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Justiça reduz em 25% o valor das

indenizações aos servidores públicos
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Erros naperícia contábil re
duziram-emR$ 245.822,00 o

valor da açãomovida pela Fe
deração dos Servidores PÚ

blicos do Estado de Santa Ca

tarina contra aPrefeitura de Ja

raguá do Sul, exigindo o paga- ii

mento de insalubridade e peri
culosidade aos servidores mu

nicipais, calculado inicialmente
em R$ 967.089,39.

O novo valor das inde

nizações é de R$ 72l.276,39.
O advogado da Federação,

Cláudio Silva, disse que a en

tidade entrará com agravo de

petição, contestando o valor.
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estofados e colchões
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Procon: clientes da Telesc e Tim Celular denunciam irregularidades nas contas telefônicas. Página 12

MP altera as

regras do Refis
A novaMedidaProvisória al

terou as regras do Refis (Pro
grama de Recuperação Fiscal).
Os débitos serão consolidados to
mando por base a data da forma

lização da opção. A consolidação
abrangerá todos os débitos exis

tentes. Página 5

PSDB lança
"

João de Avila
A Executiva do PSDB de

Schroeder lançou o vereador

João de Ávila, ex - PMDB, como
.

candidato a prefeito. A legenda
avalia apossibilidade em coligar
se com o PFL, PPB ou com o

PMDB e admite apresentar o

candidato a vice. Página 4

. Parceria agiliza
cobertura da
Fórmula 1
Página 15

Divulgação

AlessanderLenzi é O desta

que da segunda etapa do Bra

sileiro de Jet Sky. Página 14

LIDERANÇA
E

CREDIBILIDADE

Banda Deltacid

busca espaço à

música alternativa
Caderno Extra
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Edson Junkes/CP ,

Mercado persa
Foto do Fato
Brincadeira
extinta nas

grandes
cidades, os

carrinhos que

transportam
crianças ladeira

abaixo (de
rolamentos ou

de madeira)
ainda podem
ser vistos nas

ruas de
Massaranduba

As articulações e negociações politicas em Jaraguá do' Sul,
temperadas com declarações ocas e "despretensiosas" de líderes,'
confirmam as críticas e reforçam a apatia corri relação ao processo
eleitoral. A aparente fleuma reinante nos palcos contrasta com o

'

movimento pendular nas coxias. A cinco meses da definição de
nomes e alianças, o quadro é de total indecisão. Ajulgar pelas

tentati vas de alianças e pelos arranjos
propostos, há muito mais do que
indução e orientações superiores;
existe o medo da diluição, o desejo
em permanecer no poder e o receio'
de perdê-lo.

, O marasmo se dá por absoluta
falta de candidatos "fortes" às

eleições de outubro. As especulações
atuais, precárias por irrealismo,
apenas ocupam o vazio da falta de

assunto, dada a dificuldade de outras
candidaturas. Se pratica a fuga das

questões reais, criando a impressão
,

'

irreal pata distrair os eleitores.
Recorre-se às pesquisas e aguarda
se a vinda do redentor que possa
reverter o quadro. Entretanto, as

pesquisas de intenção de -voto têm interesse de aposta, sem
conseqüências politicas. Na realidade, o objetivo das agremiações
é permanecer em evidência e divulgar os candidatos.

Semum nome consistente, a coligação Mais Santa Catarina
patina e tenta manter o bloco coeso, o que está cada vez mais
difícil. PTB e PL, apesar de participarem das reuniões mensais,
tendem a formar uma frente independente, com a inclusão de
outras legendas menores. O PMDB do deputado estadual Ivo

Konell 'abre o leque e se declara disposto à alianças, tanto à

esquerda quanto à direita, conforme anecessidade se apresente.
O PT destaca-se pela coerência e já é uma força a ser respeitada,
'mas a intransigência poderá catapultar de vez as aspirações do '

partido.
O PFL mantém a vocação para o poder e a indisposição

para a oposição. Não abremão de integrar a aliança vencedora,
mesmo que para isso seja preciso fazer concessões. Assumiu a

identidade liberal,mas conserva o espírito sectário. O PPB, apesar'
de ter o governo do Estado, não consegue se impor na coligação.
As divergências internas inviabilizam a indicação de um nome de
consenso para integrar a chapa majoritária. O PSDB sofre os

desgastes do cargo, além de não conseguir dar visibilidade à

administração, aposta no marketing para empolgar a platéia.
Não obstante, a coligação Mais Santa Catarina pode lançar

mão do ex-deputado estadual Udo Wagner, que sempre marca

presença, ressalvando que não é candidato: mas se o partido
precisar, pode contar com ele. O mercado persa permite que o

processo eleitoral seja tratado de fOl111a irresponsável, afagando
as vaidades e ambições pessoais, insistindo em nomes em detri
mento de projeto administrative. As negociações são feitas pelo
loteamento de cargos públicos, transformando-os num grande
balcão de negócios, margeando o perigoso terreno daimoralidade.

Indiferente, a população assisteàs articulações, limitando-se
ao lamento tardio. Todavia, é preciso fazer muito mais do que
lamentar. É preciso agir e exigir o mínimo de coerência e de
seriedade nas articulações. Os arranjos e negociações pré
eleitorais refletem diretàmente no futuro da administração. Não
há como seornitir da responsabilidade da escolha. Ainda não é
tarde para o despertar da consciência e do exercício da
cidadania. É preciso interagir com o processo até para se coibir
as possíveis infrações políticas-administrativas.

Educação profissional & desemprego
* Emerson Alexandre Gonçalves

As taxas de desemprego
em todo o Brasil nunca se

mostraram tão elevadas e as

sustadoras como na atualida
de. Economistas e entendi
dosda conjuntura atual apon
tarn que uma das prováveis
causas para esses índices tão,
elevados devem-se ao fato da
falta de especialização e

preparação dos trabalhadores
brasileiros para atuarem num

setor produtivo cada vezmais ,

automatizado e necessitado
de "mão-de-obra especializa
da". Em nossa região nota-se,
de uma forma bastante acen

tuada, essas drásticas mudan
ças no mercado de trabalho.
Mas onde os trabalhadores e

temos a Escola Técnica

Federal, Senai e algumas em
presas' que mantêm centros

de treinamento próprios.
Gostaria de centrar meus

comentários no custo que os

interessados em se preparar
melhor profissionalmente
devem comprometer de seu

orçamento pessoal para o

ensino. Aqueles privilegia
dos que, conseguem ingres-

I

sar em cursos da Escola
Técnica Federal precisam
pagar,' além do material

didático, a taxa de matrícula

de R$ 50,00 a cada seis

meses não contando, é óbvio,
com o custo do transporte e

-

alimentação. Já os que in

gressam no Senai (Serviço
Nacional da Indústria) arcam
commensalidades que vão de

R$ 150,00 a R$ 260,00,
além do custo com transpor-

te. Por sinal o Senai, criado
durante o governoVargas, com
o intuito de fomentar o desen

volvimento da indústria nacio

nal, hoje com estes custos, vem

impossibilitando que muitos

jovens e trabalhadores brasilei
ros tenham acesso a melhor

preparação profissional.
Muitos realizam e passam nos

testes seletivos, porém, por
não apresentarem pagamento
dos valores das mensalidades,
são impossibilitados de fre

qüentar os cursos do Senai.
Como conclusão pode

mos ver que para jovens que
não nasceram em berço de

ouro ou trabalhadores que
possuem salários baixos não

basta apenas vontade em

melhorar seus conhecimen

tos profissionais.

. .

os Jovens jaraguaenses po-
dem encontrar essa tão alar

deada e cada vezmais exigida
preparação profissional? Em

, se tratando de ensino técnico * Professor

Artig�spara Carta do Leitor, del/em ser enviados para Rua Walter Marquardt, I: 180. As cartas deve':l conter I
no I/!{/XIIllO 30 linhas, com 70 toqu.es, o endereço ou telefone para contato, O jornal se reserva o direito de '

sintetizar ÍJ tex!o e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
.
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+- "Até posso apoiá-lo. Desde que
me apresente as notas fiscais da

construção do novo prédio da
Prefeitura de Guaramirim, cons
truída no governo dele, que desa

pareceram misteriosamente."

(Vereador Ivaldo Kuczkowski - PPB
- cobrando do ex-prefeito Víctor
Klein - PSDB -, candidato a

prefeito este ano, a prestação de contas
da construção da sede da Prefeitura
no Município)

"Ou se pratica jornalismo ou não. Não existe meio termo.

Aquele que, com medo de perder o emprego, se submete às
ordens sem questionar a natureza ou razão jornalística não está
exercendo jornalismo." (JornalistaMino Carta explicando o sucesso

das publicações que dirigiu, em análise da 'imprensa do País)

"Ele estava de fogo, bêbado." (Presidente do Congresso, senador
Antônio Carlos Magalhães - PFL-, ironizando as declarações do
presidente nacional do PDT, Leonel Brizola, que votaria 'por passar
fogo no presidente Fernando Henrique Cardoso', na hipótese de um

confronto direto entre esquerda e direita)

"Sou candidato a candidato. -+
Não vou impor meu nome ao

diretório, mas estou trabalhando

para ser indicado no partido e,
numa possível coligação, ser o

candidato." (Ex-prefeito de Guara
mirim Víctor Klein - PSDB - reve

lando a disposição em disputar a

eleição para prefeito)

"Se nós não fizermos nada para
tentar integrá-los à sociedade, para
dar condições para que eles possam ter perspectivas de vida

futura, voltarão à criminalidade." (Proprietário da Águaja, José
Roberto da Silva, defendendo a implantação de projetos social e

educacional no Presídio de Jaraguá do Su!)

OPORTUNIDADE
Bairro Czerniewicz - terreno com 468m2 - Edificado
com prédio comercial e residencial com 234m2 -

lado par - Rua Antônio Gesser, nº 62 - próximo
Posto de Saúde.

Valor: R$ 75.000,00
Condições de pagamento a combinar.
Tratar com Sérgio, pelos telefones
370-0919,275-4049 - CRECI 3428

\

COMUNICADO
Foram extraviados da empresa Confecções
Luanasol Ltda., CNPJ nº 80.959.224/0001-64 e I.E.
nº 251.767.086, os seguintes documentos: livros de
registro de entradas, saídas, ICMS e inventário,
pastas de notas fiscais de entradas e saídas, pas
tas de guias e guias de ICMS, blocos de notas

fiscais de saídas série U de nº 0001 a 01375, série
D -I nQ 0001 a 02250.

Prefeitura consegue reduzir

indenização dos servidores

Federação vai
\ contestar valor
através de agravo
de petição

Jaraguá do Sul- Erros na

períciacontábil reduziram em R$
245.822,00 o valor da ação
movida, em 1992, pela Federação
dos Servidores Públicos do
Estado de Santa Catarina contra

a Prefeitura, exigindo o pa
gamento de insalubridade e

periculosidade aos servidores

municipais. O cálculo inicial das

indenizações, elaborado por
uma perita da Junta de Con

ciliação e Julgamento do Mu

nicípio e divulgado em maio do

ano passado, ficou em R$
967.088,39. A Procuradoria

Geral da Prefeitura impugnou o

valer, alegando erro nos cál-

_

cu los e conseguiu a redução do
montante.

No mês passado, a Prefeitura
recebeu o novo cálculo, feito pela
mesma perita. O novo valor é

2�,41 % menor que o primeiro.
Mesmo assim, a procuradora em

exercício Lucélia Maria Araldi
Lessmann acredita que os

embargos de execução poderão
reduzir ainda mais as inde

nizações. "A Procuradoria dis
corda de alguns valores e vai apre
ciar novamente o documento. A

expectativa é reduzir ainda mais
o valer", reforçou, inforrnando
que, após a análise, os doeu-

Edson Junkes/CP

Contraponto: Lucélia aposta em mais redução do,valor

dicato,Dionei da Silva, informou

que a entidade vai acompanhar o
processo e "municiar" a Fede-

.

ração com documentos na ten

tativa de provar que o valor das

indenizações poderia ser superior.
"Esperamos que o bom senso

sobressaia e a Procuradoria tenha
consciência da ação", resumiu,
informando que não existe con

dições de recurso contra a ação,
já que a Junta de Conciliação e

Julgamento acatou a causa

contra a Prefeitura. "A discussão

agora se resume ao valor",
completou.

O processo, que atende todos
os servidores municipais que
trabalham ou trabalhavam na

Prefeitura entre 1988 a 1992, não
tem prazo legal para encerrar-se.

Entre impugnações e agravos,

poderá levar outros oito anos para
a sentença final. (MAURíLIO DE

CARVALHO)

Tietz desobedece ordemjudicial e é preso

mentos serão encaminhados à

Justiça do Trabalho. O novo v�
lor das indenizações ficou em R$
721.276,39.

O advogado da Federação dos
Servidores Públicos do Estado de

Santa Catarina, Cláudio Silva,
disse que a entidade ainda não foi
oficializada sobre o novo cálculo,
informando que assim que for

notificada, entrará com agravo de

petição, contestando o último
valor apresentado pela perícia. O
presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos, Luiz César

Schörner, lamentou a redução das

indenizações. "A Prefeitura está
tentando tirar o direito dos

servidores", afirmou, acrescen
tando que, em princípio, o

pagamento de insalubridade e de

periculosidade nem deveria ser

questionado, "porque é um di
reito assegurado por lei".

O assessor Jurídico do sin-

A discussão entre o prefeito e o

Legislativo, presidido por Vilson
Moritz (PMDB), em torno da

questão, arrasta-se desde meados

do ano passado. Em pelo menos

duas outras ocasiões, Tietz havia
sido instado a cumprir a determi
nação judicial.

A Câmara exige a suplemen
tação da verba para investir na

compra de computadores e ou

tros equipamentos. Desde o

início, Tietz tem relutado no re

passe de mais recursos além dos

previstos no orçamento, tendo até
se prontificado a fornecer com

putadores da Prefeitura para uso

na Câmara. O prefeito chegou a

consultar o TCE (Tribunal de
Contas do Estado) sobre o as-

sunto.

DEFESA - Tietz informou

que no ano passado o orçamento
da Câmara estava diretamente

ligado ao da Prefeitura. "Todas
as despesas da Câmara eram

realizadas através da Prefeitura.

Assim, toda vez que necessitava
de verbas para aquisição de
material ou para manutenção so

licitava ao Executivo", explicou,
recorrendo à resolução do TCE

/

para justificar a não suplemen-
tação orçamentária.

O Diretório do PFL "hipote
cou" apoio ao prefeito, "ele agiu
dentro dos princípios legais", diz
nota divulgada ontem. (MILTON
RAASCH E MAURíLIO DE CARVA

LHO)

Guaramirim - O prefeito
de Schroeder, Gregório Tietz

(PFL), foi preso por deterrnina

ção do juiz substituto EIleston
Lissandro Canali e conduzido à

Delegacia de Polícia de Guarami
rim no final da tarde dequinta
feira. Tietz é acusado de não

atender a uma liminar concedida

pelajuíza Sônia Maria Mazzetto
Moroso à Câmara de Vereadores,
garantindo o repasse de verba su

plementar no valor de R$ 10 mil,
referente a novembro de 1999.

Tietz permaneceu na delega
cia por 45 minutos, quando o ato

de desobediência ficou lavrado
em um termo circunstanciado,
elaborado pela delegada Jurema

Wulf, sendo liberado em seguida.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeito critica imposições
da Lei de Responsabilidade A coligação PMDB/PT, que parecia impossível até há uns meses

atrás, tem tudo para vingar. Nos bastidores, peemedebistas e

petistas estreitam as negociações, intermediada por vereadores
interessados na aliança.

Se depender do PMDB a coligação está confirmada, mas o PT
resiste à imposições do deputado estadual Ivo Konell. Lideranças
petistas simpáticas à aliança garantem que a resistênciados mais

radicais está sendo quebrada, mas reforçam o discurso do

presidente do Diretório municipal, Dionei da Silva, sobre a

inclusão de partidos de direita, como sinaliza Konell.
O PT, inclusive, aceita indicar o candidato a vice; desde que o

PMDB apresente Cecflia Konell.
Recente pesquisa aponta a dobradinha com mais de 60% das

intenções de voto.

Projeto foi
aprovado pela
Câmara Federal
e está no Senado

ciso que a população,
seja esclarecida de que
só 16,5% do bolo dos

recursos financeiros
arrecadados em todo o

país ficam com as

prefeituras. "A fatia
maior vai para os go
vernos federal e esta

dual", enfatiza o pre
feito, acrescentando

que, "paradoxalmente
a grande maioria dos

serviços e responsabi
lidades no atendimento
à comunidade, cerca'
de 90%, está com os

municípios".
- Dos serviços

federais eu só vejo
ainda a Receita Fe
deral e o IBGE -,

Guaramirim - O prefeito
Antonio Carlos Zimmermann

. (PMDB) voltou as baterias para a

Lei de Responsabilidade Fiscal,
aprovada pela Câmara dos Depu
tados no mês passado. Na opinião
dele, que também é presidente da
Fecam (Federação Catarinense das
Associações de Municípios), a lei
"é um acinte contra os atuais pre
feitos". Zimmermann afirmou que
a discussão que se estabeleceu em
torno do assunto, culminando com
novas imposições às administra

ções municipais em final de man

dato, "emprestou a imagem de vi
lões aos atuais prefeitos".

Zimmermann disse que não

questiona o conteúdo da nova legis
lação, que ele considera essencial
mente válido, mas admitiu ter fica
do indignado com a forma com

que o tema está sendo colocado
diante da.opinião pública, em ano

eleitoral, dando aimpressão de que
os atuais prefeitos estariam imbuí
dos de objetivos duvidosos. A vi-.
gência da nova lei impede a contra

tação de obras que não sejam con

cluídas no último ano de governo'
e a transferência de débitos para o

próximo administrador.
Segundo Zimmermann, é pre- .

Terceira via
Caso se confirme a coligação
PMDBIPT, aumentam as

chances da frente independente
(PL, PTB, PDT, PTN e PST)
em lançar candidato a prefeito.
O presidente do Diretório do

PL, Heins Raeder, não esconde

o desejo em disputar o
Executivo de Jaraguá do Sul,
com a formação de dois blocos
adversários e poderá lançar-se
como a terceira via.
A apenas cinco meses das

convenções, as definições
tendem a afunilar, mantendo-se
os blocos.

Especulação
Durante a semana, voltou a

tona a possibilidade da

coligação Mais Santa Catarina

(PFL, PSDB e PPB) lançar o
deputado federal Vicente
Caropreso (PSDB) como

candidato a prefeito,
tendo como vice o

ex-deputado estadual Udo

Wagner (PPB).
Caropreso descarta, afirmando

que está gostando muito de

Brasília. Wagner diz que não vai
candidatar-se a nenhum cargo

eletivo. "Serei apenas cabo

eleitoral", completa.

FONE/FAX: (047) 373-0027

Protesto:Zimmermann écontrário às imposiçõesda lei .

ironiza, para exempli-
ficar o que considera um vazio de

serviços diretos do governo

prestados à população.
Na opinião dele, a Lei de Res

ponsabilidade Fiscal também se

mostra desnecessária, na medida
em que a legislação vigentejá pos
sui mecanismos suficientes para
a fiscalização e o controle das ad

ministrações públicas. Ele cita co
mo exemplos a proibição de con

tratação de pessoal durante 90 dias
antes e depois das eleições; as limi
tações de gastos com salários de

servidores públicos, além da cons
tante fiscalização do próprio Tribu
nal de Contas do Estado.

Além disso, na avaliação do

presidente da Fecam, seria esperar
demais de uma grande parcela dos

municípios catarinenses, suporque
os prefeitos poderiam assumir

grandes compromissos financeiros
no apagar das luzes, pelo simples
fato de que a maioria das adminis

trações municipais está com a ca

pacidade de endividamento esgo
tada, em função da sobrecarga de

compromissos e receitas insufi
cientes. "Exemplo disso são as difi
culdades quemuitos prefeitos tive
ram no final do ano para pagar os

encargos e salários dos servidores",
conclui. (MILTON RAASCH)

Novidade
No final do ano passado, o vereador Moacir Bertoldi (PPB)
disse que, nos bastidores, a coligação Mais Santa Catarina

trabalhava com a possibilidade de compor a chapa majoritária
com Wagner e o ex-presidente da Câmara de Vereadores

. Alcides Pavanello (PFL).·
O nome de Caropreso vem sendo posto como alternativa desde o

infcio das negociações.

Sem solução
Continua o impasse no PFL de

Schroeder. O prefeito Gregório
Tietz e o ex- Hilmar Hertel não

chegaram à um acordo sobre a

candidatura a prefeito.
Ambos discursam em favor

da unidade, prometendo
apoiar o outro se for

derrotado na convenção, mas

não abrem mão da disputa,
insistindoque têm o apoio da

maioria do diretório e dos

possívei s aliados.

Projeto tucano

O Diretório do PSDB de
Massaranduba reúne-se na

próxima segunda-feira para
discutir a política
de alianças e as estratégias
de campanha.
Diferente dos vizinhos
Guaramirim e Schroeder,
que já lançaram candidatos.a
prefei to, os tucanos de

. Massaranbuba ai nda

discutem o nome do

possível candidato.

./

João de Avila é candidato a prefeito
Schroeder - A Executiva do

PSDB decidiu lançar o vereador
João de Ávila como candidato a

prefeito nas eleições de outubro.
A legenda avalia a possibilidade
de coligar-se com O PFL, PPB
ou com o PMDB e admite apre
sentar o candidato a vice. O PSDB
tem três nomes para compor a

chapa majoritária numa eventual

disputa com chapa pura, a

presidenta do Diretório municipal,
Carmem Tomaselli, Nivaldo
Lombardi e Ercelino Costa.

De acordo com Ávila, a de
cisão de lançar candidato próprio
saiu em reunião-da Executiva,
realizada na semana passada. Ele
revelou que o.partido fez contato
com o PMDB,'com o PFL e com

o PP.B, na tentativa de uma

aliança. "O PFL tem dois pré-

candidatos a prefeito e não abre

mão da cabeça-de-chapa. Sequer
cogita a possibilidade de abrir

negociações sobre vice", re

clamou, afirmando que o PFL

quer apenas o apoio do PSDB.

Ávila desligou-se do PMDB e

filiou-se ao PSDB em setembro
do ano passado.

Segundo Ávila, PMDB e PPB

articulam aliança, tendo como

candidatos o atual vice-prefeito,
Osvaldo Jurk, e o ex-prefeito
Adernar Piske. "A coligação com
oPPB e com o PMDB não fecha

porque os partidos já,' têm
compromissos. O PPB vai indicar
o vice do PMDB", revelou,
acrescentando que, caso não seja
possível coligações, o PSDB

disputará as eleições com chapa
pura. "Se não conseguirmos pelo

menos indicar o vice, vamos sair
sozinhos e brigar pelos votos",
declarou.

.

Na próxima sexta-feira, o

PSDB volta a se reunir para

aprofundar as discussões e definir
o quadro e as estratégias de

campanha. O partido vai lançar 11

candidatos a vereador.

ALIANÇAS - O PFL tem

dois pré-candidatos a prefeito, o
atual prefeito, Gregório Tietz, e o
ex-prefeito Hilmar Hertel. O

partido não abre mão da cabeça
de-chapa, O PMDB, que integra
o governo no Município, anun

ciou que pretende lançar o atual

vice-prefeito, Osvaldo Jurk, co
mo candidato a prefeito. O PPB

do ex-prefeito Ademar Piske tam
bém sonha com candidatura pró
pria. (MAURíLIO DE CARVALHO)

[ADD/Makler)
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
NOV'OÇO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ßNllßRß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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MP extingue a exigência de garantia de quitação doRefis
Eds08 Junkes/CP

Nova proposta
reduz as taxas
de juros sobre
odébito

geradores até 31 de outubro de
1999. "Pagos em parcelas mensais
com vencimento para o último dia
útil de cada mês", lembrou o advo

gado da Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá do Sul),
José Benedito de Campos, durante
explicação a lojistas doMunicípio.

A nova regra estabelece que os
débitos serão consolidados toman
do por base a data da formalização
da opção. A consolidação abran

gerá todos os débitos existentes,
inclusive os acréscimos legais'
relativos a multa de mora ou de

ofício, e os juros moratórios e de

mais encargos; com juros corres

pondentes à variação mensal da
TJLP. O valor de cada parcela será
detenninada em função do percen
tual da receita bruta do mês imedia
tamente anterior, não inferior a

0,3%, no caso de empresas op
tantes pelo Simples.

Para o diretor-industrial da

Acijs, Everaldo Batista deOliveira,
a nova proposta facilitará as nego

ciações. "O empresário que deve
à União e não negociar é porque
não pretende pagar", declarou. Na
opinião de Campos.as alterações
vão permitir que as empresas regu
larizem a situação no Cadin.

"Alterações serão boas para todos
os setores. Poderá aparecer
inconvenientes, mas é, no geral,
muito bom", defendeu.

u

A taxa de juros para. empresa
tributada com base no lucro pre
sumido será de 0,60/0 ao mês, para
as tributadas com base no lucro

real, 1,20/0, e 1,5% para as demais

empresas. O devedor poderá ainda
parcelar os débitos em até 60

vezes, não podendo ser inferior a

R$ 300,00 para os optantes pelo
Simples, R$ 1 mil pelas tributadas
pelo lucro presumido, e R$ 3 mil

para as tributadas pelo lucro real.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Jaraguá do Sul - Novo

decreto altera as regras do Refis

(Programa de Recuperação Fis

cal). A mudançamais significativa
é a que extingue a garantia de pa

gamento financeiro, exigido pela
proposta anterior. Entretanto, os

empresários de micros e pequenas
empresas comemoram o fim da

assinatura de declaração permi tindo
a quebra de sigilos bancário e fiscal,
no ato da assinatura do contrato

de refinanciamento dos débitos
com a Receita Federal e INSS.

