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JRCRIAÇÖES

. O prefeito de Jaraguá do

Sul, lrineu Pasold (PSDB), foi
eleito presidente da Amvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu). Os prefei
tos das sete cidades que inte

gram a associação estiveram
reunidos na noite da última

quarta-feira, na sede da entida
de, quando, porconsenso, es
colheram Pasold para assumir
a presidência. O prefeito de
São João do Itaperiú, Alzerino
Bernardes (PMDB), também
pleiteava o cargo. A posse da
novadiretoria estámarcada para
o dia 29, durante a inauguração
da nova sede. Página 3

_

-

Intermediários
aumentam custos

Os condutores podem reali
zar serviços de trânsito, como
renovação de CNH, sem auxílio
de auto-escolas e despachantes,
desde que se disponham a en

carar a burocracia. Página 12

-

estofados e colchões

Fotos: Edson Junkes/CP

Reclamações: moradores da Rua Campo Alegre, na Ilha da Figueira, exigem melhorias. Página 11

Agência do BB Barrichello é

de Massaranduba o 'ajudante'
·é reformada na Ferrari
Página 5 Página 15

O prefeito Gregório Tietz
(PFL) negou fraudes em

documentos da Prefeitura.

Página 4
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Edson Junke�CP

Mordomia oficial
A resistência de deputados e senadores em aprovar o fim

da contratação de parentes nos três poderes, incluído no texto

da reforma do Judiciário proposta pelo governo, é fruto do

ranço monárquico que ainda subexiste no País. Apesar dos
avanços tecnológicos, políticos e culturais o Brasil insiste em
cultivar hábitos característicos do absolutismo. Apela-se às

tradições como se fosse possível
avançar sem romper com agruras
do passado. Não há Tribunal de

Justiça, governos e parlamentos
livres do nepotismo sectário e

imoral.
A própria política partidária

carrega a marca da deformação
imposta pela aristocracia européia.
À medida em que persistem os

feldos políticos, mantendo o poder
nas mãos de líderes regionais,
passados de pai para filho,
inviabiliza a participação popular e
a alternância nos poderes. Numa
análise fria e objetiva é possível
certificar-se das afirmações, basta
lembrar os sobrenomes dos chefes

dos poderes nos três níveis federais e os respectivos
assessores. Sem mencionar os concursos fraudulentos para
encaixar os apadrinhados.
A CPI do Judiciário mostrou que" muito mais do que

nepotismo, os tribunais - há as exceções que ainda asseguram
a credibilidade da instituição - são verdadeiras fábricas de

improbidades. Juízes manipulamconcursos, desviam verbas

públicas, roubam, matam, controlam facções do tráfico de,
drogas e vendem sentenças. Usam o poder da Magistratura
como escudo contra a própria Justiça, impedindo, namaioria
das vezes, o avanço das investigações policiais.

Os palácios governamentais, assembléias legislativas,
câmaras de vereadores, prefeituras e demais órgãos públicos
estão repletos de "aspones" com salários incompatíveis com
a função. Oficiais das polícias são reformados com

vencimentos exorbitantes, numa verdadeira afronta ao salário
mínimo de R$ 136,00. Os detentores de cargos eletivos

justificam a contratação de parentes, às vezes sem nenhuma

função, com argumentações que, se não fossem imorais, seriam
levianas. "Parentes são pessoas de confiança".

Tergiversam com quirelas porque a população é conivente.
Não há como evitar que os mandatários do País não governem
para essa mesma elite. A tradição monárquica implantou a

política doméstica, de bastidores, onde apenas a família é

merecedora de confiança e das graças de Deus. À plebe cabe
a responsabilidade pela produção e segurança do reino, que
garantirão as mordomias oficiais e seus respectivos cargos. É
por essas e outras que as reformas se arrastam pelos
corredores do Congresso' há cinco anos.

Somente com o exercício diário da cidadania será possível
atenuar esses disparates e vislumbrar um futuro menos

desigual. A frágil democracia brasileira permite a escolha dos

governantes. Todavia, a política oficial impede que a

população, principalmente a niais carente, tenha acesso à

informações e aos recursos disponíveis. Democracia
pressupõe igualdade de direito e de oportunidades. Enquanto
persistir a impunidade e oarbítrio as chagas sociais serão cada
vez mais expostas, fixando o Brasil no terceiro mundo.

Foto do Fato
A imprudência
é ingrediente
corriqueiro

nas

brincadeiras
de criança. No
Bairro Ilha da

Figueira, os
veículos são

forçadosa
parar,

enquanto
esperamque

as crianças se

retirem da rua

Posicionamento e transparência
Ao longo da minha trajetória

política, fui consolidando a

convicção de que a transparência
deve ser uma das principais
virtudes da conduta do homem

público. Acredito também que a

sociedade tem direito de saber
tudo o que diz respeito à atividade

pública do político, somente
assim é possível estabelecer
algum grau de coerência entre

discurso e ação e algum grau de

confiabilidade entre represen
tantes e os representados.

Somente a transparência dos
atos e a sinceridade das palavras

, podem dissipar as trevas das
dúvidas e das incertezas que a

sociedade alimenta em relação aos

políticos.
Dias atrás, fui questionado

publicamente pelo deputado Jair

Bolsonaro (PPB/RJ) acerca de
meu comportamento na prisão.
Em respeito aos eleitores e aos

que me prestaram solidariedade,
sinto-me no dever de relatar o que
aconteceu na minha prisão.

Fui preso sozinho na manhã
do dia 18 de abril de 1972, na
Região do Araguaia. Pertencia a

um grupo de preparação da

guerrilha, constituído de 21

* José Genoíno

pessoas. Existiam outros grupos
com os quais não mantinha

contato e dos quais não sabia a

localização. Fui amarrado a uma

árvore e passei a ser torturado

com queimaduras e afogamento,
circunstância revelada por fotos

�blicadas pelo "O Globo".
Nos primeiros cinco dias, os

militares não sabiam quem eu era.

Fui transferido para a cadeia de

Xambioá, e depois para Brasília.
Nesse período, sustentei a versão
que estava na região para trabalhar
na Transamazônica. Mas fui
identificado por meio de impres
sões digitais e por fotografias do

Congresso da UNE. Nos oito
meses seguintes fui submetido a

interrogatórios, pressões e

tortura, afogamentos, pau-de
arara e choques elétricos.

Durante os interrogatórios
guiei-me pelo seguinte critério: não
informar nada que pudesse levar à
localização dos guerrilheiros e dos
estoques de remédios e supri
mentos. Nenhuma dessas infor

mações poderia levar à localização
da guerrilha, pois nem sabia onde
se encontrava.

A decisão de falar ou não

falar, quando se está sob tortura,

é absolutamente traumática. A
mente e o corpo do torturado cin
dem-se em duas partes distintas:
a mente quer preservar as con

vicções e a segurança dos com

panheiros; o corpo, dilacerado

pela dor, quer a vida. O corpo
dilacerado e a mente degradada
moral e psicologicamente, nos

momentos em que se encontram,

querem a piedade do torturador.
Fui condenado a cinco anos de

prisão, que cumpri integralmente.
Nunca perdi as esperanças de

construir uma sociedade mais

justa, talvez com meiós e valores

diferentes daqueles em que
acreditava outrora. Não alimento

desejos de vingança por que
acredito no ser humano e acredito

que o perdão é a forma que os

seres humanos têm para se

reconciliar e dar continuidade à

vida. Falar e escrever sobre isso,
-

para mim, é profundamente'
dolorido. Mas falo e escrevo

porque penso que o passado não

deve ser esquecido. Só assim
tornaremos uma lição para o

futuro.
(TeXTO extraido do Jornal Folha de

São Paulo de 2-2-2000)

* Deputado federal
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+- "Os ruralistas e o governo
deram mais um passo na

política neoliberal de retirar
direitos dos trabalhadores."

(Deputado federal CarlitoMerss
PT - lamentando a aprovação da
emenda à Constituição que acaba
com a garantia dos trabalhadores
rurais de, até dois anos após a

desvinculação com o empregador,
reclamar os direitos trabalhistas)

"O presidente tem que pedir desculpas ao ex-gover
nador Paulo Afonso e convidá-lo para uma diretoria no

Banco Central, assim como pediu desculpas ao Villas
Bôas, que não fazia nada, foi exonerado e recebeu um

pedido de desculpas." (Senador Roberto Requião - PMDB/

PR - sobre a proposta do governo federal de liberar R$ 859

milhões para refinanciar os títulos de Pernambuco)

"O governador Esperidião Amin disse que queimaria as

letras na catedral. Quero ver essa fogueira, quero assar

ostras nessa fogueira." (Idem,
-

sobre a possibilidade de liberação dos :

títulos catarinenses)

"Sempre fuide esquerda, -+

mesmo militando em partidos
de direita." (Vice-presidente do

Diretório do PPS de Jaraguá do Sul,
João Gomes da Cruz, tentando

explicar as contradições políticas
entre discurso e prática)

"O conceito de confiança é aquele firmado no da

monarquia, que só a família é merecedora. Isso pres

supõe que essa confiança tenha como objetivo a

preservação de segredos, o que fere o princípio da

probidade admínistrativa." (Deputado federal Paulo Delgado
- PT/MG - justificando a

resistência dos parlamentares em

retirar do texto da reforma dlo
Judiciário a proibição para a

contra�ação de parentes)

+- "O visitante que chega
aqui não conseg�e encontrar a
Prefeitura." (Prefeito de Jaraguá
do Sul, Irineu Pasold � PSDB -,
referindo-se a precariedade na

sinalização do Município)

COMUNICADO Encontra-se desaparecida
desde os últimos dias 4-5 de

fevereiro a gatinha de raça

(SRD), com endereço na Rua

Rudolfo Hufenüesler, 520 -

fundos - Centro.

Qualquer informação, entrar
em .contato pelos telefones:
275-1674 ou 9991-1119 com

���.:;;:_c::""-_� ----,---,,,

I Cristina. Paga-se gratificação.
'

Pasold é escolhido presidente
da Associação deMunicípios
Diretoria toma

posse no dia 29
no nova sede
-,

da entidade

Jaraguá do Sul- o prefei to
Irineu Pasold (PSDB) foi eleito
presidente da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu), prometendo efetivar os
consórcios entre os municípios
e implantar outros. A escolha
aconteceu na noite da última

quarta-feira na sede da Amvali,
quando os prefeitos das sete

cidades que integram a entidade
se reuniram. Segundo o atual

presidente, Luiz Carlos Tamanini,
prefeito de Corupá pelo PMDB,
a escolha- saiu de consenso, já
que o prefeito de São João do

Itaperiú, Alzerino Bernardes

(PMDB), também pleiteava o

_ cargo.
Na eleição anterior, a

dificuldade foi encontrar algum
prefeito disposto a assumir o

cargo de presidente da Amvali.
O ex-prefeito de Jaraguá do Sul
Geraldo Werninghaus (PFL) foi
indicado pelos colegas, mas

recusou, alegando "que a

entidade não tinha nenhuma

serventia". Pasold justificou a

decisão de lançar-se candidato a

presidente afirmando que "pre
tende defender a região".
Diferente de Werninghaus,
Pasold garante que a Amvali pode
se tornar um órgão executor,
"desde que os municípios

Edson Junkes/CP

Consenso: reunião da Amvali definiu o nome do presidente

queiram".
Tamanini disse que deixa o

cargo com o "sentirnento' do
dever cumprido". Segundo ele, as
metas traçadas para sua gestão
foram concluídas. "Apesar das

turbulências, das opiniões diver
gentes, conseguimos realizar as

ações' propostas", completou,
lembrando a conclusão da sede
da entidade, na Vila Nova.

DIRETORIA - A compo

sição da diretoria da Amvali é a

seguinte: presidente .Irineu

Pasold; primeiro vice-presidente,
prefeito de Massaranduba,Mário
Sasse (PMDB); segundo vice

presidente, prefeito de Schroeder,
Gregório Tietz (PFL), delegados
junto à Fecani (Federação Catari
nense das Associações dos Muni
cípios), prefeito de São João do

Itaperiú, Alzerino Bernardes; de
Barra Velha, João Luzia Duarte

(PMDB), e de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini; Conselho-

Fiscal, prefeito de Guaramirim,
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB), além dos presidentes
das câmaras dos sete municípios-,
membros.

POSSE - A nova diretoria
da Amvali toma posse na noite
do dia 29, quando será realizada
assembléia para formalizar a

eleição dos membros da associa

ção. Na oportunidade, será inau
gurada a sede da entidade e home

nageados os ex-presidentes, em
especial, ao primeiro, o ex-prefei
to de Jaraguá do Sul, Victor Bauer.

No mesmo dia, os prefeitos
se reúnem com o engenheiro
especialista em reciclagem de

lixo,Werner Zulauf, 'para discutir
o projeto do aterro sanitário

microrregional. No mês passado,
Zulauf esteve na Acijs (As
sociação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) abordando o

mesmo assunto. (MAURíLIO DE

CARVALHO).

PPS tem quatro pré-candidatos a prefeito
Jaraguá do Sul - O

Diretório do PPS decidiu lançar
quatro pré-candidatos a prefeito,
o presidente da legenda no

Município, Edson Müller; o

primeiro vice-presidente, João
Gomes da Cruz; o segundo vice
presidente, Nelson Eichstaedt, e

o secretário, Sérgio Pacheco.
Uma pesqui sa de i ntenção de

votos vai apontar o futurei
candidato do partido à sucessão

do prefeito Irineu Pasold (PSDB).
Os postulantes garantem que não

haverá disputa interna e que a

indicação se dará por consenso.

Müller assegurou que o

lançamento de quatro pré
candidatos não é uma estratégia
política, mas sim o início do pro-

cesso eleitoral. "São quatro me111-

bros do partido ligados a diferen
tes setores da sociedade jaragua
ense dispostos a discutir os pro
blemas do Município e apontar
soluções viáveis dentro da pro

posta de governo que o PPS está

preparando", declarou, infor
mando que lideranças socialistas
estão otimistas com os encami
nhamentos dados pela direção,

Cruz, indicado pelo partido
para coordenar as negociações
políticas na região, não escondeu
o desejo em ser o nome do PPS
indicado para encabeçar a chapa
majoritária. "Gosto de enfrentar
desafios. Nunca escondi de nin

guém a vontade em ocupar um

cargo público", confirmou, apos-

tando no consenso para a indica

ção do candidato do PPS. Na

opinião dele, o partido pretende
lançar-se como alternativa, "sem'
estar ligado a grupos que tenham
seus interesses voltados para suas

próprias vontades".

Pacheco é o único a apre
sentar um projetoadministrative.
Disse que pretende priorizar a área
habitacional que, segundo ele,
necessita de mais atenção. "Falta
vontade política para regularizar
os terrenos e para desburocratizar
a abertura de linhas de crédito",
discursou.

Eichstaedt disse que a dispo
sição do PPS em lançar candidato
próprio se deve ao crescimento
do partido. (MC)
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Prefeito nega fraude e afirma

que denúncias não procedem
Tietz promete
cooperar com

.. .,

as possrveis
investigações
'Schroeder - o prefeito

Gregório, Tietz (PFL) negou que
a Prefeitura tenha modificado

qualquer documento depois de

.apro vado pela Câmara de
Vereadores. "Duvido que algum
servidor tenha tido essa cora-

.gern", afirmou. A suspeita partiu
do presidente da Câmara, Vilson
Moritz (PMDB), no início da
semana. Amparado por um

habeas-corpus preventivo, conce
dido pelo Tribunal de Justiça, Tietz
aguarda decisão judicial sobre o

mandado de segurança referente a

suplementação de recursos ao

Legislativo.
Tietz descartou a possibili

dade de rompimento entre o PFL

e PMDB em decorrência dos
últimos acontecimentos envol
vendo algumas lideranças das
duas legendas. Ele fez questão de
frisar que mantém a intenção de
tentar a reeleição, devendo

apresentar seu nome ao diretório
no dia 11 de março.

