zanotti Karten

(PMOB), indicação para a substituiçäo das luminárias da rua 25 de Julho e laterais, no bairro Vila Nova, por outras de
maior potência.• do vereador Ademar B'raz Winter (P,SDB), indicação solicitandó construção de posto de saúde no

bairro Vila Nova.· de todos os vereade
..'

es aer�ª,!, na seguinte substituiçäe: Heinrich Gutz

(antiga 1029); filistrino �acha�ó( 61 (744); Jorge Lescowicz (995);
Paulina Krüger (996); Jos€

.

:lIgàMo as ruas 501 e 856, de
Arnoldo Hass.> do Emu "h�ce despesas de exercícios

o que. concede à Amvali
m a Acijs. Do Legislativo,
te ao uso de álcool e drogas
u àqueles que colaboraram
em Garuva.• A vereadora
io Brasil Novo. E .informou

campanha permanente de
'fica de utilidade pública, a

. Pediu o desarquivamento
o I Encontro Eco Radical,
r loão Prim (PSOB) falou

esidente da Apáe � a cessão

.

niu 450 pessoas no final de

q�e o deputado Adelor Vieira

apoio do empresário Wander
cdnstrução de uma pista de 2

Jaraguá do Sul, a comunidade
nformou que deve entrar com
'.

e auditiva nas crianças
Bertoldi, os vereadores

de R$ 4.500,00. Também
m médico neuro pediatra, procedente de

.

ade Vereadores, foi informado pelote
rua Max Wilhelm já foi sondada também

gendas que integram a coligação
Mais Santa Catarina, não fechou
nenhum acordo para oficializar a

aliança. "Estamos discutindo a

possibilidade de lançamento de
candidatura própria com o 'pé no

chão'. Sabemos das dificuldades,
mas conhecemos o potencial.
Além do mais, o PL não irá so

zinho", revelou, acrescentando
que as negociações com o PDT,
PTB, PST e PTN "estão bastante
adiantadas".

Para conquistar o apoio ne-

cessário, Raeder disse que
o programa de governo do
PL vai priorizar o social,
apostando na geração de

emprego e renda, criação
de hortas comunitárias e

habitações populares, em

regime de mutirão, como
carro-chefe. Ele disse que
é preciso dar incentivos às
indústrias, tanto as já insta
ladas quanto as que preten
dem se instalar no Municí

pio, para gerar emprego. "O
Conselho Municipal de

. Emprego e Renda precisa
sair do papel e cumprir sua
função social", discursou.

Na opinião de Raeder,
a construção de casas po
pulares em regime de mu

tirão é uma das formas
mais baratas e eficientes de .

combater o desemprego e

o déficit habitacional no

Município, estimado em

900 moradias. "A pessoa
vai construir sua própria
casa, com assistência téc
nica e material doado pela
Prefeitura", explicou,
inforrnando que as hortas
comunitárias terãotambém
assistência técnica da

Administração, além de

máquinas e equipamentos,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PT muda discurso e fala em .

.

\

aliança com oPMDB em 2000
Legenda reúne-se
no dia 18 para
discutir coligação
e candidaturas

Jaraguá doSul- o Partido
dos Trabalhadores já não descarta
apossibilidade em coligar-se com
o PMDB do deputado estadual
Ivo Konell nas eleições municipais
do próximo ano. A informação e
do vice-presidente do Diretório

municipal, Silvino Volz, revelando
que o partido vai discutir ainda a

"necessidade" em lançar Dionei
da Silva como candidato a verea

dor. Ele, no entanto, fez questão
de frisar que, para uma eventual

aliança com o PMDB, o partido
"não abre mão de um programa

.

de governo democrático e popu
.

lar, com a inclusão do Orçamento
Participativo, Bolsa-Escola e

Banco do Povo".
No sábado, dia 18, o Diretório

municipal reúne-se para discutir

candidaturas, projeto adrninistra
tivo e coligações. "Por enquanto,
são apenas conjecturas. Não exis
te nada de concreto. Nós estava
mos aguardando o término do

congresso em Belo Horizonte pa
ra tomarmos algumas posições e

definir a linha de atuação", decla-

que, em princí
pio, o partido vai light: Si/vil/o éfavorável ii coligação com o PMDB

lançar candidato
próprio. "Existe uma ala no par
tido que cogita a possibi lidade em
lançaçDicnei'como candidato a

vereador para assegurar os votos
necessários à Câmara", revelou,
afirmando que o PT está aberto
às negociações políticas. "Não
podemos ficar restritos aos

nossos 'projetos. Se concluirmos
que podemos governar com alian

ças, vamos fazer", completou.

rou Volz, acres
centando que ()

PT vai buscar as

alianças pos
síveis dentro das

estratégias e mc

tas definidas no

congresso.
- Não po

demos. descar
tar a possibili
dade de che

garmos ao po
der dentro de
uma aliança que
atenda as pers

pectivas das

mudanças su

geridas e pre
tendidas pelo PT

justificou
Volz, lembrando

Edson Junkes/CP

FON'E/FAX: (047) 373-0027

Sobre a elaboração de um pro

grama de governo conjunto com

o PMDB, Volz disse que o PT

quer, além dos projetos do par
tido, rediscutir a quali ficação do

ensino básico. "As díscussões do
PT serão em cima de projetos e

não de nomes. Vamos insistir na

elaboração de um programa que
atenda a população é não a uma

parcela privilegiada", concluiu.

Campanha da Solidariedade
As agências da CaixaEconômica Federal e o Banco do Brasil de Jaraguá do Sul estão promovendo
a CAMPANHA DA SOLIDARIEDADE em prol da Ajadefi (Associação Jaraguaense dos
Deficientes Físicos).
Cada 2 kg de alimentos não perecíveis doados dá direito a um cupom para concorrer aos seguintes
prêmios: I � - um forno de microondas Conti.nental, 42 litros

2° - um videocassete quatro cabeças Panasonie
3° - uma TV em.cores 14 polegadas CCE
4° - uma bicicleta 18 marchas - Caloi
5° - uma bicicleta 18 marchas - Sundown

* O sorteio será pela Loteria Federal de 22 de dezembro

Postos de troca: agências da Caixa e do Banco do Brasil, sede da Ajadefi (no terminal rodoviário
de Jaraguá do Sul) e na guarita do Hospital São José

Os alimentos serão distribuídos às famílias dos deficientes carentes

O vice-governador Paulo Bauer (PFL) e odeputado federal Vicente
Caropreso (PSDB) estiveram na tarde de ontem na Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul, onde assinaram convênio da ordem
de R$ 97 mil com as prefeituras de Jaraguä do Sul, Massarandub�e

Schroeder.
Jarazuá do Sul receberá R$ 55 mil para reforma e ampliação dosb,

. •

postos de Saúde Alvaro Batalha, na VIla Lalau, e Ana Pedri Petry, no
Santa Luzia.

O convênio garante R$ 21 mil para a compra de uma ambulância
para Schroeder e outros R$ 21 mil para aquisição de equipamentos

para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, de Massaranduba.

Será?
O deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) deverá ser mesmo

indicado para o TCE (Tribunal
de Contas do Estado). A novela
se arrasta desde junho, quando
a Assembléia Legislativa
aprovou a indicação do ex

deputado estadual Gilson dos

Santos (PPB) para conselheiro
do TCE.
A votação da indicação de

Konell deve acontecer ainda
este ano. Segundo uma fonte,
"está tudo acertado para a

aprovação do nome de Konell".

Novasede
O anteprojeto vencedor do CAM

(Centro AdministrativeMunicipal),
a ser construído na Vila Baependi,é

da arquitetaDória Antoniutti

Brantes, de Camboriú.
.

Os 21 envelopes foram abertos na

manhã da última terça-feira pelo
prefeito Irineu Pasold (PSDB).
A nova sede terá 15 mil menrs

quadrados, orçada em R$ 7,5
milhões. Os recursos virão de

.

financiamentos, principalmentedo
Badesc. O início das obras está

previsto para outubro
do ano que vem.

Insistência
O vereador licenciado em Guararnirirn Ivaldo Kuczkowski
(PPB), que retorna ao Legislative na próxima segunda-feira,

. prornete insistir com os colegas para que aprovem o projeto de

redução des salários dos parlamentares de R$ 1,7 mil para R$
.

544,00 (quatro salários mínimos).
- Vou propor também alterações no Regimento Interno da

Câmara, tornando mais rígida a concessão da licença dos

vereadores por motivo de saúde - revelou.

Aliás

As licenças médicas dos

parlarnentares guarami renses
têI11 sido alvos de críticas.

Recentemente, o vice

presidente do Diretório do PT

do Município, Jair José
Pereira, i roni zou a "farra".

Ironia
Pereira afirmou que es

vereadores eram os maiores
interessados na conclusão da

CEI do Hospital Santo Antônio,

"já que são os vereadores estão

sempre doentes e precisando de

remédios".

ijADDll\1akler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

súa segurança e tranqüilidade.
�O�O O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
ß1'IDßRf.ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL Apevi coordena implantação

do "Brasil Empreendedor"FARACO EXPÕE AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA FIESC, NA ACIJS
o Presidente do Sistema Fiese, José Femando Xavier Faraco, assinou no dia 29

de novembro, a autorização para licitar a construção da quintá creche da parceria
entre o Sesi e a Prefeitura, no bairro Vila Nova, com área de 625m2. Faraco também
entregou, oficialmente, a unidade móvel de audiometria para atender as empresas na

.

área de medicina e segurança do trabalho, na região de abrangência do Centro de
Atividades do Sesi de Jaraguá do Sul. Ele participou da reunião da Acijs, na sede do

Corpo de Bombeiros Voluntários, quando expôs as diretrizes estratégicas da Federação
das Indústrias de Santa Catarina, com vistas ao desenvolvimento do Estado no novo

milênio.
O Presidente da Fiese explicou que as diretrizes estão estruturadas em seis

programas - Educação e Cidadania, Saúde e Qualidade de Vida, Tecnologia e Inovação,
Gestão e Informática, Representação Institucional e Desenvolvimento Empresarial
- e lançou um desafio a Jaraguá do.Sul, para desenvolver a eletrônica de potência de
micro-distritos industriais de base tecnológica e incubadoras tecnológicas.
aproveitando as potencialidades que já existem no setor industrial. "Jaraguá do Sul
tem muitas áreas para desenvolver novas atividades econômicas' de alto valor

agregado". disse.
Faraco esteve acompanhado de dirigentes do Senai e do Sesi Estadual. Recebeu

alguns pedidos, como apoio na implantação do centro tecnológico, custeio dos
centros de educação infantil e para o Corpo de Bombeiros Voluntários. pela atuação
na área social, no socorro a pessoas. Conforme Faraco, já existem entendimentos
com a Ferj para criar um curso superior através de convênio com o Senai, na área

tecnológica, dentro do que o mercado quer. Quanto as solicitações, garantiu que não
faltará apoio do Sistema Fiese, dentro da realidade orçamentária.

Edson JunkeslCP

Programa vai
financiarmicrose

pequenasempresas
com jurosespeciais

Jaraguá doSul- As inscri
ções para o Programa Brasil Em
preendedor já podem ser feitas
na sede da Apevi (Associação
das Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu). O programa, de

responsabilidade do Sebrae

(Serviço de Apoio às Micros e

Pequenas Empresas), foi lançado
oficialmente no início de outubro
e vai destinar R$ 8 bilhões - R$
600 milhões para Santa Catarina
- para as micros e pequenas
empresas - inclusive informais
-, através da CEF (Caixa
Econômica Federal) e do Banco
do Brasil,

O programa limita em R$ 30
mil o financiamento para capital
de giro e R$ 50 mil para investi

mentos, com dois anos para o pa
gamento e seis meses' de carên
cia. O presidente da Apevi, Ri
chard Hermann. informou que
as taxas de juros variam de acor

do com a origem dos recursos.

"Se for do PIS/Pasep, do FAT ou

jl.llii'f.41'
PARAFUSOS - PORCAS - ARRUELAS

FONE/FAX: (1147) 371·1111111

Hermann: "Não existe financiamento mais barato"
CORPO Dlj: BOMBEIROS AMPLIA SEDE E PROJETA SUB-SEDES
O Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul investiu R$ 160 mil na

ampliação do quartel central, na Epitácio Pessoa, recursos obtidos através de doações
das empresas, de recursos próprios e de um financiamento. O presidente Adolar Jark
declarou que a ampliação era uma necessidade da corporação, que conta COIll 20

profissionais remunerados, 25 voluntários, 22 bombeiros mirins e 5 aspirantes. Para
o próximo mio o projeto é implantar sub-sedes em Nereu Ramos e João Pessoa. em
áreas cedidas pela Prefeitura. para atender de forma ruais ágil e rápida as ocorrências
nesses pontos da cidade.

A AcijsS realizou a sua reunião do dia 29, no auditório da corporação. Jark disse,
no encontro, que as contribuições através das faturas de consumo de energia elétrica,
dos convênios com a Prefeitura e Estado, do comércio e da indústria, chegam a R$
40 mil mensais, em média, valor que cobre as despesas de manutenção e proporciona
alguma sobra para investimentos. O presidente citou que embora as viaturas estejam
todas em bom estado, são antigas, necessitando de renovação. Ele também apresentou
números dos atendimentos que têm crescido na prestação de serviços, principalmente
quanto ao socorro a acidentes e a pessoas.

rato", assegurou, lembrando que
o programa tem como objetivo ge
rar renda, manter os postos de tra
balho e criar outros, além de incen
tivaro investimento, "Após a libe

ração dos recursos, o empresário
terá assessoramento do Sebrae,
que irá certificar se a empresa está

aplicando corretamente o dinhei

ro", alertou Hermann.
Ele lembrou ainda que as as

sociações de micros e pequenas
empresas organizarão grupos de

empresários para participarem de

palestras antes de serem avalia
dos. "Todos os cursos são gratui
tos", completou,

do próprio Sebrae, os juros são
de 4% ao ano mais TR (taxa de

referência), se for dos bancos
oficiais, 10% ao ano mais TR",
explicou, acrescentando que o

programa pretende capacitar os

empresários de micros e peque
nas empresas, dentro do Projeto
Capacitação Gerencial.

Segundo Hermann, para obter
o crédito, o empresário precisa
apresentar projeto aos bancos ofi
ciais, "Se não for aprovado, o Se
brae faz uma reciclagem", lem
brou, Sobre as taxas de juros, Her
mann acredita que são viáveis.
"Não tem financiamento mais ba-

JORNADA CATARINENSE DAS MPEs PASSA DIA 15 EM JARAGUÁ
A Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa

Catarina, o Sebrae/SC e a Adjori/Sc' iniciaram a execução do. projeto "Jornada
Catarinense pela Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte", que tem o

patrocínio da Caixa Econômica Federal. Serão realizados quinze eventos em

cidades pólo de Santa Catarina e, através de seminários. informar e orientar os

empresários e lideranças da região sobre o Estatuto de Micro e Pequena Empresa,
o Programa Brasil Empreendedor. além da assinatura de um convênio preferencial
entre CEF/FAMPESC/AMPE. A Jornada vai passar por Jaraguã do Sul no dia 15
de dezembro.

A Apevi .; Associação das Pequenas Empresas do Vale do ltapocu - está

organizando o evento, marcado para as 19 horas, no auditório do Centro Empresarial
de Jaraguä do Sul. Informações sobre o evento com Dantele. pelo teleforre 371-
1044:

.

o A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sui definiu o horário -de funcionamento do
comércio. local no mês de dezembro. .

Hoje, dia 4, das 8h30 às 19 horas. Amanhã, das 14 às 19 horas.
De segunda-feira, dia 6, a sexta-feira, dia 10, das 8h30 às 20 horas.

Sábado, dia 11, das 8h30 às 17 horas. Domingo, dia 12, das 14 às 19 horas.
Durante a semana de 13 a 17, das 8h30 às 21 horas.
Dia 18, sábado, das 8h30 às 17 horas. No domingo, das 14 às 19 horas.
Do dia 20 ao. dia 23, das 8h30 às 22 horas. No dia 24, das 8h30 às 13 horàs.
Dias 25 e 26 o comércio estará fechado.
De segunda-feira, dia 27, a quinta-feira, dia 30, o horário será normal.
Nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, estará fechado.

APEVI SELECIONA EMPRESA PARA ORGANIZAR MULTIFEIRA
A Apevi - Associação das Pequenas Empresas do Vale do ltapocu -, entidade

promotora e responsável. pela realização da Multifeira de Jaraguá do Sul, está
selecionando empresas organizadoras de eventos, para participar com propostas
para organização e coordenação da 5.' Multifeira, em julho de 2000. A empresa
deve estar legalmente constituída, ter experiência anterior, mediante prova,
apresentar a relação do pessoal envolvido e o plano de trabalho, como também a

remuneração. As propostas devem ser entregues em envelope lacrado até as 17
horas do dia 6 de dezembro, no Centro Empresarial de Jaraguä do Sul. Av. Getúlio

Vargas, 621. o Os supermercados terão horários especiais.
O As empresas interessadas em organizar e coordenar a 5" Multifeira, que acontece em julho do.
próximo ano, devem enviar .as propostas à Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu), Avenida Getúlio Vargas, 621, Jaraguá do Sul, até o dia 6 de dezembro.
Os critérios para participar da licitação. são os seguintes: ser empresa constituída legalmente e

com experiência anterior. Na proposta deve incluir o plano de trabalho, cronograma com descrição.
das etapas, incluindo busca de patrocinadores e mídia; a estrutura operacional, número de pessoas
envolvidas para a realização do evento; remuneração, especificar o valor pretendido, com omínimo
de 50% em contrato de risco,

L �

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA NA REUNIÃO DA ACI.JS
A ACIJS realiza, no dia 6 de dezembro, segunda-feira, a penúltima reunião

semanal, na sede, com a presença do Presidente da Assembléia Legislativa, Gilmar
Knaesel. A última reunião acontecerá no dia 13, na recreativa da Frigumz, em Santa

Luzia, com as participações do prefeito lrineu Pasold e do Deputado 'Vicente
Caropreso. que discorrerão sobre as atividades do ano e seus planos para 2000. A

Acijs/Apevi encenam no dia 17 de dezembro as atividades. retornando no dia 10 de
janeiro. A primeira reunião do ano 2000 será no dia 31 de janeiro, na sede da 3.'

Companhia de Polícia Militar. .

SEJA COMPETITIVO NESTE 'MERCADO GLOBALIZADO
FAÇA P'LANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: www.cassulí.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Balneário Carnboriú premere
realizar um dos maiores

espetáculos de cores e luzes do .

Brasil, neste Réveillon. A

programação terá inicio às 22

horas do dia 3 I com shows

musicais ao longo da orla

marítima. As bandas regionais.
Incandescentes, 4" Rrdrnçào e

Chero estarão esquentando a

praia com seus estilos variados e

descontraídos. Paralelamente. os

desenhos mais sugestivos serão'

projetados no céu de Balneário

Camboriú através de um canhão

laser, abrilhantando a praia
central. Durante a contagem
regressiva, 60 sinalizadores serão

lançados, iluminando. a cidade
numa altura de até 300 metros,

durante 40 segundos, cada. À
meia-noite. a música será

apoieótica. Fogos das mais

diversas cores e formas sairão da
Ilha das Cabras, da água do mar,

da orla, dos barcos e dos arranha

céus colorindo a cidade por 20
minutos. O show pirotécnico será

o primeiro do Brasil totalmente

computadorizado. São esperadas
ruais de 600 mil pessoas.

.., BIENAL
Os alunos da 73 fase de

Arquitetura e Urbanismo da Ferj,
Alternar Sander de Souza. Fausto
Lêandro Gotten, Jean Carlos
Cardozo e Marco Aurélio Benner,

juntamente com o professor
Márcio da Costa Pereira.
estiveram participando, no mês

passado. da 43 Bienal

Internacional de Arquitetura, em
São Paulo. Através do Projeto
"Centro Cultural", muito elogiado
por vários profissionais da área,
os jaraguaenses concorrem com

CEN,TERRSOM

eD's - DISCOS - FITAS .

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

Da esquerda,
Altemar Sander
de Souza,
Fausto Leandro
Gotten,
Jean Carlos

Cardozo,
Márcio da Costa

,

, Pereira e

Marco Aurélio

Benner, que
representaram
a Ferj na 4Q

Bienal
Internacional
de Arquitetura,
em São Paulo

várias universidades brasileiras e
também de alguns outros países,
como Itália, Austrália, África do

Sul, Argentina, Bolívia, EUA e

França, num total de 45 projetos
concorrentes. A classificação dos

melhores trabalhos será divulgada
ainda este mês.

� ,;t'�) ..ii':,liÜr(.)i'
Os irmãos Sandy & Júnior. que
atualmente vivem um excelente

momento na carreira, realizam
um megashow para baixinhos e

altinhos. neste domingo (5). a

partir das 19h30. no Centreventos

Cau Hausen. em Joinville.

.... NOTBE
A banda curitibana Dr. Smith,
muita conhecida dos

jaraguaenses, estará agitando a

Noite Eco Radical, que acontece

logo mais, na Notre, com
presença de vários praticantes do

rappel, canoagem, vôo livre,
trekking, jeep raid e

motociclismo, participantes do 1"

Encontro Radical de Jaraguä
do Sul. Na próxima quinta-feira
(9), a Boate Notre estará abrindo
suas portas para os boêmios que
curtem uma antecipação de final

de semana. Ingressos masculinos
estarão sendo vendidos a R$ 5,00.
A ala feminina terá acesso .livre.

lJ ,·t"t'jt'�Bt'
A banda tlorianopolitana
Dazaranha, da canção
vagabundo confesso, se apresenta
neste domingo (5) à noite, na

Praça Ângelo Piazera, para
delírio dos roqueiros da urbe.

A promoção é da Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer.

.., TEATROt
.Sábado (4) e domingo (5) são os

dois últimos dias para conferir a

comédia Fulaninha e Dona

Coisa. de Noemi Marinho,
dirigida por Gilmar A. Moretti .

em cartaz no Centro Cultural. A

peça conta com a participação de

1EM"'�,'·'
NO �róximddiif � 8, 0-
Café Cönfusão/estarã
realizando a sua última
festa.

DISQUE-LANCHE
371-5309

Micheie Camacho, Sandra Baro�
e R�bens Franco, pertencentesa

'

Grupo Adulto de Teatro da Scar,
Valor do ingresso: R$ 5,00. Com
bônus, R$ 3,00.,

Promoter Georgia Mello e dem
integrantes da equipe da

Cervejaria Mein Bier, de
Balneário Carnboriú, realizam
hoje (4), a partir das 22 horas,
uma grande festa para comemo
os dois anos de sucesso do

aconchegante point da Avenida
Atlântica. A comemoração
contará com show da banda Ípi
Literis, de Curitiba, distribuição
de um mil litros de cerveja,
decoração especial, inauguração
do Beach Bar e, logicamente, u

delicioso bolo. Uma grande
noitada que não tem hora para
acabar. Para agt:nda;: na próxi.
sexta-feira (10), já está agenda
a festa Top Girls - O Encontro.

na qual 29 promoters estarãose

reunindo para uma big party,q
contará com um supershow da

. banda Vaca LÍJcu e presença de

muita gente bonita de toda a

região.