Os débitos a serem parcelados
serão administrados pela receita

(Simples, Imposto de Renda, Con
tribuição Social, Cofins, PIS) e

INSS, e somente em razão de fatos

Posição: Campos explica as novas regras do Refis aos lojistas

r-'

O O presidente da Acijs (Associação Comercial e Industrial :
de Jaraguá do Sul), Eduardo Horn, pretende se reunir com

I
executivos da Tele Centro Sul, em Florianópolis, para protestar I
contra a decisão em fechar o escritório de atendimento em

IJaraguá do Sul, no próximo dia 29.
A 'decisão faz parte da estratégia da empresa de centralizar o :atendimento através do sistema Call Center.

I
O O engenheiro Paulo Obenaus (Proma) é o novo coordenador I
do Núcleo da Construção Civil da Acijs. A posse da nova diretoria I
está marcada para o dia 16 de março, no Clube Atlético Baependi. I
Completam a diretoria do núcleo Roberto Kitzberger, vice- I
coordenador; Adriano Antônio da Fonseca, secretário; e Almir I
Roberto Negri, tesoureiro. -

I
O A produção industrial do País cresceu 6,6% no quarto I
trimestre do ano passado com relação ao terceiro trimestre, I
e 27,1% em relação ao último trimestre de 1998, I
O A balança comercial brasileira fechou o mês de fevereiro com I
déficit de US$ 94 milhões. O resultado foi o melhor do mês de I

janeiro dos últimos três anos. I
As exportações somaram US$ 3,453 bilhões e as importações US$ I
3,547 bilhões. I
Em relação a janeiro do ano passado, as exportações cresceram I
17,1%, enquanto que as importações foram 2,7% inferiores. I

L �

SEJA COMPETITIVO NESTE:1\t1ERCADO·'-6fBBAfIl·ADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO'

_'-:

. "

Içog?s§JJJ
OAB/se 3437-B \

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 -CEP89251-470 - Fone: (047) 371-7511lFax:· (047) 372-1820.'
Jaraguá da Sul-SC - Horne Page: Ww"W�êäSsuli.êöm.br·- ê-mail.cassuliéàcässuli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - ECONOMIA/GERAL CORREIO DO POVO

pelos ocupantes soviéticos. Os
comunistas vencem as elei

ções de 1947 (com 22,7% dos

votos) e, no ano seguinte, obri
gam os social-democratas à fu
são dos dois partidos. O comu

nismo é oficializado em 1949,
sob a liderança de Mátyás
Rákosi, que elimina brutalmen
te a oposição. Com a morte do
ditador soviético JosefStálin, em
1953, Rákosi é substituído por
Imre Nagy, de linha mais mo

derada. Nagy tenta uma aber
tura política e é destituído pela
ala dura do Partido Comunista

húngaro em 1955. Em outubro
do ano seguinte, uma rebelião

popular apoiada pelo Exército

reconduz Nagy ao poder. O no

vo governo de coalisão, com não

comunistas, proclama a neutra

lidade da Hungria, extingue a

censura, abre as fronteiras e

retira o país do Pacto de Varsó

via. Nova invasão em 1956 e

Nagy é preso e executado. Já

nos Kádár, entre 1956 e 1988,
garante estabilidade e cresci
mento. Verifica-se a abertura

da Hungria que se acelera em

1989, impulsionada por gi
gantescas manifestações. Em
janeiro o Parlamento pro
nuncia-se a favor da liber
dade partidária. Nagy é "rea

bilitado" com a reunião de 300
mil pessoas. Pede-se maior

autonomia às minorias hún

garas e 800 mil ciganos da

Hungria ganham um órgão le

gislativo autônomo, eleito em

abril/95. (Fritz von Jaraguá)

JARAGUÁ DO SUL, 5 DE FEVEREIRO DE 2000

oriundos das margens do Rio

Volga. No século 9, eles expul
sam eslavos e germânicos. Fun
dam um reino e convertem-se

ao cristianismo no século 10, sob
o reinado de Estêvão I. O país
perde parte de seu território para
os turco-otomanos em 1526� Os
invasores são expulsos no

século 15 quando a Hungria é

anexada ao Império Austríaco

dos Habsburgo. Em 1867 passa
a fazer parte do Império Austro-

.

Húngaro.
No final do século 19, os

húngaros tomam-seminoria em
seu próprioestado, com a intensa

imigração de romenos no Leste
e de eslovacos no Norte.

Com a derrota do Império
Austro-Húngaro na l" Guerra

Mundial, a Hungria é desmem

brada e perde territórios para
Romênia, Iugoslávia e Checos
lováquia.

O país passa uma fase de

instabilidade depois da guerra.
Em 1919, Bela Kun instauraum

/

regime comunista que dura qua
tro meses. Em 1920 é restaurada

.

aMonarquia. A Hungria se alia

à Alemanha na 2a Guerra Mun

dial e recupera parte dos territó
rios perdidos. Em 1944, aURSS

expulsa os nazistas e passa a

ocupar a Hungria, que volta a

ter as fronteiras de 1918.
A transformação do país

em área de influência soviéti
ca ocorre de maneira gradual.
Em 1946 é eleito um presiden
te não comunista, Zoltán Tildy,
mas o poder de fato é exercido

Cooperativa .luriti inicia
construção de novo silo

acabou custando caro, em função
dos gastos com transporte, seca

gem e armazenagem.
A construção do novo silo au

mentará a capacidade de armaze

namento da Juriti em 26%, pas
sando de 375 mil para 475 mil sa
cas. O atual complexo da coopera
tiva, no Bairro Patrimônio, é com
posto de dez silos de 37,5 mil sa
cas. Seis deles deverão ter a capa
cidade aumentada para 42,5 mil sa
cas, numa próxima etapa de inves
timentos previstos, informa Man
ke. Incluindo os armazéns da filial
de Jaraguá do Sul (antiga Coopera
tiva Itajara), a capacidade total da

Cooperativa Juriti deverá elevar-se
para cerca de 550 mil sacas.

Três empresas deverão traba
lhar na construção-da nova unida
de, montando a estrutura que será

fornecida pelaMetalúrgica Pajé, de
Araranguá. A parte de estaquea
mento foi iniciada quarta-feira. O
investimento previsto é de aproxi
madamente R$ 250mil, de recurs
os próprios. (MILTON RAASCH)

<-

'SÁBADO

SETOR MATRIZ

DOMINGO

08hOOe 19hOO- Matriz

NOSSAMENSAGEM

Nós continuamos a ação salvadora de Jesus

Quem de nós já não perguntou alguma vez na vida: Por que a

gente sofre? Que sentido tem a doença, a deficiência física, a miséria
e a própria morte? Que sentido tem o sofrimento da mãe que perdeu
seu filho ou como compreender a morte de um jovem no vigor dos
seus anos? São perguntas que vêm de longe e muita gente procurou
dar uma resposta.'

Jesus não apresentou uma explicação, mas assumiu o sofrimento
humano com sua própria vida. No Evangelho de Marcos, ele é tomado
de compaixão pelos doentes. Toca as pessoas e elas são curadas de

suas enfermidades.
Recordando a vitória de Cristo sobre a doença, peçamos que ele

realize a sua/salvação na vida de tantas pessoas que vivem o drama da

doença no corpo e no espírito. (Mc 1,29-39)

Unidade terá
capacidade para
receber cemmil
sacas de arroz

Massaranduba - A Coopera
tiva Juriti iniciou esta semana a

construção de um novo silo, com
capacidade para receber cem mil
sacas de arroz. O silo terá estru

tura metálica e será instalado no

Bairro Patrimônio, perto do trevo

de acesso à Cidade. Com essa nova

unidade, que deverá estar concluí
da em abril, a cooperativa pretende
ampliar a capacidade de armazena
mento em tempo de receber a nova

safra, iniciada no mês passado.
De acordo com o presidente

Irineu Manke, a obra é necessária
desde o ano passado, quando a

Cooperativa Juriti teve que recorrer
aos armazéns da Cravil, de Rio do
Sul, em Ascurra e Benedito Novo

para dar conta do recebimento da

produção dos associados. Isso

19hOO - Matriz
17h30� São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125

CASA DAS TINTAS

Matriz,- Fones (047) 371-038,0
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadllch, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Foto que
mostra a

visita do

ministro

húngaro dr.

Nicolau de

Horty Inr.,
acompa
nhado do
cônsul dr.

Lajos
Boglár, cfe.

nota fIO

CORREIO
DO POVO,
ed. 1.085,
capa, de

12-7-1941

REMIN ISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprérn (003)-

A Hungria ocupa a maior

parte da planície húngara, no
Centro-sul da Europa, delimita
da a Leste pelos alpes e a

Oeste pelos montes Cárpatos.
O Rio Danúbio atravessa o

país de Norte a Sul e divide
sua capital em Buda (parte
alta) e Peste (parte baixa).

Budapeste abriga palácios,
museus e construções monu

mentais que testemunham sua

importância no passado como a

"segunda capital" do vasto Im

pério Austro-Húngaro. Na re

cente visita que Eggon João da

Silva fez àquele país (sua proge
nitora era de descendência hún

gara), tive aoportunidade dema
nusear vasta bibliografia e fotos

Inimagináveis para quem não

conhece a terra dos húngaros
que se fixaram em Jaraguá, na
região deGaribaldi.

O idioma nacional não tem

parentesco com os demais
falados no continente.

Bastante industrializada, a
Hungria tem um dos mais
elevados padrões de vida do

Leste europeu. Aproximada
mente 94% da população é

servida por saneamento bá

sico e a taxa de analfabetismo

é zero. Comunista por 40 anos,

o estado enfrenta hoje as

dificuldades da transição para
-

a economia de mercado, en
tre elas o desemprego, em tor

no de 10%.

Historicamente falando, a

Hungria é formada por descen
dentes dosmagiares, cavaleiros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Anemia infecciosa eqüina
o MTG-SC está realizando campanha

para ser realizado o exame em toda espécie
eqüina para detectar possíveis focos desta
doença no Estado. O coordenador da nona

região tradicionalista, senhor Wilson

Ribeiro, recomenda que todos os

proprietários, de animais da espécie eqüina.
procurem os órgãos da Vigilância Sanitária
de sua cidade para realizar o exame. Em

Jaraguá do Sul a Cidasc está realizando boa
campanha, não medindo esforços para
facilitar o acesso ao exame. O CTG Laço
Jaraguaense, como já era esperado, está
apoiando e divulgando esta campanha
junto à população, cedendo instalações e

pessoal para realizar a coleta do sangue.
Agradecimento especial aos médicos
veterinários dr. Fulvio Goeten e Norberto
Maia Jatahy que, com profissionalismo e

muita educação, atendem a todos. Abaixo
uma explanação da doença, por favor,
leiam e divulguem.

"Esta doença, também conhecida
como 'febre dos pântanos', é produzida
por um vírus. Émais freqüente em terrenos

baixose maldrenados ou em zonas úmidas '

muito florestadas.

Apresenra-se em várias formas
clínicas, todas com importância, e é
disseminada em todo o mundo. Os estudos
inicias desta doença foram realizados na

França em 1843; em 1859 foi constatado
pelo pesquisador Anginiard o caráter

contagioso da doença, sendo que a primeira
demonstração de doença virótica foi feita
em 1904/1907.

No Brasil, a primeira descrição desta

doença verificou-se em 1968, por Guer
reiro e cal. Os animais ficam suscetíveis à
enfermidade quando têm resistência

orgânica diminuída por um trabalho
excessivo, calor intenso, alimentação
inadequada e infestação por vermes. A

doença tende a apresentar-se sob forma
enzoótica em fazendas ou áreas, não
havendo disseminação fácil e rápida,
nunca se observando, segundo Scott,
contágio de animal para animal.

Graves perdas são causadas nas áreas

endêmicas, podendo desaparecer a
.

mortalidade com o passar do tempo.
Observação feita por Fulton, que injetou
água de charcos na veia de eqüinos
reproduzindo a AlE, veio confirmar a

teoria de Lohr. isto é, de que a infecção
natural advém da ingestão, pelos insetos
transmissores, de água ou al imentos
Contaminados.

O vírus está presente no sangue, saliva.

urina, leite, etc. Os surtos aparecem quando
é introduzido na manada um animal infec-

.

tado ouportador, Casos crônicos podem
existir em qualquer época do ano e, são
rnais suscetíveis os animais desnutridos,
débeis e parasitados.

TRANSMISSÃO - É feita princi
palrnenre por insetos sugadores (moscas e

mosquitos), Já foram também comprovadas
as transrnissões congênitas (placentária), pe
lo leite (aleitamento), pelo sêmen (acasa- .

lamente) e pelo soro-mune, As mucosas nasal
e oral, intactas ou feridas, podem ser portas
de entrada do vírus, O uso sem assepsia de
material cirúrgico, por pessoas não

habilitadas, também aumenta a probabilidade
da infestação. O animal, uma vez infectado,
torna-se portador permanente,

SINTOMAS - Há uma forma aguda
e outra crônica. Todavia o vírus pode estar
presente no sangue do animal sem produzir
qualquer sintoma.

A forma aguda é assim caracterizada:
· a) febre que chega a 40,6C;
· b) respiração rápida;
· c) abatimento e cabeça baixa;
-d) debilidade nas patas, de m0CIo que o

peso do corpo é passado de um pé para outro;
· e) deslocamento dos pés posteriores

para diante;
· f) inapetência e perda de peso.
Se o animal não morre em três a cinco

dias, a doença pode tornar-se crônica.
Na forma crônica observam-se ataque

com intervalos variáveis de dias, semanas
ou meses. Quando o intervalo é curto, em

geral a morte sobrevém depois de algumas
semanas.,

.

Comataques há grande destruição dos
glóbulos vermelhos do sangue. o que
resulta em anemia.

A doença pode, acometer eqüídeos
(bUlTOS, zebra, etc.), de qualquer raça, sexo
e idade. A tem como vetor, insetos

hernatófugos, porém. a transmissão pode
ocorrer através de agulha usada. Todo

proprietário deve fazer duas vezes por ano,
exame eliminando os animais positivos e

comunicar à Casa da Agricultura.
Qualquer eqüídeo, para ser transporta

do. precisa ter atestado de anemia eqüídeo
infecciosa negariva.

PROFILAXIA - Combate aos

insetos e manutenção de boas condições
sanitárias; drenagem nos pastos alagados
e fiscalização das aguadas e bebedouros, a
fim de que os animais não bebam água
estagnada; não introdução de animais
infectados na fazenda; uso de agulhas
hipodérmicas e instrumentoscirúrgicos só
'depois de bem esterilizados.

TRATAMENTO - Ainda não é bem
conhecido qualquer tratamento eficaz.
Aumentar a resistência do animal, desin
toxicar o fígado' e fortalecer o coração,
intensificar o metabolismo. Existem estu

dos recentes, mas por enquanto o animal

que apresentar Teste de Coggins positivo
deve ser sacrificado.

CONTROLE - Isolar os animais
com sintomas suspeitos (fazer o Teste de

Coggins);
.

Retestar periodicamente todos
os animais;

Evitar a entrada na fazenda de
animais vindos de zonas enzoóticas sem

os testes negati vos recentes de

imunodifusão;
Drenar as zonas pantanosas e

controlar os insetos transmissores;
Todo material usado nos

animais (para cirurgia. tatuagem, injeções,
abre-bocas, etc.) deve ser esterilizado por
fervura por mais de 30 minutos;

A possibilidade de uma vacina é remo
ta. pois muitas já foram experimentadas e

até o momento nenhuma apresentou
resultados satisfatórios".

Curso de Laço
Início: 10 de fevereiro
Horário: 19 horas

Local: CTG Laço Jaraguaense
Ministrantes: Evandro eMarcon

Informações: 371- 4547, com Rodrigo

,

MOINHO JARAGUA
Cerealista Wille Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

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

Gaúcho(a) de
idade nova

IsaMaris eMaria Luíza de
Oliveira Raulino (6),
Ademir Tascheck (7),

Cássio Eugênio Trapp (10),
Andreza Carla Raulino

(12), Norberto Voight (22).

lIeadflmia dz t)8.nC;8�
"Terra &. Pampa"

CTG Laço ..Iaraguaense

Ministrantes:
Robinson Ma..collo e

�/ Ludma"(l Vicente

DATA: 05/02/00
LOCAL: CTG LAÇO .IA1lAGUAENSE
HORA: J7:00"
IN�(Õ� 372-2290 / 371-H3B (Robinsoa)

eTG DO TROTE AO GALOPE

"Piquete Marcas das Tradições"
1P'.�.-=-rtnI-=-"E

Dias '9 e 20/02/2000
'0 TORNEIO DE LA.(O
Sedo do CTG do Trota ao Galope - Rua .José Martins, a/n?

Três Rios do Norte - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

ffiIRf_{\i,.�tr'O�2*w,WP 19h Vaca Gorda��fl�UiK .."J > ._, ,Qlltg .

23h Baile com "Grupo Rodeio"

de São Leopoldo-RS - na Sede do CTG.

8:30h LAÇO PATR
1 Q Lugar Troféu + RS 30,00 2º Lugar Troféu + R$ 2.0,00
9:00h LAÇO PIÁ/GURI
1 º Lugar Troféu 2º Lugar Troféu
10:00h LAÇO INDIVIDUAL: para todos será cobrado uma taxa

de R$ 5,00, duas rodadas e acompanha um churrasco.
t2 Lugar Troféu .22 Lugar Troféu
12:00h VACA PARADA PIÁ EI P/AZITO
·1º LuçarTrotéu -+- Laço ,2° Lugar Troféu
13.:00h INICIO DAS DUPLAS: (RS 15,00)
1 º Lugar 2 Troféus + R$ 150,00 22 Lugar 2 Troféus + R$ 100;00

Será vá/ida. Almada Tirada • vERDURÊI'
No iocet comoteto s,ervlço de Bar e Cozinha

tntormeções: Juce 9963·19StJ- 310·2335
ou cuo 9973·3013.372·2779

wr «,

W
W tfY"%t<TW'

,Ag�näa gaúcha
, 4'-:f :0:\' -'-'�,:,

, 4 a 6 �e fe_verehro .--":;Rodeio CTGLllceua' - Itai6polis
11 aB de.fevereiro ::;:Rodeio CTG·BelaVista - Canoinha
19 defevereiro':?!l3aiJe;:CTG'Dp Trçte ao Galope ';Jaragu
Sul
19 'e 20 de fevereiro - Torneio de Laço - Piquete Marcas

, Tradição - Jaraguá do Sb!
"

10 a 12 de março - Rodeio eTG Chap.arr.aJ - Join,vilJe @'.

18 de março - Baile com Fogo de,Chão - CTG Laço J�rag��en§�
24 a 26 de março� Rodeio Piquete Lenço Branco - Massa'

. e ):jâ
,tá'

III'
CARNES

..�

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAREJO

FONE (0**47)
371-4547

CTG Laço Jaraguaense
Estamos "TCHÊSPERANDO"

. de 04 a 07 de maio de 2000

19° RODEIO CRIOULO NACIONAL

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Maria Luisa Schmitt, integrante do primeiro time das belas da urbe, segue
nos próximos dias para a loura Blumenau para dedicar-Si! aos estudos na

área de Moda. Expressão deseja sucesso!

•••�•• • C I 1'1
I JARAGUÁ DO SUL

I Cine I: Inspetor Bugiganga (livre)
I Horários: 14h15, 16h, 17h45,

I A lenda do cavaleiro sem cabeça (18 anos)
I Horários: 19h45, 21 h45,

I Cine2:JoanaD'Arc(14anos)
I Horários: 14h45, 17h45, 20h45,

E rA ��--.-.-.--- •
IBLUMENAU

G.NC eine Neumarkt I: O colecionador de ossos (14 anos) I
Horários: 14h, 16h30, 1,9h, 21 h30, I

G,N:C eine Neumarkt 2: Vivendo no limite (14 anos) I
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h, I

I
I
I
I
I
I

I G,NC eine Mueller I: Vivendo no limite (14 anos) G,NC eine Neumarkt 5: Xuxa requebra (12 anos) I
I Horários: 14h, 16h30, 19h,21h30, Horários: 14h 16h, I
I GNC eineMueller 2: O colecionador de ossos (14 anos) Vírus (14 anos) I
I Horários: 14h30, 17h, 19h30, 21 h45, Horário: 18h, 20h, 22h, I
I G,NC eine Mueller 3: Xuxa requebra (12 anos) G,NC eine Neumarkt 6: A lenda do cavaleiro sem I
I Horários: 14h, 16h, cabeça (18 anos) I
I A lenda do cavaleiro sem cabeça (18 anos) Horários: 13h45, ISh45, 17h45, 19h45, 21 h45, I
I Horários: 18h, 20h, 22h, Programação válida para o período de 4 a 10/2, I
a__•• • •• _�__ •

G,NC eine Neumarkt 3: Inspetor Bugiganga (livre)
Horários: 13h30, 15h15, 17h,

I eine 3: O colecionador de ossos (14 anos)
I Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21 h7J-5,
I

Dogma ( 18 anos)
Horários: 19h, 21 h30,

G,NC eine Newnarkt4: Pokémon - o filme (livre)
Horários: 13h45, lSh45,I JOINVILLE

ARS

��NOTBE
ABoate Notre dá a largada
para o a�o 2000, reabrindo
oficialmente suas portas
neste sábado (5), a partir
das 23 horas.

Algumas autoridades de
Laguna, no Sul do Estado,
estão querendo implantar
uma norma que está dando
o que falar, principalmente
no meio jovem. Querem
que as casas noturnas da
cidade funcionem, apenas,'
até a 1 hora da manhã.

Será que os turistas,
responsáveis por boa parte
da economia de Laguna,
aceitariam a idéia?

� "DENABO"

Se na novela Terra Nostra
Ana Paula Arósio (Juliana)
não pára de chorar, fora
dela a atriz dos lindos
olhos azuis tem mais é que
sorrir. Como já é sabido,
recebeu uma cifra nada

desprezível para ser a

. garota-propaganda da
Embratel. Algo em torno

de R$ 1 milhão. Já o galã
Thiago Lacerda (Matheu),
que chora bem menos,

recebeu, "apenas", R$ 70

�IBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av, Mal. Floriano, 35

CENTERRSOM DISQUE-LANCHE
371-5309CD's - DISCOS - FITAS

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

mil para fazer os

comerciais da Caixa
Econômica Federal.

� ESPACIAL

Como se não bastasse
fazer as reservas do
Réveillon 2000 com muito

tempo de antecedência, já
tem gente'que se preocupa
com o futuro mais distante.
Tanto que 200 pessoas já
depositaram US'$ 6 mil

para garantir seu lugar na
primeira viagem espacial
pela órbitaterrestre. Pas
seios desse tipo só devem

começar em 2004, pela
bagatela de US$ 100 miL

�SUCESSO
Depois de 25 anos de

carreira, Djavan recebeu

seu primeiro Disco Duplo
de Platina. Em apenas três

meses, ele bateu a marca

de 550 mil cópias do
álbum duplo Ao vivo que
primeiro foi lançado em

dois volumes de formato

simples e traz seus maiore

hits.

IS" LABORSAD
Laboratório de Análises Clínicas uda

1989 - 1999

10 ANOS A SERVIÇO DA
COMUNIDADE

GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

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

Menino· no
.

Rio
Paulo César Almuas estuda dança há 2,5 anos. Integrante
do Grupo Dança &. Cía.. foi descoberto no 17º Festival
de Dança de .Joinville. em julho de 1999, por
Jorge Teixeira, da Academia Thalhe.
do Rio de Janeiro. Ganhou bolsa

para integrar a academia e se

mudou para a capital carioca.
onde mora há cinco meses. Sem

condições de continuar se

mantendo, Paulo César volta a

Jaraguá do Sul em busca de

patrocínio. Ele precisa de R$
120,00 por mês, para custear
alimentação, aluguel e
sapatilhas.
Do moderno e contemporâneo
para o clássico, o bailarino

jaraguaense mudou de cidade e

de estilo. Pela primeira vez,

entrou em contato com o mundo Determinação: bailarino quer continuar estudos no Rio de Janeiro

profissional da arte. Descobriu que
_

os bailarinos têm sindicatos e fazem _provas para tornar
se profissionais e conquistar o direito à carteira de
trabalho assinada. "0 bailarino é independente. por isso

a profissão é muito dlfícíl. falta incentivo", lamenta. Na
escola que freqüenta, também convive com o sucesso.

Três bailarinos foram indicados para o Teatro

Municipal do Rio de Janeiro, no ano

passado. Reginaldo de Oliveira, que
estudou .no Bolshol. e a primeira

bailarina da Inglaterra completam o

quadro de estrelas.
Desde que entrou para a Thalhe.
Paulo César já se apresentou em

Santos e em Belo Horizonte.
"Descobri que eu sabia muito

pouco", conta. A dura rotina de

preparo físico e ensaios

começa às 8 horas e só
termina à meia-noite; com
intervalo para apenas uma

refeição, o almoço. Ele não
- se queixa, quer ser mais um
"menino do Rio" � lutar por

um sonho. "Em Jaraguá do Sul
eu não teria tantas oportunidades", resume. Até tornar-se

profíssíonaí. precisará sensibilizar alguém que se importe
com sonhos, e futuro.

TELEVENDAS: 371-3466

Fabricamos também móveis em aço sob medida como: .

