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Jaraguá do Sul, sábado, 11 de dezembro de 1999

Indecisão. pode afastar Jaraguá
da Primeira Divisão de Futebol

Altamirde Souza

o acesso do time de J a

raguá à Primeira Divisão do

Campeonato Estadual de

Futebol, por intermédio de

convite da Associação dos

Clubes e da Federação, está
cada vezmaisclifícil. Até ornem,
amenos de dez dias da reun ião

que definirá a forma c o

regulamento do Estadual de
2000, nenhuma equipe qoe
disputou o campeonato csre

ano havia pedido licença â .

federação para deixar o

torneio.
À excessão do Botafogo de

Xanxerê, que foi rebaixado. to
dos os outros times têm vaga

garantida, eliminando as chan

ces dos clubes que disputaram
a Segunda Divisão subir à .

Divisão Especial.
Página 11 Lazer: Balneário Camboriü é uma das opções da região. Caderno Extra .(CP Turismo)

DuasRodas investeUS$ 30milhões
, A Duas Rodas Indústrial está

investindo US$ 30 milhões na

ampliação do parque fabril, com
a construção de novas unidades,
aquisição de máquinas e equipa-

mentes, além de promover cur

sos de capacitação para os funcio
nários. A Duas Rodas projeta para
este ano superávit de 15% sobre o

faturamento de 1998. Página 5

Jair Mussinato Assentamento
confirma pré- JustinoDraszevski

. candidatura a recebe Troféu

prefeito Direitos Humanos
Página 4 Página 8

Abertas as Nenhum de Nós
. . -

faz show emmscnçoes para
o curso de Jaraguá do Sul

agentes jovem amanhã
Página 9 Extra

FÖTOLITOS

371-7719
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Modernidade e cidadania
A proposta de implantação do Interlegis - uma rede de

computadores interligando os legislativos brasileiros; incluindo
câmaras de vereadores, assembléias legislativas, Senado e

Câmara Federal - pode vir a ser uma via de mão dupla, caso
os contribuintes, patrocinadores de toda a modernização,
aproveitem as informações disponíveis para acompanhar o

desempenho, as propostas e o posicionamento dos parlamentares
com relação aos projetos. A iniciativa

agilizará as informações, reduzindo a

quase zero a desculpa da inocência,
extinguindo a ignorância.

Entretanto, a apatia e a inércia da

população pela política tem tudo para
transformar o Interlegis num sistema
de mão única, oportunizando aos

parlarnentares apenas a troca de

experiências, acesso rápido às leis

federais.às mudanças aprovadas no
Congresso, além de acompanhar o
andamento dos projetos nos

legislativos brasileiros, podendo
aprender a seqüência dos trâmites, o
que é louvável. Isso, é claro, para os

parlamentàres i nteressados e

compromissados com o processo de

transformação, tão decantado pelos porta-vozes da globalização.
Por outro lado, a experiência demonstra que a maioria dos

parlamentares não tem nenhum interesse pelo conhecimento,
prefere substituir as atividades relativas à função por ações de
caráter assistencial,o que na prática rende mais votos. A infeliz

, constatação é decorrente da i ndiferença da população para com
;'05 tra�,alhos desenvolvidos por seus "representantes". Vota-se
"por obrigação e nãopáraparticipar do processo eleitoral, com
.objetivós mais nobres.que visam abuscado bem comum e afim

.da,r(fl'esigl!laTdades sociais,Oll pelo menos na intençãode atenuar

'esses problemas.'
" ,

Os eleitos beneficiam-se da falta de memória, principalmente
da falta de caráter do eleitor, que vende o voto e sequer
acompanha o desenrolar da negociata. Na outra ponta,
encontram-se os políticos que, corri a complacência da

, população, vestem o figurino do joão-sem-braço efingem que
não é com eles. O espectro político é muito mais amplo do que
se pode imaginar, escondendo as intenções ocultas sob o manto

do eufeinismo. Nada contra o Interlegis, mas o sistema deverá

interagircom a comunidade e despertar a consciência CÍvica, e
não somente o encantamento pela modernização.

O discurso oficial tende a confundir a opinião pública, A
cidadania está restrita a conceitos vagos, reforçando as

abstrações. Cidadania émuito mais do que propõem os "filósofos"
de plantão, principalmente os pol íticos. Requer consciência dos
direitos e dos deveres, possibilitando a plena participação
comunitária. Exercida em plenitude, a cidadania evitaria as

distorções eo contínuo descaso com o dinheiro público. Políticos
vivem de prometer, mas raramente cumprem. Os US$ 50 milhões.
destinados à Interlegis precisam trazer alterações de

comportamento para ser justificado.
A compra dó voto e da dignidade em dinheiro é rara por falta

de garantias de quem compra. O eleitor não passa recibo. O
eleito paga os "favores" com o dinheiro do governo, que 110 fundo
é do próprio eleitor, Negocia-se no atacado, com ofertas das
mais variadas. Nas outras eleições o processo se repete, sem o

menor constrangimento de ambos QS lados. O Interlegis tem tudo

para trilhar os caminhos da desassociação comunitária, Será
motivo de orgulho dos legislatives, mas deve manter-se

infinitamente longe da população, que continuará alheia e inerte
diante do processo político.

Foto do Fato
Esse toco, que

, há cerca de três
anos foiuma

bela árvore na

Rua Walter

Marquardt, é o
retrato do

descaso e do

desrespeito
para com a

natureza, além

comprometer o
visual da'
cidade

Mais um capítulo de

desrespeito ao consumidor...
* Marcos Augusto Pordeus de Paula

Há algumas semanas,

tive a desagradável experi
ência de necessitar pagar
uma conta no Besc (Banco
do Estado de Santa Catari

na); numa agência de Jara

guá do Sul, instalada especi
almente para o atendimento

dos funcionários do estabe-
.Iecimento na qual se en

contra e para o pagamento de

algumas contas especiais.
Como funcionário da

quele estabelecimento, di
rigi-me até a agência, como
venho fazendo nos últimos

tempos, com a intenção de

pagar uma conta. A caixa,
educadamente, disse-me

que não poderia receber a

conta pretendida porque o

pagamento estava sendo
efetuado com cheque de

outro banco que não o Besc.

. Ajustificativa paraque o

Besc não recebesse a conta

foi a seguinte: o banco re

passa ao credor do título o

valor imediatamente, en

quanto que o cheque de ou
tro banco é descontado ape
nas 48 horas depois. Se ina-

, dimplir o cheque, o banco

fica nó prejuízo.
Senti-me, como consu

midor, maltratado. Não pela
funcionária dobanco (aliás,
muito prestativa), mas pelo
descaso que esse banco

vem tratando seus clientes.

Sim, clientes.
Vejam, leitores, nosso

prezado Banco do Estado de

Santa Catarina considera

nos "caloteiros", por isso,
não recebem nosso cheque
(que, segundo definição
legal, é uma ordem de pa

gamento à vista).
Vai-se, 'Com isso, por

"água a baixo" a presunção
de que todos os brasileiros
são inocentes até que se

prove o contrário. Mostra

nos o Besc que todos so

mos caloteiros, até que se

pague em dinheiro e à vista

À guisa do que vemos,

vislumbro possível duas op

ções: 1) ou o banco consi
dera a todos "caloteiros"
(bom, faz-se lembrar que
os bancos têm o Serasa,

podendo consultá-lo a qual
quer momento para saber
se o seu cliente é inadim

plente ou não); 2) ou está

"forçando" a que venhamos
a abrir uma conta corrente.

De qualquer maneira, é

flagrante o desrespeito ao

consumidor. E nada se fall

para melhorar isso ...

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, J, J80, As cartas devem collter
n o máximo 30 linhas, com 70 roques. o endereço ou telefone para contato, O jornal se reservao direitode
sintetizar o texto eja:er as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

, ,
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Rua Walter Marquardt, 1,180 --CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
Fones/Fax (047) 370-791.9 - 370-8654 - 370-8649 - E-ma11: corpovo ôjçs.matrtx.corn.br
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+- "O salário mínimo continuará
subindo na medida do possível."
(Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso - PSDB -,
respondendo sobre a possibilidade de

.

elevar o salário mínimo)

"As mulheres ainda estão distantes
da política. Elas têm a idéia que
política deve ser feita pelos
homens." (Presidenta do PMDB

Mulher, Mari ste la Menel Roza,
justificando a criação da ala feminina no partido)

"Eu também quero dar declarações neste jornal. Faço parte da
Executiva municipal do partido e quero ser ouvido também,
porque tenho opinião diferente das emitidas pelo vice

presidente." (Membro da Executiva do PT de Jaraguá do Sul, Luiz
Clei Rosa reclamando da matéria que o Jornal CORREIO DO POVO

.

fez com o vice-presidente do PT, Silvino Volz, que, segundo ele,
pertence a outra ala que defende a coligação com o PMDB do

deputado estadual Ivo Konell)

"Os grandes projetos precisam ser discutidos com a comunidade,
em audiências públicas, onde setores da sociedade possam

sugérir emendas e alterações." (Presidente da Assembléia

Legislativa, deputado Gilmar Knaesel - PPB -. em palestra na

Acijs - Associação Comercial e

lndustri al de Jaraguá do Sul -,

quando apresentou ,o 'balanço' dos
trabalhos desenvolvidos pela Assem
bléi a neste ano)

"Sou do tempo em que atraso �

de salário prejudicava o traba

lhador." (Engenheiro Osmar Günther
ironizando a manchete do Jornal "A

Notícia", de 9 de dezembro, "Atraso
de salário prejudica comércio)

"Se o PT coligar-se com o PMDß será difícil convencer a

população de Jaraguá do Sul que o partido tem propostas
diferentes para o Município." (Presidente do Diretório do PT de

Jaraguä do Sul,Dionei da Silva, negando a possibilidade do partido
vir a se coligar com o PMDB nas eleições do ano que vem)

COMUNICADO
Judite Ferrazza Demathe, CPF 01.5419769-67,
comunica o extravio de um bloco de notas de
Produtor Rural com a numeração de 476831 a

.

,476835, as referidàs notas estavam em

branco. Bloco novo.
Conforme Ocorrência Policial tiº 5.234/1999

de
Av. Getúlio Vargas, 49· Sala:1 05· Centro- Jaraguá do Sul

Prefeitura deve regulamentar
guarda e apreensão de carros
Câmara aprovou
indicação sugerindo
a elaboração de
projeto de lei

Jaraguá doSul- A Câmara

aprovou a indicação do vereador
José Antônio Schrnitt (PMDB)
que sugere ao Executivo a

elaboração de projeto de lei

regulamentando a destinação dos
veículos apreendidos pelas

. polícias por qualquer irregu
laridade. A indicação têm como

objetivo atender o Novo Código'
Brasi leiro de Trânsito, que
transfere para os municípios a

responsabilidade pela guarda,
depósito e futuras negociações,
após .seis meses no pátio das

• polícias. A indicação foi en
caminhada à Prefeitura, junta
mente com cópia de projeto
semelhante elaborado por Bal
neário Camboriú.

De acordo com o secretário
administrative da Câmara, Rui
Lessrnann, a Prefeitura poderá
terceirizar os serviços de guarda,
depósito e negociações dos

Arquivo/CP

Schmitt: "O governo poderá terceirizar e receber tributos"

veículos. "Mas para isso é pre- geriu, através da indicação, que
ciso regulamentar através de uma a Prefeitura elabore o projeto e o

lei municipal", explicou, acres- remeta à apreciação do plenário
centando que a exploração dos da Câmara", completou.
serviços será licitada. Lessmann Schmitt disse que o objetivo da
informou ainda que a matéria é indicação, além de regulamentar o
de competência exclusiva do serviço e atender o Código Bra-
Executivo. "O Legislativo não po- sileiro de Trânsito, busca dar uma
de apresentar projeto de lei dessa função social aos veículos apre-
natureza. Por isso, o vereador su- endidos. "Com a regulamentação,

o governo poderá terceirizar .

o serviço, recebendo tribu
tos para isso, além de poder
dar uma destinação mais so
cial aos veículos, que pode
rão ser doados à entidades

filantrópicas", justificou.
PMDB MULHER -

Informativo'§}il'rríahal ...da.J;;tjmar<hMunií::HjJâl de Jaraguá do Sul

:�: as sessõe; dos dias 2 e 6 de �ezembro, foram aprova�as os seguintes projetos e indicações: do
ecutivo Municipal, projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício do

no 2000; que autoriza o município a doar área ao Corpo de Bombeiros Voluntários, para construção de
nidade no bairro João Pessoa; a ad \itá:Jfj1ô erceiros e a doar ao Estado de Santa
atarina, através das secrePl!'ia� de

... .."

,.'"

truçäo da Delegacia da
omarca; que dispõe J;c�ue autoriza crédito
e R$ 400 mil para

.

a no combate ao

so de álcool e dr (PSDB). solicitando
elhorias na iluminação árias por outras de
aior potência. Da veread instalada iluminação
úbhca em toda a extensão ação de sinalização do
ipo pórtico, com inscrição Padre Alberto Jacob,
mbas naVila Lenzi, de mo

A presidenta do PMDB
Mulher de Jaraguá do Sul,
Maristela Menel Roza, elei
ta em outubro, disse que a

ala feminina do partido ain- .

da não se posicionou com

relação à coligações às elei

ções do ano que vem. Se

gundo ela, o PMDB Mu
lher tem se reunido quinze
nalmente para discutir a or
ganização da facção e os

trabalhos sociais que pre
tende realizar no Municí
pIO.

Maristela disse também

que o PMDB Mulher quer
"engajar mais as mulheres
na política e ampliar a base
de apoio do partido".

O PMDB Mulher tem
como vice-presidenta a

suplentede vereadorMaria
Salete Patrício dos Santos
e como tesoureira Cecília

Konell, pré-candidata do

partido a prefeita no ano

que vem.
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Mussinato nega racha no PT
e confirma pré-candidatura
Segundo ele,
escolhade
candidato será
por consenso

Jaraguá do Sul- o presi
dente do Sindicato des Metalúr

gicos, Jair Mussinato, um dos lí
deres do PT, confirmou que é

pré-candidato a prefeito nas elei

ções de 2000. Ele negou categori
camente que haja divisões inter
nas e princípio de racha entre

duas alas - uma que defende a

coligação com o PMDB do depu
tado estadual Ivo Konell e outra

.que pretende lançar candidato
próprio e não admite aliança com
os peemedebistas. As declara
ções de Mussinato jogam por ter-

� ra os boatos surgidos esta sema

na, depois da entrevista do vice

presidente daExecutivado PT, Sil
vino Volz, ao ÇORREIO DO POVO.

Segundo Mussinato, o encon
tro municipal, que será realizado
no próximo sábado, irá discutir
as propostas de candidaturas e os

- projetos, sern que existam posi
ções antagônicas e rivais. "Sou

pré-candidato. Preciso ainda
acertar alguns pontos interna
mente antes de levar em frente
essa posição. O setor metalúrgico
não faz nenhuma objeção com re-

.Iação a nomes. Quem diz o con-

Arquivo/CP

---

f���I\\5,
FONE/FAX: (047) 373-0027

Proposta: Mussinato quer discutir chances de vitória

trário, está mentindo", afirmou,
acrescentando que pretende pro

por a discussão sobre a impor
tância do PT distribuir melhor as

vagas aos cargos eletivos. "Que
remos os melhores nomes nos

.melhores lugares", completou.
Sobre a possibilidade de uma

ala romper caso a outra seja ven
cedora na convenção, Mussinato
foi enfático: "Não existe racha in
temo muito menos alas. Pelo me

nos que'�u saiba. Aliás, não have

rá disputa interna na convenção.
A escolha do candidato será feita

por consenso e a convenção ape
nas homologará '.l decisão", asse
gurou, inforrnando que esteve

com Dionei, outro pré-candidato,
há alguns dias e as "posições são

semelhantes". "Qualquer nome
que vencer a indicação terá o

apoio incondicional de todos os

petistas", afirmou.
Mussinato disse ainda que não

pretende polemizar politicamente
com ninguém, principalmente
dentro do PT. "Investimos no no

me do Dionei para consolidar o
PT em Jaraguá do Sul e na região
e estamos conseguindo, por isso,
não podemos criar antagonismos
antes das eleições, o que só aju
dará os adversários", declarou.

Na opinião dele, Dionei tem
coerência política e responsa
bilidade para conduzir o partido
no 'Município. Dionei da Silva
também- negou que existam alas
eracha interno, afirmando que os

adversários são os maiores inte
ressados num racha no PT. "O
crescimento do PT está preocu
pando os adversários", resumiu.

Campanha da Solidariedade
As agências da Caixa Econômica 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 pára concorrer aos seguintes prêmios:
1 ° - um forno de microondas Continental, 42litros
2° - um videocassete quatro cabeças Panasonie

-

3° - uma TV em cores 14 polegadas CCE
4° - uma bicicleta 18 marchas - Caloi
5° - uma bicicleta J 8 marchas - S'undown
-'I' 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

A tão comentada reforma adrninistrativa em Jaraguá do Sul, se

acontecer, será somente no ano que vem. Pélo menos é esse o _

torn dernonstrado pelos integrantes do Conselho Político do
Governo _,_:__ composto por cinco membros do PSDB e outros

cinco do PFL - que se reuniu Q.O final de semana.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, Alcides Pavanello
(BFL), a criação do conselho tem como objetivo dar sustentação e

apoio ao governo, além de tentar aproximar a adrninistração e

vereadores.
Ele garantiu que não foi discutido qualquer proposta de

substituição no secretariado.

Interlegis I
A partir do ano que vem, a

Câmara de Vereadores de

Jaraguá doSul estará
interligada a milhares de
outras no País, além das
assembléias legislativas,
Senado e Câmara Federal.
Trata-se do Projeto Interlegis,
idealizado e implantado pelo

-

Senado, através do Prodasen

(Processamento' de Dados do

Senado)

Interlegis II
.

No primeiro momento, 40
câmaras de vereadores de Santa
Catarina estarão interligadas à
nova rede de informações. A

Assembléia Legislativa do
Estado, que será a provedora

do sistema, vai destinar US$ 50
milhões para a implantação do

Interlegis,
A intenção é ampliar a rede para

todas as câmaras de
vereadores,

Boa notícia
A Assembléia Legislativa aprovou projeto do deputado Francisco
de Assis (PT) permitindo ao desempregado, que não dispõe de

qualquer remuneração por 90 dias, o não-pagamento das tarifas
de água, luz e esgoto.

É uma tentati va de resgatar a dignidade dos trabalhadores, mas
,

poderá virar aberração se não for fiscalizado.

Encontro
O PT faz no próximo sábado,
no Instituto Jangada, reunião
para discutir candidaturas,
projeto administrativo e

coligações.
A maioria esmagadora do parti
do é favorável ao lançamento
da candidatura do advogado
Dionei da Silva a prefeito.
Está confirmada a presença do

presidente estadual da legenda,
ex-deputado federal Milton

'

Mendes.

Sinais do tempo
O Conselho Tutelar de

Jaraguá do Sul vem

registrando nos últimos 40 dias

crescimento preocupante
no número de denúncias de

maus-tratos, de descaso

familiar, disputa pela guarda dos
filhos e demais ocorrências

ligadas à área.

O conselho tem papel
fundamental regido pela

Constituição, mas necessita de

apoio.

�ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua sequrança e tranqüilidade;
�O�Oço

Rua: P�esidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�Dß\\E Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Atraso de salário é responsável
por 12% da inadimplência
Joinville - o atraso no pa

'amento de salários foi apontado,
e

em pesquisa realizada pelo Grupo
Unidos, como o principal respon
sável pela inadimplência, atingin-
0016% dos consumidores com -

rrestações atrasadas. O desem

rrego aumentou a participação
entre os motivos que levam ao

não-pagamento das rnensalidades
no comércio das regiões Sul,
Norte e Nordeste. É a primeira
vez, desde que o Grupo Unidos,
maior empresa de recuperação de

crédito do País, iniciou a pes

quisa, em '1997, que o atraso no

pagamento de salários é citado

como o principal motivo da ina

dimplência. Antes era a compra

para tercei ros. ,

No comparati vo Com os re

sultados apurados em junho, o

atraso no pagamento de salários

apresentou alta na Região Sul, su
bindo de 12 para 16% nos três

,estados, uma das maiores altas'

registradas no País. A pesquisa
ouviu 21.618 pessoas, de 30 ci
dades do Brasil, na primeira quin
zena de outubro, sendo 6,4% no

Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

O desemprego continua sen

do citado como um dos vilões da

inadimplência. O atraso no pa
gamento de cartão de crédito,
cheque especial, crédito direto ao

consumidor e contas de celular.
Cerca de 60% dos inadimplentes
com cartão de crédito ou cheque
especial apresentavam atraso

superior a 60 dias. No caso das
contas de celular e crédito direto
ao consumidor, 84% e 53% dos

inadimplentes estavam em atraso

pelo mesmo período.

1- !�I��III'I; . - - - - - - -

--,

IDA Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do

Iltapocu), em parceria com a Fampesc (Federação de

IAssociações de Micros e Pequenas Empresas de Santa

I Catarina), promove na próxima quarta-feira, às 19 horas, no

I auditório do Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), a

I palestra "Jornada catarinense pela micro e pequena

I empresa",ministrada pelo presidente da Fampesc, Luiz Carlos

IFloriani., "

10 evento tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre o Projeto

I
Brasil Empreendedor e o Estatuto da Micro e Pequena

I Empresa. ,

: u A nova diretoria da Acias (Associação Comercial, Industrial e

I A?rícola de Schroeder) toma posse na noite da próxima terça

I feira, di.a 14, n� Salão São Cristóvã�, para gestão 199:/2001., .

IA presidente e Carmem Tomaselli, tendo como VIce Acácio

I Bruhmüller.

: DJá está no Ministério do Trabalho e Emprego a proposta de

I mudança na legislação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo

Ide Serviço) encomendada a um grupo deeconomistas.

lOs economistas sugerem que a multa de 40% sobre o saldo

I
do FGTS, pagos ao trabalhador quando demitido sem justa

I causa, sejam transferidos aos cofres do governo para
I
pagamento do seguro-desemprego. '

: Para o ministro do Trabalho e Emprego, Francisco Dornelles,

I
a�udança é uma alternativa para o governo, já que a reforma

trIbutária propõe o fim do PIS-Pasep. '

I Para as empresas, nada muda. Continuam a depositar os 8%
I sobre o salário para o FGTS. '

l
...,- _

--' ...J
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Duas Rodas investe US$ 30mi
na ampliação do parque fabril
Na última década,
a capacidade de
produção cresceu
mais de 280%

Jaraguá do Sul - A Duas
Rodas Industrial está investindo
US$ 30 milhões na ampliação do

parque fabril, com a construção
de novas 'unidades, aquisição de

máquinas e equipamentos, além
de promover cursos, de capaci
tação para os funcionários. Líder
nacional nosegmento de arornas,
a Duas Rodas Industrial projeta
para este ano superávit de 15%

sobre o faturamento de 1998. Na
última década, a capacidade de

produção industrial cresceu

287%, mantendo praticamente o

mesmo número de funcionários..
O segmento alimentício foi o

que mais cresceu nos últimos

anos em Jaraguá do Sul e região.
Pará atender o Projeto Duas
Rodas 2002, a empresa ampliou
em 30% a capacidade produtiva.
Hoje, são 55 mil metros qua
drados de área construída. "Uma

parcela dos US$ 15 mi lhões dos
investimentos do ano passado foi
destinada à compra de novos

equipamentos e à conclusão das
obras de infra-estrutura", infor
mou o diretor Leonardo Zipf,
acrescentando que a perspecti va
de crescimento com a entrada em

vigor do novo projeto é de 15 a

18% ao ano.