Acontece hoje (4), na

Igreja São Lucas, no

Iaraguâ 84, o enlace
matrimonial de

Rosenéia, filha de

Renato Oestreich e

Erica K. Oestreich, co

Gerson, filho de

Conrado Gascho (in
memoriam) e Elizabet
M. Gascho. Após a

cerimônia, os
convidados serão
recebidos na Sociedad
25 de JulhoDiretamente do�

A �ncW
books da ge

ãe Modelos e

Manequins
Cekat, os belos

sorrisoS de

Karina Wille

(esquerda) e

Mayke Ehlert .

QUICK
DOG

IS",LABORSAD
Laboratório de Análises ClínicasL

1989 - 1999
IOANOSA SERVIÇOOA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
.

Schroeder - 374-1669
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cultura - lazer - entretenimento

Fotos: Edson Junkes/CP

.

A simbologia é
a marca mais
forte nas peças
que retratam a

civilização
egípcia.

Encerrar o
conhecimento
em símbolos é
uma forma de

preservá-lo

Direto das tumbas dos faraós para Jaraguá do

Sul, a exposição Mistérios do antigo Egito ocupa
sala do Shopping Center Breithaupt. Estatuetas,
utensílios, múmias, sarcófagos, papiros,
fragmentos e estátuas de faraós compõem a

mostra itinerante, promovida pelo egiptólogo
Maisur Musa, que se ocupa de divulgara cultura
da civilização considerada o berço do
conhecimento e objeto de pesquisa ao longo
dos séculos.
Acervo particular, as cerca de 90 peças
pertencem ao egiptólogo Maisur Musa e ao

mlsmERIßSR 'RI'DUEZR
artista plástico Essan Elbatal. Dessas, 14 são

originais, algumas são cópias fiéis - que
respeitam tamanho e cores � e as demais,
releituras. "Somente três empresas
especializadas em arte faraônica têm acesso

aos museus do Cairo, atualmente", conta o

coordenador. De uma delas provém parte do
acervo que ele reuniu.
O Egito sempre atrai pelos mistérios. "Temos
carência de conhecimento sobre o assunto no

Brasil. Só se ouve falar doEgito pelo aspecto
místico", alerta Musa. Ele diz que o grande valor
dessa civilização é a busca incessante do
conhecimento. "Eles sabiam que a fonte do

poder é o oonhecimento, .rnas não tinham
interesse em propagá-lo. Encerravam a

sabedoria que obtinham", conta. Como tudo que
a civilização egípcia produziu, as peças são
ricas em simbologia, com destaque para a

mulher, figura valorizada por ser responsável
pela procriação. As figuras femininas têm ventre
e seios destacados.
A curiosidade é o principal atrativo da exposição,
que se.auto-sustenta, enquanto aguarda
convênio com o Ministério da Cultura. A mostra

permanece em Jaraguá do Sul até o final de
dezembro e os ingressos custam R$ 2,00 (para
estudantes, R$1,50).

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

grande diversidade. Consulte-nos!"IIII�, Estofados" .

6 � KRAUSE
-,

Requinte o seu Bom Gosto TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodo/fo Hufenüss/er, 104 - Centro - Jaraguá do Su/- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Supra realiza provas no
final de semana em curso
Cerca de 570 candidatos

estão inscritos para
participar das provas
do Supra que acontecem
neste do�ngo, .

dia 5 de dezembro,
das 8 às 12 horas e das
15 às 19 horas, nas

dependências do Centro
de Ensino Superior de

Jaraguá doSul
CESJS/Felj.
Os resultados deverão

ser conhecidos no dia

22 de dezembro.

Provas daAcafe serão realizadas no dia 12
As provas do Sistema

.

Acafe - Associação
Catarinense de Fundações
Educacionais - estão

programadas para o dia 12

de dezembro e irão reunir

no Campus do Centro de

Ensino Superior de
Jaraguá do Sul-CESJS/

Ferj -, 912 candidatos.
As provas serão realizadas
em dois turnos, matutino e

vespertino, com prazo de

3h30 para cada um deles.
No turn?matutino, que
começa às 8h30, serão
realizados testes de

Redação, Língua

Portuguesa e Literatura e

Língua Estrangeira
Moderna. Já no período
ve�pertino, que tem início

marcado para as 15 horas;
serão aplicadas as provas
de História, Geografia,
Física, Matemática,
Química e Biologia.

Matrículas prévias serão realizadas

entre 6 e lOde dezembro
Amatrículaprévia dos
acadêmicos do Centro de '

Ensino Superior de
Jaraguá do Sul- CESJS/
Ferj -, serão realizadas

no período de 6 a lOde

dezembro, das 8 às 11

horas e das 14 às 20

horas, na sala O 1 do

bloco C.

Todos os estudantes
devem ficar atentos às

observações que estarão
anexadas às fichas de

matrículas.

Saem ocorre em total tranqüilidade
I

Matiza Pradi Floriani Garcia

Os 867 candidatos que
participaram das provas
do Sistema de Avaliação
do Ensino Médio - Saem

-, deverão aguardar a
publicação dos resultados

que está previsto, segundo
a Acafe, para o dia 20 de

fevereiro. O Boletim de

Desempenho Individual
estará à disposição nos

estabelecimentos de

ensino onde o candidato

estavamatriculado em

1999..

Segundo a diretora de

Registro e Controle

Acadêmico, Mariza Pradi
Floriani Garcia, as provas
foram realizadas dentro de

total tranqüilidade nas

salas do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul
- CESJS/Felj.

CESJSlFerj participa da Bienal
deArquitetura em São Paulo
Um trabalho realizado

pelos acadêmicos do
curso de Arquitetura e

Urbanismo do Centro de

Ensino Superior de
Jaraguá doSul- CESJS
-estará exposto até o dia

25 de janeiro, na 4a Bienal

de Arquitetura, que
acontece no Ibirapuera,
em São Paulo.

.

Quatro dos cinco

estudantes que elaboraram

o projeto para a

construção de um centro

culturaljá estiveram na

capital paulista e

aproveitaram para conferir
os demais trabalhos

expostos. Um novo grupo
de acadêmicos poderá
seguir ainda este mês para
visitar aBienal.
As viagens de estudo e

pesquisa fazem parte do

projeto de ensin-o que vem

sendo realizado pelo
Departamento de

Arquitetura e Urbanismo
ao longo de todo o ano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Da turma das Geraes
além de passagens pelos festivais de
música popular brasileira mais

importantes do País. "É preciso
nunca parar de estudar música", diz.
Apaixonado pelo ofício, dá aulas

particulares em Jaraguá do Sul e toca

em bares da região. Do novo CD,.
espera simplesmente que sirva para

divulgar seu trabalho. "Não tenho

intenção de ganhar a mídia. Vou
continuar fazendo a minha música",
revela, certo de que o mercado está
cheio de lixo, mas que sempre
haverá espaço a trabalhos de melhor

qualidade. Além do rnais, é sabido
que os produtos de mídia são

descartáveis, facilmente substituíveis.
Só a boa música, eterna.
Como todo artista, compromisso com
a vida, Sérgio arruma a mochila mais

. uma vez, está de partida. Não vai

longe, promete aparecer vez em

quando, agora tem muito trabalho

para divulgar o novo CD (que será

distribuído por amigos como
Toninho Horta, Marcos Leite e

Belchior). De volta a Curitiba, tem
cadeira reservadana noite da capital
paranaense, espaço no Conservatório
de Música Popular Brasileira e alguns
fãs pra conquistar, com preciosas
flexões de voz, tempero de Minas.

Feito oração, o músico se recolhe e

deixa fluir a emoção. Solta a voz, as

palavras se juntam ao som e viram

canção das mais belas, porque vem

do coração, de dentro da alma do

poeta. Sem demora, a energia
embriaga e a vergonha, vencida, deixa
o público cantar. Quase sempre é
assim ... sempre que há público com
vontade de ouvir a boa e eterna MPB,
Sérgio Guimarães dá um show. Ele, o
violão e Deus, já que a música só pode
ser invenção divina.
Músico dos bares, das escolas, dos
festivais. Agora, músico de um disco.
O CD Beijá-flor chega às lojas na

próxima semana com seleção de
nove músicas, trabalho concluído
graçasao incentivo de empresas de

Jaraguá do Sul. A voz e o ritmo
. mineiro inconfundíveis aparecem no

som de quem fez escola com

Toninho Horta e admira os mestres

Beto Guedes, Milton Nascimento,
Flávio Venturini e companhia. A
própria coleção de CDs do artista dá
indícios das fontes de inspiração
onde ele 'bebe' Chico Buarque,
Djavan e clássicos do jazz.
No currículo, Sérgio Guimarães tem
formação em violão, canto popular e
canto lírico, cursados em Curitiba,1:.\1/'1'/(/: ,')ó-gio (;llill/{lIii�s{/i do estudio aun o primeiro CJJt!(/ utrrciru

o processo de criação não
tem regra; ordem ou hora
marcada. Letra ou som, Cl

melodia vai surgindo até

ganhar forma, ritmo, textura,
mexer com o

espírito ...
Paisagem mineira
na capa, o CD

Beijá-flor tem
nove músicas,
cinco delas

lançadas em
projeto
experimental no
início do ano,
com CD derno.
SOll todo c1áu,
Beija-flor, Pra

+você, Olhinhos
ele jabuticaba,
Harmonia e

Como é? são
composições do
próprio autor.

Daniel Lucena
tem participação
especial no disco
com a faixa
Roteiro das

.iguas. Celinho
Simas assina a

O"NOVO ÇOM

faixa Feito você. A última

música, Canção da

despedida, é um trecho de

poema de Pablo Neruda.
O disco foi gravado no

Catharina Estúdio, em
Jaraguá do Sul, e prensado
por empresa paulista. Os
músicos Athon Gallera

(plano e teclado),Jean
Cario (flauta), Jefferson Luís

(baixo), Érico Veríssimo
(percussão), Fabrícia Piva

(violino), Luciano Sales
(bateria), Cepa Leoni (voz e

violão) e Daniel Lucena

(voz) participam do
trabalho,
A prensagem de mil cópias
foi paga pela Bretzke
Alimentos. Hendness,
Fellows, Sol Paragliders e

. Oficina Mecânica do
Geninho também
colaboraram, O CD
estará a venda nas lojas
Center Som e Casa do CD,
de Jaraguá do Sul e
Balneário Camboriú.

.

Interessados também

podem entrar em contato

pelo telefone 371-2778.

éRGIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos Claudo A Gusnruaes

Guimarães

ViSÃO HISTÓRICA
Curitiba nasceu há mais de 300

anos à sombra das araucárias ..
Na época da mineração e

colonização européia. Em 1649,
uma expedição comandada

> pelo general Ébano Pereira

veio em busca de ouro

existente em celtas regiões do

primeiro planalto paranaense.
Estes garimpeiros se fixaram

às margens dos rios. Aos frutos

que despencavam das árvores,
os pinhões, os nativos
indígenas das tribos tupi
guarani, Jê e Tingui -
chamavam de "kur ity ba", que
significa muito pinhão, nome
perpetuado.
A bela Curitiba possui
aprox imadamente 1.364.320
habitantes. Uma remperuturn
agradável, média anual de

16"C

VIAGENS DE FINAL DE SEMANA O

Continuamos a seqüência de viagens cu
.

sabor das viagens longas. Hoje, irem

,CUR 10SI DA DE
Vocês sabiam que Curitiba

esbanja verde em seus 16

parques e dezenas de praças?
Pois é, todo este verde

representa nada rnais que um

pulmão de 17 milhões de
metros quadrados, equivalente

<a 54m2 por habitante - o maior
índice no Brasil, muito superior
aos 16m2 recomendados pela
ONU.

É interessante e maravilhosa
esta curiosidade a respeito de

Curitiba!

. EM APENAS UM DIA,
VOCÊ PODE
CONHECER O
CHARME DE
CURITIBA EM
ALGUNS DE SEUS
PARQUES! PRAÇAS
Claro que em apenas umdia é

difícil conhecer os 16 parques dc

Curitiba, mas é possível, pelo
menos, uns três parques, o
Jardim Botânico, a Ópera de

Arame, o Bairro Santa
Felicidade e, ainda, dar um
passeio pelo Centro, conhecen
algumas das dezenas de praç:lS
Pelo Centro você pode camin�

pcl,a rua principal. Rua XV de

• -.2CESE!'.I·TES I!'.IESQ
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,
OS PACOTES PARA O NORDESTE, INCLUEM:

Passagem aérea desdeCuritiba, transfer in/out; 7 noites de hospedágem com café damanhã em hotel catg. Turistica, city-tour
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se casa de 32m2
na Praia do Erwino, terreno
14x35, fica a 180m da praia.

ValorR$15.000,OO.
Aceita troce por carro

ou terreno em

Jaraguá do Sul.
Contato pelo

telefone 371-5301.

Vende-se vaporetto semi
novo. ValorR$ 200,00.
Tratarpelo telefone

376-1981.

Vende-se videogame magic
computer. R$ 1 ao, 00.
Tratarpelo telefone

376-1981.

Vende-se aparelho de som

gradiente com 2 caixas +

aparelho Sonypara 5 ctre
no valor de R$ 150,00.
Tratarpelo telefone

376-1981.

Vende-se lanchonete nove,
em frente ao novo Detren.

Aceita-se carro.

Preço bom. Tratar pelo
telefone 371-3530;

Vende-se agência de

telemensagempor
R$ 2.300, 00. Tratarpelo

telefone 371-5566. Motivo de
mudança.

Vende-se máquina cobertura
overloque e reta, por

R$1.500,OO. Tratarpelo
telefone 371-9791.

Vende-se chácara em

Cotupé 50. 000m2 com casa,

tencho, pastagem
epomar,por

R$ 70.000,00. Aceita-se casa.

Tratarpelo telefone 372�2390.Vende-se piscina de 1000

litros, nova. Tratarpelo tetetone
275-1197. Vendo casa nove no Amizade,

loteamento Behling, 1 suíte + 2

quartos, com 120m2.

R$ 58.000,00. Tratarpelo
telefone 372-3922

CAMPANHA DO LIVRO, - AMA
Promoção Casa da Amizade

A Casa da Amizade do Rotary Club de Jaraguá do Sul

agradece. Quem AMA Ajuda

.Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

Aluga-se casa em Guaramirim

porR$ 130;00. Tratarpelo
telefone 370-0789

2ª "'TA UO 'A% NA LAMA
RIO DA LUZ II - 2 KM APÓS CEVAL

JARAGUÁ DO SUL SIC

ZEMBRO

Fi;;1n[nh�o WR$ 2�
ÚLTIMA' FESTA DO ANO
NÃO PERCA ESSA;
.APOIO:

CLUB CHAMPION SHOW

BOCA-DE-LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça lá:
Ind., Com. Manske

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

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 dá 1.391 ,25m' - RS 38.000,00
114'- Chalé pré-fabricado em Piçarras c/ + de 84m' - R$ 20.000,.00
117 - Casa mista com 3 quartos no alto - Estrada Nova - R$ 25.000,00
118 - Alv. cl 108m', num terreno de 622:50m', em Sehroeder - RS 37.000,00�""f.\�t.l:�

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nll 157

Fone: 371-8009

320 - CABO HARRY HADLICH esq. cl Ferdinando Pradi cI2.803.50m'
321 - VERSALHES cl 644,00m' - RS18.000,OO
322 - ÁREA de 5.000,00m', em SCHROEDER - RS 35.000,00
323 - TERRENO à 200m da Ferj - cl + de 500m' - RS15.000,OO
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969,00m'
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. cl NEY FRANCO - área de 625,75m'
327 - Com. 1.766,74m', de esquina - Chico de Paula - R$ 80.000,00
328 - cl 880m' de área, cl 670m' de área eonstruida na Rua Emílio Stein - CENTRO
329 - PRÓX. DO CHAMPAGNAT e1615,35m' - RS 25.000,00
330 - Rua Emilio Floriani - Bairro Nova Brasília cl 450m' - RS 20.000,00
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO I JGUÁ ESQUERDO, cl 429,00m' - RS 25.000,00-
NEGOCIÁVEL
332 - J6sÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS - área de 1.133,00m' - RS 65.000,00
333' CHICO DE PAULA/ESQUINAcl 480,00m'- LOTEAMENTO CORUPÁ- RS 9.600,00
334 - CI 18.000,00m' - na VILA NOVA com vista espetacular - RS 25.000,00
335 - CONDOMíNfO MARCATTO - cl 900m' - RS 30.000,00
336, LOTEAMENTO HEINECK - Ilha da Figueira - cl 637m' - RS 15.000,00
337 - ESTRADA GARIBALDI- cI2.254,78m' - RS 6.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"
.

E-mail: .habitat@netuno.com.br
http://www.netuno.com.br/habitat 201 - APTO 301 • cl 3 quartos, cl + ou -72.00m'. na VILA LENZI- RS 20.700,00

203 - JACÓ EMMENDOERFER cl 1 surte + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - el2 quartos no AMIZADE - R$ 12.000,00 - Entradà mais financiamento

.

206· PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - el2 quartos e 2 bwe - RS 45.000,00
207· SALA COMERCIAL - noMARKET PLACE - c/vaga degaragem em 24x RS 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCtAL REINOLDO BARTEL"Próx. Rodoviária eil suite + 2 quartos
209 - ED. VIHGíNIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + iinane.
210- PiÇARRAS, com 1 suite + 2 quartos, cl elevador - R$ 53.000,00
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed, "DOMINGOS CHIODINI" com 83,00m'

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

401 - APTO. Ed. Carvalho - cl t.suíte + 2 quartos - RS 450,00
402.- CASA DEMADEIRA - com 3 quartos, próx. Colégio Homaga -Ilha da Figueira - RS 235,45 '

403 - CASA ALV. Na Rua Epitáeio Pessoa (comercial) - RS 400,00
405 - SALA COMERCIAL cl 45m' - RUA PRESo JUCELlNO, EDtE ANA ISABEL - CENTRO
406 - SALA cl 150m', próx. Hospital Jaraguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407 - APTO. el2 quartos - próximo WEG 1- RS 300,00
408 - CASA DEMADEIRA - c/3qtos, na RUA RIBEIRÃO GRANDE DA LUZ, N004 - RS 115,00
409 - CASA ALV. na Rua Procópio Gomes de Oliveira - Centro - RS 350,00
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE cl 315m', com Mezanino e 3 bwe
411 - APTO. el2 quartos, cl churrasqueira - NOVÖ - CZERNIEWICZ - RS 330,OÓ
412 - CASA AlV. el4 dormitórios, próximo ao Beira Rio - RS 500,00
413 - GALPÃO INDUSTRtAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. cl 3 qtos - Rua FELIPE SCHMIDT - RS 370,00
415 - CASA ALV. 3 qtos, 2 bwe - Próx. Cemitério Corupá - RS 220,00
416 - APTO CURITIBA, 1 quarto, mobiliado, cl fone - Próx. Positivo
418 - APTO - cl 4 qtos + dep. empregada, no calçadão, sore o bamerindus - RS 370,00
421 - SALAS COMERCIAIS cl SOm', 120m' e 150m' - PRÓXIMO WEG I
422 - GALPÃO fNDUSTRIAL na Rua LEOPOLDO JANSSEN - Com 200m'· RS 350,00
423 - GALPÃO INDUSTRIAL na Rua BERNARDO DORNBUSCH; com 250m' - RS 750,00
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. Domingos Chiodini - CENTRO - cl mobilia - Ótima
para consultório ou' escritório
425 - GALPÃO INDUSTRIAL d 120m'- Na Epitáeio Pessoa esq. c/ Felipe Sehmidt - RS400,OO

* ATENÇÃO ESTUDANTES: A Imobiliária

Hebitetpossui imóveis para locação ou venda,
emparceria com excelente imobiliária de Curitiba

VENDAS

CASAS
101 - Alv. c/ 142,00m', NUM TERRENO de 456.00m', na VilA lALAU - RS 69.500,00
102 - Alv, C/270,OOm' _ no Alto - CENTRO - 1 suite + 3 quartos + 1 bwe, salas jantail estar
cl lareira, permuta c/apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria- RS 20.000,00
104 - TOMAZ FRCO. DE GOES, em alvenaria cl 3 quartos + dependência de e'!'p.
105 - Alv. - SCHROEDER c/ 1 08m','terreno c/ 450m' - RS 12.500,00 - OFERTA0
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA cl 2 suites - bem localizada - RS 60.000,Op
107 -Imóvel ResidenciaVcomereial - Centro - RS 250.000,00 - Negociável
108.- Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00I Troca por
Imóvel em Jaraguá do Sul, carro - Bem neg?eiável

XERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA cl 600m' - próx. Prel. Munieipal- R$ 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RtO BRANCO. com 2.000m' -.Edifieado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS1 00.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO cl 1.930, 18m' - RS 380.000,00 - PARCELADO
305 - TERRENO cl 572,80m�, nas-proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RtO CERR6cl 75 rnorqos.c/ água. palmitos, árvores nativas - RS 70.000,00
307 - TERRENO cl 557,00m' na Julius Verch - CZERNIEWICZ - RS 22.000,00
308 - Numa Lt. da Erwino Menegotti - cl 644,00m' - RS16.500,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS17.000,OO
310 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar- RS 60.000,00
311 - Área em SCHROEDER eI2.016,00m' PRÓX. MIGUEL COUTO· RS15.000,OO
312 - Comercial Walter Marquardt 660m2• cl 22m de frente pi asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, cl 5.280,00m' edificado com um galpão de 450m'.
314 - Área de 165.000,00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00'
315 - 2 terrenos c/ 453,60m', noJGUÁ ESQUERDO RS1S.000·,00 cada lote.
316 - ANGELO SCHIOCHET. cont/ REINOlDO RAU cl 550m' - RS 75.000,OOINegoeiável
317:2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO CI357,75m'- RS17.000,OO cada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546,60m' de área - RS 30.000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU e1420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI - RS

15.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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In termed iá r ia

resente de Nata

A Interimáveis
"A Chance do seu Futuro"

quer dar para você uma,

super cesta de Natal.
"

,

E só você responder: Qual
o slogan da Interimáveis?

r-----�----------�

Venha nos visitar e I

h
I

preenc er o seu cupom. I
L �

VENDE:Alveuanu cl173,(XhIl2, eterrenoc/
âreade 1.530,OOm2 - RualimilioStein

(Centro) Preço: R$I600000,OO

VENDE:Alvenaria cl14fJ,(XJm1, terreno cl
456,OOm2• Rua CarlosEggert, 467 (Vila
La/au) PreçoR$ 75.000,00 (negociáveis)

VENDE: Terreno cl 1.245,OOm2
Rua Fritz Hasse (Próx. Verdureira

,

da Raquel) Preço: R$ 85.000,00

VENDE: terreno c/ área de

462,00m2• Rua Alfredo C. Meier

(Centenário) Preço: R$15.000,00

VENUL: Casa de Madeira c/

100,00m2, terreno cl 510,00m2
(Schroeder) - Preço: R$ 22.000,00

VLNDE: Terreno c/ 392,()()m2 - Rua

402 - lato Francisco Hruschka - lote
2 H - Preço: R$12.000,00 (São Luis)

VENDE: Terreno cl 20 655, O()1I12
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kahlbach) Preço: R$ 130.000,00

ALUGA: Apto. cl 2 dormiuirios.
Cond. Amizade. Apto. 303 - BI. 08

- R$ 200,00

VENDE: Casa de madeiro c/

48,00m2, terreno cl 444,00m2
Rua Alexandre Kohler, 117 (Ilha
da Figueira) Preço: R$ 17.000,00

VENDE: Alvenaria cl 14(J,O(Jm2, sito
à Rua Henrique Krause, 174 (Ilha
da Figueira) - Preço: R$ 60.000,00

VENDE: Prédio comercial cl

382,00m2 + galpão de 352,00m2, em
terreno de 480,00m2 - R$130.000,00

VENDE: Apto. 1 suúe + 2 dormitorios.

