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Pasold anuncia criação de
postos de trabalho em 2000

FrJ�()n .JunkeslCP

o prefeito Irineu Pasold

(PSOB) disse que a meta para
o ano 2000 é criar mais em

. pregos em Jaraguá do Sul. A
falta de mão-de-obra quali
ficada empurrou o índice de

desemprego, nos últimos cinco
anos, para quase quatro mil

postos noMunicípio. Para ele
var a estatística e computar
saldos positivos, a Prefeitura
concluiu, no final doano pas
sado, projetos estratégicos
com o interesse de desenca

dear ações que viabilizem a

abertura de novas vagas no

mercado de trabalho. Segundo
o prefeito, a cidade dispõe de

empregos nos mais diferentes

segmentos da indústria e do

comércio. Página 3 Barra Velha: expectativa de J()f) lili/turistas fUI temporada. Sol exige cuidados. Páglnas II c 12

Direito fecha índice
com CInco por um

Praias oferecem

atrações culturais
Bananatem
safra recorde

Futsal corre atrás

dobicampeonatoo vestibular de Direito da Ferj
(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) registrou uma

média de cinco candidatos por

vaga, Página 13

A temporada provoca a

transferência da vida cultural pa
ra o litoral. Além dos shows, o

artesanato desponta como atra

ção na areia. Extra e Lâmina

Além da alta produtividade,
I

cerca de 100 mi I toneladas so-

mente em Corupá, produtores da

região, responsável por 60% do

volume de bananas do Estado,
comemoram a estabilidade de

preço. O valor da caixa de 25 kg
chegou a R$ 4,50 em períodos
do ano passado. Este ano, o

preço da fruta volta a subir com
a entrada no período de entres

safra, q ue provocou a falta de

produto no mercado. Agricul
tores investem em insumos e

esperam que o clima colabore

novamente. Página 6

Com duas contratações, os

alas James e Dedé, e o novo uni

forme, a ADJ/Jaraguá do Sul

inicia a temporada com o objetivo
de conquistar o bicampeonato Es
tadual de Futsal. A equipe do téc

nico Manoel Dalpasquale disputa,
de 6 a 12 de fevereiro, a seletiva
da Taça Brasil, em busca de uma·

vaga para a fase f nal do torneio.

O Grupo Breithaupt, a Caraguá
Automóveis e a FME (Fundação
Municipal de Esportes) anuncia
ram a parceria e patrocinam o

time no Estadual e nos Jogos
AhertosdeSC.Pá�na15

·7$
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Edson Junkes/CP

Corrida pelo poder
A eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul demonstra que nem tudo caminha de acordo
com as diretrizes partidárias. A julgar pelo esvaziamento da sessão
que escolheu o vereadorAfonso Piazera para presidir o Legislati vo
neste ano, quando apenas nove dos 15 parlamentares es ti veram

presentes, o processo eleitoral deve render muito mais do que
desafetos e rivalidades. Enquanto as

cúpulas partidárias optam pelo jogo
do faz-de-conta, os detentores de

cargos eletivos emilitantes revelam a

verdadeira intenção do gesto.
Na realidade, o que norteou a

eleição foi somente a proximidade do
pleito municipal de outubro, onde
estarão envolvidos interesses maio
res. Desde o inicio, havia uma clara
rejeição ao nome de Piazera para
presidir a Câmara. Oficialmente, ne
nhum vereador admitia, mas nos

bastidores até parlamentares do PFL
e do PSDB não conseguiam esconder
a decepção. Pelo acordo firmado no

início da atuallegislatura, a vez era
do PSDB. Piazera filiou-se aopartido

em setembro passado, oriundo do PTB que já presidira a Câmara
em 1998, com Lio Tironi, hoje também no PSDB.

A "surpresa" do esvaziamento da sessão que escolheu a nova

Mesa Di retora no dia 23 çl� dezembro, pode ser traduzida como
o ponta-pé inicial da bataiha que se prolongará até o final da
campanha eleitoral. O PMDB, adversário político do PFL e

PSDB, deixou claro que, pelo menos este ano, vai assumir a

bandeira da oposição. Aliás, durante esses três anos, teve

comportamento dúbio, ficando, na maioriadas vezes, em cima
do muro. Os demais partidos que integram a Câmara limitaram
se a cumprir a pauta definida pelo Executivo, amparados pela
desculpa da aliança.

Por mais que os líderes digam o contrário, há um movimento
rebelde no seio do "Frentão" que poderá comprometer a tão

desejada coligação Mais Santa Catarina no Município. Dono de

parte significante dos votos do PPB, o vereadorMoacir Bertoldi
faz questão de mostrar que não quer ver a legenda aliada ao

PSDB. Afastado do projeto pessoal deassumir a presidência da
Câmara, poderá ser peça fundamental na implosão do Frentão.
O Diretório Municipal está dividido e deve permanecer assim
até que não haja mais como evitar o confronto.

Mesmo estando à frente do Executivo e do Legislativo, há no

PSDB ainda muitos conflitos e picuinhas a serem administradas
antes da convenção. A administração, e aí inclui-se também o

PFL, não conseguiu dar visibilidade ao governo e derrapa em

trampas inexplicáveis. A teimosia em enfiar goela abaixo desejos
pessoais poderá acirrar as animosidades. Aliás, os méritos da

eleição de Piazera são do ex-presidente Alcides Pavanello, que
garantiu os votos dos aliados. O arrefecimento temporário
convida à reflexão. Não garantirámaioria e poderá respingar no
comando.

Os demais

partidos que
integram a

Câmara

limitaram-se a

cumprir a pauta
definida pelo
Executivo,
amparados pela
desculpa da

aliança

Enquanto a Câmara não se dispuser a rasgar a cortina da

hipocrisia e colocar as cartas na mesa, sem esconder o ás de
ouro eleitoral na manga, o malogro da eleição da Mesa Diretora

continuará embrulhada no véu da descredibilidade. E como de

costume; buscando as saídas do jeitinho característico, apelando
para que os eleitores prefiram o balcão de negócios ao bom senso

da escolha séria'. É preciso tirar lição do episódio. Abrir espaços'
aos debates e às discussões sobre os destinos da cidade, antes

que as vaidades pessoais queimem corações e mentes,

comprometendo o futuro.

.
Foto do Fato

Tarde da última

segunda-feira,
Centro,

de Iaraguá do
Sul e os

termômetros

registrando
quase 40° graus.

Em um dos
dias mais

quentes do ano,
valeu até

sombrinha para
se proteger dos

raios solares

o altstadt,

"Poucas cidades preservaram
tão mal o legado histórico e ar

quitetônico como Jarag uá do
Sul". (Egon Jagnow, professor, 29/
6/90)

Na virada do milênio, Jaraguá
do Sul recebe imponentes e belas

obras privadas. O Centro Cultural,
o Centro Empresarial, o Shopping
Breithaupt. o hotel da família

Werninghaus, os diversos edi fícios
pontuando a paisagem urbana.
Marcarão indelevelmente a História
e a arquitetura atual.

Há algum ternpo, o empresário
Marcondes de Mattos falou que o

Município carecia de trato urbano

e de marca própria (obviamente que
não gráfica). Eis o ponto nevrálgico:
identidade própria. Ser imitada, não
imitar. O que sempre defendi,

O IDH (Índice de Desenvol
vimento Humano) de Jaraguá do

Sul é trombeíeado aos quatro
ventos. No entanto, se quisermos
ter marca própria, vender imagem,
só isso não basta, Estamos

deixando de ser província. Nova
ótica é preciso. E obras públ icas de
vulto. Crescimento demográfico
clama por cidade não só segura e

funcional, mas bem-acabada. Os

o Cam e o novo milênio
* Osmar Günther

discursos políticos não podem
ruais se res tri ngir só à pobreza, à

educação ,e à saúde, tripé básico

populista surrado e batido da caça
ao voto e ... de eterna insolvência!

Jaraguá do Sul hoje dispõe de

metas e diretrizes de desenvolvi

mento urbano. Tem seu Plano Dire

tor, leitura que deveria ser obri

gatória para todos os candidatos a

governantes. A realidade, inexora
velmente, vai impor a sua execução.
E aí tal vez teremos a tal marca pró
pria e o tal trato urbano, coerente
com as catilinárias do desenvolvi
mento sustentado e da qualidade
de vida.

Um grande presente a Jaraguá
do Sul foi dado por um abnegado
grupo de arquitetos da AEAJS

(Associação de Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul) - a

Ana, aSuzi, a Ruth, o Edson, a Si
mone: o projeto de resgate do Cen-
tro Histórico. O nosso

altstadt .como dizia
-

o Duwe, Em qualquer parte do

mundo a preservação gera turismo,
riqueza, emprego, é eco-nomia.

Aqui é dilapidada.
Em 1997, no escritório da arqui

teta Ruth, redigi o esboço do docu

mento que depois foi entregue ao

CORREIO uo POVO

, /

então deputado estadual Udo Wag
ner, culminando com o tombamento, I

.

pelo governo de SC, através do De- l.

creto 3.366, de 17/11/98, de um con- j

junto de edificações (antiga Plata·,';
forma 7 de Setembro, depósito e e"I':ração da RFFSA, antigo Mercad.,,:
Público, Praça França Wosgerau, po t
exemplo) e respectivo entorno en?�
trecho da Avenida Getúlio Vargas. Iii

Agora falta fazer. Passar de área ..:
degradada, de mendicância, desto- t
ando do. vizinho e moderno Shop- �
ping Breithaupt. a marco urbano pú
blico no início do milênio. Simbo
lizando um novo ternpo, uma nova

mentalidade política, um novo

enfoque para a cidade. Junto com a"

nova sede da Prefeitura, o chamado
Cam (Centro Administrativo Mu

nicipal), cujo projeto. já foi esco-
I

Ihido (pela segunda vez).
O poder público daria grande

passo. na esfera pública acornpa
nhando a visão econômica e o ta

lento. empresarial de nossos tão

laureados "capitães de indústria".

E contribuiria enormemente para a

melhoria da "casa comunitária" de

todos nós.
Preservar o passado rumo ao

futuro!

* Engenheiro ciyil I'..; ,

Artigos para Carla do Leitor, devem ser enviados para Rua Wal/er Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
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I
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+- "Ainda não é o ideal." (Vereador
Carione Pavanello - PFL - sobre o projeto
que altera as alíquotas do ISS - Imposto
Sobre Serviço -, aprovado em sessão

extraordinária pela Câmara de Vereadores,
no final do ano passado)

"A medida estava acertada, mas faltava
um nome." (Irmã da Sociedade Divina
Providência Jacira Maria dos Santos, nova

diretora-executiva do Hospital São José, referindo-se a exoneração do
ex-presidente Aristides Gonçalves, que permaneceu oito anos no cargo)

"O ano de 1999 significou uma época de crescimento,
inaugurações e grandes conquistas." (Diretor-comercial do

Grupo Breithaupt, Roberto Breithaupt. sobre o desempenho da

empresa, ano passado)

"Precisamos de mais um médico-legista para atender a

demanda local." (Deputado federal Vicente Caropreso - PSDB
� em recente audiência com o secretário de Segurança Pública,
Antenor Chinaue Ribeiro)

"É- uma equipe mais qualificada tecnicamente, em relação ao

ano passado." (Técnico da ADJ/Jaraguá do Sul, Manoel
Dalpasquale, sobre o novo time, apresentado segunda-feira à

imprensa)

'Não terá vida longa." (Cardiologista AI fredo Cahe, médico pessoal
'e Diego Maradona, em boletim divulgado logo após a transferência
lo e\-jogador, que foi internado no Uruguai depois de uma overdose
"ie cocaína, para a Argentina)

Recanto

Roda

D'Âgua

I �Tabelionato
Jl.+1.1:. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
lif 373-0404

/Jis<'irU:'ls

IVLII LI rei i.·�"
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\..\��
Seg\l�()�

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

, Irineu Pasold: "É preciso qualificar a nossa mão-de-obra através de cursos de especialização"

Pasoldquercriarmaisempregos
para Jaraguá do Sul este ano

Promessa está
amparadá por
projetos
estratégicos

Jaraguá do Sul - A meta

para Jaraguá do Sul no ano

2000 é criar empregos. Essa'
foi a afirmação do prefeito lri
neu Pasold (PSDB), garantindo
que a Prefeitura concluiu, no

fi na I do ano passado, projetos
estratégicos para desencadear

ações que viabilizem a abertura
de novos postos de trabalho no

Município. Apesar de registrar
cerca de quatro mi I desem

pregados, a cidade dispõe de

vagas nos rnais variades setores
da indústria c do comércio. A

dificuldade, aponta o prefeito,
é encontrar mão-de-obra qua-
I i ficada para preencher vagas.
"Nesse sentido, uma de nossas

alternati vas é a qualificação dos

trabalhadores jaraguaenses",
acredita Pasold.

Para colocar esse projeto
em prática, o prefeito abriu ne

gociações com sindicatos e

com os própri os em presári os
na tentativa de fechar acordos
na área da educação. A pro
posta é solucionar o problema
da desqualificação através de

cursos, inclusive de instrução
fundamental. A Prefeitura

negociou a primeira parceria
com a Escola Técnica Federal,

que disponibilizou todos os

cursos oferecidos na insti

tuição. "Vamos colocar à dis-
- posição destes cursos técnicos

professores e espaços para a

educação fundamental", avisou
o prefeito.

Outra alternativa para a ge
ração de emprego em Jaraguá
do Sul, disse lrineu Pasold, foi
a criação do Plano Municipal de
Incentivos às Empresas, pela
Lei Complementar n° 18/99,

.aprov ad a pela Câmara de

Vereadores no último trimestre
de 1999. "Uma das promessas
do plano de governo da ad

ministração é esta: oferecer
incentivos tanto às empresas da

cidade, que estão crescendo,
como também àquelas que

querem se instalar no Mu

nicípio, o que, conseqüente
mente, proporcionará mais em

pregos", destacou o prefeito.
INDUSTRIAL - Pasold

garantiu que o próximo passo
é buscar áreas para transforrnar
em pequenos pólos industriais.

"Queremos adaptar o Muni

cípio p ar a que não se crie

grandes conglomerados indus

triais, evitando inchaços de

núcleos habitacionais sepa
rados", destacou, rei terando o

propósito de apoiar a Apevi
(Associação das Pequenas Em
presas do Vale do Itapocu),
através do chamado "berçário
industrial".

Av. Mal. D'éodoroda Fonseca" 961
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Partidos definem revezamento

das presidências de Câmara
Maiores bancadas
escolhem

presidente
para último ano

Jaraguá do Sul- Candidato
a candidato para novo mandato
como vereador, Afonso Piazera
Neto (PSDB) assume a presi
dência da Câmara de Vereadores
neste ano político com a proposta
de levar a população às reuniões
do Legislativo. Apesar da au

sência dos vereadores da oposi
ção na votação que o elegeu, no
dia 23 de dezembro, Piazera não

acredita que terá oposição
sistemática na casa. Escolhido

por acordo entre PSDB, PFL e

PTB, legendas que dão susten

tação ao governo municipal, be
neficiou-se da renúncia de Alcides
Pavanello (PFL), segundo o

acordo de que os partidos aliados
se revezariam na presidência.

Piazera não acredita que os

vereadores do PMDB e PPB te

nham feito acordo para não com

parecer à eleição. "Convocamos
uma reunião extraordinária. Eles
não compareceram. Interpretei
como falta", argumentá. O repre
sentante do PPB, Moacir Bertoldi,
diz que não foi declaradamente
contra o nome do colega. "Eu não

tinha a obrigação de votar no can

didato do prefeito porque o PPB
não faz parte da coligação. Se o

candidato saiu de uma negocia
ção entre PFL, PSDB e PTB, eles
é que tinham a obrigação de ele

gê-Ia", explica. Os ausentes ale

garam compromissos anteriores.
Antes do início oficial dos tra

balhos na Câmara, dia 15 de feve

reiro, o novo presidente pretende
organizar a agenda do ano.

"Temos que fortalecer a ligação
entre a comunidade e o Execu
tivo. Além disso, Jaraguá do Sul

já é uma cidade com mais de 100
mil habitantes, não podemos mais
nos ater às nossas bases eleitorais.

Supermercado

ta.
379�1003
379-1654

Av.SetedeSetembro,1140-Massaranduta-SC

Edson JunkeslCP

Piazera: "Não acredito em oposição sistemática"

Temos que nos preocupar com

reivindicações e causas maiores",
defende. Quanto aos colegas,
Piazera acredita em oposição
branda, saudável à democracia.
"Não vou ficar nem na oposição,
nem na situação, apenas naquilo
que é função do vereador",
prornete o pepebista Bertoldi.

REGIÃO - O vereador Val
dir Zapelini (PPB) é o novo presi
dente da Câmara de Vereadores
de Massaranduba. Ele substitui
Horst Reck, do mesmo partido,
que renunciou ao mandato no

final de dezembro, depois de ter

cumprido um ano na presidência
do Legislativo. A renúncia aten

deu a um acordo entre as banca
das do PMDB e PPB de que o

presidente seria um pepebista no

último ano de legislatura.
Em Corupá, o vereador Er

nesto Felipe Blunk (PFL) estará
presidindo a Câmara pelo segun-

LABOMASS
Laboratóno de Análises Clínicas LIda.

:Dm. l:.liolle Vidm Conkls(1
Farm. Bioq.-CRF 1513

Sócia-Gerente

'1" ÄI1"" bc b",..., ... tCl1biH1Cl1t"

Horário de atendimento
De srgundu li sexta-feira

das 717 às 1/1;45
das 131130 às /71130

Pesto ele to etC\ tcrl,)ír tO -oso to ScqcdoCcroçóc clzA�5IvS

Rua 11 de Novembro. 2965 - Massaranduba

Fone: (Oxx47) 379-1392

do ano consecutivo, dentro do

que havia sido combinado entre

pefelistas e pepebistas. O verea

dor Valéria Verbinem (PFL) estará
na presidência do Legislativo de

Guararnirim, durante o primeiro
semestre deste ano. Em seguida,
o cargo passará para o vereador

Sandro Adriano Antonius (PPB),
conforme acordo entre as

bancadas. A alternância entre PFL
e PPB na direção ocorre desde o

início da legislatura.
A Câmara de Vereadores de

Schroeder é a única em que a al
ternância na direção dos trabalhos

poderá não ter consenso. O atual

presidente, Vilson Moritz

(PMDB), não atendeu ao acordo
de que a presidência este ano seria
exercida por Valmor Hasse

(PFL). O prefeito Gregório Tietz
(PFL) preocupou-se com a situa

ção. Os dois partidos estão coli-
. gados no governo municipal.

GONÇALVES
CONTABIliDADE
Rua: Felipe Schmidt, 86
Fone/Fax: (047) 371-3751

A presença de apenas nove dos 15 vereadores à sessão do dia 23
de dezembro, quando se elegeu a nova Mesa Diretora da Câmara

de Jaraguá do Sul, é um claro recado aos líderes do PFL e

PSDB, que insistiram na eleição do vereador Afonso Piazera Neto

(PSDB) para presidir a Casa.
Em ano eleitoral, qualquer bobagem serve de desculpa para o

rompimento e ao afago do ego político-eleitoral. Portanto, é bom
ficar atento às articulações de bastidores.

Diferente do ex-presidente Alcides Pavanello (PFL), que fôra
eleito por unanimidade, Piazera encontrará forte resistência,

inclusive de vereadores dos partidos aliados. Precisará de muita

Ihabilidade para administrar as vaidades pessoais e a corrida

.

eleitoral. .

Aliás
A ausência dos seis
vereadores à sessão foi

explicada pelos outros nove

com um certo requinte de

pirraça. Segundo eles, os seis

parlamentares não

compareceram à sessão

porque es�a não foi
remunerada.

Segundo um dos ausentes, a

versão gerou revolta,
já que a tentativa foi jogá-los
contra a opinião pública.
- Na verdade, foi a forma
encontrada de

protestarmos contra a

prepotência instaurada na

Câmara, disse.

Motivo
O verdadeiro motivo do

esvaziamento da sessão foi que
o grupo contrário à eleição de

Piazera não conseguiu
convencer mais dois vereadores

a mudar o voto.

Inclusive, o grupo articulava

apresentar uma outra chapa,
tendo como candidato a

presidente o vereador
Moacir Bertoldi (PPB).

Sem alternativa, o grupo
decidiu não comparecer à

votação. O boicote serviria
de pretexto para revelar as

articulações da

bancada governista
na Câmara.

r

Namira
Corre à boca pequena que o prefeito Irineu Pasold (PSDB) tentou

negociar com o vereador Moacir Bertoldi o apoio a Piazera,
oferecendo inclusive a Secretaria de Saúde.

Bertoldi nega o convite, mas informou que fôra procurado por um

emissário de Pasold para tratar de coligação, eleição da Câmara e

candidaturas.
- Disse que qualquer negociação com o PSDB passaria pela

presidência da Câmara. Sem isso, não há sequer a hipótese de um

encontro - declarou.

ijADDlMakler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e· tranqiiilidade.
�o""Oço

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�Dß\Ú- Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

• B��!O���CA��S
• Pneus Novos (Michelin, Goodyesr, Pirelli)

• Balanceamentos
\ •Geometrias

•

Suspensão
•

Calibragem com Nitrogênio

R. MaL Floriano Peixoto, s/nº - Centro
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá d.o Sul
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TJ julga recurso de Nogaroli em fevereiro
Fotos: Edson Junkes/CP

Prefeito
afastado
tenta voltar
ao Executivo

agosto do ano passado, pela Jus
tiça, atendendo a uma medida
cautelar da promotora Luciana
Schaefer Filomeno, para averi

guar denúncias de improbidade
administrativa feitas pelo ex

servidor municipal Elieude Aviz.
Na primeira apreciação do
recurso de Nogaroli o desem

bargador Sérgio Paladino pediu
vistas do processo, adiando a

decisão sobre o mandato do pre
feito. O vice-prefeito João Luzia
Duarte Ribeiro (PMDB) assumiu
o governo.

A principal acusação que pesa
contra Nogaroli é de irregula
ridades na contratação de obras
e serviços pela Prefeitura. Com
base nas denúncias de Aviz, a

Justiça determinou a realização de
busca e apreensão de documen
tos. Na ocasião foram encontra

dos diversos blocos pertencentes
a empresas e profissionais
liberais, supostamente privilegia
dos pelo governo municipal.

Nogaroli nega essas irregulari
dades. "O fato de serem deixados
blocos no Setor de Compras não

prova improbidade", defende-se
o prefeito afastado. Ele lamentou
.0 afastamento da chefia do

Executivo, argumentando que a

busca de documentos e a tomada
de depoimentos de servidores

municipais, arrolados como

testemunhas, foram feitas em

menos de um mês, não se

justi ficando, na opinião dele, tanto
isolamento. "Não vejo motivo

para isso. Eu acho que estou

sendo condenado sem ser

julgado", queixou-se.
O episódio teve recentemente

outro desdobramento. Com base
nas informações colhidas na

apuração dos fatos, a Câmara de
Vereadores decidiu pela cassação
dos mandatos, com perda dos
direitos políticos por oito anos,
dos vereadores João Ronaldo
Dutra Leites, Catito Duarte

Ribeiro e Malmede da Cunha,
todos do PMDB. O primeiro
deles, por suposta irregularidade
cometida ainda na época em que
foi secretário de Administração,
no início da gestão de Nogaroli,
e os demais, por nepotismo.

A sessão que votou pelo
impedirnento dos vereadores

peemedebistas foi tensa e preci
sou contar com policiamento. Os
vereadores afastados acusaram a

oposição de realizar "manobra

política", utilizando acusações
não comprovadas. As vagas dei

xadas pelos destituídos foram

ocupadas porManoel Miguel Pi
nheiro, Maurino Silveira e Con

ceição Freitas, que assumiram no

dia 28 de dezembro.

Barra Velha - O Tribunal de

Justiça do Estado julgará no

próximo dia 3 de fevereiro o

recurso impetrado pelo prefeito
Orlando Nogaroli (PMDB), na

tentativa de reassumir a chefia do
Executivo municipal. Nogaroli foi
afastado da função no dia 20 de

� ?a!)l#'i-t:��!'!
PARAFUSOS· PORCAS - ARRUELAS

FONE/FAX: (1147) 371·1111111

Dúvida: vice-prefeito João Luzia substitui Nogaroli 110 cargo Decisão: julgamento decide o futuro político do ex-prefeito

Vereador pepebista negaPrefeito e ex-vereador se
dizemvítimas de 'manobra' ter praticado extorsão

Tanto o prefeito afastado
Orlando Nogaroli quanto o ex

vereador Malmede da Cunha se

dizem vítimas do que eles
classificam como urna "manobra

política" da oposição. Ambos
apontam o vereador José Carlos
Nene de Oliveira, virtual can
didato do PPB às eleições deste

.

ano, como sendo o "articulador"
desses acontecimentos. "O
intuito deles é desestabilizar o

governo do PMDB", afirma o

prefeito.
Para Nogaroli, com as denún

cias, a oposição não estaria só
tentando inviabilizar suas chan-

ces de tentar areeleição, mas

também atingindo outros pos
síveis candidatos.no pleito
municipal deste ano, como o

ex-prefeitoMário Celso Bitten
court (PMDB), que acabou
indiretamente envolvido no

caso, com a suspensão dos ser
viços prestados pela empreiteira
Jean Ricardo, na construção do

Calçadão da Avenida Beira-Mar,
na Praia do Tabuleiro.

Cunha faz a acusação com

base em uma fita gravada de
uma conversa mantida pelo ex
vereador João Ronaldo Dutra

Leites, com Jaime Corrêa.

tadas contra o governo peernede
bista seriam "manobra política".

Oliveira acrescentou o caso

da Empreiteira de Mão-de-Obra

Sertãozinho, que teria recebido

pagamento antecipado na presta
ção de serviços e a obra do Calça
dão da Avenida Beira-Mar, des
provida de processo licitatório.

Oliveira acusou o PMDB de

"governar para alguns poucos em
flagrante desrespeito com a

comunidade". O número de blo
cos fiscais em branco, apreen
didos no Setor de Compra da

Prefeitura, comprova a irregula
ridade, segundo o vereador.

Barra Velha/- O vereador
José Carlos Nene de Oliveira

(PPB) negou ter-se envolvido em
prática de extorsão. Ele garantiu
ter uma declaração escrita e com

firma reconhecida do empresário
Jaime Corrêa. "A gravação que
eles têm foi forjada, é uma farsa

grotesca", defende-se Oliveira,
dizendo que está estudando a

possibilidade de responsabilizar
na Justiça os responsáveis pela
divulgação da fita. "Em nenhum

momento o meu nome é citado
na gravação", diz.

Oliveira também reagiu às

alegações que as denúncias levan-

r. J.

SEJA COMPETITIV0'NESTE:I\1ER€ADO�6-tOBÄfI-ZÄDe
RAÇA PLANEJAMENTO' TRIBUTÁRIO' �._
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL Preço alto e falta de banana
marcamperíodo de entressafraSEMINÁRIO VAI ABORDAR O PLANO DIRETOR

DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, está colhendojunto

as empresas associadas, o levantamento da produção de lixo industrial no

município. Em parceria com a Prefeitura, os trabalhos foram iniciados em

dezembro, com a assinatura do contrato com a ZLF Consultoria S/C Ltda.,
para a elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos Urbanos, Comerciais
e Industriais do Município de Jaraguá do Sul, Estudo de Impacto Ambiental e
Projeto Básico do Centro de Reciclagem e Destinação dos Resíduos. O
levantamento. de caráter confidencial. é necessário para que os serviços possam'
ser executados dentro do que prevê o contrato com a ZLF.

São seis categorias de resíduos. classificados como: resíduos de cunho

geral. resíduos preponderantemente metálicos ou indústria de metal/metalurgia,
resíduos têxteis ou indústrias têxteis, resíduos de plásticos ou

preponderantemente plásticos, resíduos de óleos/tintas e solventes e, borras e

lodos de diversos processos. O levantamento objetiva o encaminhamento de
uma solução conjunta para o processamento, reciclagem e destino final dos
lixos urbano, industrial e comercial de Jaraguá do Sul.

A empresa contratada, ZLF Consultoria, programou para o dia 24 de

janeiro, no auditório do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (Cejas), um
Seminário de Acompanhamento do Plano Diretorde Resíduos Sólidos Urbanos,
Comerciais e Industrial. Vai iniciar às 13h30, com recepção e inscrição dos

participantes e às 14h, abertura, com palavras do secretário municipal do Meio
Ambiente, Werner Schuster e do presidente da Associação Comercial e

lndusrrial, Eduardo. Ferreira Horn, que dirá sobre o convênio Prefeitura/Acijs,
que possibilitou a alavancagem do estudo e dos projetos.

O coordenador do Plano Diretor, o engenheiroWerner Eugênio Zulauf, fará
a apresentação do relatório sucinto, que é a primeira-consolidação de dados e

idéias do estudo contratado pela Acijs e a 4LF Consultoria, com apoio da
Prefeitura. A unidade física de referência regional dos estudos é a bacia

hidrográfica do Rio Itapocu, que praticamente coincide com o espaço político
administrativo dos municípios que compõem a Amvali.

Outras abordagens do Seminário serão Resíduos Industriais, Comerciais e

de Saúde, pelo consultorengenheiro Mário de Lavigne; Aspectos lnsritucionais
pelo consultor administrador Mário A. de Melo e. Aspectos Jurídicos, com o

consultor professor Dr. Eros R. Grau. Haverá. ainda. debates. O encerramento,

às 17h50, será pelo prefeito Irineu Pasold.

LEGISLAÇÃOESTADUALESTIMULA A GERAÇÃO DE EMPREGOS
O Governador Esperidião Amin sancionou tim data de I Jde dezembro. a

Lei 11.264. que concede incentivo para estimular a geração de emprego por
empresas catarinenses. O artigo 1.0 da Lei diz que "aos contribuintes do ICMS

que demonstrarem incremento no valor da folha de pessoal, fica concedido
crédito presumido equivalente a 5% do valor da incremento verificado, que não
poderáexceder o valordo imposto a pagar". A legislação exclui do benefício os

contribuintes que se dediquem a agropecuária (exceto as cooperativas de

produção rural), extrativismo vegetal. extração de areia e pedra para produção
de brita. construção civil e o comércio varejista de temperada.

Um exemplo prático. divulgado pela Fasisc. mostra que se no ano de 1999
uma empresa teve gastos com pessoal- após as devidas correções - de R$ 1,2
milhão de reais, a média mensal de gastos ficou em R$ 100 mil. No mês de

janeiro de 2000, se esta empresa gastará com pessoal. R$ 200 mil, por exemplo.
o seu benefício fiscal será então calculado sobre os R$ roo mil, diferença entre
os gastos com pessoal emjaneiro de 2000 e a média mensal do ano passado.