Atuando fortemente no

mercado interno e com boa

receptividade de seus produtos no
externo, a Duas Rodas Industrial
elaborou um planejamento de

forma a fixar e ampliar sua marca
em países como o melhor

produtor de aromas, matérias

primas para sorvetes, con

dimentos e aditivos para produtos
frigoríficos. Na opinião de Zipf,
a empresa desenvolve uma

política de mercado apoiando os

clientes que vêm, ao longo dos

Arquivo/CP

Crescimento: capacidade de produção triplicou na última década

anos, amplian,do fortemente o

conceito de "marca do coração",
o que, segundo ele, provoca uma

"cumplicidade" entre indústria e

mercado.
- O crescimento da empresa

está baseado na busca de

oportunidades e na solução
criativa de desafios. Estamos
intensificando os trabalhospara
dar maior velocidade à empresa,
procurando diminuir ao máximo
o ternpo dos processos - re

velou, informando que a Duas

Rodas tem como vocação o

crescimento contínuo. "O Pro

jeto Duas Rodas 2002 busca
visualizar e planejar o futuro, rein
vestindo os recursos", com-

pletou.
EXTERIOR - Criada há 75

anos, a Duas Rodas Industrial
tem .duas filiais no exterior, uma
no Chile e outra na Argentina,
adquiridas do grupo holandês Gist
Brocado, cujos' investimentos
neste ano chegam a US$ 12

milhões. A unidade chilena é

encarregada de abastecer o

mercado de toda a costa do
Pacífico com aromas e ali

mentos. A filial argentina co

mercializa produtos para os

mercados dos países vizinhos. O
desempenho das filiais foi
considerado "muito bom" pela
diretoria da empresa, em Jaraguá
do Sul.

SEJA COMPETITIVO,NESTE:'MEReAD6'-G�OBAfIzADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 -Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820

Jar�guá do Sul- SC - Hörne Page.www.eassulí.cöm.br - ê-mail.cässuliéàcässuli.com.br
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As hostess do Bali Hai, Cleide (esquerda) e Daniela, durante comando de coreografias
para a galera da pista pop do Café Confusão

••••••••••C t, 1'1 E 1'1\ J-\ .
, I

JOINvlLLE JARAGUÁ DO SUL
I

: G.Ne. Cine I1!lwller /: Fim dos dias ( 14 anos). I'rngrama.;ão paradias 10 e 11/ I�.
.1

Horários: 14h, I óhClO. IlJh, 21 hClO t scxtu. Cine t. O Fim dos dias (14 anos)
I

I sáhudo. domingo. quanu e quintu-Icirux) c . I
. Hor.irios: I 'ih. 17hClO,. �Ohl 'i (segunda a quintu-

.1 I óh30. 19h, 21 h30 (segunda c terça-feiras). Ikiras)- 14h. 16h30, IlJh. 2Ih30(sextaadomin!.!o).
I G.N.e. CineMúrller 2: Loucos do Alabama (14 anos). �

I
I

Honirios: 14h30. 16h4'i. IlJh. � I h I.� (xext.t
- Cine 2: O fim dos dias ( 14 anos)

u domingur- 16h4'i. 1%. �Ihl'i (scgundae Hor;ÍJ;ox: l'ihl'i.17h4'i.20h3()(scgundaaquinta- I
I tcrçn-Jciras) - 14h.�Oc I (-,h30 ucrcu c qu.utu- il:iras)-14JiI'i.16h4'i.llJhl'i.�lh4'i(scxtaadoJlligo). I
I Icirus) - 14h30 c 16h30 Cine 3: Destinos cruzados (14 unos) I
I Xuxa requebra (livrc ). Hnr�ÍJ'i()S: I :'ih30, I Xh. 20h30 (segunda a quinta-Iciras) I.

Horários: 14h.'O. 16h30 - l.�h4'i. I óh I 'i.1 Xh4'i. 21 h l'i (scxta a domingo) II G.Ne. Cine MI/â/I'/' 3: Stigmata (14 anos).

I Horários: 14h, 16h. IXh, 20h. 22h t scxtu. FII\-I DOS DIAS I
I säbudo, domingo), quarta e quintu-Icirns) e

_ Direção: Peter Hyams. I
I

.

16h. I xh, 20h. �2h' (segunda e tcr.;a-kiras).' I- Elenco: Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne,
I ßLUMENAU Kevin Pollack, Robin Tunney e Roy Steiger. I
I G.Ne. Cine Neumarkt /: Fim dos dias (14 unos).

. I
I Horários: 14h, 16hJO, .llJh, 21 h30. Sinopse I
I G.Ne. Cine Neumarkt 2:' Stigma ta (14 anos). Cidade de Nova York, 1979: num hospital de

I
I

Horários: 14h, 16h, I Xh, 20h, 21 h'iO. Manhattan, uma mulher dá a luz a uma menina. Neste
I'

G.Ne. Cine Neumarkt 3: Fim dos dias (14 anos). mesmo dia, numa catedral da cidade do Vaticano, um
I Horários: 14h l'i, I (-'h4'i, IlJh I s, 21 h4'i (scxia pontífice informa ao papa do nascimento da menina, I
I a tcrçu-Icirux). algo temido e esperado há séculos. As escrituras I
I , .

Xuxa requebra (livre): estavam corretas: o bebê que traz a marca do anticristo, I
.

Horários: 14h l S, 16h l'i (quana e quinta-feiras).I foi escolhido para unir-se a Satanás. Após um exótico IC:Ne. eine Nrumurkt ä: Loucos do Alabama (·14 unos).
I Horários: I 'ih, 17h, 1%, 21 h.

batismo diabólico no necrotério do hosp�tal, a criança I
I G.Ne. eine Neumarkt 5: Cadete Winslow (12, anos). é devolvida à mãe, como se tudo estivesse normal. I

H
"

14h�() Ifh1() IVh10 20h41 Entretanto, isso é apenas o início de algoI .

orunos: .,)., ""."": ' . I
G.Ne. eine Neumarkt ó: Toy Story (li vrc). extraordinário. A contagem regressiva para o fim do

II Horários: 14h30, I (-,h30 (sábado e domingo). mundo começou.
I O sexto sentido (14 anos). Vinte anos depois, na cidade de Nova York, no dia I
I Horários: 14h�(), I óh40, 19h I 0,21 h3() 28 de dezembro de 1999, enquanto o mundo se prepara I
I (,�cgund.a a quinta-feiras).

.

f' d '1'
. . "

dó" •
. _ _ _ para o 1m este mI emo e o ImelQ o pr Xlmo, o .

I Programação valida para o período dc 10 a I ó/l2. mundo pode estar para acabar." I
••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CENTERRSOM

Q )aaaajjl�lt)'a·a
Autora das inesquecíveis
canções como Astronauta
de mármore e Camila,
Camilo, a banda Nenhum
de Nós retorna a Jaraguá
do Sul, nodorningo (12) à

noite, para se apresentar
na Praça Ângelo Piazera.

A promoção é da equipe
da Secretaria de Cultura;
Esporte e Lazer, que tem à .

frente o dinâmico Silvio
Celeste.

.. LEGIÃo
Atenção fãs da Legião. A
banda Legião Urbana

Cover, de São Paulo, que
já se apresentou em palcos
jaraguaenses, com
brilhante perforrnance, é a

principal atração para
meninos e meninas que
estarão batendo cartão,

hoje ( II), no Boliche Big
Bowling, em Joinville. É a

primeira vez que a banda

se apresenta na Cidade
das Flores,

.. JJ1VEB
Para comemorar os seus

cinco anos de intensas

badalações, o Bali Hai
Summer Club, de
Piçarras, convida
marmanjos e pri ncesas
da região para ajudar a

apagar as velinhas, neste
sábado (11), a partir das

DISQUE-LANCHE
,

371�5309QUICK
-D06CD's • DISCOS - FITAS

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

.

23 horas. Como já é de
costume, muitos

ro_stinhos bonitos estar
marcando prest:;nça na
festa de hoje.

.. NOTRE
A passarela estará

liberada, neste sábado
(Ll ), naBoate Notre, pa
as candidatas ao título
Garota Studio, versão.
estudantil. Para abrilhan
a noite, haverá um desfil

, de moda e show com a

banda revelação do

momento, Canela Preta.

A Família Lima, de Port

Alegre, que vem se

apresentando em todo o

Brasil e no exterior, traz

para o Centreventos Cau

Hansen, em Joinville, no

próximo dia 15, quarta
feira, às 21 horas, o Mag
Show, com execução de

música clássica com um

pitada de som pop, sem�

acompanhada do bom

humor característico dos

músicos gaúchos. Os
ingressos estão

disponíveis, a partir de R

10,00, no primeiro pisot
Shopping Mueller e na

galeria de lojas e serviço
do Hipermercado Big.

����
"A gente encontra
o próprio estilo

quando não

consegue fazer as
coisas de outra

maneira"
(Paul Klee)

IS' LABORSAD
.

, .

as Uda.Laboratório d� Análises Clrnrc

1989 - 1999
10ANOSA SERVIÇO VA

COMUNIDADE
, GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669



E Rc N o

ra

"a
Divulgação

Nenhum: a primeira apresentação do grupo em Jaraguá do Sul, este ano, na Boate Notre

CORREIO DO POVO
11 DE DEZEMBRQ DE 1999

cultura - lazer - entretenimento

,

Todos esperavam Sá & Guarabira, Uma pequena mudança,
sensível variação de estilo (e,' conseqüentemente, de público) e o

grupo gaúcho Nenhum de Nós - ou simplesmente Nenhum, para
os fãs - faz o show de fim de ano na Praça Ângelo Piazera. A

promoção é da Secel (Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer),
que justifica a alteração do programa em função do calendário
dos músicos.
Os gaúchos Thedy Corrêa (vocal e baixo), Sady Homrich (bateria),
João Vicente (teclados, acordeom), Carlos Stein e Veco Marques
(guitarras e violõç;s) apresentam amanhã, a partir das 20 horas,
o show "Paz e amor", nome do sétimo disco da carreira, lançado
em Porto Alegre no mês de junho. O grupo justifica o uso do mais

famoso slogan hippie, "Paz e amor", devido ao fato de a famosa

expressão da década de 60 até hoje estar vinculada à idéia do

grupal, do coletivo, da sociedade.

Sobrevivente do pop-rock nacional, com meio milhão de cópias
vendidas, a banda se distancia dos elementos da música

regional gaúcha que utilizou nos dois últimos trabalhos para
acrescentar programações eletrônicas, enfatizando as guitarras.
O último CD, mixado no País de Gales e masterizado em Londres,
tem sonoridade de banda pop britânica. É considerado "direto,
bem resolvido e coerente com o discurso pop do Nenhum de Nós",
grupo que apareceu em 1987 com disco homônimo e estourou com

o hit Camila, Camila, emplacando pelo menos uma dezena de

músicas nas rádios, durante os 12 anos de carreira. Depois ,de
uma fase difícil, na dança das gravadoras, firma-se com o selo

meio-independente Paradoxx. '

'.

É a segunda vez que o Nenhum de Nós vem a Jaraguá do Sul
este ano, A primeira apresentação aconteceu na Boate Notre,
no dia 31 de julho. Algumas canções estão garantidas na progra
mação do show, Camila, Camila, Astronauta de mármore, Sobre o

tempo, Extraiío, Eu menti, Jornais, Ao meu redor, Diga a ela, Vou
deixar que você se vá, Você vai lembrar de mim (o maior sucesso pop

,
deste ano), Da janela, Paz e amor, Compaixão e Quase· sem querer.

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

grande diversidade. Consulte'-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

r-
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Ferj ePrefeitura

entregam certificados
A Ferj (Fundação
Educacional Regional
Jaraguaense) e a

Prefeitura de Jaraguá do

Sul, através do Museu

MunicipalEmílio Silva e
do ArquivoHistórico

EugênioVictor

Schmöckel, promovem no

dia 9 de dezembro, às 19

horas, no auditório do

CESJS/Ferj, a entrega dos

certificados de conclusão

aos participantes do

Projeto "Formação
Histórico-Cultural de

Jaraguá do Sul- Registro
de suas Memórias".

Segundo amuseóloga
Claudia Maria Costa

Corrêa o projeto foi
desenvolvido por "Foram ouvidas,

estudantes do sexto

período do curso de

Pedagogia do Centro de

Ensino Superior de
"

Jaraguá do Sul/Ferj, que
ouviram depoimentos de

pessoas que vrvenciaram

o crescimento da cidade.

': ':' :.:
.

,'.'

preferencialmente, as

pessoasmais idosas.
v

,

Estamos resgatando. a
História de nossa cidade e

,

estes depoimentos estarão

à disposição do publico no

Arquivo Histórico

Municipal, no Museu
EmI1io'Silva enaFerj".

DCE realiza 1 o Encontro

Arnbicntal Universitário
Aconteceu no dia 2Et de Universidade Federal

"

novembro o 10 .'

',' do Paraná, dra. Beate

Encontro Ambiental Frank, da Furb, o

Universitário que teve diretor da União'

por tema "Educação Nacional dos

Amblental- O desafio Estudantes, André

da Universidade e do Coutinho, o biólogo,
Movimento Estudantil". Diego Perez,
O evento, realizado no doutorando em

auditório do Centro de Zoologia pela USP, os

Ensino Superior de advogados Rode'

Jaraguá do Sul, reuniu Martins e André Vieira

os professores Rodolfo e o representante da

Rhamina, da Associação Comercial

Amigos do Parque da

. Luz, Lúcio Corrêa.

Pelo CESJS/Ferj, o

professor e pesquisador
Ingo Paulo Robl

falou sobre a

importância da

discussão sobre a

preservação do meio

ambiente como um todo

e convocou os

participantes a atuarem

mais ativamente das

ações neste sentido.

Direito em Jaraguá do Sul
Começou no dia 1 de dezembro o período de inscrições
para o vestibular do curso de Direito. Veja aqui como
participar:

Datas para pagamento da taxa de inscrição:
De 1 de dezembro de 1999 a 13 de janeiro de 2000.
Valor da taxa de inscrição:
R$ 70,00 (setenta reais)
Locais de inscrição:
Agências do Banco do Brasil

Rua Marechal Floriano Peixoto, 8 - Centro - Jaraguá
da Sul- SC \

Rua Ângelo Rubini, 1229 - Bairro BaJTa do Rio Cerro
- Jaraguá da Sul- SC
Rua 28 de Agosto; 1346 - Centro - Guaramirim - SC

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

Fot�cópia da Carteira de Identidade.
Local das provas, data e horário:
- dependências do CESJS/Ferj,
Rua dos Imigrantes, 500 - Bairro Rau - Jaraguá do Sul

-SC;
- 5 de fevereiro de 2000;
Prova 1 - 8h30 às 12 horas;
Prova 2 - 15 horas às 18h30.
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Faias' Edson JunkeslCP

Música essencialmente
brasileira e que o Brasil não

conhece. O som rural do

Nordeste desce ao Sul através

I�Rlrojet� Sonora Brasil,

des7J1.volvId� pelo Sesc i
i (Shvlço SOCial do

Comércio). A simplicidade
do alagoano Nelson da

Rabeca, considerado "virtuose
do violino brasileiro",
acompanhado da esposa,
Benedita dos Santos, e dos
músicos Tarciso Pereira,
Edrnilson e José Luiz, cativa
espectadores que nunca
ouviram falar em
instrumentos como bizunga,
maracá, zabumba e triângulo.
Éexatamente esse o público
que o Sesc pretende atingir,
incentivando a formação de

platéias. Em espaços pouco
convencionais, como o

saguão da Shopping Center
Breirhaupr, em Jaraguádo
Sul, os músicos chamaram a

arenção do público, na noite
de quinta-feira, para um tipo
de música-que todos logo
percebem, não é daqui.
"Como é que se pode
defender a cultura brasileira,
se não se conhece?", pergunta
o coordenador do programa
em Santa Catarina, Luiz
Mocarzel. Esta última etapa
do Sonora Brasil deste ano

passou por mais de 20
cidades em diversas regiões do
Brasil.

FORÇA DA

SIMPLICIDADE

Nelson da Rabeca e a

companheira, Benedita, mal
sabem assinar o nome, são

analfabetos. Ele tinha 54 anos

quando assistiu a um

programa de tevê, onde
conheceu e se apaixonou pela
rabeca, pequeno instrumento
de cordas de origem árabe
(primo do violino). Decidiu
confec�ioná-la e aprender a
tocar, Dominou todas as

�rapas de confecção do

Instrumento, desde o corte

�as árvores até a criação e

Interpretação das próprias
canções. Aos 72 anos, já
produziu a facão mais de duas
Inil rabecas, compradas por
Inúsicos de todo o Brasil. A
forma de tocar é própria,

Com sotaque do sertão

Formação de platéia: o grupo de Nelson da Rabeca apl"esellta música .rural nordestina, com instrranentos c/picos,

fundamentada na tradição
oral. "Ele tem uma afinação
em Fá que ele mesmo

inventou. Executa técnicas

que só as pessoas que
estudaram conseguem", conta
o coordenador.
Inconfundível, o ritmo
nordestino com gêneros
musicais distintos como

baião, xote e marcha, ganha'
composições do artesão e da

esposa, que participa do show

cantando o regionalismo
nordestino, o universo local

da vida e do trabalho.
Releituras de canções de
domínio público também

têm espaço na apresentação.
"Temos conseguido passar
nossa mensagem, que é levar

a música cultural, as nossas
raízes, a nossa identidade,
com uma música livre de

americanismos", comemora o

músico Tarciso Pereira, que
auxilia o grupo na viagem e

toca bizunga, espécie de

Rabeca: dedicaçdo de nrtesno, músico e compositor Benedita: a simplicidade e voz da nuJJJeJ" nordestina

cestinha feita com palmeira e

recheada de tampinhas e

sementes.

A progràmação do Sesc de
incentivo à difusão da
diversidade cultural do Brasil

continuanoan02000.0
cravo brasileiro, as cordas, o
canto e o violão brasileiro

devem ganhar incentivo
'

paralelo ao teatro. "É possível
que o programa volte a

Jaraguá do Sul com o Projeto
Palco Giratório, que vai.
divulgar nosso teatro", planeja
Luiz. As boas rnanifestações
culturais são sempre bem
vindas.
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tanto de brasileiros
ViSÃO HISTÓRICA quanto de estrangeiros. é
"Carnbar o Rio" (virar o rio), muito grande.
ou "lugar de robalos", do
indígena Cambori-U. Embora
já não existamais robalos no .

Rio Carnboriú, a presença
desses peixes deu nome à
cidade. Até 1.925, a praia era

h�bitada apenas por
pescadores. o que explica sua

natureza praticamente intocada
em alguns trechos. A partir de
1926. surgiram as primeiras
casas de veraneio dos
brasileiros descendentes de
alemães vindo do Vale do

Itajaí, trazendo comércio. a
infra-estrutura e a hotelaria.

que se expandiria
enormemente. Hoje.rnesrno
com sua estrutura hoteleira. o
melhor é fazer reservas

antecipadas. pois a presença.

Guimarães

... ,,_.--"�'�

VIAGENS DE FINAL DE SEMANA OU APENAS UM OlA

Hoje passearemos por um lugar bastante conhecido de vocês, mcs

garanto que nõo sõo todos que visitam o badalado e charmosa
.;

BAL. CAMBORIU
e curtem os suas atrações turísticos

CURIOSIDADE
Camboriú possui
aproximadamente 60 mil

habitantes. É impressionante a

quantidade de pessoas que
visita BalneárioCarnboriú.

CP

Vocês imaginam quantas?É
uma cidade calma e tranqüila
na baixa temporada. ainda
neste período recebe turistas
mas na al ta temporada (de
dezembro a março). é
espantoso que caibam tantas
pessoas neste pequeno e

charmoso balneário. E não

podia sermenos. pois é
considerado omaior pólo
rurístico do litoral Sul-brasileiro
então quem procura fug�rda
agitação das cidades grandes
deve ficar longe deste municípi
nesta época, pois acidade
chega a receber quase ... 100
mil pessoas? Não. 300 mil

pessoas? É pouco! Entãosó
pode ser 500 mil pessoas!
Ainda estão longe. É. parece
mentira. mas chega a quase
UM MILHÃODE
PESSOAS.lmaginem que
LOUCURÁ!��!!

.

AGORA BALNEÁRI
CAMBOR IÚ POSSUI
UM COMPLEXO
TURíSTICO
PANORÂMICO
A lém do Cri sto Luz. com um

vista panorâmica excelente.a

I -':CESEI'IT'E'S II'IESQ

DES,IE� I

OS PACOTES PARA O NORDESTE, INCLUEM:'
Passagem aérea desde Curitiba, transfer in/out; 7 noites de hospedagem com café da manhã em hotel catg. Turistica, city-tour
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Vende-se casa de 32m2

na Praia do Erwino, terreno
14x35, fica a 180m da praia.

Valor R$ ·15.000,00.
Aceita troca por carro ou

terreno em Jaraguá do Sul.

Contato pelo
telefone 371-5301.

Vende-se ou troca-se

casa com 300m2, 1 suíte,
3 dorm., dep. de
empregada, 2 bwc,

sala visita/jantar, copa/
cozinha, lavanderia,

churrasqueira, salão de
festas com bwc,

garagem p/3 automóveis.

Região Central, próx. ao
Kohlbach. Troca-se por
st: em Jaraguá do Sul,

aceito proposta.
Valor R$ 78.000,00.
Tratar 371-6112.

JARAGUÁ DO SUL/Se
Terrenos (2), situados na Rua
147· Alberto Santos Dumont·
Lotes 16 e 18, área total de
784,OOm2• Desocupados.
E OUTROS IMÓVEIS ALUGADOS E
DESOCUPADOS ÉM DIVERSOS.

Aproveite seu 139 salário:
Vendo 27 CDs para Play
Station. Valor R$ 95,00.
Tratar pelo teleione

371-2375

vende-se, na Estrada Ribei
rão Grande, uma chácara (c/
escritura) sem morro, com 5

margas, cese de tijolos à vis

ta, duas lagoas, rancho para
gado, pastagem, campo de
futebol suíço com refletores,
casa de bonecas, parquinho
infantil, toda cercada. vetor

R$ 20.000,00. Tratar na Rua
dos Escoteiros, 114. Aceita
se carro no negócio

A Casa da Amizade doRotary Club de Jaraguá do Sul

agradece, Quem AMA Ajuda

Vende-se casa Lot. Campo
Sampiero. Rua Antonio J.