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

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 -_ Centro _ Jaraguá do Sul _ SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Som diferente: a ban�a Deltaeid procura espaço para se apresentar em Jaraguá do Sul

Fotos: Edson Junkes/CP

A VEZ
vos

Eles se autodenominam independentes. Fazem
música cqm letra emelodias próprias, criam
estilos oumisturam o que surge de novo. Poucos

ouvidos jaraguaenses apreciam a-música desse

grupo, seleto.que tem ritmo agressivo, chamado
Deltaeid . Por isso a maioria finge que não vê. É
costume da sociedade conservadora, desde a

Idade'Média, ignorar as coisas de que não gosta.
Mas hardcore, punk rock, metal; hip hop, e
.tendências do gênero, espalharam-se pelomundo
todo e já não podem ser ignorados.
As influências são variadas e as letras, geralmente
críticas, falam de temas cotidianos. "É uma forma

deprotesto, fazemos música engajada", confirma
o vocalista da banda, Charles K. Acompanhado
de Jean{guitarra), Neto (guitarra), André (baixo)
e Sandro (bateria), ele se apresenta com
freqüência no único espaço alternativo da região,
o Curupira, em Cuaramirim. "Em Jaraguá do Sul
ninguém nos dá espaço. Já pedimos pra tocar na
praça nos domingos à tarde quando as pessoas

.

não têm nada pra fazer, mas até agora não

conseguimos", revela.
Osmeninos só querem espaço. Espaço que é
limitado no palco da praça; nas rádios, que não
tocammúsicas alternativas: e que ainda não foi
explorado na tevê a cabo local, g_eralmente o

lugar oficial dos alternativos. "Vamos tentar
negociar alguma coisa na tevê a cabo, podemos

trazer dezenas de bandas pra tocar aqui.
Com a Secretaria de Cultura ainda não

conseguimos nada, e a gente toca de graça.
Nós só queremos fazer a nossa música",
promete o guitarrista Jean.
O hardcore surgiu na Europa, nos anos 70,.
como vertente mais série emais agressiva do
punkrock. "Já misturamosmuitas
tendências. Agora vamos
começar a fazer percussão", conta Jean, que
comprou pratos e vai começar a utilizar
recursos eletrônicos na música do grupo.
"Nossa música é original porque é feita de

experimentação. Mas as pessoas preferem
dar valor ao cover, que só imita, não tem
valor artístico porque não cria nada e nunca

vai levar a lugar algum", protesta
o vocalista Charles.

Produtor: Charles K reuniu 11 bandas em coletânea com metal, hardcore, punk rock e cia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de 2000

Vende-se telefone 370
milhar 8000 (Rio Mo/ha).
Contato pelo telefone

9975-1887 ou 370-8053.

Imobiliária de Jaraguá do Sul

procura profissional da área jurídica
para formar parceria.
(No mesmo escritório).

Interessados(as) entrar em contato

com o corretor pelo telefone:
91 02� 111 0, em qualquer horário.

PORTARIA E LIMPEZA
Prestamos serviços de portaria, limpeza.

interna, externa, jardinagem e recepcionista
(de condomínio, residência, empresa, etc.)

Procura-se pessoa para
dividir aluguel de casa no

Centro, com toda a

mobília. Tratar com o

A/emão, 275-1670 ou

9997-7373.

Orçamento sem compromisso

371-7354 - 371-5832
Rua Reinoldo Rau, 614 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX
Vende-se terrenos na Rua
Antonio Bernardo Schmidt

- Bairro Ilha da Figueira .

Informações,
fones: 372-1716, 275-
1264 ou 9993-4007.

Procura-se imóvelpara comprar em Jaraguá dOSul
Características:

.

. mínimo 4 quartos, garagem para 4 carros, espaça
amp/o para escritório, .demeis dependências até,

R$ 130.000,00, peqe-se à vista ..

Contato pelo telefone: 9102-1110

MASSAGEM
Vendo sobrado na Barra com 180m2, com suíte +

2 quartos, 2 salas, cozinha e banheiro.
- Porteiro com portão eletrônico

- Terreno de esquina com 600m2, ponto
comercial, rua asfaltada.

Aceito financiamento Caixa ou HSBC.
Valor do imóvel R$ 58.000,00
Contato: 9101-8584, com Luiz

Chegou pra você, homem
de Jaraguá do Sul,

massagens eróticas com
mãos macias e

maliciosas. 24 horas.

Com acessórios.
Sheila: 01447 9964 2281

Luciana: 0144799945892

BOCA-DE-LOBO COM
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
lnd., Com. Ma'nske

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

318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546,60m2 de área - RS 30.000,00
319· lOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOlOI· RS 15.000,00
320· CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinanda Pradi cl 2.803,50m'
321 . VERSALHES c/644.00m'· RS 18.000,no
322 - Chácara c/25 margos - cl casa + rancho + ribeirões no trés Rios do Sul
323 - Lateral da Rua Marina Frutuoso - Centro - RS 40.000,00
324· TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959.00m'
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599.88m2 - RS 21.000,00
326· BERNARDO DORNBUSCH eSQ. c/ NEY FRANCO· área de 625,75m'· RS 65.000,00
327· Com. 1.092.00m'. de esquina- Chico de Paula· R$ 50.000,00
328 - C/880m2 de área, c/670m2 de área construída na HuaEmiliu Stein - CENTRO
329 - C/1.180,OOm2 - na Rua João Planincheck - RS 45.000,00 - Negociável
330 - Rua Emílio Floriani - Bairro Nova Brasüia c/450m2 - RS 20.000,00
331 . R. MANOEL PÓVOAS FilHO· Jguá Esquerdo, cl 429,00m'· RS 23.000,00
332· JOSE EMMENDOERFER eSQ. cl AMAZONAS· área de 1.133,00m'· RS 60.000,00
333· CHICO DE PAULA/ESQUINA cl 480,00m'· lOTEAMENTO CORUPÁ· R$ 9.600.00
·334· C/18.000,00m'· na VilA NOVA com vista espetacular > RS 25.000,00
335· CONDOMiNIO MARCATTO· Campo Sampie ro II· cl 915m'· RS 35.000,00
336, AMIZADE, Rua Paulo Klitzke cl 318.50mL R$ 13.000,00
337· GARIBAlDI· cl 2.254.78m'· RS 6.500,00
338 - Próximo ao Colégio Julius KareJi)n - RAU - c/449,40m2 - R$16.000,OO
339 - Lotes na Praia Erwino/Ubatuba/São Francisco do Sul - cl 30Q,QOm2 - RS 3.500,00

107 -Imóvel Residencial/comercial- Centro - RS 250.000,00 - Negociâvel
108· Sobrado em Alv. BARRA VELHA· semi-moblliado- RS 55.000,00
109 - CENTRO - d piscina - RS 140.000,00 + RS 60.000,00 Financiamento
110· Alvenaria cl piscina no CZERNIEWICZ, RS 68.000,00 I

111 -Sobrado praia de Itajuba . RS 50.000,00
112 - Terreno no alto. d 16.000m2 - casa d 320m2 - d 2 suítes + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1.391 ,25m2 - RS 38.000,00
115 - Sobrado Novo - na praia de Itajuba - Frente para o mar- AS 150,000,00
116 - Guaramirim, Terreno d 1.440,CXJm2 - Casa d 180,CXJm" - AS 11 0,000,00 -Interesse Apartamento
Balneário Camboriú.
117 - Casa mista com 3 Quartos no alto - na R. da Caixa D'Água - Brasão - AS 20,000,00

�11"����1�
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 IIEblFíCIO GEHRING"

E-mail: habitat@netuno.com.br

http://www.netuno.com.br/habitat
- TEMOS APARTAMENTOS DE ALTO PADRÃO NÖ "ROYAL BARG· CONOOMINIUM",
NO CENTRO DA CIDADE, COM FINANCIAMENTO EM 80 MESES,

201 . C/3 Quartos. Lot. PIERMANNNllA lENZI· R$ 22.000.00 + financiamenlo
202· C/I suile + 2 Quartos na Rua Florianópolis· CENTRO· R$ 6.5.000,00
203· JACÓ EMMENDOERFER cl 1 suite + 2 Quartos e 2 vagas de garagem
204 - d 2 quartos no AMIZADE - RS 12,000,00 - Entrada mais financiamento
205 - Novos d suite +4, 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu - São Francisco do Sul
207· SALA COMERCIAL· no MARKET PlACE· c/vaga de garagem em 24x RS 2.000,00 (CUB)
208· "RESIDENCIAL REINOlDO BARTEl"Próx. Rodoviária cl 1 suile + 2 quartos
209· ED. VIRGiNIA com 1 quarto- CENTRO· Enl. RS 20.000,00 + financiamento

210· PiÇARRAS, com 1 suite + 2 Quartos. cl elevador- RS 53.000,00
'

211 . AMIZADE cl 3 quartos- ouuaoo- R$ 37.000,00
212· ED. CARVALHO· cl 1 suite + 2 Quartos + dep.> RS 75.000,00
214· SALA COMERCIAL CONJUGADl\_no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83,00m'

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

401 ,APTO. cl 1 suíte + 2 Quartos· no Edilicio Carvalho· Cenlro· RS 550,00
402· APTO. c/2 Quartos seml-rnoblliado em CURITIBA-PR· RS 400,00
403· CASA central cl suite + 3 Quartos· 2 vagas de garagem· RS 450,00
404 ·APTO c/I Quarto próx. FURB EM BLUMENAU· RS 400,00
405· SALA COMERCIAL c/45m'· RUA PRES. JUCELINO. EDIF. ANA ISABEL· CENTRO
406, SALA c/150m'. próx, Hospital Jar,aguá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
407· APTO. cl2 quartos· próximoWEG I· RS 280,00
408· CASA OE MADEIRA· cl 3 qtos, na RUA RIBEIRÃO GRANOE DA lUZ, N'04· RS115,00
409· CASA AlV. cl 3 qtos- TRÊS RIOS DO NORTE· RS170,00
410· SALA COMERCIAL na RUA JOINVJllE c/315m', com Mezanino e 3 bwc
411 . CASA DE MADEIRA c/2 Quartos· telefone e parabólica- RS 250,00
412· CASA AlV. NOVA· 2 KM da Maíwee- RS 250,00
413· CASA DE MADEIRA C/2 Quartos· Loteamento Corupa- CHICO DE PAULA, RS 180,00
414· CASA DE ALVENARIA· c/2 Quartos· ESTRADA NOVA, RS 220,00
415· APTO. c/I suíte + 2 Quartos· rnoblflado- CENTRO· RS 800,00
416· TERRENO c/600.00m' + Quilinele· Centro- RS 220.00
417·· CASA AlV. c/3 Quartos e 2 bwc- RuaJOSE EMMENDOERFER· RS 400,00
418· APARTAMENTO c/2 quartos- próx. da Faculdade- RS 300,00
419· SALA COMERCIAL c/300,00m" Felipe Schrnldt- CENTRO
420· GALPÃO/SALA COMERCIAL cl500,00m'· l' andar ,ILHA DA FIGUEIRA· R$ 600,00
421 - SALAS COMERCIAIS aSOm", 120m2e 150m2. na RuaJosé Emmendoerfer- Próx. Weg I

422· GAlPÁO INDUSTRIAL cl 200m'· Irifásico· CENTRO· RS 350,00
423 . SALA c/ 45m' . em frenle a Acijs . R$ 200,00
424 - SALAS CONJUGADAS - CENTRO - cl mobília - Para consultório ou escritório

TERRENOS
301 . RUA VICTOR MEIREllES, MOLHA c/600m'· próx. Prel. Municipal· RS 25.000,00
302· Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m'· Edificado com casa anliga
303· Área de 440.000m' em SANTA lUZIA, RS 100.000,00
304· AV. MARECHAL DEODORO cl 1.930, 18m2. RS 320.000,00
305· TERRENO c/572,80m'. nas proximidades do KOHLBACH . RS 25.000,00
306· C/469,35m', lOTEAMENTO PRIMAVERA· BRASÃO· ESTRADA.NOVA· R$ 9.ÖOO.00
307· TERRENO c/557.00m' na Julius Verch- CZERNIEWICZ· RS 22.000,00
308· PRAINHA/PENHA· de esquina, RS 30.000,00
309· l.ot, ·'CAMPOSAMPIERO"· R$17.000,00
310· Praia de ltaquaçu- S. FRANCISCO DO SUL com 726m'· Beira-Mar- RS 60.000,00
311 ,C/520.00m' na rua Leopoldo Mahnke· CENTRO
312· Comercial Walter Marquardt 660m'. c/22m de Irenie p/ asfalto- RS 30.000,00
313· BAIRRO JOÃO PESSOA. cl 5.280,00m' edificado com um galpão de 450m2.
314' Área de 165.000.00m' na localidadede RIBEIRÃO ALMA, RS 55.000,00
315· 21errenos c/453,60m', no JGUÁ ESQUEÀDO RS 15.000,00 cada rote.
316· ANGELO SCHIOCHET, conV REINOlDO RAU C/550m'· RS 75.000,00/Negociável
317·2 lOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357,75m'· RS 17.000,00 cada- Negociável

VENDAS
CASAS

101 . Alv. cl 142,00m', NUM TERRENO de 456.00m', na VilA lAlAU . RS 69.500,00
102 - Alv, cl 270,QOm2 - no Alto - CENTRO - 1 suíte + 3 quartos + 1 bwc. saías jantar/ estar c/
lareira, permuta ri apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103· BARRA VELHA com 3 quartos- alvenaria- RS 20.000,00
104· Misla· VilA lAlAU . cl 100m' . cl 3 ouartos- RS 32.000,00
105, Alv.· SCHROEOER cl 108m'. terreno cl 450mL RSI2.500,00· OFERTÃO
106· Alv.· GUARAMIRIM· NOVA cl 2 surtes- bem rocanaaoa- RS 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
.. http://w�.imoveis.net/inter - CRECI 0914-J· ... 371-2117

VENDE: Apto de 2 dormitórios.
Ed. JacóEmmendoerfer (Centro)

Preço: R$ 52.000,00

VENDE:Casaemalvenariad230/X'nt2,
terreno cl300,OOm2• RuaFelipeFrenzel; 53 -

Cen1ro (Prôx: Slwppillg)Preço:R$85.000,OO

VENDE: Casa em alvenana cl J 61J,()(llIIc, e
terreno cl600,OOm2 - Ruabriedriclt W.

Sonl1enlw/ú(Walolau) - PreçoR$45.fm,OO

VENDE: Terreno cl 1.245,OOm2
Rua Fritz Hasse (Próx. Verdureira
da Raquel) Preço: R$ 85.000,00

VENDE: Terreno com área

1.600,00m1 (Nereu Ramos)
Preço: R$ 22.500,00

VENDE:Alvenaria cl124,50m2, terreno
cl485,OOm2• RuaAdãoNoroschny
(VilaLenzi). Preço: R$ 42.00,00

VENDE:Alvenaria cl /-I1J/)(11II2, terreno cl
456,OOm2• Rua CarlosEggen, 467 (Vila
La/au) PreçoR$ 75.000,00 (negociáveis)

VENDE: Alvenaria cl140,OOm2, terreno cl
456,OOm2• Rua Carlos Eggen, 467 (Vila
lo/au). Preço:R$ 75.000,00 (negociáveis)

VENDE: Terreno com área

552,00m1 - Rua Carlos Eggert
(Vila Lalau) - Preço: R$ 60.000,00

VENDE: Terreno cl3.060,00m2-
Schroeder (Próx. .Menegoui).

Preço: R$ 33.000,00

VENDE: Terreno cl 2.655,OOm2
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx. I

Kohlbach) Preço: R$ 130.000,00

ALUGA: Galpão em alvenaria cl

300,00m1• Rua Barão do Rio

Branco, 125. Preço: R$ 1.�50,00

VENDE: Casa emalvenariadSO,OOlllz
(inacabada), com terreno de 900,OOlllz
- Lot Rosá - Preço R$ 50.000,00

Vl:.NDE: Alvenaria cl J.JO,OOm2, sito
à Rua Henrique Krause, 174 (Ilha
da Figueira) - Preço: R$ 60.000,00

\ ESDI::: Centro Comercial cl 1.I)()IJ,lJlJm2,
terreno cl2.880,OOm2(Guaramirimy
Preço:R$220.000,00 (Negociável)

VENDE:Madeúud8O,OOnt2,terre,'iod45O,(XJI1'i.
Rua921 LoteamentoPiazeira- Casano46.

Preço:R$18.000,OO(AceiJacaminhÕiJoucOrro)

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

APARTAMENTO - R. Barão do Rio Branco,
353 - Ed. Barão do Rio Branco - 1 suíte + 2
dorm cl garagem - R$ 450,00

APARTAMENTO
- R. Barão
do Rio Branco,
760 - Ed.
Schiochet -

1 suíte + 2
dorm + dep.
cl garagem -

R$ 600,00

SALA
COMERCIAL

Rua: João

Marcatto, 13
- 3º andar

Centro -

VENDE-SE
Casa mista, área

construida de 60m2 -

terreno 435,75m2•
Rua 931, nQ 62 -

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

. financiamento

SAOPAULO

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

IMOBILIÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE
A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender

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

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser
uA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@[Q)[H]�[UJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

'sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.
�

• •

• •

I •

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

TERRENO - Rua José Papp, esq. com

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

SOBRADO ALVENARIA - Rua Leo Schulz,
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
c/1 05,00m2 - sala n° 11 - R$ 650,00

CASA ALVENARIA - RuaJoão Januário

Ayroso, 1588 - 4 dorm. + 3 bwc, cl garagem
- R$ 800,00

APTO- Rua:

Epitácio
Pessoa, 111

- Ed.

Jaraguá
com 2 dorm.
e garagem -

R$ 280,00

APTO- Rua:

Procópio
Gorries de .

Oliveira,
1320-Ed .

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

garagem -

R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DA 4ª ATÉ 'A 3&ª ASSEMBLÉIAS,
ENTREGA DE ATÉ 4 CRÉDITOS:

1 POR SORTEIO E ATÉ 3 POR LANCE

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

1 POR SORTEIO E ATÉ 2 POR LANCE

,

,\
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/

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.

UMA VANTAGEM EXTRAORDINÁRIA
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 IMÓVEL, MESMO QUE JÁ TENHAM SIDO CONTEMPLADOS POR SORTEIO OU POR LANCE ANTERIORMENTE.

Engetee Imobiliária
.,� Fone/Fax: (047) 370-0�19 / 370-0819

CRECI934-J E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253 / :l,

RO,DOBENS Engetee

PLANO IM,ÓVEL MAIS
,

SUAS CHANCES DE GANHAR AUMENTARAM

Engetee.

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

1 POR SORTEIO' E 1 POR LANCE
/

'

,

NA 3ª ASSEMBLEJA,
ENTREGA DE ATÉ 8 CRÉDITOS:

1 POR SORTEIO E ATÉ 7 POR LANCE

CLIENTE PLANO IMÓVEL MAIS:

SERViÇOS DE PRIMEIRO MUNDO

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO COM

CERTIFICADO ISO 9002

VEJA ALGUNS PLANOS
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 06 a 100

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

, 1.156,53
1.460,088

Parcela de 01 a 05

354,35
496,09
637,83
779,57
921,31

1.346,53
11700,88

CONSÓRCIO

rodobenl
REPRESENTANTE PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO:

,

ENGETEC Fone/Fax: (0**47) 370-0919
E-mail: engetecj@netuno.com.br

, Rua Pe. Pedro Francken, n° 253 - Centro - Jaraguá do Sul- SCEngeteeDEIMÓVEIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0,919/ 370-081 9

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

Engetee CRECI934-J VENDE Bngetec

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 suite) + dep. empregada + gàragem - 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 00,00m2 de área construida em terreno
de 390,00m2 � R$ 35.000,00 - Negociável

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

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

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

dep. - R$ 45.000,00

10- ÁGUA VERDE/SÃO JUDAS
Terreno com área de 466,20m2 - Localizado na rua Ricardo Green no valor de R$ 16.960,00

11 - ÁGUA VERDE
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 -Lotsarnento Dalmar, próxima sede nova da APAE, terreno com

890,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900;00m2 constituido de salas comerciais e um

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

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

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

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

15 - GUARAMIRIM (Próximo WEG QUíMICA) •

Bairro Corticeira, casa com 109 ,00m2 em terren com 690,00m2, totalmente "legalizada" podendo
usar "FGTS". Preço R$ 10.000,00 entrada + 60x R$ 239,00

�6 - GUARAMIRIM
Terreno com aproximadamente 26.000m2, edificado 900m2 de construção em alvenaria, faz!,!ndo
frente com a BR-280 no trevo de Guaramirim. Preço R$ 250.000,00 (condições a combinar)

17 - AMIZADE
Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio Residencial
Amizade - Totalmente quitado - Valor R$ 38.000,00

18 - BARRA DO RIO CERRO
Sitio próximo a Malwee, com 170.000,00m2 - valor R$ 90.000,00

19 - BARRA DO RIO CERRO
Terreno com 1.636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 16.000,00

20 - BAEPENDI

Casa mista com 90,00m2 localizada na Rua José Marcelino Müller, nº '30,
(valor a combinar)

.

21 - VILA RAU
Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com 800,00m2 no valor de R$
20.000,00

22 - VILA RAU

Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 salas, lavabo, suite com hidra, 2 quartos, bwc
social, copa, cozinha, lavanderia e garagem - R$ 75.000,'00 (R$ 25.000,00 entrada + saldo
em 4? meses)

23 - 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)

24 - VILA LENZI

Terreno 420m2, preço: R$ 13.000,00

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

R$ 69.000,00

26 - VILA LENZI

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

27 - VILA LENZI

Apartamentos NOVOS - com 3 quartos (1 suíte), R$ 40.000,00 sendo R$ 10.000,00 de

entrada e saldo em condições a combinar
.

28 - VILA LENZI

Prédio em alvenaria c/ 2 pisos, (sobrado) sendo sala com!., no térreo e apto c/ suíte e 2

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

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

30 - JARAGUÁ ESQUERDO

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

31 - JARAGUÁ ESQUERDO '

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

R$ 60.000,00
.

32 - JARAGUÁ ESQUERDO

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

33 -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 - R$ 50.000,00 entrada e saldo em condições (aceita-se carro)
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° 701 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

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

547,17.

Residencial Amaranthus Rua
Adolfo Sacari - Láteral da Rua

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

306,00m2, com suíte + 2 quartos,
dep. empregada completa, e

demais dep., c/2 vagas de

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

Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

Em início de obra -

Residencial Sunflower - R.
José Emmendoerfer (Próx.

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

a partir de R$ 2.093,58 e

assumir parcelas de R$
697,86 corrigidas pelo Cubo

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).

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
(c/2 vagas de garagem) -

Entrada de 61,03 Cub's (R$
29.196,14) e assumir parcelas
de condómínio de construção

até final de obra.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

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 Nova em alvenaria cl
120m2, suíte -lo 2 quartos e

demais dep. - R$ 58.000,00 -

Bairro Amizade

CREC11873-J

A. E ITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88"14

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 demals 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
Versailles - R$ 26.000,00

Apto cl 2 quartos
e damals dep. -

Rua Marina
Frutuoso 909 -

,

Centro - R$
53.000,00

TERRENOS
Terreno cl 43.689,00m2 - Rua

Joinville, próx. Persianas' Engler
- Terreno cl área de 22.892,00m2 - Rua
Rodolfo Tepassé, a 100 metros da
Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de

102.752,00m2 - Rua Walter Marquardt,
próx. ao Posto Cidade "
- 2 terrenos na Rua Guilherme H.

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

frente Colégio Antônio E. Ayroso - R$
7.000,00 (cada um)
- Terreno cf 450,00m2 - Loteamento
Versailhes - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lateral da
José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$
10.500,00
- Terreno cl 21.000,00m2 - Barra do Rio

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

Renascença - R. Pref. José Bauer - Vila
Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Lot. Renascen-ça -

Vila Rau - R$ 15.000,00
-1 terrenocom 550,00m2 - na Rua Martin

Sthal, próx. ao fórum - R$ 42.000,00
- 2 terrenos - Vila Centenário (esquina)
- R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 378,00m2 - Rua Celestino

Depiné, Lot. Champagnat
- Terreno cl 630,00m2 - Rua Joinville,
em frente ao Lider Club - R$ 75.000,00
à vista, troca por outro imóvel ou área
construída
- Terreno cl 497,68m2 - Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$
16.000,00
- .Terreno cl 780,00m2 - condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo - R$
35.000,00 \

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/
SALAS

- Apto. cl suíte + 2 quartos e demais

dep. (churrasqueira na sacada, prédio
com piscina e salão de festas) - Rua
Nelson Nasatto - Centro.
- Salas comI. em diversos locais.
- Apto. cl 2 quartos, 2 bwc's e demais

dep. - Rua Eleqnora SaUer Pradi, 307
- Ed. Antúrio
- Apto. c/.2 qtos e demais dep. - Rua
Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster

(Fundos do Angeloni) - Centro
- Apto cl su íte + 2 quartos e demais dep.

_
- Rua Barão do Rio Branco - Ed.