Na opinião do prefeito, uma
sindicância para apurar as

denúncias de fraude na Prefeitura,
proposta por Moritz, é des
necessária. "O Executivo se

coloca à disposição para atender a

qualquer averiguação dos verea-

Edson Junkes/CP

l�bEa?ßtmI\\5 !
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Recurso: Tietz conseguiu habeas-corpus preventivo do TJ

dores", declarou, reiterando que
não fez a suplementação de R$ 1 °
mil à Câmara por considerar o

procedimento irregular, j� que o

Legislativo não dispunha de orça
mento próprio no ano passado,
com todas as despesas sendo
efetuadas através da Prefeitura.

Para exemplificar, Tietz.ob-
(:'-

servou que, ainda agora, a

Câmara de Vereadores não conta
com estrutura de serviços contá
beis. "Tanto que o duodécimo foi
liberado no dia 20 de janeiro e

os vereadores ainda não recebe
ram os salários", enfatizou. Inda
gado sobre as alegações de que
Moritz estaria residindo na cida
de de Brusque, numa situação
incompatível com a função de

vereador, o prefeito disse que a

apuração disso é atribuição dos
vereadores. "Cabe aos vereadores
resolver isso",' desconversou.

T'ietz atribuiu as divergências
entre Executivo e Legislativo
muito mais a posições isoladas
sustentadas por Moritz, do que

por influência peemedebista.
DEFESA - O procurador do

Município, Paulo Mattos, expli
cou que o habeas-corpus preven
tivo concedido pelo desembar

gador Souza Varella afasta o risco
de prisão em flagrante do prefeito
(ainda que não em definitivo), por
desobedecer ordem judicial, na

iminência de acontecer desde que
o juiz substituto Elleston Lissandro
Canali, determinou novas dili

gências para verificar se Tietz
havia ou não depositado os recur

sos que o Legislativo reivindica.
Mattos disse que a ação deve

rá ser julgada na própria Comarca
de Guaramirim, em primeira

. instância; sem previsão para o

desfecho. (MILTON RAASCH)

Caropreso reforça pedidos na Funasa
Brasília - O deputado

federal Vicente Caropreso
(PSDB) esteve na semana, pas
sada com o coordenador regional
da Funasa (Fundação Nacional
de Saúde), Milton Tadashi

Shiratori, para reiterar as

solicitações encaminhadas ao

órgão de interesse dos muni

cípios da microrregião e do
Estado. Entre os pedidos estão a

liberação de verbas para a

aquisição de veículo para
Vigilância Sanitária em Ara

ranguá; projeto de _tratamento de

esgoto, em Witmarsum; projeto
de reforma geral no sistema de
abastecimento de água em

Anitápolis e a construção de

galpão de depósito de lixo em

Dona Emma.

Na sexta-feira, o deputado se

reuniu com o prefeito de

Guaramirim, Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB), onde
discutiu as necessidades do

Município. Eles têm visita
marcada às obras de reforma do

Hospital Santo Antônio, objeto de ,

uma CEI (Comissão Especial de
Inquérito) pela Câmara de

Vereadores, que apura denúncia de
irregularidades, Caropreso está

tentando viabilizar recursos do

governo federal para concluir a
.

obra.
MEDICAMENTOS - O

deputado esteve em São Bento do

Sul, onde voltou a defender o

maior controle do preço dos

remédios, apontando a fragilidade
do governo federal na fiscalização

do setor. Único catarinense na CPI
(Comissão Parlamentar de

Inquérito) dos Medicamentos,
Caropreso condenou os abusos

cometidos pelos laboratórios e

farmácias. A comissão acredita

que o esforço contribuirá efeti
vamente para acabar com os

aumentos abusivos e a exploração
do consumidor, situação que vem

se arrastando há muito tempo.
Durante a visita, estavam

presentes o prefeito de São Bento

do Sul, Silvio Dreveck; os

presidentes do PSDB e do PPB de
São Bento do Sul, Adir Hoffman e

Deodato, e do PSDB de Campo
Alegre, Luiz Vieira; o proprietário
do Jornal "Informação", Romário
Andrichechen, e o editor do Jornal
"AFolha", Luciano Hanysz.

Aliás

Apesar dos esforços do
Conselho Político, há um
movimento contrário de

lideranças pepebistas de Jaraguá
do Sul com relação à coligação
Mais Santa Catarina. Não inclui

todos, mas a maioria. Fontes do

partido asseguram que a

Executivamunicipal está
avaliando a possibilidade em
disputar as eleições de outubro
com chapa pura.

O deputado federal Vicente Caropreso, presidente da Executiva
estadual do PSDB, é favorável à árnpliação, de 12 para 20, do

número de municípios a serem analisados pelo Conselho Político
da coligação Mais Santa Catarina para a formação da aliança.

Caropreso acredita que o trabalho do conselho "fortalecerá a coligação".
A incoerência fica por conta das cobranças e reclamações do

parlamentar quanto ao tratamento dado ao PSDB.
Desde quando o prefeito Irineu Pasold (PSDB) assumiu a

administração de Jaraguá do Sul o deputado tem cobrado mais

cargos para os tucanos, criando desconforto no governo.
Durante a semana, Caropreso informou que as bases partidárias
estão insatisfeitas com o tratamento dado pelo governo Amin

(PPB) à legenda.

Nomes
O presidente microrregional da
legenda, Luiz Antônio Grubba,

confirmou as informações,
lembrando que o partido tem

dois pré-candidatos a prefeito
de Jaraguá do Sul. O vereador

Moacir Bertoldi e o ex

deputado estadual Udo Wagner.
Sobre a possibilidade de

lançamento de chapa pura,
Grubba disse que "são

discussões posteriores".
Especulação

Bertoldi evita comentar o assunto, mas revelou que o partido
deverá realizar reunião na próxima semana para discutir as

eleições municipais.
Para compor a chapa majoritária aparecem, além do próprio

Grubba, o ex-vereador José Carlos Neves, o Gê, e o diretor de

operações da Cohab, Ademir Izidoro.

Diluição
O lançamento de candidatura

própria do PPB pode dar uma
reviravolta na política local.

Com a possibilidade de cinco
candidatos disputarem as

eleições municipais, as
chances nivelam, com ligeira
vantagem para o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB) e
à coligação PSDB/PFL, que
devem concentrar o tiroteio
durante a campanha.

O retorno

O secretário de Cultura, Esporte e

Lazer, Sílvio Celeste Bard, deixa o

cargo no final de março e assume

a vaga na Câmara de Vereadores.
Primeiro suplente do PSDB, Bard
renunciou a vaga com a saída do

vereador Vicente Caropreso -
eleito deputado federal- em
favor do segundo suplente,

vereador João Prim. Segundo
Bard, não tem nenhum nome

cotado para assumir a pasta.

Afastado

O Tribunal de Justiça do Estado rejeitou, por unanimidade, o
provimento de agravo de instrumento apresentado pelos advogados
do prefeito afastado de Barra Velha, Orlando Nogaroli (PMDB),

pedindo sua recondução ao cargo.
Com a decisão do TJ, Nogaroli poderá não voltar mais à Prefeitura,

já que o mérito da cautelar que afastou o prefeito em agosto do ano

passado será julgado depois de concluído o mandato.

[ADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o\lO o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ßNDß\\ßç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Banco do Brasil entrega novas
instalações emMassaranduba

"mecânico ou impessoal", porque
o cliente pode sempre se dirigir ao
bancário para obter qualquer
informação. "Melhor do que ficar

nas filas", comentou.
A agência foi instalada em

fevereiro de 1982 e atende também
a clientes do vizinhoMunicípio de

Luiz Alves. A'equipe é composta
de nove pessoas e terá reforço de
mais três funcionários" que

prestaram concurso recentemente

e serão integrados nos próximos
meses. O BB realizou 303 opera
ções do Pronaf (Programa Nacio
nal de Fortalecimento da Agricul
turaFamiliar) na safra agrícola que
está érn curso no Município,
movimentando R$ 1,4 milhão. E
outros 117 contratos do Proger
(Programa de Geração de Empre
go e Renda). (MILTON RAASCH)

clientes" e convidados.
O superintendente regional de

Joinville, Carlos Antônio Decé

saro, destacou que a padronização
das agências faz com que o

cliente tenha facilidade para
localizar e utilizar os serviços do
Banco do Brasil, em qualquer
cidade do País. "Todas as uni
dades terão o mesmo visual, tanto
nas cores como no tipo de mó

veis e equipamentos e na dis

posição dos mesmos".

Conforme Decésaro, o cliente
pode executar a maioria das

operações bancárias através dos

caixas eletrônicos, cerca de 90%,
ganhando ein agilidade e segurança
no atendimento. Na opinião dele,
a crescehte informatização dos

serviços bancários não torna o

atendimento necessariamente

Reforma visa

agilizar e
facilitar o
atendimento

Massaranduba - o Banco
do Brasil inaugurou na quarta-feira
as melhorias feitas na agência
local, que foi completamente
remodelada. A reforma segue o

modelo padrão do banco para
todas as agências no País, com
visual mais moderno e informati

zação de serviços. A Sala de Auto
atendimento oferece mais opções,
como depósitos e talões de

cheques. "O banco rião permite
mais cliente mal-atendido", disse
o gerente Gasparino da SilvaMelo,
na apresentação das melhorias aosModernização: Melo (E) disse que agência será mais ágil

O empresário Edson Borehers (Automecânica Borchers)
foi reeleito coordenador do Núcleo de Automecânícas de

Jaraguá do Sul, tendo como vice-coordenador Olívio Antônio

Minatti; primeiro-secretário, Maximino Deretti; primeiro
tesoureiro, José Carlos Majcher; diretor de Viagens, Arnildo
Kopp, e diretor de Marketing, César Maba.
A posse da nova diretoria está marcada para o dia 16 demarço,
no Clube Atlético Baependi.

o No mesmo dia, o lojista Odair Fabiano Bosse (Foto Bosse
Corupá) será empossado como coordenador do Núcleo de

Fotografia Profissional, também da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul).
Completam a diretoria Eduardo Luiz Gomes, vice-coordeandor;
Flávio Veta, secretário; e Horst Baumle, tesoureiro.

o A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícolade
Guaramirim) reúne os integrantes da diretoria, neste final
de semana, para elaborar o planejamento estratégico da
entidade.

o Na próxima segunda-feira, acontece a primeira reunião do
Conselho Superior da Aciag, formado por ex-presidentes. Na pauta,
definição das metas, além do debate sobre a entidade e o futuro e

depreciação de bens móveis e imóveis.

o 1\ produção automobilística brasileira cresceu 10,3% em

janeiro, em relação a igual período do ano passado. Em
comparação a dezembro de 1999, a produção foi 14,1% maior.

L �

SEJA COMPETITIVO" NESTE�'MERcADe-6LBBAfí_Z-A_Dé
FAÇA-PLANEJÁMENT6-11�IBUTÁRiO .:

. �,

1ço���1JJ
OAB/se 3437-8

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx, Postal50 - CEP 89251-470 =Fone: (047)-371-75H/Fax: (047) 372-1820 --

Jaraguá do Sul- SC -_Horne Päge: W'WW.càSsttli.êom.bt-:.. �:..mai1:cãssuH@CãSsu1i.cöttf:bf-
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-
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Eleito novo colegiado
,

de secretários de Saúde
Melita Rubin.
assume

a direção do
conselho

Guaramirim - A secretária
de Saúde de Schroeder, Melita
Rubin, é a nova presidente do cole
giado que congrega os secretários
de Saúde das microrregiões do Vale
do Itapocu. Melita foi confirmada
para a sucessão de Nilson Bylaardt,
de Guaramirim, durante encontro
realizado dia 1 de fevereiro, no
Hospital Santo Antônio. Bylaardt
assume o cargo de vice-presidente.
Melita Rubin deverá presidir o

colegiado nos próximos dois anos.
O colegiado congrega os se

cretários de Saúde dos sete muni

cípios da microrregião e realiza

reuniões periódicas para tratar de

problemas comuns no atendimento
à saúde pública. Uma das questões
discutidas neste último encontro

foi a disposição da Secretaria Esta-

dual da Saúde de cortar o fomeci-
• r

mento da vacinação de cobertura

daquelas pessoas que tenham tido
contato com doentes acometidos
de meningite meningocógica. O
custo da vacinação passaria ao

encargo dos municípios.
De acordo comBylaardt, os se

cretários municipais não deverão
concordar com isso e, inclusive, já
estariam providenciando o envio de

um documento ao secretário esta

dual de Saúde, Eni Voltolini, con
testando a medida. "Será mais um
ônus que o Estado estaria repas
sando aos municípios", reclamou
Bylaardt.

Ele salientou que o assunto

deveria merecer definição imediata
de Voltolini, pelo fato de que a

Regional de Saúde, em Jaraguá do
Sul, tempouca disponibilidade para
esse tipo de cobertura vacinaI.
"Suficiente apenas para três casos",
explicou. Os secretários decidiram
/ também tornar mais racional a

vacinação contra a febre amarela.

(MILTq_N RAASCH)

SÁBADO
19hOO-Matriz

17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

DOMINGO

08hOO e 19hOO - Matriz

NOSSAMENSAGEM

Temos de mostrar que somos salvos e libertos

Hoje em dia conhecemos a doença e o preconceito centra as

pessoas portadoras do vírus HIV. Pior que a solidão da doença é a

solidão do desprezo e do afastamento que essas pessoas têm que
viver.' Situação semelhante aparece no evangelho de Mc 1,40-45. O
leproso era afastado do convívio humano, como se fosse habitado

por um espírito mau. No gesto de tocar o leproso, Jesus se revela
como aquele que vem carregar sobre si os nossos sofrimentos �. nos
curar de todos os males que impedem a convivência humana. "Se

queres, podes curar-me", disse o leproso. E bastou a compaixão do
Senhor para ele ser reintegrado à comunidade.

Com ele e com todos os que sofrem dizemos nós também, com
toda confiança: "Se queres, podes purificar-me". Que cresça no meio
de nós a solidariedade com as pessoas doentes e que o Senhor abençoe
o serviço que muitos agentes da saúde realizam em nossas

comunidades.
Apoio:

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

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1° andar

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

"Sai
CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

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

REMINISCÊNCIAS

res criam associações autôno
mas que reivindicam o pluralis
mo político e sindical e uma de
não-alinhamento aMoscou. É
formado um novo governo, e

a Hungria se retira do Pacto

de Varsóvia. Em 4 de novem

bro, o Exército Vermelho

bombardeia Budapeste, que

persiste por dez dias. Nagy é

executado dois anos depois.
---d-

Das pesquisas e das anota

ções ficavam anotados alguns
dados sobre a presença húngara
em Jaraguádo Sul e de uma vi
sita que o cônsul-geral da Hun
griafazia a Jaraguá do Sul, o dr.
Lagos Boglár, acompanhando o
ministro húngaro dr. Nicolau de

Horty Jnr., fato consignado no

Jornal CORREIO DO POVO, na
edição n° 1085, capa, de 12 de

julho de 1941, ele (Boglár) ano
tando todos os pormenores aqui
acontecidosem sua viagem, quem
sabe já se preparando para
escrever as suas memórias, que
só foramabreviadoscom os acon

tecimentos do início da 2a Guerra

Mundial e, estando aHungria ali
nhada no esquema alemão, com
a sucessão dos acontecimentos

supervenientes, rompia-se a sua

presença em São Paulo e

retomando à sua pátria.
Na manhã de terça-feira,

dia lOde novembro de 1998,
vou ao Museu "Emílio da Sil

va", que saía da estação velha

da Estrada de Ferro, para se

abrigar na Estação Nova,

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprérn (004)

Surpreendido pelo inusitado, fiz a foto acima, em que aparecem as senhoras Alcioni Macedo

Canuto, Cláudia Maria Corrêa Castro, o dr. Luiz Boglár, filho do cônsul, e Hilário Scheuer,
presidente da Associação de Tradições Húngaras de Iaraguâ do Sul

Cabe aindauma incursão no
ano de 1867, quando a união da
Áustria e daHungria estabelece
umamonarquia dual, o Império
Áustro-Húngaro.

Ela surgia em conseqüência
de agitações nacionalistas que
esfacelavam o Império Aus

tríaco, comandado pelos Habs
burgo.