Macedo, lot. 49, 156m2.

R$ 55.000,00 ou cotnb.
Contato pelo

telefone 370-8515

RIO DA LUZ II - 2 KM APÓS CEVAL

JARAGUÁ DO SUL SIC

CAMPANHA DO LIVRO - AMA

Promoção Casa da Amizade

ZEMBRO

..

fetn[riino R$ 2,
ÚLTIMA FESTA DO ANO
NÃO PERCA ESSA
APOIO:

CLUB CHAMPION SHOW

Chega de mau cheiro... Chegou

SANEBOX

BOCA-DE-LOBO COM,
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

110 - Alvenaria c/ 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 - OFERTÃO
113 - Em construção, num terreno de 1.391.25m' - RS 38.000,00
114 - Chalé pré-fabricado em Piçarras c/ + de 84m' - R$ 20.000,00
11·7 - Casa mista com 3 quartos no alto - Estrada Nova - RS 25.000,00
118 - Alv. c/108m', num terreno de 622,50m', em Schreeder - RS 37.000,00�11"�!'t1L

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"
_,-, -",: :':v:-: '«_:

emas apartamentcscentrals com j suíte mais 2 quartos = 162m?')..
os.maís �ep�gê$ncia ae'émi,,�a?a ,;;f?5m�;:pa.ra entre.ga,rli;t�)�'r2x!möSdiáS,Ç0I11"

cial11enlo �m.��m�ses.
'I'

201 - APTO 301 - c/3 quartos, c/ + ou -72,00m', na VILA LENZI- RS 22.000,00 +financ.
202 - c/l suite + 2 quartos na Rua Florianópolis - RS 65.000,00
203 - JACÓ EMMENDOERFER c/l suite + 2 qua rtos e 2 vagas de garagem
204· c/2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 - Entrada mais financiamento
205 - Novo c/ suite + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - c/2 quartos e.2 bwc - RS 45.000,00
207 - SALA COMERCIAL - noMARKET PLACE - c/vaga degaragem em 24x RS 2.000,00(CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"Próx. Rodoviária c/l suite + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO· Ent:RS 20.000,00 + financ.
210· PiÇARRAS, com 1 suüe « 2 quartos, c/ elevador - RS 53.000,00
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83,00m'

E-mail: habitat@netuno.com.br

http://www.netuno.com.br/habitat

TERRENOS
301 . RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA c/600m' - próx, Prel. Municipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA, RS lOO.OOO,OO
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/l.930, 18m'- RS 380.000,00 - PARCELADO
305 - TERRENO c/572,80m', nas proximidades do KOHLBACH - RS'26.500,00
306 - RIO CERRO c/75 margas, cl água. palmitos, árvores natrvas- RS 70.000,00
307 - TERRENO c/557,00m' na Julius Verch - CZERNIEWfCZ - RS 22.000,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS 17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu· S. FRANCISCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar - RS 60.000,00
311 - Área em SCHROEDER c/2.016,00m' PRÓX'. MIGUEL COUTO - RS 15.000,00
312 - Comercial Walter Marquardt 660m', c/22m de frente p/ asfalto - R$ 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, c/5.280,00m'edificado com um galpão de 450m'.
314 - Área de 165.000,00m'na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00
315· 2terrenos C/453,60m', no JGUÁ ESQUERDO RS15.000,OO cada Iate.
316· ANGELO SCHIOCHET, cont' R_EINOLDO RAU c/550m' - RS 75.000,OO/Negociável
317 - 2 LOTES/PRAIA DE ARM!lÇAO C/357,75m' - RS 17.000,00 cada - Negociável.
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546,60m'de área - RS 30.000,00
319· LOTEAMENTO ENKE, NO RAU c/420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI - RS
15.000,00

.

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

VENDAS

CASAS
101 - Alv. C/142,00m', NUM TERRENO de 456,OOm" na VtLA LALAU - RS 69.500,00
102 - Alv. C/270,OOm'- no Alto - CENTRO - 1 suite+ 3 quartos + 1 bwc, salasjantar/ estar
c/lareira, permuta c/ apto aqui em Jaraguá do Sul e ejn Balneário de Carnboriú,
103· BARRA VELHA com 3 quartos -alvenaria - RS 20.000,00
104 - TOMAZ FRCO. DE GOES, em alvenaria c/3 quartos + dependência de emp.
105 - Alv. - SCHROEDER c/108m', terrenoc/ 450m'- RS 12.500,00- OFERTÃO
106· Alv. - GUARAMIRIM - NOVA c/2 suites- bem localizada - RS60.000,OO
107 -Imóvel ResidenciaVcomercial· Centro - RS 250.000,00 - Negociável
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00/ Troca por
Imóvel.em Jaraguá do Sul, carro - Bem negociável

320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi c/2.803,50m'
321 - VERSALHES c/644,00m'- RS18.000,00
322 - ÁREA de 5.000.00m', em SCHROEDER - RS 35.000,00
323 - TERRENO à 200m da Ferj - c/ + de 500m' - RS 15.000,00
324 - TRÊS RfOS DO NORTE com área de 389.969,00m'
325 - no Lot. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS·21.000,OO
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO - área de 625,75m'
327 - Com. 1.092,00m', de esquina - Chico de Paula - R$ 50.000,00
328 - c/880m' de área, c/670m' de área construída na Rua Emilio Stein - CENTRO

329 - PRÓX. DO CHAMPAGNAT c/615,35m' - RS 25.000,00
330 - Rua Emílio Floriani - Bairro Nova Brasília cl 450m' - RS 20.000,00
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO / JGUÁ ESQUERDO, C/429,OOm' - RS 25.000,00 - NEG.

332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. c/ AMAZONAS - área de 1.133,OOm' - RS 65.000,00
333 - CHICO DE PAULA/ESQUfNA c/480,00m' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9.600,00
334 - C/18.000.00m' - na VILA NOVA com vista espetacular - RS 25.000,00
335 - CONDOMíNIO MARCATTO - c/.900m' - RS 30.000,00
336 - LOTEAMENTO HEINECK . Ilha da Figueira - c/637m' - RS15.000,00
337 - ESTRADA GARIBALDI- c/2.254,78m' - RS 6.000,00
338 - c/449,40m" AMIZAOE - RS 1b.000,00
339 - Lotes na Praia de Ubatuba - São Francisco do Sul- c/300,00m' - RS 3.500,00'

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁA DISPOSiÇÃO PARA

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

401 - APTO. Ed. Carvalho - c/l suite + 2 quartos - RS 450,00
402 - CASA DE MADEIRA - com 3 quartos, próx. Colégio Homago -Ilha da Figueira - RS 235,45
·403· CASA ALV. Na Rua Epltácio Pessoa (comercial) - RS 400,00
404 - APTO c/3 quartos - Próximo à Marisol- RS 350,00
405 - SALA COMERCIAL cl 45m' - RUA PRESo JUCELINO, EDfF. ANA ISABEL - CENTRO
406 - SALA c/150m', próx. Hospital Jaraquá na RUA JORGE CZERNIEWICZ

407 - APTO. c/2 quartos - próximo WEG I - RS 300,00
408 - CASA DE MADEIRA - c/3 qtos, na RUA RIBEIRÃO GRANDE DA LUZ, N" 04 - RS 115,00
409 - GALPÃO fNDUSTRIAL na Rua Bernardo Dornbusch, c/250m' - RS 750,00
410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVfLLE c/315m', com Mezanino e 3 bwc
411 - APTO. c/2 quartos, c/ churrasqueira - NOVO - CZERNIEWICZ - RS 330,00
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - R$ 500,00
414 - APTO. c/3 qtos - CENTRO - RS 370,00

.

415 - CASA ALV. 3 qtos, 2 bwc - Próx. Cemitério Corupá - RS 220,00
416 - APTO CURITIBA - 1 quarto, mobihado, c/ fone - Próx. Positivo
418 - APTO - c/3 qtos + dep. empregada, no calçadão, sore o bamerindus - RS 370,00
421 - SALAS COMERCIAIS ci 50m', 120m' e 150m' • PRÓXIMO WEG I
422 - GALPÃO INDUSTRIAL 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 - c/mobilia - Ótima
para consultórioou escritório
425 - GALPÃO INDUSTRIAL c/120m' - Na Epitácio Pessoa esq. c/ Felipe Schmidt- RS 400,00
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Intermediária

resente de Nata

A Interimóveis

('A Chance do seu Futuro"

quer dar para você uma

super cesta de Natal.
,

.

E .sá você responder: Qual
o slogan da Interimóveis.?

r----�-----------�
.

Vénha nos visitar e I

h'
I

preenc er o seu cupom. I
�---------�------�

VENDE:Alvenariadl 73,(XJm2, e terrenocl
áreade 1.530,OOlllz . RuoEmüi.o Stein

(Cemro} Preço:R$ }60.(J(J(),OO

VENDE:Alvenaria cl14(),(XJmz, terreno cl

456,00mz. Ruo. CarlosEggen, 467 (WÚI
Lalau)PreçoR$ 75. (J(J(),OO (negociáveis)

VENDE: Terreno c/ 1.245,O()m2
Rua Fritz Hasse (Próx. Verdureira
da Raquel) Preço: R$ 85.000,00

VENDE: terreno cl área de

462,00mz. Rua Alfredo C. Meier

(Centenário) Preço: R$ 15.000,00

VENDE: Casa em alvenaria cl

230,00m2, terreno cl 300,O()m2 - Rua

Felipe Frenzel, 53 - Preço R$85.000,00

VENDE: Alvenaria cl 140,()()m2, si/o
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

VENJJ/:_': Apto. 1 suíte. + 2 dormitórios,
Ed. Barão do Rio Branco (Centro)
Emfrente EliteMóveis - R$ 55,000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do S·ul - Sç
http://www.imoveis.net/inter-CRECI0914-J... 371 -21 17

VI:JI;DE: Casa de Madeira cl

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

V/:_NDE: Terreno c/ 392,()()m2 - Rua
. 402 - lato Francisco Hruschka - lote

2 H - Preço: R$ 12.000,00 (São Luis)

VENDE: Terreno cl 2.655,O()m2
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kohlbach) Preço: R$ 130.000,00

ALUGA: 3 dormitorios. Rua José
,

.

Picol/i, s/n o
- Próx. Mercado Brazão

(Estrada Nova) - R$ 200,00

cd
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APARTAMENTO - Mal. Deodoro da Fon

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

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

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

RESIDÊNCIA COMERCIAL - R. Maximiliano

Hindelmeyer, 11 c/6 salas :+- 2 bwc, cozinha
e área de serv, - R$ 780,00

APTO-Av.
Mal.
Deodoro da

Fonseca,
425 - Centro
- Calçadão-
3Q andar - 1
suíte + 2

dorm. + dep.
emp. cl

garagem
R$ 400,00

SALA
COMERCIAL

Rua: João
Marcatto, 13 1.!��;I.,jl'"?J.- 3Q andar - II

Centro -

Área IP-�_!!E
62,13m2 -

Valor R$
,

25.000,00

VENDE-SE
Casa mista, área

construida de 60m2.
terreno 435,75m2.
Rua 931 � nº 62 -

Jaraguá Esquerdo ..

Valor: R$ 20.000,00 +

financiamento

SAOPAULO

POP
tAASTER
92 . 93 . 94 . 95 • 96 . 97 -98

IMOBIliÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender
bem seu "público alvo" e pelo SÉTIMO
ano consecutivo, consegue atingir seu

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser

liA Preferida" do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@[Q)[f[]�lUJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

- - �

LOCAÇAO,VENDA,ADMINISTRAÇAODE IMOVEIS
Rua Reinoldo 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: 485,62m2. Valor: R$ 25.000,00

SOBRADO ALVENARIA - Rua Leo Schulz,
nQ 104 - Rio Hern - Schroeder - Terreno
com 1.290,00m2 - Const.: 190,00m2 - 3

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

garagem - Valor: R$ 54.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mai. Deodoro, 776
cl 105,00m2 - sala n° 11 - R$ 650,00

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

APTO- Rua:

Epitácio
Pessoa, 111

- Ed.

.Jaraquá
com 2 dorm.
e garagem -

R$ 280,00

APTO- Rua:

Procópio
Gomes de

Oliveira,
1320 - Ed.

�-� isabela -

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

garagem -

R$ 400,00
'



4 - CLASSIFICADOS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3001 - Ed. Eldorado - Centro - suíte, 2
quartos, semi-mobílíado - 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
Côd.,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 , 3043 -, Ed. Florença - suíte cl
hidromassagem, 2 qtos, cozinha. mobiliada, 2

vagas garagem, R$ 106.000,00
Cód. 3172 - Ed. Dâmaris - 1 suíte, 2 quartos
- R$ 45.000,00 .'
CÓd. 3253 - Ed. Hortência - 3 quartos, sacada
cl churrasqueira, garagem - H$ 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 + parco
Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova -

sistema de condomínio fechado, cl 1 suíte +

2 qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador
Có d. 3352 -- Res. Amaryllis - Vila Nova -

NOVO - 1 suíte + 1 qto -. R$ 5'\,.000,00
CASAS DE ALVENARIA

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

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - ci 120m2, 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - ci 280m2; ci suíte, 2 quartos
- R$ 150.000,00
Cód. 1016 - Centro - ci 331m2, ci suíte + 3 qtos,

. piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1022 - Centro - cl 150m2, c/4 qtos - R$
90.000,00
Cód. 1024 - Centro - ci 176m2, ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m2 cl 3 qtos - R$
69.000,00 •.
·Côd. 1027 - Centro - Rua Angelo Schiochet cl
1.292,00m2, edificado cl casa de alvenaria R$
180.000,00 _

Cód, 1029 . Centro . próx. Angeloni . ci 3· quartos
· R$ 80.000,00
Cód. 1072 . Amizade· ci 200m2, ci suíte, 2 quartos,
terreno cl 1.140m2 - R$ 130.000,00
Cód. 1073· Amizade - casa nova cl 150m2, suíte
+ 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 1076 - Champagnat . ci 303,00m2, suíte + 3
quartos, dep. empregada, salas conjugadas - R$
75.000,00 + financiamento
Cód. 1128 - cl 15Qm2, ·cl suíte + 2 qtos - R$ .

80.000,00
Cód. 1131 . Centenário - cl 140m2, 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1175· ci 205m2• suíte, + 2 qtos, terreno ci
1.220,00 - R$ 85.000,00
Cód. 1177 - Czerniewicz - ci 170m2, sobrado novo

cl suíte + 2 quartos· R$ 88.000,00
Cód. 1200 . Figueira - ci 100m2, ci 3 qtos, cozinha
mobiliada· R$ 45.000,00 .

Cód, 1201 - Figueira - casa mista cl 3 qtos - R$
20.000,00
Cód, 1212 • Jaraguá Esquerdo· cl 90m2, ci 3 qtos
· R$ 32.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasília - ci 230m2, 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 ci 156m2• 4 qtos, 2 bwcs .

R$ 60.000,00
Cód, 1352 - Vila Nova - .cl 376m2, cl suíte, 2 qtos,
piscina· R$ 240.000,00
Cód. 1356 - Vila Nova - c/246m2, c/ 4 quartos -

R$ 65.000,00
'

Cód. 1985 - Guaramirim - 3 qtos, 2 bwc, terreno
com 1.250m2 - R$ 90.000,00
Cód, 1984 - Corupá . ci 298m2, 'Ci suíte + 2 qtos
• R$ 115.000,00

CASAS MISTAS
Cód, 1986 - Guaramirim - lateral da Rua 28 de
Agosto, c/3 qtos . Terreno cl 616,87m2 • R$
60.000,00

TERRENOS
Cód. 2003 • Centro - 375m2 - R$ 50.000,00
Cód. 2007 • Centro - próx. Angeloni ci 1.020m2 •

R$ 60.000,00
Cód. 2013 . Centro· Reinaldo Rau, cl 975m2 - R$
280.000,00
Cód. 2014 - Centro - 421 m2 - R$ 25.000,00
Cód, 2072 . Amizade· 20.570m2 - R$ 150.000,00

Rua Donald Gehving, 106 -

Centro - Alvenaria cl 170m2, 3
qtos, 2 bwc. .

De: R$ 8.0 . .0.0.0,.0.0
por R$ 65 . .0.0.0,.0.0

Rua Leopoldo Manke, 55 -

Centro - Sobrado

alvenaria, cl 140m2,
suíte + 2 qtos.

De: R$ 6.0 . .0.0.0,.0.0
por R$ 53 . .0.0.0,.0.0

Rua Marina Frutuoso, 476-
Centro. Alvenaria cl 299m2,
suíte + 2 qtos.
De: R$ 83 . .0.0.0,.0.0
por R$ 72 . .0.0.0,.0.0Cód.l020

Rua Horácio Pradi, 136 -

Jaraguá Esquerdo
Alvenaria, cl 90m2, cl 3 qtos.

De: R$ 35 . .00.0,.00
por R$ 32 . .0.0.0,.0.0

SALAS COMERCIAIS

Cód, 2093 - Vila Lalau - R. Bemardo Dornbusch, cl
421 m2 - R$ 37.500,00
Cód, 2097 - Prôx. futura Prefeitura ci 1.018m2 • R$
150.000,00
Cód. 2112 - Barra - ci 300m2 - R$ 13.000,00 . próx.
Sup. Breithaupt

. Cód, 2113· Res. Satler- Barraci346,62m2ci asfalto- R$
10.500,00
Cód. 2118'- Res. Joaquim Girolla- Barra - ci 420m2- R$
22.500,00 ci asíaäo
Cód, 2175 - Czerniewicz· ci 1.141 ,40m2- R$25.000.00
Cód. 2216 - Jguá Esquerdo - ci 479,10m' -.R$ 27.000,00
Cód. 2231· Rod. João Lucia da Costa - ci 1.350m'- R$
20.000,00
Cód. 2252 - Nova Brasília - ci 350m' - R$ 32.000,00
Cód, 2446· Estrada Nova - ci 1.155,00m2• R$ 24.500,00 .

Côd.2271 . Vila Maba - próx. Prefeitura atual- ci496,80m'
- R$ 13.000,00
Cód. 2291 - Vila Lalau - ci 600,60m' - R$ 35.000,00
Cód. 2292 - R, Waldemar Grubba - próx. Met. Trapp cl
409,50m'· R$ 50.000,00 .

Cód. 2357: Vila Nova - cl 355,00m' - R$ 11.700,00
Cód, 2358· Vila Nova - cl 338m' - R$ 29.000,00
Cód, 2359 - Vila Nova - (próx. a Igreja) cl 1.000,00m''<f1$
58.000,00
Côd. 2373 - Vila Rau - c/350m' - R$13.000,OO
Cód. 2374· Vila Rau - ci337m2- R$13.500,OO acerta parco
Cód, 2456 - Três Rios do Sul- área de 2.500,OOm' - R$

25.000,00 _

Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de (\gosto cl 445m'
Entradade R$15.000,oo+ 12 vezesde R$1.0DO,OO
Cód. 2982 - Rod. SC·413.- Km 10 - cl 49.872,OOm'· R$
40.000,00 c
Cód. 2986 - Guararnrrirn - Estrada Rio da Prata c/

135.000,OOm' - R$ 50.000,00

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

garagens. Entrega p/ 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· Centro Comercial
ci 7 salas - R$ 350.000,00
Cód. 4020 - Centro - Térrea c/117m2 - R$ 90.000,00-
Aceita casa até R$ 50.000,00
Cód.4041 - Edl Dâmarys - rua Roberto Ziemann -- apróx.
100m', com 1 bwc- R$ 35.000,00

CHÁCARAS
Cód. 4203· Nereu Rarnos cl 120.000,OOm' - casa alv. cl

60,OOmts- 2 Kmsda BR-280- R$ 35.000,00

TELEFONES
Centro, Jaraguá Esquerdo (Prefixos 370 e 376), milhar8000

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 601 - Casa alvenaria, ideal para fins comerciais
Próx. Hospital Jaraguá - R$ 1.500,00
Cód, 603· Casa alvenaria com 1 qtó - Vila Lenzi - R$

15O,QO
Cód. 605 - Casa de alv. cl 18 cômodos - ideal para fins
comerciais - Próx. Angeloni - R$ 650,00
Cód. 607 - Casa alv. ci 2 quartos, 2 bwc's - fundosWeg II

-R$350,00
Cód. 610 - Casa c/3 cômodos - próx. Prefeitura - R$

130,00
Cód. 612 . Casa madeira cl 3 quartos - Próx. Angeloni - R$
220,00
Cód. 613 - Casa mista cl 3 quartos- Próx. Malwee - R$

250,00
Cód. 614·Casade alvenaria cl 3 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,OO
Cód. 617 - Quitinete cl 1 qto - Prox. Breithaupt da Rua

Reinaldo Rau - R$ 200,00
Cód. 623 - Apto. cl 2 qtos -dep. Empregada no Res. Vaira
- R$350,OO
Cád. 627 - Apartamento ci 2 quartos - Res. Maquilú - RS

250,00
Cód. 6.32 - Apto, cl 3 quartos - início do Jaraguá Esquerdo
- R$300,00
Cód. 634 - Apto ci2 qtos-s dep. Empregada no Ed. Jaraguá
- R$300,00

.

Cód. 635 - Krtinetes no Ed. Marquardt, a partirde R$180,OO
Cód 644 - Apto ci 3 qtos- próx. Arroz Urbano - R$ 350,00

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

180,00
.

CÓd. 660 . Sala comI. ci 30m' - estacionamento própria
- Center Foca- R$ 300,00
Cód. 683 - Salas corni ci 50m2 na R. Jorge Lacerda, a

partir de R$ 180,00 -

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

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS
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LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - À 100m da Av. Mal. Deodoro, com
vista do centro da cidade. Terreno com aprox. 2.500,OOm2, com
casa nova em alvenaria com aproximadamente 500,OOm2, contendo,
linda área de jardim, com ptscine, campo de futebol suíço, árvores
frutíferas. Casa com 3 suítes grandes, 1 quarto de hóspede, atelier,
3 salas/ambientes sociais, varandas, copa, cozinha, despensa,
dependência completa de empregada, lavanderia, salão de jogos,
adega, escritório, garagens e churrasqueira.

Preço: R$ 550.000,00 - Aceita até 50% em imoveis

CRECI934-J

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

Rua Padre Francken, 253

Engetee VENDE
de de .eut6

Ehgetec

CENTRO - Rua Florianópolis, 242, localizada à BOm do Sindicato do
Comércio e a 150m da Av. MarechalOeodoro, com excelente vista do centro
da cidade. Contendo 2 salas, 1 suíte + 2 quartos + dep. de empregada, copa,
cozinha, lavanderia, garagem e piscina. R$ 100.000,00

PRÓXIMO CHAMPAGNAT - Rua Guanabara, 374, casa em alvenaria,
203,OOm2, com suíte + 3 atos, demais dependências e excelente
churrasqueira, garagem para 2 carros.