Ed. Barão do Rio Branco (Centro)
Em frente Elite Mó�eis

.

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

http://www.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J ... 371-2117
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APARTAMENTO: Mal. Deodoro da Fon
seca, 354, 2º andar, Calçadão. 2 dorm. +

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

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

RESIDÊNCIA COMERCIAL - R. Maximiliano

Hindelmeyer, 11 e/5 salas + 2 bwe, cozinha
e área de serv, - R$ 780,00

APTO-Av.
I Mal.
Deodoro da

I Fonseca,
, 425 - Centro

- Calçadão
! 3º andar - 1
I ,

2
ii suíte +

i dorm. + dep.
ii; emp. cl

garagem
R$ 400,00

SALA
COMERCIAL
Rua: João

Mareatto, 13 ,

- 3º andar -

Y

Centro -

Área '_lIIIIII::f:!II!!!iitß'!�i
52,13m2 -

.

Valor R$ .

'

25.000,00

VENDE-SE
Casa mista, área

construida de 60m2 -

terreno 435,75m2.
Rua931,nQ62-

Jaraguá Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00 +

financiamento

·SAOPAULO PARANÁ

POP
tAASTER
92 . 93 . 94 . 95 · 96 . 97 ·98

IMOBILIÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender
,

bem seu "público alvo" e pelo SETIMO

ano consecutivo, consegue atingir seu

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser

liA Preferida" do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: ��@��-São Paulo e

�@[Q)[f{J�[UJ[f1]- Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

LOCAÇÃO,VENDA,ADMINISTRAÇÃODEIMÓVEIS
RuaReinoldo Rau, 58-Tel: 371-1500-Fax: 372-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

TERRENO - Rua José Papp, esq. com

rua 539. Loteamento D. Juliana.
Área: 485,52m2. Valor: R$ 25.000,00

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

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

garagem - Valor: R$ 54.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro, 775
cl 1 05,00m2 - sala n° 11 - R$ 550;00

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

APTO- Rua: .

Epitáeio
Pessoa, 111

- Ed.

Jaraguá
com 2 dorm.
e garagem -

R$ 280,00

APTO- Rua:

Procópio
Gomes de

Oliveira,
1320 - Ed.

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

garagem -

R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDAS'
APARTAMENTOS

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

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

R$ 90.000,00. si acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.000,00 + financ.
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo cl suíte, 2
qtos, sacada com churrasqueira - R$
80.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa -' com suíte, 2
qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 +

finan.
Cód. 3031 - Centro - com suíte + 2 qtos,
sacada com churrasqueira. Entrega em
dezembro/99. - R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwc,
cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, cl
garagem - R$ 55.000,00 - .aceita casa de

. menor valor na praia de Itapoá
Có d . 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2
quartos, 2. bwc, cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3040 - Centro - Suíte, 2 quartos, dep.
empregada, novo - R$ 80.000,00
Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suíte, 3
quartos, salas cl sacada, 2 vagas garagem.
Cód. 3172 - Ed. Dâmaris , 1 suíte, 2 quartos
- R$ 45.000,00
Cód. 3253 - Ed. Hortência - 3 quartos, sacada
cl churrasqueira, garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suíte,
2 qtos - R$ 40.000,00 .
Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suíte + 2
qtos - R$ 32.000,00 + pare.
Cód. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova
NOVO - 1 suíte + 1 qto - R$ 54.000,00

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

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - cl 120m2, 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - cl 280m', cl suíte, 2 quartos
- R$ 150.000,00
Cód. 1016 - Centro - cl 331m', cl suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Cód, 1020 - Centro - cl 299m', suíte + 3 quartos
- R$ 83.000,00
Cód. 1022 - Centro - cl 150m', cl 4 qtos - R$
90.000,00

.

Cód. 1024 - Centro - cl 176m', ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00

_

Cód. 1·027 - Centro - Rua Angelo Schiochetcl
1.292,00m2, edificado cl casa de alvenaria R$
180.000,00

.

Cód. 1029 - Centro - próx. Angeloni - cl 3 quartos
- R$ 80.000,00
Cód. 1072 - Amizade - cl 200m2, cl suíte, 2 quartos,
terreno cl 1.140m' - R$ 130.000,00
Cód, 1073 - Amizade - casa nova cl 150m', suíte
+ 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 1076 - Champagnat - cl 303,00m2, suíte + 3
quartos, dep. empregada, salas conjugadas - R$
75.000,00 + financiamento
Cód. 1128 - cl 150m', cl suíte + 2 qtos - R$
80.000,00

.

Cód. 1131 - Centenário - cl 140m', 3 qtos - R$'
50.000,00

.

Cód. 1175 - cl 205m' - suíte, + 2 qtos, terreno cl
1.220,00 - R$ 85.000,00
Cód. 1177 - Czemiewicz - cl 170m2, sobrado novo
cl suíte + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1200 - Figueira, cl 100m', cl 3 qtos, cozinha
mobiliada - R$ 45.000,00
Cód. 1201 - Figueira - casa mista cl 3 qtos - 1'1$
20.000,00
Cód. 1212 - Jaraguá Esquerdo - cl 90m2, cl 3 qtos
- R$ 32.000,00
Cód. 1214 -' Nova Brasília - e! 230m', cl suíte, 2
quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód, 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suíte + 2 quartos -

R$ 49.000,00
Cód. 1293 - Vila Lalau cl 156m' - 4 qtos, 2 bwcs -

R$ 65.000,00
.

Cód. 1352 - Vila Nova - cl 376m', cl suíte, 2 qtos,
piscina - R$ 240.000,00
Cód. 1353 - Vila Naya - cl suóte, 2 quartos, cl
piscina - R$ 100.000,00
Cód. 1356 - Vila 'Nova - cl 246m', cl 4 quartos -

R$ 65.000,00
.

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

CASAS MISTAS
Cód. 1986 - Guaramirim - lateral da Rua 28 de
Agosto, cl 3 qtos - Terreno cl 616,87m' - R$
60.000,00

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1.020m' -'
R$ 60.000,00
Cód. 2013 - Centro " Reinaldo Rau, cl .975m2 - R$
280.000,00
Cód. 2514 - Centro - 421 m' - R$ 25.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
Cód, 2093 - Vila Lalau - R. Bernardo Dornbusch, cl
421m2 - R$ 37.500,00

CENTRO - cl 170m2, 3 quartos + 2 bwc -

R$ 80,000,00

BARRA - CI 150m2, SUITE + 2 OTOS
R$ 80,000,00

CENTRO - cl 260m2, suíte c. elosed, 2 qtos, sala em
3 ambientes cl lareira, escritório - R$ 150,000,00

FIGUEIRA - cl 200m2, cl suíte + s'qtos,
cl piscina - R$ 65.000,00

VILA LALAU - cl 180m2, suíte + 2 quartos
R$ 69.500,00 - Aceita apto. c/3 quartos

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

BARRA - cl 3) 4,56m2, cl surte + 3 qtos,
piscina - R$130.000,00

FIGUEIRA - cl 105m2, suíte + 2 quartos -

R$ 55.000,00

RIO MOLHA - cl 270m2, suíte + 3 quartos,
churrasqueira, piscina - R$ 96.000,00

Cúd. 1J5,;;
VILA NOVA - c/394m2 - sobrado, e/4 surtes - RS
240.000,00 + finane., aceita imóvel de menor valor

Cód. 2097 - Próx.
150,000,00
Cód. 2112 - Barra - r:J 300m2 - R$ 13.000,00 - próx,
Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Satler- Barra r:J346.62m'r:J asfalto - R$
10.500.00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla- Barra - r:J 420m'- R$
22.500,00 r:J astaäo
Cód. 2H5 - Czemiewicz- r:J 1.141 ,40m'- R$ 25.000,00
Côd. 2216 -Jguá Esquerdo- r:J479,10m'- R$27.000,00
Cód. 2231 - Rod. JoãoLúcio da Costa - r:J 1.350in'- R$
20.000.00
Cód, 2446- Estrada Nova -e! 1.155,00m'- R$24.500,00
Cód. 2271 - Vila Maba - próx, Prefeitura atual-d496,80m'
- R$13.000,00
Cód. 2291 - Vila Lalau - r:J 600.60m' - R$ 35.000,00
Cód. 2292 - R. WaldemarGrubba - próx. Met. Trappe!
409,50m' - R$ 50.000.00
Cód. 2357 - Vila Nova - r:J 355,00m' - R$ 11.700.00
CM 2358 - Vila Nova - e! 338m' - R$ 29.000,00
Cód. 2359 - Vila Nova - (próx. a Igreja) r:J 1.000,00m' - R$
58.000.00

.

Cód. 2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Bau- e! 337m' - R$ 13.500,00 aceita parco .

Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' -

Entrada de R$15.000.00+ 12 vezesde R$I.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC-413 - Km 10- cl 49.872,00m'- R$
40.000.00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata cl
135.000,00m' - R$ 50.000.00

GALPÕES
Côd. 5QOO-Centro- e!290m"- R$ 55.000,00

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

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

parcelas
.

Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 42 andar - 44,59m'
+ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- CentroComercial
r:J7salas- R$ 350.000,00
Cód. 4020 - Centro- Térrea C/117m'- R$90.000,00
Cód. 4041 - Edl Dàrnarys - rua Roberto Ziemann -- apróx.
100m', com 1 bwc - R$ 35.000.00

CHÁCARAS
Cód. 4203 - Nereu Remos c/120.000,00m' - casa alv. e!
60,00mts-2 Kmsda BR-280- R$ 35.000,00

TELEFONES
Centro, Jaraguá Esquerdo (Prefixos 370e 376). milhar 8000

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 601 - Casa alvenaria, ideal pará fins comerciais
Próx. Hospital Jaraguá - R$ 1.500,00
.Cód, 603 - Casa alvenaria com 1 qto - Vila Lenzi - R$
150,00
Cód. 605 - Casa de alv, e! 18 cômodos - ideal para fins
comerciais - Próx. Angeloni - R$ 650,00
Cód. 607 - Casa alv. r:J 2 quartos, 2 bwc's - fundosWeg II ,.

-R$350,00
Cód. 610 - Casa c/3 cômodos - próx, Prefeitura - R$
130.00
Cód. 612 - Casamadeira r:J 3 quartos - Próx. Angeloni - R$
220,00
Cód. 613 - Casa-mista c/3 quartos - Próx. Malwee - R$

250.00
Côd.'614 -Casa de alvenaiiar:J3 quartos-Centro - R$ 500,00
Cód. 615 - Casa de alvenaria cl suíte, 2 quartos- Próx.
Escola Cristina Marcatto - R$ 450.00

Apartamentos
Cód. 622· Apto cl suíte, 1 qto, - Próx. Posto Mime da
Reinaldo Rau, R$ 280,00
Cód. 617-0uitinetecl 1 qto- Prox. Breithauptda Rua

Reinaldo Rau - R$ 200.00
Cód, 623 - Apto. r:J 2 qtos + dep. Empregada no Res. Vaira
- R$35'0,00
Cód. 627 - Apartamento r:J 2 quartos - Res.Maguilú - R$

250,00
Cód. 632 - Apto. r:J 3 quartos - início do Jaraguá Esquerdo
-R$300.00

. Cód. 634-Aptor:J2 qtos i dep. Empregadano Ed. Jaraguá
- R$300,00
Cód. 635 - Krtinetes no Ed. Marquardt, a partirde R$ 180,00
Cód 644 - Apto r:J 3 qtos- próx. Arroz Urbano - R$ 350,00

Salas comerciais
Cód, 658 - Sala cornI. cl 20m' ao lado do Jangada - R$

180.00
Cód. 660 - Sala comI. c/30m' - estacionamento próprio
. Center Foca - R$ 300,00
Cód. 666 - Sala comI. cl 200m' - Próx. Weg" - R$

520.00
Cód, 667 - Sala comercial cl 100m' - Próx. Ed. Isabella
. R$380,00
Cód. 671 - Sala comI. cl 250m' (incluindo mesanino) na
R. Bernardo Dornbusch - R$ 800,00
Cód, 683 - Salas comi cl50m' na R. Jorge Lacerda, a

partir de R$ 180,00
Cód. 687 - Sala cornt. cl 90m' (incluindo mesanino)
lateral da Marechal - R$ 650,00

DISPOMOS PE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC PARA AOUISIÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Engetee Construtorae Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

Rua Padre Francken, 253

Engetee Engetee VENDE

· \' .-
'

.

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

Cubatão, riquíssimo em nascentes, com 70% de mata nativa, contendo 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)
· " .

· .

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

• 2-CENTRO
• Apto Edifício Jguá cl 3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco,
Telesc - Ótima localização - 'Valor R$ 70.000,00

o

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

o 3-CENTRO
: Terreno com 3.400,00m2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica Raboch,

•

: R$ 220.000,000

o
4- CENTRO

o 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 - H$ 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
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'
o •

o 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
o. •

: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .t • • • •

o 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$ •

o 40.000,00
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

.

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

•

: - R$ 45.000,00
, . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ,

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

o 11 - ÁGUA VERDE
: Rua Leopoldo Maier, s/n", casa em alvenaria, com 3 quartos e demais dependências - R$
: 37.000,00
· . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

•

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

• 13 - GUARAMIRIM

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

o a combinar.
.

o. •

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

14 - GUARAMIRIM .

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

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

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

: 15 - GUARAMIRIM (Próximo WEG QuíMICA)
o Bairro Corticeira casa com 109 00m2 em terren com 690,00m2, totalmente "legalizada" podendo

: usar "FGTS". pr�ço R$ 10.000',00 entrada + 60x R$ 239,00
: . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
16 - AMIZADE

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

• Amizade - Totalmente quitado -

o Valor R$ 38.0(')0,00
o .

.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

'

.

: 18- BARRA DO RIO CERRO

: Sítio próximo a Malwee, com 170.000,00m2 - valor R$ 99.000,00
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . -

19 - BARRA DO RIO CERRO
•

Terreno com 1.636,00m2, com zn.aometros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
•

- Preço R$ 16.000,00
· . . ,. . . . .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... '. . ..

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

•
45.000,00

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

• 21" VILA RAU
• Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com 80n,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 • I I • I I I I I • • • • I I ••••• I I.

22 - VILA RAU
• Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidró, 2 quartos,

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

•

23 - RUA MAX WILHELM

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

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

sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)
.. . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . .'
·

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

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.

'.
• 25 - VILA LENZI
• Casa em alvenaria com170m2 em terreno com 678,50m2, na Rua Vitor Rosemberg nº 295

- R$ 69.000,00

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

com área total de 1.724,75m2 - R$ 65.000,00 - em condições
.

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

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

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

• 28 - VILA LENZI

• Prédio em alvenaria cl 2 pisos, (sobrado) sendo sala cornl., no térreo e apto cl suíte e 2

: quartos, demais dependências no 2º piso, locallzado na Rua Esmeraldina Junckes Klein,
• nº 203 " Preço: R$ 90.000,00
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

• 29 - VILA LENZI

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

59.800,00

:
.

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

33 - JARAGUÁ ESQUERDO
-

• Rua Amabili Tecilla Pradi, 49 - casa nova de alvenaria 120,57m2 - terreno 420m2, suíte, 2
qtos e demais dependências - R$ 65.000,00

·
'

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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

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

Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

"EN�E - �LU�� - �DIVIINISTR�

APTOS
EM

CONSTRUÇÃO

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esquina com

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

qto e demais dep. - Entrada a

partir de R$ 33.265,12 e assumir

parcelas (je condomínio de

construção de R$ 814,70
- Apto nº 1001 e 1101.- suíte +

2 l'1tOS e demais dep., Entrada
de R$ 51.236,71 e assumir

parcelas de condomínio de

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

.

518,71.

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

- Apto. tipo 4, cl1 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 Cub.

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 condomínio de construção

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

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

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

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

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

(cl 2 vagas de garagem) -

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

até final de obra.

Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo

Schiochet: I

Apto 604 e 303 - cl 214m2 -

suíte + 2 quartos, sacada cl

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

125.000,00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
.1

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 com

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

Vila Lalau - R$ 47.500,00

I
I
I
I
I·
I
I
I
I
I
I
I

Casa em construção - Bairro
Versailies - 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 -ct 210m2,
Água Verde - R$ 120.000,00

Apto cl 2 quartos.
e demais dep. -

RuaMarina
Frutuoso 909 -

Centro - R$
53.000,00

TERRENOS
Terreno cl 43.6S9,00m2 - Rua

Joinville, próx. Persianas Engler
- Terreno cl área de 22.S92,00m2 -

Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros
da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de
102.752,00m2 - Rua' Walter
Marquardt, próx. ao Posto Cidade II
- 2 terrenos na Rua Guilherme H.
Emmendöerfer, próx. ao Colégio
Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada.
- 2 terrenos cl área total de S04,00m2
- Lateral da R. Bertha Weege, em

frente Colégio Antônio E. Ayroso -

R$ 7.000,00 (cada um)
- Terreno cl 450,00m2 - Loteamento
Versailhes - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lateral da
José T. Ribeiro-Próx. TubosMohr- R$
10.500,00
- Terreno c/zt.öoo.oörrs- Bajra do Rio
Molha, a 500 metros da gruta - R$
25.000,00
- Terrenoc!364,00m2- R. Erich Sprung
- Vila Rau - I'l$ 15.000,00
- Lote de esquina c! 510,00m2 - Lot.

.

Renascença - R. Pref. José Bauer - Vila
Rau - R$ 17.000,00
- Lote c! 362, 18m2 - Lot. Renascen-ça
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- 1 terreno com 550,00m2 - na Rua
Martin Sthal, próx. ao fórum - R$
42.000,00
- 2 terrenos - Rua Centenário (esquina)
- R$ 15.000,00 cada
- Terreno c! 37S;OOm2 - Rua Celestino
Depiné, Lot. Champagnat
- Terreno cl 630,00m2 - Rua Joinville,
em frente ao Líder Club - R$
75.000,00 à vista, troca por outro
imóvel ou área construída
- Terreno cl 497,6Sm2 - Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo -

R$ 16.000,00
- Terreno cl 7S0,00m2 - condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

R$ 35.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

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

(Fundos do Angeloni) - Centro
- Apto cl suíte + 2 quartos e demals dep.
- Rua Barão do Rio Branco - Ed.
Schiochet
- Apto 1 quarto e demais dep. - Rua
Guilherme Hering 70, Ed. Erica
- Apto cl. 2 quartos e demais dep. - Rua
Preso Epitácio Pessoa, 421, Ed. Emilie
- Apto c! 2 quartos e demais dep. - Rua
25 de Julho, 170, Ed. Alberto

Marangoni (perto Posto Mime) - Vila
Nova
- Apto no Ed. Dia,nthus - Rua Marina
Frutuoso esq: c! Angelo -Schiochet, c!
suíte + 2 quartos, dep. empregada e

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

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

Ângelo Torinelli, Vila Nova (1 �
locação), com suíte + 1 ou 2 quartos e

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

qtos, dep. empregada completa, e

demais dep. - rua Canoinhas, 71 -

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

Fagundes, 45 - Vila Lalau - Residencial
Vitória Régia

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

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS lTDA.

Barra - c/58m2 -,3 dorm. - Uo. Ouro Verde

R$19.000,00

Czerniewiez - cl 120m2 - suite + 2 dorm.
terreno cl 435m2 - R$ 55.000,00

Sala comi cl 61 m2 - Centro - Ed. Chlodlnl
ótimo p/ consultório/escritório - R$ 28.000,00

372-3412 ITAIVAN REPRESENTAÇ'ÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

372-3136
Aqui tem casa com financiamento e tudo!