Segundo o acordo assina

do, os dois países se mantêm
como estados separados, com
constituições, línguas, gover
nos e parlamentos diferentes.

i

Os magiares comandam a

Hungria, enquanto alemães con
trolam aÁustria. São unidos por
um único monarca e por minis
tros estrangeiros, guerra e fi

nanças. Apesar do controle

magiar e alemão, o império ain
da abriga grupos de outras

nacionalidades - checos, po
loneses, ucranianos, eslovacos,
sérvios, romenos, croatas,
eslovenos e italianos - que se

sentiam excluídos do processo
político. Os conflitos étnicos

prosseguem durante as décadas
de 1870 e 1880 e se agravam
com o crescimentodo anti-semi
tismo na Áustria.

Por sua vez, em 1956, o pri
meiro-ministro da Hungria,
Imre Nagy, inicia uma abertu
ra política com grande respal
do de estudantes e trabalhado

res, que culmina na Insur

reição Húngara.
Envolvidas pelas idéias libe

-ralizantes, as camadas popula-

defronte da Praça do Expedi
cionário, me parece em piores
condições do que a primeira,
pelo abandono completo de
suas instalações, precariamen
te ia servindo até que alguma
coisa acontecesse, como acon
teceu, lamentavelmente. Mas

naquele dia reinava a paz.
Na sala da administração

estão as senhoras Alcioni Ma
cedo Canuto e Cláudia Maria

Costa Correa, dedicadas fun
cionárias de nossa memória,
cumprimentando-as com um

sonoro bom-dia! Noto a pre
sença de um senhor de cabelos
brancos e reconheci o Hilário

Scheuer, amigo de gloriosas
jornadas e presidente de uma

Associação de Tradições Hún
garas em nosso meio. É a AI

cioni que se adianta e pergunta
se conheço a pessoa que se

apresenta como Boglár, ao que
retruquei que conhecia por
foto um dr. Lajos Boglár que
era cônsul-geral dá Hungria,
que um dia visitou Jaraguá do
Sul, nos anos 40. Pois é, disse
o apresentado: "Eu sou o filho

daquele cônsul, que nasceu em

São Paulo e que voltou com o

pai para Budapeste. Foi bom
conhecer o senhor e gostaria
de fazer uma entrevista, com

gravações em fita e filma

gens, porque tenho muitas pu

blicações que me foram envia

das, em que o sr, fala sobre os

húngaros em Garibaldi. (Fritz
von Jaraguá)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juliano Junkes
Voltou para Deus aos 17 anos
'". e esta saudade que dispara

em tiro louco, vai dando golpes no .

palanque do meu peito, cortando ao

meio o meu triste coração ... ', esta
frase, de uma música gaúcha antiga,
me ajuda a definir parte da dor do

Cilo, Ivonete, irmãos e amigos neste
momento de fúria.

No último sábado, 5 de.fevereiro,
na sede campestre do CTG Do Trote

ao Galope, entre 16h30 e 17 horas,
Juliano preparava as extensões e/ou
a máquina de alta pressão para lavar
o caminhão do CTG, quando foi

surpreendido pela energia elétrica.
Juliano foi socorrido de imediato

pelos pais e um amigo que o

trouxeram para o hospital, onde
foram usados todos os recursos, mas
Deus já o havia chamado.

Estudante do terceiro ano do

segundo grau, que provavelmente
faria vestibular para algum curso de

informática, jogador de futebol,
admirador do mar, navegador
implacável da Intemet, tocava violão

CTGLAÇO
JARAGUAENSE.

A família tradicionalista gaúcha
Laço Jaraguaense, chocada com o

acontecimento, reza para que
Juliano descanse em paz. Cilo e

Ivonete, Deus colhe as rosas mais

bonitas, e que nossa senhora

Aparecida lhes dê forças para
superar esta provação.

Gaúcho(a) de idade nova
Andreza Carla Raulino (12),

Norberto Voight (22),
Alminda Franzner (28,
Lúcio João Marcon (28).

e guitarra, este último instrurnento
foi o presente que ele pediu e ganhou
do pai dia 11 de janeiro, seu último
aniversário'. Juliano planejava, e para
isto estava se preparando, tocar
guitarrajunto com o irmão Gionei,
gaiteiro, e animar o acampamento do
CTG Do Trote ao Galope e amigos.

Este guri esteve conosco nesta

mesma semana, terça e quarta-feiras,
no Rodeio Internacional da Vacaria,
na cidade de Vacaria-RS, e entre as

fotos que fiz dos acampamentos
jamais imaginei que estaria

registrando sua última imagem.
Juliano já ti�ha comunicado ao Cilo

que iria dormir cedo sábado, pois
queria acompanhar o pai no rodeio
de Itaiópolis. Partiriam domingo
cedinho para passar o dia conosco

na sena, mas infelizmente, sábado,
logo após a oração da Ave Maria, o
coordenador geral da campeira,
senhor Alceu Ricetti, parou o rodeio,
solicitou aos gaúchos que tirassem
o chapéu e, contando a história do

Marcon - Piquete Estampa de Taura

tradicionalista gaúcho Cilo Junkes,
comunicou a morte do filho em

momentos de grande emoção ..

A famíliaCilo Junkes agradece a

todas as pessoas que os confor
taram nestas horas, fazendo com que
a dor da separação mostrasse o

quanto seu filho. era querido.
Que Juliano Junkes descanse em

paz.

Nota: o patrão Cilo Junkes
comunica que todo o calendário de
eventos do CTG Do Trote ao Galope
será mantido, sendo realizados o

Torneio de Laço dos dias 19 e 20 e o

baile do dia 19, pois o Juliano foi o
maior articulador e organizador deste
baile.

Acampamento
do CTGDo
Trote ao

Galope,
quarta-feira,
durante o

Rodeio
Internacional
da Vacaria.

Juliano,ao
lado do pai,
participava de
cantorias com

o irmão Gionei,
mas ninguém imaginava que três dias após ele partiria. Isto serve

para nós refletirmos sobre a vida, pois a qualquer momento chegará
a nossa hora

,

MOINHO JARAGUA
Cerealista Wille Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

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

DaguEr Atelier
Se você está precisando fazer
um traje típico ou qualquer
tipo de roupa sob medida.

Venha nos visitar e comprovar
nossa qualidade.

Grupo Rodeio - Baile gaúcho - 19 de fevereiro

CTG DO TROTE AO GALOPE
"Piquete Marcas das Trad,içÕ8s"

IFD�-=-I'MI-=-"'E

Dias 19 e 20/02/2000
'0 TORNEIO DE LAÇO

ATENDIMENTO:
Segunda a sexta-feiras das 8 às 20 horas

e sábados das 8 às 13 horas

RUa Ângelo Rubini, 1197
Barra do Rio Cerro
Fone: 376-0483

Sede de CTG do Trote ao Galope - Rua José Martins. sln"
Três Rios do Norte - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

.i{iPQYt"g:�2J�J� 19h Vaca Gorda
.

:?3h Baile com "Grupo Rodeio"
de São Leopoldo-RS, na Sede do CTG.

tifo"lftlG();2oIõ2i�o.oo�,íl
8:30h LAÇO PATRÃO CTG PIQUETE
10 Lugar Troféu ... R$ 30,00 2P Lugar Troféu ... R$ 2.0,00
9:00h LAÇO PIA/GURI
1° Lugar Troféu 2Q Lugar Troféu
10:00h LAÇO INDIVIDUAL: para todos será cobrado uma taxa

de R$ 5,00, duas rodadas e acompanha Um churrasco.
1 º Lugar Troféu 22 Lugar Troféu
12:00h VACA PARADA PIA E PIAZITO
10 Lugar Troféu + Laço 2º Lugar Troféu
13:00h INiCIO DAS DUPLAS: (R$ 15,00)

.19. Lugar 2 Troféus + R$ 150,00 2° Lugar 2 Troféus + R$ 100,00

SerA válid. B Armada Tirada VERDUIlEDlA Extração e V�!!�j
No local completo serviço d. Bar e Cozinha TROPICAL de'Areia.'"
Informações: Juca 9963-1980- 310·2335
ou Clio 9973·3013· 37H779 ,_.",,.a��tlE,�'c.�i�; .'.

Agenda gaúcha
11 a 13 de fevereiro - Rodeio CTGBela Vista - Canoinbas
19 de fevereiro - Baile - CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do
Sul
19 e 20 de fevereiro - Torneio de Laço - Piquete Marcas da

Tradição - Jaraguá do Sul
10 a 12 de março - Rodeio CTG Chaparral- Joinville
18 de março - Baile com Fogo de Chão - CTG Laço Jaraguaense
24 a 26 demarço - Rodeid Piquete Lenço Branco=Massaranduba

III'
CARNES

....

CTG Laço Jaraguaense
Estamos "TCHÊSPERANDO"

de 04 a 07 de maio de 2000

19° RODEIO CRIOULO NACIONAL

ATACADO E VAREJO

FON·E (0**47)'
371-4547

DEMARcmCARNES

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Júnior, o casalMarcelo e LetíciaMomm eMarcelo SabeI estampam em sorrisos
o alto astral da estação mais colorida do ano

� PARAÍso devido à proximidade de
Jaraguá do Sul com o

litoral, onde acontecem

promoções diversas, e de

poucas danceterias locais,
que abriram as portas mais
cedo. Com a vida noturna
em baixa, muitos reservam
as energias para outras

atividades. Aproveitam os

Parte dajuventude
jaraguaense anda se

queixando das poucas

opções de entretenimento
na cidade, neste início de I

ano. Nada muito diferente
de anos passados. A
situação só não é pior

Divulgação

Na última

terça-feira,
8, Ana Paula

RosâBuzzi

completou
mats um

aninho de

vida

dias quentes do verão para
passeios pelas inúmeras
cachoeiras de nossa

região. É um verdadeiro

banho de atrações.
- Locais belíssimos e

refrescantes. Vivemos num

paraíso e às vezes nos

esquecemos de tal

privilégio.

ARS

�� NOTRE

Aos poucos a Boate Notre
vai ganhando cara nova.

Depois de receber novos

pisos, parte agora para a

colocação de gesso e luzes
de neon na entrada do

point. A expectativamaior
volta-se para a construção
de um barzinho

ambientalizado com música

ao vivo. A inauguração está

prevista para o primeiro
semestre deste ano. Em

tempo: neste ano, a Notre
estará abrindo suas portas
todas às quintas-feiras, com
entrada gratuita para a ala

feminina.

� OBAPPA

Depois de abrigar, ontem, o
show dos Paralamas do

Sucesso, o badalado
Submarino Amarelo,
localizado numa das mais
belas praias de Santa

Catarina, Quatro Ilhas,
recebe neste sábado (12) a
rapaziada do grupo O

Rappa, que já esteve se

apresentando em Jaraguán
Sul. As apresentações faze
parte do Projeto Festival de
Verão.

BLUMENAU

� lVIABIA'S

Wilson Sideral e banda
Juízo Final serão os

responsáveis pela agitação
da festa de encerramento

do Rancho Maria's, que
acontece no próximo dia
21, segunda ..-feira. O auê
tem tudo para ser o maior
da temporada. Mulher não

paga.

� BUG

Agora, as 'expectativas do

bug do milênio se voltam

para 28 de fevereiro.
Motivo: antes de 2000, o
único ano bissexto com

dois zeros no final foi o de

1600. Segundo experts em

informática, os US$ 600
bilhões gastos em todo o

mundo para prevenir
eventuais catástrofes
decorrentes do problema
não foram suficientes para
acabar com as ameaças.

••••--••••• C ) 1'1 .E 1'1\ 1-\•••••_•••_.
• JARAGUÁ DO SUL

• eine 1: O homem bicentenário (livre).

• .

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
eine 2: Dogma (18 anos).

• Horários: 14h15, 16h40, 19h1O, 21h40.

• eine 3: O colecionador de ossos (14 anos).

• Horários: 13h45, 16h15, 18h30.

• Joana D'Are (14 anos).
Horário: 20h45.

•

G.Ne. eine Neumarkt J: Três reis (14 anos).
Horários: 14h, 16h30, 19h,'21 h30.

G.Ne. eine Neumarkt 2: O colecionador de ossos

(14 anos).
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.

G.Ne. eine Neumarkt 3: O homem bicentenário

(12 anos).
Horários: 13h30, 16h15, 19h, 21h45. \

G.Ne. eine Neumarkt 4: Pokémon - o filme (livre).
Horários: 13h45, 15h45.

G.Ne. eine Neumarkt 5: Xuxa requebra (12 anos).
Horários: 14h, 16h.

Corra Lola corra (12 anos).
Horários: 18h, 19h45, 21 h30.

G.N e. eine Neul1larkt 6: Vivendo no limite (18 anos).
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.

• JOINVILLE

• G.N e. eineMuel/er J: O homem bicentenário (12 anos).

• Horários: 14h, 16h40, 19h20, 22h.
G.Ne. eine Muel/er 2: Castelo Rá-Tim-Bum (livre).

• Horários: 13h45, 15h45. .

• O colecionador de ossos (14 anos).

• Horários: 17h45, 19h45, 21 h45.

• G.Ne. eine Mueller 3: Pokémon - o filme (livre).
Horários: 14h30, 16h30.

• Vivendo no limite (14 anos).
• Horários: 19h, 21 h30.
_..__._.__.._-_ _...........•

CENTERRSOM

®

QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

Programação válida para o período de 11 a 17/2.

DISQUE-LANCHE
371 ..5309

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

Antes que caia
o maior complexo arquitetônico de Jaraguá
do Sul- que compreende os prédios da
ferrovia e da rodoviária - pode ganhar
destino digno de sua importância cultural,
apesar de o processo de depredação e

descaracterização já estar em andamento. O

Projeto de Revitalização do Centro
Histórico apresenta-se como a solução mais
viável para se preservar o que ainda resta
do patrimônio naquele local. A confirmação
da verba de R$ 1 milhão do Prodetur

(Programa de Desenvolvimento da Infra
estrutura Turística da Região Sul) para esse

fim, reacende as expectativas, mas a

aplicação dos recursos só acontece a partir
de 2001.
Chefe do Serviço do Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural de Jaraguá do Sul, Egon
Jagnow diz que este é o momento ideal para
se executar o projeto. "Revitalizar o Centro
Histórico é a melhor opção que temos no
momento, porque se não se fizer nada

rapidamente, tudo aquilo vai acabar se
perdendo" .

Polêmica, a iniciativa de transferência da
Beleza: vitrais da estação ferroviária surpreendem a vista malha ferroviária do centro da cidade não

inviabiliza a revitalização da área, de acordo
com a arquiteta Suzana de Souza,uma das
mentoras da obra. "Não acredito que se

perca o caráter histórico do local. Teríamos

que estudar opções para aproveitar a área
dos trilhos". As sugestões variam, os trilhos
tanto podem ser utilizados para passeios
turísticos - e estariam de acordo com os

objetivos do projeto - ou arrancados e

transformados em asfalto, por isso há quem
reconheça a inevitável perda histórica que o
desvio dos trens representaria.
Dos prédios que o projeto engloba, o que
abriga a atual estação de ônibus é o único já
restaurado, ainda que se questione a

descaracterização que sofreu com o

emprego de estruturas metálicas -

tendências modernas em fachada do início
do século - e construção de sanitários em
sala que já foi museu. Os outros, o antigo
depósito e a estação ferroviária, terão que
ser comprados à Ferrovia Sul Atlântico, .

negociação considerada fácil pela
Prefeitura, já que a empresa não tem mais
nenhum interesse na região.
LEIA MAIS À PAGINA 2

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

grande diversidade. Consulte-nos!�IIII�I.Estofados6 ,.� KRAUSE TELEVENDAS: 371-3466
Requinte o seu Bom Gosto Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRÔNICA

Imagens sem foco
* Luiz Naue

Semana passada experimentei andar pela Getúlio Vargas com
olhos de visitante, num esforço supremo para esquecer o

tempo em que nela morei, até a década de 70. Quase não

pude. Não me agride tanto os olhos a construção do primeiro
shopping. Afinal, jaraguá do Sul não seria a única cidade
brasileira candidata a progressista a fechar a década de 90
sem um templo desse porte. Gritam os contrastes (deixam
me ainda mais surdo), nesta que foi a Avenida da

Independência e hoje não passa de um corredor decadente,
com a História caindo aos pedaços em forma de prédios;
prostitutas que se instalaram nas vizinhanças da delegacia,
sem o menor pudor; e terminal urbano em lugar que já foi
museu.