_

As dú vidas sobre a aplicação da lei podem ser tiradas com a assessoria

jurídica da Acijs/Apevi, ou através do telefone 371-1044.
\ ,

ACIJS QUESTIONA AUMENTO DAS TARIFAS DE AGUA
A Acijs questionou o Samae sobre o aumento de 15 por cento nas tarifas de

água. incidentes sobre as contas emitidas para faturamento emjaneiro de 2000.
A autarquia justificou a majoração apresentando os custos dos produtos
utilizados no tratamento de água e seus serviços durante o ano passado. como
produtos químicos, combustíveis e energia elétrica. Segundo o Samae, o último

reajuste tora feito emjaneiro/99 e decorrido um ano. promoveu novo aumento

para as contas com vencimento a partir de janeiro/2000, de i 5%, enquanto os

custos dos insumos. até outubro, apresentavam elevação de 18,18%. A autarquia
municipal garante que o reajuste praticado é 3.18% inferior ao custo atual.
Outro motivo. foi a necessidade de continuar com a sua capacidade de

investimento, principalmente na execução do Sistema de Esgoto Sanitário de

Jaraguá do Sul. conforme explicou o diretor geral. Nelson Klitzke.

Produtores
comemoram

investindo em
insumos

Corupá - Em 1999 a ba
nana alcançou os melhores

preços dos últimos anos.

Alguns agricultores chegam a

considerá-Ia a melhor safra da

década. Apesar de o inverno
ter-se prolongado e de algumas
quedas no preço, o valor da
caixa de 25 quilos sobe desde

.
setembro. Devido à entressafra,
o produto está em falta em

Santa Catarina, onde se produz
530 mi I toneladas de banana

por ano, 60% nas regiões
Norte/Nordeste. O Município
de Corupá produziu sozinho
cerca de 100 m i I toneladas da
fruta na última safra e já investiu
R$ I milhão em insumos para
o ano 2000.

O presidente da Asbanco

(Associação dos Bananicultores
de Corupá), João Carlos Ges
sner. diz que o preço está muito
bom para o verão. "Estamos
vendendo a caixa por R$ 3,00
e R$ 3,50, mas o preço está su

bindo, deve voltar à casa dos

R$ 4,00". Em novembro, o

preço chegou a R$ 4,50. A As

banco tem 408 'associados, mas
existem mais de 700 banani

cultores em Corupá, distribuin-'
do o produto para os estados
do Sul, além de São Paulo,
Minais Gerais e Mato Grosso.
"A exportação está crescendo,
isso valoriza nosso produto",
revela Gessner. A Argentina já
consome 8% da produção do

Município.
O técnico da Epagri. AI

cibaldo Pereira Germarin. diz

que a produção atendeu às

expectati vas porque não ocor

reram problemas climáticos

sérios. "A bananicultura é uma

atividade de alto risco porque o

Produção: os que ainda dispõem da fruta alcançam preços altos

agricultor está sujeito às in

tempéries", lembra. Cerca de

90% do sucesso da colheita de-.

pendem das condições climá

ticas. "A banana precisa de

umidade e calor. os insumos

garantem apenas 10% das
necessidades".

LUCROS - Problema fre

qüente, a dolarização dos

insumos, inseticidas e fer

tilizantes deve ser amenizada

com o lucro da safra. "Acre

ditamos que todo agricultor
tem dinheiro para investir na .

próxima safra porque nossa

produção foi muito boa", aposta
o produtor Conrado Müller. De
setembro a dezembro. período
de preços recordes. ele vendeu

cerca de 18 mil caixas de
banana. Número considerado
muito alto para uma lavoura de

28 mil pés.
A espécie ruais produzida na

região é a banana caturra, ou

nanicão. A banana prata, mais
valorizada no mercado, também
encontra espaço nas terras do

vale. "Estamos vendendo a

caixa da banana prata a R$ 6,00.
E há muita procura porque não

há produ to no mercado",
comemora Müller.

O próximo passo é acelerar
I

as negociações com o Merco-

sul. "O Uruguai já compra
nosso produto, mas em quantia
ainda insignificante", revela o

presidente da Asbanco.

SEJA COMPETITIVO,NESTE-MERCADO-GLOBALIZfV)O
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

.
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Temporada aquece comércio do litoral Norte
Feiras e comércio
informal

ganhQm. com
o rnovírnento

Barra Velha - A movimen

tação do comércio no litoral cata
rinense aumentou cerca de 10%
em relação ao início do ano pas
sado. A avaliação é do presidente
da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Barra Velha, Erivelto
da Maia. O índice baseia-se nas

consultas do SPC (Serviço de

Proteção ao Crédito) realizadas
durante o período. Mas os lojistas
mostram-se menos otimistas. Já

para o comércio informal, o ve

rão não poderia ser mais premis-
.

sor. A atividade polêmica garante
renda a toda espécie de vendedo
res, dos carri nhos de sorvete às
caixas de isopor.

O comerciante Uno Narciso
Vieira mostra-se pouco deslurn
orado com o aumento das vendas.
"Está praticamente igual ao do ano

passado". Proprietário de super
mercados, ele supre um dos ramos

indispensáveis do comércio.

I ,l"�esm<? qyeas �p���oas n�� te

nham dinheiro para gastar, comida
elas precisam comprar", diz. Outro
segmento que tem vendas ga
rantidas é a linha de praia. "Nosso
movimente aumentou este ano. O
fluxo é maior nos finais de semana,
porque o número de turistas
também aumênta", conta a bal
conista Clarice Santos Jaques.

"O movimento nos restauran

tes cresce 80% e a demanda por
mão-de-obra temporária em toda
a rede de serviços acompanha es

se crescimento", avaliaErivelto da
Maia. Os 18 mil habitantesde BaITa
Velha chegam a 70 mil na tem

porada, incluída a população de Ita
juba, que pertence ao Município .

Mas o dirigente comercial assegura
que a cidade não tem carência de
imóveis. "O problema é que as pes
soas querem ficar nas praias pró
ximas das suas casas, o que re

força a necessidade de melhoria
nos locais mais deteriorados".

Movimento: essencial, o supermercado tem as vendas garantidas

LAJE RIO BRANCO lTDA.
Fábrica e Comércio de Laje e Lajota

Pré-Moldados e oútros.

�(047) 979-0976

Fotos: Edson JunkeslCP

Temporada: feiras de verão e comércio informal são os ramos que mais crescem com a chegada do verão

Feiras disputam turistas
Empreendimentos polêmicos,

as feiras de verão se consolida
ram no litoral e revoltam comer

ciantes tradicionais. Espécies de

shopping popular, onde feiristas
e ambulantes montam seus es

tandes, atraem proprietários ele

pequenas indústrias de todo o

País. "O problema é que esse co

mércio não gera impostos e causa

divergência entre os associados
da CDL por isso prefiro não co

mentá-lo", diz o presidente da
entidade.

Proprietário do Barra Shop
ping, Cláudio Mengarda diz que
as feiras de verão não atrapalham
o comércio, tanto que Barra Velha

cresceu depois que a feira se ins
talou na cidade. "O comércio local

se mexeu depois que nos instala
mos aqui.' Estava atrasado e foi

obrigado a evoluir. Além disso
muitas das pessoas que expuse
ram na feirajá instalaram lojas na

cidade. Isso faz o comércio cres

cer, porque há circulação de gente
e de produtos", contesta. A feira

local, com 75 lojas, está na ter

ceiraedição. Uma filial foi lançada
em Penha e dois empreendi
mentos semelhantes instalaram
se em Piçarras e Gravatá.

Para atrair consumidores, as

feiras de verão apostam nos preços
baixos e no ambiente. "A praia não

oferece opções de entretenimento

para pessoas de meia-idade, por
isso as feiras se tornaram atra

tivas", explica Mengarda.

Rua 11 de Novembro,3128, Centro
Massaranduba - SC

Rod. SC-413 - Km 07 - Rio Branco

(Após Lanch. Italiano)
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

Rua 11 de Novembro, 4826
Massaranduba

Fone (0**47) 379-1169

PANIFICADORA
JAQUELINE
Pães - Tortas - Roscas

Aceitamos encomendas

� 973-6112

m 2000 suas energ/ s
,

.

nsforme em soluçõe.

População espera
mais argentinos
o brasileiro tem fugido das

grandes praias, que oferecem
elevado custo de vida e muita po
luição. A expectativa dos comer
ciantes de Barra Velha é de que
os turistas argentinos, paraguaios
e uruguaios façam o mesmo. "Os

argentinos já são 20% a menos

em Balneário Camboriú. Isso vai
,

descentralizar o movimento por-
que as pessoas querem menos

poluição e preços rnais baixos",
aposta CláudioMengarda.

Mengarda lembra que o

aumento de 30% no fluxo turís

tico não significa, no entanto, que
o movimento das vendas o

.acompanhe. "O dinheiro está

mais curto, Algumas lojas estão

vendendo 10 ou 15% a mais, po
rém a maioria, vendeu a mesma

quantidade do ano passado",
conta. A procura por produtos
mais baratos prova que a popu-

=-lação tem menos dinheiro. "O
brasileiro está aprendendo a va

lorizar mais seu dinheiro porque
ele ganha pouco, o mesmo que
aconteceu com o argentino há

. alguns anos",

'Iransformando energia
. em soluções .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�LANETAATLÂNTIDA
Conhecido por reunir jovens
de várias cidades brasileiras
e também de países
pertencentes ao Mercosul, o
Planeta Atlântida está de

volta e premere repetir o
sucesso dos anos anteriores.
Dias 21 e 22 de janeiro, 18
bandas locais e nacionais

passarão pelo palco em

Jurerê Internacional, em
Florianópolis. Além de

muita música pop, diversão
das mé.ys variadas a todo
momento. O Planeta
Atlântida é um complexo de
lazer que abre suas portas às
14 horas com atrações para
todas as idades. O festival

multimídia, promovido pela
Rede Atlântida de rádios e

produzido pela DC Set

Promoções e RBS Eventos,
se real iza em uma área de 50
m i I metros quadrados, a 23

quilômetros do centro da

capital catarinense. A

estrutura lembra uma

pequena cidade. São lojas,
lanchonetes, miniestações
da Rádio Atlântida e da
RBS-TV, danceterias,
ambulatórios, banheiros,
esportes radicais e muito
mais. Confira as atrações
musicais deste ano: dia 21

(sexta-feira) - lohn Bala

Iones, Bandit, Papas da

Língua, Kid Abelha, Lulu
Santos, Raimundos, Titãs e

O Rappa. Dia 22 (sábado) -

Daiaranha, Maurício
Manieri, Los Hermanos,
Claudinho e Buchecha, Los
Pericos, Charilie Brown Jr.,
Wilson Sideral, Pato Fu,
Men at Work e Tribo de Jah,
Valores dos ingressos: R$
20,00 (10 dia), R$ 25,00 (20
dia) e R$ 40,00 (passaporte
para os dois dias). Vale
lembrar que além dos shows
haverá áreas para a prática
de esportes radicais,
danceteria, shopping, praça
de alimentação, Planeta

Country, Planeta Beach e

Planeta Místico.

� SHOWS
,

O Auto eine New Star,
localizado na entrada de
Balneário Camboriú, vem
com tudo para esse início
de temporada, trazendo
para o palco três nomes de

grande popularidade em

todo o Brasil. Neste

sábado, dia 15, o grupo
das belas Scheilas,
É o Tchan!, estará
animando a galera
bronzeada brasileira e o

grande número de

"gringos" que invadiu
Santa Catarina neste

Verão. Dia 22, será a vez

da dupla romântica Rick
& Renner, e dia 5 de
fevereiro a banda
Raimundos estará

apresentando o show Só
no [orevis. Todas as

apresentações têm início

previsto para às 23 horas.

César Silva e Dj Marcelo Luís prometem novidades para a Boate Notre 110 ano 2000

CD's - DISCOS - FITAS

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

Para começar bem o anO-IlOVO, o belo sorriso de Caroline Clasen

Para quem deseja visitar o
Beto "Careiro" World, um

pequeno, mas importante,
aviso: o valor do ingresso
subiu para R$ 42,00. Para
estacionar o veículo, mais
um desembolso de R$
6,00. Calma, não é tudo.

Adicione R$ 1,00 ou R$
2,00 em seu orçamento
para usufruir do guarda-

volumes. Mais R$ 1,00
para subir no cavalo

Faísca. Sim, apenas subir,
a foto será por sua conta.

Foto da sua expressão
quando "andou" na

montanha russa custa

R$ 10,00. Ah!, não se

esqueça dos gastos com as

refeições. Bom
divertimento, se o seu
bolso permitir, é claro.

. ®

QUICK
DOG

DISQUE-LANCHE
371-5309

1989 - 1999
lO ANOS A SERViÇO DA

COMUNIDADE
GUARAMIRENSE

IS' ,LABORSAD
Laboratório de Análises Clinicas LIda.

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As praias ruais procuradas pelos jaraguaenses, Garra

OVelha e Piçarras, utilizam ruais que verão, praia, sol e
mar para atrair o turista. As chamadas atrações
culturais (música popularesca, ótima pedida para o

ouvido brasileiro) lotam as praias todas as noites.

Ninguém sabe ao certo quem foi que disse que

�lagode combina com praia. Terão sido os cariocas?

Não, lá se fazia samba. Quem sabe a culpa seja dos

baianos? Bem, a baianice transportada pro litoral

catarinense faz a festa, e também há espaço para a

música sertaneja, claro. Tendas armadas na areia dão

ar circense à diversão, que tem o mérito de abrir

espaço a bandas pouco conhecidas no cenário

musical, nem todas adeptas do estilo em voga.

Enquanto as bandas tocam, Piçarras aproveita a leva

de turistas que a recuperação da praia atraiu. "A vida

noturna da nossa cidade melhorou muito este ano",
avalia a diretora do Departamento de Turismo, Tânia
l.aurenice Alves. A Prefeitura montou programação
de shows com bandas pequenas do Sul do Pais. Ao

programa fixo são acrescentadas "atrações
rctámpago", "Quando uma banda famosa está
fazendo shows na região, contratamos e trazemos pra

cá", explica Tânia, referindo-se ao show do grupo
Gera Samba, um dos primeiros a lançar as 'bundas'
que se tornaram mania entre os pagode i ros. A banda
se apresentou na praia na noite de terça-feira.
l'ara quem prefere outro tipo de música, resta a

opção pelos bares, que apostam em rock e pop. Às
sextas-feiras, o turista tem a possibilidade de ser

surpreendido pelo.grupo seresteiro Cantando por aí,
.
que visita os bares de Piçarras no programa Bem

vindo turista. São oito músicos de llajaí, armados de

instrumentos como violão, violino e flauta, que
cantam serestas e clássicos da MPß. O agito de

temporada se estende até o dia 12 de março.

cio
..

vera.o
Edson JunkeslCP

_I�III��(. Estofados

4 •• KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos também móveis em aço sobmedida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com
grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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2000 anos da Era Cristã
Quando esta edição circular ainda não saímos dos grandes festejos em

que o mundo se entrega para assinalar o evento, segundo interpretação
cristã - a salvação por Cristo constitui o ponto central da História da
humanidade.

Confira a História
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu

Esta folha octogenária, em nívellocal e regional, tem procurado por
todos os modos servir como órgão preocupado com o resgate de nossa

memória, de jaraguaenses nativos ou adotivos que se entregam e se

integram na tarefa exaustiva de contar para as gerações presente e futura
como tudo aconteceu para que se chegasse ao atual estágio de
desenvolvimento e bem-estar, os avanços e recuos naquilo que se planejava,
envolto numa selvajá pisada por alguns civilizados, no reconhecimento da
região que já era motivo de cobiça para sua posse.

Jourdan retornava de uma guerra entre povos irmãos, atiçados por
outros interessados de plagas distantes, adotando o princípio, segundo o

qual, para reinar era necessário dividir, ainda que custasse uma guerra.
Nosso fundador aqui veio com uma expedição para dar início à vocação

industrial que, se não vingou porque fracassasse, que se sabe provocado
por terceiros que tinham idênticos interesses embutidos no Estabelecimento
de Pirabeiraba, da parentela imperial francesa, largamente espalhada por
laços de parentesco pela faustosa Europa da época e de grande influência
na corte brasileira.

Felizmente os autores frei Aurélio Slulzer ofrn e o professor Emílio da

Silva,jaraguaenses, ambos de saudosamemória, deixaram para os pósteros
rico material histórico, Stulzer contando os primórdios, documentalmente,
e Silva com um repositório de dados recolhidos, não se sabe com que
sacrifícios, que facilita aos pesquisadores na explicação de certos fatos
acontecidos.

Hoje os estudiosos do passado e ajuventude insistem por mais detalhes

explicativos.
Foi pensando nessa ansiedade por dados, iniciamos a publicação do

que já possuíamos pesquisado nas páginas do CORREIO DO POVO, até
que um outro livro ou disquete permita chegar às mãos daquelas gerações
de pesquisadores e estudantes com suas tarefas curriculares nas escolas
e faculdades.

Ainda não se chegou esgotar a matéria, até porque a História é dinâmica
- sempre aparece um fato novo -, mas até 1999 foram publicados
nesta coluna 70 anos dos _80 de existência, muitos alcançando os primórdios
de Jaraguá do Sul.

Abaixo damos as pesquisas, no período de 1979 até 1999, contendo as

edições pesquisadas:
1979(1949,1954,1977);1980(1950,1960, 1970);1981(1951, 1956,

1971);1982(1944,1952,1962,1972);1983(1945,1953, 1963,1973);1984
(1940,1944,1954,1964,1974);1985(1945,1955, 1965,1975);1986(1946,
1956,1966,1976);1987(1930,1947,1957, 1965, 1977);1988(1948, 1958,
1968,1973);1989(1919,1949,1959,1969, 1979);1990(1940, 1950,1960,
1970,1980);1991(1941,1951,1971,1981);1992(1942, 1952, 1962, 1972,

1982); 1993 (1920,1921,1923,1943);
1994 (1922, 1924, 1937, 1984); 1995
(1900, 1925, 1935, 1985); 1996 (1876,
1901,1926,1936,1986);1997(1989,1991,
1993, 1995); 1998 (1990, 1992, 1994,
1996); 1999(1927,1928,1929, 1931)e
2000 (1938, 1968, 1978, 1988).

Ufa! Haja fôlego! Mas vamos em

frente que atrás vem gente. Um feliz ano
2ooo!

Qualidade
Marista de

Educação

F7

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi- JGS
Distrito de Veszprérn (1)

Estou n0 mês de janeiro de 2000, quando ini-
. cio a publicação das lembranças que acumulei
sobre uma larga faixa de terrajaraguaense que o

passada convencionou chamar de Garibaldi,
fortemente colonizada por imigrantes húngaros.

Hoje só restam daqueles desbravadores do
território catarinense os seus descendentes de
2",3" e quem sabe de 4" gerações, que começam
a resgatar a memória daqueles primeiros explo
radores da-selva brasileira que ainda hoje con

tinua sendo uma região onde se trabalha a terra,
que produz as mais variadas cultivares, com cria

ções para completar o quadro e experimenta adap
tar-se ao processo de industrialização, que é a

vocação deste cantão catarinense.
É-memuito grato iniciar estas reminiscências,

que respondem positivamente ao meu estado
de espírito, pois, quando vinha para Jaraguá,
deixando a Curitiba de minha infância e adoles
cência, encontrei descendentes de húngaros que
rne estimularam a aqui permanecer, hoje com

pletando 52 anos, e, posteriormente confiavam
a mim os seus registros contábeis para o bom
funcionamento do comércio estabelecido, ou

para receber os "velhos colonos" como se cha
mavam e recorriam ao meu escritório, aí na Ma
rechal, n° 122/130, para uma Auskunft - uma

informação para suas dúvidas-de como resolver
uma questão de divisas -, ou para redigir um
Kontrakt, que precisava ser feito com minúcias
para que pudessem confiar, além das tes

temunhas, onde invariavelmente também
assinava como um sinal de garantia. Muitas
vezes eu deixava de almoçar para atender os

meus clientes hungareses, porque não podiam
perder tempo com as plantações e criações e,
mesmo porque, sempre tinham que dar um

empurrãozinho no Oswaldo Bloedorn, motorista
e dono do ônibus que os trazia e levava e não
tinha lugar para estacionar, geralmente parava

na pensão do hungarês Emmerich Ruysam, que
depois passava para outros proprietários, entre
eles o Pulli-Bar, que foi quando fechou, aí na
Marechal, ao lado da Praça Ângelo Piazera, onde
ficava a Prefeitura, a CâmaraMunicipal, os Car
tórios e Registro Civil e Foro da Comarca de Jara
guá do Sul.

Tempos depois, en-i 27-4-1957, falece subita
mente Arthur Müller, a quem estava ligado por
uma sociedade e, na falta de quem pudesse o

substiruir, acabei como 'herdeiro' de todos cômo
dos e incômodos, inclusive a área política a que
estava -neutro. Os acontecimentos acabaram por
me enlear, saindo como candidato a vereador e a

deputado estadual, com o abono dos amigos do
falecido, onde entravam farniliares de WolfGas
cho, Lennert, Steinmacher, Nienow, Oestreich,
Milbratz, Westphal, Leithold e Henn, só para citar
estes, sern desmerecer aqueles milhares de minha
afeição e respeito. Dos garibaldianos recebia farta
votação que me mantiveram como vereador por
I I anos, defendendo os seus legítimos interesses.
Quando me elegi como I ° vice-prefeito na chapa
de meu compadre Hans Gerhard Mayer, em 1970,
no exercício do cargo de prefeito, não esqueci a
região de Garibaldi, alargando a estrada e maca

damizando-a, e muito contribuí com campanhas
na eletrificação da região, possibilitando me

lhorias e conforto àquelas famílias que tão bra
vamente lutavam para o progresso de Jaraguá do
Sul. O CORREIO DO POVO nunca negou solidarie
dade aos anseios dos húngaros de nascimento e

seus descendentes.

Espero não decepcioná-los com o meu tra

balho de pesquisa que resgata-a memória daquela
região. E com humildade aceito críticas e de

coração recebo o concurso de dados novos que
garantam maior fidelidade histórica, que já teria
dado em minha vida pregressa a Francisco José,
no Império Austro-Húngaro. (Fritz von Jaraguá)

A fofo mostra a Hungria dos dias de hoje - o mapa do Bureau Turístico

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-
se

sonhos
/

Dedicação: crochês, fios e rendas se confundem entre porcelanas a espera de turistas

\

Por R$ 68,00 artesãos

conseguem dois metros

quadrados de espaço nas

calçadas de Piçarras para esticar
o pano. Mas o alvará da
Prefeitura não assegura que os

produtos sejam mesmo

artesanais. "A maioria traz

coisas compradas no Paraguai e
em São Paulo", diz o hippie
Elias Alves. Aos 21 anos,
vivendo à moda dos americanos

que se revoltaram com a

sociedade há três décadas, o
mineiro sabe que o espaço na

calçada para o ofício de arte não

garante dignidade. "Nós somos
sempre os últimos, ficamos com
as sobras, porque a sociedade
não vê que estamos trabalhando. °

Somos sempre considerados

marginais", lamenta.
Os hippies fazem parte �da leva

de artesão atraída para a praia
na temporada. Surgem de todos
os cantos, alguns até de países
vizinhos, como o Chile, e fazem
as coisas mais variadas. Na feira
da vida, a lei da sobrevivência
torna possível até a venda de

, sonhos. É o que faz Elvis

Lozeiko, 20 anos. Com um

álbum de poesia em mãos, ele

espera que as pessoas se

encantem e comprem-seus
versos. "Também faço poesia na

hora com o ternae o estilo que
a pessoa quiser", propagandeia.
Cada poema custa a bagatela de

R$ 2,00 e pode ser declamado,
se o cliente quiser. Ícone dos

que vivem à margem do mundo

artístico, o Elvis sem fama
sonha em sobreviver um dia da

própria arte, ele também é
musico.

Técnica: do fundo do mar, as conchinhas viram tema de outros

mistérios, em peças decorativas

o sesredo do belo
Feira Arte da Terra é o nome

do cantinho que os artesãos

de Piçarras encontraram para
trabalhar. Em terreno

emprestado, isentos de alvará

pela Prefeitura, encaram a

concorrência nada justa de
uma feira de verão instalada
em frente: São poucos que
entendem o valor e o tempo
que o ofício de arte consome.

"É impossível concorrer com
produtos comprados no

Paraguai e em São Paulo,
enquanto levamos horas para
fazer cada peça", lamenta
Isabel Gonzales. Ela, a mãe e

o pai, chílenos.frabalham
com artesanato em couro,

escama de peixe e bijuterias,
peças minuciosas e únicas,
pouco valorizadas.

.
\

"Ano passado não tinha essa

feira de verão, a nossa praia
não estava tão boa e a nossa

venda foi bem melhor", conta
a artesã Felisbina Coutinho. O
movimento na feira é muito

maior, mas quem se atreve a

atravessar a rua pode se

deparar com belíssimas

surpresas, peças de

decoração feitas de conchas,
porcelanas pintadas a mão,

/

rendas, bordados, sinos,
sandálias, crochês e bijuterias
exclusivas. São estilos para
todos os gostos, peças que
lembram o mar, misto da

cultura açoriana com a gente
local. e outras com certo

toque latino-americano dado

pelos chilenos. Nesse espaço,
a Prefeitura não permite a

venda de badulaques
industrializados.
Os artesãos de Piçarras ainda
não conseguiram se reunir
em associação. "A maioria
não tem condições
sequer de comprar uma
barraca para se instalar aqui
na feira", explica Isabel.

Enquanto durar a temporada,
eles trabalham todos os dias.
das 1 7 às 24 horas.
A partir de março fazem a

feira somente aos sábados.
Para conseguir maior
divulgação do trabalho, as
chilenas participam também
da associação de artesãos da �

Penha, que admite pessoas
que não morem na cidade e

abriu espaço para
participação na Feira do
Marisco, que inicia no dia 20

dejaneiro.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As provas do vestibular do curso de Direito serão realizadas 110 campus do CESJS/Ferj

CESJS abre inscrições para cursos do Apeei
Devido a grande procura,

estão abertas as inscrições para
os cursos da Apeei (Ação de

Promoção ao Empreendimento
e à Competitividade Industrial) ,

que visam a ampliação do en

tendimento pela população do
atual contexto sócio-econô
mico e das possibilidades de

ação das comunidades locais,
com vistas ao seu desenvolvi
mento. As inscrições são gra
tuitas e podem ser feitas

das 13h30 às 19 horas na Coor
denação de Extensão do
CESJS. O número de vagas é
limitado em 80 candidatos que
serão divididos em duas turmas.
Os cursos serão realizados com
recursos oriundos do (FAT)
Fundo de Amparo ao Traba
lhador.

Serão beneficiadas as pes
soas que estiverem desemprega
das advindas do setor industrial,
pequenos emicroprodutores, can-

didatos ao primeiro emprego, ar
ticuladores municipais, membros
do conselho diretor, estudantes
universitários e de escolas téc
nicas, agentes de desenvolvi
mento, trabalhadores autônomos
e profissionais liberais,

Este projeto será realizado
através do convênio entre a

Funcitec (Fundação de Ciência
e Tecnologia) e a Ferj (Funda
ção Educacional Regional Jara
guaense).

Pós-Graduação divulga cursos para o

primeiro semestre de 2000
Departamento de Pós-Gra

duação do CESJS (Centro de
Ensino de Jaraguá do Sul) divul
gou a relação dos cursos previs
tos para o primeiro semestre

deste ano.

Já estão confirmados os

mestrados em Ciência Jurídica
(Convênio UnivalelFerj Março),
Engenharia de Produção
(UFSC/Ferj - abril) e En

genharia de Precisão (Convênio

Weg/UFSC/Ferj - fevereiro),
Também estão sendo prepa

rados os cursos de especialização
de Informática na Educação
(julho), O Currículo Escolar da

Educação Infantil nas Séries
Iniciais de Ensino Fundamental
por Projetos de Trabalho (mar
ço), Contabilidade Gerencial e

Controladoria (março), Gestão
Empresarial: Excelência através
da Competência (abril), Com-

portamento Organizacional e

Logística de Recursos Humanos

(março), Engenharia Econômica
(março) Marketing, Propaganda
e Vendas (março), Língua Por

tuguesa (agosto), Psicologia e

Saúde Mental (março), Edu
cação Matemática (abril) e

Planejamento, Execução e

Aval iação de Pol íticas e Serviços
Sociais: áreas pública e privada
(março),

CESJS/Ferj retoma atividades
O Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul/Ferj retomou suas atividades neste ano desde segunda

feira. dia lOde janeiro. O horário de atendimento durante o mês de janeiro será das 13 às 19 horas.

Vestibular
de Direito

eßl

Jaraguá
doSul

Encerradas as inscrições para
o Vestibular do curso de
Direito do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul
(CESJSIFE;lj), os candidatos
devem ficar atentos para a

data, local de provas e

horários de exames,

Local:

Dependências do CESJS/
Ferj - Rua dos Imigrantes,
500, Bairro Rau - Jaraguá
doSul-SC;
Data: 5 de fevereiro de 2000;
Prova 1- 8h30 às 12 horas;
Prova 2- 15 horas às 18h3.0.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se terreno em

Schroeder, próx. Marisol,
2.400,00m2 por

R$ 12.000,00. Aceita-se
terreno menor em Jaraguá
do Sul. Tratar pelo telefone

370-8053.

Vende-se casa alv. com
telefone por R$ 17. 000, 00.

Aceita-se carro.
+-,

Tratar pelo telefone
275-0710.

Vende-se casa, 156m2, na
Vila Lalau, terreno de

450m2, por R$ 55.000,00.
Aceita-se proposta.
Tratar pelo telefone

275-0638.

COMUNICADO
Canal 21, de Jaraguá do Sul, necessita de
vendedores autônomos para área de propa
ganda. É necessário boa aparência, e fácil

comunicação com o público.
Tratar: Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 532 - Fundos

Bairro: Centro

Vende-se apartamento em

Balneário Camboriú, na
quadra do mar. Tratar pelo

telefone 375-1898.

Vende-se terreno 15x25

pronto para construir.
Tratar pelo telefone

376-1645. Aceita-se carro

ou moto.

Aluga-se casa alv. 5 peças,
em Schroeder, por

R$ 130,00. Tratar pelo
telefone 370-4231.Vende-se fax Sharp com

cortador automático por
R$ 380,00 e balança Flizola

seminovo 20kg por
R$ 200,00. Tratar pelo
telefone 371-8415,

com José.

Fone: 372-2476
Vende-se lanchonete em

frente ao novo Oetran. Tratar

pelo. telefone 371-3530.