Entrada R$ 50.000,00 e saldo financiado
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APTOS
EM

,.,

CONSTRUÇAO

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 de condomínio de

construção de R$ 814,70
- Apto nQ 1001 e 1101 - suíte +

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

parcelas de condomínio de

constução de R$ 1.252,78
- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de: Entrada R$
20.713,60 e parcelas de R$

518,71.

Residencial Amaranthus Rua
Adolfo Sacari - Lateral da Rua

Amazonas ISCAR)
- Apto nQ 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.

Residencial Don Lorenzo
Rua Marina Frutuoso esq.
com Rua LeopoldoMalheiro

- Apto. tipo 4, c/ 1 suíte + 2

qtos ou 1 suíte + 1 qto e

demais dep., todos têm

sacadac/ churrasqueira. En!.
a partir de R$ 22.521,06 +

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

Condomínio Residencial

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

- Apto (tipo 2).cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
. de garagem - Entrada de R$
30.398,55 e assumir parcelas
de condomínio de construção
de 1,817 Cub's (839,65).

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco·
- Apto. nQ 202, cl. 153,46m2 (cl
:2 vagas de garagem) - Entrada

de 27,15 Cub's (R$ 12.546,29)
- Apto nQ 501, cl 155,02m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada de

28,88 Cub's (R$ 13.345,74)
- Apto Duplex, nQ 604, cl 263m2

(c/2 vagas de garagem) -

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

até final de obra.

Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo

Schiochet:

Apto 604 e 303 - cl 214m2 -

suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira, dep. empregada,
2 garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total incluindo

.

acabamento diferenciado - R$
125.000,00

Residencial Amaryllis, Vila
NOva - Aptos novos com

sacada, churrasqueira, 1 vaga
de garagem - suíte + 1 quarto e

demais dep., R$ 56.000,00 -

suíte + 2 quartos e cernais 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

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

...
--

Sobrado em alvenaria cl

120,00m2 • terreno cl 900m2•
Loteamento Versailhes - R$

85.000.00

Casa em alvenaria cl 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 ci 21 Dm',
Água Verde - R$ 120.000,00

Apto cl 2 quartos
e demais dep. -

RuaMarina
Frutuoso 909 -

Centro - R$
53.000,00

TERRENOS
Terreno cl 43.689,00m2 - Rua

Joinville, próx. Persianas Engler
- Terreno cl área de 22.892,00rp2 .

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.
Emmendôerfer, próx. ao Colégio
Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada.
- 2 terrenos cl área total de 804,00m2
· Lateral da R. Bertha Weege, em

frente Colégio Antônio E. Ayroso -

R$ 7.000,00 (cada um)
- Terreno cl 450,00m2 . Loteamento
Versailhes - R$ 15.000,00
· Terreno cl 350,00m2 - R. Lateral da
JoséT, Ribeiro· Próx. Tubos Mohr· R$
10.500,00
- Terrenoc!21.000,00m2• Barrado Rio
Molha, a 500 metros da gruta - R$
25.000,00

.

- Terrenoc!364,00m2• R. Erich Sprung
· Vila Rau - R$ 15.000,00
· Lote de esquina c! 510,00m2 • Lot.

Henascença- 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 - Vila Centenário (esquina)
- R$ 15.000,00 cada
- Terreno c! 378,00m2 - Rua Celestino

Depiné, Lot. Champagnat
- Terreno cl 630,00m2 - Rua .Joinville,
em frente ao Líder Club - R$.
75.000,00 à vista, troca por outro
imóvel ou área construida
· Terreno cl 497,68m2• Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo·
R$ 16.000,00
- Terreno cl 780,00m2 • condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

R$ 35.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

'- Apto.c! 3 quartos e demais dep. - Rua
Guilherme Wackehagen - Ed. Vila
Nova.

.

- Apto. cl surte + 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. - Hua Eleonora Satler Pradi, 307
- Ed. Antúrio
- Apto. c! 2 qtos e demais dep. - Rua

.

Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster

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

-

- Apto c! 2 quartos e demais dep. - Rua
25 de Julho, 170, (perto Posto Mime)
- Vila Nova .

- Apto no Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. c! Ângelo Schiechet, c!
suite + 2 quartos, dep. empregada e

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

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

Ângelo Torinelli, Vila Nova (1 ª

locação), com suite + 2 quartos e

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

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"'1 - SALA "'103 - FONE: 37 .... -88"14
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Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

terreno cl 435m2 - R$ 52.000,00

João Pessoa c!343m2 - c! escritura - próx. colégio!
ônibus - ao lado Recr. João Pessoa - R$ 12.000,00
ou R$ 5.000,00 sinal e saldo em 12x.

Ed. Juliana - Centro - cl 140m2 - suíte + 2 dorm.
- sacada - próx. Shopping - R$ 52.000,00

ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

31NI36
CASAS DE ALVENARIA

Ref. 1240· centro- sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS 160.000,00· Parcela
Ref. 1319 - Vila.Nova - c/256m2 -1 suite + 3 corm., 3 salas,
plscina- FIS 95.000,00
Ret. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 darm. próx. ao Theilacker
· RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx, Acaraí· c/260m2-1 suíte + 2 dorm. - RS
130.000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz - c/234m2 - sobrado comercial e
residencial- RS 85.000,00
ReI. 1406· Vieiras· cl 124m'- RS 23.500,00+ linanc. RS
103,00 p/ mês ·19 anos (5.0.11.400,00).
ReI. 1423· Czemiewicz· cl 124m' . 3 donn.. RS 25.000,00
«financ.
ReI. 1430· W. Rau . c/160m'· Lto. Renascença- RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00 ·14 anos
ReI. 1433· Amizade· cl 170m' . 3 dorm .. RS 40.000,00 +'

finane. - 8 anos RS 109;00
Ref. 1434 - Amizade - Lot. Champagnat - c/240m2 -1 surte
+ 2 dorm .. RS 82.000,00 + linanc.RS 1.300,00·8 anos.

Ref. 1453 - Nova Brasília - c/260m2 - c/ piscina - 3 dorm.
+ 1 suíte- RS 105.000,00
ReI. 1455· Tila Schuber- e/l00mLlsuite + 2 donn.· RS
16.000,00
ReI. 1467 -Joäo Pessoa ·cl140m'· 3 dorrn.. RS57.000,OO
ReI. 1469· Amizade· c/100m'· 1 suite. 2 dorm.· RS
27.000,00 .

ReI. 1472· Jguá Esquerdo· c/141m'· 3 dorm.· RS

35.000,00 + financ. CEF . 8 anos- RS 225,00· (S.o. RS
14.800.00).
ReI. 1474· Centro· c/268m'· 1 suite + 2 dorm .. RS

150.000,00
Ref. 1489 - Czerniewicz - c/104m2 - 2 dorm. - terreno cl
596m'· RS 35.000,00
Ret. 1491 - Estrada Nova- próx. Rodeio - c/70m2 (em
construção)· 3 dorm.· R$ 13.000.00
Ref.1494 - W. Rau - xi 141,39m2. suíte + 2 dorm. - RS

70.000,00
Ref. 1496· Rio Molha - 1 casa c/80m2 + 1 casa c/63m2
· terreno cl 45.333m' . RS 58.000,00
ReI. 1497· Vila Rau . c/100m'· 1 suite. 2 dorm, . RS
9.000,00 + linanc. HSBC· RS 374,00·20 anos

Rel.1S05· Centro . cl 260m'· suite + 3donn:· RS83.000,OO
ReI. 1513· Jguá Esquerdo· cl209mL 5 donn., 2 bwc. dep.
emprego c/ bwc - RS 24.000,00 + financ. RS 311 ,00 - 12 anos
ReI. 1516· Jguá Esquerdo· c/180m'· 3 dorm.· RS

30.000,00 _

Ref. 1517 - Amizade - cl 230m2- 3 dorm. - terreno c/420m2
· RS 18.500,00 + finane.
ReI. 1522 - Czerniewicz - C/203,92m2 - 2 suítes- 2 dorm.
· RS 140.000,00
Re1.1524· Vila Nova- cl221m'· 5donn.· 2 bwc- RS65.000,OO
Rel.1531·Amizade·cll60m'·suite+2donn.· RS95.000,OO
ReI. 1534· Vila Lenzi· c/ 85m'· 3 dorm.· RS 32.000,00
Ref. 1535 -Ilha da Figueira - c/248m2 - 1 suítes + 2 dorm.
· terreno cll.200m' . RS 110.000,00
ReI. 1543· Vila Lenzt- clSOm'· 3 dorm .. RS 11.000,00 +

finane.
Ref. 1544 - Vila Lalau - ci 115m2 - 3 dorm., terrenoc/490m2
· RS 55.000,00
Ref. 1547 - Czerniewicz . c/120m2 - suíte + 2 dorrn, -

terreno cl 435m' . RS 55'.000,00
Ref. 1548 - Rua Joinville (lateral) - c/98m2. terreno cl

525m' . RS 40.000,00
ReI. 1551 . Barra cl58m'· Lto. Ouro Verde- RS 19.000,00
ReI. 1552 . Amizade· Lto. Champagnat· sobrado (em
eonst.) cl 200m' . 2 suites + 2 dorm.· RS 145.000,00
Ref. 1554 - Vila Lalau - c/180m2 - 5 dorm., 3 bwc, terreno
c/420m' . R$ 55.000,00
Rel.l&56·lIha da Rgueira·cl90m'· 3donn.· RS25.000,OO
ReI. 1 ;57 . Vila Rau- cz söme . 3 dorm .. terreno cl 845m'
· RS 22.000,00 + linanc. 21 anos- RS 143,00
ReI.1563· VilaNova·cll4Om'·suite+2donn. ·RS75.000,OO
Ref. 1565 - Centro- cl 239, 19m2 - 3 dorm .. 2 bwe, terreno
cl 560m' . RS 160.000,00
Ref. 1566 - Centenárío- sobrado c/350m2 - suíte + 2 dorm.
· RS 100.000.00
Ref. 1568 - Centro - cl 140m2• 4 dorm. - 2 bwc - terreno cl
558m'· RS105.000,OO
ReI. 1580· São Luiz e/l�Om' . 3 dorm .. RS 30.000,00
Ref. '1584 - Czerniewicz c/127m2 - suíte + 2 dorrn, - terreno

c/445.50m'· Lto. Blumengarten· RS 70.000,00
Ref.1587- Vila Lenzidl49m2. suíte+2 dorm. - RSSO.OOO,OO
ReI. 1591 . Vila Lenzi c/üome- 3 dorm .. RS 15.000,00 +

linanc. RS 202,00 prm.
ReI. 1592· Ilha da Figueira· cl112m'· 3 dorm., 2 bwe,
terreno C/400m2, UO. Bruns - R$ 59.000,00
Ref. 1593· Vila Rau - c/221m2- 4 dcrm., terreno c/ssorrs.
gar. p/4 carros- RS 60.000,00
Hef. 1594 - Amizade c/120m2 - suíte + 2 dorm. - terreno c/
385m'· RS 58.000,00

. LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A - 62 - Ed. üãrnarvs- c/110m2 - Czerniewicz - em

frente Posto Saúde, suíte + 2 dorm. - RS 330,00
Ref. A - 65 - Ed. Klein - Centro - R. Barão do Rio Branco,
411 . c/135m'· suite + 2 dorm.· RS 480,00

�
Ref. B - 66 - Casa alv. c/70m2 - Centenário - 2 dorm - RS

250,00
Ref. 8 - 68 - Casa mista cl 84m2 - Centro - R. Heleodoro

Borges· 3 dorm.: RS 280,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C - 6 - Centro Médico Odontológico - Centro - cl 70m2
: RS 380,00

APARTAMENTO

Sala comi cl 61 m2 - Centro - Ed. Chiodini -

ótimo pl consultóriolescritório - R$ 28.000,00
��..��.,��

Ret. 4080 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - 1 suíte + 1 dorrn.
. RS 40.000,00
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 sufte + 2 dorm. - Czerniewicz
. e/l 03.95m'· RS 48.000,00
ReI. 4101 . Ed. verone- 2 donn .. Czemiewicz· RS 35.000,00

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
ReI. 4106· Ed. Juliana· Centro·l suite+2 donn.. RS52.000,OO
Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi - c/147m2
·3 dorm .. RS 48.000,00
Ref. 4110· Aptos. e/1 suüe + 2 dorm. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro • saldo a combinar).
Ref. 4114 - Ed. Hortêneia - Nova Brasília - cl 142m2- 3
dorm.· RS 58.000,00

•

ReI. 4118· Ed. Maguilú· centro- cl74m'- 2 dorm. RS
15.000,00 + linanc. 11 anos· RS 440,00· (S.O. RS
27.000,00)
ReI. 4119· Ed. Carvalho- centro- c/198m'- 5' andar-
2 garagens· RS 105.000,00 (mobiliado)
ReI. 4126· Ed. Amizade- Amizade· 3 donn.· RS 15.000,00
+ linanc. CEF 15 anos RS 370,00· (S.O. RS 28.000,00)
Ref. 4127 - Ed. Dârnarys - Caemlewicz . cl 110m2 -s�íte
+ 2 dorm.· 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 bwç- RS 55.000,00
ReI. 4141 . Ed. Mathedi . Nova aresüla . 3 dorm .. RS
37.000,00
ReI. 4144· Ed. Vila Nova e/89m'· 3 dorm.· RS 20.000,00
+ finane. RS 540,00 - 10 anos

Ref. 4146 . Ed. Andréa - Czerniewicz - eIl 02m2 - suíte +

2 dorm .. RS 20.000,00 + linanc. RS 350,00 p/ mês
ReI. 4155· Éd. Maguillu· Centro- c/63m'- 2 dorrn.. RS
33.000,00

SALASCOMERCIAISIOlITROS:
Ref. 3023 - Estrada Garibaldi - ehâcara cl 184.800m2 -

casa alv. - água correnle - pastagem - renehe - a 13km do

centro· RS 75.000,00 .

Ref. 3024 - Chácara cl 40.000m2• Corupá - casa. rancho,
pastaçens- RS 18.000,00
ReI. 5015· Sala comi c/61m'· Centro· Ed. Chiodini·

Calçadão- RS 28.000,00
ReI. 5017· Sala comi c/29m'· Vila Nova· Cond. Ed.
Alberto Marangoni . RS 12.000,00
ReI. 7008 ·,Estrada Nova- 1 galpão (inacabado) cl 320m'
+ 1 galpão (pronto) cl 200m' . RS 25.000,00
Ref. 7010 - Galpão alv. e/144mL semi acabado - Nereu

Ramos- RS 15.000,00

PRAIASEOUTRASPRA AS:
ReI. 2030· cl 288m' . São Francisco do Sul .. RS 6.500,00
Ref. 2038 - Penha - Terreno e/S.257m2 -!lo lado do Bete
Carrero- RS 20.000,00
Rel.2163 . Enseada- cl 312.50m'- RS 7.000,00
ReI. 2185· Barra Velha· cl 280m2. RS4.000,OO (parcela)
Ref. 4133· Florianópolis - Edif. Res.Itambé - apto c/60m2
· c/ mobilia- RS 38.000,00
Ref. 4140 - Ed. Caprisorrento - Praia Itapema - c/50m2-
semi-rnobtltado- RS 16.000,00

CASAMISTA
ReI. 1549· João pessoa- cl116m'· 3 dorm .. RS 27.000,00
Àel. 1574· Rio Molha- cl 86m'· 2 dorm.· RS 10.000,00
Ref. 1589· Santa Luzia - ci 3 dorm. - terreno r::J 450m2 - RS

11.000,00
Ref. 1595 - Czerniewicz - d 130m2- 3 dorm. - RS42.000,OO

TERRENOS
ReI. 2130· C/1.940m'· Vila Lenzi- RS 90.000.00
ReI. 2147 . 7.805m' . centro . Próx. Kolhach . RS
195.000,00
ReI. 2150· cl 450m' . Em Irente ao Salão Amizade· RS
7.000 + 12 x RS 584,00 r

ReI. 2155: e/618.30m'· Lot. Sto. Àntônio- Nereu- RS
9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
ReI. 2192 . cl4.658m2. João Pessoa· RS 50.000,00 + 50

meses de RS 1.207,00
ReI. 2199 - c/729m2 - Trevo Weg II . Rua Joinville - Lugar
alto. plano- RS 38.000,00 saldo parcela até 24x

ReI. 2213· e/450m2. Schroeder I· RS 5.000,00
ReI. 2214· cl 562m' ·lIha da Figueira· RS 8.000,00
ReI. 2218· e/688.50m'· Lto, Sto. Antonio· RS 9.000,00
ReI. 2221 . e/569.68m' . Centro- RS 25.000,00
ReI. 2224 . c/392m'· Lot. Centenário- RS 18.000,00
Ret. 2228 - cl 500m2 - Nova Brasília - próx. MóveisGomes
· RS 53.000,00

.

ReI. 2232 . cl 450m' . Schroeder . RS 3.000,00
ReI. 2237 - ci 439m2 - Uo. Centenário - RS 7.000,00 + financ.
ReI. 2238· cl2.598.75m2. Três Rios do sor- RS 25.'000,00
ReI. 2242· cl471.96m'· Vila Nova' RS 25.000,00
Ref. 2246 - cl 465m2 -Ilha da Fiqueira- Lto.Piazera 1- RS
9.000,00
ReI. 2247 . cl604mLilha da Figueira· RS 15.000,00
ReI. 2248· cl2.475m2. Vila t.enzt . RS 17.000,00
ReI. 2250· cl 319m2. Amizade· RS 10.000,00
Ref. 2252 - cl 400m2 -Ilha da Figueira - em frente Indumak
· RS19.000,OO
ReI. 2253 . e/448m'· São Luis· Lto. Imperador· RS
10.000,00

. .

Ref. 2254 - c/450m2 - Chico de Paula - próx. Menegotti
lndustriaí - RS 5.000,00
Ref. 2257 - cl 3.500m2 • Barra - próx. Seminário - RS
125.000,00

.

ReI. 2260· cl816m'· Vila Nova- RS 55.000,00
Ret. 2268 - cl 900m2 - Centro, pronto para construir -

Schroeder- RS 12.000,00
ReI. 2273 . cl 343m' . João Pessoa- Lto ltapocuzinho- RS
12.000,00
Ref. 2274 - c/355m2 - Jguá Esquerdo - c/ casa alv. até laje
· RS 17.000,00
ReI. 2275· c/576,36m2. Vila Lenz!- Lto. Piermann I· RS
20.000,00
ReI. 2277· cl581 ,85m'- Vila Rau· R. Erwino Menegotti
· RS 25.000,00

Ed. Mathedi - João Planicheck - 3 dorm. - pisomadeira
- garag. - portão eletr. - informe - R$ 37.000,00

Ed. Vila Nova - cl 90m2 - 3 dorm. - 1 bwc -

R$38.000,00

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

Ed. Andréa - Czerniewicz - suíte + 2 dorm .

- sacada - R$ 20.000,00 + financ.
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Vende-se casa com 3 dormitórios, garagem e demais dependências, com
sala comercial anexa.

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

Telefone: 371-2153

,CORREIO DO POVO -Anunciejá,370-S649
, '

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO:

APARTAM E NTO 501

VENDE-SE

APARTAMENTO COM 306,71 m2

• Suíte Masterc/ banheira de hidromassagem
• Dois Quartos
• BWCSocial
• . Sala Estar/Jantar
• Lavabo
• Sacada com Churrasqueira
• Cozinha
• BWC de serviço
• Dependência de empregada
• Lavanderia
• Duas Vagas de garagens
• box para bicicletas e armários individuais na

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de corn.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca,
• Churrcsquelro coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque
• Circuito interno deN com câmara na

portaria
• Iluminação de hall social e garagem com

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

• R$ 112,000,00 (para compra em dezembro) pagos em 8 parcelas corrigidos pelo CUB
• Saldo de 3,65Cubs/rnés com previsão de 6 pagamentos à partir de Janeiro/2000,
• Acabamentos internos por conta do cliente,

VENDAS:

Oxx47·371 ..8814
CREC11873-J

R.EPlTÁCIOPESSOA,421-SALA1 03-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC
.

Vende-se equipamento para restaurante e
�

lanchonete, completo. Aceita-se carro no negócio.
Tratar pelo telefone 975-2364comAli.

Vendo casa nova, bairroÀmizade, lot. Behling,
120m2 - RS 58.000,00.

Trotar pelo telefone 372-3922 comWalter.

Vende-se frtulo doClubeAtlético BGJependi. ValorRS
500,00. Tratarpelo telefone 975-2574.

Vende-se título patrimonial do Beira Rio. Valor RS
500 ,00. Tratarpelo telefon� 371-7070.

Vende-se terreno auto padröoCond. Azaléia, cl
180m2. Area nobre. Preço de barbada

RS 29.000,00. Tratar pelotelefone 371-7070
-

ORAÇAO A SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19.

Se você está com algum PROBLEMA DE DIFíCil SOlUÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça
esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos negócios que demandam Pronta Solução e cuja
invocação nunca é tardia.

.

Oração - Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor
Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero. V;os que sois um Santo Guerreiro. Vós que
sois 'O Santo dos aflitos. vós que sois o Santo dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas

urgentes, proteja-me, ajuda-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido. "Fazer o
pedido". Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja-me de todos que possam
me prejudicar, proteja a minha familia, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a

tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que
tem fé. Muito Obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da Cruz.

Mandei imprimir um milh,eiro em agradecimento e para propagaros benefícios do grande Santo Expedito.
Mande você também imprimir imediatamente após o pedido.

Graça alvançada L.L.G.

ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU
Dia do Santo: 28 de outubro

Oração - São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus! O nome de Judas tsearíoíes,
o traidor de Jesus, foi causa de que fosseis esquecido por muitos, mas a igreja: nos honra e invoca por
todo o mundo como patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio. Rogai por mim que
estou tão desolado. Eu vos impleto, fazei uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato, onde
o socorro desapareceu quase por completo. Assistime nesta grande necessidade, para que eu possa
receber as consolações e o auxílio do Céu em todas as minhas precisões, atribuições e sofrimentos. São

Judas Tadeu, alcançai-me a graça que necessito para que eu possa louvar a Deus convosco, Eu vos

prometo é BendITO São Judas Tadeu, lembra-me sempre deste grand" favor e nunca deixa de vos louvar

e honrar com o meu especial e poderoso patrono e fazer tudo que estiver ao meu alcance para espalhar
a vossa devoção por toda a parte. São Judas Tadeu Rogai por nós, Graça Alcançada a L.L.G.