Como me parece estranha esta rua agora que me disponho
a largar o carro e percorrê-la a pé. Não que eu pretendesse
encontrá-la tal como era em minha juventude, mas porque à
noite parece destinada a tornar-se zona fantasma na cidade,
terra de ninguém, que os adolescentes observam pela parede
de vidros do shopping. A prostituição crescente, esse

implacável sintoma de decadência da era neoliberal,
convivendo bem com os indigentes que dormem sob a

proteção das marquises da estação ...
Pouca gente passou por mim, o carro de polícia parado em

frente à Praça dos Expedicionários dava-me a ilusão de

segurança. Mais seguros' estavam os usuários do abrigo de

ônibus, protegidos pelo irritante brilho amarelo daquelas
lâmpadas gigantes. E eu, ridículo, todo velho, fiquei parado
em frente à estação imaginando o que terá sido feito do
cristal bizantino dos vidros dos guichês. Devem ter virado
lixo também, leio jornais. Não preciso entrar nos prédios da
saudosa Rede de Viação Paraná-Santa Catarina para saber

que estão apodrecidos, como eu, que tantas vezes me sentei

naqueles bancos.
Às vezes desenterram o projeto de um centro histórico que
não conheço direito, menos por desinformação que por
descrédito, Que espécie de centro histórico querem
construir se há meses tentam convencer que o grande
problema da cidade são os trilhos de. trem (e não a

mentalidade dos moradores), e decidiram retirá-los? Vivi

demais, cheguei ao tempo em que as pessoas se livram da
história pra construir centro histórico ... Do século da imagem
não devem sobrar mais do que fotografias.
A decadência da Getúlio Vargas - esse corredor sombrio,
por onde as pessoas só passam porque precisam - é

contemporânea da decadência da ferrovia (e da minha). Ficou
triste, vai piorar sein os trilhos, Melhor derrubar os prédios
que ,sQbraran'Í, custa menos,dizem os ignorantes, Ou então,
quem sabe seja hora de sepultar a memória nessa avenida,
transforrná-la e dar-lhe nome novo - como se.fez quando
Vargas" assumiu o poder, para puxar-lhe o s-aco,

"Luiz Naue é funcionário público aposentado.

História: pelos trilhos da ferrovia chegou o progresso a Iaraguá do Sul, no início do século

Visual novo
A revitalização do Centro Histórico - projeto da Câmara
Especializada de Arquitetura da Associação dos

Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul, cedido à
Preteitura - pretende dar uso "adequado e contínuo"
aos prédios ainda existentes, reUrbanizar as praças e

passeios e dotar o locai de comércio próprio, de forma
auto-sustentável.
A proposta prevê a instalação dé galeria de exposições
temporárias no antiqodepósito da rede ferroviária, aberto
à visitação. "Oneremos instalar também uma galeria
gastronôníica nesse prédio, que é muito grande", informa
a arquiteta Suzana.o sem-teto Museu da Expedicionário
ganharia novo lar no prédio da Estação Ferroviária,
possibilitando a abertura ao público da coleção que hoje
se encontra encaixotada. Outro tesouro cultural da

época, o Mercado Público, será reativado, com a venda
de produtos coloniais.
Para os órfãos dos pequenos ofícios artísticos, boas
notícias. O projeto prevê a retirada do prédio da

Délegacia, com ampliação da Praça do Mercado, para
criação de uma Feira de Arte e Artesanato. Pontinhos
verdes no croqui apontam possível existência futurá de

Memória: aspecto decadente dosprédiospredomina
.

árvores e flores no local. Bem-vindas!

Centro Histórico: seguido o projeto, mercado público volta a funcionar Contraste: arquitetura moderna e abandono em rua privilegiada
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul,.12 de fevereiro de 2000

Vende-se casa de alvenaria
cl 200m2 no Bairro

Beepetuii, suíte + 2 qtos.
amplas salas, cozinha
mobiliada - portão

eletrônico e interfone.
Ótima localização.
Contato: 372-3460.

Vende-se terreno

Guaramirim, ótima
localização, com 687,00m2.
Combinar. Tratarpelos
telefones 99973-8543 e

9991-8916.

Vende-se casa mista
no João Pessoa, 70m2,
ótimo local, próximo
escola, ônibus e

supermercado.
R$ 14.400,00, aceita-se
carro até R$ 8.000,00.
Tratarpelo telefone

371-3724.

PORTARIA E LIMPEZA
Prestamos serviços de portaria, limpeza

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

Orçamento sem compromisso

371-7354 - 371-5832
Vende-se casa de madeira

Bairro São Luís. Rua

asfaltada, cl 3 quartos, sala,
cozinha e 2 bwes.

R$ 21. 000, 00. Tratarpelo
telefone 371-3724.

.;

PINTURA INDUSTRIAL A PO

(Ferro/Alumínio)

Rua Reinoldo Rau, 614 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX
Terceirize sua pintura.

Coletamos e entregamos.
Pinturas Fernando Ltda.

Blumenau - SC if (47) 330-0339

Vende-se terreno
Ótima localização, próximo

à Ferj, com 590m2.
Combinar. Tratarpelos
telefones 9973-8543 e

9991-8916.

MASSAGEM
ERÓTICA

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.

�
BOCA-DE-LOBO COM

FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

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

Em Jaraguá do Sul,
Luciana e Sheila pra
você, Homens

Temos acessórios.

Telefone:

(0**47) 9994 5892

319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m'. NA RUA EUGÊNIO BERTOLOI - RS 15.000,00
320 - CABO HARRY HADLiCH esq. c/ Ferdinando Pradi c/2.803,50m'
321 - VERSALHES c/644,00m' - RS 18.000,00
322 - Chácara c125 margas - cl casa + rancho + ribeirões no três Rios do Sul
323 - Lateral da Rua Marina Frutuoso - Centro - RS 40.000,00
324 - TRÊS RIOS 00 NORTE com área de 389.959.00m'
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - 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, cl 670m2 de área construída na Rua Emílio Stein - CENTRO
329 - C/1.180.00m2 - na Rua João Planincheck - RS 45.000,00 - Negociável
330 - Rua Emílio Floriani - Bairro Nova Brasília cl 450m2 - RS 20.000,00
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO - Jgua Esquerdo, cl 429,00m' - RS 23.000,00
3:;:: - JOSE EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS - área de 1.133.00m' - RS 60.000,00
333 - CHICO DE PAULA/ESQUINA cl 480,00m' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9.600,00
334 C/1B.000,00m' - na VILA NOVA com vlsta espetacular - RS 25.000,00
335 - CONDOMíNIO MARCATIO - Campo Sampiero 11- cl 915m'- RS 35.000,00
336 - AMIZADE - Rua Paulo Klilzke cl 318.50m' - R$ 13.000,00
337 - GARIBALDI- cl 2.254.78m' - RS 6.500,00
338 - Próximo ao Colégio Julius karsten - RAU - c/449,40m' - RS 16.000,00
339 - Lotes na Praia Erwino/UbatutJa/São Francisco do sui - cl 300,00m2 - RS 3.500,00

107 -lmóvel Residencial/comercial· Centro - RS 250.000,00 - Negociável
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00
109 - CENTRO - cl piscina - RS 140.000,00 + RS 60.000,00 Financiamento
110 - Alvenaria cl piscina no CZERNIEWICZ - RS 68.000,00
111 - Sobrado praia de Ilajuba - RS 50.000,00
112 . Terreno no alto, cl 16.000m2• casa cl 320m2• cl 2 suites + 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- RS 150.000,00
116· Guaramirim, Terreno cl 1.440,OOm2 - Casa cl 180,OOm2 - RS 11 O.DOOtOO-lnteresse Apartamento
�Ineario Camboriú. .

117 -Casa mista com 3 quartos no alto - na A. da Caixa O'Agua - Brasão - RS 20.000,00

�"!;le!'t,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 "EDIFíCIO GEHRING"

- TEMOS APARTAMENTOS DE ALTO PADRÃO NO "ROYAL BARG - CONDOMINIUM",
NO CENTRO DA CIDADE, COM FINANCIAMENTO EM 80 MESES.E-mail: habitat@netuno.com.br

http://www.netuno.com.br/habitat 201 - C/3 quartos, LaI. PIERMANNNILA LENZI - R$ 22.000,00 + linanciamenlo
202 - C/1 suile + 2 quartos na Rua Florianópolis - CENTRO - R$ 65.000,00
203 - JACÓ IiMMENDOERFER cl 1 suue + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - cl 2 quahos no AMIZADE - RS 12.000,00· Entrada mais financiamento
205 - Novos cl suíte + 1 ou 2 quartos - Praia de ftaguaçu - Sêo Francisco do Sul
206 - RESIDENCIAL BARTEL - Entrada RS 17.000.00 + financiamento
207 - SALA COMERCIAL - no MARKET PLACE - clvaga de garagem em 24x RS 2.000,00 (CUB)
20B - "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"PrÓx. Hodoviária cl 1 suile + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + financiamenlo
210 - PiÇARRAS. com 1 suile + 2 quartos, cl elevador- RS 53.000,00
211 - AMIZADE cl 3 quartos - quitado - RS 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - cl 1 surte + 2 quartos + dep. - RS 75.000,00
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA 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 suite + 2 quartos- no Edifício Carvalho - Centro- RS 550,00
402 - APTO. c/2 quartos semi-mobiliado em CURITIBA-PR - RS 400,00
403 - CASA cenlral cl suite + 3 quartos - 2 vagas de garagem - RS 450,00
404 - APTO c/1 quarto próx. FURB EM BLUMENAU - RS 400,00
405 - SALA COMERCIAL c/45m' - RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL - CENTRO
406 - SALA c/150m'. próx. Hospital Jaraçuá na RUA JORGE CZERNIEWICZ
40·/ APTO. c/2 quartos - próximo WEG I - RS 280,00
408 - CASA DE MADEIRA - cl 3 qtos, na RUA RIBEIRÃO GRANDE DA LUZ, N'04 - R$115,00
409 - CASA ALV. c/3 qtos - TRÊS RIOS DO NORTE - R$HO,OO
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m'. com Mezanino e 3 bwc
411 - CASADE MADEIRA c/2 quartos -Ielefone e parabólica - RS 250,00

: � �: g!�! ��VM�g��Ri.���:uaa���w��;e��!���O�orupa _ CHICO DE PAULA - RS 180,00
414 - CASA DE ALVENARIA - c/2 quartos - ESTRADA NOVA - RS 220,00
415 - APTO. c/1 suite + 2 quartos - mobiliado - CENTRO - RS 800,00
416 - TERRENO cl 600.00m' + quilinele - Centro - RS 220,00
417 - CASA ALV. c/3 quartos e 2 bwc - Rua JOSE EMMENDOERFER - RS 400,00
418 - APARTAMENTO c/2 quartos - próx. da Faculdade - RS 300,00
419 - SALA COMERCIAL c/300,00m' - Felipe Schmidl- CENTRO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL cl500.00m' -1' andar -ILHA DA FIGUEIRA - R$ 600,00
421 - SALAS_ COMERCIAIS cl 50m', 120m'e 150m'- na RuaJosé Emmendoerter- Próx. Weg I
422 - GALPAO INDUSTRIAL cl200m'-lrifásico - CENTRO - RS 350,00
423 - SALA c/45m' - em trente a Acijs - R$ 200.00
424· SALAS CONJUGADAS· CENTRO· c/ mobília - Para consultório ou escritório
425 - aUITINETE TERREA - CZERNIEWICZ - RS 150,00
426 - APTO c/ : suíte + 2 quartos - ED.ISABELLA - CENTRO - RS 450,00
427 - CASA MISTA - VILA LALAU - c/3 quartos - RS 250,00

* ATENÇÃO ESTUDANTES:
A Imobiliária Habitat possui imóveis para
locação ou venda, em parceria com

excelente imobiliária de Curitoe

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES. MOLHA c/600m' - pröx. Pref. Municipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edificadocom casa antiqa
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO cl 1.930, 18m'- 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$ 9.000.00
307 - TERRENO c/557.00m' na Julius Verch - CZERNIEWICZ - RS 22.000.00
308 - PRAINHA/PENHA - de esquina - RS 27.500,00

. 309 - LaI. "CAMPOSAMPIERO" - R$ 17.000.00
310 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar- RS 60.000,00
311 - C/520.00m' na rua Leopoldo Mahnke - CENTRO

312 - Comercial Waller Marquardl660m'. c/22m de Irenie p/ asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA. cl 5.280.00m' edificado com um galpão de 450m'.
314 - Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS55.000,00
3t5 - 2 terrenos c/453.60m'. no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.
316 - ANGELO SCHIOCHET. conV REINOLOO RAU cl 550m' - RS 75.000,00/Negociavel
317 - 2 LOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357.75m' - RS H.OOO,OO cada - Negociavel
31? - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546.60m' de área - RS 30.000,00

VENDAS
CASAS

101 - Alv. cl 142,00m'. NUM TERRENO de 456,00m'. na VILA LALAU - RS 69.500,00
102 - Alv. eI 270,OOm2 • no Alto - CENTRG -l.suíte+ 3 quartos + 1 bwc, salas jantar/ estarei
lareira, permuta cl apto aqui em Jaraquá do Sul e em Balneário de Camboriú,
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria - RS 20.000,00
104 - Mista - VILA LALAU - cl 100m' - cl 3 quartos - RS 32.000,00
t05 - Alv. - SCHROEDER cl t 08m', lerreno cl 450m' - RS 12.500,00 -OFERTÃO
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA cl2 suites - bem localizada - RS 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

VENDE: Apto de 2 dormitórios.
Ed. Jacó Emmendoerfer (Centro)

Preço: R$ 52.000,00

VENDE:Casaemalvenariae!230,OOnr,
te1Te1we!300,OOm2• RuaFelipeFrenzel, 53-
Centro (Próx.Slwppúlg)Preço:R$85.000,OO

VENDE: Casaemalvenaria cl160,OO1ll2, e
ten'enocl600,00m2 -RuaFriedrich W.

S01uzenlw/ú(WaloJau) -PreçoR$45'(XXJ,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,OOm2 (Nereu Ramos)
Preço: R$ 22.500,00

VENDE: Alvenaria cl124,50m2, terreno
cl485,00m2• RItaAdãoNoroschny
(VilaLenV). Preço:R$ 42.00,00

VENDE:Alvenariac/140,OOIll2, terrenoc/ '

456,OOm2• Rua CariasEggen, 467 (Vila
Iolau)PreçoR$ 75.000,00 (liegociáveis)

VENDE:Alvenaria cl140,OOm2, terreno e!
456,OOm2• Rua Carlos Eggert, 467 (Vila
Lalau; Preço:R$75.000,OO(negociáveis)

i

I
: VENDE:Casaemalvenariac/80,00m2

(inIlcobada), com terreno.de 9OO,00m2
- Lot. Rosá - Preço-R$ 50.000,00 '

____ '�__ I .»

VENDE: Terreno com área

552,OOm2 - Rua Carlos Eggert
(Vila Lalau) - Preço: R$ 60.000,00

,

)

VENDE: Terreno cl3.060,0011l2-
Schroeder (Próx. Menegotti).

Preço: R$ 33.000,00

VENDE: Alvenaria cl 140,OOm2, sito
à Rua Henrique Krause, 174 (Ilha
da Figueira) - Preço: R$ 60.000,00

Casa mista cl 150,OOm2 (próx. Malwee)

- Gostou?
- Quer comprar?
- Não tem dinheiro?
Suas respostas estão aqui, é só ligar!

VENDE: Mista cl 150,00m2, terreno cl 366,00m2• Rua 546, n" 59 (Próx. Salão
Botafogo) Preço: R$ 30.000,00

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

http://www.imoveis.netJinter - CRECI 0914-J ... 371 -211 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO - Mal. Deodoro da Fon

seca, 3qA., 2º andar, Calçadão. 2 dorrn. +

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

APARTAt0ENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

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

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

garagem cl 2 vagas - R$ 119.000,00
'

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

,

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

1 suíte + 2
dorrn + dep.
cl garagem -

R$ 380,00

SALA
COMERCIAL

Rua: João

Marcatto, 13
- 3º andar

Centro -

Área
62,13m2 -

"

Valor R$
25.00D,00

VENDE-SE
Casa mista, área

construida de 60m2 -

terreno 435,75m2•
Rua 931, nº 62 -

.Jaraquá. Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00 +

fi nanciamento

SAOPAULO

POP
tAASTE"
92 _ 93 _ 94 • 95 • 96 - 97 -919

IMOBILIÁRIA" PREfERIDA DO JARAGUAENSE
A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender /

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

objetivo, conquistando mais uma vez o

\ Prêmio Master por ser
IIA Preferida II do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

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

publicidade: �[P@[P[g-São Paulo e

[P@[Q)[fG�l!JJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento

ao nosso cliente.