Schiochet /
- Apto 1 quarto e demais dep. - Rua
Guilherme Hering 70, Ed. Erica
- Apto c/2 quartos e demais dep. - Rua

Preso Epitácio Pessoa, 421, Ed. Emilie
- Apto cl 2 ou 3 quartos e demais dep.
- Rua 25 de Julho, 170, (perto Posto

Mime) - Vila Nova
- Aptos no Cond. Res. Amaryllis - Rua
Ângelo TorineIli, Vila Nova (1' loca

ção), com suíte + 2 quartos e demais

dep., sacada clchurrasqueira, garagem
e box para depósito.
- Sobrado em alvenaria cl 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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Oirassol • COMPRA
• VENDE

, • ALUGA
IMOVEIS • ADMINISTRA

ifPABX 371-7931 CRECI1741-J

ResidencialGRACEKELLY

Exclusivamente residencial

Localização: Próximo Hospital do Morro
Rua Ernesto Fritz Sohn, 80

Amplo espaço de lazer Vista privilegiada/arpuro

CÓO m2 aTOS LOCALIZAÇÃO
r.m.D
1001 60 2 Schroeder - Malhas Cayman

'

1002 113 3 Champaghal- R. Irmão Leão
1003 149 3 Centenário - Próx. Zanotti

1004 70 3 Figueira - R. Avelino Borba

1005 70 São Luiz - R. Cristina Pereira

1006 141 3 Rau - Rua 450 - Próx. 1. Reluz

1007 115 2 Lenzi - Rua Elpídio Marlins
1008 300 6 Centro - Próx. Scar (antiga)

Champaghat - 113m2, 3 quartos, troca 1009 200 3 (suíte) Amizade - Rua Guanabara

por apto. menor valor - R$ 65.000,00 1010 140 Figueira - Rua Henrique Krause

São Luís - 70m2, 2 quartos, próximo Caic.
R$ 36.000,00

Rau - 141 m2, 3 quartos, troca por casa
menor valor - R$ 45.000,00

Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos, 2 vg. gar"
R$ 55.000,00

APARTAMENTOS (venda)
96 3

147 3

138 3 (suite)
273 4 (suíte)
306 3 (suíte)

2001

2002

2003

2004

2005

Amizade - Res. Amizade

Baependi - Res. Cristina

Cenlro - Res. Grace Kelly
Centro - Ed Athenas

Centro - Ed. Amaranthus

PREÇO INFORMAÇÕES

20.000,00 Parcelado/Aceita carro

65.000.00 Troca por apto (-) valor
40000,00 Parcela/aceita carro
18.000,00 Aceita imóvel (-) valor

36.000,00 Troca - imóvel em Jainville

45.000,00 Troca por imóvel (-) valor
55.000,00 Negociáveis
130.000,00 Negociáveis
125.000,00 Aceita troca (+) valor
58.000,00 Aceita imóvel (+) valor

40.000,00 Cozinha sob medida

55.000,00 Aceita troca por casa

75.000,00 Próx. Hospital do Morro
230.000,00 Troca p/ imóvel- Balneário
125.000,00 Acabamenlo a ser feito

8.000,00 En!. 200,00 + 150,00 mensais

165.000,00 Caia em alvenaria -150m'

11.000,00 Próx. do Arroz Urbano

12.000,00 Parcelado em36 x

17.000,00 Parcelado em 24 x

25.000,00 Negociáveis
13.000,00 Parcelado - Centro

12.000,00 Parcelado - Próx. Igreja
17.000,00 - Comercial

27.000,00 Negociáveis/Parcelado
9.000,00 Parcelado em 36 x

35.000,00 Troca por apto (+) valor

70000,00 Troca por casa em Jaraguá
18.000,00 Rancho/Luz elétrica

8.500,00 Parcelado

230,00 Casa - alv. 3 quartos
280,00 Apartamento - 3 quartos
350,00 Casa - ar cond.zcozinha

Financiamento Habitacional- Caixa Econômica /HSBC

• Um apartamento por andar
• Duas vagas de garagem
• Três quartos (1 suíte)
• Excelente acabamento
• Pronto para morar
• Pode ser financiado/FGTS
• Condomínio com baixo custo
• 138m2 de área útil

...

ULTIMA UNIDADE

Água Verde - 3 quartos, próximo Posto
Marcolla - R$ 230,00

Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro)
Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais

Centro - Terreno com 3.366m2, Rua

Leopoldo Janssen - R$ 165.000,00

São Luís - Rua Arduíno Pradi, 450m2,
próx, Arroz Urbano - R$ 11.000,00,

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - "'araguá do SU,I

Ilaihl��!.�1 (venda)
3001 483

3002 3366

3003 450

3004 741

3005 500

3006 880

3007 867

3008 860

3009 514

3010 694

3011 720

3012 9000

14x34

66x5.1

15x30

,13x57
18x27

15 x 58

17x51

,14x28

20x25

18x37

15 x48

65 x 138

Santa Luzia- Res. Geranium

Centro - R. Leopoldo Janssen
São Luiz - R. Arduino Pradi

Barra Res. Salier (Malwee)
Rau· Res. Renascença
São Luiz - Próx. CAIC

Nereu - R. André Vollolini

Nereu - R. Andrê Voltolini

São Luiz - R. João J. Ayroso
Condomínio Azaléias - Lote 26

Schroeder - Centro

Figueira - Após Elile Móveis

CHÁCARAS/síTIOS (venda)
125000 12.5Ha

76000 7.6Ha

10000 49 x210

Nereu - Ribeirão Grande

Massaranduba - Salão Aluísio

BR-280 - Após Neréu

4001

4002

4003

I!'l:!,!m
0004 100 3

,

0019 93 3

0020 150 3

Água Verde - Próx. Shopping
Amizade - Res. Amizade

Chico de Paula - Menegolli

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

TERRENOS
Cód. 2003 " Oentro " 375m' " R$ 50.000,00
Cód. 2007 " Centro" próx. Angeloni cf 1.020m' "

CORREIO DO··POVO,·······}·�·���·��·�·?·��·�'·�··��·:.��������·��.�?��

R. DOMINGOS DÄ""NOVA, 449
Fone/Fax: 372-a174 - 371�3124 - 372-0003 � 372-0722

Iro a
I'MÓVEIS
VENDAS
APARTAMENTOS

Cód 3001 " Ed. Eldorado" Centro" suíte, 2

quartos, semi"mobiliado·" R$ 65.000,00 "

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

R$ 90.000,00 si acabamento final
Cód. 3020 " Ed. Riviera" centro" 2 qtos " R$
25.000,00 + financ.
Cód. 3029 " Ed. Agata" Novo cl suíte, 2

qtos, sacada com churrasqueir a " R$
80.000,00
Cód. 3030 " Ed. Otávio Correa " com suíte, 2

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

dezembro/99. " R$ 79.000,09 + parcelamento
Cód. 3033 " Ed. Gardênia" 3 quartos, 2bwc,
cl garagem" R$ 53.000,00
Cód. 3034 "Ed. Barão" suíte, 2 quartos, cl
garagem" R$ 55.000,00 " aceita casa de
menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 " Ed. Jacó Emmendoerfer " 2

quartos, 2 bwc, cl garagem" R$ 53.000,00
Cód. 3041 " Ed. Atenas" .Mobiliado, suíte, 3

quartos, salas cl sacada, 2 vagas garagem ..

Cód. 3043 " Ed. Florença " suíte cl

hidromassagem, 2 qtos, cozinha mobiliada, 2

vagas garagem" R$ 106.000,00
Cód. 3172 " Ed. Dãmaris " 1 suíte, 2 quartos
" R$ 45.000,00
Cód. 3215 " Ed. Fragata" suíte + 2 quartos,
cl garagem, R$ 22.000,00 + financ.
Cód. 3253 " Ed. Hortência " 3 quartos, sacada
cl churrasqueira, garagem" R$ 53.000,00
Cód. 3291 " Ed. Giovana " Vila l.alau > suíte,
2 qtos " R$ 40.000,00

'

Cód. 3092 " Res. Bartei" Baependi " suíte + 2

qtos " R$ 32.000,00 + pare.
Cód. 3351 " Ed. Anna Cristina" Vila Nova"
sistema de condomínio fechado,.cl 1 suíte +

2 qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador
Cód. 3352 " Res. Amaryllis" Vila Nova"
No.Vo. " 1 suíte + 1 qto " R$ 54.000,00

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003" Centro" cf 190m', 3 qtos " R$ 80.000,00
Cód. 1007 " Centro" cf 300m', cf suíte + 2 qtos "

R$ 140.000,00
Cód. 1009 " Centro- cf 120m', 2 qtos " R$ 80.000,00
Cód. 1010 " Centro· cf 280m', cf suíte, 2 quartos
" R$ 150.000,00
Cód. 1016.· Centro· cf 331m', cf suíte + 3 qtos,
piscina" R$ 260.000,00
Cód. 1017 " Centro· sobrado cl 268,87m', cl
suíte, 2 qtos, salas cl 3 ambientes cl lareira,
escritório· R$ 150.000,00 " acena imóvel de menor

valor
Cód. 1022 " Centro· cl 150m', c/4 qtos • R$
90.000,00
Cód. 1024 • Centro" cl 176m', ponto comercia!
R$ 170.000,00
Cód. 1026· Centro· cl 117m' cl 3 qtos " R$
69.000,00
Cód. 1027 " Centro· Rua Ângelo Schiochet cl
1.292,pOm', edificado cl casa de alvenaria R$
180.000,00

.

Cód. 1030 . Centro· eI 230m' . suíte + 2 quartos
. R$ 110.000,00. Aceita apto em Joinville.
Cód. 1072 • Amizade" eI 200m', eI suíte, 2 quartos,
terreno eI 1.140m' • R$ 130.000,00
Cód. 1073 • Amizade· casa nova cl 150m', suíte
+ 2 qtos " R$ 75.000,00
Cód. 1131 . Centenário" cl 140m', 3 qtos . R$
50.000,00
Cód. 1175 • eI 205m' " suíte, +' 2 qtos, terreno cl
1.220,00 • R$ 85.000,00
Cód. 1177 " Czerniewicz . eI 170m', sobrado novo

cl suíte + 2 quartos . R$ 88.000,00
Cód. 1203 • Figueira" eI 216m' . suíte + 2 quartos.
Terreno c/l.680,00rn'· R$ 1)0.000,00
Cód. 1214 " Nova Brasília· cl 230m', cl suíte, 2
quartos" R$ 96.000,00
Cód. 1221 "Jguá Esquerdo· 3 suítes, chur.,
piscina, serni-mobiäada " R$ 210.000,00
Cód. 1222 • Jguá Esquerdo· 1 suíte + 2 quartos·
R$ 49.000,00
Cód. 1352 • Vila Nova· eI 376m', cl suíte, 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 bwc . R$ 25.000,00 +

financ.
Cód. 1447 . São Luiz" mista cl aprox. 160m' . R$
35.000,00
Cód. 1984 • Corupá • cf 298m', cl suíte + 2 qtos
" R$ 115.000,00
Cód. 1985· Guaramirim • 156m'· 3 qtos, 2 bwc,
terreno com 1.250m' : R$ 90.000,00

PLANTÃO: 372-0003 - 372-2792 - 973-5912
370-1287 - 975-0886 - 371-7130LTDA

CRECI' 001367 - J

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 - cl 268,OOm2 - suíte, cl closed, 2 quartos,
sala conj. cl lareira, escritório. R$150.000,00

Barra - cl 314m2 - suíte, 3 quartos,
churrasqueira, piscina. R$ 125 ..000,00

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

R$ 60.000,00
Cód. 2013 . Centro· Reinaldo Rau, cl 975m' .

R$ 280.000,00
Cód. 2014 . Centro· 421m' . R$ 25.000,00
Cód. 2072 . Amizade· 20.570m' • R$ 150.000,00
Cód. 2097 " Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' "

R$ 150.000,00
Cód. 2112 " Barra" cl 300m' " R$ 13.000,00 "

próx. Sup. Breithaupt
Cód. 2113· Res. Satter- BarraeI 346,62m'eI asfalto- R$
10.500,00
Cód. 2118" Res. Joaquim Giralla "Barra" eI 420m' . R$
22.500,00 eIasfatto
Cód.2131·Centenário· el405m'· R$15.0oo,00
Cód. 2175" Czerniewicz- ell.141 ,40m2· R$ 25.000,00
Cöd. 2212· Cond. Azaléias- el778,68m" R$ 32.000,00
Cód. 2216·Jguá Esquerdo- eI 419, 10m2· R$27.oo0,00
Cód. 2252· Nova Brasflia- eI 350m' . R$ 32.000,00
Cód. 2446· Estrada Nova" ell.155,00m2· R$ 24.500,00
Cód. 2271 " Vila Maba- próx, Prefeitura atual" eI496,80m'
"R$13.ooo,00

.

Cod.2291 . Vila l.alau- el600,60m" R$ 35.000,00
Cód. 2292· R. Waldemar Grubba- próx. Mel. Trapp cl
409,50m'" R$ 5Ó.OOO,OO
Cód. 2357" Vila Nova" el355,oom" R$ 11.700,00
Cód. 2358· Vila Nova- eI338m' " R$ 29.000,00
Cód. 2359· Vila Nova- (próx. a Igreja) ell.000,00m' . R$
58.000,00
Cód. 2373" Vila Ràu" cl 350m'· R$ 13.000,00
Cód. 2374· Vila Rau" eI 337m' • R$ 13.500,00 aoeita pare.
Cód. 2456· Três Rios do su- área de 2.500,00m'" R$
25.000,00
Cód. 2980" Guaramirim· R. 28 de Agosto cl 445m' .

Entrada de R$15.000,00+ 12 vezesde R$1.000,00
Cód. 2982" Rod. SC·413· Km 10· cl 49.872,00m' • R$
40.000,00
Cód. 2986 • Guaramirim . Estrada Rio da Prata cl
135.000,00m'· R$ 50.000,QO
Cód. 2988· Guaramirim . próx. Fábrica Elite- 9.144,85m'
" R$ 35.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód, 4002· Centro- Ed. Tower Center ·5" andar c/2

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

parcelas
Cód, 4004· Centro- Ed. Market Place- 42 andar- 44,59m'
+ garagem· R$ 35.000,00
Cód. 401 O . Centro" ao lado Bco Brasil" Centro Comercial
el7 salas- R$ 350.000,00
Cód. 4020" Centro- Térrea eil17m'· R$ 90.000,OÓ·
Aceita casa até R$ 50.000,00
Cód. 4041 • Edl Dãmarys -rua Roberto Ziemann "" apróx.
100m', com 1 bwc- R$ 35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

Cód, 601" Casa alvenaria, ideal para fins cornerciais -

Próx. Hospital Jaraçua- R$ 1.500,00
Cód. 602· Casa alv. el3 quartos" Ilha da Figueira" R$ 300,00
Cód, 603"Casa alv. el4cômodos· Vila l.enzi- R$150,00
Cod.60S. Casamad.cf3qts·Jaraguá Esquerdo· R$l80,oo
Cód. 609 "Casa alv. el3 qts- Ribeirão Cavalo" R$ 160,00
Cód. 613· Casa mista el3 qts.· Próx. Malwee· R$ 220,00
Cód. 616" Casa de alvenaria- tijolo a vista, el2 qcartos-apos
o Schopping Club, 2' rua a direna . ao lado n290. R$ 280,00
Cód. 618"Casa demadeira, todamurada, cf4 qoartos- após
o Schopping Club, 2' rua a direita, n2 149· R$ 330,00
Cód. 619" Casa de madeira, el3 quartos, 2' rua a direita

após a Marisol . R$ 230,00

Apartamentos
Cód, 626· Apto. eI suíte + 2 quartos, dep. de empregada·
Ed. Carvalho- R$ 500,00
Cód. 632" Apto. el3 quartos" início do Jaraguá Esquerdo
·R$300,00
Cód. 634 . Apto. c/2 quartos, próx. ao Supermercado
Breithaupt da Reinaldo Bau- R$ 350,00
Cód, 635· qurtinete no Ed. Marquardt, a partirde R$ 180,00
Cód. 636" Apto. eI suíte, 2 quartos" Ed. Schiochet· ao lado
do Angeloini . R$ 500,00
Cód. 640· Casa alv. el3 quartos- Próx. CSM" R$ 280,00
Cód. 641 "Apto. cf suíte, 2 qts- Ed. Centenário- R$ 330,00
Cód 644· Apto el3 qtos- próx. Arroz Urbano" R$ 350,00
Cód, 647 "Apto. c/z qoanos- Próx. Angeloni· R$ 300,00
Cód. 655· Apto eI suíte + 2 qtos- Ed. Santa Terezinha- R$
380,00

Salas comerciais
Cód, 660· Sala comI. eI 30m' • estacionamento próprio
Center Foca" R$ 300,00
Cód. 670· Sala comI. el70m', carpet, c/divisória. São 2

ambientes, recepção, 2 bwc's- Ed. Chiodini- R$ 200,00
Cód. 683· Salas comi c/50m' na R. Jorge Lacerda, a
partir de R$ 180,00.22 piso
Cód, 687 . Sala comI. el90m' (incluindomesanino) lateral
da Marechal· R$ 650,00

GALPÃO

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

Cód. 802· Galpão eI rnesaoino- R$ 990,00
Cód. 803· Galpão eI + o" 4oom'· R$ 900,00

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

Barra - cl 150m2 - suíte + 2 quarto.s
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

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

E USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

�

erou os
Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de 2000

Uma ilha de conforto
Depois de cinco anos

de brilho, foi feita a

primeira reestilização
no modelo mais
vendido da Mercedes

Benz, o Mercedes
Classe E 320 Elegance.
O modelo é mais

popular que o Classe

A, sendo vendido para
servir de táxi na

Alemanha, e com

centenas vendidas no

Brasil todo. Ao total
foram mais de 1,8 mil
modificações no

veículo, mas a maioria
não é notada, de
pequenas que são. O
encosto dos bancos

agora conta com

ventilação interna,
evitando a transpiração
nas costas. Outra
novidade é o

. Parktronic, alarme que
dispara quando o carro

se aproxima demais de
um obstáculo. Esses

equipamentos, aliados
ao ar-condicionado
com regulagem
individual, ao potente
Som e ao câmbio

automático, opcional,
deixam o carro ainda
mais confortável. Os

Fotos: Divulgação

A mcconeto vem na cor do carro e com novo ·formato, o retrovisor está mais arredondado e com pisca-pisca

retoques por fora foram

poucos, o pisca-pisca foi

incorporado ao

retrovisor lateral, os
pára-choques com

'

desenhos mais

agressivos e o formato
do capô e do porta
malas mais inclinados.

Algumas modificações
vieram do Classe S,
como computador de
bordo, que passa
informações sobre o

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.,..® .C2J gDSO

1/����'
Telefone: (047) 376-0251

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

sistema de som,

telefone, consumo e até
sobre falhas no ABS ou

na parte elétrica. Todos
esses dados são

transmitidos por fibra

óptica, que fazem as

informações viajarem 60
vezes mais rápido do

que no sistema com

cabo de cobre. Outro
detalhe descendente do

Classe S está no volante

multifuncional, no qual
estão os comandos do
radio, ativar o telefone
e acionar o

computador de bordo.
Também teve aumento

na segurança, agora
vem com,
oito air bags de série,
sendo os frontais,
laterais e os de janela.

O sistema de
estabilidade também

incorpora o carro agora
dando mais estabilidade
nas curvas. O motor é o

mesmo 320, com seis

cilindros, 224 cavalos e

motor de 3,2 litros. O
preço está um pouco
mais alto, US$ 109.326,
mas que pelo jeito não
faz diferença.

o ESP, sistema de estabilidade que equipa o Classe A, agora está no sedã
-,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 5 DE FEVEREIRO DE 2000

FIAT

Vende-se Fiot Uno 1.6 R,
ano 93, R$ 7.500,00 ou

a cornbinor.Trotor:
372-3706 com Marcelo.

Vende-se Uno ELX, ano
95, 2 portas, completo,

menos ar. Valor:
R$ 7.500,00. Contato

com Rodrigo 372-4385.

Vende-se Fiat Elba, ano
83, álcool, R$ 3.500,00,
bom estado. Contato:

9975-1887 ou 370-8033.

CHEVROLET

Vende-se Chevette, ano
89, gasolina, cor marrom,

R$ 3.500,00. Tratar:
9101-5807 com Ari.

Vende-se Monza, ano 95

preto, completo, menos

ar. Tratar: 9982-3151.

VOLKSWAGEN

Vende-se Fusca ano 69,
motor 1.600, R$ 1.200(00

ou troco por moto.
Contato: 9975-1887 ou

370-8033.

Vende-se Fusca, ano 76

para andar na lama.
Valor: R$ 600,00.

Tratar: 910 1-5807 com Ari.

:1 Vende-se Fusca, vermelho,
ano 71 . Tratar: 370-841 1

com Agostinho.

Vende-se Logus, ano 94,'
prata, R$ 8.500,00.

Aceita-se carro de menor

valor. Contato: 370-2461

FO RD

Vende-se Escort, ano 94,
branco. Valor:

R$ 7.200,00 à vista.
Fone: 275-2078
com Marlise.

o F I
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

GUINCHO 24 HORAS
372-3210 I 975-0109

MOTOS OUTROS

Vende"se moto

XT 225, ano 97.
Tratar: 9982-3151 .

Compra-se C-lO, gasolina.
Contato: 370-2461 .

Vende-se 2 CB400,
ano 82, vermelha.
Tratar: 370-2022.

Vende-se Nissan Maxima

V6, completa,
ano 91, preta.

Tratar: 370-2022 I·�--------------------------------�----�

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

lVIotö' peç
,·AQESSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS
Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi
Fone: 370-0676 - Jaraguá do Sul - SC

IIJ?) /2,:,7l,r..
'

7!5,':"'J'·,l/,,7',',',,' , r,.!,,",,'7�fíJ)Li LJ '.� UV L!:::;Ju �J
VeJcuiö$

370-2022

F-250 COMPLETA 99 PRATA

GOL 4 PORTAS COMPLETO 98 AZUL

PARATI COMPLETA 98 AZUL

GOLMI 97 BRANCO
GOLFMI 97 BEGE MET.

CORSA SEDAN 96 ROXO

OMEGA GL COMPLETO 95 BRANCO

GOL PLUS 95 AZUL

TIPO IE 1.6 95 GRAFITE

UNO ELX 4P. 95 AZUL

UNO ELX 4P. 94 VERDE

CORSA WIND 95 VERMELHO

KADET 94 BRANCO
VERSMLES GUIA COMPLETO 94 PRETO

ELBA CSL 93 PRATA

GOL 1000 93 BRANCO

KADETT 93 PRATA

SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92, PRATA

NISSAN MÁXIMA V6 COMPLETA 91 PRETA

MONZA COMPLETO 91 AZUL

VERONA GLX GLX 1.8 COMPLETO 90 AZUL

VERONA GLX 1.8 COMPLETO 90 MARRONMET.
PAMPA 89 BEGE MET.

VOYAGE CL 88 BRANCO

CHEVETTE 87 BRANCO

CHEVY' 85 PRATA

CORCEL II 82 CINZA

GOL 80 BRANCO

FUSCA 78 BEGE

TOYOTA COM CARROÇARIA DE MADEIRA 77 AZUL

JEEP CI GUINCHO 75 PRETA

MOTOS
XT600 94 AZUL

PROMOÇÃO:
02 CB 400 82 VERMELHA

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

FORD
VEíCULO ANO COR COMS
F·250 super duty 98/99 Prata diesel
Fiesta 1.0 98/98 Vermelha gasolina
F 1000 HSD XL 97/98 Azul diesel
Escort GL 16v 97/98 Verde gasolina
Fiesta CLX 96/96 Prata gasolina
Escort 1.8i GL 96/96 Vermelha gasolina
Verona 2.0i Ghia 94/95 Bege gasolina
Pampa 90/90 Cinza álcool
Belina L 88/88 Prata álcool
Corcelll 78/79 Prata álcool

GM
Kadett GL 96/96 Preta gasolina
Monza SUE 2.0 91/91 Vermelha gasolina
VW
Gol i Plus 96/96 Prata gasolina
Kombi Standart 95/95 Branca gasolina
Fusca 1600 93/94 Bege gasolina
Voyage
Brasília 77/77 Marron gasolina
Fusca 1300 74/74 Bege gasolina
Fusca 1500 72/72 branca gasolina
Fusca 1300 68/68 Azul gasolina
FIAT
Prêmio 85/85 Preta álcool

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

RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - JARAGUÁ DO SUL - SC

ff/IlI' Rellata
BOIIDA Motos
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COMPRAMOS
SlIAMOTO
USADA!
........................

FONE: 371-2999
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Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OMEGA CD 4.1 - 96 ASTRA GlS 2.0 - 95

CORSA Gl 1.6 SEDAN - 96 KADETT Gl 1.8 - 95

ESCORT E 1.6 - 94

MONZASl-92

GOL CL - 92

, JARAGUÁ DO SUL, 5 DE FEVEREIRO DE 2000 CORREIO DO POVO VEíCULOS -3
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EMMENDORFER

FONE: 371-3655
Um novo conceito para
adquirir seu carro

. seminovo ou usado.

VECTRA GLS - 98

VECTRA CD - 97

CORSA SUPER - 97

�QwwOOGQww�OOvc;J
30% ENTRADA · SALDO 36 VEZES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 5 DE FEVEREIRO DE 20004-VEíCULOS

..Vem aí o Clio de 250 cavalos
Clio V6 24V foi
mostrado como

protótipo no Salão de
Paris há dois anos.
Fez tanto sucesso que
será lançado
comercialmente em

2001. Ele está sendo
desenvolvido na

Inglaterra pela TWR,
a empresa do

preparador de
competição, Tom
Walkinshaw, mas será

construído na Suécia.
Considerado um

sucessor à altura do

legendário RS turbo,
série especial do RS

lançada em 1982, o
Clio V6 tem motor

central de 250

cavalos, que ocupa o

espaço do banco
traseiro. Como bom

esportivo, tem tração
dianteira e apenas 1,2
mil quilos de peso,

distribuído

igualmente entre os

eixos. Com essa

combinação, o hatch
pode chegar a 270
km z h, segundo
estimativas do ,

preparador britânico.
O motor e o câmbio
do Clio, 'endiabrado,
foram emprestados do
Renaut Laguna. A
carroceria é montada
com compostos de fibra,
material normalmente
usado em carros de
Fórmula 1.

A marca registrada
do V6 24V são as

imensas entradas de
ar laterais para
refrigeração do
motor. O preço dessa
diversão de produção
limitada deve ser

ainda mais limitador:
fala-se em cerca de

US$ 50.000.