Parceria HSBC

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
CASAS DE ALVENARIA Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 dorm. - Czerniewicz

· c/1 03.95m'· RS 48.000.00
Ref. 4101 - Ed. Verona- ê dorm. -Czemiewicz - RS35.000,OO
Ref.4106 - Ed.Juliana- Centro -1 suite-e Z denn. - RS52.000,OO
Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi - c/147m2
· 3 dorm .. RS 48.000,00
Ref. 4110 - Aptos. cz tsuüe + 2 dorm. - Czernoew!cz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro • saído a combinar).
Ref. 4114 - Ed. Hortênda - Nova Brasília - c/142mL 3
dorm .. RS 58.000,00
Ref. 4118· Ed. Maçuilú . Centro· cl74m'· 2 dorm. RS
15.000,00 + financ. 11 anos· RS 440,00 • (S.O. RS

27.000,0.0)
Ref. 4119· Ed, Carvalho- centro- c/198m'· 5' andar-
2 garagens· RS 105.000,00 (mobiliado)
ReI. 4126· Ed. Amizade- Amizade- 3dorm.· RS 15.000,00
+ financ. CEF 15 anos RS 370,00· (5.0; RS 28.000,00)
Ref. 4127 - Ed. Dâmarys '_ Czerniewicz - c/ 110m2 -suite
+ 2 corm.. RS 42.000,00
Ref. 4136 - Ed. Petúnia - Nova Brasília - 2 dorm., 2 bwc.
c/ jogo de cozinha- RS 56.000,00
Ref. 4139 - Ed. Barão Rio Branco - Centro - c/145m2.
suite + 2 dorm., 2 bwc - RS 55.000,00
Ref. 4141 - Ed. Mathedi - Nova Brasília - 3 dorm. - RS
37.000,00
ReI. 4144· Ed. Vifa Nova C/89m'· 3 dorm.· RS20.000,00
+ financ. RS 540,00 - 10 anos
Ref. 4146 - Ed. Andréa - Czerniewiez - c/102m2 - suíte +

2 dorm .. RS 20.000,00 + flnanc. RS 350,00 p/ mês
Ref. 4153· Res. Águas Claras· Vila Rau· c/SOm'· 2
dorm.· RS 9.000,00 + financ.:

Ref. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas. 2 aptos
· RS 160.000,00· Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - c/256m2 -1 suíte + 3 dorm., 3 salas.
plscina . RS 95.000,00
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 darm. próx. ao Theilacker
· RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acaraí - c/ 260m2 - 1 suíte + 2 dorrn. - RS
130.000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz - c/234m2- sobrado comercial e
residenciaí . RS 85.000,00
Ref.1406 "Vieiras - c/ 124m2- RS 23.500,00+ finane. RS
103,00 p/mês- 19 anos (S.O. 11.400,00).
Ref. 1423· Czerniewicz· c/124m'··3 dorm.· RS27.ooo,00
+ finane. RS 526,00 p/ mês -1 O anos
Ret.1430 - W. Rau - c/160m2 - Lto. Renascença - RS
65.000,00 + Finaoc. RS 270,00 ·14 anos
ReI. 1433· Amizade- c/170m'· 3 dorm .. RS 40.000,00 +

finane. - 8 anos RS 109,00
Ret; 1434 - Amizade - Lot. Champagnat - c/ 240m2 - 1 suite
+ 2 dorm.· RS 82.000,00 + financ.RS 1.300,00·8 anos.
Ref. 1453 - Nova Brasília - c/260m2 - c/ piscina - 3 darm.
+ 1 suite- RS 105.000,00
Ref. 1455 - Tifa Schuber - c/100m2 -1 suite + 2 dorm, - RS
16.0.00,00
Ref. 1467· João Pessoa- c/140mL3 dorm.. RS 57.000,00
ReI. 1469· Amiiade· c/100m'· 1 suite. 2 dorm .. RS

27.000,00
Ref. 1472· Jguá ãsquerdo . c/141m'· 3 dorm.· RS
35.000,00 + financ, CEF . 8 anos- RS 225,00· (S.o. RS
14.800.00).
Ref.1474 - Centro - c/268m2 - 1 suúe + 2 dorm. - RS
150.000,00
Ref. 1489 - Czerniewiez - eil 04m2 - 2 dorm. -terreno c/
596m'· RS 35.000,00
Ref. 1491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - c/70m2 (em
construção)· 3 dorm.. RS13.000,00
ReI. 1494 . W. Rau· x/141 .39m'- suite + 2 dorm .. RS
70.000,00
Ref. 1496 - Rio Molha.- 1 casa c/80m2 + 1 casa c/63m2
:terreno c/45.333m' . RS 58.000,00
Ref. 1497· Vila Rau - c/100m2. 1 suíte. 2 darm, - RS
9.000,00 + financ. HSBC· RS 374,00·20 anos

ReI.1505· Centro- c/260mLs.uite + 3dorm.· RS83.ooo,00
Ref. 1513 .. Jguá Esquerdo - c/209m2• 5 darm., 2 bwe. dep.
emprego cl bwe - RS 24.000.00 + financ. RS 311 ,00 - 12 anos
Ref. 1516· Jguá Esquerdo· c/180m'· 3 dorm.· RS
30.000,00

-

Ref. 1517 - Amizade· c/230m2 - 3 darm. - terreno c/ 420m2
• RS 18.500,00 + financ.
Ref. 1522 - Czerniewiez· e/203,92m2 - 2 suítes- 2 darm.
· R$140.000,00
Ref. 1524· Vila Nova- c/221 rne- 5 dorm.. 2bwc· RS 65.000,00
Ref. 1531'· Amizade· c/160m'· suite + 2 dorm.· RS95.ooo,OO
Ref. 1534 . Vila Lenzi . c/85m'- 3 dorrn .. RS 32.000,00
Ref. 1535 -Ilha da Figueira - c/248m2 - 1 suítes+ 2 darm.
· terreno c/1.200m'· RS 110.000,00
Ref. 1543 . Vila Lenzi . c/SOm' . 3 dorrrr.. RS 11.000,00 +

finane.
Ref. 1544· Vila tatau- c/115m'· 3 dorm .. terreno c/490m'
· RS 55.000,00
Ref. 1547· Czerniewicz - c/120m2 - suite + 2 ocrm. -

terreno C/435m'· RS 55.000,00
ReI. 1548 . Rua Joínvítte (lateral) . c/ 98m' . terreno c/
525m' . RS 40.000,00
ReI. 1551· Barra C/58m'· Lto. Ouro Verde- RS 19.000,00
Ref.1552 - Amizade - Lto. Champagnat· sobrado (em
const.) c/200m" 2 suítes + 2 dorm .. RS 145.000,00
Ref. 1553· Rio Molha· c/96m2• próx, Gruta - 3 dorm.
terreno c/500m' . RS 13.000,00
ReI. 1554 - Vila Lalau - c/ 180m2 - 5 oorrn .. 3 bwc, terreno
c/420m" R$ 55.000.00
ReI.1556· Ilha da Figueira ·C/90m'· 3 dorm.. RS25.ooo,00
8ef. 1557 - Vila Rau - cl 90m2 - 3 darm. - terreno cl 845m2
· RS 22.000,00 + Hnanc. 21 anos- RS 143,00
Ref. 1563· Vila Nova- c/140m'· suite + 2 dorm.. RS 75.000,00
Ref. 1565 - Centro - cl239.19m2• 3 darm .. 2 bwe.lerreno
c/560m'· RS 160.000,00
Ref. 1566 - Centenário - sobrado c/350m2 - suíte + 2 dorrn.
· R$100.üOO.OO
Ret. 1568 - Centro - c/140m2 - 4 darm. - 2 bwe - terreno cl
558m' • RS 130.000,00
Ret.1571-Guaramirim· c/110m2-2 darm. - todamurada

· RS 26.000,00
Ref. 1580· São Luiz c/100m'- 3 dorm.· RS 30.000,00
ReI.1587· Vila Lenzi c/149m'· suite + 2 dorm.· RS50.ooo,00
ReI. 1592· Ilha da Figueira· c/112m'- 3 dorm., 2 bwc,
terreno c/ 400m2, Lto. Bruns - R$ 59.000.00
Het. 1593 - Vila Rau - cl221 m2• 4 dorm., terreno cl 560m2,
gar. p/4 carros- RS 60.000,00
Ret. 1594 - Amizade cl 120m2 - suíte + 2 dorm, - terreno cl
385m' . RS 55.000,00

..1!"*1íi·)�113;t3ß®.)lli;t.�.
Ref. 3023 . Estrada Garibaldi • chácara é/184.800m'·
casa alv, - água corrente - pastagem - rancho - etakm do

centro- RS 75.000,00
Ref. 3024 - Chácara r::140.000m2• Corupá - casa, rancho.
pastagens· RS 18.000,00
Ref. 5015 - Sala comi c/61m2 - Centro· Ed. Chiodini .

Calçadão- RS 28.000,00
Ref. 5017 - Sala corni c/29m2 - Vila Nova - Cond. Ed.
Alberto Marangoni . RS 12.000,00
Ref. 7008 - Estrada Nova -1 galpão (inacabado) c/320m2
+ 1 galpão (pronto) c/200m'· RS 25.000,00
Ref. 7010· Galpão alv. c/144m2 - semi acabado - �ereu
starnos . RS 15.000,00

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
Ref. 2030· c/288m'· São Francisco do su- RS 6.500,00
Ref. 2038 - penha- Terreno c/ 5.257m2 - ao lado do Beta
Carrero- RS 20.000,00
Ref. 2163 . Enseada- c/312.50m'· RS 7.000,00
ReI. 2185 . Barra Velha- c/280m'· RS 4.000,00 (parcela)
Ref. 4133· Florianópolis· Edil. Res.ltambé· apto c/60m'
· c/ mobilia- RS 38.000,00
Ref. 4140 - Ed. Caprisorrento - Praia Itapema - e/50m2-
seml-moblliadc . RS 16.000,00

.

CASAMISTA
Ref. 1549· João Pessoa- c/ t 16m'· 3darm.· RS 27.000,00
Ref.1574· Rio Molha· c/86m'- 2 dorm. . RS 10.000,00
Ref. 1589 - Santa Luzia - cl 3 darm. - terreno a 450m2 - RS

11.000,00

lERRENOS
Ref. 2130· C/1.940m'· Vila Lenai . R$ 90.000.00
Re1.2147· 7.805m'·Centro· Próx. Kolhach· R$195.000.00
Ref. 2150 - c/450m2 - Em frente ao Salão Amizade· RS
7.000 + 12. RS 584,00
Ref. 2155· c/618.30m'- Lot. Sto. Antônio- Nereu . RS
9.000,00 (RS 4.000,00 + parc.)
ReI. 2192 . c/4.658m'· João Pessoa- RS 50.000,00 + 50

meses de RS 1.207,00
ReI. 2195 . c/560m'· Ijo. Campo Sampiere- RS 19.500,00
+ 16 parcelas de RS 349,24
Ref. 2199 - c/729m2 - Trevo Weg 11- Rua Joinville - Lugar
alto, plano - RS 38.000,00 saldo parcela até 24x
ReI. 2213 . c/450m'· Schroeder I· RS 5.000,00
ReI. 2214 . c/562m'· Ilha da Figueira· RS 8.000,00
ReI. 2218· c/688,50m" Lto. Sto. Antcnfo . RS 9.000,00
ReI. 2221 . c/569.68m'· centro- RS 25.000,00
Ref. 2224 . c/392m'· Lot. Centenário- RS 18.000,00
Ref. 2228 - c/500m2 - Nova Brasília - próx, Móveis Gomes
· RS 53.000,00
ReI. 2232 . C/450m'· schroecer- RS 3.000,00
Ref.2237 - c/439m2. Lto. Centenário - RS 7.000,00 + financ.
ReI. 2238· c/2.598.75m'· Três Rios do sor- RS 25.000,00
ReI. 2242· c/471 .96m'· Vila Nova- RS 25.000.00
Ret. 2246 - r::1465m2 -Ilha da Figueira·- Lto.Piazera 1- RS
9.000,00
ReI. 2247· c/604m'- Ilha da Figueira· RS 15.000,00
Ref. 2248· c/2A75m'· Vila Lenzt- R$17.DOO,OO
ReI. 2250 . c/319m' . Amizade- RS 10.000,00
Ref. 2252 - c/400m2·lIha da Figueira - em frente Indumak
• RS 19.000,00
Hef. 2253 • c/448m2 - São Luis - Lto. lrnperador . RS
10.000,00
Ref. 2254 - c/450m2 - Chico de Paula - próx. Menegotti
Induslrial· RS 5.000,00
Ref. 2257 . c/3.5OOm'· Barra· pró•. Seminário· RS 125.000,00
Ref. 2260· c/816m'- Vila Nova· RS 55.000,00
Ref. 2268 . c/900m2 - Centro, pronto para construir -

Schroeder· RS 12.000,00
Ref. '2273 - c/ 343m2• João Pessoa - LIa Itapocuzinho - RS
12.000,00
Ref. 2274· cl 35�m2 - Jguá Esquerdo· cl casa alv. atê laje
· RS 17.000,00

. LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A - 62 - Ed. üâmarys - cl 110m2 - CzernieWlCz - em

frente Posto Saúde. suíte + 2 dorrn. - RS 330,00
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. cl 70m2 - Centenário - 4 darm - RS

250,00
Ref. B· 67· Ilha da Figueira· c/108m'· 3 dorm· R. Campo
Ale_gre. 272· RS 280�00

SALAS COMERCIAis
Ref. C - 6 - Centro Médico Odontológico - Centro - c/70m2
· RS380;00
Ref. C· 24· Baependi· R: Adélia Fischer. 711 . c/160m'

·2 bwc . RS 600,00

APARTAMENTO

Centro - c/240m2 - 3 dorm. - 2 bwc - terreno

c/560m2 - 160.000,00

Centro - d 156rTJ2 - suíte + 2 dorm., salad sacada
e demais dep. - R$ 38.000,00 (sinal) + pare.

Ilha da Figueira - c/.111 ,56m2 - 3 dorm. 2
bwc - Uo. Bruns - R$ 59.000,00

Centenário - c/350m2 - suíte + 2 dorm. - R$
100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Processo: ET 561/99

Embargante: HEINS KARSTEN e outros(2)
Embargado: ISABEL ANTONIA WICZ e outros(2)

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

Tel-efone: 371-2153

CORREIO DO POVO -Anuncie já, 370-8649

APARTAMENTO 501

VENDE-SE

APARTAMENTO COM 306,71 m2

• Suíte Master c/ banheira de hidromassagem
• Dois Quartos
• BWCSocial
• Sala Estar/Jantar
• Lavabo
• Sacada com Churrasqueira
• Cozinha
• BWC de seNiço
• DependênCia de empregada
• Lavanderia
• Duas Vagas de garagens
• box poro bicicletas e armários individuais nà

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festos/jöqos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de com.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva
• Qwadra poliesportiva e quiosque

Circuito interno de N com câmara na

portaria
• lIuminaçâo de hall social e garagem com

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

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO:

• RS 112.000,00 (para compra em dezembro) pagos em 8 parcelas corrigidos pelo CUB
• Saldo de 3,65 Cubs/rnés com previsâo de 6 pagamentos à partirde Janeiro/2000.
• Acabamentos internos por conta do cliente.

.

VENDA'S:

R.EPfTÁClOPESSOA,�1-SALA1 03-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

Oxx47-371-8814
CREC/1873.J

Fica V.Sª intimado(a) que nos autos do processo em epígrafe
o MM. Juiz Presidente proferiu despachó:

.

"J. Indeferido a dispensa de custas processuais, eis que
desatendido o art. 14 da Lei 5584/70 ... "

Em 17 de novembro de 1999.
JAIRO JOSÉ EspíNDOLA LUZ

Diretor de Secretaria

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE INTERDIÇÃO
PRAZODOEDITAL: l Sdias

(A) Doutor (a) Hildernar Meneguzzide Carvalho. Juiz (a) de Direito,

.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecido tiverem, que, por
este Juízo de Direito. foram processados regularmente, a requerimento de Arthur

Hass, os Autos de Interdição n° 036.95000262-9, de Linda Reeser portador de
doença mental moderada e síndrome psicótica delirante, havendo sido decretada a

medida postulada. por sentença proferida neste Juízo, em data de 26/04/99, ato

pelo qual foi nomeado (a) CURADOR(A) a Sra. Berit Edmann que aceita a

incumbênia, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. E, para
para que chegue o conhecimento de todos, partes e terceiros, eu Édie Izeli de

Carvalho, o digitei. eu , Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial, o conferi e subscrevi.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC). 04 de novembro de 1999.

BONS NEGÓCIOS PARA DEZ/99
*

Apto, 202 - Ed. Barõo do R. Branco - 3 quartos
"" "" """'" """" """"""" """""'" ,,'R$ 55.000,00.
* Apto, 31 - Conj, Resid, Moguillu - 3 quartos
"""" "'" """"""""'" ".""", """"" '" R$ 42.000,00
*

Apto, 03 - Conj, Resid, Maguillu - 1 quarto
"""""""""""""""" '."""""""""'" R$ 28.000·,00
*

Apto, 33 - Conj, Resid, Maguillu - 1 quarto
, '" "" "",,,,, """"", """"'''' '''' '''''''''''' R$ 28.000,00
* Terreno - Loteamento Centenário - 462,00m2
,,", """""""""""",,,,, '" "" ""'"'''' "'" R$ 16.000,00
* Terreno - Loteamento Centenário - 462,OOm2
"'" """"""'"'''''''''' "" '" '" :"",,,,,,, "'" R$ 15..000,00
* Terreno - Fritz Hasse - 1 ,245,OOm2
'''' """"""""""""'" ,', '" , '" , """"'"'''' R$ 85�000,00
* Terreno - Pres, Epitácio Pessoa - 2,655,OOm2
,'" '''''''''''' ,""'" , '" '''' , """",,,,,,,,,,,,, R$ 130.000,00
* Terreno (com casa madeira) - Alexandre
Kohler - 444,OOm2 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,, R$ 17.000,00

Oxx47-371-8814
R.EPfTÁCIOPESSOA,421-SALA1 03-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULOS NOVOS
E USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132 , Jaraguá do Sul, 4 de dezembro de 1999

Imprensa especializada elege a Classe A
como O melhor carro nacional

A imprensa especializada
brasileira apontou a Classe
A da Mercedes-Benz como

"O melhor carro nacional",
Trinta e cinco jornalistas de

,

todo o País, reunidos no júri
da Abiauto, (Associação
Brasileira de Imprensa
Autornotiva), escolheram a

Classe A entre cinco
modelos recém-lançados no

mercado, Disputaram o

título, além da Classe A,
Renault Scénic, Chevrolet
Astra, Fiat Marea e

Volkswagen Golf,
No mercado brasileiro,
desde junho deste ano, a

Classe A é uma verdadeira

revolução sobre rodas, O
modelo introduziu um

novo conceito de veículo,

que reúne conforto e

segurança de sedã médio,
versatilidade de station

wagon e cabina elevada,
comum aos sport-utilities,
em um modelo compacto,

A Classe A impressiona
pelo seu grande espaço
interno, que contrasta com

as dimensões compactas
da carroceria. O conforto
interno é comparável ao de
um Mercedes-Benz da
Classe C e a grande
variabilidade dos bancos

permite que o modelo
,

monovolume seja usado
como uma van, com

capacidade para até 1,3
litros de bagagem.
Recursos inéditos % Em

matéria de tecnologia, a
Classe A inova em recursos

que até o seu lançamento
eram desconhecidos pelos
motoristas brasileiros como
o câmbio semi-automático,
que dispensa o acionamento
da embreagem e o chassi

.Inteligente, que acondiciona
as partes mecânicas sob o

assoalho do carro e

aumenta a segurança das

pessoas. O motor da Classe

automóveis, que testam e

avaliam todos os modelos à

venda no mercado,
reconheceram as

qualidades da Classe A,
características também

comprovadas pelos
proprietários do modelo.
Feita para um público de

espírito jovem e bem

informado, que aprecia as

novidades, a Classe A

alcança o mais 'alto nível
de satisfação junto aos

motoristas. Pesquisas feitas
com os primeiros
compradores da Classe A

'demonstram um grau de

satisfação de 97%. Os
clientes apontam a

tecnologia embarcada

(99%), o espaço interno

(98%), a segurança (97%),
estilo futurista e funcional

(97%) e o avançado motor

(96%) como os pontos
fortes do carro.

A está instalado na parte
dianteira do carro, inclinado
em fim ângulo de 59°. Em
caso de uma forte colisão
frontal ele desliza para
debaixo da cabine

preservando a integridade
dos ocupantes.
Além disso, o modelo
incorpora outros recursos

antes disponíveis em

veículos das categorias
superiores. Um desses

equipamentos é o exclusivo
controle eletrônico de
estabilidade da Mercedes

Benz, o ESI:, que corrige a

trajetória do veículo em

caso de derrapagens, e o

sistema Assyst, o qual
monitora todas as funções
do motor e avisa a época
das paradas para
manutenção.
A Classe A é oferecida em

duas versões de
acabamento: Classic e

, Elegance. As duas têm o

requinte que se espera de
um legítimo Mercedes-Benz,
o mesmo motor e idêntico

pacote de segurança,' que
inclui duplo air-bag, freios
ABS e controle de tração,
entre outros itens de série. A

diferença está em detalhes
visuais e em alguns itens de
conforto.
Clientes satisfeitos % O

.

motor da Classe A é o

moderno Silitec, de 1.6

litros, que gera 99 cv de

potência. Esse motor é
totalmente construído em

alumínio, com as partes
internas revestidas em liga
de alumínio-silício, que
diminui o atrito entre as

peças e faz dele um

equipamento muito mais

durável, econômico e

amigável ao meio ambiente.
Os 35 jornalistas
especializados em

'1J���,�',
Telefone: (047) 376-0251

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

Revendedor exclusivo

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

a ,OC$��"F�
Água leve e naturaí II

De s����_�.�_._��_��!�:_��.�_ ... �:30h��_�.�.. :_�.��_�_s�����_:_���_?:_���_�_s__ �_�_���_1!___ ��:��:;::op:� ������
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2-VEíCULOS CORREIO DO POVO

FORD

Vende-se Ford Verona LX,
1.6, ano 92, ólccol.
Valor: R$ 7 mil.
Tratar: 993-0867.

Vende-se Ranger STX, ano
97, cabine estendida
completa. Tratar: 371-
0803 com Maceió.

VOLKSWAGEN

Vende-se Parati 1.6,
gasolina, pneus, novos.

Tratar com Xande
371.-7494.

CHEVROLET

Vende-se Chevette,
ano 89, bege, valor

R$ 4.800,00. Contato:
370-7317.

Vende-se Camionete
Chevrolet, diesel, ano 76,

Valor: R$ 6.800,00.
Aceito carro na troco.

Fone: 975-2364.

Vende-se Chevette, ano
78, branca, R$ 1.200,00
ou troca por moto. Tratar:
371-9375 - 979-0605.

Não

fique
sonhando
cordado ...

LEIA - LIGUE -

ANUNCIE -

Fone/Fax:

370-7919

370-8654

3,70-7944

o F I C I N'A
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
BELINAGLX 88/89 CINZA

. GAS,
JEEP 62/62 AZUL GAS,
CORCELII 82/83 BRANCA ÁLC.
BRASíLIA 77/77 MARRON GAS.
OPALA COMODORO 86/86 DOURADA GAS,
CORCELII 79/79 AZUL GAS,
MONZA HATCH SUE 82/83 BEGE GAS.
CHEVETIE OURO PRETO 88/89 BRANCA GAS.
FUSCA 1300 68/68 AZUL GAS.
VERSAILLES 2.01 GL 95/96 VERDE GAS,

CHEVETIEi'SE 87/88 VERMELHA GAS.
VERONA 2.01 GUIA 94/95 BEGE, GAS.
PARATI GLS 1 ,8 89/89 PRATA ÁLC,
GOLCLl1.8 96/96 PRATA GAS,

ESCORT 1.8 GL 96/96 VERMELHA GAS.
PAMPA 90/90 CINZA ÁLC.
COROLLADX 95/95 BRANCA

'

GAS,
VERONA LX 91/92 DOURADA ÁLC.
BELINA L _ 88/88 PRATA ÁLC,
KADETIGL 96/96 CINZA GAS.
UNO ELETRONIC 94/95 VERMELHA GAS.
PAMPAL 95/95 VERMELHA ÁLC,
FIESTACLX 96/96

'

CINZA GAS.

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

JARAGUÁ DO SUL, 4 DE DEZEMBRO DE 1999

'C9mpre sua

moto com

�®%.
de entrada+para 20/12/99 ��
Brinde prestações

�@ OO®
fixas .

de combustível

." Regata
RONDA.