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

PLANTÃO: 9975-1500

TERRliNO - Rua José Papp, esq, com

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

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

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

garagem - Valor: R$ 54.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro, 776
cl 105,OOm2 - saia n° 11 - R$ 650,00

CASA ALVENARIA - RuaJoão Januário

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

'

APTO- Rua:

Epitácio
,

Pessoa, 111
- Ed.

Jaraguá
com 2 dorrn.
e garagem
R$ 280,00

I

APTO- Rua:

Procópio
'Gomes de

Oliveira, .

1320 - Ed.
isabela -

Centro - !i)º
andar - 1
suíte + 2
dorm, cl

garagem -,

R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ResidencialGRACEKELLY

Exclúsivamente residencial

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

• 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

Amplo espaço de lazer Vista privilegiada/arpuro
..-

ULTIMA UNIDADE

CÓD m2

� (VENDA)
1001 60

1002 113

1003 149

1004 70

1005 70

1006 141

1007 115

1008 300

Champaghat - 113m2, 3 quartos, troca 1009 200

por apto. menor valor - R$ 65.000,00 1010 140

1011 280

São Luís - 70m2, 2 quartos, próximo Caie.

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

aTOS LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES

Schroeder - Prox. Cayman
3 Champaghat - R. Irmão Leão

3 Centenário � Próx. Zanotti

3 Figueira - R. Avelino Borba

3 Sào Luiz - R. Cristina Pereira

Rau - Rua 450· Próx. T. Reluz

benzi- Rua Elpidio Martins
Centro - Próx. Scar (antiga)
Amizade - Rua Guanabara

Figueira - Rua Henrique Krause

Amizade - Rua Guanabara

20.000,00 Parcelado/Aceita carro

65.000,00 Troca por apto (-) valor
40.000,00 Parcela/aceita carro

18.000,00 Aceita imóvel (-) valor

36.000,00 Troca - imóvel em Joinville

45000,00 Troca por imóvel (-) valer
55.000,00 Negociáveis
130.000,00 Negociáveis
125.000,00 Aceita troca (+) valor

58.000,00 Aceita imóvel (+) valor
100.000,00 Aceita imóvel (-) valor

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 Ardume Pradi, 450m2,
próx. Arroz Urbano - R$ 11.000,00

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do Sul

3 (suite)
4

3 (suite)

APARTAMENTOS (venda)
96 3

147 3

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

Amizade - Res. Amizade -1º andar

Baependi - Res. Cristina

Centro - Res. Grace Kelly
Centro - Ed. Athenas

Centro - Ed. Amaranthus

38.000,00

55.000,00

75.000,00

230.000,00

125.000,00

Fica Cozinha sob medida

Aceita troca por casa

Próx. Hospital do Morro

Troca p/ imóvel- Balneário
Acabamento a ser feito

2001

2002

2003

2004

2005

Inhlil��I'�i (venda)
3001 483

3002 3366

3003 450

3004 741

3005 500

3006 880

3007 867

3008 860

3009 51,4

3010 694

3011 720

3012 .9000

14x34 Santa Luzia - Res. Geranium

66x51 Centro - R. Leopoldo Janssen
15x30 São Luiz - R. Arduino Pradi

13x57 Barra Res. Salier (Malwee)
18x27 Rau - Res. Renascença
15x58 São Luiz - Próx. CAIC

17x 51 Nereu - R. André Voltolini

14x28 Nereu - R. André Voltolini

20x25 São Luiz - R. João J. Ayroso
18x37 Condorníruo Azaléias - Lote 26

15�48 Schroeder - Centrp
65 x 138 Figueira - Após Elite Móveis

(venda)
12.5Ha Nereu - Ribeirão Grande

7.6Ha Massaranduba - Salão Aluisio

49x210 BR-280 - Após Nereu

8.000,00 Ent: 200,00 + 150,00mensais

165.000,00 Casa em alvenaria- 150m2

11.000,00 Próx. do Arroz Urbano

12.000,00 Parcelado em 36 x

17.000,00 Parcelado em 24 x

25.000,00 Negociaveis
13000,00 Parcelado - Centro

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

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

35.000,00 Troca por apto (+) valor

70.000,00 Troca por casa em Jaraguá
18.000,00 Rancho/Luz elétrica

8.500,00 Parcelado

230,00 Casa - alv. 3 quartos
250,00 Apartamento - 3 quartos
350,00 Casa - ar cond./cozinha

CHÁCARAS/SíTIOS
4001

4002

4003

125000

76000

10000

II'I!'!�
0004 100 3

0019 93 3

0020 150 3

Água Verde - Próx. Shopping
Amizade - Res. Amizade

Chico de Paula - Menegotti

PROCURAMOS PARA COMPRAR
Chácara com área mínima de 20.000m2, água corrente, energia elétrica e fácil acesso. Não.precisa ter�oradia. (Preferência por

Nereu, Rio Cerro, Rio da Luz, Co rupá e proximidades).
Paga-se até R$ 20,000,00

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

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

Engetee CRECI934-J VENDE Bngetec
1-CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade
- (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 40.000,00 entrada
e saldo a combinar

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

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

. .-

4-CENTRO

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

5-CENTRO

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

6-CENTRO

Apartamento Ed. Carvalho, suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 70.000,00

7 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno
de 390,00m2 - R$ 35.000,00 - Negociável

'

8 - 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

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

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

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

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

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

12 - 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)

13 - GUARAMIRIM (Próximo WEG QUíMICA)
Bairro Corticeira, casa com 1 09,00m2 em terren com 690,00m2, totalmente "legalizada" podendo
usar "FGTS". Preço R$ 10.000,00 entrada + 60x R$ 239,00

14 - ITAPOÁ - PRAIA .

Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com garagem, valor R$ 30.000,00 em condições.

15 - AMIZADE

Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio Residencial
Amizade - Totalmente quitado - Valor R$ 33.000,00

16-BARRADORIOCERRO
.

Sítio próximo a Malwee, com 170.000,00m2 - valor R$ 90.000,00

17 - 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

18 - BAEPENDI

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

19 - VILA LENZI

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

20 - VILA RAU
.

Casa em alvenaria, com 130,00m2, terreno com 382m2, 3 quartos, próximo Sociedade União.
Valor R$ 45.000,00. Condições a combinar

.

24 - 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)

22 - VILA LENZI

Terreno 420m2, preço: R$ 13.000,00
,

23 - VILA LENZI

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

R$ 69.000,00 o

24 - VILA LENZI

Terreno próximo àWeg 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

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

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

R$ 60.000,00
•

27 - OPORTUNIDADE
CONSULTÓRIOS - sala 803

(sala de espera, dois
consultórios, banheiro, salinha

de apoio e garagem -

aproximadamente 100m2),
no Centro Médico

Odontológico. _

TERRENO ., APARTAMENTO

EDIFíCIO DUNKER - Centro
da cidade, próx. Grafipel e
Praça Angelo Piazera, com
200m2, frente para Rua
.Carlos Haffermann, 3º

andar,. com suíte, 2 quartos,
..

'

demais dep..
.

VALOR À VISTA
R$ 89.000,00, NÃO ACEITA

OUTRO IMÓVEL.

Frente para rua Joinville, 60m2,
área construída de 900m2,
contendo diversas salas

comerciais (antigo Shopping
Sabino) em terreno com aprox.
26.000,00m2• Próx. trevo de
Guaramirim na BR-280 o

VALOR R$ 250.000,00.
condições a combinar

ENTRADA R$ 12.000,00 E
SALDO EM ATÉ 30 MESES
DE R$ 1.250,00 CORRIGIDO

PELOCUB.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENOS

"ENI:>E - �LUC3� - �DIVIINISTR�

APTOS
EM

,.,

'CONSTRUÇAO

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto. esquina com

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

qto e demais dep. - Entrada a

partir de R$ 38.180,19 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 862,06
- Apto nº 1001 e 1101 - suíte +

2 qtos e demais dep., Entrada
de R$ 58.714,39 e assumir

parcelas de condomínio de
, constução de R$ 1.326,10

- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com
preços a partir de: Entrada R$
24.734,54 e parcelas de R$

556,85 .:

Phoenix - Rua Barão do Rio
Branco

- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagas de garagem) - Entrada
de 34,685 Cub's (R$ 16.712,96)

e assumir parcelas de
condomínio de construção até

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

36,87 Cub's (R$ 17.765,81) e

assumir parcelas de condominio
de construção até final de obra.
- Apto Duplex, nº 604, cl 263m2

(cl 2 vagas de garagem) -

Entrada dê €>6,181 Cub's (R$
31.889,31) e assumir parcelas
de condomínio de construção

até final de obra.

Residenciál Sunflower - R.
José Emmendoerfer (Próx.

a Marechal)
- Apto. nQ 101, 106 e 206 cl
suíte +- 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 Cub.

Prímula - Rua Arthur Gumz.
Vila Nova IPróx. ao Fórum)

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$
35.482,79 e assumir parcelas
de condomínio de construção

de 895,55).

Residencial Amaranthus Rua
Adolfo Sacari - Lateral da Rua

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

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

demais dep., c/2 vagas de

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

Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo.

Schiochet:

Apto 303 - cl 214m2 - suíte + 2

quartos, sacada cl churrasqueira.,
dep. empregada, 2 garagens,

salão de festas, piscinas - Preço
total incluindo acabamento

diferenciado R$ 110.000,00 (sem
acabamento interno)

Residencial Amaryllis. Vila
Nova - Aptos novos com

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

demais dep., R$ 58.000,00 -

suíte + 2 quartos e demais dep.
- R$ 72.000,00

.!

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 - de
alvenaria cl 428,00m2 - Vila

Nova - R$ 150.000,00

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

80.000,00

Casa em alvenaria - Rua Luis

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

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

próximo a Ferj - R$ 250.000,00

Casa em alvenaria cl suíte +

2 quartos - Centro cl 230m2.
Valor: R$ 100.000,00.

Aceita-se apto.
de menor valor.

Apto cl 2 quartos
e demais dep. -

Hua Marina
Frutuoso 909 -

Centro - R$
53.000,00

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.
Emmendóerfer, próx. ao Colégio Julius
Karsten - R$ 15.000,00 cada.
- 2 terrenos cl área total de B04,00m2
- Lateral da R. Bertha Weege, em

frente Colégio Antônio E. Ayroso - R$
7.00b,00 (cada um)
- Terreno cl 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 cf 21.000,00m2 - Barra do Rio

Molha, a 500 metros da gruta - R$
25.000,00
- Terreno cf 364,00m2 - R. Erich Sprung
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cf 51O,00m2 - Lot:

Renascença - R. Pref. JoséBauer - Vila
Rau - R$ 17.000,00
- Lote cf 362, 18m2 - Lot. Renaseen-ça -

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

Sthal, próx. ao fórum - R$ 42.000,00
- 2terrenos - Vila Centenário (esquina)
- R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 37B,00m2 - Rua Celestino

Depiné, Lot. Champagnat
- Terreno cl 630,00m2 - Rua Joinville,
em frente ao Líder Club - R$ 75.000,00
à vista, troca por outro imóvel ou área
construída
- Terreno cl 497,68m2 - Rua Amábile
Teeila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$
16.000,00
- Terreno ct 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 cornI. em diversos locais.
- Apto. cl 2 quartos, 2 bwe's e demais

dep. - Rua Eleonora Salier Pradi, 307
- Ed. Antúrio
- Apto. cl 2 qtos e demais dep. - Rua

Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster'

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

-

- Rua Barão do Rio Branco - Ed.

Sehioehet
- Apto 1 quarto e demais dep. - Rua

Guilherme Hering 70, Ed. Eriea
- Apto e/2 quartos e demais dep. - Rua
Preso Epitáeio Pessoa, 421, Ed. Emilie
- Apto e/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 (1ª loca

ção), com suíte + 2 quartos e demais

dep., sacada clchurrasqueira, garagem
e box para depósito.
- Sobrado em alvenaria cf suíte + 2

qtos, dep. empregada completa, e

demais dep. - rua Canoinhas, 71 -

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

Régia

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

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

,..,

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

CASAS DE ALVENARIA
Ref. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS 160,000,00· Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - c/256m2 -1 suíte + 3dorm., 3 salas,
piscina- RS 95.000,00
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 dorm. próx. ao Theilacker
· RS 28.000,00
Rei. 1353· Próx. Acarai . c/ 260m'· 1 suile + 2 oorm .. RS
130.000,00
Rei. 1406 • Vieiras· c/124m'· RS 23.500,00 + linanc. RS
103,00 p/ mês ·19 anos (S.O. 11.400,00).
Rei. 1423· Czerniewicz· c/ 124m'· 3 dorm .. RS 25.000,00
+ finane.
Rei. 1430· W. Rau· c/160m'· Uo. Renascença· RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00 ·14 anos
Rei. 1434.· Arnlzade- Lot. Champagnat· c/240m'· 1 suíte
+ 2 dorm.' RS 88.000,00 + linanc.RS 1.380,00 - 8 anos.
Ref. 1453 - Nova Brasília - cl 260m2_ cl piseins - 3 dorm.
+ 1 suíte- RS1 05.000,00
Rel.1455· Tila Schúber . C/100m'·1 suite+2 dorm.' RS
16.000,00
Rel.1472· Jguá Esquerdo· c/141m'· 3 dorrn.> RS
35.000,00 + linanc. CEF . 8 anos- RS 225,00· (S.O. R$
14.800.00).
Rei, 1474· Centro· c/268m'· 1 suite + 2 dorrn. . RS
150.000,00
Ref.1489 - Czerniewicz - c/104m2_\2 dorrn. - terreno cl
596m'· RS 35,000,00
Rei, 1491 . Estrada Nova· próx. Rodeio'· e170m' (em
construção)- 3 dorm. RS13.000,00
Ref. 1494 - W. Rau - xl 141 ,39m2 - suíte + 2 dorm. - RS
70,000,00
Ref. 1496 - Rio M01ha - 1 casa c/80m2 + 1 casa c/63m2
• terreno e/45,333m'· RS 58,000,00
Rel.1497· Vila Rau· c/100m'· 1 suite, 2 dorm.> RS
9.000,00 + linanc, HSBC· RS 374,00·20 anos