Fotos: Divulgação

O (Iio V6 24V será lançado comercialmente em 2001

o Uno do século 21 Bandag, deMafra,
mantendo liderançSeicento, Topolino,

Uno, Palio. A Fiat,
que tem tradição de

produzir carros
pequenInos e

baratinhos, criou um

modelo ultra
econômico que deverá
ser vendido na

Europa a partir de
2001, com preço na

faixa dos US$
5.000,00. O Ecobasic,
corno foi batizado o

,::J�{'< w -\d{�) :61"8

A unidade é a mais moderna fábl;,�ca da
.Bandag no m�.rdo, c�.���:g.�t��
tecnologia. E�tr'�tegic��:�nte::l 'ih'
entre Paraná e Santa Catarina, a 1?'�pd:uçao'n
de Mafra tem-capacidade para s

ra'p��ez e ...�fiç"}i�nci� ��iij?eB.?ãO
paratodo MercosuC6.Q�.�!ijá·:ma
parceiros na �xgentina.;?Urugua·
Bandag é, hoje, líder nq;§egment
moldados no}3rasil, c.sW'plpa{de 180 concessionario§:.:§;��lusi'?i
apenas oito meses de f�Úcionam,+.:n
empresa conseguiu h0IY:0logação'"
99Q.0e, aO' cOIJ}pletar t,

fiInêionament�/ prepa
capacidade deoperaçã
Inc9lPoratedéHder mU\1dial e
rec�pagem/ a�Ba ..eil} .'" .,�íses
concessionários e iniciou s'uas at
Brasil em 1975, corno pioneira n /

implantação da tecnologia do sistema de

recapagel,ll àt.}o para-t sporte'
'

bandas pré-moldadas,
.

simplicidade
franciscana e, para
reduzir o preço, não

apenas a maior parte
de sua carroceria, mas
até mesmo as janelas
serão fei tas de

plástico. Só o pára
brisa não é. O projeto
também permite que
partes amassadas,
possam ser

simplesmente
desencaixadas e

trocadas.

protótipo, deve
suceder o Panda. Terá
motor de 1,2 litro, '

acabamento de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'ITAIVAN REPRESENTAÇOES
.

,.

IMOBILIARIAS LTDA.
Creci 1749-J

Aqui tem casa com financiamento e tudo!

Parceria HSBC3..
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COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRAREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Ref. 4101 - Ed. Verona -2 dorm, - Czemiewiez - RS 35.000,00
Rel.4105 - Ed. Juliana - Centro-1 suíte+2 dorm. - RS52.ooo,00
Ret. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi - c/147m2
- 3 dorrn. - RS 48.000,00
Ref. 4118 - Ed. Maguilú - Centro - e174m' - 2 darm. RS

21.000,00 + finane. - RS 400,00· (10 anos)
Ret. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - cl 198mL 5° andar-
2 garagens -.RS 105.000,00 (mobiliado)
Ret. 4136 - Ed. Petúnia - Nova Brasília - 2 dorrn., 2 bwc,
cl jogo de cozinha· RS 56.000,00
Ret. 4139 - Ed. Barão Aio Branco - Centro - c/145m2,
suíte + 2 dorrn., 2 bwe - RS 55.000,00
Ref. 4141 - Ed. Mathedi - Nova Brasília - 3 dorm. - R,S
38.000,00
Ref. 4144· Ed. Vila Nova e/89m'- 3 dorm. - RS20.000,00
+ tínanc. RS 540,00 ; 10 anos
Ref. 4147 - Ed. João Santos -Vlla Baepeodi - cl 1'80m'
suíte + 3 dorm. - RS 65.000,00
Ret .. 4149 - Ed. Maximum Center - Centro - cl 156m2 - suite
+ 2 oorm. - R$ 38.000,00 + 48x de RS 1,400.00 p/m.
Ref. 4152 - Ed. Fragata· Jaraguá Esquerdo· e/90m'
suíte + 2 dorrn. - R$ 27.000.00 + íinac. R$ 300,00 p/rn,
Ref. 4155· Ed. Maguillu - Centro - cl 63m' - 2 dorrn. - RS
33.000,00
Ref. 4157 - Cond. Res. Águas Claras - Vila Rau- cl70m'.
2 dorrn. - RS 12.000,00 + finane. de RS215,00 plm

CASAS DE ALVENARIA
Ret. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS160.000,00· Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - c/256m2 -1 suíte + 3 dorm., 3 salas,
piscina- RS 95.000,00
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 dorm. próx. ao Theilacker
- RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acarai - d 260m2 - 1 suite + 2 dorm. - RS
130.000,00
Ref. 1405 - Vieiras· cl 124m'· RS 23.500,00 + finane. RS
103,00 pl mês ·19 anos (5.0.11.400,00).
Ref. 1423· Czemiewiez - cl 124m' - 3 dorm. - RS 25.000,00
+ finane.
Ref. 1430 - W. Rau· cl 160m'· Lia. Renascença· RS
65.000,00 + Finane. RS 270,00 -14 anos
Ref. 1434 - Amizade - Lot. Champagnat - c/240m2 - 1 suite
+ 2 dorm. - RS 88.000,00 + finane.RS 1.380,00·8 anos.

Ref. 1453 - Nova Brasília -. cl 260m2 - cl piscina - 3 dorm.
+ 1 suile - RS 105.000,00
Ref. 1455· Tifa Schuber - cl 100m'· 1 suíle + 2 darm. - RS
16.000,00
Ref. 1472· Jguá Esquerdo - cl 141m'· 3 dorrn. - RS
35.000,00 + tinane. CEF - 8 anos - RS 225,00 - (S.D. RS
14,800,00),
Ref. 1474· Centro - c/268m'· 1 suite + 2 dorm .. RS
150.000,00
Ref. 1489 - Czerniewicz - eIl 04mL 2 dorrn. - terreno cl
596m' . RS 35.000,00
Ref. 1491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - c/70m2 (em
construção) - 3 dorm. - R$ 13.000,00
Ref. 1494 - W. Rau - x/141 ,39m2. suíte + 2 darm. - RS
,0.000,00
Ret.1496 - Rio Molha -1 casa c/SOm2+ 1 casa c/63m2
- terreno cl 45.333m' - RS 58.000,00
Ref.1497 - Vila Rau·<;/ 100m' - 1 suíte. 2 dorrn, - RS
9.000,00 + finane. HSBC· RS 374,00·20 anos

Ref. 1505· Centro- c/260m' - suíte + 3 dorm. RS 83.000,00
Ref. 1513- Jguá Esquerdo - C/209m'- 5 dorrn .. 2 bwc, dep ';

emprego cl bwc - RS 20.000,00 + financ. RS 311 ,00 - 12 anos
Ref. 1522 . Czerniewicz - c/203,92m2. 2 suítes- 2 dorm.
· RS 140.000,00
Re1.1524· Vila Nova - c/221m'· 5dorm. - 2 bwc- RS65.ooo,OO
Rei. 1531- Amizade - C/160m'- suile+ 2 dorm. - RS 95.000,00
Ref.1543· Vila Lenzi - e/50m'- a dorm. - R$11.000,00+
finane.
Ref. 1544 - Vila Lalau - c/115m' - 3 dorm., lerreno cl 490m'
- RS 55.000,00
Ref. 1548 - Rua Joinville (lateral) - cl 98m' -Ierreno cl
525m' . RS 40.000,00
Ref. 1551 - Barra cl 58m' - Lia. Ouro Verde - RS 19.000,00
Ref.1554· Vila Lafau . cl 180m2. 5 darm., 3 bwe, terreno
cl 420m' - RS·55,000.00
Ref. 1556 ·lIha da Rgueira - C/90m'· 3 dorm.. RS 25.000,00
Ref. 1563· Vila Nova- c/140m2. suíte + 2 dorm.. RS 75.000,00
Ref. 1566· Centenério . sobrado cl 350m2 • suíte + 2 dorm.
- R$ 100.000,00
Ref. 1580 - São Luiz cl 100m' - 3 dorm. - RS 30.000,00
Ref. 1587 - Vila Lenzi c/149m'· suíte + 2 dorm. - RS 50.000,00
Ref. 1592· Ilha da Figueira· cl 112mL 3 darm., 2 bwc,
lerreno cl 400m', Lia, Bruns - RS 59.000,00
Ref. 1593· Vila Rau· c/221m2. 4 dorrn., terreno cl 560m2,
gar. p/4 carros - RS 50.000,00
Ref. 1594· Amizade c/120m2. suíte + 2 dorm. - terreno c/
385m' - RS 58.000,00
Ref. 1596 . Vila Nova c/98m2. suite-s- 2 darm .. terreno cl
481,50m' - RS 60.000,00
Rei. 1602· Jguá Esquerdo cl 125.50m' - 2 dorm, - RS
38.000,00
Ref. 1608 - Czerniewicz d 196m2- suíte dhidro + 2 dorm.,
2 bwe - RS 25.000,00 + finane.
Ref.1609 - Barra· sobrado cl 160m2 - suíte + 2 darm
terreno cl 600m' . RS 58.000,00
Ref.1610· Nereu Ramos·d 110m2• 3dorm. +casamista
cl 42m' - RS 30.000,00
Ref. 1612 - Jguá Esquerdo cl 80m2 - 3 dorrn., terreno c/
352,50m' - RS 28.000,00 + finane. RS 220,00 p/m
Ref. 1613 - Amizade - c/122m2 - 4 darm. - 2 bwe - RS
48.000,00
Rei. 1617 - Barra- e/64m' - 3 darm. RS·14.000.00 + 18x
de RS 204.00 plm
Ref. 1621 - Vila Nova - sobrado cl 239, 12m2 - suíte d hidra,
closet + 2 darm., 2 bwe - RS 220.000,00 semi-mobiliado
Ref. 1623· Vila Rau - sobrado cl 162m' - 4 dorm. 2 owc- RS
58.000,00
Ref. 1628· Lia. Santo Antonio- c/50m'· 2 dorm, lerreno cl
618m'- RS15.000,00
Ref. 1629 - Amizade- d 178,70m2 - suíte + 2 darm. - terreno

420m' - R$ 90.000,00

·1J'·!"it;·mI13;ttl';1WI.11Ii;t.�..
Ref. 3023 - Estrada Garibaldi - chácara cl 184,800m2 -

casa alv. - água corrente - pastagem - rancho - a 13km do

centro . RS 75.000,00
Ref. 5015 - Sala comi c/ atme - Centro· Ed. Chiodini·

Calçadão - RS 28.000,00
Rei. 5017 . Sala comi c/29m'· Vila Nova· Cond. Ed.

Alberto Marangoni - RS 12.000,00
Ref. 5018 - Sala comi cl67m' - Cenlro - Ed. Gardênia - RS

35.000,00
'

Ref. 5019 - Sala comi c/160m2 - Centro- terreno e/l.40Q2
- RS 85.000,00
Ref. 7010 - Galpão alv, cl 144m2 - semi acabado - Nereu

Ramos - RS15.000,00

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

PRAIASEOUTRASPRA AS:
Ref.1618· Praia de ltajuba . sobrado e/163.75m'·
5 dorrn. 2 bwe - R$ 51 ,000,00.
Ref. 2030 - d 288m2 - São Francisco do Sul- RS 6.500,00
Ref. 2163 - Enseada - cl 312.50m'- RS 7.000,00
Ref. 2185· Barra Velha· c/280m'· RS4.000,00 (pareeta)
Hef. 4140 - Ed. Caprisorrento· Praia Itapema - cl 50m2•

semi-mobiliado - RS 16,000,00

CASAMISTA
Ref. 1549- João Pessoa - c/116m' - 3 dorm, - RS 27,000,00
Ref. 1574 - Rio Molha- C/86m'· 2 dorrl).· RS1 0.000,00
Ref. 1585 - Czemiewiez - c/130m'- 3jJorm, - RS42.000,00
Ref. 1598 - Centro - c/84m' - 3 dorrn. - RS 40.000,00
Ref.1624 - Guaramirim - c/48m2 - 2 darm. - terreno cl
680m' - R$ 10.000.00 Cond. Aguas Claras - Vila Rau - c/701l'i - 2 dorm.

- R$12.000,00 + financ. 7 anos - R$ 215,00 plmlERRENOS
Ref. 2130 - C/1.940m' - Vila Lenzi - RS 90.000.00
Ref. 2147 - 7.80Sm2 - Centro - Próx. Kolhach - R$
195.000,00
Ref. 2150 . c/450m2 - Em frente ao Salão Amizade - RS
7.000 + 12 x RS 584,00
Rei. 2213 - e/450m'- Sehroeder 1- RS 5.000,00
Rei. 2214 - cl 562m' ·lIha da Figueira - RS 8.000,00
Ref. 2218 - cl 688.50m'· Lia. Sto. Amonto- RS 9.000,00
Ref. 2221 - cl 569.68m' - Centro - RS 25.000,00
Ref. 2224 - c/392m' - Lo!. Centenário- RS18.000,00
Ref. 2228 - d 500m2 - Nova Brasília - próx. Móveis Gomes
. RS 53.000,00
Ref. 2232 - e/450m'· Sehroeder· RS 3.000,00
Ref. 2237 - cl 439m'· LIa. Centenário· RS 7.000,00 +

financ. '

Ref. 2238 - cl 2,598,75m'- Três Rios do Sul - RS 25.000,00
Ref. 2242 - cl 471 ,96m'· Vila Nova - RS 25.000,00
Ref. 2246 - cl 465m' - Ilha da Figueira· l.to.Piazers I· RS
9.000,00
Ref. 2247 - e/604m' -Ilha da Figueira· RS15.000,00
Ref. 2248 - cl 2,475m' - Vila Lenzi - RS 17.000,00
Ref. 2250 - cl 319m' - Amteade- RS1 0.000,00
Ref. 2253 - cl 448m' . São Luis· Lia. Imperador . RS

10.000,00
Ref. 2257 - cl 3.500m2 - Barra - próx. Seminário - RS

125.000,00
Rei. 2260 - cl 816m'· Vila Nova - RS 55.000,00
Ref. 2268 . cl 900m2 - Centro, pronto para construir·
Sehroeder - RS12.000,00
Ref. 2273 - cl 343m2 - João Pessoa - Uo Itapocuzinho - RS
12.000,00
Ref. 2274 - c/355m2 - Jaraguá Esquerdo - c/ casa alv, até
laje - RS 17.000,00
Ret. 2275· d 576,36m2• Vila Lenzi - Loteamento Piermann
I . RS 20.000,00
Ref. 2277 - c/495m2 - Loteamento. Blumengarten
(Amizade) - RS 23.000,00
Ref. 2278 . Vila Rau cl 582m2 - Rua Erwino Menegotti . RS
25.000,00
Ref. 2280 - cl 311,42m' - Centro - RS 29.000,00
Ref. 2281 - Vila Rau - cl 516m'- RS 16.000,00
Ref, 2282 - cl 392m' - Amizade - RS 17.000,0.0
Ref. 2284 - cl 12,635m' - Corupá - RS 18.000,00
ReI. 2285 - cl 364.50m' - Llo. Sto. Antonio - RS 5.500,00
Ref.2286 - c/420m' - Vila Lenzi - RS 14.000,00

Jaraguá Esquerdo - cl 209m2 - 5 dorm., 3
bwc - R$ 20�000,00 + financ. R$ 311 ,00 plmLOCAÇÃO

APARTAMENTOS
Ret. A - 62 - Ed. Oâmarys - cl 110m2 - Czerniewiez - em

frente Posto Saúde, suíte + 2 darm. - AS 330,00
Ref. A - 66 . Ed. Florença - cl 117m' - Cenlro-Galçadão .

2 darm .. RS 350,00
Rei. A - 69 - Ed. Vila Nova - cl 90m' - 3 dorrn, - RS 330,00

CASAS
Ref. B· 68· Casa mista c/84m2 - Centro - R. Heleodoro

Borges - 3 darm. - RS 250,00
Ref. B - 71 - Casa alv, C/I 160m2 - Vila Lenzi - R. M�.
Umbelina da Silva - suíte + 2 dorm. - RS 360,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C ·6 - Centro Médico Odontológico - Centro - d 70m2'
. RS 380,00
Ref. C -18 - Sala comI. c/50m2• Centro- Rua Procópio
Gomes de Oliveira- R$ 330,00

APARTAMENTO Vende-se lanchonete. A.v. Getúlio Vargas, com
toda instalação e funcionamento por apenas
R$ 6.000,00 + 1 Ox de R$ 380,00 fixo

Ref. 4080 - Ed. Oâmarys - Czerniewicz - 1 suite + 1 dcrm.
- RS 40.000,00
Ref. 4098 - Ed. Verona - 1 suíte + 2 dorm. - Czerniewicz
e/1 03,95m'· RS 48.000,00

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

Fone: (047) 372-1594
CRECI612-J

VENDE

EDIFícIO MÔNACO: Apartamentos
com 1 e 2 dormitórios, localização

central, salão de festas com churrasqueira,
elevador. Entrega 2002, 20% de entrada -

saldo 48 meses.
. \

EDIFícIO MATHEDI II: Últimas Casa de alvenaria com 270m2, contendo 1 suíte
unidades com 3 quartos, sala, bwc, cozinha, mais 3 quartos, demais dependências, garagempara

lavanderia e garagem. Rua João 3 carros na Rua Antonio Tobias, terreno com

Planinscheck - Nova Brasilia. 300m;. Valor R$ 100.000,00, plenamente
Financiamento direto com a Construtora.

EDIFíCIO KLEIN: Apartamentos comi suíte, .

2 quartos, detnais dependências, churrasqueira
na sacada e coletiva, prontosparamorar.
Condições depagamentosfacilitadas e

diretamente com a construtora.

EDIFícIO CARLOS SPÉZIA:
Apartamento com Hêm', 3 quartos, demais
dependências, garagem, Rua João Picolli,

.

Apto. 201 - 2" andar. Preço de ocasião.
/

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

negociáveis

Excelente residencia central em alvenaria com

350m2 em terreno com 560m2, alto padrão, com
piscina. Aceita imóvel de menor valor.

R$ 260.000.00

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI N° 550-J

Qua barão do Qio branco, 553 - oala 1 - Jara8uá do oul

VENDA
CASA EM ALVENARIA

R. LEOPOLDO VELOSO, 58 -VILA LENZI
03 QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
VALOR R$ 47,000,00

CASA EM ALVENARIA

R. JOÃO BAPTISTA RUDOLF - AMIZADE
03 SUíTES E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
CONTÉM PISCINA
TERRENO COM 1.800,00M2

LOTES FINANCIADOS COM
PEQUENA ENTRADA E O
SALDO EM ATÉ 60 MESES.

IMÓVEL COMERCIAL

BAIRRO JARAGUÁ ESQUERDO - ÁREA
CONSTRUíDA DE 180,00 M2 - TERRENO _COM
725,00M2 - R$ 45.000,00

/

TERRENO,
LOCALIZADO NO BAIRRO VILA RAU
COM ÁREA DE 420,00 M2

R$ 14.500,00

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 nº 909 (próx. Angeloni). R$
50.0000,00 com possibilidade de

financ. Contato pelo telefone 371-9090

TERRENO PRÓX.
COND. AZALÉIAS

Vende-se, 17 x 26,20m com 497,63m2,
localizado na RuaAmabile Tecilla Pradi,
Jaraguá Esquerdo. R$ 15.500,00.
Contato pelo telefone 371-631 O

APARTAM ENTO 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
• Duas Vagas de garagens
• box para bicicletas e armários individuais na

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES
• Salões de festas/Jogos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de com.)
• Piscina térmica infantil

Sauna a vapor/seca
Churrasqueira coletiva

• Quadra poHesportiva e quiosque
• Circuito interno deN com câmara na

portária
• Iluminação 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:

Oxx47-371-8814P
CONSTRUÇÃO E PLAHEJAMENlO REPfTÁClOPESSOA,421-8ALA103-CENl'RO

JARAGUÁDOSUL-SC

Vende-se bicicleta Calai
Infantil até 7 anos aro 16,

em ótimo estado R$
75,00. Tratar: 9975-4646
ou 371-6846. com Moacir.

Vende-se bateira 4,5 mts.

Preço: 200,00 (nova).
Contato: 371-2117

Vendo urgente sobrado em

Guaramirim 200m2 +

Cola'bore com'

as entidades
beneficentes.

CP Comunidade
�..

• "7

VENDE-SE APTO. C/3 QUARTOS
Edifício Vitória Régia, localizado na Vila Lalau

.

(próximo à Marisol Malhas).
Apartamento com área de 11 t, 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

garagem com telefone'
terreno c/560m2, peças
amplas, 2 entradas

independentes 1 suíte, 1

quarto, 1 banheiro,
lavanderia, cozinha,
sala, sacadão. R$
15.000,00 + saldo cl

proprietário ou

imobiliária. Motivo:

viajem.
Tratar: 373-0283.

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

dependências

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

Rei. 072 - VIEIRAS· Casa mista com

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

Apartamentos
Financiados

Ótima
Localizâção!

Entrada + até 48 vezes

Certeza de Bons Negócios!
Creci 2066-J Rei. 073 - NEREU RAMOS· Ponto

Comercial com 170m2• próprio para
Lanchonete. com dependências
completas e estacionamento. na

Rua Luiz Sarti esquina com Rua
André Voltolini . RS 40.000.00

370-77'98
9975-1827
Rua 25 de Julho 703

" Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

Ref. 103 - BAEPENDI· Apartamento
com 100m2, com suite + 2 quartos.
banheiro. cozinha, sala. área de

serviço. na Rua Fritz Bartel. Edificio
Reinoldo Bartel- R$ 4.000 + financ.

Apartameto
Rei. 113 - VilA NOVA - Ap. c/68m',
2 qts .. Rua 25 de Julho· Residencial
Jardim das Mercedes.

Entrega: Outubro/2000. R$ 5.500.00
+ financiamento.

Horne-page:
www.prernierimoveis.com.br

Terrenos
ReI. 110 - Rio da luz, terreno cl 480m',
próximo Ceval RS 4.500 + linanc.

Rei 016 - AMIZADE· 13.000m2 na Rua
Roberto Ziemann - RS 150.000

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

R�I 007 - GUARAMIRIM - 368.9 m2 no

Loteamento Carolina . RS 5.000

Rei 074 - NEREU RAMOS - 65.000 m2
na Rua Luiz Sarti, com Bananal - RS
180.000

Rei on - NOVA BRASILlA - 392m2. na
Rua José Emmendorfer - RS 25.000

Ref.083 - PiÇARRAS· 23.639m2 (77 x

307m) na 8R-101 . RS 30.000

Rel.084 - PiÇARRAS - 350m2 no Jardim
Sereia - RS 5..000

Rei 004 - RIO CERRO - 1187m2 na Rua
.Pe.Aluisio Boening - RS 10.500

Rei 062 - VilA LENZI - 3814m2 na Rua
Marcelo Barbi - RS 65.000

Rei 112 - VilA RAU· Casa alvenaria cl
125m'. Terreno cl 495m'. na Rua Ana
Muller Enke - RS 55.000,00

Terrenos

Financiados

Pequena entrada + 60

prestações de

R$ 150,00

FINANCIE A COMPRA
DO SEU IMÓVEL

Dispomos do crédito
imobiliário do
Banco HSBC

Consulte-nos a

respeito de
outras opções!

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

GUARAMIRIM - SC

ir 373-0283

RANCHO
IMOVEIS

www.ranchoirnoveis.com.br

Cód. 636_- Casa de alvenaria com

103m2 na Rua João Planincheck -

bairro Nova Brasília com 4

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

Cód. 01- Casa de alvenaria com I

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

quartos. Terreno com 420m2•

R$SO.OOO,OO. (Estuda troca por
imóvel no centro).

Cód. 658 - Sala Comercial com

70,00m2 Confecção feminina
com estoque e equipamentos.
Rua Reinoldo Rau.

R$ 70.000,00

«

«

«

«

»

»

»
Cód. 633 - Casa de alvenaria com 250m2 na Rua Ana Zacko - Barra
do Rio Cerro, com 4 quartos. Terreno com aproximadamente 500m2.

R$75_000,00_ (Troca por apartamento com uma suíte, dois
quartos e garagem).

ÓTIMA OPORTUNIDADE
Cód. 634 - Dois

apartamentos com 100m2 e

3 quartos (cada um) na Rua
Adolfo Tribes, Vieiras.
Terreno com 42()m2.
R$ 70.000,00.

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

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

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

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

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

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

R$30.000,00.

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. 138 - Casa de alvenaria com 180m2 - Jardim São
Luiz - Jaraguá EsqUerdo - R$ 50.000,00.

Cód. 139 - Terreno c! 450m2 no loteamento Versailles III

por R$ 15.500,00

Cód. 1'40 - Casa de alvenaria com 160m2 - Terreno com

539m2 - Bairro Vila Rau - R$ 60.000.00.

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

R$60.000,00.

RANCHO IMÓVEIS - CRECI820-J
Rua Barão do Rio Branco, 411 - Centro

.

JARAGUÁ DO SUL - SC

w 371-8799
Cód. 631 - Casa de alvenaria com.
90m2 na Rua Francisco Greter -

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

260m2. R$ 18.000,00.

Casa de alvenaria com 157m2 com

3 quartos - Terreno com 450m2 -

Bairro Bàrra 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 7Bm2 - Terreno com 2.500m2 -

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

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

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

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

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

<'

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

IMÓVEL, CORRETOÉCOMOCORRETOR.

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

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI 1762-J

* Ref. 077- Casa alv.: 394m2, 4 suítes, 2 salas
em desnível, lavabo, sala de jantar, cozo sob

medida, área de serviço com armários, dep.
emp., 2 dispensas, churrasqueira C0111 lavabo,
piscina, 2 garagens, 4 sacadas, alar.me,
aquecedor solar, portão eletrônico - Vila Nova -

R$ 260.000,00 + financ.
'" Ref. 071 - Sobrado: 240m2, 1 suíte, 2 quartos,
2 salas, 2 bwc, copa, cozinha, área de serviço,

dispensa, churrasqueira, 2 garagens= Figueira
- R$ 85.000,00

*Ref. 034 - Sobrado: 1 suíte com hidro, 2 quartos,
wbc, sala tv, terraço, 2 salas, bwc, cozinha,
dispensa, áera de serviço, churrasqueira, 2
garagens- Czerniewic: • R$ 140.000,00

VENDE
• Ref. 027 - Casa alv.: 405m2, I suíte com hidro, 3 quartos, 2 bwc, lavabo em mármore, 3 salas,
sala estar, jantar, cozinha sob medida, dispensa, área de serviço, dep. emp., churrasqueira, 2
garagens, alarme, portão eletrônico, aquecedor solar. Terreno 1.2oom2 - Vila Nova
• Ref. 014 - Terreno: 5.000m2 - Barra - R$ 70.000,00
• Ref. 034 - Terreno: 376m2 - Centro - R$ 38.000,00
• Ref. 003 - Terreno: 808m2 - Vila Nova - R$16�000,00

ALUGA
• Casa alv.: 4 quartos, bwc, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem - Próx. prefeitura
- R$ 450,00
• Casa de madeira; 3 quartos, bwc, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem - Próx.

prefeitura - R$ 200,00

,

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO
N

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

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

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

torno garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através

do fone 900-3000 todos os dias inclusive sábados, dorningos 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

Compro
apartamento

com3

quartos

(central) nas
Ruas Reinaldo

Rau e laterais,

Mal. Deodoro

laterais, pago
a vista

R$45.000,00.