' Motos
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

[R](j)){f[)ßu(JJj
\I,detd!)s

370-2022

VECTRA GLS BAIXA KM 99 BRANCO

GOLMI 99 PRATA

GOL 4 PORTAS COMPLETO' .98 AZUL

PARATI COMPLI"t',.\ 98 AZUL

GOL MI PLUS 97 PRATA

PALIO ED 97 BRANCO

PALIO ED 97 PRETO

TEMPRA IE COMPLETO 96 BRANCO

SANTANA 2000 COMPLETO 96 BRANCO

PEUGEOT 406,sR COMPLETO 95 BRANCO

PASSAT 95 GRAFITE

GOL 1000 95 BRANCO

UNO ELX 4P, 94 BRANCO

ESCORTHOBBY 94 PRATA

KADETT 93 PRATA

MONZA 93 AZUL

SUPREMA CD COMPLETíSSIMA 93 PRATA

SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

PARATI CL 1.8 92 BEGE

APOLO GL 91 GRAFITE

GOL GL 1,8 90 BEGE

VERONAGLX 90 VERDE

ESCORT XR3 CONV. 89 BORDÔ
SANTANA 4 PORTAS GLS 89 GRAFITE

GOL 87 BRANCO

CHEVETTE 87 BRANCO

PRÊMIOCS 86 BEGE

FUSCA 76 BRANCO

NISSAN MÁXIMA V6 COMPLETA 91 PRETO

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

SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES
.....

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

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

Fone: Jaraguá do Sul - SC

M A R I
r;UIIlt:IID 2. NDRA
372-3210 I 975-0109

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO VEíCULOS -3JARAGUÁ DO SUL, 4 DE DEZEMBRO DE 1999

Marcas Créditos Parcela

50X de _R$ 445,78
50X de R$ 576,19 ,

('I()/,(,/c)

CorsaWind - 2 P R$ 15.257,00 60X de R$ 294,97

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

[HEVROLET

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

Fone: (OA7) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-VEíCULOS JARAGUÁ DO SUL, 4 DE DEZEMBRO DE 1999CORREIO DO POVO

linha Palio com nova motorização
básicas do novo motor

que pertence à família
Fire Italiana. O Fire foi
criado com o objetivo de
ser resistente,
econômico, fácil e
barato de produzir,
oferecendo boa

dirigibilidade,
oferecendo boa potência
específica e baixos
índices de emissões de

poluentes. Ele chega em

A Fiat prepara uma

nova motorização para
linha Palio e que tem

estréia prevista para
fevereiro do ano 2000. A
unidade motriz
transformará o

comportamento
dinâmico do Palio: suas
arrancadas serão mais

vIgorosas e o consumo

muito mais baixo. Essas
são as características

uma versão 1,25 litro.
Com 16 válvulas, que
desenvolve 82 cv. Essa

.

versão deverá tirar de
, linha o 1.5 de 75 CV,

atualmente
comercializado apenas
nos utilitários e na Palio
Weekend. Mas a

engenharia da marca

italiana, com o auxílio
dos técnicos brasileiros
da Fiat Brasil, já estão

na fase final de acertos automatizada linha de
na versão 1.0, com oito e produção que está em

16 válvulas. Esses fase final de

implantação dentro da

própria Fiat, em Betim.
deverão ser os carros

chefe da moderna e

INOVIDAD.'ES
I --------------------_I .

;

I . Lotus M2S0

I
I
j
*

A marca de esportivos britânicos tirou várias
cartas do colete. Como esse segmento é movido
unicamente pela emoção de compra, o jeito é

proliferar as opções. Elise ganhou a versão III,
enquanto duas propostas na pele de protótipos

surgiram na feira: o belíssimo M250 e o

esquisitíssimo 340R.

I
OFICINA E PINTURALATOARIADE

,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TrabalhoTemporárioou Permanente
Consultem nossas taxas imbatíveis

VENDE-SE VIDEOGAME

Sega Satur, semi-novo, em perfeito estado,
acompanha volante controle, turbo normal

. .

originais, adaptado universal. 35 Cds - R$ 420,00.
Contato pelo telefone 372-1706, com Renan

TERRENO PRÓX.
COND. AZALÉIAS
Vende-se, 17 x

26,20m com

497,63m2,
localizado na Rua
Amabile Tecilla

Pradi, Jaraguá
Esquerdo.

R$ 15.500,00.·
Contato pelo

telefone 371-6310

APTO. DE
2 QUARTOS
Área do apto.:

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

possibilidade de
financ. Contato pelo
telefone 371-9090

HUMANA URQENTE

A HUMANA URGENTE
NECESSITADOSSEGUINTES PROFISSIONAIS!

TÉCNICO AGRÍCOLA;
GARÇOM; .

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (20 GRAU);

PROFESSOR DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (lo GRAU);

COZINHEIRO(A);

CORRETOR DE IMÓVEIS;
FUNILEIRO;

CONTADOR;

DESENHISTA PROJETISTA;

MOTORISTA DE CAMINHÃO (GUARAMIRIM);

ENGENHEIRO QUÍMICO OU DE ALIMENTOS;
,

VENDEDOR INTERNO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
VENDEDOR EXTERNO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO'

(REGIÃO DE BRUSQUE E FLORIANÓPOLIS);
TECNÓLOGO OU ENGENHEIRO ELETRÔNICO;

VENDE-SE APTO. C/3 QUARTOS
Edifício Vitória Rég'ia, localizado na Vila

Lalau (próximo à Marisol Malhas).
Apartamento com área de 111 ,77m.2, 3 quar
tos, sala, cozinha, área deserviço, BWC,

vaga de garagem coberta, sacada.
Acabamento em massa corrida e piso
cerâmico. Valor R$ 47.500,00 - com

financiamento garantido pela
Caixa Econômica Federal.

Contato pelo telefone 371-1462

Colabore com as

entidades
beneficentes.

CP Comunidade
Rua Jôrge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091

humana@humana.coln.br www.hurnana.corn.br-

Casas Terrenos Terrenos

Financiados
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.

ReI. 008 - FIGUEIRA - Casa de madeira
com 60m2, terreno 395m2, no Lot.
Divinópolis - R$ 25.440

Rei 016 � AMIZADE - 13.000m2 na Rua
Roberto Ziemann - R$ 150.000

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

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

Rei. 072 - VIEIRAS - Casa mista com

120m2, terreno 16.850m2, na Rua Manoel
F, da Costa - R$ 35.000

Pequena entrada + 60

prestações de

R$ 150,00Rel.012-VILANOVA-Casadealvenana
Rei 074 - NEREU RAMOS -65.000 m2

com 227m2, terreno 859m2, na Rua 25
na Rua Luiz Sarti, com Bananal _ R$de Julho 180.000

Rei 077 - NOVA BRASILlA - 392m2, na
Rua José Emmemlorfer - R$ 25.000

Rel.083 - PiÇARRAS - 23.639m2 (77 x

307m) na BR-101 - R$ 30.000

Rel.084 - PiÇARRAS - 350m2 no Jardim .

Sereia - R$ 5.000

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

Rel062 - VILA LENZI-3814m2 na Rua
Marcelo Barbi - R$ 65.000

Rei 089 - VILA NOVA -825m" em Lateral
Rua 25 de Julho - R$ 25.000

Ret. 073 - NEREU RAMOS -

Ponto Comercial com 170m2,
próprio para Lanchonete, com

dependências completas e

estacionamento, na Rua Luiz
Sarti esquina com Rua André
Voltolini - R$ 40.000,00

�rteza de Bons Negócios!
. Creci 2066-J

FINANCIE A COMPRA
DO SEU IMÓVEL

Dispomos do crédito
imobiliário do

.

Banco HSBC

370-7798
975-1827

Apartamentos
Financiados

Ótima
Localização!

Rua 25 de Julho 703
Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

Ret. 076 - BAEPENDI - Aparta-
..

mento com 100m2, com suíte + 2

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

Bartei, Edifício Reinoldo Bartel -

R$ 12.000 + tinanc. ou troca

Consulte-nos a

respeito de
outras opções!

Entrada
+ até 48 vezesHorne-page:

wWw.prernierirnoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC
,

Fone: (047) 372-1594CHave

Aptos em ótima localização central, Rua João
Marcatto, práximo Posto Mimei Reiuoldo

Rau com 01 e 02 qtos e detnais dependências,
condições de pagamento direto com a

construtora.

Ultimas unidades Edifício Klein • Rua Barão do
Rio Branco, com 1 suíte, demais dependências,
churrasqueira na sacada e coletiva. Condições de
pagamento direto com a construtora.

CRECI612-J

VENDE

Aproveitem Aptos Edifício
Mathedi 11, últimas unidades de 3

qtos, demais dependências, RI/a
João Planincheck . Nova

Brasília. 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 I00,00m2,
terreno com 600,00m2 (casa nova) .

R$ 35.000,00 negociável.

CaSlIlI(/ bairro Cierniewicz, otiuut

localização, com 224,00m2, 1 suíte,
2 qtos, demais dep., garagem pl 2
carros, garagem pl3 carros, aceita

entrada + pnrcelamento

Casa Rua AII/()lIi(/ Tubias/Centro .

próx. Colegio Jangada, com 1 suíte, 2
qtos, 2 salas, copa, cozinha, dep. cl

.

bwc, lavanderia, churrasqueira,
dispensa.jardim inverno, gar. pl2

carros. Terrenos com300,00in2• Valor
negociável

TERRENOS
.: Terrenos Vila Rau, próximo entrada da faculdade a partir
de R$ 13.500,00 . Negociáveis .

. Lotes Residencial Miranda, após Malwee, com 325,00m'
(13):25) à partir de R$ 6.500,00 à vista ou entrada +

parcelamento
. Terreno em frente Weg I • Venâncio da Silva Porto com

480,00m' . R$ 25.000,00 . Negociável
o Apto com 3 qtos, demais dependências, Condominie
Amizade o R$ 18.000,00 + financiamento (R$ 350;00
mensais)
o Apto Edificio Bartel o Próximo Rodoviária com IOO,OOm',
contendo I suíte, 2 qtos, demais dependências, ótimo
acabamento o R$ 30.000,00 + parcelamento.
o Casa Residencial e Comercial o Estrada Nova com

119,OOm', F stiite, 2 qtos, demais dependências, terreno
COIII 450,001112 o R$ 38.000,00 o Negociável. Entrada +

parcelamento, aceita imóvel, carro.
o Casa nova, Rua Vitor Rodrigues o próx. ao Pama, COIII

120,OOm', 1 suíte, 2 qtos, demais dependências, terreno
com 435,00m' o R$ 55.000,00 o Negociável.

LOCAÇÃO
o Casa de alvenaria para fins comerciais com

estacionamento. Rua Barão do Rio Branco, II" 617,
próximo ao Angeloni. Preço a comblnar.
o Apartamento com 2 quartos + dep. empregada o 3" andar.
Rua Av. Marechal Deodoro da Fonseca o Edifício Hass.
Preço R$ 290,00
o Apartamento com 2 quartos + dep. Edifício Caetano
Chiodini. Rua Waldomiro Mazure-chen, 1" andar. Para

fins comerciais, valor a negociar
o Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, bwc, copa, cozinha,
sacada com churrasqueira, salão de festas e play ground.
Edifício Klein, 3" andar. Rua Barão do Rio Branco, 211 -

Centro
.

- Apartamento com 2 quartos e demais dep. Rua Bernardo

Dornusch, 630. Preço R$ 250,00
.

- Galpão de alvenaria em tijolinho à vista com área de
300m'. Rua Gustavo Hagedorn, n" 230. Valor a negociar
- Loja materiais de construção em Corupâ com terreno de

1.750,OOm2 (35/50), com estoque, várias construções,
máquinas. \ Valor negociável."DISPOMOS DE TERRENOS COMERCIAIS, NO CENTRO DA CIDADE."

oa!a 1 - Jara8uá, do ou!

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI W 550-J

Qua Barão do Qio Branco, 553

VENDA

'�.".'.".r-
CASA EM ALVENARIA

R. LEOPOLDO

VELOSO, 58 - VILA
LENZI
03 QUARTOS E

DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
VALOR R$ 47.000,00

IMÓVEL COMERCIAL

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

VLAOR R$ 45.000,00

TERRENO

LOCALIZADO NA VILA RAU.
ÁREA DE 420,00m2

R$ 14.500,00

IMÓVEL COMERCIAL

R. ERWINO MENEGOTTI, 129
ÁREA CONSTRUíDA: 128,00 M2

TERRENO COM 659,75 M2

R$ 60.000,00 - NEGOCIÁ VEL

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

ALUGA
6irassol

'IMÓYEIS
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE . ADMINISTRA
CRECI8489

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

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

Barra do Rio Cerro - RS; 18.000,00 ou entrada mais

parcelas mensais.
• Casa alvenaria com 80m2 - lote com 420m2 -

Bairro Vieiras - R$20.000,OÓ. Aceita lote no Bairro
Rau.:
• Casa mista 95m2 - lote com 420m2 - Bairro
Vila Rau - R$ 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 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 JÁ ESTÁ
ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA CEL. PROCÓPIO GOMES DE

OLIVEIRA, 654 - PRÓXIMO CENTRO·

• 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
EDUCAIONAL CANGURU

VENDE
"

,

• Apartamento no Edifício Por do Sol (novo), com 1 suíte e 2 quartos, sala, cozinha,
copa, garagem, churrasqueira na sacada, etc. Umapequena entrada (carro, dinheiro),
e o restante financiado pela própria Deja Irnóvies Ltda. Correção CUBo
• Uma área de terra lozalizada em Massaranduba com 350.000m2, com água corrente,
galpões, residenciais, com frente para o Asfalto ao preço deR$ 15.000,00 - negociáveis,
aceita-se caminhões, carros, etc.
• Troca-se uma casa de 80m2, na divisade Nereu Ramos com Corupá, área de terra

5000m2 por casa em Nereu ou Jaraguá do Sul.
• Vende-se casa próximo ao Salão do Botafogo, mista, pronta para morar ao preço de

R$ 17.000,00
• Vende-se ou troca-se naVila Nova com asfalto na frente, próximo ao Ciretran, por
apartamento no centro. Terreno 14x45, casa 160m2.
• Troca-se excelente casa no fundos do Estadio do Juventus, Bairro Jaraguá Esquerdo,
por apartamento no centro da cidade.
• Vende-se casa no centro da cidade na Rua Henrique Piazeira, paralela da rua Mal.

Deodoro, aceita-se apartamento, carro, o restante e negociável.
• Vende-se excelente casa na Ilha da Figueira, terreno 14x28, casa com 140m2. Preço
R$ 38.000,00
• Vende-se terreno comercial frente para Rua José T. Ribeiro, bairro Ilha da Figueira.
Preço R$ 38.000,00
• Vende-se um terreno na Ilha da Figueira com 20.000m2, frente para Rua José T.

Ribeiro.
'

• Vende�se um terreno na Ilha da Figueira com 2.800m2. R$ 45.000,00, aceita-se carro
ou caminhão.
• Vende-se terrenos nos fundos da Clínica Santa Cecília. Rua Walter Marquardt,

próximo ao Sup. Breithaupt, a partir de R$ 26.000,00. Rua com asfalto.
• Vende-se casa defronte ao Urbano Franzner. Jaraguá Esquerdo, com 2 pisos, 3 salas,
4 quartos, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, copa, garagem para 4 carros, todamurada,
etc. R$, 75.000,00, parcelamos. • '

• Vende-se casa próximo a atual prefeitura ao preço de R$ 50.000,00, negociáveis.
• Vende-se um terreno no Jaraguá Esquerdo, Tifa dos Martins, pronto para construir.
R$ 9.000,00 - negociáveis.
• Vende-se uma casa em alvenaria na Tifa dos Martins, bairro Jaraguá Esquerdo, toda
murada ao preço de R$ 35.000,00 - negociaveis.
• Vende-se uma casa nos fundos do Sup. Pradi - Jaraguá Esquerdo, entrada de R$
18.000,00 e assumir financiamento. '

• Vende-se galpão em Contrução na Estrada Nova - R$ 27 .000,00. Entrada e financiamos
o restante.

• Vende-se área Comercial na Vila Rau com frente para a rua principal - áreas a escolher.
• Vende-se lotes na Vila Rau com asfalto na frente excentes lotes a partir de R$
15.000,00.
• Vende-se casa na Vila Rau, próximo a faculdade de alvenaria em excelente acabamento.
R$ 85.000,00.
• Vende-se casa ao lado do Fórum bairro Vila Nova, com excelente acabamento ao

Preço de R$ 130.000,00, negociáveis.
• Vende-se casas no centro da cidade preço a partir de R$ 120.000,00
• Vende-se terreno com 4.200m2, com casas próximo ao Bradesco, Besc, ao preço de
R$ 235.000,00 - excelente imóvel.
• Vende-se e troca-se por carros, terrenos, na Rua Bahia, início do Jaraguá Esquerdo,
preço apartir de R$ 15.000,00 - pronto para construir.

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

GUARAMIRIM - SC RANCHO
IMOVEISir 373-0283

www_ranchoimoveis.com.br

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

ir 371-8799

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

450m2 - Bairro João Pessoa - R$ 12.000,00 (parcela).
Cód. 414 . Terreno com 456,12m2 . Bairro' Ilha da

.

Figueira . R$ 20.000,00.
Cód. 439_- Casa de alvenaria com 120m2· Terreno com

700m2 . Rua Bernardo Dornbusch . R$ 115.000,00.
Cód. 686 - Casa mista - Terreno com 598m2· Bairro Ilha
da Figueira· R$ 16.000,00.

pód. 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 dealvenaria com 120m2 - Terreno com

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

1.209m2 . Bairro Czerniewicz • R$ 175.000,00.
Cód. 649 . Casa de alvenaria com 40m2 semi·acabada
Terreno com 400m2· Bairro Três Rios 'do Norte- R$
9.500,00, ou 4.500 + financ. de 1 salário mínimo.

Cód. 629 - Terreno na Tifa Caninana - Bairro Figueirinha
: R$ 17.000,00.

'

Cód. 643 - Casa de alvenaria com 115m2 - Terreno com

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

539m2 - Bairro Vila Rau· R$ 60.000.00.

Cód. 636_- Casa de alvenaria com

103m2 na Rua João Planincheck -

bairro Nova Brasília com 4

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

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).
GÓd. 658 - Sala Comercial com

70,00m2 Confecção feminina
com estoque e equipamentos. )

.Rua Reinoldo Rau.
R$ 70.000,00

, Cód. 633 - Casa de alvenaria com

250m2 ria Rua Ana Zacke - 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 Tribes,
Vieiras. Terreno com 420m2.
R$ 70.000,00.

Cód. 644 - Casa de alvenaria com 180m2· Jardim São
Luiz - Jaraguá Esquerdo . R$ 50.000,00.

.

Casa de alvenaria com 130m2 (semi-acabada) mais
lanchonete com 156m2· Barra do Rio Cerro·

R$60.000,OO.

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

Bairro Schroeder I - município de Schroeder - R$
20.000,00.
Cód. 645 - Terreno com 37.500m2 com água e espaço para
lagoa - Bairro Schroeder I - município de Schroeder.
R$20.000,00.
Cód. 640 - Casa de alvenaria com 179,25m2 - Terreno com

486m2· Bairro Tifa dos Monos - R$ 32.000,00.
RESIDENCIAL ÁGATA
- Apto. 101 com suíte e dois

quartos, pronto para morar. R$
90.000,00 .

. Apto. 501 com suíte e dois

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

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

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1 Carlos Vase I

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI 1762-J

Ref 065-1
suíte,2
quartos,
BWL� sala,.
copa, sala,'
TV, cozinha,
dep. emp., 2
garagens,
área de

serviço - Vila

Nova·R$
120.000,00

,,��I.).
• Ref. 020 - Apto.: 187m2, I suíte, 2 quartos, + dep. Edif. Florença - R$ 9().000,00
• Ref. 010 - Apto.: 122m2, I suíte, 2 quartos,+ dep. Edif. Isabela - R$ 72.000,00
• Ref. 012 - Apto.: 94m2, 2 quartos, + dep. Edif. Gardenia - R$ 42.000,00
• Ref. 007 - Casa alv.: 198m2, I suíte,3 quartos, + dep. - Jguá Esquerdo - R$ 95.000,00
• Ref. O? I - Casa alv.: 213m2, 3 quartos + dep. - Centro - R$ 95.000,00
• Ref. 029 - Casa alv.: 160m2, I suíte, 2 quartos + dep. - Barra - R$ 80.000,00
• Ref. 012 - Casa alv.: 2 quartos + dep. - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,OQ
• Ref. 059 - Terreno: 119.500m2 - Chico de Paula - R$ 100.000,00
• Ref. 082 - Terreno: 720m2 - Centro - R$ 75.000,00
• Ref. 014 -. Terreno: 5.000m2 - Rio CeITa I - R$ 70.000,00
• Ref. 009 - Terreno: 407m2 - Jguá Esquerdo - R$ 12.000,00
• Ref. 003 - Terreno: 332mi - Lot. Marquardt, Rio da Luz - R$ 9.500,00 à vista ou pare.

NAO

FIQUE
SONHANDO

ACORDADO•••

Cód. 641 - Casa de alv. com
140,25m2 rnals 72m2 (garagem
para 3 carros), lavanderia e

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

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

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

"'-

para voce.
Confira as

melhores ofertas
dasemana

Aproveite as

oportunidades que
o CORREIODO

POVO está dando

LEIA - LIGUE - ANUNCIE -

'Fone/Fax:

(047) 370-7919
370-8654 - 370...;8649
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(;iillmobiliária Jardim '

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

, NEREU RAMOS - LOT. GADOTTI - CASA MISTA CI
90M2 - 3 QUARTOS, SALA, BWC, COZINHA, LAVANDERIA,
GARAGEM· TERRENO C/450M2. VALOR: R$ 11,000,'00

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 cl 1 suíte + 2 quartos, 2 salas,
garagem p/2 carros, churrasqueira e piscina - R$ 68.000,00
, 03 -JOÃO PESSOA - (5) - CASA ALVENARIA - R$ 25.000,00 - R$15.000,OO
R$ 13.000,00 + FIN - R$ 10.000,00 + FIN - casa nova R$ 5.500,00 + FIN. 1

salário Mínimo - 4 anos.

, 04 - VILA NOVA - ED. AMARIUS, apartamento cl suíte + 2 dorm., churrasqueira,
sacada cl 145m2 - R$ 68.000,00
, 05 - CENTRO - Apartamento em construção cl 128m2 - suíte + 2 quartos, cl
garagem - R$ 26.000,00 + fin
, 06 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO NOVO cl 80m' - 2 quartos, sala;
cozinha, garagem - R$ 35.000,00
, 07 - CENTRO - APARTAMENTO cl 3 quartos + dep. empregada cl garagem -

Av. Mal. Deodoro - R$ 48.000,00
.