Re1.1S05· Centro- c/260m'· suite + adonn.. RS83,ooo,OO
Rei, 1513· Jguá Esquerdo- c/209m'· 5 dcrrn., 2 bwe, dep.
empreg, c/ bwc- RS 20,000,00 + tinanc. RS 311 ,00· 12 anos
Ref. 1522 - Czemiewicz . c/203,92m2. 2 suítes- 2 dorm.
· RS 140,000,00
Rel.1524· Vila Nova·C/221m'· 5dorm. ·2bwc·R$65,000,00
Rei, 1531· Amizade -c/ 160m'· suite+ 2 dorm,· RS 95,000,00
ReI. 1543 . Vila Lenzi . c/50m'· 3 dorm. . RS 11.000,00 +

finane.
Ref. 1544· Vila Lalau- cl 115m2• 3 dorm., terreno c/ 490m2
• RS 55.000,00
Rei. 1548· Rua Joinville (lateral) . e/98m'· terreno c/
525m'· RS 40,000,00
Rei. 1551· Barra e/58m'· Lto. Ouro Verde- RS 19,000,00
Hef. 1554· Vila Lalau- cl 180m2. 5 darm .. 3 bwc, terreno
e/420m'· RS 55.000,00
Rei,1556 -llha da Figueira· c/90/n'· 3 dorm, . RS 25,000,00
ReI.1563· Vila Nova- c/140m'· su'ite+ 2 dorm, ·RS75,ooo,OO
Ref. 1566· Centenérto . sobrado c/350m2. suíte + 2 dorm.
· R$100,000,OO
Rei, 1580· São Luiz c/100m'· 3 dorm, . RS 30,000,00
Rel.1567· Vila Lenzic/149m'-suite+2dorm. ·RSSO,ooo,OO
Rei. 1592 -Ilha da Fiqueira- e/112m'- 3 dorrn. 2 bwc.
terreno, c/ 400m', Uo. Bruns- RS 59.000,00
Ref. 1593· Vila Rau· c/221m2. 4 dorm., terreno c/560m2,
gar. p/4 carros- RS 50,000,00
Ref. 1594· Amizade c/120m2. suíle + 2 dorm. terreno c/
385m'· RS 58,000,00
Ref. 1596· Vila Nova c/98m2. suíte + 2 dorm. . terreno c/
481,50m" RS 60,000,00
Rei, 1602 - Jguá Esquerdo e/125,50m" 2 dorm.· RS
38,000,00
Ref. 1608· Czerniewicz cf 196m2. suíte ci hidra + 2 dorm.,
2 bwc . RS 25,000,00 + financ.
Ref. 1609 . Barra - sobrado c/160m2 - suíte + 2 dorrn
terreno c/600m' . RS 58,000,00
Ref. 1610 - Nereu Ramos - c/110m2. 3 dorm. + casa mista
c/42m'· RS 30.000,00
Ref. 1612· Jguá Esquerdo c/80m2• 3 dorm., terreno c/
352,50m'· RS 28,000,00 + linane. RS 220,00 plm
Rel.1613· Amíaade . c/122m'· 4 dorm,· 2 bwe· RS
48,000,00
Rei, 1617 - Barra- e/64m'- 3 dorm. R$ 14,000,00 + 18x
de RS 204,00 p/m

'

Ref. 1621· Vila Nova- sobrado c/239.12m2. suíte c/hidra,
closet + 2 dorm., 2 bwc . RS 220.000,00 semi-mobiliado
Rei. 1623 - Vila Hau- sobrado c/162m'· 4 dorm. 2 bwc- R$
58,000,00
Ref. 1628- Uo. Santo Antonio· cl 50m2. 2 darm. terreno cl
618m'· R$15.000,OO

'

Ret. 1629 - Amizade· cl 178,70m2. suite + 2 dorm .. terreno

420m'· R$ 90,000,00
Rei, 1630 - Vila Baependi· prédio comi c/360m' (semi·
acabado)· sala comi de 130m2 + apto suíte e 2 darm. c/
196m'· R$120,000,OO

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A . 62 . Ed. Oâmarys . cl 110m2. Czerniewicz • em

frente Posto Saúde, suíte + 2 darm. - RS 300,00
Ref. A· 66· Ed. Florença· c/117m2• Centro - Calçadão-
2 dorm,· RS 350,00
Ref. A· 70 - Ed. Jaraguá" Centro· c/140m2. suite + 2
darm" dep, empreg.· mobiliado· R$ 550,00

CASAS
Rei, B . 63· Casa ;Iv, c/SOm'· Vila Lenzi . 3 dorm, . R$ 220,00
Ret. B . 72 . Casa mista c/60m2. Czerniewicz . prõx.
Centro Cultural· 2 dorm,· R$ 230,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C . 6 . Centro Médico Odontológico· Centro· cl 70m2
. RS380,00

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

e/1 03,95m'· RS 48,000,00

Aqui tem casa com financiamento e tudo!
Parceria HSBC

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
Rei, 4101 . Ed. Verona- 2 dorm.' Czerniewicz- RS 35,000,00
Rel,4106 . Ed,Juliana· Centro·1 suite +2 dorm.. RS52.ooo,00
Ref. 4107· Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi· cl 147m2
· 3 dorrn, • RS 48,000,00
Rei. 4118· Ed. Maguilú· centro . e/74m'· 2 dorrn. R$
21,000,00 + financ, - RS 400,00· (1 O anos)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho- Centro- c/198m2. 5° andar-
2 garagens· RS 105,000,00 (mobiliado)
Ref. 4136· Ed. Petúnia- Nova Brasüia- 2 dorm., 2 bwc,
c/ jogo de cczinha- RS 56,000,00
Ref. 4139· Ed. Barão Rio Branco- centro- c/145m2,
suite + 2 dorrn., 2 bwc- RS 55,000,00
Rel,4141 . Ed, ·Malhedi· Nova Brasília- 3dorm,,, RS3B,ooo,OO
ReI. 4144· Ed, Vila Nova c/ssrrs- 3 dorm. RS20.000,00
+ [inane. RS 540,00 . 10 anos

Rei, 4147· Ed, João Santos . Vila Baependi- e/180m'·
suite + 3 dorm,' RS 65,000,00
Ref. 4149 - Ed. Maximum Center· Cent-o- cl 156m2 - suite
+ 2 dcrm. R$ 38,000,00 + 48x de R$ 1,400,00 p/m.
Ref. 4152· Ed. Fragata - Jaraquá Esquerdo· c/90m2.
suite + 2 dorm .. R$ 27,,000,00 + finae. RS 300,00 p/m.
Rei, 4155· Ed, Maguillu· Centro- c/63m'- 2 dorm. RS
33,000,00
Rei, 4157· Cond. Res, Águas etaras- Vila Rau· e/70m',
2 dorrn. RS 12,000,00 + financ, de RS 215,00 p/m
Ref. 4158· Cond. Floresta- Vila l.enzi- c/54m2, 2 dorm.
· RS 18,000,00 + 18 anos R$ 170,00 p/m

.t;'·;�1't·)613;t'W@l·111,;t.}..
Ref. 3023 - Estrada Garibaldi· chácara c/184,800m2•
casa alvo . água corrente- pastapern- rancno- a 13km do

centro- RS 75,000,00
Ref. 5015 . Sala comi c/61 me . Centro- Ed. Chiodlnl -

Calçadão- RS 28.000,00
Rei, 5017 " Sala comi c/29m' : Vila Nova . Cond. Ed.
Alberto Marangoni . RS 12,000,00
Rei, 5018· Sala comi C/67m'· Centro- Ed. Gardênia- RS
35,000,00
Ref. 5019· Sala coml c/160m2• Centro - terreno cl 1.40Q2
- RS 85,000,00
Ref. 7010 - Galpão alv. c/144m2. semi acabado- Nereu

Ramos . RS 15.000,00

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
Rel.1618· Praia de Itajuba· sobrado c/163,75m'-
5 dorm, 2 bwe· R$ 51,000,00.
Rei, 2030· c/ 288m'· São Francisco do su RS 6,500,00
Rel.2163 . Enseada· e/312,50m'· RS 7,000,00
Rei, 2185· Barra Velha- c/ 280m'· RS 4,000,00 (parcela)
Ref. 4140· Erí. Caprlsorrentc . Praia ltapema- cl 50m2.
semi-mobilie 'o· RS 16,000,00

.

CASAMISTA
Ref, 1549· João pessoa- c/I t6m'- 3 oorm.. RS 27,000,00
Rei, 1574· Rio Molha· e/86m'· 2 dorrn, . RS 1 0,000,00
Ref, 1585· Czerniewicz - ri 130m2. 3 darm.· RS42.000,OO
Rei, 1598· Centro· Ci 84m'· 3 donn,' RS 40,000,00
Aet. 1624 - Guaramirim . c/48m2. 2 darm .. terreno cl
680m'- R$ tO,OOO,OO

TERRENOS
Rei, 2130· C/1 ,940m'· Vila t.ene!- R$ 90.000,00
Rei, 2147 . 7,805m' . Centro . Próx. Kolhaeh . RS
195,000,00 '

Ref. 2150 . c/450m2 - Em frente ao Salão Amizade - RS
7,000 + 12 x RS 584,00
Rei, 2213· C/450m'· Sehroeder I· RS 5,000,00
Rei, 2214 . e/562m'- Ilha da Figueira· RS 8,000,00
Rei, 2221 • c/569,68m" Centro- RS 25,000,00
Rei, 2224· e/392m'- LaI. Centenário- RS 18,000,00
Ref. 2228 - c/500m2. Nova Brasília - próx. Móveis Gomes
· RS 53,000,00
Rei. 2232 . e/450m'· Schroeder . RS 3,000,00
Rei, 2237 . c/, 439m'· LIa, Centenário· RS 7,000,00 +

finane.
Rei, 2238· c/ 2.598,75m'· Três Rios do sul- RS 25,000,00
Rei, 2242 . c/471,96m'· Vila Nova- RS 25.000,00
Rei, 2246 . e/465m'· Ilha da Figueira· LloPiazera I . RS
9,000,00
Rei, 2247 . c/604m'· Ilha da Figueira· RS 15,000,00
Rei, 2248· c/ 2,475m'· Vila Lenzi . RS17,OOO,OO
Rei, 2250· c/319m'· Amizade· RS10,000,00
Rei. 2253 . cl 448m' . São Luis· Llo, Imperador· RS
10,000,00
Ref. 2257 . cl 3.500m2 . Barra· próx. Seminário· RS
125,000,00
Rei, 2260· c/ 816m'- Vila Nova· RS 55,000,00
Ref. 2268 . c/900m2 - Centro, pronto para construir·
Schroeder· RS 12,000,00
Ref. 2273 . cl 343m2. João Pessoa - Uo ltapoeuzinho· RS
12,000,00
Ref. 2274 . c/355m2. Jaraguá Esquerdo - c/ casa alv. até
laje· RS17.000,OO
Ref. 2275· cl 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 582in2• Rua' ElWino Menegotti· AS
25,000,00
Rei, 2279 . c/ 450m' . Amizade· Llo, Da, Alzira· RS
21,000,00
Rei, 2280· e/311,42m" Centro· RS 29.000,00
Rel.2281 . Vila Rau· e/516m'- RS 16,000,00
Rei. 2282· c/392m'· Amizade' RS 17.000,00
Rei, 2284· e/12,635m'· Corupá· RS18.000,00
Rei. 2285 . C/364,50m" LIa, Sto. Antonio· RS 5,500,00
Rel.2286 . e/420m'· Vila Lenzi· RS14,000,00
Rei, 2287 . c/1.224m'· Chico de Paulo· RS 40,000,00

Vila Lenzi - cl 286m2, 2 suítes + 1 dorrn., 2
bwc - R$ 90,000,00

Cond, Aguas Claras - Vila Rau - Cl70r-n2 - 2 darm.
- R$12.000,00 + financ. 7 anos - R$ 215,00 p/m

Jaraguá Esquerdo - cl 209m2 - 5 darm., 3"
bwc - R$ 20.000,00 + financ. R$ 311 ,00 p/m

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

60.000,00
Cód. 2013 -Centro - Reinaldo Rau. c/975m"- R$280.000,00
Cód. 2014 - Centro - 421 m" - R$ 25.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m2- R$150.000,00
Cód. 2097 - Próx, futura Prefenura c/ 1.018m"- R$15O.ooo,00
Cód. 2112- Barra - c/ 300m2- R$13.000,00- próx. Sup.
Brethaept
Cód. 2113- Res. Satler- Barrac/346,62m2c/asfatto- R$
10.500,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla- Barra - c/ 420m2- R$
22.500,00 c/astalte
Cód. 2131 - Centenário - c/ 40!'jm2- RS 15.000,00
Cód. 2175 - Czemiewicz - c/ 1.141 AOm" - R$ 25.000,00
Cód. 2212- Cond. Azaléias- c/778.68m2- R$ 32.000,00
Cód. 2216- Jguá Esquerdo- c/479,10m"- R$ 27.000,00
Cód. 2252 - Nova Brasília - c/ 350m" - R$ 32.000,00
Cód. ?,446 - Estrada Nova - c/ 1.155,00m" - R$ 24.500,00
Cód. 2271 - Vila Maba - próx. Pretenura atual- c/ 496,80m2
- R$13.ooo,00
Cód. 2291 - Vila Lalau - c/ 600,60m2 - R$ 35.000,00
Cód. 2292 - R,. Waldemar Grubba - próx. Met. Trapp cl
409,50rrí'-- R$ 50.000,00

'

Cód. 2357 - Vila Nova - c/355,00m2- R$11.700,00
Cód. 2358 - Vila Nova - c/ 338m2 -'R$ 29.000,00
Cód. 2359 - Vila Nova - (próx. a Igreja) c/ 1.000,OOm2 - R$
58.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - c/ 350m2 - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - c/ 337m2 - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2456 - Três Rios do Sul- área de 2.500,00m2 - R$
25.000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2 -

Entradade R$15.000,00+ 12vezesde R$1.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC"413- Km 10 - cl 49.872,00m2 - R$
40.000,00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata cl

135.000,00m2 - R$ 50.000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9:144,85m2
- R$ 35.000,00

'
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Iro a
IMÓVEIS

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 churrasqueira - R$
90.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2

qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 303'1 - Centro - com suíte + 2 qtos,
sacada com churrasqueira. Entrega em

dezembrol99. - R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 . Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwc,
cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, cl
garagem - R$ 55.000,00 - aceita casa de ,

menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 - Éd. 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. Dâmaris - 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
CM. 3291 - ·Ed. Giovana - Vila Lalau - suíte,
2 qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suíte + 2

qtos - R$ 32.000,00 + pare.
Cód. 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
NOVO - 1 suíte + 1 qto - R$ 54.000,00

.

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

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - c/ 120m", 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - cl 280m2, cl suíte, 2 quartos
- R$ 150.000,00
Cód. 1016 . Centro - c/ 331 m2, c/ suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1017 - Centro - sobrado cl 268,87m2, cl
suíte, 2 qtos, salas cl 3 ambientes cl lareira,
escritório - R$ 150.000,00 - acena imóvel de menor

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

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m2 cl 3 qtos - R$
69.000,00

•

Cód. 1027 - Centro - Rua Angelo Schiochet cl
1.292,00m2, edificado cl casa de alvenaria R$
180.000,00
Cód. 1 030 - Centro - c/ 230m" - suíte + 2 quartos
- R$ 110.000,00. Aceita apto em Joinville.
Cód. 1072 - Amizade - cl 200m", cl suíte, 2 quartos,
.terreno cl 1.140m2 - A$ 130.000,00
Cód. 1073 . Amizade - casa nova cl 150m2, suíte
+ 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 1131 - Centenáno > cl 140m2, 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1175· c/ 205m2 - suíte, + 2 qtos, terreno c/
1.220,00 - R$ 85.000,00
Cód. 117-7 - Czerniewicz - cl 170m", sobrado novo

cl suíte + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1203 - Figueira - cl 216m" - suíte + 2 quartos.
Terreno cI1.680,00m2 - R$ 110.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasília - c/ 230m2, c/ suíte, 2
quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, ch ur. ,

piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suíte + 2 quartos -

R$ 49.000,00
Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m2, c/ suíte, 2, qtos,
piscina - R$ 240.000,00

'

Cód. 1356 . Vila Nova - cl 246m2, 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. 160m2 - R$
35.000,00
Cód. 1984 - Corupá - c/ 298m2, c/ suíte + 2 qtos
- R$ 115.000,00
Cód. 1985 - Guaramirim - 156m2 - 3 qtos, 2 bwc,
terreno com 1.250m' - RS 90.000,00

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

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

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 - su íte, 3 quartos,
churrasqueira, piscina. R$ 125.000,00

Rio Mol�a - e/270m2 - suíte, 3 quartos, salão de
festas clchurrasqueira, piscina - R$ 96.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 50 andar cl2

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

parcelas
. Cód. 4004- Centro - Ed. Market Place - 4° andar- 44,59m2
+ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- CentroComercial
a-r salas - R$ 350.090,00
Cód. 4.020 - Centro - Térrea cl1l7m2 - R$ 90.000,00-
Aceita casa até R$ 50.000,00
Cód. 4041 - Edl Dãmarys - rua Roberto Ziemann -- apróx.
100m2, com 1 bwc- R$ 35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

Cód. 601 - Casa alvenaria.Ideal para fins comerciais
Próx. Hospital Jaraguá - RS 1.500,00
Cód. 602 - Casa alv. c/ 3 quartos -Ilha da Figueira - R$ 300,00
Cód. 603-Casa alv. c/4cômodos- Vila Lenzi- RS150,00
Cód. 606 - Casamad. c/ 3 qts - Jaraguá Esquerdo - R$ 180,00
Cód. 609 - Casa alv. c/ 3 qts - Ribeirão Cavalo - R$ 160,00
Cód. 613 - Casa mista c/ 3 qts. - Próx. Malwee - R$ 220,00

Apartamentos
Cód. 623 - Aptos NOVOS, c/ 2 qtos, no Ed. Rebella II (prédio
do correio da Reinaldo Rau) a partirde R$ 350,00
Cód. 626 - Apto. c/ suíte + 2 quartos, dep. de empregada
Ed. Carvalho - R$ 450,00,
Cód. 627 - Apto NOVO, c/ suíte, 2 qtos,Res. Amaryllis - R$
350,00
Cód. 629 - Quit. na rua da Duas Rodas - R$ 150,00
Cód. 632 - Apto. c/ 3 quartos - início do Jaraguá Esquerdo
- R$300,00
Cód. 633-Apto NOVO,c/ 1 qto- próx.WEG 11- R$220,00
Cód. 634 - Apto. c/ 2 quartos, próx. ao Supermercado
Breithaupt da Reinaldo Rau - R$ 350,00
Cód. 635 - quninete no Ed. Marquardt. a partir de R$ 180,00
Cód. 636 - Apto. c/ suíte, 2 quartos - Ed. Schiochet - ao lado
do Angeloini - R$ 450,00

.