Vende-se terreno com
"

entrada de R$ 2.000,00 e

saldo em 60 x R$ 133,00.
Tratar pelo telefone

9973-3623

Obs: Após a Auto-Escola Sinal Verde

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX
Vende-se casa alv. 156m2,
terreno 450m2, na Vila

Lalau. Tratar pelo telefone
275-0638.

"-

Vende-se casa alv., 140m2,
cl lage, por R$ 28.000,00,

no Bairro Vila Rau.
Tratar pelo telefone

275-3176

Vende-se casa na Vila

Lalau, com 310m2, cl portão
eletrônico. Negocia-se.
Tratar pelo telefone

9973-3524

Vende-se ou troca-se sítio
em Guaramirim por casa em

GuaramirimlJaraguá. Tratar

pelo telefone 371-3 t32.
,

PORTARIA E LIMPEZA
Vende-se esteira mecânica
Sandow seminova por
R$ 150,00. Tratar pelo
telefone 276-0191.

Serviços de recepcionista e portaria (de
condomínios, de residências, de empresas, etc.)

limpeza intema, externa e jardinagem.
-Orçamento sem compromisso
371-,7354 - 371-5832

BOCA-DE-LOBO COM
FECHA,.,ENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

Vende-se supermercado
completo com instalação.
Preços de ocasião

..
Tratar

pelo telefone 372-2541.Rua Reinaldo Rau, 614 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
(

319 - lOTEAMENTO ENKE, NO RAU ri 420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI- RS 15.000,00
320 - CABO HARRY HADLICH esq. cl Ferdinando Pradi ri2.B03.5Om'
321 - VERSAlHESri644,OOm'- RS 18.000,00
322 - AREA de 5.000.00m', em SCHROEDER - RS35.000,OO
323 - TERRENO à 200m da Fe� - ri + de 500m' - RS 15.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.969,OOm'
325 - no LaI. Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS21.000,00
326 - BERNARDO D0RNBUSCH esq. riNEY FRANCO - áreade 625,75m'
327 - Com. 1.092.00m'. de esquina - Chico de Paula - R$ 50.000,00
328 - C/880m2 de área, d670m2 de área construída na Rua Emílio Stein - CENTRO
329 - G/1.1SD.DOm" - na Rua João Planincheck - RS 45.000,00 - Negociável
330· Rua Ernflic Floriani - Bairro Nova Brasília d 450m2 - RS 20.000,00
331 - R. MANOEL PÓVOAS FllHOIJGUÁ ESQUERDO, ri 429,00m' - RS 25.000,00- NEG.
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. ri AMAZONAS - área de 1.133,OOm' - RS 65.000,00
333 - CHICO DE PAULA/ESQUINÁ ri 480.00m' - lOTEAME_NTO CORupA - RS 9.600,00
334; CI 18.000.00m' - na VilA NOVA com vista espetacular - RS 25.000,00
335 - CONDOMiNIO MARCATTO - Campo Sampiero 11- ri915m' - RS 35.000,00
336 - lOTEAMENTO HEINECK -Ilha da Figueira - ri 637m' - RS 15.000,00
337 - ESTRADA GARIBAlDI- ri2.254.78m'- RS 6.000,00
338- ri 449.40m'- AMIZAOE - RS 16.000,00
339 Lotes na Praia de Ubatuba - São Francisco do Sul - d 300,OOm2 - RS 3.500,00

109 - CENTRO - ri piscina � RS 140.000,00 + RS 60.000,00 Financiamento
110 - Alvenaria cl piscina no CZERNIEWICZ - RS 68.000,00
-111 - Sobrado praia de lIajuba - RS 50.000,00
112 - Madeira na Rua Tamaz Francisco de Goes- RS 23.000,00 - OFERTÃO
113 - Em construção. num terreno de 1.391 ,25m2 - RS 38.000,00
114 - Chalé pré-fabricado em Piçarras cl + de 84m2 - RS 20.000,00
115 - Sobrado Novo - na praia de Itajuba - Frente para o mar - RS 150.000,00
117 - Casa mista com 3 quartos no alto - Estrada Nova - RS 20.000,00
118· Alv. c/108m2, num terreno de �22,50m2. em Schroeder· RS 37.000.00

�l1�ß!'tfl�
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"

i'P;i.��-�:;���rt�J�I�S�:t�;t;�is��{1._���1�::iW�i�-2 quartos =-162m2-;-:i:�6�::t�:ite·���'2 q{;;ftg�{�-�:i�:�
::::�P:e:g?_�ncia de eruP[19a(�1,�l= ?25:nf;'_�r:�_�ntrega n� próximos das, com fir:iandam�nto e�;�', '!l�S�S.;:::
201 - CI3 quartos. + ou - 72.00m'. naVilA lENZI- RS 22.000,00 + financ.
202 - C/l surte + 2 quartos na Rua Fiorianópolis . RS 65.000,00
203 - JACÓ EMMEND06RFER ri 1 suite + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204· d 2 Quartos no AMIZADE· RS 12.000,00 - Entrada mais financiamento
205 - Novo d suíte + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu
206 - PRÓX. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - ri2 quartos e 2 bwc - RS45.000,00
207 - SALA COMERCIAL - noMARKET PLACE - rivaga de garagem em 24x RS 2.000,OO(CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOlDO BARTEl"Próx. Rodoviária ri 1 suite + 2 quartos
209 - ED. VIRGiNIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + financ.
210 - PiÇARRAS, com 1 suite + 2 quartos. rielevador - RS 53.000,00
211 - AMIZADE ri3quartos - quitado - RS 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - ri 1 suíte + 2 quartos + dep. - RS 75.000.00
214- SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83.00m'

E-mail: habitat@netuno.com.br

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

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

401 - APTO. d 1 suíte + 2 Quartos - no Edifício Carvalho - RS 550.00
402 - CASA DE MADEIRA NO ANA PAULA - com 3 quartos - RS180,OO
403- CASA ALV_ Na Rua Epitádo Pessoa (comercial) - RS400,OO
404 - APTO d 3 ctos - sobre o antigo posto de vendas da Marisol- RS 350,00
405 - SALA COMERCIAL ri 45m' - RUA PRES. JUCELlNO, EDlE ANA ISABEL - CENTRO
406 - SALA ri 150m'. próx. Hospital Jaraçuá na RUA JORGE CZERNIEwtCZ
407 - APTO. ri 2 quartos - próximo WEG I - RS 300,00
408 - CASA DE MADEIRA - ri 3 otos, na RUA RIBEIRÃO GRANDE DA LUZ, N'04- RS 115,00
409- CASA ALV. ri3 qtos - TRÊS RIOS DONORTE - RS 170.00
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVlllE ri315m'. com Mezanino e 3 bwc
411 - CASA DE MADEIRA cl2 quartos na ILHA DA FIGUEIRA - RS 250,00 ri telefone e parabólica
412 - CASA AlV. ri 3 quartos - após a Maíwee - RS 250,00
413 - GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT - CENTRO - RS 500,00
414 - APTO. ri 1 suite + 2 quartos + dep. - Ed. Jaraçuá - RS400,OO
415 - APTO EM CURITIBA - 1 qto, mobiliado ri lelefone - próx, Positivo - RS 350,00
416 - CASA DE MADEIRA NO ANA PAULA - ri 3 qios - RS 180,00
417 - CASA AlV. ri3 quartos - Rua JOSÉ EMMENDOERFER, n' 188 - RS450,OO
419 - APTO ri suíte + 2 quartos. ri píscna - R. Procópio Gomes - Ed.lsabella
421 - SALAS COMERCIAIS ri 50m', 120m' e 150m' - PRÓXIMOWEG I
422 - GALPÃO INDUSTRIAL na Rua lEOPOlOO JANSSEN - Com 200m' - RS350,OO
423 - GALPÃO INDUSTRIAL na Rua BERNARDO DORN�USCH - com 250m' - Rs'750,OO
424 - SALAS CONJUGADAS no Ed. DOmingos Chiodini - CENTRO - dmobilia - Ótima pera consultório
ou escritório
425 - GALPÃO INDUSTRIAL ri 120m' - Na Epitácio Pessoa esq. ri Felipe Schmidt - RS 400,00

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

TERRENOS
301 RUA VICTOR MEIREllES. MOLHA ri 600m' - próx. Pref. Municipal- RS 25_000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com2.000m2 - Edilicadocom casa antiga
303 - Area de 440.000m'em SANTA lUZIA - RS 100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO ri 1.930, 18m' - RS 320.000,00 - PARCELADO
305 - TERRENO ri 572.80m'. nas proximidades do KOHLBACH - RS 26.500,00
306 - RIO CERROd 75 margas. d água, palmitos. árvores nativas- RS 70.000,00
307 - TERRENO cl 557,00m' na Julivs vercn - CZERNIEWICZ - RS 22.000,00
308 - Prainha/Penha - de esquina - RS 35.000,00
309 -Lot. "CAMPOSAMPIERO" - RS 17.000,00
310 - Praia de itaçuaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar - RS 60.000,00
311 - Area em SCHRÓEDER ri 2.ü16,OOm'PRÓX.MIGUEL COUTO - RS 15.000,00
312 - ComercialWalter Marquardt 660m2, d 22m de frente pi asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA, ri 5.2BO,OOm' edificado com um galpão de 450m'.
314 - Area de 165.000.00m'na localidadE, de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00
315 - 2 terrenos ri 453,BOm', noJGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote,
316 - ANGELO SCHIOCHET, conVREINOlDO RAU ri 550m' - RS 75.000,OO'Negociavel
317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃo'CI357,75m' - RS 17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546.60m'de área - RS 30.000,00

VENDAS

'CASAS
101 - Alv. ri 142,00m', NUM TERRENO de 456.0Óm', na VILA LAlAU - RS 69.500,00
102 - Alv. eI 270.00m2 - no Alto - CENTRO - 1 suíte + 3 Quartos + 1 bwc. saras jantar/ estarei
lareira, permuta d apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - Mista - VilA lAlAU - ri 100m' - ri 3quartos - RS 32.000,00
105 - Alv. - SCHROEDER ri 108m'. lerreno ri 450m'- RS 12.500,00 - OFERTÃO
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA ri 2 suites - bem localizada - RS 60.000,00
107 -Imóvel Residencial/comerciai - Centro - RS 250.000,00 • Negociável
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,001 Troca por Imóvel em
Jaraguá do Sul, carro - Bem negociável

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

VENDE: Casa em 'alvenaria cl80,00m2
(inacabada), com terreno de 900,00m2
- Lot. Rosá - Preço R$ 50.000,00

'o)

VENDE: ALvenaria cl 140,0()m1, sito
à Rua Henrique Krause, 174 (ILha
da Figueira) - Preço: R$ 60.000,00

romoção de Nata

VENDE: Terreno com área

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

VENDE: Terreno cl 392,()(jIl11 - Rua

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

VENDE: Terreno cl 2.655,O()1I11
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kohlbach) Preço: R$ 130.000,00

ALUGA: 3 dormitórios. Rua José
Picolli, Sill o - Próx. Mercado Brazão

(Estrada Nova) - R$ 200,00

VENDE: Centro Comercialcl J.(J(J(),OOm1,
terreno cl2.880,00m1(Guaramirun) -

Preço:R$22.()()(),OO(Negociável)

VENDE:Apto. 1 suite + 2 dormitórios.

Ed. Barão do Rio Branco (Centro)
Emfrente Elite Móveis - R$ 55.000,00

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

http:/�.imoveis.netlinter - CRECI �914-J • 371-2117

----�-----------�
o sorteado Sr. IVAN NEIS ao lado de

ICect7ia proprietária da Interimôveis
�--------�-------�

VENDE:CasaemalveJuoiad1(J),(XJni1,e
tarenoci600,001112 - RuaFriedJichW.

Sonllenhohl(VilaLalau) - PreçoR$4SJXX),OO

VENDE:Alvenaria cl140,(J()m2, terreno cl
456,00m2• Rua CarlosEgge/t, 467 (Vila
Lalau)PreçoR$ 75.()()(),OO(negociáveis)

VENDE: Terreno cl 1.245,001111
Rua Fritz Hasse (Próx. Verdureira
da Raquel) Preço: R$ 85.000,00

VENDE: terreno cl área de

462,00m1• Rua Alfredo C. Meier

(Centenário) Preço: R$ 15.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO - Mal. Deodoro da Fon
seca, 364, 2º andar, Calçadão. 2 dorm. +

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

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

Ed. Dianthus - 1 suíte + 2 dorm + sala + cozo +

bwc social + dep. emp. + área de serviço +

garagem c/2 vagas - R$ 119.000,00

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-
3º andar - 1
suíte + 2
dorm. + dep.
emp. cl.

garagem
R$ 400,00

SALA
COMERCIAL

Rua: João

Marcatto, 13
- 3º andar

Centro - .

Área
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

TERRENO c Rua José Papp, esq. com

rua 539. Loteamento D. Juliana.
Área: 485,62m2. Valor: R$ 25.000,00

SÃOPAULO

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

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

garagem - Valor: R$ 54.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro, 776
cl 1 05,90m2 - sala n° 11 - R$ 650,00

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

APTO- Rua: o

Epitácio
Pessoa, 111

- Ed.

Jaraguá
com 2 dorm.
e garagem -'

R$ 280,00

APTO: Rua:
Procópio
Gomes de

.Olive,ira,
1320 - Ed.

Centro - 9º
andar - 1

.

suíte + 2
dorm. cl

garagem -

R$ 400,00

POP
�ASTER
92 . 93, . 94 . 95 • 96 . 97 -sa

IMOBILIÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender

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

objetivo, conquistando mais uma vez o'

Prêmio Master por ser
IIA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[F>@[F>�-São Paulo' e

[F>@©)[}{]�lY�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos
melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente ..

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee Construtora e Imobiliária
.

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
CRECI934-J· Rua Padre Francken, 253

Engetee RODOBENS Engetee
.

.

PLANO IMÓVEL MAIS

NA 1ª E 2ª ASSEMBLÉIAS,
ENTREGA DE 2 CRÉDITOS:

1 POR SORTEIO E 1 POR LANCE·

'NA 3ª ASSEMBLÉIA,
ENTREGA DE ATÉ 8 CRÉDITOS:

1 POR SORTEIO E ATÉ 7 POR LANCE

, ,

DA 4ª ATE A 35ª ASSEMBLEIAS,
ENTREGA,DE ATÉ 4 CRÉDITOS:

1 POR SORTEIO E ATÉ 1 POR LANC,E
.

. DA 36ª ATÉ 80ª ASSEMBLÉIAS,
'ENTREGA DE ATÉ 3 CRÉDITOS:

1 POR SORTEIO E ATÉ 2 POR LANCE .

,,-

Com o novo PLANO IMOVEL MAIS do Consórcio Rodobens de Imóveis, ficou mais
fácil e econômico sair do aluguel, comprar, construir; ou ainda reformar o seu imóvel.

SUAS CHANCES DE GANHAR AUMENTARAM

UMA VANTAGEM EXTRAORDINARIA
NO PLANO IMÓVEL MAIS DO CONSÓRCIO RODOBENS DE IMÓVEIS, O CONSORCIADO, QUE ESTIVER COM TODAS AS

PRESTAÇÕES EM DIA, SORTEADO COM A "PEDRA CHAVE" NAS 6ª, 18ª, 30ª E 42ª ASSEMBLÉIAS, RECEBERÁ INSENÇÃO
DAS PARCELAS VINCENDAS, OU SEJA, 4 CONSORCIADOS PODERÃO, NO DECORRER DO PLANO, RECEBER A QUITAÇÃO
DO SEU IMÓV�L, MESMO QUE JÁ TENHAM SIDO CONTEMPLADOS POR SORTEIO OU POR LANCE ANTERIORMENTE.

,
'

CLIENTE PLANO IMÓVEL MAIS:

SERViÇOS DE PRIMEIRO MUNDO
VEJA ALGUNS PLANOS

CENTRAL DE ATENDIMENTO COM·
CERTIFICADO ISO 9002

Valor de crédito

25.000,00
35.000,00
45.000,00
55.000,00
65.000,00
95.000,00
120.000,00

Parcela de 01 a 05

354,35
496,09
637,83

.

779,57
921,31

1.346,53
1.700,88

Parcela de 06 a 100

304,35
426,09
547,83
669,57
791;31

1.156,53
1.460,088

Assembléias transmitidas pela TV BANDEIRANTES,
LANCES POR TELEFONE"SEGURANÇA E SIGILO
TOTAL. .

'

CON.SÓRCIO

rodobenl
DEIMÓVEIS

,

REPRESENTANTE PARA JARAGuA DO SUL E REGIAo:

ENGETEC Fone/Fax: (0**47) 370-0919 .

RuaPe. Pedro Francken, n° 253 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

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

Rua Padre Francken, 253

Engetee CRECI934-J VENDE Engetec·

33 - OPORTUNIDADE

1-CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade
- (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 40.000,00 entrada
e saldo a combinar

2-CENTRO

Apto Edifício Jguá c/3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco,
Telesc - Ótima localização - Valor R$ 70.000,00

3-CENTRO
Terreno com 3.400,00m2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica Raboch,
R$ 220.000,000

4-CENTRO

Apto no Ed. Minner contendo 3 quartos em frente ao "Foto Lass" (sem garagem) - R$
38.000,00

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

6 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,OOm2 de área construída em terreno
de 390,OOm2 - R$ 35.000,00 - Negociável

7 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTE
Terreno próximo City Figueira/Bruns - em frente a Lanchonete Ortiz preços a partir de R$
15.000,00 à R$ 20.000,00

8 - ILHA DA FIGUEIRA
Excelente local � Loteamento "City Figueiras"(também chamado l.etearnento "Bruns"), terreno
com frente para Rua Asfaltada, contendo 379,50m2 com casa em alvenaria com 114,OOm2 - R$
40.000,00

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

dep. - R$ 45.000,00

10-ÁGUAVERD8SÃOJUDAS
Terreno com área de 466,20m2 - Localizado na rua Ricardo Green no valor de R$ 16.960,00

.

,

11-ÁGUAVERDE .

Rua Leopoldo Maier, s/nº, casa em alvenaria, com 3 quartos e demais dependências - R$
37.000,00

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

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

excelente apto. - R$ 250.000,00 (em condições)

13 - GUARAMIRIM
No bairro Caixa D'água, em frente a fundição da Weg. Preço R$ 4.500,00 à vista ou condições
a combinar.

14 - GUARAMIRIM
Lotes no bairro Rio Branco, com escritura, e área de 400,OOm2 - Entrada: R$ 1.500,00 e

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

15 - GUARAMIRIM (Próximo WEG QUíMICA)
BairroCorticeira, casa com 1 09,OOm2 em terren com 690,OOm2, totalmente "legalizada" podendo
usar "FGTS". Preço R$ 10.000,00 entrada + 601' R$ 239,00

16 - AMIZADE

Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condcminio Residencipl
Amizade - Totalmente quitado - Valor R$ 38.000,00

17 - BARRA DO RIO CERRO
Sítio próximo a Malwee, com 170.000,OOm2 - valor R$ 90.000,00

18 - BARRA DO RIO CERRO

Terreno com 1.636,OOm2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 16.000,00

19 - BAEPENDI

Casa mista com 90,OOm2 localizada na Rua José Marcelino Müller, nº 3D,
(valor a combinar)

/

20 - VILA RAU
Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com 800,OOm2 no valor de R$
20.000,00

21 - VILA RAU

Casa em alvenaria, com 200,OOm2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidra, 2 quartos, bwc
social, copa, cozinha, lavanderia e garagem - R$ 75.000,00 (R$ 25.000,00 entrada + saldo
em 40 meses)

22 - RUA MAX WILHELM

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

15,60m para Rua MaxWillein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo um galpão e um sobrado
- R$ 150.000,00 (Negociável)

23 - VILA LENZI

Terreno 420m2, preço: R$ 13.000,00

24 - VILA LENZI
Casa em alvenaria com 170m2 em terreno com 678,50m2, na Rua Vitor Rosemberg nº 295-

R$ 69.000,00

25 - VILA LENZI

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

26 - VILA LENZI

Casa em alvenaria, com 70,00m2, localizada na Rua Francisco Zacarias Lenzi, n° 500 no

valor de R$ 31.000,00

27 - VILA LENZI

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

quartos, demais dependências no 2º piso, localizado na Rua Esmeraldina Junckes Klein, nº
203 - Preço: R$ 90.000,00

28 - VILA LENZI

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

29 - JARAGUÁ ESQUERDO

Lotes financiados, R$ 2.000,00 entrada saldo em 50 meses

30 - JARAGUÁ ESQUERDO
r

Casa de alvenaria com 190m2, em terreno de 465m2, na Rua Olívia Chiodini Pradi, 34 - Valor

R$ 60.000,00

31 - JARAGUÁ ESQUERDO
Casa em alvenaria com 150m2 em terreno cl 450,OOm2 na Rua João Franzner n° 532 - R$
59.800,00

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

BAIRRO CZERNIEWICZ - Rua Guanabra - Casa em alvenaria com 1 suíte + 2 quartos,
bwc, sala jantar, estar living, barzinho, mezanino, churrasqueira ampla, lavanderia, etc.

R$ 80.000,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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$ 35.863,88 e assumir
parcelas de condomínio de

construção de R$ 847,52
- Apto nº 1001 e 1101 - suíte +

2 qtos e demais dep., Entrada
de R$ 55.270,25 e assumir

parcelas de condomínio de

constuçãq de R$ 1.303,26
- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com
preços a partir de: Entrada R$
21.838,94 e parcelas de R$

547,17.

ii
I

Residencial Amaranthus Rua
Adolfo Sacari - Lateral da Rua

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

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

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

Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

Em início de obra -

Residencial Sunflower - R.
José Emmendoerfer (Próx.

a Marechal)
- Apto. nº 101, 106 e 206 cl
suíte + 1 qto e demais dep.,
sacada cl churrasqueira. En!.

a partir de R$ 2.093,58 e

assumir parcelas de R$
697,86 corrigidas pelo Cubo

I '

r,!:'\j,�_ __ �_ .

rimule
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$
33.014,29 e assumir parcelas
de condomínio de construção

,

de 1,853 Cub's (877,94).
\

.

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagas de garagem) - Entrada
de 32,18 Cub's (R$ 15.394,59)

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

34,21 Cub's (R$ 16.365,72)
- Apto Duplex, nº 604, cl 263m2

(cl 2 vagas de garagem) .

Entrada de 61,03 Cub's (R$
29.196,14) 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$ 58.000,00 .

suíte + 2 quartos e demais dep.
- R$ 68.000,00

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
Versailies - R$ 26.000,00

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

80.000,00

'-Casa em alvenaria· Rua Luís

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

Casa em alvenaria cl 340m2,
terreno com 2.000,00m2 -

próximo a Ferj - R$ 250.000,00

Casa em alvenaria cl 210m2,
. Água Verde - R$ 120.000,00

Apto cl 2 quartos
e demais dep. -

Rua Marina
Frutuoso 909 •

Centro - R$
53.000,00

CREC11873-J

TERRENOS
Terreno cl 43.689,00m2 - Rua

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

Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros

da Rod. BR 280 . R$ 50.000,00
· 2 terrenos cl área de total de

102.752,00m2 - Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto Cidade II
- 2 terrenos na Rua Guilherme H.

Emmendóerfer, 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
- Terreno cl21.000,00m2 - Barra do Rio

Molha, a 500 metros da gruta - R$
25.000,00
- Terreno cf 364,00m2 • R. Erich Sprung
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cf 510,00m2 - Lot.

Renascença· R. Pref. José Bauer - Vila
Rau· R$ 17.000,00
- Lote cf 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 cf 378,00m2 - Rua Celestino

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

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

R$ 35.000,00

LOCAÇAo/APTOS/
CASAS/SALAS

· Apto. cf suíte + 2 quartos e demais

dep. (churrasqueira na sacada, prédio
com piscina e salão de festas) - Rua
Nelson Nasatto - Centro.
- Salas comI. em diversos locais .

· Apto. cf 2 quartos, 2 bwc's e demais

dep.. Rua Eleonora Satler Pradi, 307
· Ed. Antúrio
· Apto. cf 2 qtos e demais dep.. Rua
Marina Frutuoso, 909 . Ed. Aster

(Fundos do Angeloni) . Centro
· Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep.
· Rua Barão do Rio Branco - Ed.
Schiochet
· Apto 1 quarto e demais dep. - Rua
Guilherme Hering 70, Ed. Erica
· Apto cf2 quartos e demais dep.. Rua
Preso Epitácio Pessoa, 421, Ed. Emilie
· Apto cf2 quartos e demais dep.. Rua
25 de Julho, 170, (perto Posto Mime)
- Vila Nova
· Aptos no Cond. Res. Amaryllis· Rua
Ângelo TorineIli, Vila Nova (1ª loca
ção), com suíte + 2 quartos edernais
dep., sacada clchurrasqueira, garagem
e box para depósito.
· Sobrado em alvenaria cf suíte + 2

qtos, dep. empregada completa, e

demais dep.. rua Canoinhas, 71 .

Centro
- Apto Novo - 3 qtos, demais dependên
cias . Rua Pedro Avelino Fagundes,
45 - Vila Lalau . Residencial Vitória

Régia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J !41

CASAS DEALVENARIA
Ref. 1240· Centro - sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
- RS160,000,00- Parcela
ReI. 1319, Vila Nova - c/256m'-1 suíte + 3 dorm., 3 saias,
piscina - RS 95,000,00
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 dorm. próx. ao Theilacker
- RS 28_000,00
Ret. 1353 - Próx. Acarai - cl 260m2 - 1 suíte + 2 dorm. - RS
130,000,00
Ref. 1364 - Czerniewicz - c/234m2• sobrado comercial e
residencial, RS 85,000,00
ReI. 1406 - Vieiras - c/124m' - RS 23,500,00+ financ. RS
103,00 p/ mês -19 anos (5,0, 11.400,00),
ReI. 1423 - Czerniewicz - C/124m'- 3 dorm, - RS 25,000,00
+ financ.
Ref. 1430 - W. Rau - c/160m2 - Lto. Renascença - RS
65,000,00 + Financ. RS 270,00-14 anos

Ref. 1434 - Amizade - Lot. Champagnat - c/240m2 - 1 suíte
+ 2 dorm. - RS 88,000,00 + ftnanc.Rg 1 ,380,00 - 8 anos,
Ref. 1453 - Nova Brasília - cl 260m2 - cl piscina - ß dorm.
+ 1 suite - RS 105',000,00
ReI. 1455 - Tifa Schuber - c/l OOm'- 1 suite + 2 dorm. - RS
16,000,00
ReI. 1467 -João Pessoa - c/140m' ,3 dorm. -RS57_000,OO
ReI. 1472 - Jguá Esquerdo - c/141m' - 3 dorm. - RS
35,000,00 + linanc. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (S.D. R$

. 14.800,00).
Ref. 1474 - Centro - c/268m2 - 1 suíte + 2 dorm. - RS
150,000,00

.

Ref. 1489 - Czerniewicz - eIl 04m2 - 2 dorm. - terreno cl
596m' - RS 35_000,00
Ref.1491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - cl 70m2 (em
construção) - 3dorm. - RS13.000,00
Ref. 1494 - W. Rau - x/141 ,39m2 - suíte + 2 dorm. - RS
70,000,00
Ret. 1496 - Rio Molha - 1 casa cl 80m2 + 1 casa cl 63m2
-terreno c/45.333m' - RS 58_000,00.
Ref.1497 - Vila Rau � cl 100m2 ·1 suite, 2 dorm, - RS
9,000,00 + financ. HSBC - RS 374,00 - 20 anos

ReI. 1505 - Centro - c/260m' - suite + 3 dorm. - RS'83,OOO,OO
ReI. 1513 - Jguá Esquerdo - C/209m'- 5 dorm., 2 bwc,dep.
empreg. c/ bwc - RS 20.000,00 + financ. RS 311,00 - 12 anos
Ret. 15.17 - Amizade - c/230m2 - 3 dorm. - terreno cl 420m2
- RS18,500,00 + financ.

.

Ret. 1522 - Czerniewicz - c/203,92m2 - 2 suites- 2 dorm.
- RS 140,000,00
Re1.1524- VilaNova-él221m'- 5dorm.-2 bwc- RS65,000,00
Re1.1531- Amizade-C/160m'-suite+2dorm. - RS95,ooo,OO
Ref, 1534 - Vila Lenzi - c/85m' - 3 dorm. - RS 32,000,00
Ret. 1535 -llha da Fiqueira- cl 248mê• 1 suítes + 2 dorm.
- terreno c/l.200m' - RS 110,000,00
ReI. 1543'- Vifa Lenzi - c/50m'- 3 dorm. - RSll,OOO,OO-:
financ.
Ret. 1544 - Vila lalau - c1115m2 - 3 darm .. terreno ci 490m2
- RS 55,000,00
Ref. 1548 - Rua Joinville (lateral) - c/98m2 - terreno cl
525m' - RS 40_000,00

.

ReI. 1551- Barra c/58m" Lto. Ouro Verde - RS 19.000,00
Ret. 1552 - Amizade· Lto. Champagnat - sobrado (em
const.) c/200m' - 2 suítes + 2 dorm. - RS 145,000,00
Ret. 1554 - Vila Lalau - c/180m2 - 5 dorm., 3 bwc. terreno
c/420m' - R$ 55.000,00
Ref, 1556 -Ilha da Figueira - c/90m' - 3 dorm. - RS 25,000,00
ReI. 1563, Vila Nova - c/140m' - suite + 2 oonn. - RS 75,000,00
Ref. 1566 - Centenário - sobradoc/350m2 - suíte + 2 darm.
, R$ 100.000.00
ReI. 1580 - São Luiz c/100m' - 3 dorrn. - RS 30,000,00
Ret. 1584- Czerniewicz c/127m2- suíte + 2 dorrn. - terreno

c/445,50m' - Lto. Blumengarten - RS 70_000,00
ReI. 1 SB7 - Vifa Lenzi r:J 149m' - suite + 2 dorm. - RS 50,000,00
Ref. 1592 - Ilha da Figúeira - c/112m2 - 3 dorrn., 2 bwc,
terreno c/400m2, Lto. Bruns . R$ 59.000,00
Ref. 1593· Vila Rau - c/221m2• 4 dorm., terreno cl 560m2•
gar. p/4 carros, RS 50,000,00
Ref. 1594· Amizade c/120m2. suíte + 2 darm.' terreno cl
385m' , RS 58,000,00

.