, 08 - JARAGUÁ ESQUERDO - Lot. Juventus - terrenos cl 350m' - R$ 9.500,00
(aceita pr.oposta)
, 09 -BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$145.000,00
- R$ 40.000,00 e outro R$ 32.000,00
, 10 - JAFiAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m' - Loteamento Campo
Sanpiero - R$ 22.000,00

'

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

LOCAÇÃO
, 01 - CENTRO - APTO. ED. CARLOS SPÉZIA - 3 dorrn. 2 bwcs, cl garagem -

R$ 330,00
• 02 - BARRA DO RIO CERRO" APTO. - LOT. PAPP (Dois) - 2 dorrn. ci garagem
-R$ 250,00
, 03- CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - 1 suíte + 2 dorrn., cl garagem - R$
400,00
, 04 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - 1 suíte + 1 dorrn. - cl garagem - R$ 280,00
, 05 - CENTRO - ED. PICOU - 3 dorrn cl garagem - R$ 350,00
• 06 - CENTRO - APTO - ED. SAN MIGUEL - 3 oorrn, cl garagem (Novo) - R$
290,00
, 07 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA MADEIRA - próx. Figueirão - 3 dorrn - cl

garagem - semi-nova - R$ 230,00
" 08 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas + dependências
- R$ 800,00
, 09 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suíte + 2 dorm. + dep. - R$ 430,00
• '10 - CENTRO - CASA ALV. - Próx. Duas Rodas - 3 corrn. cl garagem - R$
450,00
, .11 - CENTRO - CASA MADEIRA - R. João Picolli - 3 dorm. cl garagem - R$
�oo

.

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

Já notou que só é Ilennlblioldio
.

cuern é V�SICO?

STE MOMENTO VÁRIAS

ESSOAS PROCURAM

PELO SEU PRODUTO

ANUNCIE
370-7919 370-7944

I

I TERRENO de ;'�o!!���gUá Esquerdo -I'. R$ 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

'1 CASAS'
,

. ICASA MISTA com 140m2 - Rua Luis

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

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

I
CASA ALVENARIA com 90m2 - Rua Horácio

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

I.
IV - Lote n° 158 - R$ 20.000,00

LOTEAMENTOS
FINANCIADOS

I
CAMPO SAMPIERO

OURO VERDE
SÃO CRJSTÓVÃO II

RESIDENCIAL FALBOYANT

RESIDENCIAL FIRENSE

Informativo
Imobil iário
AIJS

CONVITE
A A.LJ.S., através de sua

diretoria, vem convidar a todos

Associados e familiares para um

almoço de confraternização, e
encerramento de ano, commuita

alegria, descontração e

atividades de lazer.

I

Data: 11.12.99

Horário: a partir das 11 :00 horas

Local:· Recreativa Posto Mime,'
Bairro Rio Molha.

Atividades: futebol, botcha,

baralho, dominó, video-kê, etc.

Preço: R$ 5,00 por pes-soa

Confirmar até o dia 08.12.99 com

Cecília - 371-2117

VARIG RIO-SUL NORDESTE
CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS
, .

Entrega expressa

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

BELO HORIZONTE - MG
BRASíLIA - DF

RIO DE JANEIRO - RJ
SÃO PAULO - SP

PORTO ALEGRE - RS

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

Rua CeL 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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VOCE JA SE FILIOU AO.
. N

DISK INFORMAÇOES?

JJ�
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MB .... Bepresentações e

EmpreendimelJtos Imobiliários Ltda.
CRECI 1667-J

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 8925j -21 O - Jaraguá do Sul- seFone: (047) 371-0124 - 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 deesquina (FRENTE
C/3 RUAS), medindo 888m2. Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.
CASA DEALVENARIA cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz

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

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

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

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

torno garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos de hoje. 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 Czerniewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA
DA CIDADE - Valor R$ 55.000,00
TERRENO cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

TERRENO cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO
NOBRE). R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa.

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

II - Bairro Ilha da Figueira - R$ 13.000,00
TERRENO cl 350,00m2 - Rua 895 - lot. Heineck II - Bairro Ilha da Figueira - R$
9.000,00
TERRENO cl 935,00m2 - Rua Carlos Oechsler, esquina cl Rua 895 - lot. Heineck

.

- Bairro Ilha da Figueira - R$ 22.000,00

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através

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

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

Inserção do banco de dados de Internet

Descontos especiais na aquisição de Mala Direta

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

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

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

ri fJida meuce·etffla�. 1)HfJi4ta Hdtt.

'tIe'tde COISTR.Uçio E PLA,IEJA.MIEITO

o EDIFíCIO
* 11 Pavimentos
* 02 Elevadores
* 03 Aptos por andar
* 02 Vagas de garagem
* Garagens para visitantes
* Depósito individual naqaraqern
* Salão de Festas Social
* Portão e Porteiro Eletrônicos
* Revestimento Externo em Pastilhas
*

Instalação para água quente
* Quadra de Esportes
* Churrasqueira externa com
2 amolentes

*

Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

L�,'
Oxx47-371-8814
RUAEPITÁCIO PESSOA,421-SALA 103-CENTRO

JARAGUÁ PO SUL - SC .

Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
Terreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio
Parcelas mensais a partir de R$ L,04. ,66 (corrigido CUB)

VENDAS

EI'1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M

M I L
L

Vende-se apartamento no
CondomínioÁguas Claras.
Vila Rau com 50m2 e com

espaço para ampliação.
.

Entrada R$ 9.500 +

financiamento R$ 128,00.
Tratarpelo telefone 371-

'9375 ou 979-0605

vende-se ou troca-se casa
com 300m2, 1 suíte, 3 dotm.,
dep. de empregada, 2bwc, sala
visita/jantar, copa/cozinha,
lavanderia, churrasqueira,
salão de festas com bwc,
garagempl3 automóveis.
Região Central, próx. ao

Kohlbach. Troca-se porapto
em Jaraguá do Sul, aceito

proposta. ValorR$ 90.000,00.
Tratar371-6112

Vende-se Fábrica de
Artefatos de Cimento com

galpão de 100m2, 2 casas de
madeira, terreno 15x37 +

equipemento. ValorR$
20.000,00. Ilha da Figueira.
Tratarpelo telefone 973-5097

ou 372-0153

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 a rima r@nétuno.com.br

_ TERRENOS
• BAIRRO SAO LUIS· Rua João Franzner (esquina), Lote com 532m' • R$ 20.000,00 • À vista,
, Rod. SC 416 (LOT HARDT) Lotes - R$ 10.000,00 . A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00 e

SALDO parcelamento ate 50 meses.
, Rua Pastor Albert Schneider (fundos verdureira Maas esquina Rua Projetada) lote 23x35 . R$
25.000,00. (Aceita automóvel como parte de pagamento).
, Rua Pastor Albert Schneider (� 800mts. da Malwee).. lote de 750m' • R$ 25.000,00 negociável.
, Rua Valdir Manfnm • Bairro Sao LUIS' com 1.080m' (forma triangular) edificado com uma casa

de madeira· R$ 25.000,00
CASAS

• ANA PAULA I • Rua José Narloeh (asfalto) • Terreno 700m' (todo murado) Edificado com casa

de álvenaria de 265m', com 2 pisos: térreo: 01 quarto, garagem, banheiro e ehurrasqueirà • 2º piso:
3 quartos, 2 banheiros, dep. para empregada, copa, cozinha, dispensa e lavanderia. anexo

construção e alvenaria de 60m' (pronto para instalação de indústria elou comércio) . R$ 75.000 00

(negociável e aceita imóveis de menor valor como parte do pagamento).
'

, VILA LENZ I . Rua Elpidio Martins (próximo Colégio'Giardini Lenzi) • Casa de alvenaria de 308m',
sala TV e estar, cozinha ampla, 4 quartos, bwe amplo e garagem e PISO: SUPERIOR: Churrasqueira
lavanderia, banl1!iro e área ampla. Terreno: 392m' (todo murado) • R$ 65.000,00 (negociável �
parcelado) .

, JARAGUA ESQUERDO· Próximo Colégio Cristina Mareatto . Rua O,C, Pradi . Casa de
Alvenaria de 120m' com 1 suíte, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banhejro.vdispensa e

garagem· Terreno 514m' • R$ 50,000,00
.

síTIOS
RIO DA LUZ· A 2 km da CEVAL . Terreno com 543,000m', com muita água, próprio para
pastagem, lagoas e galpões· R$ 200.000,00 (negociável)

Vende-se loja de confecção
no centro de Jaraguá do Sul.
Tratarpelo telefone 371-3724

Vende-se casa de madeira
na Vila Rau. Tratarpelo

tetetone 372-3922

VILSON
CORRETOR DE IM·ÓVEIS

CRECI 4936

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

VENDE

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

122 - FI.GUEIRA - Casa em alvenaria com 230m", 1 suíte, 4 quartos, piscina R$ 82.000,00
126 - S. ANTÔN 10 - Casa mista com 60m", 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 12.000,00

.133·TRÊS RIOS· Casa de madeira com 42m" + casa alv., 80m" inacabada R$ 7.000,00
136 - TRÊS RIOS· Casa de alvenaria com 70m2, Rua do Mercado Lot. Souza : R$ 6.000,00

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

215 - TRÊS RIOS - Terreno 420m2, rua Pref. José Bauer. R$ 12.000,00.······... ·....···... ···w
I CRECI Nº 1589 J •

I� Barra Sul !
Imóveis :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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. Giralla, 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 Andreatla, 201, na •Barra • R$ 230,00
5 • Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor A. Schneider; 11 B7, •· R$ 230,00
6 • Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hereílio Bertoldi, s/n", na

•Barra • R$ 200 000
7 . Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor A. Schneider, 759,

•na Barra· R$ 200,00 '

8 . Apartamento e/.3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820

•· R$ 350,00

•
•
•
•
•
•

216 - BARRA - Terreno com 709m2, próx. Posto Km 7 : R$
219 - BARRA - Terreno com.aoõrns, Rua BerthaWeege : R$
224· AMIZADE· Terreno com 450m2 - Rua Ralf A. Ballock, Lot. Versailles R$
225· EST. NOVA - Terreno com 390m2, esquina próximo Faculdade R$
226 - JGUÁ ESQ. - Terreno com 462,5m2, Rua Francisco Winter, Lot. Juventus R$
228· FIGUEIRA - Terreno com 500m2, Rua José Theodoro Ribeiro R$
229· ESTR. NOVA· Terreno com 341 m2, Rua Urubici. Entrada R$ 2.500,00 + 30x R$

19.000,.00
13.000,00
14.000,00
12.000,00
15.000,00
22.000,00

250,00

..
Apartamento com 110m2, 3 quartos, 2 banheiros e demais dependências; Desocupado e semimobiliado.

Edifício Isabela • Centro R$ 60.000,cio

LOCAÇÃO
*

Apartamento com 2 quartos, sala, cozinha, garagem e demais dep R$ 300,00
rua José Theodoro Ribeiro, Ilha da Figueira.

.

* Quitinete R$ 180,00
Rua José Theodoro Ribeiro, Ilha da Figueira.

FONE: (0**47) 376-0015

VENDE

TERRENOS
1 . Terreno cl 485,00m' (20x24,50) • lot. Butzke na Barra· Aceita carro a partir de R$ 3.000,00
ou entrada R$ 3.000,00 + 30x, 2 salários minimos . total > R$ 11.000,00
2 . Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre > R$ 15.000,00
3 . Terreno cl 1.2�6,00m' (25x54) . Rua Luiz Satler, na Barra > R$ 65.000,00
4 . Terreno cl 608,00m' • Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papaqaio> R$ 18.000,00
5· Terreno cl 4.756,00m' (122,00 x 39,00), na Rua Abramo Pradi, na Barra· R$ 45.000,00 (R$
20.000,00 de entrada + saldo a combinar)

I 6· Terreno cl 3s'3,63m', rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra > R$ 12.000,00 (neqociáven
7 . Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 R$ 2.000,00, entrada e .saldo em

50x . Total R$ 12.000,00
8 . Terreno cl 303,80m' (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 . R$
10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6 x)
9 , Terreno cl 510,OOm' • Residencial Imperador, Bairro São Luís . R$ 14.000,00
10· Terreno cl 26.125,00m' (50x522,50) . rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins· R$ 50.000,00
· aceita parcelamento

'

11 • Terreno cl 350,OOm', cl fundamento e projeto pl residência, Lot. Satler, na Barra > R$
12.500,00

CASAS
Ret. 135 - CHICO
DEPAULO
Casa de madeira
cl 120m2, 3 qtos,
sala, cozinha,
banheiro, gara
gem. Terreno cl

581m2• Fundos
Posto Marcolla -

. R$ 40.000,00

Ret. 137· ILHA

DA FIGUEIRA •

Casa mista cl

150m2';' casa em
alvenaria cl

42m2• Terreno cl

518m2• Rua José

Theodoro

Ribeiro -

R$ 65.000,00

SíTIOS
1 . Terreno cl 110AOO,00rn', Tifa Aurora', Rio Cerro II· R$ 30.000,00
2 • Sitio cl 20.000,00m' (62x325), localizado em Jaraguá 84, Garibaldi, Ribeirào Cascata com

três casas de madeira, sendo uma serni-acabada com 104,00m', piscina semi-acabada, lagoa,
R$ 24.000,00, condições: 50% entrada saldo até 10 vezes, aceita terreno, casa.

JÓI notou que só é Ilelnlllbroldlo

quem.éV�Slto?
CASAS

1 • Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma cl fiO,OOm' semi-acabaoa, terreno cl

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

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

LOCAÇÃO
1 • Sala comercial cl 34,62m', Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, Cenlro . R$ 200,00
2 . Sala comercial cl 100,OOm', Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra . R$ 300,00

ELO SEU PRODUTO1 . Casa de alvenaria cl 1 quarto e demals dependências, Rua Júlio Pedri, s/n', Vila Nova· R$ 200,00
2· Casa de madeira cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Ru_a 554, 101. Hanemann . R$ .150,00
3 . Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem e cernais dependências, Rua Abramo Pradi. 212,
na Barra . R$ 180,00
4 . Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências· Rua 522, n' 72, na Barra
· R$ 250,00
5 . Casa de Alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Wolfgang Weege,
na Barra • R$ 150,00 .

6 . Casa de madeira cl 3 quartos e demais dependências, Rua 890, lote 46, lot. Heichow, na

Barra • R$ 170 00
7. Casa de madeira cl 4 quartos, garagem e demais dependências, Rua Feliciano Bortolini,
1365, na Barra > R$ 270,00 .

ANUNCIE
370-7919 370-7944

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DETRAJE'S
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184.

PQOCLAMA8 DE CA8AMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:
EDITAL N° 22.532 de 26-11-1999

Cópia recebida do cartório deMassaranduba, neste Estado
ADRIANOGRABOWSKIEELIZANGELAGUIMARÃES

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente
em Benjamin Constant, em Massaranduba, neste Estado, filho de Felix Grabowski e Aurea Xavier Grabowski.
Ela, brasileira, solteira, expedidora, natural de Toledo, Paraná, domiciliada e residente na Rua Irmão Leandro,
Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Pedro Arnildo Guimarães e Maria Ana Lourenço Guimarães.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 1.5 (quinze) dias.

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao responsável pelos Títulos abaixo

relacionados, que os mesmos se acham neste Ofício de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se não
forem pagos.

.

Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao apresentar declaração' de
resposta por escrito.
DEVEDOR

ESPÉCIE NÚMERO ,

José Carlos Vicente
T JAR 75291/99

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto L�i nr. i661/45 - art. 10, e Provimehto 16/93 da CGJSC.

VENCIMENTO
DOCUMENTO

VALOR
00.236.758/0001-23

578,56
MTR Transportes Uda
O mesmo

Prezados(as) Amigos(as) da
Imprensa Falada e Escrita:

O Colégio Evangélico Jaraguá
estará realizando no dia 8 ds
dezembro (quarta-feira), às
20h30min, programação especial
de Natal para todos os alunos e pais
do Colégio. O evento será realizado
no Pavilhão "A" do Agro
pecuário. O Auto de Natal será
realizado com multa música, canto,
teatro, etc; numa programação
inesquecível e de rara beleza.

O Colégio Evangélico Jara
guá informa também que as matrí
culas estarão abertas nos seguintes
dias e horários:

.

*

08, 09 e 10 de dezembro, das 8
às 12 horas e das 14 às 18
horas, para ·os atuais alunos e

seus irmãos;
* 13 e 14 de dezembro para
alunos novos, nos mesmos ho
rários de atendimento.
08S: Maiores informações poderão
ser obtidas pelo telefone 371-3022.
Matrículas da Casa daMúsica:
* 8 e 9 de dezembro: para atuais'
alunos da Casa da Música e irmãos;
* 10 e 14 de dezembro: Para
alunos novos.
* Horário de atendimento: das 8
às 12 horas e das 13 às 17 horas.
08S: Maiores informações poderão
ser obtidas através do telefone 371-
5184.

Desejamos a todos vocês um Feliz
Natal e o ano de'2000 repleto de
realizações.

.

Fica aqui o nosso registrq de carinho
pelo apoio que temos recebido.

. .

Muito obrigado!
Atenciosamente

Antônio Paulo Schwingel
Diretor

CREDOR
SACADOR'

17/09/99

Jaraquá do Sul, 01 de Dezembro de 1999.
llton Hoffmann

Tabelião Desighado

COMUNICADO
Canal 21 - O canal da cidade, necessita de
vendedores de Publicidade para atuarem
na cidade de Jaraquá do Sul e região,
estrutura e ótimo comissionamento.

Interessados tratar nesta segunda-feira as

10 horas da manhã na Rua Presidente

Epitácio Pessoa, nº 532 - fundos.

SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade, desta
cidade, convoca todos os seus associados quites com a

tesouraria, para Assembléia Geral Ordinária, a realizar
se dia 12/12/99, às 09:00 horas, em primeira convocação
ou às 09:30 horas, com qualquer número de associados

presentes para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia:
1 º - Orçamento para o' ano 2000.
2º - Valor da Anuidade e Título Patrimonial para o ano 2000.
3º - Ratificação do Estatuto.
4º - Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 30 de novembro de 1999.

Edmar Porath
Presidente

'EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS
CGC: 73.307.944/0003-41

INSCRiÇÃO: 252.770.111 �O
EXTRAVIO DAS SEGUI"NTÉS NOTAS F,ISCAIS
AVULSASNQ 000401 SÉRIE 0-1
E NOTA FISCAL NQ 000025 SÉRIE 01
E DO BLOCO 000500 A 000525 TODOS EM NOME

j

DE ANGERÔ IND. E COM. MALHAS LTDA.

lltori Hoffmann
Tabelião Designado

EDITAL I,

TLTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca deJaraguádoSul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para
protesto de Títulos contra:

Ademir F. de Assis Solarnon - R. Duque de Caxias, 216 - Corupá;
Adilson Mattos Ramos - R. Marcelo Barbi, s/no - Vila Lenzi - Nesta;
Anderson de Oliveira - R. Preso Epitácio Pessoa, 453 - Nesta;

.

Art Service Serviços Ltda, ME - R. Pedro Avelino Fagundes, s/na - Vila Lalau - Nesta;
Alte Service Serviços LIda. - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Vila LaJau - Nesta;
Barra Locadora LIda. - R. Angelo Rubini, 617 - Nesta;
Broto Malhas Ltda. - Rod. Pref. Valdemar Grubba, Km 63, sl. lO - Nesta;
Churrascaria San Francisco Ltda. - R. Henrich Augusto Lessman, 127 - Nesta;
Cii'o Mat. 'de Construção LIda. - Av. Santos Dumont, 6500 - Nesta;
Cornl. Regis Ltda. - R. Walter Marquardt, 31t. - Nesta;'
Confecções Laia LIda. - R. I de Maio, s/na - Nesta;
D.R. Modas LIda. - R. Joinville, 5428 - Nesta;
Dauri Antonio Bona - R. 475, s/na - Barra do Rio Cerro - Nesta;
Deise Markeud Muller - ME - R. Rio da Luz, s/na - Nesta;
Diário Serviços Contábeis' - R. Eleonora Satler Pradi, 307 - Nesta; :

Direção Hidráulica Ampla - Alberto Picolli - Nesta;
Elferita M. Kiatkoski - R. Carlos Mayer, 165 -,- Nesta;
Elferita M. Kiatkoski - R. Carlos Mayer, 165 - Nesta;
Empório da Foto - R. Reinaldo Rau, 470 - Nesta; �
Estarnpicor lnd. Com. Malhas LIda. - R. Antonio Pedri, s/na, .lote 21 - ilha da

Figueira - Nesta;
Etsul Transportes LIda. - R. Joinville, 1896 - Nesta;
Etsul Transportes LIda. - R. Joinville, 1896 - Nesta;
Floriani Auto Peças LIda. '--:- R. Barão do. Rio Branco, 72 �. Nesta;
Hotel Nela LIda. - Av. Mal. Deodoro' da Fonseca, 104 - Nesta;
J.M. Com. de Loc. de Fitas LIda. - R. Reinaldo Rau, 37 - Centro - Nesta;
J.M. Com. de Loc. de Fitas LIda. - R. Reinaldo Rau, 37 - Centro - Nesta;
Jair Adão Camacho & Cia. Ltda. ME - R. Exp. Gumercindo da Silva, 52, sala I - Nesta;

Jair Adão Camacho & Cia. Ltda. ME - R. Exp. Gumercindo da Silva, 52, sala I - Nesta;
Jair Adão Carnacho & Óa. LIda. ME - R. Exp. Gumercindo da Silva, 52, sala 1 - Nesta;

Jair Adão Carnacho & Cia. LIda. ME - R. Exp. Gumercind� da Silva, 52, sala I - Nesta;

João .Probst - BR-280, Pref. Engelbert Oechsler, s/na - Nesta;
Jose Carias Vicente - R. 535, Evaldo Bier, s/na, si OI - Nesta;
Kuipers Beneficiamento Têxtil Ltda. - R. José Marcelino Müller, 120 - Nesta;

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

Lizrnay Conf. Acab. Têxteis Ltda. - R. Willy Gunther, s/na - cx. postal 103 - Rio

Cerro

Lizmay Conf. Acab. Têxteis Ltda. - R. Willy Gunther, s/na - cx. postal 103 -Rio

Cerro
Luciano Massenz _ R. Antonio Damasco, 4197 - Florianópolis;
Mareio Engel - R. Francisco de Paula, 4275 - Nesta;
Maria Izabel Seil - R. Paulo Guielow, 788 - Nesta;
Nilvo Passold - ME - R. Marechal Castelo Branco, 4670 - Schroeder;
Nossa Boutique - R. Reinaldo Rau, 327 - Nesta';
Pinto. Ind. e Com. de Ferramentas Ltda. - R. XV de Novembro, 1439 - Nesta;

Posto 416 - Rod. SC-416, Km 178 - Rio Cerro - Nesta;
R. Mar Indústria e Comércio Ltda. - R. Walter Marquardt, 131, sala 03 - Vila Nova

Nesta;
R. Marlndüstria e Comércio Ltda. ME - R. Walter Marquardt, 131, sala 03 - Vila Nova

-.Nesta;
Raimundo Neubauer - R. Águas Claras, 682 - Fundos - Nesta;
Sergio Luiz. de Souza Comerciante - Estrada Geral Corticieira do Sul, s/na - Nesta;

Serviços Agricolas Simone Ltda. - R .. Águas Claras, sin° - Ilha da Figueira - Nesta; _

Silvio da Silveira j-> R. Fredolino Maltins - Lateral ME Paulina - Nesta;
Soe. Div. Provo - Hosp. Mat. São José - R. Waldemiro Mazureehen, s/na - Nesta;

Tecilia Com. de Conf. Ltda. ME - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 881, S. 101 - CentrO
- Nesta;
Tecilia Com. de Conf. LIda. � Av. Mal. Deodoro, 881 - Centro - Nesta;
Tecilia Comércio. de Confecções Ltda. ME - Av. Mal. Deodoro, 881, - Centro -

Nesta:
Tecilia Com. de Conf. Ltda. - Av. Mal. Deodoro, 881 salafOl - Centro - Nesta;

Tecilla Com.de Conf. LIda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 881 - Centro - Nesta;

Tecilla Com. de Conf. Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 881 - Centro - Nesta;

Zelindro Locadora e Bazar Ltda. ME - R. Erwino Menegotti - Vila Rau - 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 na Rua: 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 formada Lei, etc.
.