Cód. 637 - Apto c/ suíte, 2 qtos, dep. Empregada - Ed.
Schiochet - ao lado do Angeloni (prédio c/ piscina, salão de
festas. quadra poliesportiva) - R$ 420,00
Cód, 638 - Apto NONO, c/ suíte + 2 qtos no final da Av. Mal.
Cód. 641 - Apto. c/ suíte. 2 qts - Ed. Centenário - RS 330,00
Cód 644 - Apto cl 3 qtos - próx. Arroz Urbano - R$ 350,00
Cód. 647 - Apto. c/ 2 quartos - Próx. Angeloni - R$ 300,00
Cód. 655 - Apto c/ suíte + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha - R$
380,00

Rua Donald Gehving, 106 - Centro - Alvenaria

cl 170m2, 3 qtos, 2 bwe.
De: R$ 80.000,00 por R$ 65.000,00

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

Vila Nova - cl 246,OOm2 - 4 quartos.
R$ 65.000,00

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

Figueira - cl 20Qm2, suíte + 3 quartos.
R$ 65.000,00

Salas comerciais
Cód, 660 - Sala comI. c/ 30m2 - estacionamento próprio
Center Foca - R$ 300,00
Cód. 668 - Sala comI. c/ 60m2 - próx. Angeloni - R$ 290,00
Cód. 670 - Sala comI. c/70m2, carpet, c/divisória. Sã02
ambientes. recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Salas comi c/ 50m2 na R. Jorge Lacerda, a

partirdeR$180,00-2°piso
'

Cód. 687 - Sala comI. c/ 90m2 (incluindomesanino) lateral
da Marechal- R$ 650,00

Galpão
Cód. 802 - Galpão c/mesanino - R$ 990,00 - Próximo Rorisa

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I,M.q,Y,['Q.
VEíCULOS NOVOS

E USADOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

)

.

.
'

Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 2000

Chrysler Neon depois de US$ 700 mi
\

As empresas
automobilísticas têm
como teto US$ 300
milhões para
reformular um

,

modelo já
ultrapassado no

momento, não foi esse
o caso da Chrysler,
que gastou US$ 700
milhões para refazer
desde alterações
mecânicas e

modificações na linha
de montagem para
torná-la simples e

eficiente, reduzindo
custos. A

transformação começa
nos pára-choques que
agora são rentes à

carroceria, '

melhorando assim a

silhueta do carro. O
carro passou a ser

maior e maís largo,
com isso o porta
malas que antes era

de 330 litros foi para
370 litros. Para deixar
o veículo mais
silencioso a

montadora colocou
molduras nas.portas,
injetou espuma
plástica expansível nas
cavernas da lataria e

instalou um novo

escapamento junto
com uma junta
flexível. O sistema de
freio foi

'

redimensionado e a

espessura do disco de
freio foi aumentada
para maior
durabilidade. O motor

recebeu novo coletor
de admissão, tampa

Fotos: Divulgação

do cabeçote e correia
de distribuição que
visam reduzir
ruídos, além da
marcha lenta ficar
mais baixa, na
tentativa de reduzir
consumo e emissões.
A marcha automática
continua sendo de três

velocidades, que a' I

cada mudança sente

se o c.âmbio, e com
pouca eletrônica. A
falta de vidro elétrico

nas portas traseiras
também não é muito
bem-aceita para o

porte do carro. A
velocidade máxima

alcançada foi de 190

km/h e em 11

segundos e meio fez
de O a 100 km/h. O
consumo na cidade
não passou de 10,5
km/l e na estrada 13,1
km/I. O carro é
oferecido pelo preço
de R$ 46,S mil.

1Jedea���'
Telefone: '(047) '376-0251

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO2-VEíCULOS JARAGUÁ DO SUL, 72 DE FEVEREIRO DE 2000

Vende-se Escort 94,
branco. R$ 7.200,00 à

vista. Tratar pelo telefone
275-2078 com Morlise.

FIAT OUTROS

Vende-se Uno Mille a gás,
ano 91. R$ 5.500,00.
Tratar pelo telefone

9101-5807.

Vende-se moto CG 125,
modelo 2000, OK.

Emplacada com IPVA

pago. Valor R$ 2.500,00
+ 10x R$ 88,00.

Trotor pelo telefone
371-6707.

Vende-se Escort Hobby
94, branco. Em ótimo
estado. Tratar pelo
telefone 275-2078.

Vendo Fiesta ano 88,
modo 99. R$ 8.500,00

+ 16x fixas.
Com seguro total.
Tratar pelo telefone

371-3298.

\

UM NOVO CONCEiTO ßfVEÍCULOS USADOS!
FORD
VEíCULO ANO COR COMS
Fiesta 1.0 98/98 Vermelha gasolina
F 1000 HSD XL 97/98 Azul diesel
RangerSTX 96/97 Prata gasolina
FiestaCLX 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
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 85/86 Branca álcool
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

CHEVROLET "

lVIoto· Peça!Sf'
, AÇE�SÓRIOS, PEÇAS E �ERVIÇO�
Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi

Fone: 370-0676 - Jaraguá do Sul - SC

Vende-se Chevette SL 90,
em bom estado. Aceita-se
moto até R$ 2.000,00.
Tratar pelo telefone

9962-0139.

Vende-se Chevette 89,
marrom, gás, com 5

marchas. R$ 3.500,00.
Tratar pelo telefone

.

91 01 �5807.

fQ)(jJ)ZJ�' ,r.?õ7··· ..n. "7.-.F/O"!Lifl5 . .. Lf7._, L.!::::J f__j �}
Veíotlh')$

. . . .

.

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

Vende-se Fusca 1500, 72,
cor verde. R$ 1.400,00.
Tratar pelo telefone

.

9101-5807. ." Regata
B()JI!lA. Motos

_a)g* ,.JI••
ffí-" 19) 6!JU\ _Ar.
DEENTRADA �- ���

PARA 30/60DIAS ,�a'JI

F-250 COMPLETA 99 PRATA

PARATI COMPLETA 98 AZUL

GOLMI 97 BRANCO

GOLF MI 97 BEGE MET.

CORSA SEDAN 96 ROXO.

OMEGA GL COMPLETO 95 BRANCO

TIPO IE 1.6 95 GRAFITE

UNO ELX 4P 95 AZUL

UNO ELX 4P. 94 VERDE

CORSA WIND 95 VERMELHO

VERSAllES 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

FUSCA 78 BEGE

TOYOTA COM CARROÇARIA DE MADEIRA 77 AZUL

.
JEEP CI GUINCHO 75 PRETA

MOTOS

TITAN 97 AZUL

TITAN 96 AZUL

XT600 94 AZUL

PROMOÇÃO:
02 CB 400 82 VERMELHA

Vende-se Fusca para
andar na lama, ano 76.

R$'500,OO. Tratar pelo
. telefone 91 01 - 5807.

Vende-se Brasília 79,
ótimo estodo. R$

1.600,00 ou troca-se por
carro de maior valor
financiado. Trator pelo
telefone 372-3922.

FORD

Vende-se Ford Galaxi
LTD, ano 75, com er

condicionado e direção
. hidráulica, com pneus
novos, em bom estado.
R$ 2.700,00, ou troca-se

por carro de menor valor.
Trata r pelo telefone

371-5592 com Marcelo

COMPRAMOS
SUA MOTO
USADA!
.........

FONE: 371-2999

IIIIII
, C_�ACI"

RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - JARAGUÁ DO SUL - SC

N G'AMAR IOFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

GUINCHO 24 HORAS
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



· VEÍCULOS - 3CORREIO DO POVOJARAGUÀ DO SUL, 12 DE FEVEREIRO DE 2000

Fotos mera .mente Ilustrativas.

60% do Corsa Wind 1.0 2P
crédito R$ 9.245,00 (GOx)

Pessoa Jurídica - R$178,74
Pessoa física - R$18G,24

j : ! ,
(t\EVROlET

••EMMENDORFER COm. oe Veicu\oS
Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 557

Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4-VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 12 DE FEVEREIRO DE 2000

Audi A3 na versão quatro portas

Já está em fase de

produção a nova

versão do Audi A3,
agora com quatro
portas trazendo mais

comodidade para os

consumidores da
marca alemã, assim
como outros veículos
o Audi A3 com

quatro portas
também ganhou uma

maior harmonia no

desenho lateral. A

produção. está sendo

nacional, no Paraná,
na mesma fábrica
onde está sendo

_produzido o Golf. A
nova versão não traz

grandes diferenças,
com exceção da
coluna "C" mais
estreita e das portas
menores, o carro é
basicamente o

mesmo. O motor é o

mesmo da versão

duas portas, quatro
cilindros de 1,6 litro,
que também

impulsiona o básico
da família Golf. A

.

maior vantagem
dessa motorização é a

redução de preço,
vantagem para as

duas versões: R$ 36,8
mil para o veículo

,

com duas portas e R$
39,5 mil na equipada
co� quatro portas.
Esse propulsor de 1,6
litro vem equipando
vários veículos do

Grupo Volkswagen,
assim como o Golf e
o A3i o motor
também é utilizado

pela nova linha Seat

que está chegando,
são 101 cavalos de

potência máxima. O
A3 ainda a tinge a

velocidade máxima

de 188 km/h e faz
na estrada 16,9 km/
1, sendo que na

cidade faz 9,5 km/L
O carro traz de série
um verdadeiro leque
de vantagens,
temperatura
controlada do ar

condicionado, air

bag duplo, o alarme

Fotos: Divulgação

f;ag, CD eharger,
câmbio automático,
bancos de couro e

AcousticParking
System (alarme
sonoro de distância
instalado nos

pára-choques) .

Tendo uma das
melhores

dirigibilidades na

categoria, tendo
quatro portas a

oferecer, um dos
melhores compactos
nacionais e ainda
ostentar a marca

Audi por esse preço,
pode valer a pena.

e os acionamentos

elétricos .dc vidro,
espelhos externos Ie

travas das portas,
assim como rodas
15' e pneus 205/60,
ABS e EBD nos

freios de série. De

opcionais temos side

Chevrolet Blazer Xtreme
A nova Blazer começará a ser produzida em 2001. Além das mudanças no

desenho, que causaram controvérsia dos admiradores do utilitário, o protótipo
possui apenas duas portas.A suspensão foi rebaixada e-sob o capô está o

Vortee V-6 4,31itros.

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

apartamento Ed. Jaraguá,
contendo 2 quartos, + dep.
empregada, 2 bwcs, cozinha

sob medida, 2 guarda
roupas embutidos e vaga
para garagem, Negociável,

R$ 44.000,.00.

M

M I L
L

MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio ßoeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

m a rim a r@n,etuno.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. I.
• 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 BOOmts. da Malwee) - lote de 750m2. - 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 700m2 (todo murado) Edificado coni casa 'de
alvenaria de 265m2, com 2 pisos: térreo: 01 quarto, garagem, banheiro e churrasqueira - 2º piso: 3

quartos, 2 banheiros, dep. para empregada, copa, cozinha, dispensa e lavanderia. anexo construção
e alvenaria de 60m2 (pronto para instalação de indústria elou comércio) - R$ 75.000,00 (negpciável e

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

· NOVA BRASILlA - Rua João Planinschek - TERRENO: 1,036m2 - EDIFICAÇOES: 2 PISOS: -

TÉRREO: sala comercial 90m2, garagem para 2 carros, banheiro e churrasqueira - 2 PISO: Apartamento
de 146m2, com 3 quartos, 2 banheiros, dep. para empregada, copa, cozinha ampla, dispensa e

lavanderia com 2 sacadas.. ANEXO: 1. 1 - construção em alvenaria de 140m2, 1 sala de 80m2

(escritório). ANEXO 2 - construção em alvenaria de 70m2, 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).

SíTIOS
RIO DA LUZ - A 8 km da CEVAL - Terreno com 127.500m2, 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 pequeria parcela de entrada e o saldo em até 36 vezes

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

I················�······.
I CRECI N2 1589 J I

: Barra Sul :
I •

: Imóveis:
I •
I .FONE: (0**47) 376-0015 •
I VENDE •
I •
I

TERRENOS
•1. - Terreno cl 378,00m2, Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre - RS 15 . .0.0.0,.0.0

I. 2 - Terreno cl 608,00m2 - Rúa Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - RS 18 . .0.0.0,.0.0 •
I

3 - Terreno cl 4.756,00m2 (122,00 x 39,00), na Rua Abramo Pradi, na Barra - R$ 45 . .0.0.0,.0.0 (R$
•2.0 . .0.0.0,.0.0 de entrada + saldo a combinar)

I 4 - Terreno cl 383,63m2, rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra· RS 12 . .0.0.0,.0.0 (negociável) •
I

5 - Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 RS 2 . .0.0.0,.0.0, entrada e saldo em

•50x - Total RS 12 . .0.0.0,.0.0

I 6 -. Terreno. cl 303,80m2 (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - RS •io.ôoo.oo (RS 5 . .0.0.0,.0.0 de entrada + saldo em até 6 x)
.

I 7 - Terreno cl 510,00m2 - Residencial Imperador, Bairro São Luís - RS 15 . .0.0.0,.0.0 •
I B - Terreno cl 26.125,00m2 (50x522,50) - rua Irineu Franzner, Bairro Tila Martins - RS 5.0 . .0.0.0,.0.0 •- aceita parcelamento
I 9 - Terreno cl 350,00m2, cl fundamento e projeto pl residência, Lot. Satler, naBarra - RS 12,5.0.0,.0.0 •

li I síTIOS •
I' I - Terreno cl 110.400,00m2, Tifa Aurora - Rio Cerro II - RS 3.0 . .0.0.0,.0.0 .•
I 2 - Sítio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho com roda •d'água, localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 3 km - RS 18 . .0.0.0,.0.0

I - aceita contra proposta. \ •
I CASAS •1 - Casa em alvenaria cl 157,00m2 mobiliada e mais uma cl 60,00m2 semi-acabada, terreno cl

I 2.013,28m2, localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n", Aceita outro imóvel como parte em •
I pagamentos nos Bairros: Barra, Säo Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - RS 13.0 . .000,00 •.- Negociável
I LOCAÇÃO •
I 1· Sala comercial cl 34,62m2, Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 200,00 •2 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 300,00

I 3 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, na Barra •
I

- R$ 280,00
'

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

I - R$ 230,00 •
I

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

•R$ 220,00

I' 6 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Hua Hercílio Bertoldi, s/nº, .na Barra
•. R$ 200,00 _-

I 7 - Casa de alvenaria cl 2 quartos e demais dependências, Rua Ribeirão Grande da Luz, 1523 - R$ •150,00
I 8 - Casa de alvenaria cl 2 quartos e demais dependências, Rua Francisco Hruschka, 1420, São •
I Luís - R$ 230,00 •9 - Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem e demais dependênicas, Rua Elisa Volkmann Maass,

I 146 - R$ 170,00 •
I

10 - Casa mista cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua B. tot. Lindonor Miranda,
•Jaraguá 99 - R$ 200,00

I 11 - Casa de madeira cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua 634, s/nº, Tifa Martins •. R$ 180,00 (imóvel disponível em 31/02/2000)
I 12 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Wolfgang Weege, na •
I Barra - R$ 15'0,00

13 - Casa de Alvenaria cl 3 quartos, garagem e demals dependências, Rua 564, s/nº - R$ 220,00 •
I 14· Casa de Alvenaria cl 4 quartos, mobiliado. garagem e demais dependências, Rua Frida Piske, •
I

na Barra - R$ 335,00
15 - Galpão em alvenaria pré-moldado com 350m2, Rio Cerro II, próx. Nanete Malhas - R$ 500,00 •

RUA ANGELO RUBIN I, 1224 - SALA 09

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

CASAS

/

Casa/alvo J 70m2, lote com 337m2 (escriturada), prôx.
.