Ret. 1596 - Vila Nova c/98m2 - suíte + 2 darm. - terrena cl
481 ,50m' - RS 60,000,00
Rel.1602 - Jguá Esquerdo c/125,50m' - 2 dorm. - R,S
38,000,00
Ref. 1608 - Czerniewicz c/196m2 - suíte c/ hidra + 2 darm.,
2 bwc - RS �5,000,OO + financ.
Ref.1609 - Barra - sobrada c/160m� - suíte + 2 dorm
terreno c/600m' - RS 65,000,00
Ref.1610· Nereu Ramos·c/ 110m2- 3dorm. + casamista
c/42m' - RS 30,000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

frente Posto Saúde, suíte + 2 darm. - RS 330,00
Ref. A - 65 - Ed. Klein- Centro- R. Barão do Rio Branco,
411 - c/135m'- su(te + 2 dorrn. - RS 480,00

•

ReI. A - 66 - Ed. Florença - c/117m' - Centro - Calçadão-
2 dorm. - RS 350,00

�-�
. Aef. B - 68 - Casa mista c/84m2 - Centro - R. Heleadaro

Borges -; 3 dorm. - RS 280,00
Ret. 'B - 69 - Casa alv. - Amizade - R. Paulo Klitzke - 1

dorm. - RS 170,00

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

APARTAMENTO
Ret. 4080 - Ed. Dàrnarys - Czerniewicz - 1 suíte + 1 darm.
- RS 40,000,00
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 surte + 2 oorm .. Czerniewicz
- c/l 03,95m' - RS 48_000,00
Ref. 4101 - Ed. Verona - 2 dorm. - Czemiewicz- RS35.000,OO
ReI,4106- Ed. Jullana-Centro-l suíte « 2 dorm. - RS52,ooo,OO
Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi· c/147m2
- 3 dorm, - RS 48.000,00

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IM'OBILIARIAS LTDA.

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
Aef. 41"10 - Aptos. c/l suíte + 2 dorm. - Czernoewicz
Entr, RS 45,000,00 (50% entr. - saldo a combinar),
Aef. 4114 - Ed. Hortência - Nova Brasília - c/142m2. 3
dorm. - RS 58,000,00
Ref. 4118 - Ed. Maguilu - Centro - cl74m' - 2 dorm. RS
21,000,00 + financ, - RS 400,00 - (10 anos)
Hef. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - c/198m' - 5° andar-
2 garagens - RS 105_000,00 (mobiliado)
Ref, 4126 - Ed. Amizade - Amizade - 3dorm. - RS 15,000,00
+ flnanc. CEF 15 anos RS 370,00 - ($,0, RS 28,000,00)
Ref. 4127 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - c/110m2 -suüe
+ 2 dorm. - RS 42,000,00
Aef. 4136· Ed. Petúnia· Nova Brasília - 2 dorrn., 2 bwc,
c/ jogo de cozinha - RS 56,000,00
Ref. 4139 - Ed. Barão Rio Branco: Centro - c/145m2,
suite + 2 dorm., 2 bwc - RS 55,000,00
Hef. 4141 - Ed. Mathedi - Nova Brasilia - 3 dorrn. - RS
37,000,00
ReI. 4144 - Ed, Vita Nova c/89m' - 3 dorm. - RS 20,000,00
+ financ. RS 540,00 - 10 anos
ReI. 4147 - Ed. João Santos - Vila Baependi - c/180m'
suüe + 3 dorm. ' RS 65,000,00
Hef. 4155 - Ed. Maguillu - Centro.- cl 63m' - 2 dorm. - RS
33,000,00
Ref.4156 - Ed, Vila Nova - c/90m'- 3dorm. - RS 40,000,00

."ß'·�1'·MI3;tIlW@í.llll;t.1O..
Ref. 3023· Estrada Garibaldi· chácara c/184.800m2-
casa alv. - água corrente - pastagem - rancho - a 13km do

centro - RS 75,000,00
Ref. 5015 - Sala com! c/61m2. Centró - Ed. Chiodinl .

Calçadão - RS 28,000,00
ReI. 5017 - Sala comi c/29m' , Vita Nova - Cond. Ed.
Alberto Marangoni - RS 12,000,00
Ref. 5018 - Sala comi c/67m2 - Centro- Ed, Gardênia - RS

35,000,00.
Ref. 5019 - Sala com! c/160m2 - Centro - terreno c/1.4002
- RS 85,000,00
Ref. 7010 - Galpão alv. c/144m2 - semi acabado - Nereu

Ramos - RS 15,000,00

PRAIASEOlJTRASPRA AS:
ReI. 2030 - c/288m' - São Francisco do Sul- RS 6,500,00
Ref. 2163 - Enseada - C/312,50m' - RS 7,000,00
ReI. 2185 - Barra Velha - c/280m' - RS 4,000,00 (parcela)
ReI. 4133 - Florianópolis - Edil. Res, Itambé - apto c/60m'
- cf.mobilia - RS 38,000,00
Bet. 4140 - Ed. Caprisorrento - Praia Itapema - c/50m2-
semi-mobiliado - RS 16,000,00

CASAMISTA
ReI, 1549, João Pessoa, c/116m' - 3dorm. - RS 27,000;00
ReI. 1574 - Rio Molha - c/86m' - 2 dorrn - RSl 0,000,00
Ref. 1589 - Santa Luzia - c13dorm. - terreno c1450m2 - AS

11,000,00
Ref. 1585 - Ci:erniewicz- c1130m2- 3dorm. - RS42.000,OO
Ref. 1598 - Centro - c/84m' - 3 dorrn. - RS 40,000,00

TERRENOS
ReI. 2130 - C/1.940m' - Vila Lenzi - R$ 90.000,00
Ref. 2147 - 7.805m2 - Centro - Próx. Kolhach - R$
195,000,00
ReI. 2150 - c/450m' - Em frente ao Salão Amizade - RS
7,000 + 12 x RS 584,00
Ref. 2155 - c/6J8,30mL Lot. SIO. Antõnto . Nereu· RS
9,000,00 (RS 4_000,00 + parc.)
Hef. 2192 - c/4.658m' - João Pessoa - RS 50,000,00 + 50
meses de RS 1.207,00
ReI. 2199 - c/729m' - Trevo Weg 11- Rua Joinville - lugar
alto, plano - RS 38,000,00 saldo parcela até 24x

.

ReI. 2213 - c/450m' - Schroeder 1- RS 5_000,00
ReI. 2214 ' c/562m' -Ilha da Figueira - RS 8,000,00
ReI. 2218 - C/688,50m' - L10, sto. Antonio - RS 9,000,00
ReI. 2221 - c/569,68m' - Centro - RS 25,000,00
ReI. 2224 . c/392m' - Lot Centenário - RS 18,000,00
Ret. 2228 - c/ 500m2. Nova Brasília - próx. Móveis Gomes
- RS 53,000,00
Ref. 2232, c/450m" Schroeder - RS 3,000,00
ReI. 2237 - c/439m' - L10, Centenário - RS 7,000,00 + finenc.
ReI. 2238 - c/2.598,75m' - Três Rios do Sul- RS 25,000,00
.Het. 2242 - c/471 ,96m' - Vila Nova - RS 25,000,00
ReI. 2246 - c/465m' -Ilha da Figueira - Lto.Piazera 1- RS
9,000,00
ReI. 2247 - c/604m' -Ilha da Figueira -'RS15,000,OO
ReI. 2248 - c/2,475m' - Vila Lenzi - RS 1'7,000,00
ReI. 2250 - c/319m' - Amizade - RS 10,000,00
Ref. 2252 - c/400m2 -Ilha da Figueira - em frente Indumak
- RS 19,000,00
ReI. 2253 - c/448m' - São Luis> Lto, Imperador - RS
10,000,00
Ref. 2257 - c/ 3.500m2 - Barra - próx. Seminário - R$
125,000,00
Ref_ 2260 - c/816m'- Vila Nova - RS55.000,OO
Ret. 2268 - c/900m2 - Centro, pronto para construlr .

Schroeder - RS 12,000,00
Ref. 2273 - cl 343m2 - João Pessoa - Lia Itapocuzinho - .RS
12.000,00

'

Ref. 2274 - c/355m2- Jguá Esquerdo - c/ casa alvo até laje
- RS 17,000,00
Ret. 2275 - C/576,36m2" - Vila Lenzi - Lia. Piermann I - RS
20,000,00
Ref .. 2277 - cl 581.85m2 - Vila Hau- R. Erwino Menegotli
- RS 23_000,00
Ref. 2278 - Vila Rau cl 582m2 - R. Erwino Menegotti - RS
25,000,00
ReI. 2280 - c/311 ,42m' - Centro - RS 29,000,00

Vila Nova - cl 221 m2 - 5 darm., 2 bwc - R$
65.000,00 (parcelado)

Vila Lenzi - cl 286m2, 2 suítes + 1 darm., 2
bwc - R$ 90.000,00

Centro- terreno c12.500m2 - R$ 50.000,00 de
entrada (saldo parcelado)

Jaraguá Esquerdo - cl 209m2 - 5 darm., 3
bwc - R$ 20.000,00 + financ. R$ 311 ,00 plm

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3001 - Ed. Eldorado - Centro - suite, 2

quartos, semi-mobiliado - R$ 65.000,00 -

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

R$ 90.000,00 si acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.000,00 + finane.
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo cl suite, 2

qtos, sacada com churrasqueira - R$
80.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suite, 2

qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3031 - Centro - com suite + 2 qtos,
sacada com churrasqueira. Entrega em

dezembro/99. - R$ 79.000,00 + parcelamento
.Gód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwe,
cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3034 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, cl
garagem - R$ 55.000,00 - aceita casa de
menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 - Ec .. Jacó Emmendoerfer - 2

quartos, 2 bwe, cl garagem .- Á$ 53.000,00
Cód. 3040 - Centro - Suite, 2 quartos, dep.
empregada, novo - R$ 80.000,00
Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3

quartos, salas cl sacada, 2 vagas garagem.
Cód. 3043 - Ed. Florença - surte cl
hidromassagem, 2 qtos, cozinha mobiliada, 2

vagas garagem - R$ 106.000,00
Cód. 3172 - Ed. Dâmaris - 1 suite, 2 quartos
- R$ 45.000,00
Cód. 3253. - Ed. Hortêneia - 3 quartos, sacada
cl churrasqueira, garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite,
2 qtos - R$ 40.000,00

.

Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suite + 2

qtos ' R$ 32.000,00 + pare.
Cód. 3351 - Ed. 'Anna ,Cristina - Vila Nova -

sistema de eondominio fechado, cl 1 suite +

2 qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador
Cód. 3352 - Res. Amary.llis ' Vila Nova
NOVO - 1 suite + 1 qto - R$ 54.000,00

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro - cl 190m", 3 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1007 - Centro - cl 300m', cl suíte + 2 qtos
- R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - cl .120m',. 2 qtos - R$
80.000,00
Cód ..1010 - Centro - cl 280m', cl suite, 2

quartos - R$ 150.000,00
Cód. 1016 . Centro - cl 331m', cl suite + 3
qtos, piscina - R$ 260.000,00 .

Cód. 1017 - Centro - sobrado cl 268,87m', cl
suite, 2 qtos, salas cl 3 ambientes cl lareira,
escritório - R$ 150.0bO,00 - aceita imóvel de
menor valor
Cód. 1022 - Centro' • cl 150m', cl 4 qtos - R$
90,000,00
Cód. 1024· - Centro - cl 176m', ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos . R$
69.000,Oei _.'
Cód. 1027 - Centro - Rua Angelo Sehioehet cl
1.292,00m',. edificado cl casa de alvenaria R$
180.000,00
Cód. 1030 - Centro - cl 230m" - suite + 2 quartos
- R$ 110.000,00. Aceita apto em Joinville.
Cód. 1072 - Amizade - cl 200m', e/.suite, 2
quartos, terreno cl 1 .140m' - R$ 130.0'00,00

.

Cód. 1073 - Amizade - casa nova cl 150m',
suite + 2 qtos - R� 75.000,00
Cód. 1131 . Centenário - cl 140m', 3 qtos . R$
50.000,00

.

Cód. 1175 - ct 205m' - suite, + 2 qtos, terreno
cl 1.220,00 - R$ 85.000,00
Cód. 1177 - Czerniewiez - cl 170m', sobrado
novo cl suite + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1201 - Figueira - casa mista cl 3 qtos - R$
20.000,00
Cód. 1-203 - Figueira - cl 216m2• suite + 2

quartos. Terreno cl 1.680,00m2 - R$ 11 0'.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasilia . cl 230m', cl suite,
2 quartos - 1'1$ 96.000,00

.

Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suites, .ehur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00'
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suite +. 2 quartos
. R$ 49.000,00
Cód. 1293 - Vila Lalau çi 156m' - 4 qtos, 2 bwes

.

. R$ 60.000,00
Cód. 1352 - Vila Nova - cl 376m2, cl suite, 2_
qtos, piscina· R$ 240.000,00
Cód. 1356 - Vila Nova - cl 246m'. cl 4 quartos
- R$ 65.000,00
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa
Breithaupt - 3 quartos, 2 bwe - R$ 25.000,00 +

finane.
Cód. 1984 - Corupá - cl 298m2, cl suite + 2 qtos
- R$ 115.000,00

.

Cód. 1985 - Guaramirim - 3 qtos, 2 bwe, terreno
com 1.250m2 - .fl$ 90.000,00

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - .375m2 - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1.0?Om2 -

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 - 20.570m' - R$ 150.000,00
GÓd. 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 -

R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m2 - R$ 13.000,00 -

próx. Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Satler- Barra cl 346,62m'cI asfalto - R$
10.500,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - cl 420m'· R$
22.500,00 cl astato
Cód. 2131 - Centenário - cl405m' - R$ 15.000,00
Cód. 2175 - Czemiewiez - cl 1.141 ,40m' -R$25.000,00

· Cód. 2212 - Cond. Azaléias - cl 77B,68m' - R$ 32.000,00
Cód, 2216 - Jguá Esquerdo - cl479, 1 Om' - R$ 27.000,00
Cód. 2252 - Nova Brasilia - cl 350m' - R$ 32.000,00
Côd. 2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m' - R$ 24.500,00
Cód. 2271 - Vila Maba - próx. Prefeitura atual- cl 496,80m2
- RS 13.000,00
Cód. 2291 - Vila Lalau - cl 600,60m' - R$ 35.000,00
Cód. 2292 - R. Walder'nar Grubba - próx. Met. Trapp cl
409,50m'- R$·50.0oo,00
Cód.2357 - VilaNova-cl355,00m'- 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' - R$
58.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau.- cl 350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Hau - cl 337m' - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2456 - Três Rios do Sul- área de 2.500,QOm' - R$
25.000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' -

Entrada de R$ 1'5.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c! 49.872,00m' - R$
40.000,00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata cl
135.000,00m' - R$ 50.000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'
- R$ 35.000,00

Rua Walter Janssen - Centro - Alvenaria cl

117m2, e/3 qtos - R$ 78.000,00 entrada +-9
pare. fixas ou a vista R$ 69.000,00

Czerniewiez - cl 205m2 - suíte + 2 quartos,
Terreno cl 1 .220m2 - R$ 85.000,00

Centro - e/268,OOm2 - suíte, c/ closed, 2 quartos,
sala conj. c/lareira, escritório. R$150.000,00

Barra - cl 314m2 - suíte, 3 quartos,
churrasqueira, piscina. R$ 1 �O.OOO,OO

Rio Molha - c/270m2 - suíte, 3 quartos, salão de
festas c'churrasqueira, piscina - R$ 96.000,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC

Rua Donald Gehving, 106 - Centro - Alvenaria
cl 170m2, 3 qtos, 2 bwe.
De: R$ 80.000,00 por R$ 65.000,00

Barra - cl 150m2 - su íte + 2 quartos
R$ 80.000,00

Vila Nova - cl 246,00m2 - 4 quartos.
R$ 65.000,00

Centro cl 190m2 - 3 quartos.
R$ 80.000,00

Figueira - cl 200m2, suíte + 3 quartos.
R$ 65.000,00

SALAS COMERCIAIS
·

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

garagens. Entrega.pl Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 +
parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 42 andar- 44,59m'
+ garagem - R$ 35.000,00 .

Cód. 4010 - Centro - ao lado Beo Brasil- CentroComercial
cl 7 salas - R$ 350.000,00
Cód. 4020 - Centro - Térrea cl 117m' - R$ 90.000,00-
Aceita casa até 8$ 50.000,00

.

Cód. 4041 - Edl Dâmarys - rua Roberto Ziemann -- apróx.
100m', com 1 bwe - R$ 35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

Cód. 601 - Casa alvenaria, ideal para fins eomereiais
Próx. Hospital Jaraguá - R$ 1.500,00
Cód. 615 - Casa de alvenaria cl suite, 2 quartos - Próx,
Escola Cristina Mareatto - R$ 450,00

.

Cód. 616 - Casa de alvenaria -tijolo a vista, cl2 quartos
- após o Schopping Club, 2' rua a direita - ao lado n2 90

·

- R$ 280,00
Cód. 617 - Casa e/3 quartos - Rua Pe. pedro Franken
- próx. ao Terminal Rodoviário - R$ 370,00
Cód. 618 - Casa ce madeirá. toda murada, c! 4 quartos
- após o Sehopping Club, 2' rua a direita, n2 149 - R$
330,00

.

Cód. 619 - Casa de rnadeira, cl 3 quartos, 2' rua a direita

após a Marisol- R$ 230,00
Cód. 620 - Sobrado de alvenaria cllinha telefônica

instalada, cl suite + 2 quartos - R$ 1.500,00

Apartamentos
Cód. 622 - Apto cl suite, 1 qto, - Próx. Posto Mime da
Reinaldo Rau, R$ 280,00
Cód. 626 - Apto. cl suite + 2 quartos,.dep. de ernpreqada-
Ed. Carvalho - R$ 500,00

.

C0d. 632 - Apto. cl 3 quartos - inicio do Jaraguá Esquerdo
-R$300,00
Cód. 634 - Apto. c! 2 quartos, próx. ao Supermercado
Breithaupt da Reinaldo Rau - R$ 350,00
Cód. 635 - qurtinete no Ed. Marquardt, a partir de R$ 180,00
Cód 644 - Apto cl 3 qtos - próx. Arroz Urbano - R$ 350,00
Cód. 636 - Apto c! suite + 2 qtos, dep. de empreqada, ao
lado do Anqsloni - R$ 550,00
Cód. 655 - Apto cl suíte + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha - R$
380,00
Cód. 658 - Apto cl 2 qtos - Ed. Procópio - R$ 350,00

Salas comerciais
Cód. 660 - Sala comI. cl 30m' - estacionamento próprio
Center Foca - RS 300,00
Cód. 670 - Sala comi .. cl 70m', carpet,.c! divisória. São 2
ambientes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Salas comi e/50m' na R. Jorge Lacerda, 'l.
partirde R$180,00
Cód. 687 - Sala comI. cl 90m' (incluindomesanino) lateral
da Mareehal- R$ 650,00

GALPÃO
Cód, 802 - Galpão cl mesanino - R$ 990,00
Cód. 803 - Galpão cl + o - 400m' - R$ 900 ,00

PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL CONSULTE-NOS

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

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132 Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 2000

BMW Z9, novo carro-conceito da BMW
Mais do que inovador,
este cupê trouxe consigo
todos os aspectos
positivos que a marca

alemã absorveu nesses

longos anos de
existência. O Z9 "grã
turismo", como é

conhecido, vem
equipado com um

propulsor V-8 biturbo a

diesel de 3,9 litros,
injeção direta Common
Rsil e 245 cv,

. produzindo um dos
maiores torques já
obtidos num BMW: 57

kgfm disponíveis entre
1.750 e 2.500 rpm.
A grande carroceria,
cincometros de

comprimento, também
foi projetada com o

intuito de otimizar o

desempenho.

Construído em

alumínio e fibra de
carbono, materiais que
se caracterizam pela
leveza e rigidez, o novo
cupê obteve uma
grande economia de
peso, aumentando
ainda mais o

rendimento do já
potente motor. O
câmbio está a cargo do
sistema Steptronic, que
possibilita trocas tanto

manuais quanto
automáticas das
marchas. No caso da

automática, uma
\

peqvena alavanca
localizada na coluna da

direção se encarrega do

processo. Caso o
motorista opte pela
passagemmanual
das marchas, dois

comandos localizados
na própria direção
transferem a

responsabilidade de
tocar adiante tamanha
robustez. Outra
novidade fica por conta
da facilidade pelo qual
ele é acessado.
Em ambos os lados do
carro a porta tipo
"asa de gaivota'�, que se

abre para cima, e que
pode ser acionada
mediante uma chave
eletrônica de comando
a distância.
Embutida em cada uma
das portas,
uma maçaneta
possibilita a abertura da

porta de maneira

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.«1»® C2;J IJBmO
suas funções (áudio,
comunicação, conforto,
condução) através de
um pulsador giratório.
Considerado um
carro experimental, a
BMW não revela planos
de produzir o Z9.

convencional. No

interior,
uma grande tela de

cristallíquido é

responsável pela
exibição das

informações de
controle, selecionando

11����'
Telefone: (047) 376-0251

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

-_----_._-------------�

Revendedor exclusivo

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se
Suprema CD

completíssima
R$ 16.000,00.
Contato:

275-2452 ou

9975-2394

CHEVROLET

Vende-se Kadet 1.8 SLE,
93, preto, em ótimo

estado. Valor R$ 7.000,00
Tratar pelo telefone

9975-2158

FORD

Vende-se Uno Eletronic/
94, preto.

Valor R$ 6.500,00.
Tratar pelo telefone

9975-2158

,

MOTOS

Vende-se Nissan Máxima

V6, completo, ano 91,
preta. Tratar: 370-2022.

Vende-se uma moto
Sundow Super Fift/97, 90

cilindradas.
Valor: R$ 2.500,00
Tratar pelo telefone

372-3306

Nao
J-

fique
sonhando
acordado ...

LEIA - LIGUE -

ANUNCIE -

Fone/Fax:

370-7919
370-8654

370-7944

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
FORD
VEíCULO ANO COR COMB
Courier SI 98/99 azul gasolina
Fiesta 1.0 98/98 Vermelha gasolina
Fiesta CLX 96/96 Prata gasolina
Escort 1 :8i GL 96/96 Vermelha gasolina
Verona 2.0i Ghia 94/95 Bege gasolina
Versailles 2.0i GL 94/94 Azul gasolina
BelinaGLX 88/89 Cinza álcool
Belina L 88/88 Prata álcool

Pampa 90/90 Cinza álcool
Corcelll 78/79 Azul gasolina
GM
Kadett GL 96/96 preta gasolina
Opala comodoro 86/86 Dourada gasolina
VW
Goi plus 96/96 Prata gasolina
Kombi Standart 95/95 Branca gasolina
Fusca 1600 93/94 Bege gasolina
Brasília 77/77 Marron gasolina
Fusca_1300 74/74 Bege gasolina
Fusca 1300 68/68 Azul gasolina
PEUGEOT
405 gl 93/94 Cinza gasolina

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

L75)({}l fCilj rz "7F{lJ)fJ5 � Ln. L::::JU C_,,_

370-2022

RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

GOl4 PORTAS COMPLETO 98 AZUL

GOlMI 98 BRANCO

PARATI COMPLETA 98 AZUL

Gal MI PLUS 97 PRATA

CORSA 97 BORDÔ
GOlF(v11 97 BEGE MET.

PALIO ED 97 AZUL

TEMPRASX 97 CINZA

GOL PLUS 96 BORDÔ
TEMPRA IE COMPLETO 96 BRANCO

PEUGEOT 405 SR COMPLETO 95 VERMELHO

TIPO IE 1.6 95 GRAFITE

KADET 94 BRANCO

VERSAllES GUIA COMPLETO 94 PRETO

Gal 1000 93 BRANCO

KADETT 93 PRATA '\

MONZA 93 AZUL

SANTANA GlS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

APOLO GL 91 GRAFITE

MONZA 91 AZUL

VERONA GLX 90 VERDE

VERONA i.x 90 MARRONMET.

PAMPA 89 BEGE MET.

VOYAGE Cl 88 BRANCO

CHEVETTE 87 BRANCO

PRÊMIOCS 86 PRETO

CHEVY 85 PRATA

CORCEL II 82 CINZA

CORCEL II 81 BRANCO

Gal 80 BRANCO

FUSCA 78 BEGE

FUSCA 77 BRANCO

NISSAN MÁXIMA V6 COMPLETA 91 PRETO

CONf\RA\
�®%
de entrada

para 30 dias

Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - se

SALDO EM

��X
FIXASBrinde

�® Venha conhecer a

SILENCAR
�TdS.

AMORTECEDORES
.....

ESGAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

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

nova Titan com

partida elétrica!
CONSÓRCIO APARTIR

DE R$ 61,00

fIIIL' Regata
RONDA Motos

LITROS DE
GASOLINA.

lVI.ato· Peças
ACE�SÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS
Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi

Fone: Jaraguá do Sul - SC

o ;==
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

I C·II'I

GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

c»
" 1'1 c»

" I ,1'1 l-;-
Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc
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Astra Sedan GLS 2.0- 4 P - 8 V

CONSÓRCIO ECONÔMICO
CHEVROLET'

60% do Corsa Wind 1.0 2P

Crédito R$ 9.154,00 (60x)
Pessoa Jurídica - R$ 176,98 �

Pessoa Física - R$ 184,41

Vl

9
v

'5"'
v:

C,'()/,<),;,?

Fotos I llenllllente '}, 'I llSlratJ vas.

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

Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc

, :
, [HEVROLET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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190 km/h, na cidade
fazer 6 a 7 km/l e na
estrada 11 a 12 km/l. O
motor doCitroén, a
exemplo do Classe A,
desliza para baixo do
habitáculo em caso de
colisão frontal, e também

Minivan da Cltroén estréia no final deste ano
Outra marca entra na
briga pelomercado das
minivans, a Citroén,
quando apresentou à

imprensamundial o
Picasso, no últimomês,
na cidade deMálaga, na
Espanha. A nova

minivan entrou no
mercado para competir
com o Classe A, Scénic e
com a próxima a estrear,
a Zafira, da GM. O
Picassó, em relação às

outras, é mais espaçoso,
silencioso, sofremenos
com ventos laterais que o

Classe A, e apesar de ter
semelhanças com o

Scénic, é maismoderno e

bem-acabado nos

pequenos detalhes. O
modelo traz também

_ facilidades, vindo de
série com uma caixa

dobrável, chamada
Modubox, instalada no
porta-malas, que vira
carrinho de compras,
dotado de alças e

rodinhas, com
capacidade para uma
dúzia de garrafas de 1,5
litro de refrigerante, ou
qualquer tipo de compra
que tenha um volume

equivalente. Além disso,
tem uma gaveta sob o

painel central onde
cabem, por exemplo, três
CDs, duas latas de
refrigerante, oumesmo
um telefone celular. O
enorme porta-luvas
acomoda 15litros, já nos
porta-objetos das portas
dianteiras encaixam-se
uma garrafa de
refrigerante de l,5litro e

também uma lata de

refrigerante.Outro
detalhe a acrescentar é a
tomada elétrica de 12
volts paragan1es,
instalada ao lado do
encosto traseiro

esquerdo, igual a do
acendedor de cigarros.
Sobre as facilidades que

o carro oferece, os
maiores destaques vão
para o ajuste automático
do volume do rádio de
acordo com a velocidade,
o travamento

,
automático das portas
quando o carro entra em

movimento, bloqueio
igualmente automático
do veículo em caso de
roubo e indicador de

quantos quilômetros
faltam para a próxima
revisão.Mas para isso
existe no painel um
displayespecial, que
pulsa chamando a

atenção do motorista
cada vez que o valor
indicado por ele for
menor que 500 km. A

estabilidade é um dos

pontos fortes da
minivan, tradição da
marca francesa, que
con ta com as buchas
deformáveis existentes
na suspensão traseira.
Com isso as rodas
traseiras viram até lS)
ajudando amelhorar a
estabilidade. Omotor

que vai equipar o Picasso
nacional não se sabe, mas
a fábrica está

, trabalhando nomotor

l.8i 16V para adaptá-lo à
nossa gasolina.O Picasso
deverá apresentar as
seguintes características:
fazer de O a 100 km/h
em 12,2 segundos e
velocidademáxima de

utiliza a mesma

plataforma do Xsara. A
fábrica da Citroén

começa a produzir o
Picasso no final deste ano

ecompreços
equivalentes ao dos
concorrentes.

NOVIDADES
Concei to da Ci troén

Apresentado no Salão de Frankfurt, o Puriel é o

mais novo carro-conceito desenvolvido pela
Citroén. Com dois arcos removíveis na carroceria,
teto retrátil, assoalho duplo na traseira e nenhum

pilar central, a novidade pode ser facilmente
transformada num sedã conversível. Seu motor
1.4i possui potênciamáxima de 75 cv a 5.500 rpm.
Ainda sob estudos na França, o protótipo tem

comprimento de 3,92 metros e 1,65 metro de

largura.
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371-79316irassol
IMÓYEIS

Rua Ceio ProcópioGomes deOliveira, 654
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

. ResidencialGRACEKELLY Aluguel

•

•

•

•

•

•

• -ceses alv. - 3 atos, próx. Posto Marcolla.
ValorR$230, 00
• Apto - 3 qtos (1 suíte) - Ed. Florença - 3º
andar. ValorR$ 400, 00
• Apto - 3 quartos - Res. Amizade .: 1 ºandar.
ValorR$ 280,00
• Sala Corm: 1 º piso - 70m2. Próx. Igreja
Matriz - ValorR$ 400,00
• Casa Alv. - 3 atos - próx. Campo Juventus.
ValorR$230,00

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇOR$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 3 - I Champagnat Rua Irmão Magno 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 - I Schroeder Próx. Malhas Cayman 20.000 Negociáveis
Casa Alv. 149 2 I I Centenário Rua Emídio Deretti 40.000 Semi-acabada
Casa Alv. 70 3 - - Figueira Rua Avelino Borba 1I,325 21.000 Negociáveis
Casa Alv. 120 2 - I São Luiz Rua Cristina A. Pereira 36.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 - 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. imóvel (-) valor
Apto. 147 3 - I Baependi Ed. Cristi na - 2° andar 55.000 Troca por casa

Apto. 90 3 - I Amizade Residêncial Amizade 40.000 Negociáveis

Lote 450 15.0 x 30.0 São Luís Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote . 880 15.0 x 58.7 São Luís Rua Francisco Ruschka 25.000 Negociáveis I,

Lote 867 17.0x51.0 Nereu Rua André Voltolini 13.000 Parcelado

Lote Corni 514 20.0 x 25.0 J. Esquerdo" Rua João Ayroso {Urbano) 17.000 Lote Comercial

Terreno 3366 66.0 x 51.0 Centro Próx, Breithaupt Mat. Cons. 180.000 Parcelado

Lotes 483 14.0 x 34.5 -r • Santa Luzia Residencial Geranium 8.000 R$ 150,00 mensais

Lotes 600 13.0 x 46.0 Barra Residencial Salier 12.000 Parcelado em 36x

Chácara 125000 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa

COMPRA
,VENDE
r\ ALUGA

___a

CRECI8489

CASAS
Casa em alvenaria com

80m1 (laje), lote com

420m1 (escriturado).
Bairro Vieiras.