BONS NEGÓCIOS PARA DEZ/99
*

Apto, 202 - Ed. Barão do R, Branco - 3 quartos
""""""""""""""""" ""'," ""'" "'" R$ 55.000,00
*

Apto, 31 - Conj, Resid, Maguillu - 3 quartos
"""""""""""""""'" i"""""""""" 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 - toteomento Centenário - 462,OOm2
"""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''' ',"" 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.EPITÁClOPESSOA,421-SALA1 03-ÇENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

1II1II1
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VEíCI..JLOS NOVOS
E USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132 Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1999

Mais brasileira do que nunca
Desde, que iniciou a

produçâo da
Mitsubishi L200, em
setembro do ano

passado, sendo já
vendidas 2,8 mil
unidades, a MMC
Automotores do

Brasil, proprietária da

fábrica, sabia a.

importância em

adequar o veículo ao

seu preço, mudando
em termos de
conforto e visual, mas
mantendo a mesma

identidade de força, A
mais cara, inclusive,
decorre da aplicação
de um novo grupo'
ótico, que se aproveita
do mesmo molde do

conjunto anterior, mas
se divide em faróis

duplos, redondos, que

Dois amortecedores foram colocados em cada roda para conter melhor as oscilações

incorporam luzes
auxiliares, Na traseira,
houve uma limpeza de

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA ..

Atendemos linha geral:'

..� t::2J fjBfi.JB

11����'
Telefone: (047) 376-0251

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

reentrâncias e frisos versão CL, o jogo de caracterizam a L200

que procuraram deixar oito amortecedores brasileira, A suspensão
sua aparência mais também pode ser

.

e a transmissão 4x4 são

limpa. A proposta da instalado, mas co� irretocáveis. Omotor
Mitsubishi foi de uma regulagem mais turbodiesel de 87 cv
abandonar o estilo firme chamada hea vy parece insuficiente
truck para estrear um duty, típica para

.

para a L200, mas o
desenho esporte trabalhos pesados. preço é o maior
utilitário. Dividida nas Painel com novo problema, na versão
versões CL e CLS, a grafismo, estribos CL o preço é de R$ 40,8
opção mais cara faz a laterais e comandos mil. O consumo é
estréia de um sistema . internos razoável, na cidade faz
de suspensão composto redesenhados, pneus 8,4 km/l e na estrada
por dois amortecedores mais largos (255/75 12,7 km/I, a
por roda, capazes de R15), presença de velocidade máxima
conter melhor as altímetro, bússola e atingida foi de 137
oscilações do piso e inclinômetro no km/h e faz de O a 100

'ampliar barbaramente console e uma série de km/h em 18,2
o conforto. Para a outras novidades ainda segundos.

Revendedor exclusivo

Ag'ora, você liga e o Posto Mime
entrega água onde você quiser

.2t � II
'�F�

úW+\1Illi
.'
Água leve e na hual II

............ �e segunda à ������.�as 7:30� .. �S. .. ��_:���.. :.. s.�_����.� .. ��.s.._!��_�� .. ��_.��2..���.�_� . c�;���i;.����������.
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VOLKSWAGEN

Vende-se Parati, ano 94,
azul marinho, pneus

novos, carro muito bonito.
Valor R$ 8.000,00.

Contato: 371-7494 com

Alexandre.

'Vende-se Fusca, motor
1500, valor R$ 1.500,00.
Tratar:975-2364 com Ari.

Vende-se Fusca 1300, cor
azul, gasolina, ano 68.

Tratar: 370-7166.

Vende-se Brasília, ano 77,
marrom, gasolina. Tratar:

370-7166.

MOTOS

Vende-se Honda Bis, .

modelo 2000 (Okm),
partida elétrica, cor azul.
Entrada de R$ 1.800,00 e

assumir 16 parcelas de
R$ 119,30 (Consórcio
R,egata). Tratar: 372-
11'25 ou 973-9032.

Vende-se Nissan Máxima

V6, completa, a'no 91,
preta. Tratar: 370-2022.

Não )

fique
sonhando
acordado...

LEIA - LIGUE -

'.

ANUNCIE-

Fone/Fax:

370-7919

370-8654

370-7944

l'
I

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
FORD
VEíCULO ANO COR COMB
Fiesta 1.0 98/98 Vermelha gasolina
RangerSTX 96/97 Vermelha gasolina VECTRA GLS BAIXA KM 99 BRANCO

Fiesta CLX 96/96 Prata gasolina GOLMI 99 PRATA
Escort 1.8i GL 96/96 Vermelha gasolina
Fiesta CLX 96/96 Cinza gasolina GOL 4 PORTAS COMPLETO 98 AZUL

Versailles 2.0i GL 95/95 Verde gasolina PARATI COMPLETA 98 AZUL

PampaL 95/95 Vermelha álcool GOL MI PLUS 97 PRATA
Verona 2.0i Ghia 94/95 Bege gasolina
Verona LX

'
.

91/92 Dourada álcool PALIO ED 97 BRANCO

BelinaGLX 88/89 Cinza álcool PALIO ED 97 AZUL

Belina L 88i88 Prata álcool TEMPRA IE COMPLETO 96 BRANCO
Pampa 90/90 Cinza álcool
Corcelll 82/83 Branca álcool SANTANA 2000 COMPLETO 96 BRANCO

Corcelll 78/79 Azul gasolina PEUGEOT 406 SR COMPLETO 95 VERMELHO

Jeep 62/62 Azul gasolina GOL 1000 95 BRANCO
GM
Kadett GL 96/96

.

Preta gasolina
UNO E;LX 41' 94 BRANCO

Opala comodoro 86/86 Dourada gasolina ESCORT HOBBY 94 PRATA

Monza Hatch SUE 82/83 Bege gasolina KADETT 93 PRATA
VW
GolCli 1.8 96/96 Prata gasolina

MONZA 93 AZUL

Goi plus 96/96 Preta gasolina SUPREMA CD COMPLETíSSIMA' 93 PRATA

Logus GL 93/94 Bege álcool SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA
Parati GLS 89/89 Prata álcool

PARATI CL 1.8
Brasília 77/77 Marron gasolina 92 BEGE

Fusca 1300 68/68 Azul gasolina APOLO GL 91 GRAFITE

Rua Walter Marquardt, 1.855 GOL GL 1.8 90 BEGE

Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166 VERONAGLX 90 VERDE

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

Compre
GOL 87 BRANCO

sua CHEVETTE 87 BRANCO

.,_ ..
PRÊMIOCS 86 BEGE

moto
fi} FUSCA 76 BRANCO

com NISSAN MÁXIMA V6COMPLETA 91 PRETO

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

0l@,fiXas@" D�
de combustível

fIIII!!I' Retlata
RONDA Motos'
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

L/i?(f))/][}/l-ru(f))
\hdculos

370-2022

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

'SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES
-...

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

o
n 1"-11-'r\-'L2
/1111-=

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

Fone: Jaraguá do Sul - SC

OFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

M'A R I
Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600 cI

Jaraguá do Sul - sc

tlU'"t:IID 2. IID••
372-321,0 I 975-0109



JARAGUÁ DO SUL, 11 DE DEZEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO
II

VEíCULOS - 3 I

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

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

EMMENOÖRFER Com. de Veículos I�-
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As novidades' na linha Porsche

I
o F ic I N A D E L A T o A R I A E P I N T U R A

APorscheAG
comercializará a versão

especial "Millenium" do
911 Carrera. Serão
vendidas apenas 911
unidades especiais,
dotadas de máximo luxo
e sofisticação de

equipamentos, sendo
que a cor do veículo será

.

violeta metalizado. Seu

propulsor, semelhante ao

do Porsche Carrera 4, de
seis cilindros contrapostos
e 3,4litros, desenvolve 300
cv de potência. O modelo
vem equipado com teto

solar, pára-brisas dianteiro
e traseiro e faróis Litronic,
com ajuste dinâmico da
luz. As saídas do escape
têm diâmetro maior do

que o habitual e são de

aço inoxidável cromado.
Outro detalhe que
evidencia a sofisticação
são os bancos acionados
eletricamente e dotados

de memória. O cupê

poderá ser encontrado
com duas opções de

. câmbio: manual ou

automático seqüencial
Tiptronic. Outro
lançamento da Porsche

que deve abalar o
mercado automobilístico
é da sua esporte
utilitária, que já se

encontra em testes na

Europa. Quando tudo
estiver acertado, serão
produzidas duas
utilitárias em versões

distintas: a primeira, com
linhas estéticas do
Porsche911, tem como

codinome a sigla EI; a
segunda, que lembra um

pouco o VW Passat,
recebeu a nomenclatura

provisória MAC. A
Porsche e a Volkswagen
firmaram um contrato

para produzir a linha
. esporte utilitária das

empresas, sendo que são

de estilos diferentes.

Porsche
lança uma

série espe
cial com

produção
de 911
unidades

NOVIDADES
Novo Clio Sport

Apresentado comoprotôtiponoSalão do
Automóvel deParis em 1998,essa versão

doClioIIpassou a seralvo demuita

polêmica. O lançamento em série foi
coiitirmedo e depois desmentidopela
Renault. Agorà aReneultcontirmou a

produção em serie Iimitsdsdo ClioSport
V-624� osprimeirosmodelos começarão a

serproduzidosno segundo semestredoano
2000e tral:á ummotorcentrelde três

litros, queproduz250 c. v. depotência. .' .......... _____

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

A HUMANA URGENTE
NECESSITA DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS!

TÉCNICO AGRÍCOLA;
GARÇOM;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO(2° GRAU);
PROFESSOR DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (10GRAU);

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;

Rua Jorge Czer-nfewicz, 1245 - F'urrdos - Cx. Postal 200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091

humana@hurnaria.corn.br www.Irurrrarra.corn.br

ReI, 087 - CENTRO· Casa Alve·
naria com 180m2, terreno 774m2, na
Rua Júlio T. C, Mello, próx. à
Farmácia Barufti, com 3 quartos, 2
banheiros, garagem, demais
dependências

Certeza de Bons Negócios!
Creci 2,066-J

ReI, 073 - NEREU RAMOS: Ponto
comercial com 170m', próprio para
Lanchonete, com dependências
completas e estacionamento, na Rua
Luiz Sarti esquina com Rua André
Voltolini· R$ 40.000,00

370-7798
975-1827 ReI. 103 - BAEPENDI· Aparta-menta

com 100m', com suite + 2 quartos,
banheiro, cozinha, sala, área de

serviço, na Rua Fritz Bartei, Edilicio
Reinaldo Bartel - R$ 4.000 + flnanc,

ReI. 076 - BAEPENDI· Aparta-menta
, com 100m', com suite + 2 quartos,
banheiro, cozinha, sala, área de

serviço, na Rua Fritz Bartei, Edilicio
Reir,)oldo Bartel- R$ 12.000 + linane.
ou troca

Rua 25 de Julho 703
Vila Nova ,

Jaraguá do Sul - SC

( Horne-page:
www.premierimoveis.com.br

Vende-se Fábrica de Artefatos de Cimento

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

Valor R$ 20.000,00. Ilha da Figueira.
Tratar pelo telefone 973-5097 ou 372-0153

TERRENO PRÓx.
CaNO. 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, rio Edif. Aster,
localizado na Rua
Marina Frutuoso nº
909 (próx. Angeloni).
R$ 50.ÓOO,00 com

possibilidade de
financ. Contato pelo
telefone 371-9090

II

VENDE-SE APTO. CI 3 QUARTOS
Edifício Vitória Régia, localizado na Vila

.

Lalau (próximo à Marisol Malhas).
Apartamento com área de 111 ,77m2, 3 quar
tos, sala, cozinha, área de serviço, BWC,

vaga de garagem coberta, sacada ...

Acabamento em rnassa corrida e piso
cerâmico. Valor R$ 47'.500,00 - com

financiamento garantido pela
Caixa Econômica Federal.

Contato pelo telefone 371-1462

It

Colabore com as

entidades
beneficentes.

CP Comunidade

TerrenosCasas
ReI. 008 - FIGUEIRA· Casa de madeira
com 60m2, terreno 39.5m2, no Lot.
Divinópolis . RS 25.440

Rei, 072 - VIEIRAS· Casa mista com

120m2; terreno 1 i3.850m2, na Rua Manoel
F, da Costa . RS 35,000

Rei, 105 - VILA RAU - Casa alvenaria cl
90m' - terreno 387m', na Rua Werner
stange RS 26.500,00

Rei, 111 - CENTRO - Casa alvenaria cl
240m' . terr. 2,075m', Barão Rio
Branco - RS 240.000,00

Apartamentos
Financiados

Ótima
Localização!

Terrenos

Financiados
Rei. 110 - Rio da Luz, terreno cl 480m',
próximo Ceval RS 4,500 + ünanc,

Rei 016 - AMIZADE· 13,OOOm2 na Rua
Roberto Ziemann . RS 15P,000

Rei 090 - AMIZADE - 378m2 na Rua
Roberto Ziemann . RS 15.000

Rei 007 - GUARAMIRIM - 368,9 m2 no
Loleamento Carolina . RS 5,000

Rei 074 - NEREU RAMOS - 65,000 m2
na Rua Luiz Sarti, com Bananal· RS"
180.000

RßI 077 - NOVA BRASILlA - 392m2, na
Rua' José Emmendorfer - RS 25.000

Ref.083 - PiÇARRAS· 23,639m2 (77 ;
307m) na BR·101 - RS 30.000

Ref.084 - PiÇARRAS - 350m2 no Jardim
Sereia - RS 5.000

I

Pequena entrada + 60

prestações de

R$ 150,00

FINANCIE A COMPRA
DO SEU IMÓVEL

Dispomos do crédito'
imobiliário do
Banco HSBC

ReI 004 - RIO CERRO - 1187m2 na Rua
Pe.Aíuisio Boening . RS 10.500

Rei 062 - VILA LENZI - 3814m2 na Rua
Marcelo Barbi - RS 65,000

Consulte-nos a

respeito de
outras opções!Entrada + até 48 vezes Rei 089 - VILA NOVA - 825m" em Lateral

Rua 25 de Julh0 . R$ 25.�00



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

,

Fone: (047) 372-1594CHave

Aproveite aptos em ótima localização central,
Rua João Marcatto, próximo Posto Mimei
Reinaldo Rau com 01 e 02 qtos e dentais

dependências, condições de pagamento direto.
com a construtora.

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

CRECI612-J

VENDE

Aproveitem Aptos Edifício Mathedi 1/,
últimas unidades de 3 qtos, dentais

dependências, Rua João Planincheck -

Nova Brasília. Pagamento diretocom a

construtora

Casa alvenaria Rua José Picolli, Estrada
Nova com llvInlm', 1 suíte, 2 qtos, sala TV,
coz., copa, bwc, gar. pl 2 carros, canil,
terreno COIll 450,00m2 - R$ 38.0,00,00
entrada +parcelamento, imóvel, carro

Casa alvenaria Rua Antonio C. Ferreira com

/20,00m2, 3 qtos, demais dependências,
terreno com 380,001112, esquina, residencial

ou comercial. Valor negociável.

Casas Rua Marcelo Barbi, uma em

alvenaria COI/1 80,00, outra em madeira com

90,00m2, ótimo para investimento, R$
30.000,00 entrada + parcelamento

"DISPOMOS DI TERRINOS COMIRCIAIS, NO CINTRO DA CIDADI."

Casa de alvenaria nova - rua victor

Rozemberguer com3 qtos, detnais

dependências, terreno com 514,00/112-
R$ 40.000,00 negociável

VENDE-SE
- Lotes Residencial Miranda, após
Malwee, com 325,00m2 (13x25) à

partir de R$ 6.500,00 à vista ou

entrada +parcelamento
- Terreno em frente Weg /- Venâncio
da Silva Porto com 480,00m2 - R$

25.000,00 - Negociável
- Loja materiais dé construção em

Corupâ com terreno de 1. 750,00m1
(35150), com estoque, várias

construções, máquinas. Valor
negociável.

Imobiliária Menegotti ltda.
I MOB. I l I A R I A

·MENEGOTII
.

CRECI W 550-J

Qua Barão do Qjo Branco, 553 - 8a1a 1 - Jara8uá do 8ul

VENDA

�
r-

CASA EM ALVENARIA

R. LEOPOLDO VELOSO, 58 -
'". VILA LENZI

03 QUARTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS

VALOR R$ 47.000,00

IMOVEL COMERCIAL

SALA COMERCIAL COM

80,00 M2
TERRENO COMÁREA

DE 725,OqM2
VALOR R$ 45.000,00

TERRENO

TERRENO C/3.000,00M2-
CENTRO - LOCALIZADONA
RUA WALDEMAR LESSMANN

R$ 180.000,00
* FINANCIADO COM 'PEQUENA ENTRADA

E O SALDO EM ATÉ 60 MESES.
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Girassol
. IMÓYEIS

371-7931
"-

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654
.

CRECI1741-J

COMPRA· .VENDE . ADMINISTRA

Aluguel
• Casas alv. com 2 quartos, próximo
Posto Marcolla - Valor R$ 230,00

Residencial GRACEKELLY

• Um por andar
• • Duas vagas de §aragem
•

, Três quart()�, Cksuíte)

• Casa com 3 quartos, próximo
Posto Maréolla. 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. PROCOPIO GOMES DE
.;

OLIVEIRA, 654 - PROXIMO CENTRO
. EDUCACIONAL CANGURU

• Rua Mal. Deodoro· Edil'. Florença, com I suúe. 2 qros. 2 banheiros sociais, dependência dc empregada.
sala, cozinha, área de serviço, gnragem.
.• Rua Leopoldo Mallke, 160· (Prédio Conl. Martini). contendo I SUíIC, 2 qtos. sala, copa, cozinha,

banheiro social. dependência empregada com bwc, lavanderia, sacada . Valor R$ 380,00

• Rua João Januririo Ayroso, 1089 . apto 02 . com :I qtos. sala, cozinha, 2 banheiros, área de serviço.

garagem· H$ 2RO,OO
• Rua Angelo Ruhini n° 0.'\ . ao lado do POSIO KM 7, Barra � Contendo 2 quartos. sala, cozinha, área de

serviço, antena Parabólica . Valor R$ 250,00. Em .cima da panificadora Pão Quente.

CASAS
• .'\ Casas dc al v. IW Ilha da Figueira, próx. Igreja Nossa Senhora Aparecida, COIll 2 qros. sala, cozinha. ..

banheiro· R$ 150,00 (individuais)
• Kirinete: Rua Júlio Pedri. I�O, fundos, cozinha, quarto. lavanderia e hanhciro > R$ 160,00

• Casa de m�1(leira na Rua Madalena Schineider . Barra -vcom :I qIOS, sala, cozinha, hanehiro. lavanderia,

garagem . RS 180,00
• Casa de nmdeira na Águas Claras, próx. A escola COIlI 2 qtos, sala, cozinha, lavanderia· R$ 200,00 ..
neu .

.. Casa de alv. Na Rua José Picolli. s/n°, com 2 qtos. sala, cozinha, banheiro, lavanderia c/ dependência
empregada, Ioda caçada· R$ 220,00 . nego .

.• Casa de alv. Próx. ao Borafoso. COIll 2 carros, área COIll churrasqueira, Ioda murada . R$ 250,00

• Casa de alv. Próx. ao CAIC . Jguü Esquerdo· COIll :I qtos. sala, cozinha, banehiro. lavanderia, garagem
· Ioda murada· R$ 280,00

,II Casa dc Alv. Chico de Paula, :I qros. sala, cozinha, bwc. garagem, lavanderia, Ioda murada. componão '

· R$ :100,00 neu.
'

• Casa dc alv.�na Rua Max Doering . Czcrniewicz . COIll :I qtos, sala, copz. cozinha. 2 banheiros,

lavnnderiu, garagem· R$ :1:10,00 \

• Casa de alv. na Rua Uruguai· com J qios. sala, cozinha, 3 banheiros, área de serviço, garagem.

dispensa, qro de passar roupa, churrasqueira, Ioda murada, COIll linha telefônica . R$ .'\00,00

• Casa de alv, Na Ilha da Figueira, próx. ao Agropecuário Curió com 2 qros. sala, cozinha, banheiro,

lavanderia c garagem· RS; 16:'i,OO

GALPÃO
• Galpão na Tira Mathias, com aprox. 300m2 - R$ 4.'i0.00

ILHA DA FIGUEIRA - R. Avelino

Floriano Borba, lote 14x24. Com casa

alvenaria de I43m2, cl3 quartos, sala,
cozinha, /JIVC, lavanderia, varanda,
garagem para 2 carros,

Preço: R$ 54.000,00

ILHA DA FIGUEIRA - R.. Sergipe,
apto, Germinado cl I ruite, 2 quartos,
sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia,
sacada, garagem, Preço R$ 58.000,00 a

, combinar

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

CASAS .

• Casa alvenaria com 80m2' - lote com

420m2 - Bairro Vieiras - R$ 20.000,00. Aceita
lote no Bairro Rau.
• Casa alvenaria com 80m2 - lote com

434m2 - Bairro Chico de Paula - R$ 15,000,00
ou (pequena entrada mais parcelas)
• Casa alvenaria com 70m2 - lote com

430m2 - Bairro Jaraguá Esquerdo - R$
8.000,00 + R$ 180,00 (mês/CEF)
• Casa mista 95m2 - lote com 420m2 -

bairro Vila Rau - R$ 20.000,00 (entrada +

parcelas).
• Casa mista (Schroeder) - 100m2 - R$
14.000,00 de entrada + 48 x R$ 200)00
• Casa madeira 65m2 - lote 334m2 - próx.
Hospital Jaraguá - fl$ 20.000,00 - Aceita

Proposta
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

NOVA -prõx.
Slip. Breithaupt -

mobiliada, alto
acabamento -

Aceita-se imóveis

TIFA BLESE
Estrada Nova -

Terreno 830m2, 1
galpão de 300m2

inacabado, 1
galpão de 140m2

,

+ kitiuete - R$
28.000,00

Casa/ta
subida do

molha, atrás
do Bar da
Neua - I

bauheiro.B
qtos, sala,
cozinha, lavo - i

!!R$ 20.000,00 ,�



RANCHO
IMOVEIS

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

GUARAMIRIM - SC

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

B 373-0283 B371-8799
www.ranchoimoveis_com_br

Cód. 631 - Casa de alvenaria com

90m2 na Rua Francisco Greter -

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

260m2. R$ 18.000,00.

Cód. 636_- Casa de alvenaria com

103m2 na Rua João Planincheck -

bairro Nova Brasília com 4

quartos. Terreno com 875m2. R$
.

55.000,00.

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

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

Figueira - 1'1$ 20.000,00.
Cód. 439_- Casa de alvenaria com 120m2 - Terreno com

700m2 - Rua Bernardo Dornbusch - R$ 115.000,00.
Cód. 686 - Casa mista - Terreno com 598m2 - Bairro Ilha
da Figueira - R$ 16.000,00.
Cód. 361 - Casa mista com 60m2 - Terreno com 720m2 -

Bairro Vieiras - R$ 9.000,00.
Cód. 647 - Casa e bar de alvenaria com 141 m2 - Terreno·
c/510m2 - Bairro João Pessoa - R$ 27.000,00.
Cód. 03·- Casa de alvenaria com 120m2 - Terreno com

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

1.20gm2 - 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 (je álvenaría com 160m2 - Terreno com

539m2 - Bairro Vila Rau - 'R$ 60.000.00.