Tratarpelo
telefone

276-0091

Vende-se

casa com

156m2em

alvenaria no

Jaraguá
Esquerdo.
Tratarpelo
telefone

370-8515.

Loteamento

Sampierono
valorde

R$35.000,OO
+ parcelas de

financiamento
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(;iil.lmobiliária Jardim

� Jaraguá Ltda.CRECIN'572-J
OFERTA DA SEMANA

VENDAS
) 01 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO EM ALVENARIA cl 240m2,
cl 1 suíte + 4 quartos, sala, cozinha, 2 bwcs, galpão pl oficina - R$
75.000,00
) 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA cl 1 suíte + 2 quartos, 2
salas, garagem p/2 carros, churrasqueira e piscina - R$ 60.000,00
) 03 -SÃO LUIS GONZAGA - CASA EM ALVENARIA - cl 138m2-
terreno cl 500m2 - R$ 55.000,00 - Próx. Arroz Urbano
) 04 - CENTENÁRIO - CASA MISTA - cl 100m2 - R$ 28.000,00 ou R$
5.000,00 (entrada) + parcelamento - próx. Zanotti
) 04 - VILA NOVA - ED. AMARILIS - Apartamento, 1 suíte, c/2 dorm.,
churrasqueira, sacada - cl 145m2 - R$ 72.000,00
) 05 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO - c/2 qtos + dep. - R$ 20.000,00
+ fino - próx. colégio Alberto Bauer
) 06 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO cl 3 quartos + dep.
- R$ 47.000,00 oU cl 2 quartos R$ 43.000,00
) 07 - CENTRO - ED. SCHIOCHET - suíte + 2 quartos + dep. cl piscina
- R$ 75.000,00
) 08 - BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$
145.000,00 - R$ 40.000,00 e outros R$ 32.000,00
) 09 -JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2 - Loteamento

Campo Sampiero - R$ 22.000,00
) 10- ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO cl 500m2 - próx. CoI. Marcelino
Gonçalves - R$ 16.000,00
) 11 - AMIZADE - LOT. VERSAILHES cl 420m2 - R$13.000,00
) 12 - JARAGUÁ ESqUERDO - TERRENOS cl 360m2 - próx. Clube
Acaraí - R$ 15.000,00

LOCAÇÃO
01 - CENTRO - Apto. Ed. Vaira - 1 dorrn, cl garagem - R$ 230,00

) 02 - BARRA DO RIO CERRO - APTO. - LOT. PAPP (Dois) - 2 dorm. cl

garagem - R$ 250,00
) 03- CENTRO - APTO - ED. KARINE - 3 dorm.,2 BWCS cl garagem - R$
380,00
) 04 - CENTRO - APTO - ED. SAVI- 1 suíte + 1 dorm. - cl garagem - R$
270,00 .

) 05 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 dorm. cl garagem - R$
350,00
) 06 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suíte + 2 dorm. + dep. - R$
500,00
) 07 - CENTRO - APTO ED. TRIBESS - 2 dorm., si garagem - R$ 250,00
) 08 - CENTRO - ED. ASTER - 2 dorm. + 2 bwcs cl garagem - R$ 300,0
) 09 - CENTRO - APTO ED. HASS - 3 dorrn., cl garagem - R$ 350,00
) 10- CENTENÁRIO - APTO - FundosWeg 11-1 dorm., cl garagem - R$
200,00
) 11 - VILA RAU - CASA ALVENARIA - PRÓX. FERJ - 3 dorm. + 2 bwcs
- cl garagem - R$ 270,00
) 12 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl
estacionamento - R$ 800,00
) 13 - CENTRO - CASA MISTA - Próx. Unimed - 3 dorm., si garagem - R$
330,00
) 14 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO - próx. Bompani - 3 dorm., +
2 bwcs cl garagem - R$ 280,00
) 15 - VILA LALAU - apto. - PRÓX. LÍDER CLUB - 2 dorrn., com garagem
- R$250,00

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

Já notou que só é lerncrodo

quelín é V�S ?
.

ANUNCIE
370-7919 370-7944

I

I TERRENO de 2.400m2 (6�=�O bairro Jaraguá Esquerdo I- R$ 30.000.00 .

TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch
TERRENO com 1.540m2 - Rua Amazonas - Próx. Seal' - R$
100.000,00

I
Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

IAmizade - R$ i 0.000,00
.

TERRENO com 1.000m2 - Rua João Carlos Stein - Próx.
Juventus
TERRENO com 337,50m2 - Sito a Rua José Theodoro Ribeiro
- Ilha da Figueira - R$ 12.500,00
TERRENO com 420m2 - No loteamento Fredolino Martins -

Próx. Ponto de Onibus - R$ 12.000,00

I
TERRENO Condomínio Azaléias, com 620,00m2 �

R$I27.000,00
TERRENO cl 476m2 - Loteamento Ana Paula II - Lote n° 151
- R$ 12.500,00

LOTEAMENTOS FINANCIAMENTO
PRÓPRIO ENTRADA + 50 MESES

I
RESIDENCIAL FIRENSE

OUROVERDE
CIRILO ZANGHEUNI
CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIO FECHADO FLAMBOYANT

Informativo
Imobil iário
AIJS

Calendário 2000

A associação das Imobiliárias de

Jaraguá - AUS, está elaborando um

calendário de trabalhos e eventos para
o ano 2000, a ser divulgado
oportunamen te.

Os trabalhos serão divididos nas

seguintes categorias:

- Reuniões mensais da diretoria,
sendo dez, nos meses de fevereiro a

dezembro.

- Reuniões de treinamento e de

bates, abrangendo as áreas de vendas,
locações e legislação, etc.

A prioridade a ser dada pela atual
diretoria neste ano, será informar e

treinar o corretor, para estar preparado
para novos desafios.

O cliente está cada vez mais exigente
e informado, precisamos acompanhar
esta nova realidade,

VARIG RIO-SUL NORDESTE
CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS
Entrega expressa

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

BELO HORIZONTE - MG / BRASíLIA - DF
RIO DE-JANEIRO - RJ / SÃO PAULO - SP

PORTO ALEGRE -. RS

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

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

CASAS

I
CÁSA DE ALVENARIA com 89m2 - Sito a Rua Horácio

IPradi - Jguá Esquerdo - R.$ 30.000,00'
CASA DE MADEIRA com 6651112 - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 22.000,00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tifa Martins -

Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000,00
CASA DE ALVENARIA com90m2 - Rua João Franzner-
R$ 25.000,00

II
CASA DE ALVENARIA com 44m2 - Ouro Verde - Lote n°

93 - R$ 19.000,00
CASA DE ALVENARIA com 60m2 - Sito a Rua José
Narloch - lote 121 - R$ 23.000,00 •

CASA DE ALVENARIA com 96m2 - Lote n° 159 - Ana
Paula III - R$ 25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FONES/FAX (047) 275-2990
- 275-2920
- 275-2777

Parecer Comercial
Vende - Administra

• Compra - Aluga

oveM�d€a6Mliw�
CASAS

* Casa de alvenaria na Rua Victor Viotkwski. com '

3 qtos, copa, cozinha, lavanderia, garagem - R$
35.000,00 - nego aceita imóvel em Piçarras e ltajuba.
* Casa de alvenaria na Rua Beijamin A. Barbi .,

Ana Paula II, com 5· qtos, sala, copa, cozinha; 2
banheiro, 'lavanderia, garagem, bar de 40,00m2 - R$

, 35.000,00 a combinar.
* Casa de alvenaria na Rua João Franzner, com

92m2, com 3 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem pl 2 carros, toda murada - R$
45.000,00 - nego
* 2 Casa de madeira no lot. Manfrini ' Jaraguá
Esquerdo, R$ 20.000,00 - nego aceita-se carro até
R$ 10.000,00.
* Casa de alv. na Rua Avelino Floriano de Borba
de 143,00m2 - Ilha da Figueira - com 3 qtos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, garagem p/ 2 carros,
varanda'- R$ 54.000,00 - nego aceita carro, casa de
menor valor.
* Casa mista de 96.00m2, no lot. Miranda, com 3
qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem toda
de pisb - R$ 20.000,00 nego - aceita-se imóvel na

Barra, Ilha da Figueira, Rio Molha.
* Casa de alv. próximo ao Salão 25 de Julho, na

Barra, com I suíte, 2 qtos. sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem - R$ 23.500,00.
* Casa de alv. na Rua Elisa W. Maas, com 2 quar
tos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem -

R$ 16.000,00 - nego
* Casa mista na Barra, com 2 qtos, sala, coinha,
banheiro, lavanderia e garagem - toda muada - R$
16.000,00 - nego
* Casa de alv.. 2 piso, próx. ao PMJS, co� 250,00m2,

sendo parte superior I suíte, 3 qtos, banheiro, 3
salas, cozinha, churrasqueira, área d e festa, 2
sacadas, parte térrea: com I qto, banheiro, lavanderia,
garagem pl 3 carros, piscina, portão eletrónico - R$
110.000,00
* Casas de madeira no Rio !'tolha, com 3 qtos. sala,
cozinha, banheiro, garagem - R$ 11.000,00 - nego
aceita carro

"Casa de alv. na Rua Antonio C. Ferreira >

Centro, com 1 suíte com closet. 2 qtos. com
• banheiro, sala; copa com lareira, banheiro so'

cial. cozinha, lavanderia, dispensa, garagem p/
2 carros, área 'pl festa, varanda, murada,
fundamento pl 2 pisos, tubulação de água e gás

�d.e cobre - R$ 130,000,00 - neg" garagem - R$
ir 11.000,00 ' nego aceita carro

CHÁCARAS
* Chácara em Corupá sem benfeitorias, tudo

capoeira, com' água, 2.000,00m2 planos, restante
favorável, com 3B.000,00m2 - R$ 9.000,00 nego aceita

gado, porco.

TERRENOS
* No Condomínio Azaléias, com ·1.060,00m2 - R$
35.000,00 - nego aceita entrada de R$ 5.000,00 + R$
1.000,00 cl juros de poupança.

LOCAÇÃO
* Rua Leopoldo Manke, com 1 quarto, sala, cozinha,

banheiro, área -de serviço - R$ IBO,OO
* Rua Alberto Wagner, com 2 qtos. sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem, sacada, R$ 230,00
* Rua Angelo Schiochet, com 'I qto, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço, 2 vagas na garagem, salão
de festas - R$ 250,00
* Rua Domingos R. da Nova ' Edif. Jacó
Emmendoerfer, com 2 qtos. sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, garagem - R$ 320,00
* Rua José T. Ribeiro, com 3 qtos, sala, cozinha,
área de serviço, sacada, banheiro, R$ 330;00 - nego
* Rua Reinoldo Rau, corri 2 qtos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço, garagem - novo - R$ 350,00

CASAS·
* Casa de Alv. na Rua José Emmendoerfer, com 3

qtos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem,
toda murada, R$ 400,00
* Casa de alv. na Rua Ernesto Schutz, com 4 qtos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem -

R$ 250,00
* Casa de' madeira defronte ao Cal. Cristina
MarcaUo, com 2 qtos, sala, cozinha, lavanderia,
garagem - R$ lBO,OO

KITINETE
* Na Vila Nova com I qt,. sala, cozin ha, banheiro,
lavanderia - R$ IBO,OO

SALA COMERCIAL
* Defronte ao Fórum, R$ 250,00

Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
Terreno com 3.600m2

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
* Portãoe Porteiro Eletrônicos
* Revestimento Externo em Pastilhas
*

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

*

Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA0 MAR

VENDAS
Construção em forma de 'condomínio
Parcelas mensais a partir de RS t ,066,8. (corrigido pelo CUB Jan/2000)

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

81nJAÇA.O

m�lWIw.a'
Oxx47-371-8814

ampreendtmentcs RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA1 03'- CENTRO
Imoblll"'o,Ltd.. JARAGUÁ DO SUL - SCCREC11873-J

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 arimar@netuno,com,br

,

TERRENOS
• 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 750m' - R$ 25.000,00 negociável.
• Rua Pastor Albert Schneider (fundos verdureira MASS) - lotes 13x35 - R$ 15.000,00 negociável.

CASAS
• ANA PAULA I - Rua José' Narloch (asfalto) - Terreno 700m' (todo murado) Edificado com casa de
alvenaria de 265m', 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 60m' (pronto para instalação de indústria elou comércio) - R$ 75.000,00 (negociável e

aceita imóveis de menor valor como parte do pagamento). _

• NOVA BRASILlA - Rua João Planinschek - TERRENO: 1.036m' - EDIFICAÇOES: 2 PISOS: -

TÉRREO: sala comercial 90m', garagem para 2 carros, banheiro e churrasqueira - 2 PISO: Apartamento
de 146m', com 3 quartos, 2 banheiros, dep. para empregada, copa, cozinha ampla, dispensa e

lavanderia com 2 sacadas, ANEXO: 1. 1 - construção em alvenaria de 140m', 1 sala de 80m'

(escritório). ANEXO 2 - construção em alvenaria de 70m', com refeitorio, garagem, churrasqueira e

banheiro (próxpio para instalação. de indústria elou comércio) - R$ 230.000,00 (negociável, aceita
imóveis de menor valor como parte do pagamento).

SiTIOS
RIO DA LUZ - A 8 km da CEVAL - Terreno com 127.500m', com muita água, pastagem, e casa mista
, R$ 45.000,00 (negociável)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

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

"TEMOS OClTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

�.......................•
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CRECI Nº 1589 J

Barra Sul
Imóveis

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

TERRENOS
1 - Terreno cl 378.00m', Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre - RS 15.000,00
2' - Terreno cl 608,00m' - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - RS 18.000,00
3 - Terreno cl 4.756,00m' (122,00 x 39,00), na Ruà Abramo Pradi, na Barra - RS 45.000,00 (R$
20.000,00 de entrada + saldo a combinar)
4 - Terreno cl 383,63m', rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - RS 12.000,00 (negociável)
5 - Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 RS 2.000,00. entrada e saldo em

50x - Total RS 12.000,00
6 - Terreno cl 303,80m' (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - RS
10.000,00 (RS 5.000,00 de entrada + saldo em até 6 x)
7 - Terreno cl 510,00m' - Residencial Imperador, Bairro São Luis - RS 15.000,00
8 - Terreno cl 26.125,00m' (50x522,50) - rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins - RS 50.000,00
- aceita parcelamento

.

9 - Terreno cl 350,00m', cl fundamento e projeto pl residência, Lot. Satter, na Barra - R$ 12.500,00

SíTIOS
1 - Terreno cl 11 0.400,00m', Tifa Aurora - Rio Cerro II - RS 30.000,00
2 - Sítio cl 11.265,00m' edificado com' um galpão de madeira com 140,00m', moinho com roda

d'água, localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 3 km - RS 18.000,00
- aceita contra proposta,

CASAS
1 - Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma cl 60,00m' semi-acabada, terreno cl

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

paqarnentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - RS 130.000,00
- Negociável

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl 34,62m', Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 200,00
2 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 300,00
3 - Apartamento cl 2 quartos e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1223 -. R$ 225,00
4 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, na Barra
, R$ 320,00

'

5 -'Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Girolla, na Barra
- R$ 270,00
6 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880, na Barra
- R$ 250,00
7 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, 201, na Barra
- R$ 230,00
8 - Apartamento c/2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Paslor A, Schneider, 1187, -

R$ 220,00 '

9 .-
. .Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercílio Bertoldi, s/nº, na Barra

- R$ 200,000
10 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$
350,00
11 - Casa de alvenaria cl 1 quarto e demals dependências, Rua Padre Aluísio Boeing, s/n", na Barra
- R$ 110,00
12 - Casa de alvenaria cl 2 quartos e demais dependências, Rua Ribeirão Grande da Luz, 1523 -

RS 150,00
13 - Casa mista cl 3 quartos, garagem e demais dependências. Rua B. lot. Lindonor Miranda,
Jaraguá 99 - R$ 200,00
14 - Casa de Alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua 564, s/nº - R$ 220,00
15 - Casa de Alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua José Rasá, s/nº - R$
300,00
16 - Casa de Alvenaria cl 4 quartos, mobiliado. garagem e demais dependênçias, Rua Frida Piske,
na Barra - R$ 330,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

Casa alvo 170m2, lote com337m2 (escriturada), práx.
Salão Vitória (ilha da Figueira) R$ 33.000,00 -

aceita troca aBS: 3 quartos, sendo 1 suíte com
bauheira de hidromassagem

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

CASAS

Sobrado em alvo com +-

18()m2, lote com 492m2,
práx. Escola Holando M.

Gonçalves - Ilha da

Figueira. R$ 18.000,00 +

[intuiciamento C.E.F.
(aceita lote ou carro)•

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

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

Fone (047) 371-2507

CORREIO DO POVO 370-7919
,

Vende-se terreno no lot.

Versailles (Amizade) 450m2•
Valor R$ 20.000,00.

Tratar pelo telefone 371�3724.

Vende-se casa mista, bairro João
Pessoa (ótimo local), preço
R$14.500,00 (aceita carro).
Tratar pelo telefone 371-3724.

'Vende-se título do Acaraí, preço
a combinar. Tratar após as 18
horas pelo telefone 371-0712.

Vende-se máquina Costura Zig
zag (nova), a combinar.

Tratar após as 18 horas pelo
telefone 371-0712.

Vende-se móveis
e expositores usados

para loja de confecções.
Tratar: 371-5512

Vende-sefreezer 180 litrospor
200 reais. Balança Filizola 15kg

e meio por R$ 400,00.
Tratar:9101-5807 clAri.

Vende-se telefone prefixo 371.

Tratar: 372-1142

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
VENDE

Fone 371-2357
• Ref. 146 -

VIEIRA - Casa

• Ref. 144 -

SCHROEDER -

Casa alv., 120m2,
2 suítes + sala

qtos, 3 banh.,
churrasqueira.
Rua Gustavo

Lessmann

R$ 45.000,00

FIGUEIRA -

Casa alv., 76m2,
3 qtos, sala. cOZ.,

banheiro. Rua
Avelino Floriano

de Borba

R$ 17.000,00
negociáveis

CASAS
137 - FIGUEIRA - mista com 150m2, + casa alv. 42m', rua José T. Ribeiro
139 - RAU - alvenaria com 72m2, + 2 quitinetes, rua João da Cruz e Souza ...

142 - VILA NOVA - alvenaria com 120m2, 3 quartos. rua Eugênio Piaz, 177

.... R$ 65.000,00
. R$ 30.000,00

.... R$ 35.000.00

TERRENOS
224 - AMIZADE - Terreno com 450m' - Rua Ralf A. Bai lock, Lot. Versailles.. .. .... R$
225 - EST. NOVA - Terreno com 390m', esquina próximo Faculdade.. R$

• 228 - FIGUEI'RA - Terreno com 500m2, 'Rua José Theodoro Ribeiro /. R$
229 - ESTR. NOVA - Terreno com 341m2, Rua Urubici. Entrada R$ 2.500,00 + 30x R$
232 - RAU - Terreno com 596m2• rua Bertoldo Hort. R$

14.000.00
12.000,00
20.000,00

250,00
11.500,00

CHÃC.t\RAS
307 - JACU AÇU - Área 67.500m2, casa. galpão, lagoa, pastagem, 3km do asfalto
310 - NEREU RAMOS - Área 142.000m2, áçua nascente, 18.000 pés de banana

LOCAÇÃO
FIGUEIRA - Apto 2 quartos. sala, cozinha, banheiro, garagem
RAU - Casa 1 quarto, sala, cozinha. banheiro ..

R$ 30.000.00
R$ 38.000,00

R$
.. R$

300,00
135,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PQOCLAMA8 DE CA8AMENTO
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° 22.595 de 31-01-2000
FABIO LUÍS ßRÜCK E ANDRESSA DALSASSO

Ele, brasileiro, solteiro, operador comercial, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Giardini Lenzi,
173, Água Verde, nesta cidade, filho de Leopoldo José Brück e de Maria Adelia Brück.

Ela; brasileira, solteira, do lar, natural de Blumenau, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Domingos Rosa, Ilha
da Figueira, nesta cidade, filha de Idelfonso Dalsasso e de Lorena Schuster Dalsasso.

EDITAL n° 22.596 de 01-02-2000

Cópia recebida do Cartório de Schroeder, neste Estado
KLAUS EDUARDO DORTE EMARILENEOECHSLER

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Itapetininga, São Paulo, domiciliado e residente na Rua 25 de Julho, 1.520,
nesta cidade, filho de Antonio Dorte Filho e de Francisca Rosa Prestes.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, natural de Maripá, Paraná, domiciliada e residente na Rua da Canela,
Schroeder, neste Estado, filha de Rein�ldo Oechsler e de Milda Oechsler.

EDITAL n° 22.598 de 01-02-2000
FAUSTO LUIZ DOMINGUES E JOSÉLIA ATANAZIO

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, domiciliado e residente na Rua
Afonso BarteI, 2,'55, casa I, Baependi, nesta cidade, filho de Waldir Martins Domingues e Isaura Gonzaga Santiago
Domingues.
Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Afonso BarteI, 255, casa
I, Baependi, nesta cidade, filha de José Atanazio tf'Florinda Maninelli Atanazio.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandci passar o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias. \

.
'

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA DOS

SEGUINTESPROFISSIONAIS

- VENDEDOR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
- PADEIRO

- CONTADOR

-JATEADOR(CORUPÁ)
- AUXILIAR DE CUSTOS (COM EXPERIÊNCIA)

- TORNEIRO MECÂNICO

- PROMOTOR DE VENDAS (CERÂMICA)

- BOBINADOR DE MOTORES

- TALHADOR PARA ESTOFARIA

- TRABALHADOR AGRÍCOLA ,

Rua Jorge CzernieW'ic�, 1245 - Fundos - C'x; Postal 200 .: 89�255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091

hum�na@humana.com.br W'W'W'.humana.com .br

Declaração
Declaramos a quem interessar possa, aos Bancos e à praça
em geral que, por lamentável desencontro de ordens veio a

ocorrer o indevido apontamento em cartório de um título, o
qual foi indevidamente emitido contra a empresa TDL Veículos
e Acessórios Ltda., estabelecida nesta cidade à rua Bernardo

Dornbusch, 800. Por ser verdade, firmamos o presente.
Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 2000
RBG Com. Metais Ltda.
João Carlos Venturelli - Coord. Administrativo

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá
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 contra:

Adriana Barreto Borges - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 244 - Nesta;
Alfredo Ersching - Estrada Garibaldi, sinO - Nesta;
Amarildo Tomazelli - ME -�. 03 de Outubro, sin° - Schroeder

André Lucio Blaessing - R. Presidente Costa e Silva, sinO - Nesta;
Anna Elize Cabral Orthmann (Dom Cabral) - R. Procópio Gomes,
1277, Centro-Nesta;
Caneli Cimardi - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, Apto 301 - Nesta;
Cibertronic Manut. e Aut. Industrial - R. Erwino Menegotti
10,sI01-Nesta;
Deisi Marguid Muller - R. 857, sinO, Estrada Rio da Luz - Nesta;
Delmax Papelão e Embalagens LT - R. Frederico Ramthum,
j 9640 - Nesta;
Distribuidora Mathias Ltda. - ME - Estrada Rio Cerro 1, sin°,
Rio Cerro - Nesta;
Elias Eduardo da Silva - R. João Januário Ayroso, 1005 -Nesta;
Elias Eduardo da Silva - R. João Januário Ayroso, 1005 - Nesta;
Elias Eduardo da Silva - R. João Januário Ayroso, 1005 - Nesta;
Elias Eduardo da Silva - R. João Januário Ayroso, 1005 - Nesta;
Elias Eduardo da Silva- R. João Januário Ayroso, 1005 -Nesta;
Elias Eduardo da Silva - R. João Januário Ayroso, 1005 - Nesta;
Elias Eduardo da Silva - R. João Januário Ayroso, 1005 - Nesta;
Elinor Eiert - ME - R. Carlos Eggert, sinO, Vila Lalau - Nesta;
Esmar Transportes Ltda. - R. Francisco Veri, 200 - Nesta;
JFComércio Ind. Art. Conf. Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 20 - Nesta;
Jaison do Amaral- R. Antonio Ribeiro, sin° - Nesta;
Joacir Antonio Martim - R. 718, lat. pt 04, px Soco Estrela-Nesta;
Joalheria Gabriel Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 26, sI OI, térreo,
sala O I - Nesta;
João Francisco deAlmeida - R. Rio de Janeiro, 87, Czerniewicz - Nesta;

Leopoldo Volpi - R. Barra do Rio Cerro I - Nesta;

Lucirnaq Terraplanagem Ltda. - R. Adolfo Fiedler, 100, Centro - Nesta;

Marcelino Carlos Gruner - R. Pastor Albert Schneider, 5550 - Nesta;

Mareio Bassani - ME - R. Olivio Domingos Brugnago, sin° - Nesta;

OdairZiener- R. Fidelis Stinghen, sin°, lote 222 - Centenário - Nesta;

Pedro Urbanski - R. Wolfgang Weege, sin° - Nesta;
Renova Indústria de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81,- Schroeder
Renova Indústria de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 8 j - Schroeder

Rosely Junckes - R. Elisabete Steileinbock, 68, Barra do Rio - Nesta;

Valdiney Machado - Estrada Garibaldi, km 20, Garibaldi - Nesta;
Verd. Mercearia Dimar Ltda. - BR-280 Rod. - Nesta;
Wilson Felix de Bezerra - Exp. Antonio Carlos Ferreira - Nesta;

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

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que.
os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78,
no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que
não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 2 de fevereiro de 2000.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



3. CORREIODOPOVO

o garotinho Atidereon Fischer esteve -+
de aniversário die 1/2- completou 3

aninhas. Ele é filho de Andreia Alves
e Mario Fischer

Guilherme��r------',--------,

Luiz Florisni

completa 3

aninhas

amanhã. A
festinha
será na

residência
dos pais.