R$ 20.000,00 - Estudo

proposta (aceita lote Vila'

Rau)

Casa em madeira com
, 65m1, lote com

334,50m1, próximo
Hospital domorro
(Czerniewicz) - R$

22.000,00 (estuda
. proposta)

Sobrado em alvo com +-

J 80m1, lote com 492m1,
prôx. Escola Holanda M.

Gonçalves - Ilha da

Figueira. R$ 18.000,00 +

financiametuo C.E.F.

(aceita lote ou carro)

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

Fone (047) 371-2507

Vende-se CelularMotorola Analógico.
R$ 90,00 com carregador. Tratar pelo

telefone 370-8597 com Edinaldo

N° do celular 9973-8217

A DEJA IMÓVEIS LTDA. e seus FUNCIONÁRIOSagradecem a todos os Clientes e Amigos, .�

Parecer Comercial
Vende - Adm,inistra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J

JARAGU.Á DO SUL - SC

- FONES/FA� (047) 275-2990
- 275-2920
- 275-2777

que depositaram sua confiança até agora, como principalmente durante o ano de 1999,

como também deseja que neste novo MILÊNIO todas as causas que abraçarmos tenhamos

um sucesso maravilhoso.

(É preciso fazer o sacrifício de suas preferências, mas, nunca o de suas convicções).

ESTAMOS AGUARDANDO SUA CHAMADA AMIGO CLIENTE,
PARA QUE ASSIM, REALIZAMOS O SEU SONHO IMOBILIÁRIO:

Fones - 275-2777 - 275-2990 - 275-2920

Defronte ao Fórum de nossa cidade

Saúde e Felicidades a Todos.

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

Fone: (047) 372·1594CH:'ve
TERRENOS

- Lotes Residencial Miranda, após
Malwee, com 325,00mZ (13x25)àpartir
de R$ 6.500,00 à vista ou entrada +

parcelamento
- Lote lha d4 Figueira com 350,00mz -

.

entrada + 'p�rcelamento
Loja materiais de construção em

Corupá com terreno de 1. 750,00mz (35/
50), com estoque, várias construções,
maquinários. Valor negociável

Casa alvenaria Rua Enuna Zietnaun próx.
Colégio Alberto Bauer com 224,00m2, com 1

suíte, 2 qtos, bwc, sala estar, sala jantar, sala,
sala TV, copa, cozinha, lavanderia,
churrasqueira cl lavabo, garagem pl3 carros.

Terreno com624,00m2• Valornegociável. Aceita
terreno, carro, entrada +parcelamento.

IMOBILIARIA

MENEGOTII

VENDA

CRECI612-J

.VENDE
�

Aproveitem Aptos Edificio Mathedi JJ,
últimas unidades com 3 qtos, aL, bwc,
cozinh, lavanderia, garagem, RI/a João

Planincheck - NOI'a Brasília.

Pagamento direto com a construtora.

Casa alvenaria Rua José Picolli, Estrada
Nova com 119,00m2, 1 suíte, 2 qtos, sala
TV, coz., copa, bwc, gar. pl2 carros, canil,
terreno com 450,00m2 - R$ 38:000,00
entrada +parcelamento, imóvel, carro.

A (mobiliária A Chave deseja à todos
um feliz e próspero Ano Novo!

Casa alvenaria Nova - Rua Victor

Rozemberguer com 3 qtos, demais

dependencias, terreno com 514,00m2 - R$
40.000,00 negociável.

Casa Rua Marcelo Barbi, uma casa em

alvenaria com 80,00m2, outra em madeira com

90,001112, átimo para investimento - R$
30.000,00 entrada + parcelamento.

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

CRECI W 550-J

. ÓTIMO TERRENO

Imobiliária Menego1ti Ltda.

Aproveite aptos em ótima localização central- Rua
João Marcatto, próximo PostoMimei

Reiuoldo Rau com 01 e 02 qtos e detnais

dependências. Condições de pagamento direto
- .

com a construtora.

Ultimas unidades Edifício Klein - Rua Barão do

Rio Branco - Centro. Com 1 suíte, demais
dependências, churrasqueira lia sacada e coletiva.

Condições depagamento direto com a construtora:

Localizado no Bairro Água Verde
com área de 300,00m2.
Valor R$ 12.000,00

CASA EM ALVENARIA
Localizada na Barra do Rio
Cerro com área de 390,00m2.

r

Area equivalente a dois

apartamentos.
Valor R$ 150.000,00.
Aceita troca por carros ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTO. DE 2 QUARTOS
Área do apto.: 113,24m2.
Vende-se, no Edif. Aster,
localizado na Rua Marina

Frutuoso nQ 909 (próx. Angeloni).
R$ 50.000,00 com

possibilidade de financ. Contato

pelo telefone 371-9090

TERRENO PRÓX.
COND. AZALÉIAS

Vende-se, 17 x 26,20m com

497,63m2, localizado na Rua
Amabile Tecilla Pradi, Jaraguá
Esquerdo. R$ 15.500,00.
Contato pelo telefone

371-6310

APARTAMENTO 501

VENDE-SE

APARTAMENTO COM 306,71m2
• Suíte Master c/ banheira de hidromassagem
• Dois Quartos
• BWCSocial
• Sala Estar/Jantar
• Lavabo
• Sacada com Churrasqueira
.• Cozinha
• BWC de serviço
• Dependência de empregada
• Lavanderia
• DUQSVagas 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 com.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva
• Quadra pollesportive e quiosque

Circuito interno deN com câmara na

portaria
• llurninoçóo de hall social e garagem com

sensor de presença
• Dois elevadores
• Garagens para visitantes
•

. Ampla área verde com ajardinamento

• Acabamentos
internos por conta

do cliente,

Valor R$ 125.000,00
negociável (forma de pagamento

em até 7 parcelas)

VENDAS:

CREC11873-J

Certeza de Bons Negócios!
Creci 2066-J

370-7798
9975-1827
Rua 25 de Julho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

Horne-page:
www.prernierirnoveis.com.br

Entrada + até 48 vezes

Oxx47·371·8814
R,EPlTÁCIOPESSOA,421-SALA103-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

Vende-se faxsharp com cortadorautomáticopor
R$ 380,00 e balanço filizola semi-novo

20KgporR$200,00.
Tratarpelo telefone 371-8415 com José.

VENDE-SE APTO. CI 3 QUARTOS
Edifício Vitória Régia, localizado na Vila Lalau (próximo à
Marisol Malhas). Apartamento com área de 111 ,77m2, 3
quartos, sala, cozinha, área de serviço, BWC, vaga de
garagem coberta, sacada. Acabamento em massa

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

financiamento garantido pela
Caixa Econômica Federal.

Contato pelo telefone 371-1462

BONS NEGÓCIOS
*

Apto. 202 - Ed. Barão do R. Branco - 3 quartos
........................................................................ R$ 55.000,90
*

Apto. 31 - Conj. Resid. Maguillu - 3 quartos
.......................................................................... ., R$ 42.000,00
*

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

Apto. 33 - Conj. Resid. Maguillu - 1 quarto
.............................................. : R$ 28.000,00
* Terreno - Loteamento Centenário - 462,00m2
......................................................................... R$ 16.000,00
* Terreno - LoteamentoCentenário - 462,OOm2
....................................... , R$ 15.000,00
* Ierreno - Fritz Hasse - 1.245,00m2
............................. , .: R$ 85.000,00
* Terreno - Preso Epitácio Pessoa - 2.655,00m2
........................................................................ R$ 130.000,00
* Casa mista - Rua Rodolfo Tepassé, Guaramirim
.........

- ; R$ 22.000,00
* Terreno no loteamento Campo Sampiero com

497,68m2 ..•................................•.•....••••.•..••.••. R$ 16.500,00
08S: 10% de desconto para pagamento à vista

Oxx47·371·8814
R.EPlTÁClOPESSOA,421-SALA103-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

,

TerrenosCasas Terrenos

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

Ret. 008 - FIGUEIRA - Casa de madeira
com 60m2, terreno 395m2, no Lot.
Divinópolis - RS 25.440

Ret. 072 - VIEIRAS - Casa mista com

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

Ret. 110 - Rio da luz. lerreno cl 480m2•
próximo Ceval RS 4.500 + tinane.

Ret 016 - AMIZADE - 13.000m2 na Rua
Roberto Ziemann - RS 150.000

Ret 090 - AMIZADE - 378m2 na Rua
Roberto Ziemann - RS 15.000

Ret 007 - GUAÀAMIRIM - 368,9 m2 no

loteamento Carolina - RS 5.000

Ret 074 - NEREU RAMOS - 65.000 m2
na Rua luiz Sarti, com Bananal - RS
180.000

ReI 071 - NOVA BRASILlA - 392m2, na
Rua José Emmendorfer - RS 25.000

Rel.083 - PiÇARRAS - 23.639m2 (77 x

307m) na SR-101 - RS 30.000

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

Ret 004 - RIO CERRO - 1187m2 na Rua
Pe.Aluisio Soening - RS 10.500

Ret 062 - VILA LENZI - 3814m2,na Rua
Marcelo Barbi - RS 65.000

ReI 112 - VILA RAU - Casa alvenaria cl
125m2• Terreno cl 495m2, na Rua Ana
Muller Enke - RS 55.000.00

ReI. 105 - VilA RAU - Casa alvenaria cl
90m2 - terreno 387m2, na. Rua Werner
stange RS 26.500,00

Pequena entrada + 60

prestações de

R$ 150,00
Ret. 073 • NEREU RAMOS - Ponto
Comercial com 170m2, próprio para
lanchonete, com dependências
completas e estacionamento, na Rua

\ luiz Sarti esquina com Rua André
Voltolini - R$ 40.000.00

Ret. 103· BAEPENDI- Aparta-menta .

com 100m2, com suite + 2 quartos.
banheiro, cozinha, sala, área de
serviço, na Rua Fritz Bartei, Edifício
Reinaldo Bartel - RS 4.000 + !inane.

Apartamentos
Financiados

FINANCIE A COMPRA
DO SEU IMÓVEL

Dispomos do crédito
imobiliário do
Banco HSBC

Ótima
Localização!Ret. 076 - BAEPENDI- Aparta-menta

com 100m2, com suíte + 2 quartos,
banheiro, cozinha, sala, área de
serviço, na Rua Fritz Bartei, Edifício
Reinaldo Bartel - R$12.000 + tinane.
ou Iroea

Consulte-nos a

respeito de
outras opções!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RANCHO
IMOVEIS

Cód. 633 - Casa de alvenaria com 250m2 ria Rua Ana Zacko - Barra
do Rio Cerro, com 4 quartos. Terreno com aproximadamente 500m2.
R$75.000,00. (Troca por apartamento com uma suíte, dois
quartos e garagem).

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

GUARAMIRIM • SC

fi 373-0283
www.rànchoimoveis.com.br

Cód. 03 - Casa de alvenaria com 120m2 - Terreno com

420m2 - Bairro Água Verde - R$ 70.000,00.

Cód. 04 - Casa de madeira com 116m2 - Terreno com

1.209m2 - Bairro Czerniewicz - R$ 175.000,00.

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

Cód. 629 - Terreno com 2.913m2 na Tifa Caninana -

Bairro Figueirinha - R$ 17.000,00.

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

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

R$30.000,00.
,

Cód. 131- Casa de alvenaria com 160m2 - Terreno com

539m2 - Bairro Vila Rau - R$ 60.000.00.

Cód. 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,DO.

�-----�-----��
Cód. 636_- Casa de alvenaria com

I'

103m2 na Rua João Planincheck -

bairro Nova Brasília com 4

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

Cód. 01- Casa de alvenaria com

170m2 na Rua Enrique Bortolini,
bairro Jaraguá Esquerdo com 3
quartos. Terreno com 420m2.

R$80.000,00. (Estuda troca por
imóvel no centro).

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

R$ 70.000,00

«

«

«

«

»

»

»

»

Cód. 634 - Dois

apartamentos com 100m2 e

i
3 quartos (cada um) na Rua'
Adolfo Tribes, Vieiras.
Terreno com 420m2.
R$ 70.000,00.

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

JARAGUÁ DO SUL· SC

fi 371-8799
Cód. 631-- Casa de alvenaria com

90m2 na Rua Francisco Greter -

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

260m2. R$18.000,OO.

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

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

Cód. 133 - Casa de alvenaria com 60m2 - Bairro Rau -

Jaraguá do Sul - SC - Entrada de R$ 10.000,00 +

prestações de R$ 204,00 por mês.

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

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

Cód. 645 - Terreno com 37.500m2 com água e espaço
para lagoa - Bairro Schro'eder I - município de
Schroeder - R$20.000,00.

Cód. 133 - Casa alv. cl 56.70, 3 qtos e demals dependo -

Vila Rau - Quilombo dos Palmares. - R$ 10.000,00 entrada e

financ. de R$ 204.,00. Terreno cl 359,05.

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

IMÓVEL, CORRETO É COM O CORRETOR.

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

Jaraguá do Sul • SC

FONE (047) 372-0153 - 370-1238
CELULAR 973-5097

CRECI 1762-J

Ref. 022- Casa alv.: 179m2, 4 quartos, 2
salas, copa, cozinha, bwc, garagem -

Nova Brasilia - R$ 51.000,00

Ref. 036 - Casa alv.: 160m2, 3 quartos, 2
bwc, 2 salas, copa, cozinha, 3 garagens,
varanda - Iguá Esquerdo - R$ 30.000,00

Ref. 067 - Casa alv.: 91m2, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem - llha da Figueira - R$
30.000,00

VENDE
,

,. Ref. 017 - Terreno: 450m2 - Vila Nova - R$ 30.000,00
• Re!'. 021 - Terreno: 721 :57m2 - Jguá Esquerdo - R$ 25.000,00 - Cond. Azaléia
• Ref. 050 - Terreno: 616m2 - Jguá Esquerdo - Lot. Campo Sampiero - R$ 20.000,00
• Ref. 009 - Terreno: 407m2 - Jguá Esquerdo - R$ 12.000,00
• Ref. 006 - Terreno: 420m2. Amizade - Amizade - R$12.000,00

ALUGA
• Casa alv.: 4 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem. Rua Adolfo Putjern"
409 - Próx. prefeitura - R$ 450,00
• Casa de madeira; 3 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem. Rua Adolfo
Putjer n° 409 fundos - Próx. prefeitura - R$ 200,00

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

PRAZODOEDITAL: 20dias

OCA) Doutor(a) Edson Marcos de Mendonça, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de

Direi to. foram processados regularmente, a requeri rnenro de Roberti na Nascimente de Carval ho, aos
Autos de Interdição n° 036.98.002777-8, de Gilsa Nascimento de Carvalho, portador de epilepsia
grave e oligofrenia moderada, havendo sido decretada a medida postulada, por sentença proferida
neste Juízo, em data de 1019/1999, ato pelo qual foi nomeado(a) CURADOR(A) a Sra. Robertina

Nascimento de Carvalho que aceitando a incubênia, prestou o devido compromisso e-está no exercício
do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho,
o digitei. e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial, o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do

Sul(SC), 16 de Dezembro de 1999.

SÃO OS VOTOS DE

RANCHO-IMÓVEIS LTDA.

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Juiz de Direito

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

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

OCA) Doutor(a) Edson Marcos de Mendonça, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de

Direito. foram processados regularmente, a requerimento de Nita Sasse Janesch, os Autos de Interdição
n° 036.97.002613-2. de Ingerut Janesch, portador de doença mental leve e síndrome dissociativa

havendo sido decretada a medida postulada, por sentença proferida neste Juízo, em data de 18/6/98,
ato pelo qual foi nomeado(a) CURADOR(A) a Sra. Nita Sasse Janesch que aceitando a incubência,

prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. E. para que chegue ao conhecimento de

rodos, parles e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivãto)
Judicial, o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 20 de Dezembro de 1999.

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Wi}lmobiliária 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 bwes, galpão pl
oficina - R$ 75.000,00
� 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA cl 1 suíte + 2 quartos, 2
salas, garagem p/,2 carros, churrasqueira e piscina - R$
60.000,00
� 03 -GUARAMIRIM - CENTRO - CASA EM ALVENARIA - cl 180m2
- R$ 25.000,00 - Próx. Sup. Breithaupt
� 04- BARRA RIOCERRO-CA$A EM ALVENARIA-el 100m2- R$
22.000,00 - próx. Noviciado ,

04 - VILA NOVA'- ED. AMARILIS - Apartamento e/2 dorm.,
churrasqueira, sacada - cl 145m2 - R$ 68.000,00 + fin
� 05 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO - e/2 qtos + dep. - R$
20.000,00 + fino - próx. colégio Alberto Bauer
� 06 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO NOVO cl 80m2 - 2 qtos,
sala, cozinha, garagem - R$ 35.000,00
� 07 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO e/3 quartos +

dep. - R$ 47.000,00
� 08 - CENTRO - ED. SCHIOCHET - suíte + 2 quartos + dep. e cl
piscina - R$ 75.000,00

.

� 09 -BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$
145.000,00 - R$ 40.000.00 e outro R$ 32.000,00
� 10- JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2. Loteamento
Campo Sanpiero - R$ 22.000.00
� 11 -ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO cl500m2 - próx. CoI. Marcelino
Gonçalves - R$ 16.000,00
� 12 - AMIZADE - LOT. VERSAILHES cl 420m2 - R$ 13.000,00

13 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENOS cl 360m2 -,próx.
Clube Aearaí - R$ 15.000,00

LOCAÇÃO
� 01 - CENTRO - ED. JARAGUÁ - 1 suíte + 2 dorm. cl garagem - R$
400,00

'

� 02 - BARRA DO RIO CERRO - ÁPTO. - LOT. PAPP (Dois) - 2
dorm. cl garagem - R$ 250,00
� 03- CENTRO - APTO - ED. KARINE - 3 dorm.,2 BWCS cl garagem
- R$ 400,00
� 04 - CENTRO - APTO - ED. SAVI- 1 suíte + 1 dorm. - cl garagem
- R$ 270,00,
� 05 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3dorm. cl garagem
- R$ 350,00
�_ 06 - GENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suíte + 2 dorm. + dep.
- R$ 430,00
� 07 - CENTRO - APTO ED. TRIBESS - 2 dorm., si garagem - R$
250,00
� 08 - CENTRO - APTO ED. IMPERADOR - 2 dorm. cl garagem
R$ 300,00
� 10- JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALVENARIA - 3 dorm., cl
garagem - R$ 280,00 /

� 11 - VILA RAU - CASA ALVENARIA -"PRÓX. FERJ - 3 dorm. + 2
bwes - cl garagem - R$ 270,00
� 12 - CENTRO - CASA COMERCIAL - 4 salas - R$ 800,00
� 13 - CENTRO - CASA MISTA - Próx. Unimed - 3 dorrn. cl garagem
- R$ 330,00

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

lerrorooo

?
Já notou que só é

QllUI<elín é V�S

NESTE MOMENTO VÁRIAS

PELO SEU PRODUTO

ANUNCIE

37(.)-7919 370-7944

1

1 TERRENO de 2.4001ll2 (6�4�:�0 bairro Jaraguá Esquerdo 1- R$ 30,000.00
,

TERRENO de esquina com 4,200m2 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch
TERRENO COIll 1,540m' - Rua Amazonas - Próx. Scar - R$
100,000.00

11
Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão II - Bairro
Amizade - R$ 10,000.00
TERRENO com 1,0001ll' - Rua João Carlos Stein - Próx.
Juventus

TERRENO COIll 337.50m' - Sito a Rua José Theodoro Ribeiro
- Ilha da Figueira - R$ 12,500.00
TERRENO COIll 4201ll; - No loteamento Fredolino Martins -

Próx. Ponto de Ónibus - R$ 12,000.00

1
TERRENO Condomínio Azaléias. com 620.00m' -

R$I27,000.00
'

TERRENO cl 4761112 - Loteamento Ana Paula II - Lote n° 151
- R$ 12,500.00

,
'

LOTEAMENTOS FINANCIAMENTO
PRÓPRIO ENTRADA + 50 MESES

1
RESIDENCIAL FIRENSE -

OUROVERDE
CIRILO ZANGHELINI
CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMíNIOFECHADOFLAMBOYANT

Informativo
I

Imobiliário
AIJS

Justiça permite retomada de "

autorizações de corte de

vegetação
Santa Câtarina está perto de voltar a

liberar desmatamentos. A Justiça Federal

reverteu a sentença que proibia os .cortes

na vegetação e o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama) e Fundação de

Amparo à Tecnologia e ao Meio

Ambiente (Fatma) só aguardam a decisão

ser publicada para autorizar a derrubada.

"Teoricamente, já poderemos conceder os

licenciamentos para corte de vegetação",
resume Victor Eduardo Gevaerd,
procurador jurídico da Fatma.

No final de junho do ano passado, o Tribunal.
Regional Federal da 4" região concedeu liminar
ao Ministério Público Federal suspendendo os

cortes. Em 1994, AnalúciaHartrnann, GO MPF,
ingressou com ação civil pública contra a

Fatma e o lbama. A procuradora encontrou

irregularidades na concessão das licenças
para desmatamento. O caso acabou no

Tribunal Regional da 4" Região que proibiu os

cortes. A medida assustou os interessados na

derrubada da vegetação. "Qualquer
empreendimento que precisasse derrubar dez
metros quadrados de mata não pode sair do

papel. Apenas as licenças concedidas
anteriormente tinham validade. As obras de

duplicação da BR-I O I entre Palhça e Osório
(RS), por exemplo, não poderiam sair do papel.

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 I 973-3999

1 CA.SA
DE A'LVENARI;��l��m' - Sito a Rua Horácio

·1Pradi - 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 com90m' - Rua João Franzner-

R$ 25,000,00

11
CASA DE ALVENARIA com44m' - Ouro Verde - Lote n°

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

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

N

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

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

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

torno garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
* Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através

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

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

Inserção do banco de dados de Internet

Descontos especiais na aquisição de Mala Direta

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

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

ou acesse nosso site

.http://www.d900300.com.br
,< ; JÁ',

.,

VAGASDISPONÍVEISNA HUMANA URGENTE:

PADEIRO
SOLDADOR
IMPRESSOR

SERVENTE DE OBRAS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO.
MONTADOR DE FOTOLITO

SERVENTE DE OBRAS - SCHROEDER
DESENHISTA PROJETISTA

MOTORISTA DE CAMINHÃO - GUARAMIRIM
ENGENHEIROS (MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)

VENDEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
TECNÓLOGO MECÂNICO

ENGENHEIRO QUÍMICO E ALIMENTOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MASSARANDUBA

TRABALHADOR RURAL
.

MECÂNico DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PINTOR (l° GRAU)
PEDREIRO (10 GRAU)

EXPEDIDOR DE MATERIAIS
CONFERENTE
ALMOXARIFE

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - C'x , Postal 200 - 89.255-000

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

humana@huulana.colu.br 'W'Ww.hunlana.com.br

HUMANA URGENTE

;4 fJida ffle'ZeU «ma•.. 'lfWidta Hda.

�fMe
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 Eletrônico.s
* 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 VENO'ASTerreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio
'Parcelas mensais a partir de RS 1.066,81 (corrigido CUB)

Li<J«e,'
Oxx47-371-8814
RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103- CENTRO

JARAGUÁ DO SUL - SC

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

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

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

m arim ar@netuno.éom.br

TERRENOS
• BAIRRO SÃO LUIS - Rua João Franzner (esquina), Lote com 532m2 - R$ 20./000,00 - À vista.
• Rod. SC 416 (LOT. HARDT) Lotes - R$ 10.000,00 - A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2.000,00 e

SALDO parcelamento até 50 meses.
• Rua Pastor Albert Schneider (fundos verdureira Maas esquina Rua Projetada) lote 23x35 - R$
25.000.00. (Aceita automóvel como parte de pagamento).
• Rua Pastor Albert Schneider (a 800mts. da Malwee) - lote de 750m2 - R$ 25.000,00 negociável.
• Rua Valdir Manfrini - Bairro São Luis - com 1.080m2 (forma tr.iangular) edificado com uma casa

de madeira - R$ 25.000,00
CASAS

• ANA PAULA I - Rua José Narloch (asfalto) - Terreno 700m2 (todo murado) Edificado com casa

de alvenaria de 265m2, com 2 pisos: térreo: 01 quarto, garagem, banheiro e churrasqueira'- 2º piso:
3 quartos, 2 banheiros, dep. para empregada, copa, cozinha, dispensa e lavanderia. anexo

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

parcelado)
• JARAGUÁ ESQUERDO - Próximo Colégio Cristina Marcatto - Rua O.C. Pradi - Casa de
Alvenaria de 120m2 com 1 suite, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa e

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

RIO DA LUZ - A 2 km. da CEVAL - Terreno com 543,000m2, com muita água, próprio para
pastagem, lagoas e galpões - R$ 200.000,00 (negociável)

t.indos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

com pequena parcela dé entrada e o saldo em até .36 vezes

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"
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3 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880, na Barra •- R$ 250,00
4 - Apartamento c/2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, 201, na Barra

-

•
- R$ 230,00
5 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor A. Schneider, 1187, - •
R$ 230,00 •6 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercilio Bertoldi, s/nº, na Barra
- R$ 200,000 •
7 - Apartamento c/ 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$
350.00 •

•
•
•
•

• CRECI Nº 1589 J
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1 - Terreno cl 110'AOO,00m2, Tifa Aurora - Rio Cerro II - R$ 30.000,00
• . 2 - Sitio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, 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.
.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barra Sul
f

Imóveis
FONE: (0**47) 376-0015

VENDE

TERRENOS
1 - Terreno cl 485,00m2 (20x24,50) - lot. Butzke na Barra - Aceita carro a partir de R$ 3.000,00
ou entrada R$ 3.000,00 + 30x, 2 salários minimos - total - R$ 11.000,00
2 - Terreno cl 378,00m2, Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre - R$ 15.000.00
3 - Terreno cl 1.296,00m2 (25x54) - Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 65.000,00
4 - Terreno cl 608,00m2 - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00
5 - Terreno cl 4.758,00m2 (122,00 x 39,00), na Rua Abramo Pradi, na Barra - R$ 45.000,00 (R$
20.000,00 de entrada + saldo a combinar)
6 - Terreno cl 383,63m2, 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 saído em

sox - Total R$ 12.000,00
8 - Terreno cl 303,80m2 (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$
10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6 x)
9 - Terreno cl 510,00m2 - Residencial Imperador, Bairro São Luís - R$ 14.000,00
10 - Terreno cl 26.125,00m2 (50x522,50) - rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins - R$ 50.000,00
- aceita parcelamento
11 - Terreno cl 350,00m2, cl fundamento e projeto pl residência, Lot. Salier, na Barra - R$
12.500,00

SíTIOS

CASAS
1 - Casa em alvenaria cl 157,00m2 mobiliada' e mais uma cl 60,00m2 semi-acabada, terreno cl

2.013,28m2, localizada à Rua Pastor Albert Schneider, sin°. Aceita outro imóvel como parte em

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

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl 34,62m2, Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 200,00
2 - Sala comercial cl 100,00m2, Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 300,00
3 - Sala comercial cl 33,OOm2, Rua Angelo' Rubini, 1005, na Barra - R$ 250,00

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

.

2 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Giralla, na Barra
- R$ 270,00

1 - Casa de alvenaria c/1 quarto e demais dependências, Rua Júlio Pedri, s/nº, Vila Nova - R$ 200,00
2 - Casa de alvenaria cl 1 quarto e demais dependências, Rua Padre Aluisio Boeing, s/nº, na Barra
- R$ 110,00
3 - Casa mista cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua B. lot. Lindonor Miranda,
Jaraguã 99 - R$ 180,00
4 - Casa de Alvenaria c/ 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Wolfgang Weege, na Barra

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Vende-se título doAcaraí

(quitado). Tratar372-1699,
a combinar,

Procura-se pessoa para
dividirapartamento em

Jaraguá do Sul.
Tratarpelo telefone

9965-1528, clGlauco.

Vende-se terreno de 400m2
clcasa em alvenaria de
100m2no Bairro Garibaldi

(Iatera!), próx. Comércio
Marquardt. Aceita-se carro
no negócio. Tratar370-2461.

Vende-se título do Bependi.
ValorR$400,00.

Tratar9973-3888_, com Julho.Vende-se mudas de
Palmeira' Real. ValorR$

. 150,00 o milheiro, Tratarpelo
telefone 370-2461.

Vende-se computador, novo,
na caixa. Tratar275-8620,

comMaria.
Compra-se título doBaependi.
Tratar370-4135, com Jana.