Cód. 641 - Casa de alv. com

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

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

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

450m2 - Bairro Barra do Rio
Molha - R$60.obo,00.

Cód. 01- Casa de alvenaria com

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

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

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

Cód. 633 - Casa de alvenaria com

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

Cód. 645 - Casa mista com 78m2 - Terreno çom 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 alvenariacom 179,25m2 - Terreno com

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

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

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

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

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

IMÓVEL,CORRETO É COM O CORRETOR

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

Jaraguá do Sul - SC,
. FONE (047) 372-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI1762-J

NAO'

FIQUE
SONHANDO

'ACORDADO•••ReJ. 022- 179m2, 4 quartos, 2
salas, copa, cozinha, bwc,
garagem, Nova Brasilia. Próx. ao

Quartel _ R$ 51.000,00

Aproveite as
oportunidades que
o CORREIODO

POVO está dando

ReJ. 036- 3 quartos, 2bwc, 2 salas,
copa, cozinha, 3 garagens,

varanda. Iaraguá Esquerdo ._

R$ 30.000,00
I\.

para voee.
Confira as'

melhores ofertas
da semana

VENDE
• Ref. 022 - Apto.: 100m2, 3 quartos, + dep. No Calçadão daMarechal- R$
50.000,00

.

• Ref. 055 - Casa Alv.: 256m2, 1 suíte, 3 quartos, + dep. Rio Molha - R$
95.000,00
ii Ref. 089 - Casa Alv.: 100m2,3 quartos. Figueira - R$ 38.000,00 pode ser

fmanciada
• Ref. 037 - Terreno: 463,'32m2 - Vila Nova - R$ 27.000,00
• Ref. 050 - Terreno: 616m2• Jguá Esquerdo - Lot. Campo Sampiero - R$
20.000,00
• Ref. 006 - Terreno: 420m2. Amizade - Lot. Versailles - R$12.000,00
• Ref. 009 - Terreno: 407m2. Jguá Esquerdo - R$ 12.000,00

LEIA - LIGUE � ANUNCIE
Fone/Fax.:

(047) 370-7919
370-8654 - 370-8649
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r;&illmobiliária. Jardim
'� Jaraguá Ltda.cREcIW572-J

OFERTA DA SEMANA

VENDAS
> 01 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO EM
ALVENARIA cl 240m2, cl 1 suíte + 4 quartos, sala, cozinha,
2 bwcs, galpão pl oficina - R$ 75.000,00

'

> 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA cl 1 suíte + 2

quartos, 2 salas, garagem pl 2 carros, churrasqueira e

piscina - R$ 68.000,00
> 03 -JOÃO PESSOA - CASA ALVENARIA - R$ 25.000,00
- outra de alv. (R$ 10.000,00 + Fin)
> 04 - VILA NOVA - ED. AMARILlS, apartamento cl suíte
+ 2 dorm., churrasqueira, sacada cl 145m2 - R$ 68.000,00
> 05 - CENTRO - Apartamento em construção cl 128m2 -

suíte + 2 quartos, cl garagem - R$ 26.000,00 + tin.
> 06 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO NOVO cl 80m2 -

2 quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 35.000,00
> 07 - CENTRO - APARTAMENTO cl 3 quartos + dep.
empregada cl garagem - Av. Mai. Deodoro - R$ 48.000,00
> 08 - CENTRO - Apto. cl 3 quartos - R$ 47.000,00

09 -BE�NARDO DORNBUSCH - TERRENOS
COMERCIAIS - R$ 145.000,00 - R$ 40.000,00 e outro R$
32.000,00
> 10 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2 -

Loteamento Campo Sanpiero.- R$ 22.000,00
> 11 -VILA LENZI - TERRENO COMERCIAL ti 1.200m2

(20x60), troca por apto central - R$ 45.000,00
> 12 - CZERNIEWICZ - TERRENO cl 2.500m2 + casa

antiga - R$ 100.000,00 (próx. Hospital Jaraguá)
13 - NEREU RAMOS - TERRENOS cl 420m2 - R$

11.000,00 (Centro)

LOCAÇÃO
> 01 - CENTRO - APTO. ED. CARLOS SPÉZIA - 3 dorrn.
2 bwcs, cl garagem" R$ 330,00

02 - BARRA DO RIO CERRO - APTO. - LOT. PAPP

(Dois) - 2 dorm. cl garagem - R$ 250,00
03- CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - 1 suíte + 2

dorm., cl garagem - R$ 400,00
> 04 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - 1 suíte + 1 dorm. - cl

garagem - R$ 280,00
05 - CENTRO - ED. PICOLI - 3 dorm cl garagem - R$

350,00
>. 06 - CENTRO - APTO - ED. ITÁLIA - 2 dorm. cl garagem
- R$ 260,00
> 07 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA MADEIRA - próx.
Figueirão - 3 dorm - 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 - ED. DIANTHUS - suíte + 2 dorm. cl

garagem - R$ 680,00
> 11 - CENTRO - CASA MADEIRA - R. João Picolli - 3

dorm. cl garagem - R$ 230,00

Rua Reinaldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC

FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

JÓI notou que só é IIen11blíOldio

cuern é V�Slro?

STE MOMENTO VÁRIAS'

PESSOAS PROCURAM

PELO SEU PRODUTO

ANUNCIE
370-7919 370-7944

I

I TERRENO de 2.400m' (6�4=�0 bairro Jaraguá Esquerdo I- R$ 30.000,00
TERRENO de esquina com 4.200m' - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch
TERRENO com I 540m' - Rua Amazonas - Próx. Scar - R$

100.000,00

I
,

'I
Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

Amizade - R$ 10.000.00
.

TERRENO com 1.000m' - Rua João Carlos Stein - Próx.
Juveruus

TERRENO com 337.50m' - Sito a Rua José Theodoro Ribeiro
- Ilha da Figueira - R$ 12.500,00
TERRENO com 420m' - No loteamento Fredolino Martins -

Próx. Ponto de Onibus - R$ 12.000,00

I
TERRENO Condomínio Azaléias. com 620,00m' -

R$I27.000,00 .

TERRENO cl 476m' - Loteamento Ana Paula II - Lote n" 151
- R$ 12.500,00

LOTEAMENTOS FINANCIAMENTO
PRÓPRIO ENTRADA + 50 MESES

I
RESIDENCIAL FIRENSE

OUROVERDE
CIRILOZANGHELINI
CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIO FECHADO FLAMBOYANT

Informativo
Imobil iário
AIJS

NOTADE
FALECIl\1ENTO
Faleceu na madrugada do dia

5.12.99 o Corretor de Imóveis

FERNANDO SCHROEDER,
solteiro, 33 anos de idade,
residente em Guaramirim,

funcionário da Imobiliária Rancho
Imóveis.

A Associação das Imobiliárias de

Jaraguá do Sul, profundamente
consternada com o falecimento

prematuro de seu associado, quer
desejar a seus familiares, amigos,
e demais colegas corretores, os
votos de pesar, e que Deus

ilumine seus caminhos. Os

quintaferinos, com os quais o

Fernando jogava bocha
semanalmente,jamais vão

esquecer o amigo e companheiro
das preciosas horas alegres e

felizes.

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

CASAS

I
CASA DE ALVENARIA com 89m' - Sito a Rua Horácio

IPradi - Jguá Esquerdo - R$ 30.000.00
CASA DE MADEIRA com 665m' - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 22.000.00
CASA DE ALVENARIA - com 160m' - Tifa Martins -

Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000,00
CASA DE ALVENARIA com 90m' - Rua João Franzner-

R$ 25.000.00

I'I
CASA DE ALVENARIA c0ll144m' - Ouro Verde -

'" no,93 - R$ 19.000.00
CASA DE ALVENARIA com 60m' - Sito a Rua José
Narloch - lote 121 - R$ 23.000,00

.

CASA DE ALVENARIA com 96m' - Lote n" 159 - Ana

Paula III - R$ 25.000.00
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EMPRESARIO!
VOCÊ JÁ SE FILIOU AO
DISK INFORMAÇÕES?

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

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

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

torno garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através
do fone 900-3000 todos os dias inclusive sábaoos, 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

/

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

CASA DE ALVENARIA, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem p/2
carros, churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE
C/3 RUAS); medindo 888m2. Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.

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 c/ 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 c/ Rua 895 - lot. Heineck

"'-

- Bairro Ilha d� Figueira - R$ 22.000,00
$

"

VENDE E TROCA

CASAS:

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

Instalação para água quente
,

* Quadra de Esportes
* Churrasqueira externa com
2 ambientes .

* Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR·

Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
Terreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio

Parcelas mensais a partir de R$ t ,04. ,66' (corrigido CUB)

VENDAS

Área 168m2

�úJue"
Oxx47-371-8814
RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 1 03 - CENTRO

JARAGUÁ DO SUL - SC
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MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

ma ri m ar@netuno_com.br

TERRENOS
SÃO LUIS - Rua João Franzner (esquina), Lote com 532m' - R$ 20.000,00 - À vista.

• Rod. S 416 (LOT. HARDT) Lotes - R$ 10.000,OÓ - A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00 e

SALDO areelamento até 50 meses.
.

.

• Rua P stor Albert Schneider (fundos verdureira Maas esquina Rua Projetada) lote 23x35 - R$'
25.000,0 . (Aceita automóvel como parte de pagamento).
• Rua P stor Albert Sehne.ider (� 800mts. da Malwee) - lote de 750m' - R$ 25.000,00 negociável.
• Rua V ldir Manírin! - Bairro Sao LUIs - com 1.080m' (forma triangular) edificado com uma casa

de mad ira - R$ 25.000,00
CASAS

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

de alve ria de 265m', com 2 pisos: térreo: 01 quarto, garagem, banheiro e churrasqueira - 2Q piso:
3 quart 's. 2 banheiros, dep. para empregada, copa, cozinha, dispensa e lavanderia. anexo

constru äo e alvenaria de 60m2 (pronto para instalação de indústria elou comércio) - R$75.000,00
(negoei vel e aceita imóveis de menor valor como parte do pagamento).
• VILA ENZI - Rua Elpidio Martins (próximo Colégio Giardini Lenzi) - Casa de alvenaria de 308m',
sala TV estar, cozinha ampla, 4 quartos, bwe amplo e garagem e PISO: SUPERIOR: Churrasqueira,
lavande ia, banheiro e área ampla. Terreno: 392m' (todo murado) - R$ 65.000,00 (negociável e

parcela o) .

'JAR UA ESQUERDO - Próximo Colé qio Cristina: Mareatto - Rua O.C. Pradi - Casa de
Alvena a de 120m' com 1 suíte; 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa e

garage�
- Terreno 514m' - R$ 50.000,00

.

SITIOS •

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

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.

I
Venha morar no que é seu

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

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

.-_•... _ _ _..
I CRECI Nº 1589 J

I
I
I
I
I'
I
I
I
I
I
I

�
':
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

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

I
2 - Apartamento CI 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua' Joaquim A. Girolla, na Barra
- R$ 270,00
3 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880, na Barra

I - R$ 250,00
.

4 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, 201, na Barra

I - R$ 230,00 •

5 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demals dependências, Rua Pastor A. Schneider, 1187, -

I R$ 230,00
6 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercílio Bertoldi, s/n", na Barra

I - R$ 200,000 '.
.

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

I Barra - R$ 200,00
.

8 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$

I 350,00'

I
I
I
I
I
I
I
I

Barra Sul
Imóveis

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

TERRENOS
1 - Terreno cl 485,00m' (20x24,50) - lot. Butzke na B.arra - Aceita carro a partir de R$·3.000,00
oU entrada R$ 3.000;00 + 30x, 2 salários mínimos - total - R$ 11.000,00
2 - Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
3 - Terreno cl 1.296,00m' (25x54) - Rua Luiz Satler, na Barra - R$ '65.000,00
4 - Terreno cl 608,00m' - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$·18.000,00
5 - Terreno cl 4.758,00m' (122,00" 39,00), na Rua .Abramo Pradi, na Barra - R$ 45.000,00 (R$
20.000,00 de entrada + satdo a combinar)
6 - Terreno cl 383,63m', rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$ 12.000,00 (negociável)
7 - Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 R$ 2.000,00, entrada e saldo em

50x - Total R$ 12.000,00
8 - Terreno cl 303,80m' (14,00 x 21,001, no t.ot, Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$
10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + sa do em até 6 x)
9 - Terreno cl 510,00m' - Residencial Imperador, Bairro São Luís -. R$ 14.000,00
10 - Terreno cl 26.125,OOm' (50x522,50) - rua Irineu Franzner, Bairro Tifa M.artins - R$ 50.000,00
- aceita parcelamento
11 - Terreno cl 350,00m', cl fundamento e projeto pl residência, Lot. Salier, na Barra - R$
12500,00

SíTIOS
1 - 'Terreno cl 110.400,00m', Tifa Aurora - Rio Cerro II - R$ 30.000,00.
2 - Sítio cl 11.265,00m' edificado com um galpão de madeirá com 140,00m', moinho com roda •d'água, localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 3 km - R$ 18.000,00,
- aceita contra proposta. •CASAS

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

1 - Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma cl 60,00m' semi-acabada, terreno cl
2.01328m' localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n", Aceita outro imóvel como parte em

pagamento's nos Bairros: Barra, São Luis', Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 130.000,00
- Negociável _

LOCAÇAO
1 - Sala comercial cl 34,62m', Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege,' Centro - R$ 200,00
2 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Pastor A. Schrieider, 871, na Barra - R$ 300,00
3 - Sala comercia: cl aproximadamente, 30,00m', Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120,00

1 - Casa de alvenaria cl 1 quarto e demais dependências, Rua Júlio Pedri, sln', Vila Nova - R$ 200,00
2 - Casa de alvenaria eil quarto e demais dependências, Rua Padre Aluísio Boeing, sln', na Barra
- R$ 110,00 .

'

3 - Casa de madeira cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua 554, lot. Hanemann - R$
150,00
4 - Casa de alvenaria CI 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi, 212, na

Barra - R$ 18000
5 - Casa de alJenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências - Rua 522, n° 72, na Barra
- R$ 250,00
6 - Casa de Alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua wolfgang Weege, na Barra
- R$ 150,00 .

7 - Casa de madeira cl 3 quartos e demais dependências, Rua 890, lote 46, lot. Relehow, na Barra
- R$ 170,00 .

8 - Casa de madeira cl 4 quartos, garagem e demais dependências, Rua FeJieiano Bortolini, 1365,
na Barra -' R$ 270,00

1 - Galpão em alvenaria cl 54,DOm': rua João J. Ayroso, 2412 - Jguá Esquerdo - R$ 150,00

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

PANETONE CASEIRO
Um presente perfeito para seu convidado na sua

festa de fim de ano. Panetone caseiro 100gr.
Embrulhado para presente a partir de R$ 0,55 a

'unidade, sob encomenda no telefone 372-0494,
qualquer horário.

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

VENDE

Fone 371·2357

122 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria com 230m", 1 suite, 4 quartos, piscina R$ 82.000,00
126 - S. ANTÔN 10 - Casamista 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

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

216 - BARRA - Terreno com 709m2, próx. Posto Km 7 : R$ 19.000,00
219 - BARRA -.Terreno com 305m2, Rua BerthaWeege R$ 13.000,00
224 - AMIZADE - Terreno com 450m2 - Rua Ralf A. Ballock, Lot. Versailles R$ 14.000,00
225 - EST. NOVA - Terreno com 390m2, esquina próximo Faculdade · R$ 12.000,00
226 - JGUÁ ESQ. - Terreno com 462,5m2, Rua FranciscoWinter, Lot. Juventus R$ 15.000,00
228 - FIGUEIRA - Terreno com 500m2, Rua José Theodoro Ribeiro : R$ 22.000,00
229 - ESTR. NOVA - Terreno com 341 m2, Rua Urubici. Entrada R$ 2.500,00 + 30x R$ 250,00

*

Apartamento com 110m2, 3 quartos, 2 banheiros e demals dependências; Desocupado e semimobiliado.
Edifício Isabela - Centro , R$ 60.000,00

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.

CASAS
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

Ret. 135 - CHICO

DE PAULO
Casa de madeira

cl 120m2, 3 qtos,
sala, cozinha,
banheiro, gara
gem, Terreno cl

581m2• Fundos

Posto Marcolla -

R$ 40.000,00

JÓI notou que só é IIelf11lbroldlo

quem é V�SItO?

ELO SEU PRODUTO

A·N UNe I E
370 7919 370-7944



Vende-se câmerafilmadora Vende-se máquina de assar Vende-se ar-condicionado
com vídeo Panassonic PV frango por R$ 280,00. semi-novo, 18.000 BTUs.

950 completo Tratar pelo telefone Tratar pelo telefone
por R$ 700,00. Tratarpelo 371-4339. 370-4183.

telefone 276-0114.
Vende-se carretinhapara Vende-se videogame com 2

Aluga-se casa em Barra carro emplacada por controles, 8 fitas, 16 jogos
Velha, a partir do dia R$400,00. por R$ 165,00. Tratar pelo
3/1/2000. Tratarpelo Tratar pelo telefone telefone 371-2142, com

telefone 372-1173. 370-4801. Robson.

Vende-se telefone Motorola Compra-se casa para Vende-se terreno no Bairro

completo. Tratar pelo retirar do local. Tratarpelo São Luis, 800m2, pronto
telefone 975-4302. telefone 371-9243. para construir. Tratarpelo

,

telefone 376-1595.
Vende-se ou troca-sepor Vende-sefreezer Consul310
moto ou carro 250 CDs, lts, com 3 meses de uso por Vende-se fogão 4 bocas
1.200 LPs de vinil e R$ 500,00. Tratarpelo Dako por R$ 50,00 e

, equipamentos de telefone 276-0114. geladeira 280 lts
som ideal para conjunto ou

, por R$ 200,00.
som mecânico.

.
Vende-se máquina de Tratar pelo telefone

Tratar pelo telefone sorvete americano. 371-6679.
370-0224. Tratar pelo telefone

371-998J.ou 975-1558. Vende-se 2 casas na

Vende-se enxutapor Figueira, terreno 1.013m2

R$ 80,00 ou troca-se. Vende-se videogame super de esquina por
Tratar pelo telefone nintendo. Tratar pelo R$ 30.000,00. Tratarpelo

373-0725. telefone 376-0Q06. telefone 392-4804.

Colabore com 'as entidades
beneficentes.

CP Comunidade

ALUGUEL

DETRAJES
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 SantaCatarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

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

EDITAL N° 22.535 de 06-12-1999

Cópia recebida do cartório deGuaramirim, neste Estado
EDUARDO SILVATTI E TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Londrina, Paraná, domiciliado e residente emVila

Progresso, 76, Guaramirim, neste Estado, filho de Domair Silvatti e ElizabeteMoreira Silvatti.

Ela, brasileira, solteira; balconista, natural deMarília, São Paulo, domiciliada e residente na.Rua "

Francisco Hruschka, 1406, nesta cidade, filha de José Henrique dos Santos e Edite Rodrigues
Santos

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensae em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.
'

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da COlT iarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc :.

Faz saber a todos quanto esteedital, virem que se acham neste Tal belionato
para protesto de Títulos contra: .

Agro Corupá - R. Francisco Mess, 320 cx p 73 - Cor rpá;
Agroface Comércio e Repres. de Prod. Agríc. Ltda. - R. Je ,inviJlle,
s/na -Nesta;
Alana Produtos de Limpeza Ltda. - R. 25 de Julho de 662 -

Nesta;
Alana Produtos de Limpeza Ltda. - R. 25 de Julho de IS62�

Nesta;
Cleusa Serpa - R. Fritz BarteI, 727, ap. 12 bl. 01 - Nes .a;

Com. Lanchonete Vivian Cris Ltda. - R. Mar. Castelo Ejlranco,
7955 - Centro - Schroeder;
Comun. Evang. Luterana de Jaraguá do Sul -- R. Jorge
Czerniewicz, s/na - Centro - Nesta;
Duilio Estevano - R. Professor Antonio E. Ayroso, 461 --- Nesta;
Edemir Alesio Bratti - R. João J. Ayroso, s/na - Nesta;
Ederson Scipiets - R. Alberto Klitzke, s/na - Nesta;
EMME - Ind. e Com. de Concreto L. -'-- R. Tiradentes., s/na, ex

p. 42 - Schroeder;
Fab. Móveis Rio Negrinho Ltda. - R. São Rafael, 679 -/- Nesta;
Gelásio de Andrade - R. Arthur Gunther - Bairro Ami zade -

Nesta;
Grameyer Eqtos. Eletr. Ltda. - R. Mal. Castelo Branco, 4015-
Nesta;
Irmgard Pinto Coelho - R. Henrique Marquardt, s/n", B,

Czerniewicz - Nesta;
Ito Carlos Krause - R. José Emmendoerfer, 345 - Nesta;
lvie C. da S. Camargo - Nesta;
Jaraguá Com. de Tintas Ltda. ME - R. Venâncio da Sil va Porto,
769 -Nesta;
Jaraguá Com. de Tintas Ltda. ME - R. Venâncio da Sil va Porto,
769 -Nesta;
Jaraguá Com. de Tintas, Ltda. ME - R. Venâncio da Silva Porto,
769 -Nesta;
José Eduardo Sestren - R. B 664, n" 96, cada - João Pessoa _:

•

Nesta;
Loddi Indústria e Comércio de Aliment � R. Pernambuco, 481

-Nesta;
Madeiras Hermann - R. Roberto Seidel, 1303 - Nesta;
Mario Cole Filho/Benedita Doraci Diniz CoI. - R. Do m Pedro s/

n", lot. 217 - Nesta;
Med. Panificadora e Conf. Ltda. _:_ R. Roberto Ziernann, 913 -

Czerniewicz - Nesta;
Nilson Escap. e Acessórios Ltda. - R. Valter Borges, 118 -

Nesta;
Omega Som Ltda. - Pedro A. Fagundes, s/na _:_ Vila Lalau

Planalto Indústria e Comércio Ltda. - Rod. SC-455, Km 38 - Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R: Leodato Ribeiro, 81 -

Schroeder;
RobertoWalter Gieseler - R. José Emmendoerfer, 111 - Nesta;

SL Com. de Ferro e Acess. Ltda. - R. 25 de Julho, 1153 -

Nesta; .

Sanatura Terapias Prod. Naturais - Praça Ângelo Piazera, 37 -
Nesta;

•

Sindicato das Empresas Funer, de SC - R. 251, n" 43 - Nesta;

Urbano de Borba - R. 25 de Julho, 695 - Nesta;

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

a aceitar a devida intimação, faz por interrnédio 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 referidO$

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 07 de dezembro de 1999.