Jaraguá do Sul, 1 de dezeml:)ro de 1999.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APENAS UM DIA

5 e com o mesmo

conhecer a bela

Novembro ou Rua das Flores,

�ue possui um importante setor
comercial.
Visitar o Parque Barigüi é se

�ivertir na di versidade de

atrações nele existentes, atraem
milhares de pessoas nos finais de

remana. Além de churrasqueiras
nil' 11111 Cl'nt ro !!ast ronômico

çc>,S

especializado em comidas típicas,
ele abriga um parque dé
diversões, o Museu do.
Automóvel e um centro de

exposições.
Também tem o Parque Tanguá,
belos jardins, ótimo para
caminhadas, possui um mirante
onde avisra-se todo o parque, é
muito bonito.
No Jardim Botânico aprecia-se o

coloridomagnífico das flores. E,
também a estufa de estrutura

'

metálica, construída nos moldes
do Palácio. de Cristal, que existiu
em Londres. Internamente pode
se admirar uma pequena
amostra da flora predomi nante
na Serra do Mar.

Enfim, a Ópera de Arame,
trata-se de uma jóia
arquitetônica encravada em

meio à natureza. O auditório,
inteiramente tubular e com uma

cobertura transparente,
comporta 2,4 mil espectadores
sentados. Muitas pessoas
famosas já se apresentaram ali.

Como os tenores Plácido

Domingos e Pavarotti, Roberto
Carlos e muitos outros que
podem ser identificados em

placas pregadas nas rochas,
próximo ao Café.

SANTA FELICIDADE -

VA.lE A
PENA
CONHECER!
Curitiba recebeu

muitos imigrantes
europeus, e dentre

estes, estavam os

. italianos que não

só emprestaram
suor e esforço,
mas também seus

conhecimentos,
sua cultura e

tradições. É
impressionante
como tudo lembra
a Itália, tanto na

arquitetura como.

na comida, no

jeito, enfim, tudo.
Está lá a Casa

Culpi, que foi a
primeira do bairro, e, agora, é
um espaço cultural - como no .

estilo de vida, alegre, colorido,
barulhento. São diversos os

restauranres na longa Avenida
.

f

Manoel Ribas. Vale a pena.
parar e saborear a deliciosa

comida italiana. Visite também
as vinículas, lá encontra-se
suco de uva puríssimo e, ainda,
se quiser fazer uma foto à
moda antiga é só colocar os

trajes que já se encontram lá, e

aguardar o CLICK.

ONDE FICA - A mais ou menos duas horas de Jaraguá do

Sul, no Paraná.

COMO CHEGAR - Seguir sempre pela.Bk-I O I, logo após
São José dos Pinhais está a bela Curitiba.

SUGESTÃO - Não deixem de visitar o Bairro Santa

Felicidade, é realmente muito bonito. Acorde bem cedinho, pegue
a estrada e passe um dia diferente visitando parques ecomendo
uma belíssima comida italiana.

.. ',':.':: :
.', :

1 •••

,,, .

. :�:;;:.::::::>:_. ..
.... :.....

�:Ö:::::·······

;;tt�,td::��d;;i:�il��:
..

' :.$:ql(Jp/,oa, .1�, �2:.d(fjQtl�iro.

/:;':��R$\.��:1W·.. ,': ::::.

- --

......
- -

-

-

I '_A._·I�C>·S •••
.. \ \ : :.... " " .....

HOTE.Ii::.:R�5:C"RT': iNlERMAJi'ES\rReCjfe)
. :::{::'::):6���: 18 de dezembro - 5x R$ 28á�tl.çr::·:.�.� : ..

\ :®r��;;:�;;:::;:�.-;��êii��;��IN·.··"

"0-'

: . .'

'NAViÖ COSTA

.........•.·:::·:::·::·::::::::::::·::···MARINA.::·:::::···:f::::·.::..··.....
:·::::::::Rotéiro:· Santos / Rio �e:::::.:�
·::.::]õrieiro / Salvador I MâêE;iõ·
:.::::::::::::::'. / Vitória / Santos ::.:::'::::.::::: .

. ·.::::::::::::$aída: 18 de dezemb'f(';:::::·.·
. :·:.::::::JitQrno: 26 de dezemtiiÔ:"

����XU��\,.�O.. ,:';' i :

** 5 Refeições diárias a bordo **

** 32 passageiro na mesma cabine = grátis **,
... Bõnus de US$ 300,00 por cabine

**

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Carolina Kneipp
Modelo e manequim Cekat Infantil

Roeene Vieira
Modelo Infanto-Juvenil âeket:

As gatinhas Carolina e Rosene apresentarão no seu desfile de formatura

âeket, die 12/12 - Loja Demenor. .Ne Praça de Alimentação do Shopping
Breithaupt

-'"ri
'.' ;!

A fofura é Amanda Rafaela B.

Neieer, filha de Adilson e

o gatinho é lago Marquardt Bago (3
aninhas). Ele é filho de Renato e Irma"

Marquardt Boqo

Pa trícia ,-------:;;::-----------,

Lewerene

completou 6 anos
'

die 2/12. Ela é .

filha de Renato e .

Merise Lewerene..
A festinha será

hoje em sua

residência, para
familiares e

amigos

Sandra

Marcelo Krueqer com os

pais, Lindolto e Lúcia

Kruege� na sua la
Comunhão. Os

convidados foram

recepcionados no

Parque Malwee
J

Miguel
Albano
Stephani
completará
} aninho
die 8/12.
Parabéns

. do papai,
Sérgio, e

da mem
ã

e,

Ilse, dos
avós e

temilisree

:
' '

.

17jll-GuilhermeFelipeFodi
17/11 - Matheus Felipe Fodi
18/11- Gabriel Floriani
181l1-JuliaMachadoMoreira
19/11 _. Bernardo Vinicius Passold
19/11 - Gabriel HafemannWirth
19/11 - Renan Bertolino Lotério
20/11 - José Vitor de Oliveira
20/ II - Leonardo do Carmo da Silva
21/11 - Beatriz Pradi
22/11 -. Daniel Fonceca deOliveira
22/ II - Luana Campos Viana
22/II-Micaeli CristinaFuzzi
22/11 - Naiara Machado de Oliveira Malkowski

23/1l-DiogoWellingtondaCruz
24/11 - João Vitor Veiga Queiroz
24(11 -Na�ally Crystine de Pinho

25/11 - Larissa Bianca Fernandes
.

.

••••••••••• ,e •••• '. '

•••••

'

••••••••••••••••••••••••••

Aniversariou die

�__I 3/12, completando
6 anos, o

garotinho Mercos

Felipe Blesinq.
Filho âe Sandro e

Luzia Bleeinq

A mamãe, Lú, a'
bisavó, os

avós, tios e as

tias: da Creche
Márcio

Klinkoski

parabenizam a

ga'tinha Maria

Isebellu pelo
seu }O

aniversário

CLíNICA�� �eodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua WalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

.

Convênios ,

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,
SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 4 de dezembro de 1999

'Convite
festa no Campo

11 de dezembro - São Bento do Sul

Laço em Dupla
Leilão de Cavalos Crioulos deCampo

Demonstração das Provas do Freio de Ouro

Informações: 986-6686, com Nonato

Alexandre Pinceglier (Nike) e Kátia de Sousa estarão

concretizando o sonho do matrimônio na Igreja Nossa

Senhora do Rosário, neste sábado. Nike, laçador,
peleador, ex-ginete e ex-solteiro, casa-se com Kâtia, que
participa de cavalgadas e acampamentos, com seu tio

Miro, a muitos anos. Os pombinhos jamais esquecerão o

rodeio do Piquete Laço de Ouro de 1999, pois, entre
troféus, cervejas e amigos o amor foi maior. Que Deus
faça com que esta união seja eterna, como eterno é o

verdadeiro amor. Parabéns aos noivos, obrigado pelo
convite e um feliz Natal e prospero ano novo a todos do

Piquete Raízes da Tradição

Agenda Gaúcha
10 a 12 de dezembro - Rodeio.do Piquete Corupá - Corupá
II de dezembro - Festa no Campo - São Bento do Sul

TRADIÇÃO GAÚCHA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

Nico, Moacir e Jllrge Murara sàa os gaúchos da [untaça, pessoas que

ficam lá nofundo do rancho cuidandopara que a carne se transforme em

um suculento-churrasco. É sempre bom lembrar destes gaúchos que não
têm tempo para laçar, muitas vezes nem para assistir, mas que fazem os

bastidores de umafesta de integração. Obrigadopelo churrasco, carinho
e atenção que vocês sempre estão prontos para oferecer

Leandro e Ieferson. Rafael e Leandro [oram IIS vencedores tta prova
Vaca Parada, categorias Piá e Piazito, durante o Domingo 110 Rodeio do
CTG Laço Iaraguaense. É sempre uma alegria organizar esta prova,
pois isto faz com que estas crianças aprendam desde cedo os sabores e

dissabores de uma competição. Parabéns aos vencedores e continuem
treinando

CORREIODOPOVO - 7

Convite.
10, 11 e 12 de dezembro

Vaca Parada e Provas Funcionais

Serviço completo de bar e cozinha

Informações: 375-2153, com Acácio

Marcou, colunista que vos escreve, foi o vencedor

da prova de Laço individual, realizada durante o

Domingo no Rodeio, 11.0 CTG Laço Iaraguaense.
Ficaram em segundo e terceiro lugares Nonato, do
CTG Mangueira Moemense, e Albano, do CTG
Charrua. Foi umagrande alegria ser o vencedor da
últimaprova do ano, e do século, do nosso amado e

estimado Centro de Tradições Gaúchas. Que Deus
ilumine os caminhos dos dirigentes desta entidade

para continuar tudo certo, e melhor ainda, no
próximo milênio

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

DE PRENDA para você que deseja alugar ou comprar

Geraldo Iúnior; radialista, apresentador, narrador de rodeios e

destruidor de corações, com o patrão do CTa Do Trote ao Galope, Cilo
Iunkes. Geraldo Júnior convida a todos para participarem do Rodeio
Country que será realizado IIOS dias 3, 4 e 5 de dezembro na cidade de

Guaramirim. Agradecemos a ajuda, na divulgação de eventos e cultura,
que Geraldo Júnior vem dando à tradição gaúcha. Um abração, Geraldo, e a/é Gua/"{/lII;r;1II

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

,

. MOINHO JARAGUA
realista Wille Ltda.

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

Gaúcho(a) de

idade nova
Viviane Spézia (29), Eliza
Canabarro (1), Soimar

Mesch (2), Jaime Franzner
(5), Monize Spézia (18),
Neuza Aparecida Silva de

Oliveira (29).FonejO**47) 372-3775 - Fax (0**47) 372,.1731

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.
,Q(��

,

IlPECIONADO
S.LE.=077

kV
CARNES

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

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Celso Luiz Nagel
Sábado, 4 de dezembro de 1999

ECORADICAL
É o encontro que acontece ho

je e amanhã em nossa cida
de, reunindo diversos grupos
,que praticam esportes radi-
cais, com destaque para o Je

ep Club, Bicho da Lama, Bi
cho do Mato, Sol Paragliders,
Clube Kentucky e praticantes
de esportes radicais. A pro
moção do Jornal de "Santa
Catarina", Studio FM, Boate
Notre e Prefeitura deverá reu

nir grande número de cornpe-
- tidores em diversas provas.

NIVER
A gatíssima Juliana Vieira, filha
dos empresários João Batista
e Salete Vieira, recebeu belas
flores, ontem, pela idade nova.

, A comemoração com tarnläa
res e amigos será na residên
cia dos pais, hoje, com bonita
festa.

,FORMATURA
Elis Jordana Mengarda, filha
de Décio e Orleide Maria Men

garda, é formanda do curso de
Fonoaudiologia pela Universi
dade do Vale.do Itajaí. A soleni
dade de formatura será hoje,
no auditório da Univali.

POSSE
A Associação dos Engenhei
ros e Arquitetos de Jaraguá do
Sul agendou para 10 de de
zembro o Baile do Engenhei
ro, com jantar de posse da no
vadiretoria, nos salões da As
sociação Atlética Banco do

Brasil, e animação da super
banda In Natura. O engenheiro
Luís Fernando Mareolle assu
me a presidência da entidade
sucedendo a arquiteta Simo
ne Mathedi.

FORMANDOS
Os alunos do Terceirão de 1999
do Colégio Divina Providência
celebrarão a formatura dia 9 de
dezembro, às 19h30, na As

sociação Atlética Banco do Bra
sil, ao som da consagrada du

pla Madson e Alex. O casal para
ninfo é Martin e Maria Cecilia
(Sissi) Werninghaus, e a patro
nesse, a irmãMaria Schulz. São
27 os formandos.

Aline Janaina
Orzechowski,

Rainhado

Colégio São Luís
edos

Estudantes de
1995;Rainha da

Sociedade
Vieirense e 1 ª

Princesada
Schützenfest de

1999, de rara
beleza interior e

exterior, deixou
saudades

Sempre
presentes em
nossos

acontecimentos

sociais, o casal
Luiz e Eliane
Nicolodelli
investe em
novose

dinâmicos
. projetos na
área têxtil'

A LOJA DA GAROrADA - MODAINFANílL E JUVENIL
rODA UNHA EM ROUPA5PARA MENINA5 E MENIN05

VENHA CONFERr�!
Av. I.Deodoro.I03L1 - Jaraglló do5111,5C

.

(0��4'7) 275-1207
Barra do Rio do Cerro

,

376-1603
Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Promotorde

JustiçaAristeu
Xenofontes
Lenziea

esposa, Lia. Ele
retomou suas
atividades

forenses,
depoisde

,
merecidas
férias

Maniq de-vender barato

COLAÇÃO DE GRAU
, A professora Ivanete Vicen.
tini Freitas, docente do Ins.
tituto Educacional Jangadae
Colégió Alberto Bauer, é
formanda do curso de Peda:
gogia pela Universidade da
Região de Joinville. A forma.
tura será dia 18 de dezern,
bro, às 19. horas, na Igreja
Evangélica Luterana São
Mateus, em Jotnville, e a re

cepção aos convidados no

Clube Atlético Baependi.
Merci pelo convite.

REVERSO
É a mostra de fotografias do
premiado fotógrafo paulista
Daniel Rosa, exposta no

Centro Integrado de Cultura
(CIC), espaço Lindolf Bell,
até dia 12 de dezembro. A
mostra é o resultado de um

ano de trabalho em estúdio,
revelando um universo inu
sitado, numa explosão de
contrastes de azuis, ver

melhos e magentas, com

binando luz, cor e tecno

logia.

n�(""D',,","�� .
. .' : .

WOAAróRJoDl.· .,'
, ,"

,.,,"
AN.AuSiS cL/NlC," �'" "B
Técnologia a serviço

da saúde.

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

Filmagens
& Fotografias

'Fone: 370-1703

�. floriculturaflorisa

ii' (047) 371-8146
� (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau '_ Jaraguá do Sul _ SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A gatinha
Anne

Elisf!
Deretti

comemora.

neste

domingo
(5) seus
17

t aninhos.

Parabéns!

JARAGUÁ DO SUL. .

Cine /: Fim dos dias (14 anos). •
Horários: 14h, lóh:lO. IlJh, 21 h:lO (scxta a domingo) e 15h, 17h:lO.•
20h 15 (segunda ii quinta-feiras), •

Cine 2: Fim dos dias (14 anos). . •
. Horários: 14hI5.lóh45, 19h15,21h45 (scxta a domingo) c 15hI5,.17h45, 20h:lO (segunda ii quiruu-Icirus).

eine 3: Um tira muito suspeito (livrc). •
Horários: 14h:lO, 16h15, IXh. •

A bruxa de 81air (14 anos). .

Horários: 20h 15, 22h (scxia a domingo) e IlJh45. 21 h:lO (segunda •
•

à quinta-feiras). •
•
•
•
•
•
•
•
•

RUMENAU •
GNe. Cine Neumarkt i: Fim dos dias (14 anos) •

Horários: 14h, I óh:lO, 19h, 21 h:lO •GNe. Cine Neumarkt 2: Fim dos dias (14 anos)
•Horários: 14h15, lóh45m 19h15, 21h45

GNe. Cine Neumarkt 3: 13" Guerreiro (12 anus) •
Horários: 14h 15, I óh:lO, I Xh45, 2 Ih •GNe. Cine Neumarkt-t: Mero acaso (livrc) •Horários: 15h15, 17h15, 19h15,21h

G.Ne. Cine Neumarkt 5: O sexto sentido ( 14 anos) •
Horários: 14h30, I óh40, 19h 15, 21 h:lO •G.N.e. Cine Neumarkt ó: Tango (14 anos)
Horários: 14h45,'17, 19h30, 21h45 •

Programação válida para o período ue :I a 9/12. •
••...............�...

JOINVILLE
GNe. Cine Mud/er /: Fim dos dias (14 anos).

Horários: 14h, I óh:lO, 19h. 21 h30.
GNe. Cine.Mueller 2: 13" Guerreiro (12 anos).

Horários: 14h30, I óh45, 19h.
Sexto sentido (14 anos). '

Horário: 21h15.
GNe. Cine Murller 3: Mero acasoIlivrc).

Horários: 14h, I ó�, I xh, 20h, 22h.

IJaMal. Deodoroda �BFonseca, 1452 �
,

FaneIFax: 372-3306 -
�9Uá do Sul- SC �mDi

,1;;;;;,;
Pouca gente sabe, mas Gilberto Gil não

queria gravar "Não chores rnais", versão
par a "No wornan no cry ". de Bob

Marley, A atriz e cantora Zezé Motta

também havia sido sondada para dar voz
à música, só que não deu a mínima. Foi

preciso que o produtor Mazolla e seu

então assistente, e hoje também produtor, Liminha insistissem para
que Gil topasse colocar a música num disco.Valeu a pena: o

compacto simples com a canção. lançado em 1978, vendeu mais

de dois milhões de cópias e rendeu ao cantor o primeiro Disco de

Ouro de sua carreira. "Não chores mais' é. até hoje, marca registrada
de Gil. (Shopping MII.I'ic)

I(IBARATO

DISQUE ENTREGA: 376·1496

Anexo fábrica de gelo,

Rua Ângelo Rubini, 1110
Barra do Rio Cerro

INFORMATIVO CENTER SOM

Principais lançamentos: Five (Invincible), Techno Pan (VoI.4), Rage
Against th� Machine (The Batle of Los Angeles), Raça Pura (Balanço
do Buzu) e Oswaldo Montenegro (Letras brasileiras ao vivo).

* Confecções em gerat
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

"Estamos sempre inclinados a acreditar

naquilo que desejamos" (Demóstenes)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Educadores debatem propostas
para o novo plano de carreira
Encontro reuniu
dezenasde
secretários em
,Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - Profes
sores e secretários de Educação
discutiram durante cinco dias, em
Jaraguá do Sul, a redação da nova
lei do Fundef (Fundo de Valo

rização do Magistério), que
estabelece um novo plano de
carreira para os professores do
ensino fundamental em todos os

municípios do País. O encontro

também orientou os educadores
em relação a aplicação de
recursos em escolas através de
um órgão gestor, ou seja, por
intermédio das APPs (Associação
de Pais e Professores).

'

De acordo com a consultora
em educação do Rio Grande do

Sul, professora Marisa Timm

Sari, há 37- anos trabalhando na

área e uma das primeiras inte

grantes do grupo de trabalho do
Prasem (Programa de Apoio aos

Secretários Municipais de

Educação), Jaraguá do Sul jáestá
desenvolvendo a proposta do
MEC (Ministério da Educação).

A secretária Isaura da Luz
Silveira reforça à afirmação da
consultora e acrescenta que o

processo é o "ponto de partida"
para a descentralização das ações
na rede municipal de ensino. "É
preciso fortalecer três eixos, o

administrativo, o pedagógico e o

financeiro, para dar sustenção à
descen traI i zação de verbas",
observou Isaura. Segundo a

secretária, desde 1996 os fun
cionários que atuam na secretaria

I Edson JunkeslCP

Marisa: "Constatamos a necessidade em capacitar os professores"

enfrentaram o concurso público.
"Contribui para a capacitação de

todos", complementa.
O Prasem chega na reta final

da segunda etapa. Lançado em

1997, o programa percorreu o

Nordeste, ampliando o debate
sobre a profissionalização de edu-

cadores daquela região. "Consta
ramos uma carência maior", res
saltou à professarg Marisa Tirnrn
Sari. Jaraguá do Sul foi o único

,Município catarinense a participar
do projeto, 'que tem o apoio do

Fundescola Unicef, Undime e

Banco Mundial.

Papen assumeUnião dasAssociações deMoradores
Jaraguá do Sul - O repre

sentante Mário Papen, repre-
.

sen tante do Bairro Três Rios do,

Norte, assumiu na quarta-feira a

Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores). Ele
permanecerá no cargo até o final
de 2001 em substituição a Valei

Cardoso, que ficou com a vice

presidência. Durante a posse,
Papen destacou as metas da
entidade e anunciou a criação de
uma comissão permanente que
acompanhará os problemas de in
fra-estrutura de todos os bairros
do Município; Integrantes de
outras dez localidades compõem

a chapa empossada na Ujam.
A proposta de criar uma co-

I missão de formação pretende re- .

lacionar os principais problemas
nos bairros, principalmente àque
les localizados na periferia. A pre
cariedade no saneamento básico,
o crescimento dos loteamentos

clandestinos e a falta de horários
alternativos para o atendimento
em postos de saúde foram apon- .

tados por presidentes de associa

ções de moradores que estiveram
no encontro, quarta-feira à noite,

.

na sede do Sindicato des Traba
lhadores das Indústrias do Vestuá

rio, como prioridade. "Precisa-

mos de uma maior atuação dos
vereadores para mudarmos esse

quadro. Só a comunidade fica

difícil", afirmou Mário Papen ..
A Ujam integra atualmente 13

associações de moradores e está

promovendo, em parceria com a

Famesc (Federação das Associa

ções de Moradores de Santa Ca

tarina), o curso de capaci tação
para formadores. Seis associa

ções da cidade participam do pro
jeto, que tem a última etapa hoje,

.

em Jaraguä do Sul. "Muitos diri

gentes de associação ainda des
conhecem o verdadeiro papel da
entidade na comunidade", disse.