COMUNICADO
SONIA MARIARYMSZA ME, inscrita no CGCMF sob nº 01.186.806/0001-89, e no
estado sob nº 253.279.461, estabelecida à Rod. BR-280, Waldemar Grubba, 5249,
Km 63, sala 55, Portal, Jaraguá do.Sul (SC), vem comunicar o extravio de 2 (dois)
blocos de netas fiscais série 0-1, modelo 2, hº 401 até 450 e 451 até 500 da AIDF
nº 051507951, sendo quê não haviam sido utilizados. Conforme Boletim de
ocorrência Delegacia Jaraguá do Sul. nº 5.303/1999

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

EDITAL DE INTERDiÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 dias

O(A) Doutor(a) Edson Marcos de Mendonça, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER aos que o presente edital virém ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de

Direito, foram processados regularmente, a requerimento de Rosa Garcia, os Autos de Interdição
nº 036.98.005398-1, de Marcilio Severino, portador de doença mental oligofrenia moderada, havendo
sido decretada a medida postulada, por sentença proferida neste Juízo, em data de 28/05/98, ato
pelo qual foi nomeado(a) CURADOR(A) a Sra. Rosa Garcia que aceitando a incumbência, prestou
o devido compromisso e está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial, o
conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 20 de Dezembro de 1999

Juiz de Direito

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

VENDE

Fone 371·2357

133 - TRÊS RIOS - Casa de madeira com 42111" + casa alv., 80111" inacabada R$ 7.000,00
134 - CZERNIEWICZ - Casamista com 120111",3 quartos, Rua AdolfoZiemann R$ 50.000,00
135 - CHICO DE PAULA - Casa de madeira com 120111",3 quartos, fundos Posto Marcolia R$ 40.000,00
136 - TRÊS RIOS - Casa de alvenaria com 70m2, 2 quartos, Rua do Mercado Lot. Souza R$ 6.000,OD
137 - FIGUEIRA - Casa mista com 150m2, + casa alv. 42m2, rua José T. Ribeiro R$ 65.000,00
139 - RAU - Alvenaria C0m 72m2, + 2 quitinetes, rua João da Cruz e Souza R$ 30.000,00

TERRENOS
215 - TRÊS RIOS - Terreno 420111", rua Pref. José Bauer R$ 10.000,00
216 - BARRA - Terreno com 709m2, próx. Posto Km 7, lot. Girola c R$ 19.000,00
219 - BARRA - Terreno com 305m2, Rua BerthaWeege R$ 13.000,00
224 - AMIZADE - Terreno com 450m2 - Rua Rolf A. Ballock, Lot. Versailles R$ 14.000,00
225 - EST. NOVA - Terreno com 390111", esquina próximo Faculdade R$ 12.000,00
228 - FIGUEIRA - Terreno com 500111", 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
232 - RAU - Terreno com 596m2, rua Bertoldo Hort R$ 11.500,00

LOCAÇÃO
*

Apartamento, 1 suíte com 2 quartos, sala, garagem e demais dep. Ed. Carvalho, Rua Gumercindo da Silva,
Centro : R$ 550,00
* Casa madeira com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. Rua Avelino Floriane de Borba, Ilha da

Figueira R$ 230,00

OFERTA

Ret. 138 - AMIZADE
Casa alvenaria 148m2, 1 suíte, 3 qtos,
garagempl2 carros - Rua Oswaldo
Todt - R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Maria Izabel Seil - R. Paulo Guielow, 788 - Nesta;
Marilene Lampert dos Santos - R. P. Estrada Nova, s/n° - Nesta;
Mannilena Refeições LIda. - R. Bernardo Dornbusch,1663, Vila
Lalau - Nesta;
Mayra L. Reiser - R. Jorge Lacerda, 499, Centro - Nesta;
Med. Panificadora e Conf. Ltda. - R. Roberto Ziemann, 913.
Czerniewicz - Nesta;

,

Mercado Chico de Paula LIda. ME - R. Pedro Avelino Fagundes, s/
n° - Nesta:
Mercado Halduk LIda. - R. José Vicente, s/n", lote 81. Três Rios -

Nesta;
Mercado Halduk Ltda. - R. José Vicente. s/n°, lote 81. Três Rios -

Nesta:
Mercearia Kroeger Ltda. - Garibaldi.I 2696, B, Garibaldi - Nesta:
Met. e Com, Marmil Ltda. ME - R. Pedro Avelino Fagundes, s/no
Nesta;
Metalúrgica LJ LIda. - R. Pedro Avelino Fagundes, s/n° - Nesta;
Metalúrgica Stoy LIda. ME - R. Pedro Fleischmann, 91 ........., Nesta:
Missei & Diefenthaler Ltda. - R. Adolfo Ziemann, 225 - Nesta:
Móveis Pradi Ltda. - R, João Januario Ayroso. 2286 - Nesta;
Móveis Pradi Ltda. - R. João Januario Ayroso. 2286. Jguá Esquerdo
- Nesta:

.

Móveis Pradi LIda. - R. João Januario Ayroso, 2286 - Nesta:
Nair Maier Ribeiro ME - R. Pedro Avelino Fagundes. s/n°. Vila
Lenzi - Nesta;
Neki Confecs: Ind. e Com. Ltda. - R. Germano Muller, 215 -

Nesta;
Oficina Elétrica CJM Ltda. ME - R. Pedro Avelino Fagundes, s/n°
- Nesta;
Osvaldo Gonçalves - R. Bahia, 170, Jguá Esquerdo - Nesta;
Pedro Urbanski - R. Wolfgang Weege, s/n° - Nesta;
Persianas Pertlex Ltda. - R. Joinville. 1839 - Nesta:
Phoco Promoção Merchandismg - R. Leopoldo Manke. 230 -

Nesta:
Pirralhos Confecções LIda. ME - R, Roberto Ziemann. 2144. sI. O I
- Nesta:
Radke e Souza Ind. de Móveis Lida. - Valdir Jorge Manfrini, 633.
São Luiz - Nesta:
Raul Sergio Larsen - R. Guarani-Mirim. 189. Guarani - Nesta:
RDS Malhas LId. - R. Erwino Menegotti. 1460. GP I. Vila Rau -

Nesta:
RDS Malhas LIda. - R. Erwino Menegotri, 1460. Vila Rau - Nesta:
RDS Malhas LIda. - R. Erwino Menegoni, 1460. Vila Rau - Nesta:
RDS Malhas LIda. - R. Erwino Menegotti. 1460, Vila Rau - Nesta:
RDS Malhas LIda. - R. Erwino Menegotti. 1460. Vila Rau - Nesta:
RDS Malhas Lida. -r-r- R. Erwino Menegotti, 1460. Vila Rau - Nesta:

Refrigeração Frigomaq Ltda. ME - R. Pomerode. s/n°. cxp 17 -

Nesta:
Renato Melato - R. Lorival Zocatelli. 21 I - Nesta:
Renova Ind. Bebidas LIda. - R. Leodato Ribeiro. 81 - Schroeder:

Renova Indústria de Bebidas LIda, - Rua Leodato Ribeiro. 81 -

Nesta:

Renova Ind. Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro. 81 - Schroeder:
Robinson Marcolla - R. Marechal Deodoro. 838. ap 32 - Centro
- Nesta:
Sanatura Terapias Prod. Naturais - Praça Ângelo Piazera. 37 -

Nesta:
Sandro Luis Deretti - R. Frederico Todt, 185 - Nesta:

Schutzengarten Restaur. Churrascaria - R. João Marcatto. 40 -

Nesta:

Silvio Luis Klimekoski - R. Águas Claras. s/n° - Ilha da Figueira
Nesta:
Silvio Nascimento - R. Germano Wagner. 184 - Nesta:
Soco Jaraguaense Canaric. e Ornitologia - R, Marina Frutuoso. 486
- Nesta:
Sollo Serviços de Estamparia Ltda, - R. Leopoldo Mahnke. 160-
Centro - Nesta:
T.D.L. Veículos e Acessórios Ltda. - R. Bernardo Dornbusch. 800
- Nesta:

Transportes Figueira Ltda. - R. José Theodoro Ribeiro. I 118 �

Nesta:

Tratorrnaq Leila Terezinha de Oliveira - Rod. B R-lO!. Km 65.
sala 03. B. Corveta - Nesta:

T..reveol Ind. Com. Embs. Madeira LI. - Rio Cerro I. cxp. 341 -

Nesta:
Valdecir Walter - Augusto Denrarchi. 100 - Nesta:

Valdir Feder ME - R. Pedro Avelino Fagundes. s/n" - Nesta:
Vilmar Luiz de Borba - R. Morro da Boa Vista. s/n° - Figueira
- Nesta:
Westerbenn Com. de Calçados LIda. - R. Paulo Kremmer, 376-

Nesta;
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EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguä.
do Sul. Estado de Santa Catarina, na forma da Lei. etc.
Faz saber a todos quanto este edital. virem que se acham neste Tabelionato

para protesto de Títulos canoa:

Adernar de Souza ME - R. Walter Marquardt, 818. S OI - Nesta;
Agenor Machado - Vila Rutez - Corupá:
Alcione Zanghelini - R. Alfredo Schumann. 125 - JD. Esquerdo
Nesta:
Alcione Zanghelini - R. Alfredo Schumann. 125 - JD. Esquerdo
Nesta;
Alcione Zanghelini - R. Alfredo Schumann. s/n° - JD. Esquerdo
Nesta:
Alcione Zanghelini - R. Alfredo Schumann. 125 - JD. Esquerdo
Nesta:
Alfredo Ersching - Estrada Garibaldi. s/n" - Nesta;
Alido Uber - R. Tira Terezinha, s/n° - Nesta:
Arnarildo Fantoni ME - CeI. Procópio Gomes de Oliveira. 14 -

Nesta:
Arnarildo José Batista - R. Campo Alegre. 239 - Nesta;
Andersen de Oliveira - R. Presidente Epitácio Pessoa. 453 - Nesta:
Anna Elize Cabral Onhmann (Dom Cabral) - Procópio Gomes.
1277. Centro - Nesta:
Anodiolac Plaq. Anodizadas LIda. - R. Francisco Hruschka. 897 -

Nesta:

Anodiplaq Plaquetas Anodizadas - R, Francisco Hruschka, 897
Nesta:
Antonio Jovane Coelho ME - Exp. Antonio C. Ferreira. 295. Centro
-Nesta:
Auto Latoaria e Pintura Forlin Ltda. - R. Bernardo Dornbusch. s/n°
- Nesta:
Auto Latoaria e Pintura Forlin Ltda. - R. Bernardo Dornbusch. s/n°
- Nesta:
Bar e Restauraure Charo Ltda. - R. Pedro A, Fagundes. s/n° -

Nesta:
.

Batista & Dunkel' Informática Ltda, - R. Victor Rosemberg. sala
- Nesta:

BohrerMaquinas Ltda. - Caixa postal 02 - Nesta:

Brinquedos Criativos WH Ltda. - R, Rodolfo Hufenuessler, 54 -

Nesta:
Carlos Atanasio Franco dos Santos - R. 09. ê-Ol. Miranda. st«.
Estrada Nova - Nesta:
Carrocerias Riegel Ltda. 1708. Centro - Nesta:
Casa Agrop. Chacris Ltda. - R. Leopoldo Malheiro. 67 - Nes;a
Casa Hidráulica Ideal Ltda. - R. Bernardo Dornbusch. WO. sala O I
- Nesta:
Casa Hidráulica Ideal Ltda. - R. Bernardo Dornbusch. 590 - Nesta:
Casa Hidráulica Ideal Ltda. - R. Bernardo Dornbusch. 590. sI. OI -

Nesta:

Catulino Rocha Filho ME - R, Pedro A. Fagundes. s/n° - Nesta:
erâmica Barroiek Ltda. - R. Roberto Seidel. 1413 - Corupá:
Cesar Jeferson Medeiros - R. 13 de Maio. s/n" - Nesta:
Charles Correa - R, Vitor Vitkoscki. 245 - Nesta:
Churrascaria Garfo e Bombacha Ltda. - R. Waldernar Grubba. s/n°
- Nesta:
Ciro Mat. de Construção Ltda. - Av. Santos Dumont. 6500 -

Nesta:
Clovis Walter - Caixa postal 416 - Nesta:
CMC Central de Marketing S C LIda. - R. Augusto Mielke. 120.
Centro - Nesta: ,

Com. de Sucatas Mader Ltda. - R. Dona Matilde. s/n° - Nesta:
Comercial Dalene Ltda. - Rodovia SC-416. I 100- Nesta:

. /"'
Comerciai Varandão Ltda. ME - R. Pedro Avelino Fagundes. s/no-
Nesta:
Condutron Ind. Eletromecânica Ltda. - R. Maria Urnbelina da Silva.
232 - Nesta:

Confecções Cometa Ltda. ME - R. Pedro Avelino Fagundes. s/n -

Nesta:

Cosei Telec. e Eletr, LIda. - R. José Menegotti. 97. Nova Brasília
Nesta:
Cristiane Alegri - R. Ângelo Rubini, 477. Rio Cerro - Chico de
Paula - Nesta:

Darpe Ind. e Com, de Malhas LIda. - R, Antonio Machado. 126-
Nesta:

Darpe Ind. e Com. de Malhas Lida. - R. Antonio Machado. 126-
Nesta:

Decorações Diviflex Ltda. - R. Barão do Rio Branco. 465 - Nesta:

Decorações Divitlex LIda. - R. Barão do Rio Branco. 465. Centro�
Nesta:
Deisi Marguid Muller - R. 857. s/n°. Estrada Rio da Luz - Nesta:
Deisi Marguid Muller - R. 857. s/n°. Estrada Rio da Luz - Nesta:
Dione Ines Demathe - R. Exp. Ângelo Vicenzi. 70. Jguá Esquerdo
Nesta;
Dirlene Conf. Presentes LIda. - R. Egon Freitag. 133 - Nesta:
Edemir Alesio Braui - R. João J. Ayroso, s/n° - Nesta:
Edoilson Borba - R. Ângelo Rubini. 520. Rio Cerro - Nesta;
Elcio Gomes - Av. Pref. Waldernur Grubba. 300. Malote 82 -

Nesta:

Elinor Eiert ME - R. Carlos Eggen, s/n° - Nesta:
Elizabete Fonseca Ferreira - R. 3 de Outubro. s/n° - Schroeder:
Essência e Vida Prod. Naturais - R. Cristiane Zerbin, 235 - Nesta:
Fabr. A11. CTO Kniess Elfring Ltda. - Estr, Três Rios do Sul. s/no
Nesta:

Ferragens Valgames Ltda. - Av. Dos Imigrantes Poloneses.ISü -

Nesta:

Four Friends Idiomas Ltda. - R. Guilherme Weege. 239 - Nesta:
Gessi Catarina Barreto da Silva - R. Geraldo Hanak. 666 � Nesta:
Gilmar Martinelli - R, 979. Lot. Menegoni, lote 06. Vila Rau -

Nesta:
Gilson Loreno Bardin - Lot. Ouro Verde. s/n° - Nesta:
Heloisa Caetano - R. Reinoldo Rau. 500. s. 04 - Nesta:
lisa Oestereich - R. Roberto Ziemarm. 295 - Nesta;
Ind. Artefs. de Borr, Wolf LIda. - R. Henrique Piazera. 194, Centro
- Nesta:
lnd, de Est. Vila Nova LIda. - R. 25 de Julho. 1633 - Nesta;
Industrial Sylver Ltda. - R. Carlos Eggen. 452. Vila Lalau - Nesta;
Industrial Sylver Ltda. - R. Carlos Eggen, 452. Vila Lalau - Nesta;
Industrial Sylver Lida. - R, Carlos Eggert. 452. Vila Lalau - Nesta:
lnstaladora Elétrica Jaraguá Ltda. - R. CeI. Procópio G. Oliveira. 99,
Vila Lalau - Nesta:
Instaladora Elétrica Jaraguá Ltda. - R. Gustavo Friedmann, 81. Vila
Lalau - Nesta:

Instaladora Elétrica Jaraguá - R. Gustavo Friedmann, 81. Vila Lalau
- Nesta:
lvete dos Santos Costa - R. São Jorge. s/n°. Vila Amizade - Nesta:
lD. de Moura Estofados Ltda. ME - R. Bernardo Dornbusch. 2222
- Nesta;
Jaison do Amaral - R. Antonio Ribeiro. s/n° - Nesta:
Janete Farias Cardoso - R. José Martins. s/n" - Nesta;
Janete Marcos Rosa - R. Prof. Antonio E. Ayroso. 154. B. Nova
Nesta:
Janira M,M. Menel (Efetiva Malhas) - R. Walter Marquardt. 818
- Nesta:
Januário Junkes - R. Rio de Janeiro. s/n° - Schroeder:

Jaraguá Com. de Tintas Ltda. - R. Venâncio da Silva Porto.769 -

Nesta:

Jaraguä Com. de Tintas Lida. ME - R. Venâncio da Silva Porto. 769
- Nesta:

Jaraguá Com. de Tintas LIda. ME - R. Venâncio da Silva Porto. 769
- Nesta:

Jaraguá Com. de Tintas Ltda, - R. Venâncio da Silva Porto. 769-
Nesta:
Jean Giovani Giovanella - R. Bertha Weege, 610. Barra do Rio Cerro
- Nesta:
·JM Facções Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes. s/n° - Nesta:
João Francisco de Almeida - Rio de Janeiro. 87. Czerniewicz -

Nesta:
João Roberto Fiamoncini - R. Carlos Schultz, s/n°. Bairro Czerniewicz
- Nesta:
Joeli Carlos dos Santos - R. Pedro Fagundes. s/n° - Nesta:
Joeli Carlos dos Santos - R. Pedro Fagundes. s/n° - Nesta:
Jonismar Zanghelini - R. José Runt, s/n°. Jguá Esquerdo":_ Nesta:
José Adriano - R. Erwino Menegotti.1460 - Nesta:
José Carlos Pinheiro - R. Carla Rubia Deosse, 45. Vila Rau- Nesta;
José Helio Sebastiana - R, João Manoel Lopes Braga. 200. Jguá
Esquerdo - Nesta:

José Marcia Soares - R. Francisco Hruschka, 897 - Nesta:
Jurario Eichstadt - R, Bernardo Dornbusch, 1165 - Nesta:

Laurivaldo Araujo Machado - BR-2RO. Km 69.5. n° 130. Água
Verde - Nesta:

Leopoldo Volpi - R. Barra Rio Cerro I - Nesta:
Lilian Com. de Cestas Ltda. - Rua João Januário Ayroso. io. sala 03.
Centro - Nesta:

Lizmay Conf. Acabamento Têxtil Ltda. - R. Willy Gunther. s/n",
Rio Cerro I - Nesta:

Lizrnay Conf. Acabamento Têxteis LId. - R. Willy Gunther. CX.

postal 103. Rio Cerro - Nesta:
Locadora NVM Ltda. - R. Rio de Janeiro. 88. Centro - Nesta:
Locadora NVM Ltda. - R. Rio de Janeiro. 88. Centro - Nesta:
Locadora NVM Ltda. - R. Rio de Janeiro. RR. Centro - Nesta:
Locadora NVM Ltda. - R. Ri9 de Janeiro. R8. Centro - Nesta:

Luiz Antonio Alves ME - R. José Theodoro Ribeiro. 860 - Nesta:
Luiz Antonio Alves ME - R. José Theodoro Ribeiro, 860 - Nesta:

Luiz dos Santos - Nesta:

Mader Hermann de Georg Hermann - R. Roberto Seidel. 1303 -

Corupá:
Malharia Dufio Ltda. - R. Walter Marquardt. 1944. Centro - Nesta;
Malhas do Tipo Ltda. - R, João Januario Ayroso, 2418 - Nesta;
Malhas do Tipo Ltda. - R. João Januario Ayroso, 2418 - Nesta;
Malhas Swerd Ltda. - R. Pedro A. Fagundes. s/n° - Nesta;
Marchisan Confecções LIda. ME - R. João Franzner, 657. São Luiz
- Nesta:
MarciaTerezinha de Souza Lemke ME - R. Pedro Avelino Fagundes.
s/n° - Nesta:
Marcia Luiz Martins - R. Wenzel Kahlhofer, 52 - Nesta:
Maria Antonio Deodoro - Av. Marechal Deodoro. sala 05. Centro
- Nesta:
Maria de Lourdes Schmitl Joly ME - R. Pedro A, Fagundes, s/n° -

Nesta:
, Maria lzabel Seil - R. Paulo Guielow, 788 - Nesta:

E, como os di tos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital. para

que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur MÜller. n°
78. no prazo da Lei. a fim de liquidar o seu débito. ou então, dar razão por
que não o faz. sob a pena de serem os referidos protestados na forma da

Lei. etc.

Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 2000.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fui e continuo sendo um brasileiro patriota mas

apreciomuito o povo norte-americano e seu país
* José Castilho Pinto

Não obstante o avançar da

idade e seus conseqüentes efei
tos que nos fazem esquecer al

guns atos que praticamo� quan
do jovens, ainda me lembro que,
aos 12 anos de idade, na minha
cidade natal de Rio Negro (PR),
eu já apreciava e até elogiava
tudo que era grande e princi
palmente as nações imponen
tes, ricas, decididas, poderosas
e que costumavam ajudar os que
necessitavam de auxílio. E hoje,
apesar do constante aumento da

idade, continuo louvando os
\

povos que possuem não só
essas qualidades mas também

outros dois predicados, o pri
meiro, que trata do poderio de
suas forças armadas consti

tu'ídas de Exército, Marinha de

Guerra e AviaçãoMilitar (arma
aérea a que estive ligado du

rante três anos e da qual seu re
servista) e o segundo, 'que diz

respeito ao uso da pena de morte

que, em tempos idos era exe

cutada na cadeira elétrica e,

atualmente, por outros meios

rápidos e seguros, tipo de punição
que está fazendo falta em "certos

países" onde infelizmente vem

acontecendo muita corrupção,
assaltos, seqüestros, estupros e o
tal de narcotráfico facilitando o

uso das drogas e aumentando o

número de viciados, tudo isso

cometido por indivíduos desna
turados que não merecem a

dádiva da vida como bem de

monstram os assassinatos mons
truosos, verdadeiras chacinas que
enlutam cidades como o Rio de

Janeiro, a capital de São Paulo e

outras tantas.

E hoje tenho certeza que é o

poderio militar e a decisão de

aplicar a pena de morte nos

ladrões, narcotraficantes e

assassinos que me fazem
admirar o povo norte-ame

ricano e seu país, cuja capital,

Washington, e sua principal
'cidade, Nova York, pretendo
conhecer em excursão progra
mada para este ano 2000, que
acaba de chegar. E se esta via

gem se tornar realidade ficarei

'plenamente satisfeito não só

pela excelência do tratamento

que receberei como também

pelo ensejo de conhecer um

pouco do país e do povo norte

americano que considero omais

industrializado, rico, esperto e tão
inteligente ao ponto de possuir o
maiorpodermilitardáatualidade
e de ser, até aqui, o primeiro e

único paísdo mundo a fazeruma

viagem extraterrena, como a

visita ao planeta Lua em 1969, e
com o que mostrou a sua

inigualável capacidade não só

para essa proeza como também

para inumeráveis outras de igual
ou maior importância.

* Funcionário Federal

Aposentado

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar..• (CXXXI)

Tio Eugênio

Pe. Antônio Echelmeyer S.C.J.

A carta de Emsdetten, de 10-11-70, dizia: "Prezado Senhor

Schrnöckel, voltei hoje de muitas viagens, ficando 14 dias com minha

irmã em Epe, perto da Holanda, 14 dias com outra irmã em Rheine, e
oito dias com minha sobrinha, bem no Sul da Alemanha, peito da Suíça.
E esta carta ficou em casa.

Um cordial 'obrigado' pela carta de 20-lOcam as fotos do banquete
da posse. Mostrei-as aos irmãos e parentes que ficaram encantados.

FaleI muito do senhor e sua atividade. Com esta mando algumas fotos
de minha terra".

A última carta, datada de São Paulo, dia 28-11-70, vazado nos

seguintes termos:
"Ilrno. Senhor Eugênio Victor Schmöckel, decidi a voltar apressadamente para o Brasil. Com

as últimas viagens e despedidas ficou a carta para o senhor engavetada, de que me envergonho.
Quero pessoalmente entregá-Ia. Meu muito obrigado por toda correspondência. Em breve!

Cordialmente,
. Pe. Antônio Echelmeyer

S.C.J."
É isto aí. Voltaremos. Até

a próxima.

Emsdetten -

Miinsterstrasse. É uma

vista da entrada da cidade.
A maioria dos habitantes

são católicos: quatro
igrejas católicas e duas

igrejas Evangélicas

Ipesc paga mais atrasados de
prestadores de serviço

Florianópolis - O Ipesc
(Instituto de Previdência do Es
tado de Santa Catarina) pagou
no dia 20 de dezembro mais

R$ 2.676.724,97 dos cerca de

R$ 25 milhões de dívidas her
dadas do governo anterior para
com prestadores de serviço da
área médico-hospitalar. O pa
gamento, efetuado no valor de
até R$ SOmil por conveniado,
beneficiou sobretudo hospitais
e fundações voltados a atendi

mentos de saúde de 129muni

cípios catarinenses.
De acordo com o presiden

te do Ipesc, Eloy JoséRanzi, isto
significa dizer que R$
4.721.009,68 das dívidas rela
tivas aos serviços prestados no
período de maio a dezembro de
1998 já foram quitadas.

Receberam R$ 50mil- o

limite máximo desembolsado

pelo Ipesc - o Hospital Santa
Inês S.A., BalneárioCamboriú;
os hospitais Santa Isabel e Santa

Catarina, deBlumenau; o Hos
pital Evangélico BrusqueMat.
c.c. Renaux, de Brusque; o
Hospital SãoFrancisco de Assis
Ltda., de Camboriú; 6Hospital
Santa Cruz, de Canoinhas; os
hospitais São JoãoBatistaLtda.
e São José, deCriciúma; oHos

pital de Caridade e aAssociação
Irmão JoaquimMaternidadeDr.
Carlos Corrêa, de Florianópolis;
o Hospital Bom Jesus, de

Ituporanga, e o Hospital eMa
ternidade São José, de Jaraguá
doSuL

E ainda, oHospitalMunici
pal São José, de Joinville; oHos
pital de Caridade N.S. dos

Prazeres, de Lages; o Hospital
de Caridade S. Bom Jesus dos

Passos, de Laguna; a Socieda
de Hospitalar São Miguel
d'Oeste Ltda., de São Miguel
d'Oeste; o Hospital de Carida
de São Francisco, de São Fran
cisco do Sul; e o Hospital N.S.
daConceição, de Tubarão.

Apoio:

DOMINGO
, 08hOOe 19hOO-Matriz

í�I§BMl\I"íg. ííBgí��j'í�§ �i@íliííiRQI
SETOR MATRIZ

NOSSAMENSAGEM

Jesus, o Cordeiro que nos reconcilia com a Trindade
A Igreja é uma comunidade de chamados do Pai para servir

Jesus, na força do Espírito Santo. As formas de chamamento são

diversas, como diversas são também as finalidades. A Igreja recolhe
três chamamentos cristãos fundamentais: a vocação de seguirCristo,
santificando e temperando com o sal e a luz do Evangelho as

realidades temporais (leigos); o chamado para dirigir, coordenar,
congregar na unidade e na fé a comunidade cristã, através do

anúncio da palavra edos sacramentos (bispos e padres); o chamado
para viver com radicalidade os valores do evangelho, em

comunidade, dentro de um serviço específico (carisma) na Igreja
(religiosos e religiosas). ,

Olhe para sua comunidade de forma diferente. Cada membro é

sinal do amor de Deus que o convocou e nos deu como irmão. (10
1,35-42)

,

(/f) .,It. -

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS
Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380

Avenida Marechal Deodoro - 371-3969

da Fonseca, 429 - Sala 105 Rua Cabo Harry HadJich, 47
Ed, Florença - 1° andar Filial- Fone: (047) 371-7311

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125 Rua Walter Marquardt, 110

SÁBADO
19hOO-Malriz

19h30 - São Luiz

J 7h30 - Rainha da Paz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Férias! Ufa, que bom que

chegaram. E para uns já
aconteceu e para outros �
ainda não. São filhos e

pais com a cabeça cheia
de planos para poder
aproveitar o máximo este

tempo livre. Enfim, fazer
coisas que não se faz

durante o ano todo. Antes
de mais nada, é necessário

planejar muito bem estas

férias, para que não sejam
mais cansativas ainda.

Enfim, é descansar, não
fazer nada e depois
descansar novamente. Que
legal! Pode-se também
acordar a hora que quiser,
dar caminhadas, brincar
também. Ao planejar as
férias é preciso ter

cuidado nos preparativos.

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Férias
- Se vai viajar-de carro, não

esquecer de fazer uma

revisão completa; se vai
de ônibus, não deve levar

muitabagagem, mas levar
dinheiro suficiente.
O planejamento das férias
em família precisa ser

feito principalmente
quando os filhos já estão

em idade de dar opiniões e

opinam com muita seriedade

sobre onde querem passar as

férias. Mas férias também

hão são só dos filhos, mas da
família como um todo.

Portanto é de grande
importância que se pense
em algo que irá contentar a

todos, Quando os filhos são

jovens ou adolescentes,
talvez se tome mais

complicado pensar em

/

férias em fanúlia. Portanto,
um bate-papo a respeito faz

muito bem, pois o convívio
em fanúlia deve fazer parte
do descanso, pois nos

tempos de hoje, cada qual
tem seu horário e o

encontro em família fica

complicado. Outra coisa

que se pode fazer nas férias
é visitar amigos, parentes
que há tempos não vemos,

etc.

O que não podemos fazer é
dar férias para Deus. Êle,
com certeza não gostaria de

ser deixado de lado,
principalmente quando se

está descansando. Êle não

tira férias nunca e quer
estar conosco todos os dias

e também nas nossas férias. f

Um abraço, Alba Piske

FALECIMENTO

Frida Radünz Gielow

Faleceu, no último dia 2 de

jan�iro do ano 2000, a distinta se

nhora Frida RadünzGielow, viúva
de Karl Gielow. A veneranda se

nhora contava 93 anos, 2 meses e

I dia e era a segundamais idosa da
Paróquia Evangélica Luterana de

Rio Cerro, depois da centenária

senhora Schmidt Siewerdt, e a

primeira que foi velada na nova

Capela Mortuária Cristo Bom

Pastor, de Rio Cerro II. Consa

grada, dia 25, Natal, 1999, talvez a

primeira e única ele uma Comu

nidade Evangélica Luterana de

Jaraguá do Sul. Aos familiares
enlutados o voto de pesar do

CORREIO DO POVO. _

[iSirculo
Ita.lia.I1C>

de Jaraguá do Sul

Novo milênio
Todos comemoraram, festejaram, descansaram de suas atividades cotidianas e

nésternomento muitos estão retornando ao seu dia-a-dia, à sua atividade normal.

Esperamos que a virada do ano tenha sido das melhores e que a disposição de

enfrentar o ano 2000 seja grande.
Nós, do Círculo Italiano, temos muitos planos para concretizar e, portanto,

muito trabalho por fazer. Convoco a todos para lutarmos juntos, participando
ativamente dos eventos, para que um grande passo possa ser dado este ano.

Com muita alegria que saúdo a todos e a cada semana falaremos um pouco dos

nossos planos.

Grazie -e buona sorte!

Devanir Danna

Presidente
Novos e usados - Fone 371-8287

AUTOMÓVEIS

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera "

..__----�----------�------------------------�I

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X RECESSO - Em Rotary não há férias e muito

menos recesso. As reuniões devem ser realizadas normalmente

e sem interrupção, mesmo com reduzido número de sócios

presentes, no local, dia e hora constantes do último OfficialDi
rectory. Somente em caso de calamidade pública, morte do

presidente, ou se o dia da reunião coincidir com um feriado legal,
pode-se cancelar, a reunião. Esta exigência só pode ser

modificada pelo Conselho de Legislação. Um clube, cujos sócios
são bem informados, não tem sua percentagem de freqüência
prejudicada, mesmo em época de férias, porque as recuperações
contribuem para manter um índice de freqüência sem alteração.
Se nos sentimos felizes em recuperar em outros clubes, porque
fechar as portas do nosso clube àqueles companheiros que

desejam visitar-nos? A recuperação é, portanto, dever de todo
rotariano em férias ou viagens, e o comparecimento às reuniões

do clube é dever dos oompanheiros que não se ausentarem de

sua cidade. É bom lembrar que terça parte do quadro social

constitui quórum para qualquer reunião, inclusive assembléias ,�

do clube. O Conselho de Legislação de 1989 aprovou proposta
permitindo aos clubes cançelarem (duas) reuniões durante o ano
rotário, sem motivo justificado, e o Conselho de Legislação de

1992 aprovou proposta proibindo os clubes de cancelarem mais

reuniões além daquelas duas. QUe tal deixar os dois

cancelamentos permitidos para sere!l1 usados na época de férias
de fim de ano?