IIton Hoffmann

Tabelião Designado
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FOIOS· Ahemn Ricardo Souza

mais 'recente novidade é o

rarque Unipraias Camboriú
ium complexo turístico çom
mais de 85,000 m2, incluindo

�sestações Barra Sul, Mata
Atlântica e Laranjeiras. O
ivertido passeio entre as três

Istações é feito por47 bondi

.1hos aéreos que circulam com

iCispassageiros cada, um
rcurso, bela vista da região,
e1250 metros. levando até

mil pessoas por hera e

Jtingindo 240 metros de altitude
�aEstaçãoMata Atlântica. Em
(ada estação você pode
�roveitar bem o passeio, na
Eltação Barra Sul pode-se
rmer e ir às compras num

modemo shopping, e éonde se

mcontra a área de embarque e

sembarque dos bondinhos.
NaEstação Mata Atlântica
I'Ocê se senie u� pássaro em
lena liberdade a meio tanto
erde. 60.000 m2 de natureza.
naEstação Laranjeiras
vocêéconvidado a um

amvilhosomergulho nas águas
nstalinas de uma das praias
aisbelas do Balneário.

. .

presente, que são as praias de
Taquarinhas e Taquaras. àOCt1aS
e desprotegidas, com muitas
ondas. A do Pinho, é a primeira
praia brasileira onde o nudismo
foi liberado oficialmente, pura
quem gostado corpo I ()()Clr
bronzeado! É linda, mas

cuidem, pois se querem apenas
conhecer olhem de longe, mas
se querem realmente caminhar

pela praia vão ter que tirar a
roupa.E também à praia da
Mata doCarnboriú, que fica a

16 km da cidade, cercada pelo
mar e costões de Mata
Atlântica, é o ponto preferido
dos surfistas, Vale a pena visitar

Balneário. vão antes de

começarem as férias, pois senão
fica rnuitodificilapreciar a
beleza em meio a tanta gente.

MELHORES PRAIAS
NÃO FICAM NO
CENTRO DA
CIDADE -

DESCUBRAM O
PARAíso E
GANHEM UM LINDO
BRONZEADO
Todo o litoral Sul de Camboriú
é repleto de pequenas praias
separadas por imensos cestões.

-

A ruais próxima
é

a Praia de

Laranjeiras, paraíso antes de
construírem o Parque Unipraias,
mas ainda é uma das rnais belas
de Camboriú, águas calmas e
transparentes e, agora. muito
badalada. Muitos se acomodam

. na praia do Centro, por causa
dos hotéis, bares e restaurantes,
e acabam deixando para trás o

que a natureza nos deixou de

ONDE FICA - Aproximadamente uma hora de Jaraguá do
Sul, litoralde SantaCatarina.
COMO CHEGAR --;- Saindo-de Jaraguá do Sul. rela BR-

101, sentido Florianópolis.
SUGESTÃO - Além de visitarem o Cristo Luz e o Parque
Unipraias. conheçam as outras praias e saibam o que é realmente

o BalneárioCamboriú. Uma órima viagem!AlUAM QUE AS

I

JAGENS COSMOS \nAGENS COSMOS. VIAGENS COSMOS VLAGENS CüSMC}S VIAGENS COSMOS VU\GENS COSr�H:Hl

- - -

-=.::::aS.A. I :x<:>S· _IVI.A.ISçc:>s - -

* * 5 Refeições diárias a bordo * *

•

* * 3º passageiro na mesma cabine = grátis * *

** Bônus de US$ 300,00 ·por cabine **

Sulta OU reserva pelo e-mailcosmos@netuno.com.brou pelo telefone: 370-01 01



Jair Alceu

Stenger completa 4

anos dia l3_ ele é
filho de Jair é Jânia
Henn Stenger. A
festinha para
[smilisres e

amiguinhos será em

sua residência, die
" II>. Parabéns!

Completa :3 aninhas
die 15/12 Eduardo

Andrei Peters.

Cumprimentos com

muito carinho dos

pais, Marcos e

Teresinbe.
e irmão, Bruno Daniel

6 - CORREIO DO POVO

A

qero tinb s
Je seiene
Sabrina
Pr.adi

eniverseriou
.

no último

qià /5/:12,

coinpletsndo
.. '''6 anos.

Hit; é filha'
�·de· :Milt'On
"-"e Norme

Pradi.
Parabéns!

Barbara
Scheidt é

formanda do
curso de

Manequim e

Modelo
Cekat -

Infanto
Juveil 1999.
O destile de

formatura
será no dia

12, na praça
de alimenta

ção do Shopping Breitheupt: usando

roupas "De Menor"

CP CRIANÇA
. Embelezando a nossa coluna o

fofinho Murillo Henrique Fachini.
Ele é filho de Odilon e Deni
Fachini

José Leonardo Rasá Bueei está de

aniversário amanhã, completando 2
aninhas. Ele é filho de Ademer e

Ivonir R. Bueei

Le is
Mariá
Dalri

completa
;7 anos,

hoje. A
festinha
será dia

1:3, na

SER
Marisol

Alessendrs
Meldolla,
ao lado
das avós,

Egon e

Adélia

Meldolla,
recebeu
a la
Eucaristia

� dia 21/11

Sábado, 11 de dezembro de 1999

Segunda-feira a cegonha
chegou novamente à casa
do casal Waldecir e
Clarinha Spezi« Ißmke. O
menino .CabrkI'J'<jlsceu no
último die 29/j,h�om
3,350kg e 49cm. Parabéns
e felicidades!

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

.

2/11 - LavíniaMayara Gretter
23/ I I - Laura Rodrigues Grego
25/11 -Gabriela Engel
25/11 - Gabrielly Gund Ehlert
25/ I I - Fernanda Dallabona

25/11 - Jaison Denzer Cordeiro
25/11 -Lucas Antonio Guimarães
26/11 - Andressa Nadine da Silva
26/11 -William Stipp
27/11 - Andreia Luiza Rodrigues
27/11 - DouglasCristiano deWitt
27/11 - Karolyne Mylena Behling Fernandes
28/ II - Janaina Maria Barboza

28/11 - Milena Michalack Manoel
28/ II - Patricia Urbanski dos Santos
28/ II - Vinicius Matheus Gross

29/11 - Adernar Vieira Junior
29/11 - Alexia Sprícigo
29/11 -Gabriel Lemke
29/ I I - Gabriela Rodrigues Ribeiro
29/11 - Giselle Aparecida Luy
29/11 - Karina Aparecida da Silva
29/11 - Thais Vieira Macedo

30/11 - Anice Cristina Klein
30/11 -ElIliele Oestereich

30/11 - Ketlin Klimkovsky
1/12 - Kharolayne Nycoly Schiochete
1/12 - Luan Gabriel Costa
2/12 - Adriano Brandt
2/12 - Gabriel Pianezzer

2/12 --:- Eduarda Thalyta Kuester

2/12 - Sabrina Leitzke
-

3/12-Gustavo Filippi Klitzke
3/12 - Johan Paul Gehrke
3/12 - Milena Gabriela da Silva Souza
3/12 - Venilson Felipe Lobato

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

CLíNICA�� �edM
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua WalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Vanessa e Eduardo Luís,
Elisangela, Preta, Marlene,
Cristiane e Valéria em uma

tarde de baralho e café. É de

costume as prendas do CTG

Laço Jaraguaense jogarem
um baralhinho para se

distraírem. Cristiane e Marlene

jamais vão para um rodeio

sem levar a toalha verde e o

baralho. São as mulheres

fazendo bonito nos rodeios.

Colab: Vanessa Pedroui

Convite
10, 11 e 12 de dezembro

Vaca Parada e Provas Funcionais

Serviço completo de bar ,e cozinha

.Informações: 375-2153, com Acácio

INFORMATIVO
ó eTC LaçoJaraguaense informa que encerrou as atividades para o ano de

1999,ficando assim cancelado o último Domingo no Rodeio, e encerramento do
(lHO, que seriam realizados no dia 19 de dezembro. Um dos-motivos é a "lua"

que está muitoforte, outro é ql1:e a comunidade em geral está envolvida em festas.
definal de ano, encerramento de empresas.férias, praias, etc. Ainda este ano

daremos alguns detalhes do ano 2000 e adeus século. Aguardem!

Ali vai um grande abraço
para a amiga Aliane

Karsten, Alfa & Cia, que
está de volta à lida, após
algumas semanas de

repouso. As amigas do CTG

Laço Iaraguaense desejam
a você boas melhoras e que
esta etapa da sua vida seja
coberta por momentos

alegres e de muita paz.
Colab: Cristiane Demarchi

Evandro e Preta com a

filha, Elisangela, moreninha
de todos os encantos, e o

recém chegado Eduardo .

Luís, que com certeza já
alterou todos os horários da

casa. Evandro é capataz' do
CTG Laço Jaraguaense e

líder dos gaúchos de Nereu
Ramos, grupo este que dá

grande sustentação à

campeira do CTG Laço
Iaraguaense, e, tenho

certeza, Eduardo Luís

jamais irá refugar um brete

e mostrará porque veio e

que já nasceu gaúcho
jaraguaense. Felicidade e

saúde a esta familia gaúcha

Campeira do Laço .laraguaense engraxando o bigode durante o

Domingo no Rodeio. São estes gaúchos que espiam as armadas por
entre os sarrafos da mangueira, sobem rapidamente nas cercas para
livrarem-se de chifradas, vão laçar sempre às presas, mas fazem a'

festa acontecer e merecem nosso reconhecimento. Um grande abraço
aoIoão SerliPereira (segundo da direita), capataz dafazendaAugusto
Demarchi, que há 20 anos acompanha os trabalhos do Ninho e

Giovane é testemunha das flores e pedras que estes dois rapazes
colheram e engoliram para manter e erguer o Laço Iaraguaense.
Autoridades e comunidade em geral, a tradição gaúcha éum trabalho
comunitário e estamos fazendo

AGROPECUÁRíA SARDAGNA
está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS EVESTIDOS

DE PRENDA para você que deseja alugarou comprar

=.

Gaúcho(a) de idade nova
Monize Spézia (18),

Neuza Aparecida Silva
de Oliveira (29),

nossa parte

,=

MOINHO JARAGUÁ
realista Wille Ltda. Agenda Gaúcha

LO a 12 de dezembro -

Rodeio do Piquete Corupá
Corupá

l1 de dezembro - Festa no

Campo - São Bento do Sul

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

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

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

...
CARNES

lD1
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul � SC

"10 ANOS SERVIN,DO QUALIDADE"

•
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PERSONALIDADES DO
SÉCULO 20

Uma festa de muita emoção
e alegria, assim foi a noitada
festiva, sexta-feira passada,
no Clube Atlético Baependi,
na entrega do Prêmio Per
sonalidades do século 20,
promovido por Suely Bran
dão, com renda para a Rede
Feminina de Combate ao

Câncer. Empresas e perso-.
nalidades que constroem a

grandeza, a pujança de nos
sa Jaraguá do Sul, rece

beram justa homenagem e o

aplauso do seleto público
presente ao evento.

HOMENAGEADOS
Os agraciados, Murillo Bar
reto de Azevedo e Cornélia
H. Caglioni (Esporte), Cor
po de Bombeiros e Alexan
der Georg Otsa (Segurança
Pública), Foto Lass e Mario
Sousa (Prestação de Ser

viço), Ferj e padre Elemar
Scheidt (Educação), Rede
Feminina de Combate ao

Câncer e Waldemiro Mazu
rechen (Saúde), Duas Ro
das Industrial e Adélia Fis
cher (Artes), Emílio Silva

. (Escritor), João Biron (Pro
fissional Liberal), Jornal
CORREIO DO POVO e. Eugê
nio Victor Schmäckel (Co
munlcação), Comércio e

Indústria Breithaupt e Hans
Breithaupt (Comércio),
Ação Social (Serviço So

cial), Wandér Weege (Ser
viço Social/Personalidade),'
Weg S.A. e Eggon João da
Silva (Indústria).

ORADORES
Fizeram-se ouvir na noitada
festiva o dr. Murillo Barreto de
Azevedo, falando em no-me

dos agraciados; Eduardo
Ferreira Horn, em nome da

Associação Comercial e

Industrial; Carla Mayer, em

nome da Rede Feminina de
Combate ao Câncer; prefeito
municipal, Irineu Pasold, e o
vice-governador Paulo Ho
berto Bauer.

A irmã Ana

Bevilaqua, diretora
do Colégio Divina .

Providência,
. entregou omerecido

troféu ao nosso

diretor-presidente,
jornalista Eugênio
VictorSchmöckel,
acompanhado do

diretor-
administrativo do CP,

Francisco Alves

Jornalista Eugênio'
Victor Schmöckel e a

esposa, Brunhilde, com
o neto Leandro, o genro
Francisco, a filha Ivone,
a nora, Cintia, o filho,
Eugênio, e os netos
João e Alessandra
comemorando a

homenagem em família

Barra do Rio do Cerro Calçadão
376-1603 . 371-5800

Corupá
375-1948

....,TIPOS DE CARNES (Incluindo java!;)

......,�d-,{e4t:'4.4_�
Servimos: Almoço - de 3D a Domingo

.
.Jantar - de 30 a Sábado

Rua Waltel)'Marquardt, '1778
Tel. 047 3'70-8679

Celso Luiz Nagel
Sábado, 11 de dezembro de 1999

Ogrupode
homenageados no
Personalidades do
sécuto zt:

Edson Junkes/CP

Empresário Leonardo
. Zipf e a esposa,
Brigitte (Duas Rodes
Industrial), empresária

. Laurita K. Weege e o

filho, Martin (Malwee
Malhas), e o casal
Renato e Arlete
Raboch (CSM
Máquinas)
prestigiaram o evento

� Floricultura

Florisa

� (047) 371-8146
� (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

BAlLE/SHOW

Após O jantar, o cantor italia
no Luciano Bruno soltou a VOZ'
em bonito e romântico show

- ,

e a superbanda Pop Band ani·
mau; com diversos ritmos, os
homenageados e convidados.

GAFE
O vice-governador Paulo
Bauer, em seu pronuncia
mento, ao homenagear as

Personalidades do século
20, pendurou o diabo no ca

bide de Deus. Ele argu
mentou de que a promoção
não incluíra políticos e

religiosos, deixando trans

parecer que havia algum
mérito e passou em es

quecimento. As entidades e

grupo de pessoas que se

lecionaram os' homenagea
dos, entre tantos nomes,

agiram corretamente em

não misturar política e fé. E,
pra corroborar com tudo, o

vice-governador ainda en

tregou, em público, um ehe

que de R$ 5.000,00 para a

Rede Feminina de Combate
ao Câncer.

BURG GARTEN
O martre Carlos Kalico
Lehmann prepara pratos
especiais para a ceia nata

lina, que será servida dia 24
de dezembro. Reservas

pelo telefone 371-0757.

ANIVERSÁRIOS
Cumprimentos à Fernanda
Voltolini (8), Antônio da Silva
e Röberta Bertoli (9), Leoni
F. da Silva (11), Oswaldo Bri

daroli, Ana C. Rozza, Maria
G. Rozza, Silvio Piazera

(12), Marli Kruger (13), Ro

gério J. Rocha (14), Irineu
Enke (15). Parabéns!

Técnologia a serviço
da saúde.

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

Filmagens
,& Fotografias

Fone: 370-1703
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Cantor e compositor Sérgio Guimarães, que se apresenta com frequência em bares da região,
está entusiasmado com o lançamento do primeiro CD da carreira, intitulado Beija-flor.

Ângela F. da Silva I
(esquerda) e Dioni I.

Spézia concorrem hoje (11)
ao título de Rainha da

Associação dos Moradores do Ribeirão Molha. O

concurso acontece 110 Salão da Gruta: Após o desfile,
haverá baile com a banda Canto Sul

KlBARATO
DISQUE ENTREGA: 376·1496•

Confecções em geral
•

Cama ---,- Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

Anexo fábrica de gelo

RLia Ângelo RUbiili, 1110
Barra do Rio Cerro

·

.....

B
-

Rua Mal. Deodoro da e
Fonseca,1452 0

Fone!Fax: 372-3306 �
(ADi

\

JaragUá do Sul- sc :c
O

É bom saber que o Yes ainda está por aí,
fazendo shows e gravando novos discos.

Depois do sucesso de Open YOt�r Eyes. O

sexteto volta com um disco moderno,
mas que mantém as características de seu

SO�l clássico. Os trabalhos para The

Ladder começaram em fevereiro, no
Canadá, ao lado do falecido produtor Bruce Faibarn. O resultado

são I I canções diversificadas. que incluem baladas (
.. lt's Only You

Knew") e incursões ruais balançadas ("Lighting Strikes" e "The

Message"), uma homenagem a Bob Marley. O som progressivo.
marca registrada da banda. está em faixas como "Horneworld (The
Ladder") e "New Language' que têm quase dez minutos de duração
cada. Jon Anderson (vocais). Chris Squire (baixo), Igor Koroshev
(teclados}, Alan White (bateria). Steve Howe (guitarra) e BiJly
Sherwood (guitarra) acertaram novamente. (PU/tio Cava/cal/ti)

INFORMATIVO CENTER SOM

Principais lançamentos: Enrique lglesias (Enrique). As 7 Melhores

do Milênio (Jovem Pan), Cher (The grearest hits), Alanis Morissette
(MTV unplugged), Os Morenos (Pode chegar), Brian Adams (The
best of rne), "Nativus"'(Povo brasileiro).
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Assentamento ganha prêmio dosDireitos Humanos, ,

Famílias plantam
cerca de 3,5 t
de hortaliças
porsemana

Blumenau - o assentamen

to de colonos sem-terra "Justino
Draszevski", de Araquari, foi pre
miado pelo Movimento Estadual
de Direitos Humanos de Santa
Catarina com o prêmio catari
nense dos Direitos Humanos
"Maria da Graça Braz", de 1999.
O evento reuniu na noite de on

tem, na sede do Sindicato dos

Comerciários, lideranças do

MST, comunitárias e políticas da
região, além de representante de

diferentes ONGs.
O concurso destaca entidades

ou personalidades quê contri
buem durante todo o ano contra

a exploração, exigindo igualdade
social e liberdade à Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Pelo segundo ano consecutivo o

Movimento Estadual concede o

PUBLICIDADE

prêmio para uma entidade que
atua na defesa da vida diante da
violência. Em 1998, a homena

gem foi para o Centro de Direitos
Humanos, "Maria da Graça Braz",
de Joinville, o primeiro no Estado
e o terceiro do Brasil.

Os colonos assentados em

Araquari chegaram de várias

ocupações seguidas de despejos
em terras catarinenses. Oito famí
lias - 34 pessoas, entre elas 13

menores, todos com menos de
16 anos -, integram hoje o

acampamento. Homens e mulhe

res trabalham em sistema de ro

dízio. As crianças estudam na co

munidade e, a partir dos II anos,
.

começam a trabalhar voluntaria
mente nas plantações.

A produção semanal de verdu
ras e hortaliças no assentamento

chega a 3,5 toneladas. ,O resulta
do da venda é aplicado na própria
terra e na infra-estrutura do as

sentamento, como acabamento

das casas, instalação de rede de

esgoto e construção de galpões.
O assentamento "Justino

Investimento: área invadida porfamilias sem-teto agora serve para o cultivo de verduras, e legumes,
Draszevski" 'foi ocupado de ma

neira diferente das demais ocu

pações protagonizadás peloMST
no Estado. Não houve violência,

PROJETO MACOL 2000
A Macol realizou na 'última terça-feira (7 de dezembro) um coquetel para os profissionais da
"

., /

Area dá Construção ondé apresentou seus projetos para a Macol 2000. Foram convidados

engenheiros, arquitetos, empresas e profissionais de construção e o evento ocorreu na

sede da Loja, na Marechal Deodoro, a partir das 20:30 horas.
Na ocasião, falaram o Sr. Leandro Mannes, Diretor-Comercial da Macol, e representantes da
Cerãmica Eliane e da Tubos e Conexões Tigre, mostrando a parceria que a Macol tem com

estas empresas. Também fez uso da palavra o Sr. Paulo Corrêa, Consultor técnico da Tincol.
marca de tintas, seladores e impermeabilizantes que a Macol produz.
O objetivo da Macol com este coquetel foi estreitar relações com os profissionais da área
de construção e oferecer os serviços e produtos da MacoL como uma parceria constante no

,

desenvolvimento de seus projetos.
Em resumo, estes são os principais pontos apresentados aos participantes do coquetel, '

que estão fazendo o Projeto Macol 2000.
'

A reiação com os fornecedores - A Macol tem contato direto com as empresas que são

suas fornecedoras, em todos os setores. Isso representa pleno conhecimento dos produtos
que estas empresas oferecem e maior agilidade nos pedidos, para atender as mais diversas
solicitações.

'

O Atendimento - O atendimento é cada vez mais self-service. O cliente entra na loja para
sentir-se totalmente à vontade. Foi eliminada a figura do vendedor. O que existem são

consultores de vendas, que entram em cena para auxiliar o consumidor quando este solicitar

ou tiver dúvidas.
A Capacidade de Entrega - A Macol está vendendo e entregando. Montou a estrutura de uma

grande fornecedora de material de construção. O cliente compra e leva ou recebe na hora.

Os Produtos Próprios - A Macol está lançando uma gama de produtos próprios, com a

marca Tincol. onde os clientes têm a tecnologia de escolher sua tinta, de forma personalizada,
que depois é fabricada na quantidade desejada. A linha Tincol conta ainda com Seladores,
Tintas Acrílicas, Esmalte Sintético, Vernizes e Impermeabilizantes.
A Linha de Produtos - Pensando que os clientes querem encontrar tudo que precisam na

loja é que, a partir do foco central em materiais de construção, a Macol passou a oferecer
eletrodomésticos e móveis. Com os materiais de construção, os móveis e os

eletrodomésticos, montou um showroom completo para construir e mobiliar a casa.
Os Profissionais - A Macol está investindo em consultores que realmente conheçam os

prôdutos que estão vendendo. É claro que existe um grande número de clientes que sabe

exatamente Q que precisa, que são os profissionais de construção. Mas também existem
muitos clientes que necessitam de uma orientação especializada, de quem realmente

entende do assunto. Éntão a Macol está capacitando seus consultores para atender, bem
estes dois públicos. A Macol tem especialistas em cerämícas. especialistas em tintas, em

. eletrodomésticos, pessoas que realmente entendem do assunto e podem oferecer
assessoría completa.

.
'

nem mesmo na espera da libe

ração da área pelo Incra (Instituto
Nacional de Colonização e

Reforma Agrária). O proprietário
das terras,Walfrido da Silva Lima,
ofereceu aos colonos, para o

Projeto ampara
crianças carentes

Barra Velha - O segundo
ano do Projeto Brasi I Criança
Cidadã, desenvolvido desde

janeiro de 1999 pela Secretaria de

Assistência Social, reservou para
50 crianças entre 7 e 14 anos, que
residem no Bairro Vila Nova;
oficinas sobre artes plásticas,
música e capoeira, além de tra

balhos voltados às áreas do meio

ambiente, saúde, integração
familiar e cidadania. O lançamento
do programa na localidade foi
semana passada, no prédio da

Escola Professera Maria Tus

nelda Bernstorff.
Direcionado para crianças em

situação de risco social, como
afirmou a secrétária Oléias No

garolJi, o projeto terá como tema,
ano que vem, "Cidadania inte

gral". "Escolhemos o Vila Nova

por ser um bairro com grande
carência e também porque

pretendemos trabalhar corn
meninos e meninas que hoje são

catadores nos lixões da região",
explica a secretária. Na primeira
etapa, o projeto ati ngi u 135

crianças do bairros São Cristóvão
e Itajuba. Durante oito meses,

foram desenvolvidos trabalhos
com temas voltados à "arte ao

alcance de todos",

trabalho coletivo, 51 hectares dos
61 que possuía. "A nossa prio
ridade foi garantir o chão àquelas
pessoas que já estavam há sete

anos embaixo da lona preta", re
corda Iraci Lara.