Cumprimentos
das avós

Luiz Carlos e

Lúcia Decker
Florisni e

Maria

Heiller. e tia

Leile
Floriani

Klau
Jonathan
Anklan
aniversariou
no último
die 3/2.
Recebeu
os

parabéns
de seus

pais, Alido
e Merisete

Anklen, e

[emilieree

Katia Msre Anklan aniversaria die 1/3-
completando 11 anos. Recebe oe.perebéns

dos peis. Alidor e Merieete Anklen,
e familiares

CP CRIANÇA
+- Morgana Maria Katerski completou
5 anos die 2/2. Ela é filha das
nossas companheiros de trabalho,
Dionísio e Nerli Koteraki. A festinha
será na residência, die 6/� pere
amiguinhos e familiares. Parabéns!

A garotinha Bruna Junkes. filha de
Adriano e Tetisne Junkes. completa
4 anos amanhã. A festinha será na

Chopana Arweg; die 6/� pere ami

guinhos e iemilieres

Sábado, 5 de fevereiro de 2000

·-rnentoS
NaSC\J.�· .

.

19/1 - Janaina de Lima Fortes

19/1-Emily TailanaLaskoschi
19/1-JúliaMariaEwald
19/1 - Patrick Deretti
20/1 - AndressaMaria Viebrantz
21/1-Allan Fugel
21/1 - AlyssandraEdith Cagnini
21J1 - BeatrizGregolewitsch
21/1-TamaraFlaviaBellaver
22/1 - Bianca Volkmann
22/1 - FelipeWilliamReinert
22/1 - Luís HenriqueWeIter
24/1-Gian Carlos Arruda
22/1 - Rafaella Martini
24/1 - Gian Carlos Arruda
24/1 - Giane Caroline de Souza
24/1 - Guilherme Henrique daMaia
24/1 - Maria Júlia de Azevedo
24/1 - Rafaela de Camargo Demarchi
25/1 - Leonardo David Selzler
25/1 - Marcia Stenger
25/1 - Maria Eduarda Kassner
25/1 - Maria Eduarda Kassner
26/1-Edenilson Bachmann

27/1-AnaPaulaGutjahrStolf
28/1 - Lilian de Souza Cardoso
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Diene Cristina'Korarskl.;
�

aníversarlou no último dia 25/1.
Completou r 1 'anos.

Homenagem dos padrinhos
Dionísio e Nerli Kotarski

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança ", catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.
j

ESCOLAR
Marcos A. Póvoas

Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro I - Jaraguá do Sul- SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112

CLíNICA� Wecdá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATFlA

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

Convênios

UNIMED, ·UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,
SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mania de vender barato

BAEPENDI
A diretoria Social do Clube
Atlético Baependi, tendo à
'frente o dinâmico Elemar
"Kapa" Dierschnabel, prepa
ra o baile de Carnaval e pos
teriormente a Festa do Espí
rito Santo, uma das mais tra
dicionais do clube. O progra
ma com os eventos sociais
a serem cumpridos neste
ano já está pronto e será
repassado aos associados
através do jornal do azurra.

NO VELHO MUNDO
O empresário jaraguaense
Roberto Breithaupt, presi
dente da Federação das

Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catari
na, tem encontro marcado
com empresários alemães,
dias 14 e 15 de fevereiro,
na cidade de Dresden,

.

Alemanha. Vai tratar da

implantação de empresas
. alemãs na cidade e região,
representando sua entida
de, o governo do Estado e

o Município.

NOTRE
A Boate Notre reabre ofi
cialmente hoje com super
festa em uma noitada

inesquecível. Todas as

quintas-feiras têm agito
com o comando do DJ Mar
celo e elas entram na faixa,
e, a partir de agora, as noi
tadas de sábado também
embalarão a 'galera'. E para
os próximos dias, deve
pintar o primeiro grande
show do ano na Notre.

SHOPPING
O

. Shopping Center Brei
thaupt abre a temporada de

promoções e grandes atra
ções. A partir deste sába
do, música, entretenimen
to, exposições, além dos
cinemas e praça de ali

mentação, São atrações
garantidas para os clientes
do shopping. Para ornês
de março estão reservadas
novidades na praça de

alimentação.

Barra do Rio do Cerro
376-1603

I �"'TIPOS DE CARNES (;nclu;ndo javaH)

Fotos: Divulgação

Joice Cristine, filha deArlindo e -+

Nega Mathias, aniversariou dia 1 de
fevereiro e recebeu o carinho dos

familiares

Lizianna, filha de Eugênio e Joseane -+

Garcia, aniversariou dia 26 de janeiro.
Cumprimentos dos familiares e das

irmãs Dalianna e Fabianna

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Servimos: Almoço - de 3D a Domingo
Jantar - de 31<'1 a Sábado

Rua Walter Marquardt, i:1ifit78
Tel. 047 370-867�

+- Cibele Cristina Vai/atti é formanda
do curso de Terapia Ocupacionalpela
Associação Catarinense de Ensino

Foto Mathias

+- O guaramirense Jean Fábio Mantau
colou grau em Engenharia Civil pela
Universidade de Blumenau. A festa de
formatura aconteceu na noite de ontem,
no Teatro Carlos Gomes

i' Floricultura
Florisa

ii (047) 371-8146
ii (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

VESTIBULAR
A diretora do Colégio Divina
Providência, irmã Ana Beví-

.

laqua, comemorando com a

equipe de professores o alto
índice de aprovação em vest
bular de alunos do colégio.
Cerca de 83% dos alunos que
enfrentaram as provas obtlve
ram aprovação em diversos
cursos.

ANIVERSÁRIO
A Metalúrgica Lombardi está
comemorando o seu 30º ani
versário neste mês' de feverei
ro. Os irmãos Ivanir, Ismar e
Ivolnei Lombardi comemo
ram a data realizandoaConven

ção Nacional Olipê e lançando
novos produtos no mercado
brasileiro, através de seus cinco
mil pontos de vendas. A em

presa emprega, hoje, 230 fun
cionários e prima portecnologia
deponta.

COQUETEL
A Apevi - Associação das

Peqúenas Empresas do Vale
do Itapocu - convidando para
o lançamento da Expo 2000,
dia 10 de fevereiro, às 20h30,
no hall de eventos do Centro
Comercial Market Place. Au
toridades, empresários e con
vidados serão recepciona
dos pela diretoria da Apevi e
por Sueli Brandão promoto
ra de eventos, com coquetel.

FORMATURA
A jaraguaense Cibele Cristina
Vailatti é formanda do curso de

Terapia Ocupacional pela As�

sociação Catarinense de Ensi
no. A colação de grau será na

noite de hoje no Centreventos
Cau Hansen, e o baile de for
matura na Sociedade Harmo
nia Lyra, em Joinville.

Técnologia a serviço
da saúde.

Próx. ao Clube Atlético Baependi
Fone/Fax: (47) 371-7646

i \( I );J I)) 1
,

' / l/l..

r l � j

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Leandro Schmöckel Gonçalves, da equipe
aqui do CORREIO DO POVO, completou 18
anos na última quarta-feira (2).
Felicidades ao garotão!
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Dando seqüência à série
de festas nota 10, sempre
às segundas-feiras, o
Rancho Maria's, em
Balneário Camboriú,
reúne meninas (entrada
franca) e meninos para
mais umabig party, no
próximo dia 7, a partir
das 23 horas; com
animação das boas com
as bandas Bandit (palco
alternativo) e Portal da
Cor (palco principal).

-

��:���
"OS homens

juntam nuvens e

depois
queixam-se das

tempestades"
(De Maistre)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Shania Twain (Come on over),.
Los Hermanos, Rock, Brasil! e Blink - 182 (Enema of
the state). Principallançamento: Ataíde & Alexandre

(Laço aberto).

OS CAMPEÕES DO SÉCULO
Beatles, Garth Brooks, Barbara Streisand. Esses são,
respectivamente, o grupo, o cantor e a cantora que mais
venderam discos no século 20, de acordo com a RIAA,
associação das gravadoras americanas. Para a \ surpresa
de muitos, o álbum mais vendido foi Their Greatest hits,
dos Eagles. Lançado na década de 70, o disco vendeu 26
milhões de cópias, superando em 1 milhão de unidades o

bem-sucedido Thriller, de Michael Jackson. Detalhe: o
megassucesso "Hotel California" não faz parte do

repertório de Their Greatest hits, já que na época ainda
nem havia sido lançado. "Candle in the Wind 97", que
Elton John gravou em homenagem à princesa Diana,
superou em vendagem "White Christmas", de Bing
Crosby, e assumiu o posto de single de maior êxito do

século. Pra completar, Elvis Presley levou o título de
artista que mais ganhou discos de ouro e platina.
(Shopping Musie)

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 1699
Fone: 371c7847

Jaraguá do Sul- SC

DIREÇAO

RUé! Mal. Deodoro da � II'!!:I
Fonseca, 1452 V l:::::::::::iIFone/Fax: 372-3306 �

CADiJaraguá do Sul - SC �
O

DISQUE ENTREGA: 376-1496
.

Anexo fábrica de gelo

Rua Ângelo Rubini, 1110
Barra do Rio Cerro

Maior conteúdo aberto do Brasil

Mais de 130 cidades

Atendimento na sua região
\

Conexão fácil e rápida

O.ZAZ está dando
500 PCs para seus

assinantes. \

Se você é assinante do ZAZ, já está concorrendo.
Se ainda não é, ligue e assine.

Treinamento gratuito
Entrega do kit de acesse na sua casa

Suporte técnico 7 dias por semana

(hat, serviços, shopping, informação e notícias

terra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-Vestibular de Direito da Ferj acontece neste sábado, dia 5

Vestibular deDireito neste sábado
o vestibular do curso de
Direito do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul
(ÇESJSlFelj) acontece neste
sábado (dia 5 de fevereiro), a
partir das 8h30, no campus da
instituição. O concurso possui
7,62 candidatos para cada

uma das 40 vagas oferecidas
no primeiro semestre deste
ano. As aulas começam no dia

28 de fevereiro, no período
.>

matutino.

Atenção para o quadro
abaixo:
Local: dependências do

Pós-Graduação divulga cursos

para oprimeiro semestre de 2000
O Departamento de Pós

Graduação do CESJS

(Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul) divulgou
a relação dos cursos

previstos
para o primeiro semestre

deste ano.

Já estão confirmados os

mestrados em Ciência

Jurídica (convênio Univalil
Fel] - março), Engenharia
de Produção (convênio
UFSC/Felj - abril) e
Engenharia de Precisão

(convênioWeglUFSClFerj
- fevereiro).
Também estão sendo

preparados 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 (março),
Contabilidade Gerencial e

Controladoria (março),
Gestão Empresarial:
Excelência através da

Competência (abril),
Comportamento
Organizacional e Logística
de Recursos Humanos

(março), Engenharia
Econômica (março),
Marketing, Propaganda e

Vendas (março), Língua
Portuguesa (agosto),
Psicologia e Saúde Mental

(março), Educação
Matemática (abril) e
Planejamento, Execução e

Avaliação de Políticas e

Serviços Sociais: área
pública e privada (março).'

CESJSlFerj - Rua dos

Imigrantes, 500-BaÍlTO Rau

-JaraguádoSul-SC;
Data: 5 de fevereiro
de 2000;
Prova 1- 8h30 às 12 horas;
Prova 2 - 15 horas às
18h30.

continua com

vagas abertas

Os cqJ,isos de .E;ducação
tedoCESJS

P9-ta'
semestre deste ano

estarão com inscrições
abertas a partir do dia
15 de .. fevereiro. Os

cursosioferecidos estão

ligado�às áreas de

Relaçõ�§!FlUIl1anas,
,'m '" '::" )}"". ..'

Saúde,;fuformática,
"i

Artes e Línguas,.
.Maiores informações
podem ser obtidas pelo
telefone 371-0983.

Universidade Solidária:
estudantes fazem relatório

Os estudantes AnaCristina

Senff, Fausto Klug, Francis
leine Lopes, Giselle Kuhn,
Jackson de Oliveira, Leonice
Moser, Lindaura Taufenbach,
Luciane Martins, Luís César
Castro e Tarcísio Freiberg, que
estão realizando pesquisas
sócioeconômicas, organizan
do trabalhos de orientação e

prevenção às drogas, campa
nhas de vacinação, combate à

dengue e a aids, dentro do

ProgramaUniversidade Solidá
ria, confeccionaramum relató
rio referente aprimeira semana
de atividades no município
catarinense de Três Barras.

.

O relatório mostra que foi
feita uma pesquisa com 410
famílias residentes na comu

nidade São Cristóvão. De 25
a 28 de janeiro, o grupo de es-

tudantes levantou os principais
problemas que atingem os mo

radores da localidade e progra
mou um grande encontro para
este sábado (dia 5 de feve
reiro), a partir das 8 horas, na
própria comunidade.

Estão programadas as se

guintes oficinas:
Crianças
Higiene pessoal e corporal
Higiene bucal
Drogas
Meio ambiente

Recreação
Adultos

Doenças Sexualmente Trans
missíveis (DSn ehigierecorporel
Reurbanização e revitalização
do bairro

Noções básicas de primeiros
socorros

Trabalhos artesanais

Matrículas para Arquitetura e

Urbanismo e Tecnologia em
Mecânicajá têm data

A diretora de Registro e Controle Acadêmico, Mariza Pradi
Floriani Garcia, informa que as matrículas dos acadêmicos dos
cursos de Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia emMecânica,
para o primeiro semestre deste ano, serão feitas nos dias 15 e.lô
de fevereiro, das 9 às 11 horas e das 14 às 20 horas.

Ferj inaugura campus
em Barra Velha

A Ferj (Fundação Educa-campus já sediou, de julho a de

cional Regional Jaraguaense) - zembro de 1999 o curso Supe-
inaugurou esta semana, em

convênio com a Prefeitura de
Barra Velha, seu campus na
quelemunicípio. Localizado na
Avenida Governador Celso

Ramos, 200 - Centro, o novo

campus é composto por seis
salas de aula com capacidade
para 240 alunos, além de am-

. bientes para informática, corpo
docente, biblioteca, administra
ção, toilettes e zeladoria.

Segundo a diretora de Re

gistro e Controle Acadêmico,
MatizaPradi FlorianiGarcia, o

.

rior Seqüencial "Educação em
Ambientes de Aprendizagem
Cooperativa". "Estamos aguar
dando a aprovação do curso de

Pedagogia pelo Conselho Es

tadual de Educação para que
possamos programar o exame de

vestibularnaquela unidade".
A solenidade contou com a

presença do prefeito de Barra

Velha, João Luzia Duarte Ri
beiro, que enalteceu o trabalho
do ex-prefeito Orlando Nega
rollina criação do novo cam

pus da Ferj.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Promoção
Começa hoje, com apresentação do espetáculo "O velho lobo-do

mar", da Companhia de Bonecos, distribuição gratuita de chope e

apresentação da Banda Bavária, a primeira liquidação de verão do

Shopping Center Breithaupt. As lojas prometem descontos ,de até

50%. A promoção vai até o dia 19 de fevereiro.

Turistas
Desde o dia 1 de fevereiro, os turistas estrangeiros infratotes não deixam
Santa Catarina sem receber punição. A Secretaria de Segurança Pública,
o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), a Polícia Militar, o
Ciasc (Centro de Informática e Automação), o Besé (Banco do Estado

de Santa Catarina), a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal

estão agindo em conjunto para garantir a cobrança das multas de turistas
que cometam irregularidades dentro do Estado. Os que não recolherem
as multas nas agências do Besc, serão detidos na aduaneira, onde
funciona posto de recolhimento 24 horas.

Vestibular

Começa hoje, a partir das 8h30, o vestibular de Direito do CESJS/

Ferj (Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul), no campus da

instituição. Cerca de 300 candidatos disputam as 40 vagas para o

curso, que tem início das aulas marcado para o dia 28 de fevereiro.

Especialização
O Departamento de Pós-graduação do CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá 00 Sul) confirmou para março o início do curso

de Mestrado em Ciência Jurídica (convênio UnivalilFerj) e, para abril,
o Mestrado em Engenharia de Produção (convênio UFSClFerj).

IPfU
A Prefeitura de Jaraguá do Sul reiniciou ontem a redistribuição dos
carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), recolhidos
por problemas de erro de cálculo. Equipe faz plantão hoje no Pavilhão
A do Parque Municipal de Eventos, das 7h30 às 17h30, para
distribuição do tributo. Outros 15 funcionários foram designados
para entregar os carnês nos bairros.

CONVITE E AGRADECIMENTO

Missa do 7° dia em intenção a alma de

JÚLIOHINTZ
Familiares,parentes e amigos, convidam
a todos para a selebração que será

realizada na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz,
dia 5/2/2000, às 17h30.

E agradece ainda a todos que lhe enviaram flores,
coroas e o acompanharam até a sua última morada,
e um especial agradecimento a seu filho/neto pelo
seu carinho inigualável.

Inspeção do DNER levanta

pontos deteriorados daBR-280
Rodovia

precisa
derecape
imediato

Jaraguá doSul- Acompa
nhados do diretor da Residência
do DNER em Joinville, engenhei
ro João José Vieira, e do gerente
regional do primeiro Distrito do

DER, engenheiro Luiz César

Keufner, técnicos do DNER, en
caminhados de Brasília, inspecio
naram a BR-280, na quarta-feira.
Segundo a avaliação prévia, a ro
dovia precisa de recape imediato,
além de possuir pontos críticos,
como na serra que liga Corúpá a

São Bento do Sul, onde precisa
ser feito trabalho de limpeza e

construção de galerias de água.
Na serra, existe ainda um trecho

de desvio, improvisado com o

_ desmoronamento da rodovia, que
nunca foi pavimentado.

A avaliação dos técnicos, re
sultado de fotografias e anotações
sobre o estado da pista, vai se

já que se esperava o resultado do

processo de concessão, inviabi
lizada juridicamente.

A questão da duplicação, de
fendida por políticos locais, de

pende, conforme Keufner, da

aceitação do DNER em assumir
a rodovia e de análises de parâ
metros técnicos, como fluxo e ne

cessidade. "Nesse caso, ninguém
sabe se o próprio governo vai ex

piará-Ia ou se abrirá concessões",
conclui. (LiSANDREA COSTA)

Avaliação: Keufner (à direita) acompanhou técnicos do DNER

Educação admite
novos diretores

A SecretariaMunicipal de Edu
cação mantém abertas, até o dia
lOde fevereiro, as inscrições para
educadores que tenham vontade de
trabalhar como diretores de escola.
Há vagas na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Nilda Salai

Stählin, no Bairro Jaraguá Esquer
do, e naEscolaMunicipal deEnsino
Fundamental RibeirãoMolha.

O candidato deve apresentar
currículo e plano de ação para o

cargo à diretoria daAPl! (Associa-
, ção de Pais e Professores) da uni
dade escolar, que faz avaliação pré
via e encamiriha as propostas à
Secretaria de Educação. (LC)

tornar relatório de avaliação para
o processo de devolução da ro

dovia ao governo federal. "O
DNER pode ou não aceitar a ro
dovia de volta, o que estamos

informando agora é o estado em

que ela se encontra", explica
Vieira: A manutenção da estrada

é considerada barata - com ex

ceção dos pontos críticos, em

Corupá � e não foi feita pelo
DER porque a BR-280 não foi
incluída no orçamento do Estado,

Ensino Supletivo está com

inscrições abertas em Corupá
Corupá - o Centro de Edu

cação de Jovens e Adultos está re

cebendo, desde terça-feira, matrí
culas para os cursos supletivos de
1" e 2(1 Graus. O ensino supletivo
foi implantado em setembro do ano

passado no Município, contando
com aproximadamente 280 inscri
tos. Os cursas funcionam através

do sistemamodularizado e elimina

ção de disciplinas, com atividades
nos três períodos (manhã, tarde e

noite), facilitando a freqüência.
Os alunos deverão ter 15 anos

de idade completos para freqüen
tar o 1 o Grau e 18 anos no 2n Grau.

O candidato deverá pagar a taxa

de matrícula de R$ 10,00 e reco

lher o mesmo valor na mensalida
de. A secretária de Educação, Ber
nadete Hi Ibrecht, disse que não há
limite de vagas e que a intenção é

atender ao maior número de inte

ressados possível.
,Ela informou que o curso de

2° Grau começou a funcionar em

setembro, quando o ensino suple
tivo foi ativado, e que as aulas fo
ram reiniciadas no dia 17 de ja
neiro. O início de atividades no 10

Grau será na segunda quinzena do
próximo mês de fevereiro, quan
do voltam as aulas do ensino da
rede estadual. (MILTON RAASCH)

Toda linha de louça!i !ianit:ária!i
NascomprasacimadeR$150,OO

rparal:iJ. ,DrianJ I
Cont:emporaryI'TiV':'IIiJ·LLogB!iB ,LIdeal . Herwg, Leellt:e

[De viI����arraral
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Consumidores reclamam
das contas telefônicas

Processos

questionam
cobranças
excessivas

Jaraguá do Sul- o Procon

recebeu 15 denúncias de ir

regularidades nas contas tele
fônicas nas duas últimas sema

nas. Os consumidores reclamam
de ligações não realizadas para
números ou serviços desco-'
nhecidos como o Disque Ami

zade, de cobrança excessiva de

impulsos e de mau atendimento,
por parte da Telesc e da Tim
Celular. Os primeiros casos estão

sendo discutidos, há clientes

enganados e há erros das com

panhias telefônicas.'
Waldemar Todt costumava

pagar cerca de R$ 30,00 pelo
consumo com o telefone con

vencional. Surpreendeu-se com

o valor da fatura de fevereiro, R$
82,00. A fatura aponta excedente
de 530 impulsos, pelos quais o

cliente deve pagar R$ 52,00. "Só
usamos este telefone para ser

viços essenciais e para receber

ligações. Não liguei 500 vezes a

mais em um mês", protesta. Ele

questiona ainda a data de ven

cimento da conta, que nos meses

anteriores era no dia 1'8 e agora
venceu no diá 4. "Como posso

programar os meus gastos, se

em 20 dias recebi duas contas?".
A Telesc passa por processo

de-reunificação com as oito

empresas da Tele Centro Sul.
"Isso provocou atraso no envio
das contas, que acabaram acu

mulando dois meses de serviço",
conta o gerente local da empresa,
Ademar Habitzreuter. Essa seria
a explicação, segundo ele, para
o aumento excessivo de im

pulsos nas contas telefônicas e

para a variação nas da�as de

vencimento. Como os fatura
mentos anteriores não saíram,
e para normalizar as datas de

vencimento, vai chegar um

deterrninado momento em que
o cliente pagará duas contas no

mesmo mês.
A empresa reconhece, no

entanto, que em alguns casos

realmente ocorreram erros de

processamento. "Quando a

Telesc tem dúvida, ou não

consegue provar que o consu

midor utilizou o serviço, a Telesc
não cobra", garante o gerente.
Mas ele contesta o volume de

reclamações dos últimos dias.
"Só o fato de algumas pessoas
estarem reclamando, motiva
outras reclamações". A ex

plicação é de que alguns con

sumidores não lêem direito as

especificações da conta e criam

ambiente de erro.

NEGOCIAÇÕES - O
coordenador do Procon, Mauro
Mahfud, informa que as de

núncias precisam ser avaliadas
caso a caso. "A Telesc justifica
que os impulsos excedentes são

de novembro e dezembro.
Precisamos verificar". Apenas
duas reclamações foram resol-'
vidas até agora. Uma delas, o '

consumidor ganhou. Na outra,
a empresa estava certa.

O metalúrgico Rainoldo
Streber sente-se ainda mais

prejudicado, porque não sabe
onde reclamar, "Não encontro

um escritório da Tim Celular

onde possa reclamar. Tem que
ser por telefone e o serviço não

funciona, está sempre ocupado",
protesta. Ele acha que já pagou
pela conta cobrada em janeiro,
que inclui ligações de outubro e

novembro, e custou R$ 120,00
a mais do que o normal.

(LiSANDREA COSTA)
Fotos: Edson Junkes/CP

Gasto excessivo: Rainoldo Streber acredita que há erro no cálculo da fatura de janeiro
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Para que terceirizar, se

Você pode fazer com quem produz:
Etiquetas: PVC • Resinadas

Cartão de Visita P,VC • Adesivos
Placas lndlcatlvas- Sinalização
Faixas- Banners- Personalização:

Veículos escolares- Turismo e Frotas

. Fone(47)275.0203
Fone/Fax(047)371.8351

R: João J. Ayroso 268 ( Entrada S.O. Acaral ) Jaraguá Esquerdo •
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Ir') cP................... Família de jovem desaparecido aguarda�@�[Q)ffi\
d C-Ih

" _.

hcontato o lonas proxnnas oras
Furto em residência

Jaraguá doSul- o menor

M.R., 16 anos, foi preso na

manhã de quarta-feira passada,
ao ser flagrado por policiais
com um aparelho de tevê

roubado. Segundo M., o objeto
foi furtado da residência de

Gilm ara Franco Ferreira da

Cruz, residente na Rua João

Januário Ayroso, Bairro Jaraguá
Esquerdo. M. delatou o amigo
Paulo Roberto Motta Pinheiro,
31 anos, que também participou
do roubo.

Mãe ameaça filhos

Massaranduba - Policiais

militares prenderam, na tarde de

quarta-feira passada, na lo

calidade de Guarani-Açu, a agri
cultora Claudete de Borba, 42
anos. Ela ameaçava os filhos,
menores de idade, com uma

foice.