ROTARY X INGERÊNCIA DAS CASAS DA AMIZADE
___

c
,

EM ASSUNTOS DO ROTARY E VICE-VERSA - E difícil

convencer rotarianos inexperientes e mal informados, e suas

respectivas esposas, de que o Rotary e Casa da Amizade são

entidades distintas, autônomas, independentes, cada uma com o

seu próprio modus vivendi. Há, como sabemos, muitos Rotary
Clubs por este Brasil afora onde a ingerência é alarmante, Muitos
desses clubes sobrevivem à sombra do trabalho caritativo

desenvolvido pelas mulheres dos sócios, e não raro até despesas
de competência exclusiva dos clubes são pagas pelas Casas da
Amizade. Vergonhoso parasitismo. Por incrível que pareça, há
clubes onde as esposas e outras sócias das Casas da Amizade,
participam de todas as reuniões ordinárias, levam crianças de
todas as idades, i nterferem na programação e atémesmo nas

decisões do Conselho Diretor, discutem, brigam, tumultuam e

acabam levando a melhor, enquanto os rotarianos comodistas
- com o eterno receio de desagradar - presenciam a tudo

passivamente. Há clubes em que elas é que escolhem o próximo
presidente: "Um cara que sai ba receber bem", Isto é, rico e

esnobe! Só assim terão pomposas recepções domiciliares, prato
feito para as colunas sociais. Rotary Internacional reconhece e

aplaude o meritório trabalho desenvolvido pelos cônjuges e

parentes de rotarianos, tanto no campo da filantropia como _na
ajuda aos clubes na execuçãó de seus planos de ação. Entretanto,
,R.I. não reconhece as associações <:Ie senhoras de rotarianos,
sob qualquér denominação, como entidade pára-rotária, como o

são o Interact e Rotaract, tanto assim, que a literatura básica de

Rotary não faz qualquer referência a essas entid�des.

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

(047) 373-0187

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cm Laço
o CTG Laço Jaráguaense

agradece a todos que pres
tigiaram os eventos tradicio
nalistas gaúchos durante o ano

de 1999, pois a sua presença
foi fundamental para o êxito

alcançado em nossas promo
ções, e sua ajuda, por menor
que seja, foi de grande valia

para o sucesso da tradição
gaúcha.

Desejamos a todos um ano

com alegria e felicidade, que

Churrascaria
Mesch

A Churrascaria Mesch, do

tradicicn:Uista g:l.úcho
Valdemar Mesch, reabriu
suas port.as na Estância

Peão Farrapo,' com a

tredicicnal alcatra e o rrelh::lr

acompanhamento da região.
Realiza também festas de

aniversário � casarrento,
l::atizado e outras

festividrl=s.

Telefone 372-3797

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Jaraguaense
seja uma temporada especial,
de primeira, e que 'hão falte,
principalmente, saúde para
dançar, laçar, chirnarrear,
contar uns causas e tomar uns

tragos. Um abraço bem
chinchado de toda a gauchada
do CTG Laço Jaraguaense.

Programação para o ano

2000:
Fevereiro � Início dos

cursos de Laço e Dança
Março � Baile Tradiciona-

lista Gaúcho
Maio � 19° Rodeio Criou

lo Nacional de Jaraguá do Sul
Julho - 4a Noite da

Tradição Gaúcha
Setembro - 4" Festa da

Integração Gaúcha

Novembro - Escolha da

primeira prenda do CTG, com
baile

No decorrer do ano -

Quinta-feira da Tradição
Gaúcha e Domingo no Rodeio.

,

MOINHO JARAGUA
Cerealista Wille Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

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

�3, AGROPECUÁRIA SARDAGNA

9J�r� está ampliandosua loja na linha de PIUCHAS E VESTIDOS
DE PRENDA para você que deseja alugar ou comprar

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

Gilmar Beltoldi com a filha,
Samara. Gilmar, Piquete
Armada Colorada, é um

laçador de primeira, gaúcho
campeiro e guapo, mas o que
eu mais admiro é o carinho e

chamego que tem pela filha,
detentora de muitos troféus.
Parabéns Beltoldi, pois a

tradição gaúcha admira e

incentiva esta amizade e

companheirismo entre

familiares, cuide bem desta

princesa

Acampamento
Onde foi que eu errei?

o convívio em caminhões e bar
racas, nem sempre com a energia
elétrica e a água que gostaríamos,
sempre dividindo pequenos espa

ços com pessoas de várias famílias
e ter a cada final de semana um no

vo vizinho, dividir banheiros e chu

veiros coletivos, tem como resulta

do, que é muito importante para o

ser humano, o desenvolvimento da
humildade, solidarie-dade e res

peito ao próximo.
O acampamento gera inúmeras

alegrias e por isso nos leva a repeti
lo dezenas de vezes durante o ano,

mas hoje eu quero que os gaúchos
e gaúchas relembrem e repensem a

face feia do acampamento. O con

vívio próximo e freqüente com pes
soas de outras famílias, faz com que

cada um conheça mais as particula
ridades e individualidades de cada

um, que se bem utilizado irá soli-di
ficar as amizades, mas o veneno es

tá no orgulho, falsidade, mentira e

falta de colaboração para com o

grupo. Errar é uma característica do
ser humano, mas calar-se diante de
um' erro é covardia, e se este erro

prej udicou outra pessoa, o silêncio
é uma maldade.

Disse um pensador: 'Só não po
de mudar de opinião, quem não as

tem', então, não importa se faz uma

semana, um mês ou um ano, se você

quer que a tradição gaúcha cresça

para seu filho ter um ambiente de

esporte e laser recomendável,
corrija-se, ou a tradição gaúcha
naturalmente te excluirá deste meio.

Rubens Roeder com a esposa, Ana Maria. Ela é presidente do
Sindicato do Comércio de Iaraguá do Sul e é aniversariante
do dia 17 de janeiro. Este casal é um dos esteios do Estância
Peão Farrapo, andando lado a lado com o patrão Haraldo. A

tradição gaúcha reconhece e agradece o trabalho deste casal.

Ana, feliz aniversário e sucesso na sua vida pública. \

Gaúcho(a) de
idade nova

Jaime Franzner Filho (2),
João Paulo Franzner (3),
Maria Angela Planinschek
(8), JairRincaweski (13),
AnaMaria Roeder (17),

Clemerson Nunes Teco (17),
Wanderson Rau (19),

Elisângela Ropelato(22).

Agenda Gaúcha
29/jan. a 6/fev. - Rodeio Internacional de Vácaria - Vacaria
RS
4 a 6 de fevereiro - Rodeio CTG Lucena - I,taiópolis
11 a 13 de fevereiro - Rodeio CTG Bela Vista - Canoinhas
'19 de fevereiro - Baile - CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá
doSul
19 e 20 de fevereiro - Torneio de Laço - Piquete Marcas dà
Tradição - Jaraguá do Sul

� DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524

.

iY"'-�CARNES Rua João P_lanincheck, 407 'IIPECIONADO

�' Jaragua do Sul - SC s,l.E.-on

I� "10 ANOS, SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BODAS
O casal Victor Emmendörfer
Filho e Maria Julia Gonçalves
comemorou Bodas de Prata
com festa íntima reunindo
familiares no requintado
Restaurante Itajara. Eles
receberam a bênção ma

trimonial exatamente ao

meio-dia e, novamente, após
25 anos de vivência conjug_al,
ao lado dös filhos e fa

miliares, renovaram os v<;>tos
matrimoniais no mesmo

horário do dia 31 de de
zembro.

RÉVEILLON,
O casal amigo Ingo e Dirce
Robl comemorou a entrada
do novo ano em sua bela

residência, aqui na cidade,
recepcionando familiares e

grupos de casais de amigos.

FELIZARDA
O 1 º Natal Shopping, pro
movido pelo Shopping Cen
ter Breithaupt, contemplou
a jaraguaense Patrícia Ri
bas Stein com um Fiat Palio
zerinho. O sorteio acon

teceu entre os que compra
ram no shopping durante o

mês de dezembro, e acima
de R$ 30.

NA ACIJS
A publicitária Christiane

Hufenüssler, diretora da,
Central de Marketing e

Comunicação, deverá se

tornar a primeira mulher a

presidir a Associação Co
merciai e Industrial de Ja

raguá do Sul. Ela é nome de
consenso para a assembléia
que acontece dia 28 de
fevereiro.

FESTA POMERANA

Começou ontem e vai até dia
23 a 17ª edição da Festa

Pomerana, que resgata a

tradição germânica em Po
merode e região. Diversas

atrações, comidas típicas,
chope e muita animação
serão constantes na festa.

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

Celso Luiz Nagel

Cf)r. 9!ClJr 91ídekí c.Rodrígues da c5í10él

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul,.. SC

PIAZ �RA
-'U'�e..�

;SONORIZAÇÃOPAR�EVEN:rOS Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167

Zeiler Holz Neto, PeuloRoberto K. Gomes, InrriMoscheto
(superintendente), Mauro Baldan e João Carlos Venturelli,
da Caraguá Veículos, revenda Volkswagen que será

inaugurada brevemente na cidade

\ .Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul- SC

Médicoe
vereador
Moacir
Bertoldi
esteve na

fazenda de
Edson
Arantes do

Nascimento,
o 'rei' Pelé, em
Juquiá (SP),
e o convidou

1

Qavell1, a loja
,

I

que .vcetc °

homem de

,bom 8osto.'
calçadão,364-destacionamentoanexo·nãofechamosparaa/moço

Fone: (047) 370-1010- tex: (047) 433-3501

�

COLCHOIliS
Calçadão, 180 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

o ourives Marcos Andryy e a esposa, Teresinha Peters.
Ela aniversariou dia 25 de dezembro e recebeu bonita

homenagem na noite de Natal
Barra do Rio do Cerro

376-1603
Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

KIBARATO
� flodcultura

Florlsa
� (047) 371-8146

'

\

� (047)' 371-0515
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul- SC

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho Tecnotoqie a serviço

'da saúde.

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

.,ZTIPOS DE CARNES (Incluindo javali)

A�4- t;{e4eeuz,. -�;
Servimos: j'�r;:tc;.r� d���: '§,�tia��g,,;·�·

Com o melhor preço da cidade

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"É triste falhar
na vida; porém,
mais triste é não
tentar vencer"

(Roosevelt)

César Silva, proprietário
da Notre, confirma

para a coluna que
o point terá
um novo visual em 2000.
A grande sacada

será a implantação de

um barzinho no

segundo
piso, já na entrada

da boate.
Um novo espaço para
desfrutar de boa

música ao vivo e deliciosos

petiscos. Espécie de

esquenta para as

badalações da pista.

JARAGUÁ DO SUL I
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Programação válida para o período de 14 a 2011. I
••••••••••••••••••••••

Cine 1: Risco duplo (14 anos; aventura; 11145),
Horários: 1511. 1711, 1911, 2111.
eine 2: Pokémon (livre; desenho; i 1138).
Horários: 14h30, 16h30.

Anna e o rei ( 12 anos: comédia romântica: 2h30),
Horários: 181130, 21h15,
Ciue 3: Castelo Rá-Tim-Burn (livre; infantil; I h23).
Horários: 14h15, 16h15, 18h15.

Vírus (14 anos; drama/suspense; 11139).
Horários: 20h, 21 h50.

JOINVILLE
G.Ne. eine Mueller I: Risco duplo (14 anos).
Horários: 14h, 1611, 1811, 20h, 2211.
G.Ne. eine Muel/er 2: Castelo Rá-Tim-Bum (livre).
Horários: 131130, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30,
G.Ne. eine Muel/er 3: Pokémon (livre).
Horários: 13h, 1511, 1711,

Anna e o rei (12 anos).
Horários: 19h, 21 h40,

BLUMENAU
G.Ne. eine Neumarkt I: Risco Duplo (14 anos). \

Horários: 131130, 15h30, 171130, 19h30. 211130.
G.N.e. eine Neumarkt 2: Pokémon -'0 filme (livre).
Horários: 13h45, 151145, 17h45, 191145

O mundo não é o bastante
Horário: 21 h45
G.Ne. eine Neumarkt S, Pokémon - O filme (livre).
Horários: 14h? 16h, 18h.

História de nós dois (12 anos).
Horário: 20h, 2211.
G,N e. ei/Je Neumarkt a: Gadget-inspetor bugiganga (livre).
Horários: 14h15, 15h50, 17h45, 19h30, 21h15.
G.Ne. eine Neumarkt 5: Castelo Rá-Tim-Bum (livre).
Horários: 141130, 161130, 181130, 201130.
G.Ne. eine Neumarta ô: Xuxa requebra
Horários: 15h, 1711.

Anna e o rei ( 12 anos)
Horários: 1911, 211130.

, (:,

� Ajf;;jilh� Av. Mal. Deodoro da

�'9'
.

. '.� Fonseca, 1699
�

,;:.�.•
:

.•... '.:...•... ,
'1.

.............•.•.>!.�..�:.....

Fone: 3:1-7847
,r i•• ,:, '.. • ,,\ ••:{t Jaragua do Sul - SC

DIREÇÃQ

=q:::Z==v"'--BRua Mal. Deodoro da :::
Fonseca, 1452

Fone/Fax: 372-3306

�C .lD••Jaraguá do Sul- sc:: a
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* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

KIBARATO
�f/ediJut()/8()(ÚI/{I/ !lhl4ntiia/

Uma boa opção de compra. Come

morando 25 anos de carreira, Djavan,
um dos nomes ruais populares do atual
cenário da Música Popular Brasileira,
lançou, recentemente, um presente para
O público: pela primeira vez em disco é

possível conferir seu trabalho ao vivo.

Há tanto a opção de sc adquirir o CD duplo ou os dois volumes

separadamente. Com esse CD Djavan deixa registrada toda a

qual idade de sua voz e de suas letras acompanhado de um público
sempre participante. O repertório e os novos arranjos são

assinados pelo próprio compositor. Além de sucessos

consagradíssimos, como Samurai, Nem um dia, Oceano, Sina
(Volume I), Pétala, Meu bem-querer, Eu te devoro, Se ... e Li/ás

(Volume 2), os discos contam com duas músicas inéditas:
Acelerou e Um anior pura. Destaque para A carta, em parceria
com Gabriel, O Pensador.

Lanchonete e Sorveteria

Com o melhor preço da cidade

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

DISQUE ENTREGA: 376-1496Informativo Center Som
Mais vendidos: Rick & Renner (Instante mágico), Los

Hennanos (Anna Júlia), P.O. Box (Ao vivo), Legião Urbana

(Acústico MTV), Red Hot Chili Peppers (Calilornicatio) e

Alanis Morissette (MTV unplugged).
�
Rua Ângelo Rubini, 1110

Barra do Rio Cerro

r •

I
Conex�e fadl e rápida
tn

'do Sul

1,100
z:com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Amin recepciona turistas do
cruzeiro'CostaAllegra'

Florianópolis - O governa
dor Esperidião Amin fez questão
de recepcionar pessoalmente os

turistas do navio italiano Costa

Allegra, que chegaram ao Mu

nicípio de Porto Belo no dia 26

passado. Acompanhado da pre
feita da capital, Ângela Amin, e
do presidente da Santur, Flávio
de Almeida Coelho, Amin entre

gou ao comandante do navio,
.

Giuliano Bossa, os brasões de
Santa Catarina e de Porto Belo, e
logo em seguida almoçou com os

turistas a bordo da embarcação.
"Estamos abrindo oficialmente a

temporada de verão aos cruzeiros
marítimos em SantaCatarina".

O navio Costa Allegra, da em
presa norte-americana Costa

Cruzeiro, chegou aoMunicípio às
,7 horas, trazendo aproximada
mente 630 turistas argentinos,
uruguaios e brasileiros. O gover
nador ficou satisfeito ao saber

que aproximadamente 50% dos

passageiros se interessararn pelo
passeio terrestre que incluiu visi
tas aos municípios de Blurnenau,

Brusque, Bombinhas, ilha de Por
to Belo e ao Parque de Di versões
Beta Carrero Ward. "Santa Cata
rina recebe seus visitantes de

braços abertos".

Disposta a fomentar o desen
volvimento do turismo marítimo
em Santa Catarina, a Santur está
oferecendo um atendimento espe
cial aos visitantes com a distribuí

ção de material informativo sobre

as belezas naturais do Estado e

dos principais pontos turísticos.
Flávio de Almeida Coelho comen
tou que os resultados da "boa re

ceptividade" é o aumento da pro
cura pelo litoral catarinense.
Ressaltou que já está confirmada
a vinda de 34 navios, sendo que
do total 19 escalas serão fei tas pelo
Costa Allegra e Costà Mari na, per
tencentes a empresa Costa Cru
zeiro. "O crescimento do mercado
de cruzeiros está refletindo posi
tivamente em Santa Catarina."

O presidente da Santur reite
rou a importância de conquistar
o turista de cruzeiro, pois ar

gumentou que seu consumo é

cinco vezes maior do que dos
demais visitantes. Informou que
os passageiros de navio chegam
a gastar US$ 200,00 por dia, en- /

quanto que as despesas dos ou

tros é, em média, de US$ 30.00.
"Os maiores gastos são com

compras, já que não há despesas
com hospedagem".

COSTA ALLEGRA - Com
nove andares, o Costa Allegra tem

410 cabines com capacidade para
mil passageiros, além de piscinas,
teatro, bares, restauranie. cas

sino e boate. A embarcação,
construída em 1993, pesa 30 mil

toneladas, tem 188 metros de

cornprimente por 26 de largura e

navega a uma veocidades de 30

quilômetros por hora. O coman

dante Giuliano Bossa destacou

que a embarcação oferece total

segurança aos seus passageiros
e que já chegou a enfrentar ondas
de até oito metros. "É possível
vencer todas as tempestades e

todos os mares. principalmente
com um bom comandante",
finalizou. (CR)

O. RéveiIlon do ano 2000

o fim de ano foi condignamente festejado na Casa

de Pedra, IlO Balneário de Barra Velha, mesmo

debaixo de copiosa chuva que desabava, defelicidade
pela mudança demilênio. Todos se cumprimentavam,
desejando um feli; ano-novo!

Vale lembrar que o acontecimento coletivo realizou
se na Casa de Pedra, do casal lrineu e Rosaune

Beatriz Schmõckel Buerger

Ajovem guarda comparecia firme na Casa de Pedra,
110 Balneário de Barra Velha, para comemorar a

passagem de ano e milênio, que é onde eles terão o

seu lugar garantido. Oh! Mocidade - um prosit!

KibelêZã
Sabor e qualidade que

sepöe
à

mesa

Fone 379-1318
Fax 379-1524
Massaranduba - SC

Móveis e Eletrodomésticos

Promoção de Estofados 20% de
desconto à vista
ou Gx s/entrada

Fone (0**47) 379-/757

Rua I I de Novembro, 2913 -

Centro - Massaranduba - SC

Todos os dias, almoço com Bufê.

À Norte, Pizzasem 15 saboresdiferentes.

TELE-ENTREGA 379-1324

Rua 11 de Novembro, 4338 (ao lado
do Mercado BOGO) Massaranduba
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Natal da Criança Carente
463Edição

A foto tomada no dia

18-12-99, sábado de

tarde, quando, 110

Pavilhão A do

Parque ãe Eventos,
os rotarianos,
esposas de

rotarianos, filhos de

rotarianos, a Casa da

Amizade e o

governador do
Distrito 4650, RalfBotho Hermann, e esposa.fizeram entrega de

1315 pacotes, já 110 final

Esta foto mostra o pátio
interno do Parque de

Eventos, totalmenie
tomado por pais e mães,
tta entrega dos pacotes
para as crianças de 1 a

10 anos, carentes,
escolhidas pelos

presidentes de bairros

Felizes, as crianças
carentes,
acompanhadas de

pais e familiares,
retornando aos seus

lares com um sorriso
.

nos lábios

Lar das Flores

Os idosos do "Lar das Flores" também tiveram um abençoado
Natal, idealizado pela sra. Maria (Lia) Menel Scussiato e sua

equipe. N_o jardim montou um presépio que aparece acima,
uma verdadeira obra de arte e bom gosto, que foi apreciado
por populares e não poucos automóveis encostaram na calçada
para melhor ajuizar da obra de arte.

Yong fashion lonço suo linho proio
2000 As cores sõo cloros e energéticos,
predominando os toas ce/estes, rosas e

os amare/os Coleção de bolsas e

chapéus de diversos marcos e cores.

Saídos de protos. shorts. top e

b/usos de fio.

Biquinis e Maiôs

qic. e .l!ã.

Fone 372-3290

Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi
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FELIZ NOVO MILÊNIO e um GRANDE ABRAÇO A

TODOS'

ODENITE CARDEAL DE MAGALHÃES
CRP 12/00336

PRESIDENTE DA AJAPSY

PSICOLOGIA EM FOCO
Associação Jaraguaense de. Psicólogos

- Ajapsy -

A VIRADA DOMILÊNIO
Chegamos ao ano 2000 com tantas dúvidas quanto ao que se

é possível tê-Ias.
Uma coisa é bastante certa - as pessoas estão percebendo
que estar de bem consigo mesmo é a melhor e maior fórmula
da 'felicidadee do encontro com o "amor" (subentende aqui o

amor incondicional por si e pelo outro - amar por amar

simplesmente).
Fala-se de DEPRESSÃO e ESTRESSE como o "mal do
século". Eu pergunto ... Será mesmo um mal? Será possível

ver o outro lado desse mal?

Sim, claro, é possível e viável. "-

A pessoa (quando não está em depressão profunda)
normalmente durante o dia, ou durante qualquer época de sua

vida, tem algumas recaídas de "tristeza", "melancolia",
"saudosismo" etc. Ela está em contato consigo mesmo, o que
caracterizo como estado de depressão, que é um estar

consigo mesmo, e é-estar se dando conta de que "algo" não
está legal e que o outro não é o real motivo de seus

problemas. Ocorre aqui, a partir desta reflexão, o que
chamamos de mudança de comportamento. A pessoa

muda e os outros percebem. Neste caso, sempre que ocorre

esta mudança, é uma mudança para melhor. ..

Em relação ao estresse a pessoa se faz uma pressão e

cobrança muito grande em relaçao ao outro (pessoa, empresa,
trabalho ou família), que fica quase insuportável a convivência
consigo mesmo; então, parece que tudo vai "desabar", e vai
mesmo se não houver uma breve pausa para reflexão e

reconhecimento de seus limites e as próprias limitações do dia
a dia. Estar pronto para tudo, não pode mais ... Neste

momento, tal como no estado de depressão, a pessoa pára.
Faz a reflexão necessária. E então dá o salto. Muda ... e

muda para melhor... Ou seja, ambos voltam a sorrir
novamente.

Em muitos casos, talvez a maioria deles, a pessoa não consegue
fazer essa parada/reflexão sozinha. Precisa de ajuda.

Algumas (poucas) pessoas tem coragem e procura a ajuda
com especialistas ... Coragem porque muitas vezes é difícil
entrar no processo da auto-descoberta. Descobrir-se/

conhecer-se é complicado. Por isso algumas/bastante pessoas
se faz um sintoma físico em função do que quer esconder até

de si mesmo ...
Gostoso quando esses poucos descobrem/percebem que

aparentemente se fez um problema "tão grandecuja solução
foi "tão pequena"! ..

CEPPSI
O �ndereço da Psicologia

371-2224

Sol em excesso pode ser inimigo
durante a temporada de verão
Raios solares
causam

,

manchase
câncer de pele

Jaraguá doSul- Em época
de verão, milhares de pessoas
entram na temporada buscando
a cor ideal para a pele. O sol é o

maior aliado para o bronzeamen
to natural, mas pode se tornar o

grande vi Ião caso não seja tratado
com prudência. O excesso traz

outros malefícios, é não apenas
as queimaduras. como muitos

imaginam. O efeito cumulativo
dos raios solares pode desenca

dear reações após alguns ahos e

provocar manchas, envelheci
mento precoce, aspereza e câncer
de pele.

Para um verão perfeito, além
dos cuidados tradicionais na hora

da exposição ao sol, especialistas
sugerem outros métodos no con

trole das queimaduras. O pri
meiro passo é respeitar os horá

rios, evitando tomar sol entre 10
e 15 horas. Aumentar a resistên
cia da pele, através de produtos,
antes do primeiro dia de férias,
ajuda e reforça o mecanismo de

fotoproteção e estimula a colo

ração.
Esteticistas recomendam o

uso diário na temporada de produ
tos com princípio ativo multivi-"
tarninas, onde se obtém uma

coloração dourada, intensa e du

radora. Entretanto, o bronzea
mento 'deve ser gradativo, que
brando o dilema de se conseguir
uma pele morena em apenas um

final de semana.

Além dos produtos usados

para aumentar a resistência da
,

pele, o uso regular de hidratantes
e a ingestão de muita água con

tribuem para amenizar os efeitos

solares. Comer cenoura, beter
raba, mamão e abóbora é outro

fator positivo na corrida ao bron

zeamento.

=Durante o verão, médicos es

pecialistas apontam a substituí

ção, para o rosto, de cremes de

uso habitual por produtos à base
de alantoína, algas marinhas e

calêndula. No corpo, a dica é a

aplicação de hidratantes que con
tenham uréia. Óleo de amêndoa
não é recomendado.

E o protetor, com FPS (Fator
de Proteção Solar) que variam de

8 a 50, não significa total segu
rança. Os retoques são aconse-

Edson Junkes/CP

LOJA

� Baumgarten
ir 379-1681

Saúde: protetor solar é aliado no bronzeamento ideal

lhados a cada duas horas, mesmo
àqueles a prova d'água. A pele
deve ser higienizada e a aplicação

refeita. Os lábios também ne

cessitam de cremes com filtro so

lar.

o que fazer em caso de

Queimadura

* Tomar o máximo de banhos frios, preferencialmente sem

sabonete ou com sabonete hidratante
* Não usar produtos antissépticose

* Tomar o máximo de água possível
* Utilizar sprays ou loções pró-sol para amenizar o ardor i,

Sintomas de insolação

Febre, bolhas no dia seguinte à superexposição, sensação de
ardor contínua e vermelho intenso pelo corpo

o queusar
Cor de pele
Clara
Morena

Negra

Indicação de protetor
FPS 20
FPS 15
FPS 10
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Barra Velha espera 100milpessoas na temporada
Estimotivo é
de 20% o mois
de turistos em

reloção o 1999

BarraVelha- O movimen
to de turistas nas praias aumentou
durante as primeiras semanas do
novo ano, levando a crer que a

temporada 2000 será bem-su
cedida. O secretário de Turismo,
José Antonio de Souza, espera
crescimento de 20% sobre o

número .de visitantes normal
mente registrado na cidade,
estimado em 100 mil pessoas. A
Prefeitura pretende melhorar as

condições da Praia Central, preju
dicada pela ação das ressacas,

que reduz o espaço disponível
para o lazer dos banhistas.

O secretário de turismo atri-

bui a boa presença de público à

intensificação da divulgação do

Município, principalmente em

relação à Festa do Pirão, prevista
p ara fevereiro. A Prefeitura
di vulgou a festi vidade em di versas

regiões do País, principalmente
em cidades paulistas e paranaen
ses, de onde procede grande par
te dos freqüentadores habituais de
Barra Velha. "Tudo isso acaba
contribuindo para que mais pes
soas venham conhecer as belezas
das nossas praias", diz Souza.

Pesquisas feitas anualmente

pela Secretaria de Turismo
revelam que a maioria dos
visitantes procede das regiões
Norte do Paraná e interior de São

Paulo, além dos municípios do
Norte de Santa Catarina. Pela

ordem, as três cidades que mais
contribuem nesse sentido são Cu

ritiba, Joinville e Jaraguá do Sul.

ENQUETE__� __

o que fazer para melhorar a

temporada de verão no balneário?

"Para asfamilias, para quem tem

crianças, é uma praia bastante

tranqüila, segura, muito boa.
Acredito que existe uma certa

deficiência na hotelaria. Faltam
hotéis de melhor categoria.

"

Yonamine Carlos - comerciante
- Córdoba, Argentina

"Eu penso que deveriam ser

oferecidos mais atrativos à noite

para os jovens.
" Ana Carolina R.

de Mira, estudante, Joinville

"É preciso dar opções aos visi

tantes. O turista não quer só 4-
gua e areia. A Prefeitura deveria
dar alternativas de esporte e la

zer. Barra Velha não pode ser

uma praia de velhos. " Genésio
Vosniak - empresário - São

Bento do Sul

É preciso' fazer as obras com

antecedência, principalmente na

Praia Central" . Adolar Konell,
eletricista, Jaraguá do Sul

Edson Junkes/CP

A Prefeitura gestiona desde o
verão do ano passado recursos

do governo federal para realizar
obras de infra-estrutura e reduzir
os problemas causados pelas
ressacas na Praia Central. Existe
um projeto já elaborado. Q
objeti vo é construir um molhe de \

pedras com 60 metros de compri
mento e dez de largura, diminuin
do o efeito das ressacas, além de

aumentar o volume de areia. Em

dezembro, a Prefeitura despejou
30 mil metros cúbicos de areia
no local. Mas esse tipo de provi
dência continuará sendo apenas
paliativo, se não forem execu

tadas as obras de infra-estrutura
I

previstas.
Souza lamentou as dificulda

des de Barra Velha em conseguir
"verba federal, de R$ 320 mil,
enquanto a cidade de Piçarras, ao
.lado, obteve verba de Brasília. Causas: ressacas diminuem a áreapara banhistas na Praia Central

ALUGUEL

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a 'fim de se

habilitarem para casar os seguintes:
EDITAL N° 22.544 de 15-12-1999

Luís FERNANDO DA CUNHA E MARGOT SOLANGE SANTOS

Ele. brasileiro, solteiro. conferente Ge corre, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua José Emrnendoerfer,
525. nesta cidade. Filho de Edson Luiz da Cunha e Neide Pedri da Cunha.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguã do Sul, domiciliada e residente na Rua José Emrnendoerfer,
525. nesta cidade, filha de Manoel Ademir Santos e Marilda Teresa Salier Santos.