BarraVelhaquer
ensino supletivo

Barra Velha - O prefeito
em exercício João Luzia Duarte

Ribeiro encaminhou projeto para
a Câmara de Vereadores estabe-

, lecendo a criação do Centro de
. Educaçãode Jovem e Adultos. A

proposta pretente oficializar, a

partir do ano que vem, o curso

supletivo nas áreas de alfabe

tização e segundo grau para ex

alunos que não concluíram o en

sino médio. "Apostamos na apro
vação do projeto", afirmou o pre
feito.

Se for viabilizado, o centro

descentralizará a educação. O

primeiro grau ficará instalado no

Bairro Itajuba, a alfabetização (l"
a 4a séries), nas escolas mum

cipais ou associações de mora

dores, e o segundo grau funcio
naria em salas do quartel da

Polícia Militar.
� Todo o centro terá grades

currilares próprias que serão
definidas num amplo projeto I

político-pedagógico, explicou o

coordenador municipal de En'

sino, proféssor Jeremias Ber

nardes, que desenvolveu o pro
grama. A meta é inaugurar o

centro no mês de março do ano

que vem, afirmou o prefeito eOl

exercício, João Ribeiro.
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Provas da Acafe

As provas do Sistema Acafe (Associação Catarinense de Fun

dações Educacionais) para os 912 candidatos inscritos na Ferj
(Fundação Educacional Regional Jaraguaense), em Jaraguá do

Sul, serão realizadas neste domingo, no prédio da instituição.
No período da manhã, a partir das 8h30, os testes concentram

se nas matérias de Língua Portuguesa e Literatura, Redação e

Língua Estrangeira. À tarde, às 15 horas, serão aplicadas as

provas de História, Geografia, Física, Matemática, Química e

Biologia.

Aumento de mensalidade

Oaumento das mensalidades no ensino superior em todo o Brasil,
proposto pelo governo federal, refletiu nos cursos mantidos pelo
Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul- Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense). Encontro entre diretoria e

DCE (Diretório Central dos Estudantes) definiu que o aumento

ficou estabelecido em 8%, cinco pontos percentuais a mais do

que' o sugerido pelos acadêmicos. Assim, o crédito passará dos

atuais R$ 1 I ,30 para R$ 12,20.

Escola indígena
A primeira escola indígena em Santa Catarina será inaugurada
no dia 19 de abril do ano que vem, quando comemora-se em

todo o País o Dia do Índio. Localizada na aldeia Xapecó, da
tribo Kaigang, no Município de Ipuaçu, Oeste do Estado, a escola
terá três arnbientes, caracterizados pelo estilo da aldeia. O

governador Esperidião Amin visitou a obra de três mil metros

quadrados e com investimentos de R$ 624 mil, e constatou:

"Não existe nada parecido. Vai servir de exemplo para o Brasil".

Manutenção no Judiciário
Durante instalação da Vara da Infância e Juventude, em Jaraguá
do Sul, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João
Martins, anunciou a liberação de R$ 300 mil para a manutenção
do prédio do Fórum no Município.' A verba deverá ser liberada

nos próximos três meses. Na oficialização da Vara Criminal, a

juíza Hildemar Meneguzzi de Carvalho foi confirmada como

titular da nova instância.

Baile de aniversário
Para marcar os 33 anôs em defesa dos trabalhadores

vestuaristas, o sindicato da categoria promove hoje, no Pavilhão
A do Parque Municipal de Eventos, em Jaraguá do Sul, o baile

deaniversário da entidade. A animação é do Musical San Marino
e a entrada é gratuita. Também haverá a escolha da Garota

Vestuarista/99, com premiação da melhor torcida.

Parceria Brasil-Portugal
Uma delegação de Portugal chega em janeiro a Santa Catarina

para participar da reunião preparatória do seminário, previsto
para março ou abri I de 2000, entre as agências de

desenvolvimento regional daquele país e os fóruns de

desenvolvimento regional coordenado pelo Fórum Catarinense
de Desenvolvimento. Empresários portugueses e brasileiros

lambém acompanham o evento em Florianópolis, que terá apoio
daComunidade Européia.

Studio FM completa 10 anos

comnovalinhadeprogramaçãó
Pope rock
romântico para
fugir de fórmulas
populares.

Jaraguá do Sul--;- O advento

do computador, o áudio transmi

tido via horne-page e o fim dos
discos e cartuchos fazem parecer
distante o tempo em que possuir
uma FM era sensação. Ern casa'
alugada na Rua Reinoldo Rau,
surgiu, em 1989, a primeira emis
sorajaraguaense destinada ao pú
blico jovem. Na quarta-feira, 8, a
Studio FM completou 10 anos de

atuação, marcados com festa na

AABB (Associação Atlética Banco
.do Brasi I) e reestruturação da

programação executada ao longo
do ano.

Desde o início de 1999, a rá

dio apostou em mudança de esti lo
e produção. Hamilton Vessi Theo

doro, o Banana, foi contratado

para redirecionar os rumos da
emissora. A proposta é chegar ao
novo milênio apostando no bom

gosto musical. "Esse será o cami
nho da Studio. Precisamos elitizar

de alguma forma a programação
porque ela é a única FM da ci

dade", explica o coordenador. Por
bom gosto musical ele entende

Jaraguá do Sul - Jovens

alfabetizados, entre 15 e 16 anos,
moradores dos bairros Três Rio
do Norte, mia da Figueira e

Garibaldi,' terão uma chance de

aprender técnicas de especiali
zação na área de saúde e ainda
receber R$ 55,00 por mês

durante o período de aprendizado
e por mais seis meses, quando o

conteúdo repassado nas salas de
aula será colocado em prática.

As i nscrições para o programa
de formação de agentes jovens de

desenvolvimento social e hu-

Edson JunkeslCP

Homenagem: direção recebe discos deplatina no aniversário da rádio

Curso formajovensparaações naáreadasaúde

tudo que se ouve sem prejudicar
o ouvido e quebrar a sintonia.

"Apostamos no pop e no rock

romântico, excluindo pagode, axé
e dance", conta.

INTERATIVO - O ano

2000 não reserva nenhuma

mudança drástica no jornalismo
da emissora, bern-concei tuado.
"Vamos trabalhar numa linha de

mais informação durante o dia.:
criando vinhetas I}ovas para
oferecer áudio de qualidade",
informa Banana. Ele orienta para
que a equipe invista no improviso,
característica típica do rádio, e

mano, coordenado pela Secre
taria da Família, estão abertas até
o dia 20 de dezembro nas sedes

do Projeto Cidadão, no prédio da

Casa da Serenidade e na própria
secretária. "O objetivo é organizar

\ .

processo de formação e inter-

venção de 25 jovens moradores
das respectivas comunidades,
visando a formulação de ações de
desenvolvimento social inte

grado, voltadas para o Muni

cípio", afirmou a secretária Íris
Barg Piazera.

O curso de formação de

reconhece que a voz ainda é

instrumento mágico nessa pro
fissão.

No início de novembro, a

emissora começou a receber

mensagens de homenagem pelo
aniversár i o. Para fechar as

comemorações, realiza hoje a

promoção "Garota Studio", e, no
dia 18, o sorteio da promoção
"Neste Natal eu quero passar o

verão dentro d'água", em que os

ouvintes concorrem a uma pis-,
cina, doando brinquedos em boas

condições que serão distribuídos
à crianças carentes.

agentes jovens será realizado em

. seis meses, divididos em duas

fases: núcleos básicos e espe
cializados para questões de

saúde, com aulas no período da
manhã. Os alunos deverão as

sinar uma declaração compro
metendo-se a concluir o curso e

aplicar o conhecimento adquirido
nas aulas em trabalhos da co

munidade. A relação dos can-

.

didatos selecionados será di

vulgada dia 25 de janeiro do ano

2000, por listas afixadas nos

locais das inscrições.

Toda linha de louça!i !ianit:áriB.
.

. .
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Oitomáquinas de costuradesaparecem
de confecção na Barra do Rio Cerro

Edson JunkeslCP

de da confecção até o veículo.
"Outras duas máquinas já esta

vam prontas para serem levadas,
mas toram deixadas para trás",
frisou Büttner. A família mora ao

lado do local onde funciona a em

presa.
Os arrombadores destruíram

a porta dos fundos do prédio para
entrarem na área de produção da

confecção. Não existe nenhum

sistema de segurança. "Já havia

feito o levantamento de custo pa
ra a instalação de um circuito in
terna de alarme, que deveria ser

instalado até o fim do ano", la
mentou Anselmo Büttner.

De acordo com o empresário,

Yang fashion lanço suo linho proia
�.. 1 20.0.0. As cores sôo claros e energéticos,

j predominando os tons celestes, rosas e

.��_'
I os amarelos. Coteçäo de bolsas e
,

chapéus de diversos marcos e cores.
8(quinis e Maiôs

Cli••• 1!Ã.s Saídos de protos. sbons. top e

blusas de fio.

Fone 372-3290

Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi

Jaraguá do Sul - Oito má

quinas de costura, de fabricações
italiana e japonesa, foram rouba
das do prédio da Confecção lriana
Têxtil.Iocalizada em uma rua pa
ralela à SC-416, no Bairro Barra
do Rio Cerro, na madrugada de

quinta-feira para sexta-feira. O

proprietário da empresa, Ansel
mo Büttner, constatouo desapa
recimento dos equipamentos por
volta das 3 horas. No local, a polí
cia encontrou marcas de pneus
de caminhonete, possivelmente o
veículo utilizado no transporte
das máquinas. O prejuízo foi de Facilidade: arrombadores destruiram a porta dosfundos do prédio, que não dispõe de sistema de segurança
R$ 22 mil, avaliou Büttner.

os arrombadores conheciam o lo
cal e sabiam operar máquinas de

costura. "Pela forma como fize

ram e a velocidade com que trans

portaram as oito máquinas, é gente
que entende", acredita a vítima.

Desolado,Büttner orientou o perito
da Polícia Civil, no final da tarde de

ontem, no local de onde foram levado
as máquinas. "Tudo que ganhei em
nove anos de trabalho na confecção,
perdi em algumas horas", disse.

1) OCOLÉGIO MARISTA SÃO uns INFORMA:
As matrículas para o ano letivo de 2000 já se encontram abertas.
DATAS: De 29 de novembro a 22 de dezembro: Alunos aprovados sem
recuperação e alunos novos.
De 20 a 22 ce dezembro: Alunos aprovados na recuperação.
Horário: Das 7h30 às 11 h30 e das 13h30 às 17h. Na Secretaria do colégio.

COLÉGIO MARISTA SÃO Luís: DO MATERNAL AO TERCEIRÃO,
. EDUCANDO CIDADÃOS PARA A VIDA

Furto ocorreu
'durante a

madrugada
de quinta-feira'

A confecção paralisou a pro-
"dução ontem devido a falta de equi
pamentos. "Além da perda efetiva,
ainda tem o prejuízo de não pro
duzir nada", afirmou Büttner. As
oito máquinas roubadas eram da
linha de frente de um total de 35

unidades. "Quero normalizar a si
.tuação amanhã (hoje)", avisou. A
lriana Têxtil presta serviço a uma

confecção de médio porte do

Município de Pomerode.

Ontem, durante depoimento à

delegada Fedra Konell, o empre
sário afirmou que não teve maio
res prejuízos em razão de a mu

lher ter acordado com o barulho
do transporte das máquinas da se-

.2) PESQUISA DE OPINIÃO:
O Colégio Marista São Luís está estudando a possibilidade de abrir

o curso deEnsino Médio (1Q, 2Q e Terceirão) Noturno

Se você estiver interessado em participar desta pesquisa ligue para
o telefone 371-0313 e deixe seu nome e telefone. Se desejar usar a

Internet, a página do colégio é: www.marista.jaragua.com.br
Maiores informações com a recepcionista Sandr�

VENDO APARTAMENTO EM PIÇARRAS
SOm da praia, vista para o mar.

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

carro ou imóvel em Jaraguá do Sul.

R$ 48.000,00.
Tratar pelos telefones

(47) 370-7251 - 975-3447

Furto de veículo

Jaraguá do Sul - A

polícia investiga mais Um

furto de veículo na micror.
região. A última vítima foi a

blumenauense Ana Elisa Fi.

gueiredo. Ela estava fazendo
compras nas lojas do Portal
Jaraguá, quinta-feira à tarde,
quando, ao sair do prédio,
constatou o roubo de seu veí·

culo, a Parati placa LYA-5276
(Blumenau). Segundo a ví·

tima..» furto ocorreu entre 15
e 17 horas. Dentro do carro,
além de documentos pessoais,

.

estavam sacolas de compras.
Esse foi o segundo roubo de
automóvel· em menos de três

meses' no estacionamento do

Portal Jaraguá.
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Definições na FMElBreithaupt
A lista dos jogadores que serão dispensados e aqueles que
continuam para a próxima temporada na equipe de Futsal de

Jaraguá do Sul será anunciada na próxima terça-feira. Por
enquanto, as duas únicas confirmações foram as renovações dos

contratos', por mais um ano, dos alas Patrick, artilheiro do time
este ano, e do capitão Xande. O restante vai depender da

avaliação do técnico Manoel Dalpasquale. Um dos destaques do
Estadual, o fixo Ciço, deverá ser negociado com a GM Chevrolet

(SP), que ofereceu proposta irrecusável ao jogador.

Alguém duvida?

Quem pensou que a equipe de

Futsal custou muito em 1999,
engana-se. O valer foi de R$
11,8 mil mensais, divididos em

três partes. Uma de R$ 3,8 mil

paga pela Fundação Municipal
de Esportes e outras duas, de
R$ 4 mil cada, com o Grupo.
Breithaupt pagando uma inteira

e a outra rateada entre quatro
colaboradores. Falta de

informação é isso. Acaba

gerando comentários sem

nenhum sentido.

Federação modernizada
Federação Catarinense de

Futebol agora já tem seu site
na Internet. Através do endere

ço eletrônico www.fcfcom.br o
intemauta poderá conferir

tabela de jogos, rodadas dos

campeonatos estaduais e ou

tras informações relacionadas
à entidade. Também poderá

enviar e-mail:fcf@fcfcom.br.
Assessor de imprensa Zélio
Prado terá menos trabalho.

Chega de fax e horas ao

telefone passando dados.

Rápidas-----------------------------------------
* Clima 'morno' na FundaçãoMunicipal de Esportes de Jaraguä do
Sul. Conseguir informações ali é praticamente a mesma coisa que
entrar no Vaticano e falar com o papa. Orçamento para 2000? Se

sabem, não falam.
* Será que a febre dos jaraguaenses em participar de corridas
do Estadual de Velocidade passou? Só este ano, pelo menos

dez pilotos tentaram um lugar ao sol. Poucos chegaram, e quem
apareceu, gastou muito dinheiro.

JeepClub
No último dia 7/12 realizamos a nossa Assembléia Geral Ordinária, onde

houve a eleição da nova diretoria para a gestão 2000, ficando assim composta:
Presidente: Silvino Lessmann
Vice-Presidente: Lauro Marquardt
Tesoureiro: Valderes Kuchenbecker

Secretário: Luiz F. Gonçalves
Diretor Social: Luís C. Gieseler
Diretor de Promoções: Sandro Lessmann

Diretor de Trilhos: Alexandre Katcharowski
Diretor Patrimonial: Claus Melcher
,', O ano 2000 será especial para a nova diretoria e associados, porque, além do

.
início de um novo milênio, o nosso clube completará 10 anos de fundação e

realizaremos o nosso 10° Jeep Raid. Para tal. o trabalho em equipe e o

comprometimento serão muito importantes para o sucesso desta gestão.
* Neste sábado. 11/12. a partir das 20 horas. acontecerá o jantar de encerramento
das atividades deste ano. Haverá distribuição de brindes aos associados.
* No final de semana passada participamos do Eco Radical. evento que contou

com a presença de diversos segmentos de esportes radicais da nossa cidade.

Parabéns aos organizadores.
"Queremos mandar um abraço aos amigos da Metalúrgica Trapp. pela carinhosa

recepção em sua recreati va.
,', Queremos estender os nossos sentimentos ao companheiro Cláudio Finta e a

sua família, pelo falecimento da sua mãe. no dia 6/12.
.

"O companheiro Jonas está a pouco rerupo no clube ejá conseguiu dois apelidos:
garçom e barbeiro. Por que será?

· Alongamento de Chassi

·Cardans
•

· Manut. de Guindastes,
· Refonnas de Equipamentos
• AdaptaçãoEquipamentos
· Soldas Especiais...

Fone: (047)370-4159

SituaçãodoJaraguáemdisputar
aPrimeiraDivisão é complicada
Dirigentes se

..

reunem para
definir a fórmula
do Estadual

Jaraguá do Sul - O acesso

do Jaraguá FC à Primeira Divisão,
por interrnédio do convite da As

sociações de Clubes e da Federa

ção Catarinense de Futebol, está
cada vez mais difícil. Até ontem, a
menos de dez dias do arbitral que
definirá a fórmula e o regulamento
do Estadual de 2000, nenhum time

que disputou o campeonato este

ano havia pedido licença da Fede

ração. À excessão do Botafogo de

Xanxerê, que foi rebaixado, os
demais clubes têm vaga garantida
no torneio, e eli mi na qualquer pos-

Futsal Mirim

decide título
Jaraguá do Sul - A Ceja/

Zanotti Elásticos decide rio próxi
mo fim de semana, no Ginásio
da Astel, em Florianópolis, o títu
lo do Campeonato Catarinense de
Futsal, categoria Mirim. O time

jaraguaense lidera a fase decisiva

após as vitórias obtidas no pri
meiro quadrangular final do Esta
dual. Com seis pontos, a equipe
do treinador Augustinho Ferrari

precisa vencer o Colegial, que so
ma cinco pontos, e empatar um

jogo nas últimas duas rodadas,
contra a AABB, de Joaçaba, e a

Astel.

Os jaraguaenses estrearam no

quadrangular perdendo para o

Colegial por 4 a 3. Depois, a go
leada diante da Astel por S a I

tranqüilizou a equipe, que ainda

foi favorecida pelo empate na se

gunda rodada entre Colegial e .

AABB/Joaçaba. A vitória sobre os

joaçabenses por S a 3 garantiu a

liderança do quadrangular. O pivô
Thiago e o goleiro Dudu, que mar

cou um gol, foram os destaques
da equipe.

MUNICIPAL - Na próxima
terça-feira, iniciam as finais dos

campeonatos de Futsal promovi
dospela Liga Jaraguaense. Duran
te dois dias, 12 equipes disputam
o título em seis categorias. O jo
gos começam a partir das 18h30.
O mesmo horário será adotado
na quarta-feira, quando serão rea
lizadas as finais do Pré-Mirim,
Infantil e Adulto.

sibilidade de trazer equipes que

participaram da Segunda- Divisão
em 1999. Confirmado apenas o

campeão da Segundona, que será

decidido entreMarcílio Dias e ltajaí.
O assessor de i mprensa da

Federação, Zélio Prado, afirmou
quinta-feira, por telefone, que
além do Jaraguá, outros quatro
clubes já demonstraram interesse

pelas possíveis vagas. "Próspera,
Blumenau e Santa Catarina, além
do Itajaí, se vier a perder o títuio
da Segunda Divisão, querem dis

putar a Prirneirona", salientou. O

principal critério para a escolha

dos clubes convidados é o con

senso entre Federação e Associa

ção de Clubes. "Depois analisa
mos a estrutura, a condição finan
ceira do time e a pontuação obtida
no estadual da Segundona do

campeonato anterior", explicou
Definido, somente as duas fór

mulas para o campeonato, que se

rão apresentadas no encontro entre
os dirigentes e o presidenteDelfim
de Pádua Peixoto Filho. A primeira
é sugerida pela RBS (F-ede Brasil
Sul), empresa interessada em

. adquirir os direitos de exploração
do Estadual pelos próximos cinco
anos. A competição iniciaria dia 12

de março, com término dia 11 de

junho. Os 12 clubes jogariam em

turno e returno. Os campeões de

cada fase disputariam a final, em
dois jogos. A idéia da Federação é

idêntica. Os quatro melhores do
turno disputariam uma vaga ao

quadrangular final, composto ainda
pelo campeão do returno e por dois
clubes com melhor índice técnico
durante todo o campeonato.

Edson JunkeslCP

Coragem: aventureiros se arriscam IlO bungle jump
.

Adrenalina no Eco Radical
·

Jaraguá do Sul - Espor
tes como o bungle jump trans

formaram o primeiro encontro
Eco Radical, realizado em Jara

guá do Sul no último fim de se

mana, numa verdadeira mara

tona de radicalidade. Cerca de

duas mil pessoas compareceram
ao evento. Além do salto de 4S

metros, os participantes ainda
assisitiram seminários de eco

turismo e conheceram equipa
mentos especializados em es

portes radicais.



'12 - ESPECIAL CORREIO DO POVO

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).

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE DEZEMBRO DE 1999

INAUGURAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

Com a chegada do verão,
quem não gosta de

desfrutar daqueles
mergulhos refrescantes,
ou de simplesmente tomar

aquela cervejinha ao lado
da piscina? Pois a partir de

agora, Jaraguá do SuI 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: '

Requisitos Básicos:
- Curso superior completo ou cursando;
- Bons conhecimentos de Informática em nível

de usuário;
- Experiência em função equivalente;
- Vivência em atividade comercial;
- Habilidades em lideranças de equipes;
- Organização e administração de negócios.

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: TELEFONE (047) 375�1482
eORupÁ· se

chuveiros,
'

estacionamento, guarda
volumes, restaurante com

700m-, enfim, uma

organização que faz deste
omaior parque aquático
do norte-catarinense.

Apesar de toda estrutura,
o parque' tem total

integração com a

natureza, que permaneceu

praticamente intacta com
a obra. Outro fator

importante é a

Venha

e comprove mais

esta nova

,opção!

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

(Empresa de TV por Assinatura)

Busca identificar no mercado profissional para:

Illilllllll!II!I!II:I!IIII:I:IIII!I:III!il

A empresa oferece:
- Salário mais comissão compatíveis com �

função;
- Benefícios de empresa de médio porte;
_..;.. Ótimo ambiente de trabalho;
- Produto de tecnologia de ponta.

NETJARAGUÁ

Os interessados devem enviar Curriculum Vitae para:
.Rua Canoinhas, 361 - Centro - CEP 89252.110 - Jaraguá do Sul - SC