É PELO TOQUEQUE EU DIGO QUE TE AMO

O tato é a linguagem do sexo e do amor.

Da infância à maturidade, descobrimos o sexo através do toque.
Vital para a nossa sobrevivência, ele é essencial na vida a dois.

É principalmente através da estimulação da pele que homeme
mulher chegam ao orgasmo. Desde as primeiras descobertas, para
os homens em geral, e a maioria das mulheres, o sexo começa com

carícias no seu próprio corpo.
Uma pessoa pode' passar a vida toda cega, surda e

completamente desprovida dos sentidos do olfato e do paladar,
mas não sobrevive sem o tato, já dizia René Spitz na década de 40,
O tato é a matriz de todos os sentidos, e o primeiro a surgir na

evolução dos.animais. Sua importância-pode ser facilmente medida

pela sua íntima associação com a pele, que depois do cérebro,
talvez seja o mais fundamental de todos os nossos sistemas e

órgãos. Cada milímetro de pele possui 50 receptores sensorias que
captam estímulos de calor, toque, desprazer e amor; porém, o

desenvolvimento da sua sensibilidade depende essencialmente da

estimulação que recebeu.

Meninos e meninas satisfeitos afetivamente através do toque
,

criam conexões neurológicas prazeirosas e tendem a expressar mais
abertamente carinho pelos seus parceiros na intimidade amorosa.

Muitas das queixas, tantas vezes repetidas pelas mulheres, da
falta de carinho dos homens nas relações sexuais decorrem não da

ausência de amor ou incompreensão do mundo feminino, mas sim
de um repertório muito restrito de experiências táteis desses homens
durante a infância.

Quando crescem, como não tem referência de contatos físicos

gratificantes em seu sistema neurológico, não se permitem tocar,

Quando o fazem socialmente, limitam-se a apertos de mãos rígidos
e abraços que nos dão a impressão de espancamento.

Carícias rápidas durante a relação sexual e beijos ocasionais
não satisfazem a mulher, e os homens, por sua vez, se queixam da

falta de carícias mais fortes e firmes. Há então, o descompasso
sexual que fere a relação.

Na realidade, há diferenças sexuais á sensibilidade tátil de

homens e mulheres que não podem passar despercebidas. O toque
é muito mais significativo para as mulheres do que para os homens,

que são mais excitáveis pelos estímulos visuais.
A menina-bebê é muito mais tocada pelos seus pais do que os

meninos e, isso determina por si só, diferenças brutais no futuro

emocional e sexual de cada um deles.
Prazer sexual e desejo de ser acariciada estão freqüentemente

associados para a mulher. .. será que só para a mulher?
Mas será que, apesar das diferenças culturais já sabidas, os homens

também não gostariam de ser acariciados, compreendidos, afagados
com sensibilidade e menos cobrados pelas suas companheiras?!

Será que as mulheres ao apenas se queixarem de seus maridos,
não perpetuam esse descompasso?

Muito certamente sim, pois homens também precisam de carinhoe
de amor, talvez até muito mais do que as mulheres. Penso quenós
mulheres, temos muito a ganhar, ao compreender estas diferenças. Ao
invés de reclamar, podemos tentar entendê-los e assim desfrutar de

todas as delícias que o prazer aliado ao amor podem proporcionar. A
música de Fagner já dizia: "um homem também chora, menina morena...

também deseja colo, palavras amenas ... precisa de carinho, precisa de

ternura, precisa de um abraço da própria candura" .

LÚCIAHELENA LOPES LESZCZYNSKI

Psicóloga - CRP-12/00791
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��t��············'····································· Aumentaonúmerodemulheres
contaminadaspelaaidsna regiãoFesta na Apae

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de

Guaramirim promove até amanhã, no Parque de Exposição
Perfeito Manoel de Aguiar, o 2° Country Fest. Apresentações
culturais e shows artísticos estão reservadas para quem
comparecer no local. Toda a renda arrecadada durante a festa

será destinada à Apae, que mantém em funcionamento a Escola

Especial Maria Anna Malutta.

Prova do Supra
Cerca de 570 candidatos estão inscritos para as provas do Supra,
que acontecem neste domingo (5), das 8 às 12 horas, e das IS

às 19 horas, nas dependências do Centro de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul - Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense). A lista dos aprovados será divulgada dia 22 de

dezern bro.

Obras em Corupá
Funcionários da Secretaria de Obras de Corupá estão trabalhando

na recuperação de ruas no interior do Município, Os danos

causados pela chuva danificou pontes, pontilhões e o sistema

de tubos na Estrada Pedra de Amolar. No local, a equipe
intensifica o trabalho de macadarnização e reparos. Na Avenida

Getúlio Vargas, a principal da cidade, há substituição no

calçamento.

Feira na praça
A partir das 8 horas de hoje, na Praça Ângelo Piazera, em frente

ao prédio da antiga prefeitura de Jaraguá do Sul, haverá venda

de artesanatos e bijuterias. A feira faz parte da programação de

fim de ano da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer- No palco
da praça acontece o ]0 Encontro Eco Radical, e amanhã, às

20h30, show com a banda Dazaranha, de Florianópolis.

Verão intenso
Novembro registrou movimento intenso de turistas em Balneário

Camboriú. A Secretaria de Turismo apontou fluxo 42,8%
superior ao mesmo período do ano passado. Só de ônibus, 1.145'
veículos entraram na cidade, a maioria do Rio Grande do Sul e

São Paulo. Os argentinos aproveitaram a alta do dólar sobre o

real e também, visitaram o balneário ruais badalado de Santa

Catarina, representando 14,3% dos ônibus de turismo.

Mestrado em Joinville
A Udesc (Universidade do Desenvolvimento do Estado de Santa

Catarina), em Joinville, abriu quarta-feira as inscrições para o

mestrado em Educação e Cultura, O curso, inédito ria região, é

realizado em parceria com o Centro de Ciências da Educação da

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). O valor do curso
está fixado em matrícula e outras 24 parcelas de R$ 350,00. Os
interessados devem apresentar currículo comprovado, formulário
de inscrição preenchido, cópias do histórico escolar de

graduação, do diploma de graduação (duração plena), da carteira
de identidade, duas fotos 3 por 4 e comprovante de pagamento
da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00, Informações pelo
telefone 47-473.1111, ramal 206. A inscrição vai até o dia 17 de

dezembro.

Maior índice
foi registrado
entre casais
heterossexuais

bebê seja contaminado, é preciso
que a mãe faça o tratamento com

o AZT (coquetel de drogas) a

partir do quarto mês de gravidez.
Para evitar o crescimento de

pessoas infectadas pelo HIV no

Vale do Itapocu, Moura acredita.
Jaraguá do Sul- Na sema

na de combate mundial da luta

contra a aids, o psiquiatra Afonso
Carlos Quental de Moura, coor
denador do Programa DST/Aids.
da Secretaria de Saúde, divulgou
números assustadores da doença
no Vale do Itapocu. Desde .1986,
quando foi registrado o primeiro
caso em Jaraguá do Sul, a inci
dência de pessoas contaminadas
não parou mais de crescer. E

agora a ai ds está ati ngi ndo um

grupo que não figurava entre os

considerados de risco, pelo me

nos nos municípios da região, o
de casais heterossexuais.

Dos 178 casos regi strados no

programa, 55% (99 casos) re

presentam pessoas que mantêm

parceiros fixos e buscam sexo

fora do relacionamento. "O pro
blema é a falta do uso de preser
vativo", reforça Moura. Depen
dentes químicos que comparti
lham a mesma seringa ocupam o

segundo lugar desta trágica
estatística: 25% (46). Dezoito ca

sos confirmados são de homos

sexuais assumidos.
Embora o número de homens

infectados sejasuperior, o índice
do mês de novembro constatou

que as maiores vitimas da aids
\ Jaraguá doSul- A palavra

neste final de século são as mu- de ordem é adrenalina neste final

lheres. Dos 22 pacientes aidéticos de semana em Jaraguá do Sul.
atendidos dejaneiro a novembro, Em parceria com a Secel (Secre-
apenas dois foram contaminados taria de Cultura, Esporte e Lazer),
por droga injetável. "O irnpres- três empresas se reuniram para
sionante é que os outros 20 casos l?romover, hoje e amanhã, o 1°

são de casais heterossexuais", Encontro Eco Radical. O evento

lembrou o psiquiatra. prevê provas de esportes radi-

Em novembro, nove novos cais, palestras e shows com as'

casos foram registrados em Jara- bandas Dr. Smith, de Curitiba, e a

guá do Sul, dos quais seis eram f1orianopolitanaDazaranha. Apro-
de mulheres e três estão grávidas. posta é reunir em um só encontro
"É um outro grave problema", - praticantes de diversas moda-
salienta Moura. Para evitar que o lidades de esportes altemativos.

que seja necessário desenvolver

um projeto específico no com

bate à doença. "Existem casos

isolados, de empresas, escolas e

entidades, mas é preciso criar um
conselho de prevenção para as

sumir as ações", afirmou.
Edson Junkes/C>

Um paredão será montado na

Praça Ângelo Piazera para a prá
tica de escalada, além da insta

lação do bungie jump e exposição
de materiais utilizados. Em ou

tros pontos do Município, 'estará
acontecendo, simu ltaneamente,
provas de jipe raid, motocross,
rappel, mountain bike e vôo livre.

A bandaDazaranha, que ainda
está no rastro do sucesso do

segundo álbum, Tribo da Lua, sê
apresenta no palco da praça às

20h30, encerrandoo encontro de

esportes radicais.

Contágio: crianças são as principais vítimas das mães com H/V
I

Encontro reúne desportistas

Toda linha de louça••anltarla!l N�$6iitr;1.)r�iádrilª�(;R$j5Ö'ÖOi
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Justiça condena a 31 anos de prisão
pai quematou filha amarteladas

Julgamento de
Jair Ferreira
durou dez
horase meia

pedreiro deixou o prédio do Fó
rum sem falar com os jornalistas.

A mãe da criança morta e a

irmã acompanharam parte do júri
sentadas, lado a lado, em urna das

primei ras fi lei ras do tri buna!.

Emocionada, Roseli Segundo era
amparada pela filha e por amigas
quando os advogados relatavam
trechos que lembravam Maian
dra.

A menina foi morta depois de
uma discussão entre o pai e a

mãe. Jair Ferreira chegou na casa

da família', na Rua Manoel dos

Santos, no Bairro Ilha da Figuei
ra, na manhã do dia 23 de janeiro.
O ataque sobre a filha menor do

casal ocorreu após a tentativa

frustrada de matar sua ex-mulher.
Maiandra recebeu dois golpes de
martelo na cabeça. Luana tam

bém foi espancada com o objeto
mas conseguiu escapar. Ferreira
ainda tentou o suicídio num galho
de uma árvore no quintal da casa.

Populares dominaram o servente

e chamaram a polícia.
DEFESA - O advogado de

defesa, Jeremias Felsky, pro
meteu recorrer da decisão.

Felsky garante que vai pedir novo
júri. De acordo com o juiz, o

artigo 607 do Código Penal

admi te apelação em caso de con

denação a partir de 20 anos. O
exame de insanidade mental

comprovou que Ferreira não

apresenta distúrbios psiqui á
tricos.· Se ti ver bom comporta
mento no presídio, Jair Ferreira
poderá deixar a prisão em 2009,
quando já terá cumprido um terço
da pena.

Yon9 fashion laoço suo linho proio
2000 As cores sõo c/oras e eoerçeticos.
predominando os toas ce/estes, rasos e

os amare/os. Coleção de bolsas e

chapéus de diversosmarcos e cores.

Saídos de praias, shons. top e

b/usos de fio
Biquínis e Maiôs

'1,os e 1!iís

Fone 372-3290

Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi

Juiz concede alvará
Jaraguá do Sul - O juiz

substituto da Vara Criminal,
Elleston Lissandro Canali, con
cedeu terça-feira à noite alvará
de soltura para o motorista
Marcelo AdernarMafezzoli, 21
anos. Ele foi acusado de ter

participado da briga entre um

grupo de moradores do Bairro
Jaraguá Esquerdo e policiais
militares. Durante a confusão,
dois PMs foram espancados e

uma viatura foi danificada.

Furto em loja
JaraguádoSul- A polícia

investiga o paradeiro de três
mulheres que desapareceram
dentro de um Monza, cor bege,
sem identificação: Elas são acu

sadas de fazerem compras na

lojaMega StoreMarisol, quarta
feira, por volta das 19 horas, e

fugirem do local com três sa

colas de roupas.

Carro roubado

Jaraguá do Sul- Três ha

mens encapuzados roubaram,
aos 10 minutos de quinta-feira,
do interior da residência de

Maria Tonon Mansk, na Rua

Walter Marquardt, Gol placa
MAQ-9865 (Jàraguá do Sul).
Até ontem a polícia não havia
localizado o veículo.

Jaraguá do Sul - O Tribu
nal do Júri condenou na madru

gada de quarta-feira o servente

de pedreiro Jair Ferreira, 36 anos.

Ele cometeu um dos crimes mais
bárbaros já registrados em Santa

Catarina, este ano. Matou, no dia
23 de janeiro, a própria filha,
Maiandra Ferreira, 5, a mar

teladas, causouferimentos graves
.ern outra, Luana Priscila, II, e

tentou matar a ex-mulher, Roseli
Segundo, 32.

O juiz substituto da Vara Cri

minal, Elleston Lissandro Canali,
leu a sentença às 2h30, após dez

horas e meia de julgamento. O
réu pegou 3 I anos, dois meses e

uma semana por homicídio con

sumado triplamente qualificado
(motivo torpe, cruel e impossi
bilidade de defesa da vítima)
contra Maiandra, e por tentativa

de homicídio qualifica�o contra

Luana Priscila. O promotor Leo
nardo Henrique Lehmarm clas
sificou o veredito como justo.

Após ouvir a sentença,
anunciada por volta das 2h30 de

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:''' quarta-feira, Jair Ferreira foi

I transferido para uma cela da ala

I 'B do Presídio Regional de Jaragua
. I do Sul, junto com outros três

I
I
detentos. Sem falar em nenhum

I momento do julgamento, sempre

I com a cabeça baixa e escoltado

I por dois policiais, o servente de

I
I

Edson Junkes'Cf'

Réu: Ferreira permaneceu em silêncio durante todo o julgamento

I
I
I
I
I
I
I
L �
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PETERSON lzidono

Automobilismo em Nereu Rarnos
Jaraguá M9tor Clube promove hoje e amanhã, no autódromo

'particúlml, IJO bairro.Nereu Ramos, etapa extra do Campeonato
'Çatarinense de AlJtomobilismo,:E$s� prova será o termômetro
para a Federação niedir a estrutura que Jaraguá do Sul dispõe para
sediar uma etapa .oficial ano que vem. Estrutura, todosjá sabem

que existe. Basta saber se há interesse dos proprietários do
terreno em fazer o evento,

Controvérsia
Comissão técnica da Unoesc/

São Miguel não aceitou jogar às
181130, horário sugerido pela
Associação dos Amigos do

Esporte Amador, e preferiu
seguir o regulamento. Partida
contra a Breithaupt/FME,
hoje, será às 20h30,
no Ginásio do Sesi.

Retalhos
Os dois times vêm com

desfalques importantes. Pelo
lado jaraguaense, Altair

recebeu o terceiro cartão

amarelo e está fora. O adver
sário não poderá contar com o

polêmico e bom goleiro Mano,
além de Fabinho, ambos tam

bém cumprindo suspensão.

Rápidas �----��--------------------
* Jornal CORREIO DO POVO trará nas próximas edições entrevista

exclusiva com o diretor do Jaraguá Futebol Clube, José Roberto do
Carmo. Assuntos em pauta: futuro do time, dívidas, amistosos com
graudes times, etc.
* Por falar em Jaraguá FC, resta saber se o presidente da

Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto

Filho, vai manter a palavra e convidar o time para disputar a
Primeira Divisão de 2000.
* Radialista Jocernar Moraes retorna à cidade depois de cinco anos.

Comanda os departamentos de jornalismo e comercial do Canal 21
da TV a cabo. Após gerenciar a Rádio Menina, de Balneário Cam

boriú, por três anos, e trabalhar na TV Galega, em Blumenau, Moraes
aposta no canal comunitário deJaraguá do Sul para os novos projetos.

JeepClub
* Neste sábado, 4/I'2,estareQl0s participando do Eco Radical, a'
partir das 7h30 na praça Ângelo Piazera. Este evento terá a

participação de diversos segmentos praticantes de esportes radicais.
* No último final de semana participamos de um Jeep Raid na

cidade de Itajaí, no qual fomos muito bem recebidos. As trilhas

estavam ótimas e a festa também.
* No próximo dia 11/12, será realizado o jantar de encerramento

das atividades e posse da nova diretoria do nosso clube.
* O companheiro Silvino Lessmann está montando a sua chapa
para a eleição da próxima semana.

I
* O Raid de Itajaí teve algumas situações engraçadas: um jipeiro
do nosso clube abandonou a prova para não arriscar o seu JPX, o
outro quebrou o seu jipe e ainda ficou em J 0° lugar. Assim não dá.

o Jeep Club de Jaraguá do Sul convoca todos os associados para
a sua Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 07 de

dezembro de 1999, às 20 horas, em sua sede social, com a seguinte
ordem do dia: apresentação das contas e situação financeira do

exercício atual da nova diretoria para a gestão 2QOO.

, Alongamento de Chassi
, Cardans

,Manut, de Guindastes,
,Reformasde Equipamentos '

, Adaptação Equipamentos
,Soldas EspeCiais .. ,

Fone: (047) 370-4159

Chegou a hora de conhecer o
. '

campeão estadual de, Futsal
FMEjBreithaupt e
Unoesc fazem o

terceiro jogo.
do playoff final

Jaraguá do Sul....,....FMElBrei

thaupt e Unoesc/São Miguel, de
São Miguel do Oeste, decidem

hoje, às 20h30, no Ginásio do Se

si,o título do Campeonato Cata

rinense de FutsalDivisão ESpe
cial. A equipe jaraguaense tem a

vantagem de jogar pelo empate.
Nos dois primeiros jogos do

playoff final, uma vitó�ia para
cada time.

Para a última partida da série,
os dois treinadores têm proble
mas para escalar as equipes. A
FME/Breithaupt não poderá
contar com o goleador Altair,
suspenso por ter recebido o ter

ceiro cartão amarelo. O jogador
voltou a sentir fortes dores no

'joelho esquerdo e deverá fazer

tratamento durante as férias.
O técnicoManoel Dalpasquale

definiu o time titular no coletivo
de quinta-feira à tarde. Ele optou
pelo mesmo esquema adotado
durante os Jogos Abertos de

Santa Catarina, quando atuou

com três alas e um fixo. Chico
está escalado na zaga e Ninho foi

Desfalque: suspenso, Altair não treinou. durante a semana

mantido no gol. Ciço, Xande e

Patrick se revezam no ataque.
,
"Apesar do desfalque de Altair, o

'

time não perderá em movimen

tação", acredita Manoel Dalpas
quale.

Na Unoesc/São Miguel, a si-
.

tuação é mais complicada. O téc

nico Sérgio 'Magrão' Antunes
tem, pelo menos, dois desfalques
confirmados. O goleiro Mano e

Fabinho, estão suspensos. A priri-

A DOR DE SUA AUSÊNCIA
Dia 29/11 foi muito triste para todos que conheceram a Aline.

'

Éramos vizinhas durante os 14 anos qüe morei em Massaranduba,
Brincamos e crescemos juntas. Tivemos sonhos e fizemos

planos. Foram muitas as histórias que compartilhamos ... coisas
que apenas nós duas convivemos e queagora apenas eu guardo
na lembrança. Sua perda será insubistituível para os pais, irmãos,
familiares, amigos e conhecidos. Mas a vontade de Deus é bem
mais sábia que a dos homens e por isso deve prevalecer.

Sua-passagem foi muito rápida: apeans 16 anos, mas qUE.
marcaram presença, pois em pouco tempo, com sua simpatia e

beleza se destacou em vários eventos promovidos em nossa

região.
Com toda certeza, a Aline está em um lugar bem melhor.

Para quem fica, permanece a dor da saudade deixada por sua
ausência.

Da amiga Fernanda Steffens

.. \,\�'ö
Segu�a� .

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

cipal dúvida é em relação a es

caiação de Glauder e Cadinho,
que deixaram a quadra na última

partida com contusões.

A venda de ingressos anteci

pados para o jogo, a R$ 5,00,
conti nuarn até às 15 horas, no

Shopping Breithaupt. A Associa

ção dos Amigos do Esporte Ama
dor, aguarda duas mil pessoas no

Sesi. Os portões do ginásio.serão
abertos a parti r das 18 horas.

��isões agitam
final de semana
Jaraguá do Sul - Além da

final do Campeonato Catarinense
de Futsál Divisão Especial,
programada para hoje; outras
duas decisões movimentam o fim

,de semana em Jaraguá do Sul.

Amanhã, no Estádio da So
ciedade Esportiva e Recreativa

Vitória, o time local recebe o

Aliança, amanhã, às 16 horas, no
segundo jogo que definirá o

campeão da Primeira Divisão de
Amadores de 1999. Na primeira
partida, empate em I. a I. Se
houver novo em-pate, haverá

prorrogação e o título poderá ser

decidido nos pênaltis,
No Bairro Jaraguá Esquerdo,

o �araguá enfrenta o B lurnenause,
também amanhã, às 16 horas, ,

pela final do Estadual de Juniores
da Segunda Divisão. O time do
técnico Simão Saturnino chega
para a decisão sem ter perdido
nenhuma partida no campeonato.'
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IN4UGURACAO DO PARQUE AQUATICO KRAUSE
, � ..

..

Com a chegada do verão,
quem não gosta de

desfrutar daqueles
mergulhos refrescantes,
ou de siinplesmente tomar

.

aquela cervejinha ao lado
da piscina? Pois a partir de

agorá, Jaraguádo Sul e
toda região contam com

uma nova opção de lazer e

entretenimento. Com

investimento e estrutura

invejáveis, o Parque
Aquático Krause foi

inaugurado ontem, às 14

horas. São duas piscinas
para adultos (uma com 1

milhão de litros de água),
dois tobogãs, e uma

piscina infantil, além de

toda infra-estrutura:

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: T�LEFONE (047) 375-1482 -

eORUpÁ - se

chuveiros,

estacionamento, guarda
volumes, restaurante com

700m-, enfim, uma

organização que faz deste
o maior parque aquático
do norte-catarinense.

Apesar de toda estrutura,
o parque tem total

integração com a

natureza, que permaneceu

praticamente intacta com
a obra. Outrofator

importante é a

�atee e

�ea�e

localização: fica a apenas

800 metros da Rua José

Theodoro Ribeiro, na Rua

Águas Claras - Ilha da

Figueira (o caminho é

todo indicado por placas) .

Venha

e comprove mais
.

esta nova

opção!

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

371 2444
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