EDITAL NU 22.549 de 23-12-1999

Cópia recebida do Cartório de Brusque, neste Estado

FILEMON FERNANDES E ELIZIANE MEIRE CORREA

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Florianópolis. neste Estado, domiciliado e residente na Rua Ernesto Lessmann,
535, nesta cidade. filho de Antonio Fernandes e Elisa Mercelino Fernandes.

.: Ela, brasileira. solteira, estudante. natural da Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na Rodovia Antonio Heil, 3.315, Brusque,
neste Estado. filha de Osmar Correu e Eliser Santos Correa.

EDITAL NU 22.553 de 23-12-1999

Cópia recebida do cartório de Timbó, nes_te Estado
MAURICIO JAHN E MORGANA LANGE

Ele. brasileiro, solteiro, mecânico, natural de .laraguá do Sul. domiciliado e residente em Tifa União, Rio da Luz. nesta cidade,
filho de Osnildo Jahn e Iris Jahn. •

Ela, brasileira, solteira, industriãria, natural de Indaial, neste Estado, domiciliada e residente em Cedro Margem Esquerda,
Timbó, neste Estado, filha de Erwin Lange e Renita Krüger Lange.

. ,

EDITAL NU 22.563 de 07-01-2000

Cópia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado

ALTAIR JOSÉ BURGER E ANE LUCIA MORESCO

Ele. brasileiro, solteiro, professor, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Urbano Rosa, 134,
Vila Lenzi, nesta cidade. filho de Marcos Burger Junior e Maria Carmen Manchen Burger.
Ela, brasileira, solteira, analista de eng. Indl., natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente em Braço
Campinas, em Massaranduba, neste Estado, filha de Osni Moresco e Francisca Kuczkowski Moresco.

EDITAL NU 22.560 de 10-01-2000
-c,

Cópia recebida do cartõrío de Curitiba (Portão), Paraná
VALDECI RIBEIRO LOURENÇO E AGLAIR CLOTILDE MARX DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, fiscal. natural de Curitiba, Paraná. domiciliado e residente na Rua Alagoas, 3.666, casa 02, Portão,
Curitiba, Paraná, filho de -Sebasrião Lourenço e Araides Ferreira Ribeiro.

Ela. brasileira. solteira. secretária. natural de Porto União, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Epitácio Pessoa, 50,

apto. 02, nesta cidade, filha de Alaor Gaissler de Souza e Zeneida Marx de Souza.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, m andei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15, (quinze) dias.
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���i\�.:
" " " ".... Abertura de licitação garante

Horário prorrogado
conclusão de obras polêmicas

o período de horário especial de verão na Prefeitura de Jaraguá do

Sul, que terminaria na próxima segunda-feira (17), foi prorrogado
até o dia 29 de fevereiro. O decreto foi assinado pelo prefeito Irineu
Pasold, que já havia admitido a possibilidade em prorrogar o horário
caso a medida apresentasse resultados satisfatórios em relação a

economia aos cofres públicos. Desta forma, permanece das 7h30
às 13h30 o expediente na maioria dos setores da adrninistração
municipal.

'

Edital será
publicado

mente com a contrapartida, pois
Jaraguá do Sul gera recursos para
os cofres federais e busca isso

convênio assinado com o gover
no municipal, para aplicar no

projeto. De acordo com a secre

tária de Planejamento, Clarice
Coral, uma proposta preliminar
apontou o novo traçado para a

linha férrea, incluindo os trechos

.. .

na próximo para aplicar no Município", con
cluiu.
DEFINIDO-A licitação da

obra de construção do prédio da

Delegacia da Comarca deverá ser

a última etapa de um projeto que
se arrasta desde 1995. A

indecisão na escolha de um

terreno adequado para a sede

impedi u que a obra fosse con

cluída dentro do prazo. A pre
visão, afirma o prefeito, é que nos

próximos três meses .a nova

delegacia comece a ser cons

truída numa área doada pela Pre
feitura na Rua Guilherme

Wackerhagen, no Bairro Vila

Nova, ao lado do Fórum.

semana

Jaraguá do Sul- o Depar
tamento Jurídico da Prefeitura

que atravessam ainda .OS mu

nicípios de Schroeder e Guara
mirim. A decisão para o projeto
só será anunciada pela empresa
vencedora da licitação.

- Embora alguns que consi
deram uma utopia, acredito que
o projeto seja perfeitamente viável
-, declarou o prefeito Irineu Pa

sold. O argumento está baseado
em obras similares construídas
em outras cidades brasi lei ras,
com recursos federais e a fundo

perdido. "Estamos entrando so-

'-

Primeiro Natal Shopping
A jaraguaense Patrícia Ribas Stein foi a vencedora da promoção" I o

Natal Shopping", do Shopping Center Breithaupt. Ela ganhou um

Fiat Palio zero-quilômetro. Kátia Regina de Oliveira Lenzi, também
de Jaraguá do Sul, recebeu um televisor 29 polegadas, e Charles

Mário Planincheck, foi sorteado com um videocassete. Humberto

Gehrke e José da Rosa também foram premiados com bicicletas.

deverá publicar ainda este mês os

editais de licitação de duas obras
polêmicas no Município. A

primeira é a construção do prédio
da Delegacia da Comarca, a qual
se arrasta por quase quatro anos.

A outra prevê a autorização do

projeto para desviar a estrada de

ferro que passa no perímetro
urbano de Jaraguá do Sul.

O Ministério dos Transportes
liberou R$ 920 mil, através de

Agenda 21

As subcomissões do Projeto Agenda 21 recebem até o próximo dia

31 de janeiro as sugestões para a redação final dà documento. Os

relatórios poderão ser entregues no prédio do Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, por e-mail (pejs@netuno.com.br) ou através dos
Correios (Avenida Getúlio Vargas, 621, Centro, CEP 89-251-000) Vestibular de Direito na Ferj tem alta procura

Faculdades Estaduais), serão reali
zadas dia 5 de fevereiro. O curso

iniciará em março, apenas no turno
matutino. Inicialmente, foram con

firmadas 80 vagas anuais - 40

no vestibular de verão e 40 no ves
tibular de inverno. O curso de Di

reito foi aprovado pelo Conselho
Estadual de Educação.

Jaraguá do Sul- A relação
de quase ci neo candidatos por

vaga comprovou o .interesse dos

jaraguaenses pelo vestibular de

Direito no Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul -

Ferj (Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense). As agências
do Banco do Brasil noMunicípio

registraram movimento fraco

quinta-feira. último dia de prazo ,

para a inscrição do candidato. A

maior procura ocorreu no início
de dezembro, quando abriu o

período de inscrições.
As provas, que deverão seguir

padrões idênticos às aplicadas pela
Acafe (Associação Catarinense das

No�aUPM
A UPM (Unidade Padrão Municipal), que vai vigorar este ano, teve

reajuste de 8,9% em relação a 1999. O decreto, assinado pelo prefeito
Irineu Pasold, aumenta de R$ 48,85 para R$ 53,20.

Educação Permanente

Os cursos de Educação Permanente do Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do SuL - Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) -, previstos para o primeiro semestre deste ano, estão

com inscrições abertas. Os cursos oferecidos estão ligados às áreas
de Relações Humanas, Saúde, Informática, Artes e Línguas. As
matrículas podem ser feitas das 13h30 às 19 horas na Coordenação
de Extensão da instituição.

I
Debates do Plano Diretor
A Açijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
confirmou para o dia 24 de janeiro a realização dos debates do Plano
Diretor de Resíduos sólidos urbanos, comerciais e industriais. As

"

palestras acontecem no auditório do Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). Etítre alguns palestrantes estão o coordenador du
plano diretor municipal, engenheiro Werner Zulof, e o professor
Eros Grau.

Edson JunkeslCP

Fim de cobrança
O governador Esperidião Amin confirmou que já está em vigor a

suspensão da cobrança da taxa de expediente dos Boletins de

Ocorrência. "Ela emperrava a vida de quem precisava registrar, por
exemplo, extravios de documentos, mas antes precisavam recolher
taxa para depois voltar à delegacia e pegar o BO. Isso acabou",
decretou o governador. Em cima da hora: candidatos não enfrentaram filas para garantir a inscrição ao vestibular

Toda linha de louças !ianit:árias
Nas ccmpras acirnade R$150,OO

rparat:iJ rorian'llContemporary I rTiV�IIiJLLoga!ia L Ideal' Herwy LCellt:e

[,De Ville-"carrara]-

' Usea '_
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Quadrilha de estelionatários volta a
r

aplicar golpes no Vale do Itapocu
Prejuízos
ultrapassam
R$ 1 milhão
no Estado

Jaraguá do 8ul- Depois de

quase um ano e meio investigan
do uma quadrilha especializada
em aplicar golpes em empresas
dos mais diferentes setores da

indústria e do comércio do Vale

do Itapocu, a Polícia foi surpre
endida com outra ação audaciosa
dos estelionatários. Detidos no

início da semana no Bairro Salto
do Norte, em Blurnenau, dois
integrantes do grupo confessa
ram que lesaram o comerciante
Rudi Ebehardt. sócio da Butske

Biernazki Comércio de Madeiras,
\

que funciona na Barra do Rio

Cerro, em Jaraguá do Sul.
Acusados pelo estelionato, os

primos Wilson e Jurandir Lorenz,
da Distribuidora Florisa Ltda.,
com sede em Blurnenau, revela
ram em depoimente aos delega
dos Valdir Padilha e llson José da

Silva que aplicaram o golpe do

cheque sern fundo no comercian

te jaraguaense no final de dezem
bro. Segundo a vítima, Jurandir
Lorenz teria comprado lima

carga de madeiras no valor de R$
10.800,00, pagando a mercadoria

.._�
Lotérica

MEGA $ORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 201

05- 20-22 - 30-35 - 55

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 360

1êfaixa:
19-21-39-41-42-45

2i!faixa:
.

02 - 08 - 20- 23 - 26 - 27
concurso: 361

1ªfaixa:
03·19-20-21·32-46

2'faixa:
10-17·19·20·31·35

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 64;1

19 - 43 - 52 • 59 - 74
concurso: 646

03 -08 - 36 - 44 - 63
concurso: 645

02-15-22- 25-74

Loteria Federal
(sábado/quarta)

conc.3422 cooc.3423
1° -63.745 1°-15.022
2°-59.184 2°-62.626
3° - 29.576 3° - 84.242
4° - 21.245 4° - 20.565
5°-12.535 5°-53:076

Lotomania
(sabaco)

concurso: 15
04-05-12-13-14
15-19-22-26-29
31-38-41-48-54
65 -73- 92 -94 - 97

Trevo da Sorte - cone. 0046
06- 44-15'-26-10-24 - 45 -31-04-16- 43
19 - 03 - 05 -11 - 30 - 39 - 37 - 27 - 25 - 33 - 34
20-21- 29-14-13-41- 40- 48-32 -18- 36

CORREIODOPOVO

Edson Junkes/CP

Suspeito: delegado Ilson da Silva mostra afoto de um dos acusados

com cheque pré-datado. "O cri
me é simples. A conta corrente

dos estelionatários não tem fundo
e a dívida vai arrolando na Justiça.
Neste período, novos golpes vão

surgindo", afirmou o delegado
Ilson José da Silva.

l\J.ais cinco integrantes da

Cirurgião-Dentista - m vagas I"

Público, rnediante pagamento de R$
50_00. Caso o recurso for considerado

procedente, o valor será devolvido ao

candidato.

quadrilha serão investigados.
Oswaldo Florencio e Paulino
Pastorisa Teixeira também atua

vam na empresa blumenauense
como sócios. A distribuidora
revende gêneros alimentícios,
bebidas e madeiras.

As pessoas envolvidas, inclu-

sive com outros casos de esteli
onatos na região de Blurnenau,
têmligação com Moises Marinho,
Luis Alexandre Packer e Ercie

Sandri, que foram responsa
bi lizados por vários golpes contra
empresas de Jaraguá do Sul, em
abril de 1998_ Na época, o trio
montou a firrna Comercial 470,
localizada no mesmo endereço em
que hoje funciona a Distribuidora

Florisa, e negociou dezenas de

mercadorias, entre caminhões e

carros zero-qui lôrneiro, com lojas
do Vale do Itapocu. "Somando
tudo, o prejuízo ultrapassou a R$
I milhão", calcula o delegado. A
polícia formalizou ao Ministério
Público o pedido de prisão pre
ventiva de todos os acusados.

Políciaapreende
17g de cocaína
Guaramirim - Ação con

junta das polícias civis de Guara
mirim e Jaraguá do Sul resultou
na prisão, quarta-feira à noite, do
desempregado Gi lberto Franzen,
22 anos, o Betinho, e do servente

de pedreiro Roberto Carlos Ger

mano, 20. A dupla é acusada de

vender cocaína às margens da

BR-280_ Com Betinho, os poli
ciais encontraram três gramas da

droga.
Na residência do desem

pregado foram encontrados rnais
14 papelotes de cocaína prontos
para a comercialização, objetos
utilizados na troca pela droga e

uma balança eletrônica, usada na

pesagem da droga. Betinho e

Germano estão no Presídio

Regional de Jaraguá do Sul e

responderão por tráfico de

entorpecentes.

PREFEITURAMUNICIPAL DE
MASSARANDUßA

Médico Ginecologista - O I vaga
Assistente Social - O I vaga 015 André Ferreira Seil
115 Samuel Pereira Rodrigues I"

Médico Pediatra - O I vaga
Auxiliarde Enfermagem - 05 vagas om Marcia ACS Gauben
025 Luciani Stringari I"

184 Cheila Patricia Rohweder 2" Médico(C1ínicoGeral)-OI vaga
014 Carina Ruth Friedemann 3" 076 Jerry Edson de Souza
027 Maria Gislene F. Stringari 4"

Merendeira - 08 vagas
Auxiliar Administrative - 05 vagas 045 Elisete Rudiger
105 Sidnei Davi Guesser I" 077 Cetina Tolardo Fauro
001 Marcia Eni Voelz 2" 130 Silvia Marquardt Mauke
127 Jamile Schmidt 3" 095 Janette G. Redmerski

160 Jaime Chrast 4" I3R Marly Guczak
171 Luis Clei Rosa 5" 069 Irma LaiTin

062 Eli Teresa Martendal

Auxiliar de Serviços - 10 vagas 082 Marcia Redrnerski Koslopp
040 João Vitor Alves I"

016 Valdemar Fagundes 2° Motorista - 08 vagas
064 Stefano Kimpiski 3" 073 Mario Leinhauser

194 Jocernar Lucio 4" 020 João Valmor Scaburi

052 Antonio Decker s- 129 Clovis Ribeiro

022 Sidinei Pereira Ortis 6" 032 Rudimar Kennecke

161 Stefano Koslopp 7" 085 Valdir Scaburi

147 Evandro dos Santos 8" 060 Rogerio Dirnas Sasse
148 Luis Carlos Mattos Martins 9" 034 Silnei Deretti
141 Alcir Nilsen 10" 024 Elirio Nitz

Resultado do Concurso Público
relerenre ao Edital n° 00 1/19

A Comissão de Concurso Público torna

público a lista de candidatos e

respectivas noras refererues ao Edital

de Concurso Público n° 00 1/99.

N° de Nome do

inscrição candidato
Classificação

094 Silvana Cristina Zambon
081 Lizangela Vanessa Mafra

I óR Airton Rodrigo Ramos

Contador - O I vaga
182 Simone Voltolini Olczyk

Engenheiro Agrônomo - O I vaga
191 Humberto Lombardi

Fiscal - O I vaga
199 Jean Cario Bertoli

I" 079 Sandro Daniel Guesser I"

2" 154Ivo%;;huhart 2"

3" 108 Augusto Marino Ranghetti 3"

I"

Professor V -. O I vaga
023 Marcia BcrndtMotorista de ónibus - 05 vagas

Operador de Retrcescavadeira - 05

I" vagas
110 Atenor Antonio Lesehinski I"

057 Jozirnar Puukarner 2"

I" Educadora II - ()� \';\l-';\S
047 Debora 1'c'1ll l-cnrich I"

066 Fahi;1I1;\ Silva Bartnikowski

I" 178 Cinthia Mara Friedemann

013 Elisia Kasprowicz
053 Vanderlea Spezia

Enfermeiro - O I vaga
141 Elisaheth SR dos Santos

I"

I"

Operador de Motoniveladora - 05 vagas
O 19 Claudio Parisi I"

061 Wilson Venske 2"

I"

2"

3"
4"

5"
6"
7"

8"

Operador de Pá Carregadeira - 05 vagas
065 Silverio Mader -I"

\

Operador de Trator de Esteira - 05

vagas
092 Jair Crisiofolini I"

198 Arno Maltos 2"

195 Waldir Kuhl 3°

Operador Geral - 02 vagas
026 Joventino Campregher I"

143 Joselei Tomio 2"I"
2"
3"
4"

5"
6"
7"

8"

Professor IV - Geografia - O I vaga
051 Luzia Pera Stringari ]"

Professor IV - Educação Física - O I vaga
005 Simone Langer Bertoldi I"

Servente - 05 vagas
158 LuceniAMendesdaSilva I"

039 Lia Spredemann Sapelli 2"

042 Terezinha Aparecida Batista 3"

113 Leonir de Fátirna da Silva 4"

114 Cecilia Fátima da Silv 5"

Veterinário - O I vaga
179 Karlan Piazera Zirndars I"

2" Comunica, ainda, que os candidatos
3" que se sentirem prejudicados com a

4" sua classi Iicação, terão o prazo de 02

5" dias úteis para i nterpor recurso de

revisão de provas. O recurso deverá

ser feito através de um requerimento
I" bem fundamentado e dirigido ao

Presidente da Comissão de Concurso

Maiores informações sobre o

Concurso Público podem ser obtidas

na Prefeitura.

Massaranduba, em 15 de janeiro de

2000

Maria Régia Teixeira Fadul

Presidente da Comissão do Concurso

Fica homologado o resultado do

Concurso Público, objeto do Edital

de Concurso Públ ico n° 00 I /99'. <

Massaranduba, em 15 de janeiro de

2000

Mário Sasse
Prefeito Municipal
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PETERSON Izidono

Amistoso no Futsal

Equipe ADJ/Jaraguá do Sul, atual campeã estadual de Futsal, abre
a temporada 2000 em grande estilo. Recebe no Ginásio do Sesi,
dia 26 deste mês, quarta-feira, o forte time da GM/Chevrolet, de

São Bernardo do Campo (SP). Superstição ou não, os

jaraguaenses enfrentaram os paulistas da GM no primeiro jogo
oficial de 1999, ano de glórias para o Futsal da cidade.

Acordo de peso
Além do Grupo Breithaupt.
que renovou contrato com o

time de Futsal de Jaraguá do
Sul por R$ 7,5 mil mensais, a

Caraguá, nova revendedora

Volkswagen na cidade,
entra na parceria, investindo
o mesmo valor. É a proposta
para repeti r os títu los do

Estadual e Jogos
Abertos de Santa Catarina do
ano passado.

Ver para crer!

Quebrando o ditado popular,
que na maioria das vezes se

confirma - 'em time que está
vencendo não se mexe' -, a

Fundação Municipal de
Esportes, com o aval. do

treinadorManoel Dalpasquale,
dispensou, antes da

reapresentação do grupo,

segunda-feira, o auxiliar

técnico Beethoven

Domingues.

Substituição a altura

Augustinho Ferrari, treinador das equipes de base do Futsal da

Fundação Municipal de Esportes, assume a vaga de

Beethoven Domingues.
.

Atletismo premiado
Cacá Pavanello, uma das

lideranças dentro da

Associação dos Amigos do

Esporte Amador de
Jaraguá do Sul, anunciou
que o Atletismo é a

modalidade que será adotada

pela instituição este ano. r

Quem agradece são as. dezenas
de crianças carentes que
praticam o esporte.

Voando nas pistas
Douglas Bogo, campeão

catarinense de Autornobilismo
na categoria Marcas N,

em 1999, deverá mesmo
I

correr na Marcas A nesta

temporada. Ele pretendia
disputar o Paranaense, onde
as corridas são em pistas de

asfalto, mas desistiu quando
soube de quanto gastaria

até dezembro.

Rápidas � __

* Ala Marcel, que ano passado jogou na ADJ/Jaraguá do Sul, acertou
sua transferência para o Colegial, de Florianópolis. Dão e André,
outros dois que esti verarn na equipe campeã, estão acertando com a

ADBlu, de Blumenau, Chiquinho, rnais um dispensado, foi contratado
pela Tuper, de São Bento do Sul.
* Abel Ribeiro, há dois anos como técnico do Figueirense, volta
a Jaraguá do Sul para a pré-temporada do time. No centro do

campo do Estádio João Marcatto, lembra o tempo em que era

auxiliar técnico de Ricardo Picolé, então treinador do Juventus,
em 1993.
* Canal.2l está contatando empresas interessadas em patrocinar a

transmissão dos jogos da ADJ/Jaraguá do Sul, de Futsal, durante
todo o Campeonato Catarinense e em amistosos.
* Rádio Jaraguá deverá confirmar nos próximos dias os projetos
para o departamento esportivo deste ano. A cobertura dos

campeonatos amadores de futebol, promovidos pela Liga
Jaraguaense, estão na pauta.
* E afinal? Quando o Jaraguá Futebol Clube reabre suas portas e

começa a definir o cronograma de trabalho para a temporada 2000?

"Alongamento de Chassi
" Cardans

"Manut. de Guindastes,
" Refonnas'de Equipamentos
" AdaptaçãoEquipamentos
" Soldas Especiais...

.Fone: (047)370-4159

..

NOVOS reforços e a expectativa
para a disputa da Taça Brasil
Futsalde

. Jaraguá do Sul
tem novos

desafios

Jaraguá do Sul - Os alas

James, 27 anos, e Dedé, 23, fo
ram as principais novidades na

reapresentação da equipe ADJI

Jaraguá do Sul, segunda-feira, no
Clube Atlético Baependi. Atual
campeão estadual de Futsal, o ti
me jaraguaense iniciou a pré
temporada de olho na seletiva da

Taça Brasil, que acontece entre

os dias 6 e 12 de fevereiro, em
Porto Alegre ou Osasco. na Gran
de São Paulo. O torneio será dis

putado ainda por um represen
tante do Mato Grosso e um de

Rondônia, além de Internacional e
da Associação Carlos Barbosa,
ambos do Rio Grande do Sul.

Os dois primeiros da seletiva
se c1assi ficam para a fase final
do torneio, que este ano será

promovido pelo Vasco da Gama,
no complexo de São Januário, no
Rio de Janeiro, -de 21 a 27 do

próximo mês. Nesta etapa, en
tram os principais clubes do País
na busca pelo título de uma das

competições mais importantes do
Futsalnacional. "Nosso objetivo
é passar da seletiva", ressaltou o

técnico Manoel Dalpasquale.
Embora reconheça o favori

tismo das equipes gaúchas na

fase de classificação, o treinador
aposta no rendimento da ADJI

Jaraguä do Sul. Com a experiên
cia de James, que já defendeu o

próprio Internacional, e a Asbac,
de Brasília, e foi campeão catari-

Edson Junkes/CP

Treino: jogadores iniciaram a pré-temporada 110 Baependi

nense pela Tuper em 1998, e a

habilidade de Dedé, contratado
junto a Unoesc/SãoMiguel, o time
ganhou nova configuração tática.
"Hoje temos um elenco superior
ao do ano passado", acredita.

Se a Taça Brasil ainda é um

sonho para a maioria dos jovens
jogadores integrados ao grupo da

ADJ/Jaraguá do Sul - cinco
atletas juvenis serão reaproveita-

dos na equipe principal �, a

realidade do Campeonato Esta

dual está cada vezmais perto. A

competição não te,rã muitas mu

danças em, relação ao ano pas
sadd.A fórmula e o regulamento
não sofreram alterações. Entre
tanto, QS ,times estão se refor
çando e o nível técnico do
Estadual deverá ser .superior ao

de 1999.

"As decisões foramminhas", diz Dalpasquale
Contestado por alguns,

apoiado por outros, o treinador
da ADJ/Jaraguá do Sul, Manoel
Dalpasquale, que teve seu tra-

6áTho compensado ano passado
com os títulos do Campeonato
Catarinense de Futsal e dos Jo

gos Abertos de Santa Catarina,
assumiu a responsabi lidade das

quatro baixas no elenco para a

temporada deste ano, confir
mou que deu o aval para a de

missão de Beethoven Domin

gues do cargo de auxiliar técni
co do time e garante que está
otimista em relação ao novo

grupo, reforçado pelos alas Ja

mes, ex-Internacional, e Dedé,
ex-Unoesc/São Miguel, suas

indicações.
-Dalpasquale elaborou pesso

almente a lista dos jogadores
que foram dispensados logo
apósa conquista do título do Es
tadual. Marcel, Dão, Chiquinho
e André não tiveram outra

chance com' o treinador, que
também entrou em rota de
colisão com o auxiliar Beetho
ven Domingues, afastado'
segunda-feira.

Mesmo assim, Manoel Dal-

pasquale lançou na equipe
campeã de 1999 jogadores com.
futuros prornissores no Futsal;

Ciço agradou os dirigentes
paulistas e já treina no Juvenil
da GM/Chevrolet, de São Ber
nardo do Campo. 'Adolfo foi
cotado para jogar nd' S ão Paulo,

. mas acabou, desistindo, Agora,
Dalpasquale terá mais um

,desafi0: preparar jovens atletas
.

que ganharam a oportunidade
"de atuar êrn uma €qhlipe prin-
cipal, como o goleiro Marcelo,
os alas Paulinho, Jedson .e

.

Rafael e o pivô Eca.
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, Figueirense treinano interiorda Jaraguá do Sul sediará etapa
cidadeembuscade tranqüilidade do&tadualdeAutomobilisrno

Abel Ribeiro
solicitou a

pré-temporada
no Município

Jaraguá doSul- O Figuei
rense encerra hoje, no amistoso
com o Vitória, equipe amadora de
Jaraguá do Sul. um período dc
cinco dias de treinos no interior
do Município. A pedido do téc
nico Abel Ribeiro, que já tra

balhou no Juventus, a diretoria do
clube decidiu transferir a pré
temporada, que antecede a Copa
Sul-Minas, parao Vale do Itapo
cu. Jogadores e comissão técnica

buscaram nos bosques do Par

que Malwee e na solidão do Está
dio João Marcatto a tranqüilidade
que o grupo precisa para começar
a temporada 2000, da mesma

forma que terminou a de 1999.

conquistando títulos. O Fi

guei rense é o atual campeão Es
tadual.

Sem a principal estrela do ano

passado, o atacante Aldrovani.

que roi para o Bahia, o time da

Capital busca ainda outros dois

jogadores para a posição. "Existe
a possibilidade. inclusive. de tra-

I

Rihciro: cumponh« de titulos.

Suor: jogadores treinaram sob alta tetnperatura em .laraguá do S/Il

zer estes jogadores, mas seriam
atletas que não atuam em Santa

Catarina", revelou Abel Ribeiro.
O treinador conta com os três re

forços que a diretoria contratou

para o Campeonato Catarinense.
O zagueiro Toninho, ex-Juven- '

tus, Alexandre, e Camanducaia,
emprestado pelo Santos, treina
ram normalmente durante a

semana, em Jaraguä do Sul.
O primeiro desafio para o

campeão Estadual é a Copa Sul

Minas, que vai envolver as equi-
.
pes do Grêmio, Internacional,
Cruzeiro, AtléticoMineiro. Amé
rica, Paraná Clube, Coritiba, Atlé
tico Paranaense, Avaí e o próprio
Figueirense. O time estréia na

competição dia 23 de janeiro,
contra o Paraná, no Estádio Or
lando Scarpclli. na Capital.

Apesar de considerar o tor

neio importante. Abel Ribeiro
afirma que os jogos servem como

preparação para o Campeonato
Catarinense. "Pela qualidade dos

adversários, é difícil jogar de

igual para igual. Por isso, vamos
aproveitar o fato de enfrentá-los

para elevar nossa qualidade téc

nica", admite.
A diretoria do Jaragua Futebol

Clube cedeu gratuitamente a es

trutura do Estádio João Mareaue

para o grupo do Figueirense. A
equipe treinou também no campo
do Internacional. no Bairro Rio
da Luz II, e no Parque Malwce.

"Nesta época do ano. Floria

nópolis é muito movimentado,
tornando impossível manter um
cronograma certo de treinos",
confidenciou Ahel Ribeiro.

Jaraguá do Sul - Pela

primei ra vez desde a inauguração,
há seis anos, o Autódromo Jara

guáMotorClube, no Bairro Nereu
Ramos, em Jaraguá do Sul,
sediará uma etapa oficial do

Campeonato Catarinense de
Velocidade. A Fauesc (Federação
de Autornobilismo do Estado de

Santa Catarina) confirmou o

Município como palco da sexta

prova da temporada, dia 9 de

julho. Outras nove corridas

completam o calendário 2000.
A principal novidade este ano,

além da inclusão de Jaraguá do
Sul no circuito estadual de

velocidade, foi a extinção das

duas etapas de Balneário Carnbo
riú. O presidente da Fauesc, Jairo
Albuquerque, coordenou as

vistorias nos autódromos caiari
nenses e decretou a transferência
das provas do litoral para o Vale
do Itapocu e Joaçaba, que ga
nhará a terceira etapa durante o

ano. "Apesar de perdermos eco

nom icamen te, vamos gan har em

qualidade", afirmou o piloto
jaraguaense Douglas Bogo,
campeão da Novatos (Marcas N)

em 1999.
Para o Autódromo Jaraguá

Motor Clube estão previstas
melhorias até a etapa do campeo
nato. Segundo Sílvio Spézia,
proprietário da área, a infra

estrutura deverá ser reforçada e

um trecho da pista ganhará novo

traçado. "Já investimentos perto
de R$ 10 mil e vamos investir
mais R$ 10 mil", destacou. Spé
zia anunciou que pretende con

cluir O muro dos boxe e acentuar

o traçado da "curva do fundo".

O Campeonato Catarinense

de Velocidade, que inicia dia 13
de fevereiro, deverá ter um

número recorde de pilotos ins

critos nas quatro categorias -

Novatos, Profissional, Stock Car

e Sênior. Douglas Bogo, atual
campeão, Eduardo Valle, vice. e
Paulo Ronchi, que terminou o

Estadual do ano passado entre os

seis primeiros, têm vaga assegu
rada na categoria Marcas A, que
terá ainda a participação de Ivo

Konell Júnior, também de Jaraguä
do Sul. "Vai ser um bom ano",
prevê Arno Valle, dono da equipe
Valle Racing Team.

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

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

N. ,,3_,�.,,_.!!.,.K JA,..= ,& �__! Je_ .

= """""' '". ,I .".J,�L_ .,

SEMPRE UM BOM PROGRAMA

3712444
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