Dívida em bar

Jaraguá do Sul- Proprie
tário do "Bardo Alemão", na Vila
Baependi, denunciou o desem

pregado Waldinei Xavier da

Silva, 37 anos, por beber e

comer no estabelecimento e não

pagar a conta. A polícia foi

acionada e prendeu em flagrante
o acusado, que alegou estar sem
dinheiro para quitar a dívida.

�
Lotérica

MEGA $ORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

Fone: 371-9999

concurso: 18
05·16-32-34-40
46-47-59-60-69
70- 76- 78- 79-91
85 - 92 - 96- 97 - 00

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 204

29-31-39-41-51-58

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 366

l'laixa:
03 -19 - 23 - 29- 41 - 44

2'laixa:
18-19-26-32-35-37

concurso: 367
1'faixa:

17-28-33-41-44-46
2l!faixa:

05-08-20-25-30·36

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 654

03 - 13· 48 - 55 - 68
concurso: 655

11-21-31-40-41
concurso: 656

12 - 27 - 40- 58 - 67

loteria Federal
(sábado/quarta)

conc.3428 conc.3429
1°-63.478 1°-53.847
2°-53.009 2°-04.613
3"-52.411 3°-32.279
4°_ 74.812 4°-28.195
5°-12.868 5°-01.993

lotomania
(sábado)

CORREIODOPOVO

Vilmar Jurk
estásumido
desde odia
24 de janeiro

Massaranduba - Após du

as semanas de procura e angústia,
familiares de Vilmar Jurk, na loca
lidade de Ribeirão Irma, ainda não

sabem o paradeiro do jovem, de
18 anos, desaparecido de casa

desde o dia 24 de janeiro. Os pais
do rapaz, Ildernar e Verônica,
também não têm nenhuma hipó
tese sobre o que pode ter aconte
cido com ele, e praticamente sus

penderam as buscas. Vilmar dei

xou a residência na tarde daquele
dia, depois de discutir com os

pais, quando estavam em serviço
no bananal de propriedade da fa
mília.

Além de percorrer todas as lo
calidades perto de Ribeirão Irma,
a 12 qui lômetros do centro de

-

Massaranduba, a família do jovem
também já contatou com os

parentes em' outros municípios da
.

região. Verônica não acredita na

possibilidade levantada por um

dos parentes, de que Vilmar possa
estar na praia, escondido na resi
dência de algum amigo. "Isso não

é possível, ele estava com roupas
de serviço de roça", diz a mãe.

Falos: Edson Junkes/CP

ele retornar, vamos fazer exames

para verificar se isso pode ter

sido motivo de perturbação", co
mentou. A irmã de Vilmar, Vivia
na, de 19 anos, disse que não vê
nenhum motivo para o jovem
estar agindo assim. "Ele tinha vá
rias amizades e tudo o que queria,
inclusive um carro quase novo

que está na garagem. (MILTON
RAASCH)

Angústia: pais buscam informações sobre o paradeiro do filho, que abandonou a familia há 13 dias

Verônica fez um apelo para
que as pessoas que possarn ter

avistado o rapaz façam contato

com a família ou informem a

polícia. Vilrnar tem uma pequena
cicatriz no lado direito do rosto e

amputação do polegar esquerdo.
Ela mostrou-se indignada com a

possibilidade de que Vilmar possa
estar escondido na casa de algum
amigo, dizendo que nadajustifica
a si tuação de comoção emocional
em que deixaram a família. "Só
se for amigo-da-onça".

- Meu filho não ama os pais,
deve estar muito desligado ou

alguém fez a cabeça dele para
estar fazendo isso com a gente
- desabafou. Verônica lembrou

que há dois anos o jovem foi

acometido de meningite quando
ficou internado por vários dias no

Hospital São José, em Jaraguá do
Sul, mas recuperou-se sern ficar

seqüela. "De qualquer forma, se

Vilrnar telefonéu para o tio
O agricultor Irineu Jurk dis

se ter recebido um telefonema
do sobrinho no início da ma

drugada de sábado passado. Vil
mar teria se identificado e cho
rado ao telefone, dizendo-se
arrependido, mas sem revelar
onde se encontra e nem se iria
voltar.êlurk disse ter testemu
nhado a discussão de Vilrnar
com os pais, pouco antes do su

miço do jovem. O bate-boca
aconteceu num galpão próximo
da residência; onde a família tra
balhava no empacotamento de
bananas.

Segundo Jurk, o sobrinho
estava descontente com as dis
cussões e há três semanas teria

ameaçado ir embora se isso
voltasse a se repetir, Na opinião
do tio, Vilmar exagerou ao sair
de casa desse jeito, pois, apesar
das divergências na família, o
pai dele, Ildemar Jurk; nunca
teria usado de violência e maus

tratos. '�Não tenho lembrança de
que alguma vez o meu irmão

tenha batido no filho", afirmou.
A namorada de Vilmar,Mar

lene Braun, 18 anos, acredita no
relato do tio, de que o jovem fez
contato por telefone, diferen
temente dos pais do jovem, que
aparentemente nãoderam muita

importância à informação dada
.

pelo tio. Ela acredita, porém, que
Irineu sabe mais do que COI1-

tou. SegundoMarlene, o namo
rado não costumava fazer quei
xas e por isso não sabe avaliar
a causa de tudo isso.

A delegada JuremaWulf, de
Guaramirim, que investiga o

caso, informou que a políciaestá
tentando apurar a origem do
telefonemarecebido pelos fami
liares, mas 'disse que é muito
dificil antecipar um desfecho

para o sumiço do jovem. Ela dis
se que a polícia deverá manter i.

as investigações e não descar
totfa hipótese de que as diver

gências na família Jurk sejam
mgtivadas por partilha de .

.
herança. (MR)

Espera: Marlene, namorada de Iurk, não tem informações dojovem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



14 - ESPORTE CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 5 DE FEVEREIRO DE 2000

Nova geração quermais títulos
para Jaraguá do Sul em 2000
Alexandr Fier e

.Josiane Assing
são os principais
nomes da equipe

Jaraguá do Sul- A peque
na geração do Xadrez jaraguaense
é a esperança de bons resultados
da equipe da FME (Fundação
Municipal de Esportes) 'para a

temporada 2000. Atletas de 11 e

12 anos despontam como futu
ros gênios e buscam a confirma

ção no cenário mundial como os

melhores enxadristas rias respec
tivas categorias. Alexandr Fier e
Josiane Assing estão entre os

'notáveis' que pretendem trans

formar o Xadrez de Jaraguá do
Sul em uma modalidade de ponta
nas competições estaduais.

Para isso, a dupla lidera uma

equipe de enxadristas na faixa
etária de 12 anos, que inicia a ba

talha por medalhas de ouro este

mês, na primeira etapa da Copa

Aldo Prada. O torneio reúne atle

tas de várias cidades catarinenses
e é considerado um bom treina
mento para o Campeonato Brasi
leiro até 14 anos. O Município se

dia pela primeira vez na história o

torneio, no próximo mês de abril.
O campeonato serve de sele

tiva para a Copa do Mundo de

Xadrez, que será realizada em ou

tubro, na Espanha. O campeão
de cada categoria está classifica
do para o Mundial. Fier e Josiane

Assing sentam à mesa para defen
der o título brasileiro. O enxadris

ÚI quer, pela quinta vez, disputar
oMundial. "Na categoria dele, de
ve garantir G título", afirmou o

coordenador geral da modalida

de, Renan Levy Costa.

Entre as meninas, uma disputa
caseira poderá ser a grande sen

sação do Campeonato Brasileiro.
Além de Josiane, outras duas en

xadristas formadas em escolinhas
de Xadrez da cidade aparecem
como favoritas ao título. Vanessa

Engelmfnn, quarta colocada ano

passado, e Karina Kanzler, me
dalha de bronze, tentam a vaga
ao Mundial na categoria até 12

anos. "Serão confrontos interes-

. santes", acredita Costa.
Se nas categorias de base Ja

raguá do Sul tem estrututra para

brigar pelo título nos Jogos Esco
lares e Joguinhos Abertos de San
ta Catarina, na Adulto o futuro
da modalidade é uma incógnita.
Com a saída do atleta Vitório Che

min, que acumulava a função de
. professor, a equipe ficou apenas\ .

com Renan Levy da Costa para

representar a cidade nos Jasc (Jo
gos Abertos de Santa Catarina).
"Nada impede de utilizarmos ga
rotos para formar a equipe", des
tacou o coordenador. Até 1999,
cerca de mil alunos participavam
das aulas deXadrez aplicadas nos
centros de treinamentos doMuni

cípio. "É possível a contratação.
de mais um professor para auxi

liar nas aulas", frisou o presidente
da FME, 'Luderitz Gonçalves
Filho. (PETERSaN IZIDORO)

Etapa dePiçarras deve ter recorde depilotos
Jaraguá do Sul - A se

gunda etapa do Campeonato
Brasileiro de Jet Sky, progra
mada para os dias 26 e 27 de

fevereiro, no balneário de Pi

çarras, deverá ter recorde, de

inscrições. A expectativa da

Associação Brasileira de Jet Sky,
que promove a .prova em par-

ceria com a Prefeitura, é de que
80 pilotos participem das 13

modalidades em disputa.
O maior destaque será o ja

raguaense Alessander Lenzi,
vice-campeão Mundial na cate

goria Free Style, que terá a

chance, pela primeira vez, de

competir em uma prova válida

pelo Campeonato Brasileiro no

. litoral catarinense. Os orga
nizadores calculam que os inves

timentos para a realização da

etapa ultrapasse os R$ 20 mil.

Lenzi estará nesta segunda-feira
em São Paulo, no lançamento
oficial da edição da Revista "G

.

Magazine", de fevereiro. (PI)
Divulgação

i
I

Voando alto: Lenzi é o destaque lU� etapa de Piçarras, que serd realizada dia 26 e 27 de fevereiro

PETERSON lzidono

Arrumando a casa

Ex-jogador Paulinho Criciúrna, com passagens em times do
futebol europeu e campeão pelo Botafogo no início da década 90,
deverá acertar com a diretoria do Jaraguá Futebol Clube para
comandar a equipe no Estadual da Segunda Divisão deste ano.

Amigos de Criciúma, onde Paulinho reside e mantém negócios,
confirmaram a informação à coluna. A negociação entre o ex

jogador e a diretoria está bastante adiantada. Na bagagem, viria
também o preparador físico Emerson Tomazi. Se for fechado

contrato, o Jaraguá será o primeiro clube que Paulinho Criciúrna
vai comandar desde que 'largou' a bola.

Perto do acerto

Aliás, Paulinho Criciúrna e

Emerson Tomazzi deverão se

apresentar na manhã desta

terça-feira no Estádio João

Marcatto. A informação partiu
do diretor do Jaraguá José

Roberto do Carmo, que aguar
da a chegada dos dois profis
sionais para acertar as bases
salariais. Depois, é correr con
tra o tempo e começar a mon

tar a base do time que vai para
o Estadual da Segunda Divisão.

Na rede

Fesporte inseriu o Futebol
como esporte demonstrative

nos 40°5 Jasc (Jogos Abertos de
Santa Catarina), de 26 de

outubro a 4 de novembro, em
Brusque. A medida dividiu os

dirigentes. Alguns acreditam

que os municípios vão esquecer
outras modalidades e apostar
somente ,no Futebol, enquanto

outros apostam na maior

competitividade da competição.
É esperar para ver.

Rápidas __

* Liga Jaraguaense de Futebol reúne professores e dirigentes de

clubes amadores dia 17 de fevereiro, às 18 horas, no auditório da

Liga, para discutir a temporada 2000 dos campeonatos, propostas
da FME ...

* TécnicoValdirMoretti, da equipe Malwee de Bicicross, renova
o grupo e promete mais título este ano.

* Tenistas da equipe do Baependi entram o ano com a expectativa de

participar dos Joguinhos Abertos e Jogos Abertos de Santa Catarina .

JeepOub
* Real izada a primeira reunião ordinária, dia 1, com a presença
de 15 sócios .

* Recebemos correspondência da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, onde informa a nova composição da Mesa
Diretoria da mesma.
* Recebemos também correspondência do Jeep Club de

Balneário Camboriii, onde acontece, nos dias 12 e 13, o 1° Festival
O�ro�.

.

* Foi aprovada a inclusão de mais um novo sócio que já há

algum tempo vinha freqüentando o Jeep Club que é o nosso

amigo Antonio Hessmann.
* O nosso amigo Isaias, que fez-aquele passeio ao Rio Grande
do Sul, no final do ano, teve uma grande surpresa quando chegou
em casa: o seu Jeep não estava na garagem pois o seu irmão o

havia pego sem ordem e, o pior, capotou o Jeep do Crocodilo.
* No dia 12 próximo, sábado, acontece a primeira pescaria na

praia de Barra Velha (Itajuba) para jipeiros e familiares.

(Participem)
* Aniversariante da semana: Fabio da Silva, dia 4.
* Foi entregue na reunião o calendário de atividades aos sócios

presentes.

• Alongamento de Chassi

·Cardans

• Manut. de Guindastes,
· Refonnas de Equipamentos
· AdaptaçãoEquipamentos
· Soldas Especiais...

Fone: (047)370-4159

•
-
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FlÁvio GOMES

Purpurina e brilhantina
Gosto muito dessa época do

ano na Fórmula I. É um barato o

esforço das equipes na luta por

espaço na mídia com suas festas

de apresentação de carros, cada

vez mais chiques e sofisticadas.

Houve época, nãomuito distante,
em que ninguém ligava para isso.

E não faz muito tempo. Diz a lenda

que o carro da McLaren de 1991

andou pela primeira vez no

primeiro treino do GP dos EUA,
em Phoenix, que abria aquela
temporada. E ganhou.

Hoje, equipe que se preza con
trata bufê para servir vinho branco
e salgadinhos à imprensa e con

vidados, e transforma seus lança
mentos em eventos com cara de

vernissage. Neste ano, a Benetton

revelou seu B200 no Museu de

Arte da Catalunha, em Barcelona.
A BAR escolheu um centro de

conferências no centro de Lon

dres. A Jaguar levou seus

convivas ao mais tradicional

campo de críquete da Inglaterra.
Com raras exceções, não dá

para falar nada desses carros só
olhando para eles, menos ainda

quando se tem um regulamento

técnico estável, como na passa
gem de 1999 para 2000. Todos
têm mais ou menos a mesma cara

e há tempos não surge uma

inovação técnica de deixar o

queixo caído. Por isso que o

divertido é observar a nova

decoração das máquinas, suas

cores e patrocínios.
Nesse quesito, BAR,Williams

e Jaguar são as que começam o

ano 2000 de cara nova de verdade.
A BAR, multicolorida no ano

passado, adotou uma sóbria

pintura branca com detalhes

prateados e vermelhos. E a Ja

guar, sucessora da Stewart, rein
troduz o verde na F-I - cor que,
salvo engano, não era usada des

de 1991, quando a Jordan estreou

na F-I com o patrocínio do refri

gerante 7UP.

O resto está tudo mais ou

menos igual. Estou curioso ape
nas para saber como será aMinar

di. Patrocinada pela Telefónica,
bem que poderia estampar na

carenagem uma linda foto da
Luana Piovani, garota-propagàn
da da empresa aqui em São Paulo.
Mas acho que é pedir demais.

Curtas __

* A McLaren apresentou, em Barcelona, na Espanha, o novo modelo
do carro, e já testou a máquina com Mika Hakkinen. Ele, David
Coulthard e Olivier PanisJ.piloto de testes) ficam até amanhã no

circuito catalão.
.

* A Ferrari, que lança seu novo carro na segunda-feira, só
deve colocar o modelo na pista dois dias depois, em Fiorano,
com Michael Schumacher. Rubens Barrichello anda pela última
vez com a F-399 na terça-feira.
* A Jordan contratou o checo Tomas Enge, que corre ria F-3000, co
mo pi loto de testes para esta temporada. O carro, EJ I O, foi apresentado
segunda-feira em Londres e pode ser uma das sensações da temporada.
* Depois da Ferrari, a Minardi apresenta seu carro novo no dia

16, em Bilbao. Será o último lançamento do ano.
* A Minardi passa a se chamar, a partir desta temporada, Fondmetal
Minardi Telefónica. Os motores, os velhos Ford do ano passado,
foram rebatizados como Fondmetal, nome da empresa de um dos

sócios daMinardi, o italiano Gabriele Rumi.
* Com a definição de Verstappen na Arrows, a Minardi é à
única equipe que ainda não definiu sua dupla de pilotos para a

temporada. O primeiro éMare Gené. O segundo está indefinido.

Parceria com agência paulista
agiliza coberturadaFórmula 1
'CPestampa

, .

nas paginas
textos e fotos

dasequipes
Jaraguá doSul- A partir de

hoje, o CORREIO DO POVO junta
se aos principais jornais do País e

traz, nas edições de quarta-feira e

sábado, a cobertura dos principais
fatos da Fórmula 1 durante a tem

porada 2000. O contrato com a

agência paulistaWarm Up Motor
sports Coverage vi abi I i zará o

acompanhamento semanal dos

pilotos brasileiros Rubens 'Barri

chello, Pedro PauloDiniz eRicardo
Zonta na competição e o dia a dia

das estrelas Michael Schumacher
eMikaHakkinen.

Coordenada pelo jornalista
Flávio Gomes, há dez anos

participando do circo da Fórmula

_ 1, a agência Warm Up oferece
uma proposta diferenciada para a

,

cobertura das 17 provas da tem

porada. "Montei a agência exata

mente para atender a imensa

maioria dos jornais do interior que
nunca tiveram a possibilidade de

ter uma cobertura personalizada do
Mundial", frisou Gomes. Com

Barrichello na Ferrari, o interesse
do brasileiro pela Fórmula I foi re
tomado. Há anos as corridas dei
xaram de ser atrativas para um po
vo acostumado com as sucessivas
vitórias de Ayrton Senna.

A cobertura através de textos,
fotos e infográficos, produzidos
pela Warm Up, é uma demonstra

ção de crescimento e valorização
dos leitores do CORREIO DO PO·

VO, afirmou o diretor-administra
tivo do jornal, Francisco Alves. "É
mais uma das muitas que preten
demos fechar este ano", destacou,
lembrando a parceria que o CP .

mantém com a Rádio Jaraguá,
responsável pela cobertura regional
dos fatos rnais importantes do Vale
do Itapocu. (PETERSON IZIDORO)

DivulgaçãolWarm Up

Equipe Prose juventude de NickHeidfeld (E) e a experiência deAlesi

Prost aposta em JeanAlesi
Barcelona - O veterano Jean

Alesi, 3S anos, é a aposta de Alain
Prost para melhorar a imagem de

sua equipe na temporada 2000 de
Fórmula I. O piloto francês, que
foi companheiro de Prost na Ferrari
em 1991, foi contratado para o

lugar de Olivier Panis no segundo
se-mestre do ano passado. O outro

piloto do time no Mundial será o

estreante Nick Heidfeld.
. Terça-feira passada, em Bar

celona, a Prost apresentou seu mo

delo AP03. Junto com o carro foi,
a equipe revelou que a Yahool,
provedora norte-americana de

internet, passa a ser um de seus

principais patrocinadores. O con

trato é de três anos e vai render a
Prost US$ 2S milhões.

A entrada da Yahoo! consolida
a invasão das empresas de cornuni

cações no mundo da F-I. Com

panhias de telefonia fixa e celular,
provedores de internet, fabricantes
de computadores e até agências de
notícias já investem quase tanto

quanto a indústria tabagista nas

equipes. Junto com as montadoras,

formam a nova base de financia

mente da categoria, cujas maiores
equipes têm orçamentos anuais na

casa dos US$ 200 milhões.
O novo carro da Prost,

.

dese

nhado por Alan Jenkins, é bem

diferente do modelo que no ano

passado somou apenas nove pon
tos, deixando o time na sétima

colocação entre os construtores.

A equipe, sucessora da Ligier, es
treou com o nome Prost em 1997.
Tem no currículo 49 GPs e, como

melhores resultados, dois segun
dos lugares -- no GP da Espanha
de 1997 e no da Europa de 1999,
em Nürburgring. No total, somou
31 pontos.

Prost acredita que a experiência
de Alesi aliada à juventude de

Heidfeld pode ser a fórmula ideal

no ano 2000. "Nossos dois pilotos
são muito talentosos e Jean está

motivado. Teremos um ano muito

melhor", espera o ex-piloto. A Peu

geot continua fazendo os motores

da equipe até o final do ano, quando
termina o contrato. (WARM UP MO·

TORSPORTS COVERAGE)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



16 - ESPORTE

"
.

CORREIO DO POVO

\ Rafaelli Granitti e deixei assim'',
disse. Na bagagem, Paulinho traz

a Jaraguá do Sul seu amigo
pessoal, o preparador físico
Emerson Tomazzi, que já tra

balhou no Criciúma e estava ano

passado no futebol piauiense,
Paulinho Criciúma assume o

Jaraguá com a expectativa de

repetir no comando técnico o

sucesso que fez como jogador.
Em 15 anos de carreira, Paulinho
acumulou títulos e adquiriu a

experiência de ter passado pelo
futebol asiático, europeu e norte

americano. "Vamos tentar repas
sar alguma coisa que aprende
mos lá fora para o grupo", afir
mou. O maior momento da car

reira, relembrou, foi a conquista
do bicampeonato carioca pelo Ba
tafogo, no final da década de 80.

O convite para comandar o

Jaraguá na Segunda Divisão deste

ano surgiu como um desafio para
Paulinho Criciúma. "A meta é

classificar o time para a Primeira

Divisão", acrescentou. Se o

treinador deve se apresentar na

próxima semana, a previsão da

chegada dos jogadores para essa

temporada é para o final de

fevereiro. "Apesar do pouco
tempo de pré-temporada, acredito
que dê para fazer um bom

trabalho", finalizou. (PI)

JARAGUÁ DO SUL, 5 DE FEVEREIRO DE 2000

Divulgação .

Desempenho: equipe de Caiaque-pólo de Iaraguâ do Sulfechou a temporada de 1999 em terceiro lugar

Esporte é
praticado
a partir
dos 11 anos

frentaip numa piscina ou em

áreas pré-determinadas, a bordo
de caiaques. A bola também é

idêntica a usada no esporte jogado
com as mãos. Porém, as traves

nos jogos do Caiaque-pólo ficam,
pelo menos, a dois metros acima
da água.

Amodalidade foi impulsiona
da em Jaraguá do Sul depois da

aprovação do Projeto Rema

Brasil, da Confederação Brasileira
de Canoagem, em junho do ano

passado. O repasse mensal de re

cursos viabilizou aintrodução do"

Caiaque-pólo no Clube Kentucky..
"Adolescentes a partir dos 11

anos começaram a praticar a ca

tegoria, inclusive, recebendo
aulas práticas e teóricas, com te

mas relacionados à ecologia e
.

proteção aomeio ambiente", disse
o ex-presidente do Kentucky
Loreno Manske, acrescentando

que, antes mesmo do lançamento
do projeto pela confederação, o
clube jaraguaense já difundia o

Caiaque-pólo entre os associados.

Caiaque-pólo ganha impulso no
Clube de Canoagem Kentucky

Jaraguá do Sul - Há seis
anos mantendo a hegemonia da

Canoagem catarinense, o Clube

Kentucky, de Jaraguá do Sul,
aposta em uma nova categoria
dentro da modalidade para ga
rantir a supremacia do esporte no .

Estado. O Caiaque-pólo reúne

adeptos das mais diferentes ida
des e se firma como futura pro
messa do Município no cenário

nacional. Ano passado, na estréia
da equipe em competições, os ja
raguaenses terminaram a Copa
Brasil de Pólo em terceiro lugar
na classificação geral entre clu

bes, assegurando medalhas de
bronze no Juvenil e Master.

O Caiaque-pólo é semelhante
ao Pólo Aquático, modalidade
olímpica. Duas equipes se en-

Outras duas modalidades
dentro da Canoagem prometem
agitar a temporada 2000 do Ken
tucky. O calendário estadual
deste ano reservou três etapas
no Descenso, Velocidade, Sla
Ion (descida de correnteza com

balizas) e Pólo. A primeira etapa
do Ca�peonato Catarinense de
Velocidade. aconteceu há sete

dias, em Porto Belo. Odilon

Manske, com a medalha de ou

ro, e Fernando Schwatz, prata,
fizeram a dobradinha no pódio
da categoria Caiaques até qua
tro metros e meio especial. Na
categoria Turismo, três jaragua
enses comemoraram os primei
ros lugares: Adilson Pomere

ning, ouro; Marcos Zanghelini,
prata, e John Peterson, bronze.
"Temos uma nova promessa,

que é o Luciano Bortolini, atual

campeão da categoria Cadete,
formado em nossa escolinha",
destacou o presidente do Ken

tucky, Gilmar Baade.
(PETERSON IZIDORO)

Paulinho Criciúma negocia
com Jaraguá Futebol Clube

Jaraguá do Sul- O ex-jo
gador Paulinho Criciúma, 38

anos, está negociando com a di
retoria do Jaraguá Futebol Clube
para assumir o comando técnico
da equipe no Campeonato Cata

rinense da Segunda Divisão. O
diretor do clube José Roberto do
Carmo deverá se encontrar com

o treinador na manhã de terça
feira, quando também está sendo

aguardada a chegada do prepara
dor físico Emerson Tomazzi.

Por telefone, Paulinho Cri

ciúma confirmou a negociação.
"O primeiro contato que a

diretoria fez foi sexta-feira da

semana passada. Pedi dois dias

para pensar e decidi aceitar o

desafio", disse. O Jaraguá será o

primeiro clube que o ex-jogador
vai assumir no cargo de treinador.

Anteriormente, havia trabalhado
três meses no Criciúma, como
coordenador das categorias de

base. "Não era isso que eu queria.
Depois que largei a bola, sempre
esperava por essa oportunidade",
destacou.

Antes de fechar contrato por
seis meses com o Jaraguá, se

gundo o próprio treinador, Pau
linho Criciúma quase acertou sua

ida para o Tubarão. "Fizeram-me
dois convites. Soube mais tarde

que haviam fechado com o

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, ... )
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