Salão Vitória (ilha da Figueira) R$ 33.000,00 -

aceita {toca aRS: 3 quartos, sendo 1 suíte com
hanheira de hidromassagem

<obrado em alvo com +-

180m2, lote com 492m2,
práx. Escola Holando M.

Gonçalves - ilha da

Figueira. R$ 18.000,00 +

tinanciamento C.E.F.
II/ceita lote ou carro)

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

Fone (047) 371-2507

CORREIO DO POVO 370-7919

Tratar pelo telefone

371-6707, com Ari.

vende-se terreno, ótima

localização, Bairro Rau,
com 385m2. Combinar.

Tratar pelos telefones 9973-

8543 e 9991-8919.

Vende-se Fábrica de Laje
completa com 100 Jornais,
vibrador, cortador de ferro.

Preço a combinar. Tratar:

9975-0398 ou 392-3139.

Vende-se terreno em

Guaramirim, ótima
localização, com 364m2.
Combinar. Tratar pelos
telefones 9973-8543 e

9991-8616.

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
VENDE

'Fone 371-2357

, Re! 146 . VIEIRA - Casa

alv., 86m', terreno COIll 336m'.

Rua Gustavo Lessmann

R$ 30.000,00 negociáveis

, Re]. 147 - ILHA DA
FIGUEIRA - Casa alv., 76m', 3

qtos, sala. cOZ., banheiro. ::'ua

Avelino Floriano de Borba
R$ 17.000,00 negociáveis

CASAS

, Re! 110· VILA LENZI- Casa

alv., 190m', 3 qtos, 2 bwcs,
churrasqueira, garagem pl ] carros,.

etc. - Terreno cl 420m2 - Rua
Marcelo Barbi, 47 - R$ 65.000,00

• i 37· FIGUEIRA - mista com 150m2, + casa alv. 42m2, rua José T. Ribeiro R$ 65.000,00
• i 39· RAU· alvenaria com 72m2, + 2 quitinetes, rua João da Cruz e Souza R$ 30.000,00
• i 42· VILA NOVA - alvenaria com 120m2, 3 quartos, rua Eugênio Piaz, t 77 : R$.35.000,00

TERRENOS
\

• 224· AMIZADE - Terreno com 450m2 - Rua Rol! A. Ballock, Lot Versailles R$..i 4.000,00
• 225 - EST. NOVA - Terreno com 390m2, esquina próximo Faculdade R$ i 2.000,00
• 228 - FIGUEIRA - Terreno com 500m2, Rua José Theodoro Ribeiro , R$ 20.000.00
• 229 - ESTR. NOVA - Terreno com 341 m2, Rua UrubicL Entrada R$ 2.500,00 + 30x R$ 250,00
• 232 - RAU - Terreno com 596m2, rua Bertoldo Hort R$ i i .500:00

CHÁCARAS
• 307· JACU AÇU • Área 67.500m2, casa, galpão. lagoa, pastagem, 3km do asfalto R$ 30.000,00
• 3i O· NEREU RAMOS· Área i 42.000m2, água nascente, i 8.000 pés de banana R$ 38.000,00

LOCAÇÃO
• FIGUEIRA - 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 230,00
RAU· Casa i quarto, sala, cozinha, banheiro, lavandeira e varanda

'

R$ • i 35,00
• SÃO LU is· 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ i 90,00
• RIB. CAVALO· 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ t 50,00

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 comI e

2 quartos, localização central, salão de festas
com churrasqueira, elevador. Fino

acabamento. Entrega 2002, 20% de entrada -

saldo 48 meses.

EDIFÍCIO KLEIN: Apartamentos com suíte,
2 quartos, demais dependências, churrasqueira

ua sacada e coletiva, prontosparamorar.
Condições depagamentos faciluadas e

diretamente com a construtora.

EDIFÍCIO MATHEDI II: Últimas unidades

com 3 quartos, sala, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. Rua João Planinscheck - Nova
Brasilia: Financiamento direto com a

Construtora.

Terreno na Rua Erwino Menegotti, próximo a

Faculdade com383m2 com duas frentes.
Somente R$ 18.000,00, plenamente

negociáveis.

Casa de alvenaria com 80m2, mais uma casa de
madeira com 90m2 num terreno de 400m2, lia
Rua Marcelo Barbi. Ótimapara investimento.
Aceita carro ou terrono como parte do pagto.

Casa de alvenaria com 119m2, em terreno de

450m2 de 450m2 (I5x30), contendo I suíte mais

dois quartos, demais dependências, garagem
para 2 carros, sito na Rua José Picolli, n" 200,

em rua asfaltada. Aceita entrada carro ou

imóvel, parcela saldo.

"DISPOMOS DE TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, NA CIDADE E ARREDORES."

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI W 550-1

VENDA
CASA "EM ALVENARIA

R. JOÃO BAPTISTA RUDOLF - AMIZADE
03 SUíTES E DEMAIS DEPENDÊNCIAS -

CONTÉM PISCINA
TERRENO COM 1.800,QOM2

-IMÓVEL COMERCIAL

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

SOBRADO COM GALPÃO

BAIRRO NOVA BRASíLIA SOBRADO COM 04

QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.
ÁREA DE TOTAL DE 500,00M2
(GALPÃO COM ÁREA APROXIMADA
DE 235,00M2 )

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENO PRÓX.
COND. AZALÉIAS

APTO. DE 2 QUARTOS
Área do apto.: 113,24m2• Vende-se, no
Edif. Aster, localizado na Rua Marina

Frutuoso nº 909 (próx. Angeloni). R$
50.000,00 com póssibilidade de

financ. Contato pelo telefone 371-9090

Vende-se, 17 x 26,20m com 497,63m2,
localizado na Rua Amabile Tecilla Pradi,

Jaraguá Esquerdo. R$15.500,00.
Contato pelo telefone 371-6310

APARTAMENTO 501

VENDE-SE

APARTAMENTO COM 306,71 m2
• 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 poro bicicletas e armários individuais na

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de corn.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca
• Churrasqueir_a coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque

Circuito interno de N com câmara na

portaria
• 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:

Oxx47-371-8814
R.EPfTÁClOPESSOA,421-SALA103-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

beneficentes.
"

CP Comllnldadeti

Vende-se terreno
Ótima localização,
próxímo à Ferj, com

480m2. Combinar. Tratar

pelos telefones 9973-
8543 e 999'1-8916.

Procuropessoaspara
formargrupo vocal.
Tratarpelo telefone

372-0220.

Vendé-se terreno
Ótima localização. Bairro

Rau, com 467m2.
Combinar. Tratarpelos
telefones 9973-8543 e

9991-8916.

Vende-se telefone
Prefixo 371.

Tratarpelo telefone
372-1142.

VENDE-SE TERRENO
Ótima localização,
próximo à Ferj, com
420m2. Combinar.

Tratarpelos telefones.
9973-8543e

-,

9991-8916.

VENDE-SE TERRENO
Em Guaramirim, ótima

localização, com
568,00m2. Combinar.
Tratarpelos telefones

9973-8543e
9991-8916.

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

(próximo à Marisol Malhas).
II Apartamento com área de 111,77m2,

3 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
BWC, vaga de garagem coberta, sacada.
Acabamento em massa corrida e piso
cerâmico. Valor R$ 47.500,00 - com

financiamento garantido pela
Caixa Econômica Federal.

Contato pelo telefone 371-1462

Casas
Re!. 008 - FIGUEIRA - Casa de Re!. 110 - Rio da Luz, terreno c/480m',
madeira com 60m2, terreno 395m2, próximo Ceval R$ 4.500 + !inanc.

no Lot. Divmópolis - RS 25.440 Re! 016 - AMIZADE - 13.000m2 na Rua
Roberto Ziemann - R$ 150.000

Re!. 072 - VIEIRAS - Casa mista com Re! 090 - AMIZADE - 378m2 na Rua
120m2, terreno 16.850m2, na Rua Roberto Ziemann - RS 15.000
Manoel F. da Costa - R$ 35.000 Re! 007 _ GUARAMIRIM _ 368,9 m2 no

Loteamento Carolina - R$ 5.000

Re! 074 - NEREU RAMOS - 65.000 m2
na Rua Luiz Sarti, com Bananal - R$
180.000

Re! 077 - NOVA BRASILlA - 392m2, na
Rua José Emmendorfer - R$ 25.000

Apartamentos
Financiados

Ótima
Localização!

Entrada + até 48 vezes

Re!. 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 - R$ 180.000,00

Certeza de Bons Negócios! .

Creci 2066-J Re!, 073 - NEREU RAMOS - Ponto
Comercial com 170m2, próprio para
Lanchonete, com dependências
completas e estacionamento: na
Rua Luiz Sarti esquina com Rua
André Voltolini - R$ 40.000,00

370-7798
9975-1827
Rua 25 de Julho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

Terrenos

Ref.083 - PiÇARRAS - 23.639m2 (77 x

307m) na BR-101 - R$ 30.000

Ref.084 - PiÇARRAS - 350m2 no Jardim
Sereia - R$ 5.000

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

Re! 062 - VILA LENZI - 3814m2 na Rua
Marcelo Barbi - R$ 65.000

Re! 112 - VILA RAU - Casa alvenaria 'ci
125m2• Terreno cl 495m2, na Rua Ana
Muller Enke - R$ 55.000,00

Apartameto
Re!. 114 - VILA NOV - Terreno de
esquina com 809m', com casa de
madeira de 96m2, na Rua 25 de

Julho, próx. Premier Imóveis:
R$ 120.000,00 negociáveis

Re!. 113 - VILA NOVA - Ap. cl 68m2,
2 qts., Rua 25 de Julho - Residencial
Jardim das Mercedes.

'

Entrega: Abrilo/2000. R$ 6.500,00 +

financiamenlo.

Horne-page:
www.prernierirnoveis.com.br

Terrenos

Financiados

"Bairros Vila
Rau e São Luís"

FINANCIE A COMPRA
. DO SEU IMÓVEL
Dispomos do crédito

imobiliário do
Banco HSBC

Consulte-nos a

respeito de
outras opções!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RANCHO IMÓVEIS· CRECI 820·J
Rua 28 de Agosto, 1467· Centro

GUARAMIRIM· SC

ir 373-0283

RANCHO
IMOVEIS

www.ranchoimoveis.com.br

Cód. 636_- Casa de alvenaria com

103m2 na Rua João Planincheck -

bairro Nova Brasília com 4
.

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

Cód. 01- Casa de alvenaria com

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

quartos. Terreno com 420m2•

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

Cód. 658 - Sala Comercial com

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

.
R$ 70.000,00

«

«

«

«

»

»

»

»
Cód. 463 - Casa de alvenaria com 250m2 na Rua Ana Zacko - Barra
do Rio Cerro, com 4 quartos. Terreno com aproximadamente 500m2.

R$75.000,OO. (Troca por apartamento com uma suíte, dois
quartos e garagem).

ÓTIMA OPORTUNIDADE
� Cód. 634 - Dois
'1 apartamentos com 100m2 e

3 quartos (cada um) na Rua
__,....,." Adolfo Tribes, Vieiras.

Terreno com 420m2.
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. 465 - 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 cl 450m2 no loteamento Versailles III

por R$ 15.500,00

Cód.·140 - Casa de alvenaria com 160m2 - Terreno com

539m2 - Bairro Vila Rau - R$ 60.000.00.

Cód. 07 - Casa de alvenaria com 130m2 (semi-acabada)
mais lanchonete com 156m2 - Barra do Rio Cerro -

R$ 60.000,00.

Cód. 361 - Casa mista 60m2 - terreno com 720m2-
bairro Vieiras por apenas R$ 9.000,00.

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

JARAGUÁ DO SUL· SC

ir 371-8799
Cód. 142 - Casa de alvenaria com

90m2 na Rua Francisco Greter -

Lateral Estr. Ribeirão Cavalo,
.

com 3 quartos. Terreno com

260m2. R$ 18.000,00.

Cód. 06 - Casa de alvenaria com

157m2 - Terreno com 450m2
Bairro Barra do Rio Molha

R$ 60.000,00.

Cód. 141 - 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. 465 - Casa mista com 78m2 - Terreno com 2.500m2 -

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

Cód. 135 - Terreno com 37.500m2 com água e espaço para
lagoa - Bairro Schroeder I - município de Schroeder -

R$ 20.000,00.

Cód. 133 - Casa alv. cl 56.70,3 qtos e demais depend.
Vila Rau - Quilombo dos Palmares. - R$ 10.000,00 entrada e

financ. de R$ 204,00. Terreno c/359,05.

CONSULTE NÇ>SSA 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

* Re! 020·2 casas de alvo uma de 90m2 e outra

de 100m2 cada uma com 3 quartos, 2 salas,
BWC, cozinha, área de serviço, 2 garagens,
Vila Lalau. R$ 48.000,00

* Re! 067· Casa alvenaria, 9bn2, 3 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc, área de serviço,

garagem. Figueira. R$ 30.000,00

VENDE
• Ref. 065 - Casa de alvenaria, 172m2, suíte, 2 quartos, bwc, sala, copa, sala de TV, cozinha, dep.
emp., áreade serviço, 2garagens. VIlaNova.R$ 120.000,00

• Ref. 029 - Casa alv. 160m2, I suíte, 2 quartos, lavabo, BWC, sala, copa, cozinha, área de serviço,
2 garagens, churrasqueira. Loteamento Papp - Barra do RioCerro - R$ 80.000,00

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

prefeitura - R$ 200,00

,

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FIUOU AO
N

DISK INFORMAÇOES?
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de

movimentar seus negócios e faturar mais. O Disk

Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido
em parceria com a Telesc, que ajuda o cliente a localizar,
rapidamente, sua empresa quando necessitar de seu,s
produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de re

torno garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através

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

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

Inserção do banco de dados de Internet
\

Descontos especiais na aquisição de Mala Direta

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

FALE CONOSCO através do fone 900-3000

e-mail d9003000@netkey.com.br.
ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

Compro
apartamento

com3

quartos

(central) nas
Ruas Reinaldo

Rau e laterais,

Mal. Deodoro

laterais, pago
à vista

R$45.000,Oo.

Tratarpelo
telefone

276-0091.

Vende-se

casa com

156m2em

alvenaria no

Jaraguá
Esquerdo.
Tratarpelo
telefone

370-8515.

Loteamento

Sampiero, no
valorde

R$35.000,00
+ parcelas de

financiamento.

*Re! 071 • Sobrado, 240m� 1 suíte, 2 quartos, 2
salas, 2 bwcs, copa, cozinha, área de serviço,

-.;...---;;......-�--=tZl dispensa, churrasqueira, 2 garagens. Figueira
i R$ 85.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(;ii1lmobiliária Jardim

� Jaraguá Ltda.cREc,W572-J
·O'FERTA DA SEMANJS!.�;�··"·

* CENTENÁRIO - casa mista - cl 100m2 - 3 quar
tos, bwc, sala, cozinha, área de serviço cl portão
eletrônico. Valor: R$ 30.000,00 ou R$ 10.000,00 +

parcelas de R$ 500,00 (Próximo Zanotti Elástico)

VENDAS
> 01 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO EM ALVENARIA cl 240m2, cl 1 suite
+ 4 quartos, sala, cozinha, 2 bwcs, galpão pl oficina - R$ 75.000,00
> 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA cl 1 suite + 2 quartos, 2 salas,
garagem pl 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 suite, c/ 2 dorm., churrasqueira,
sacada - cl 145m2 - R$ 72.000,00
> 05 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO - cl 2 qtos + dep. - R$ 20.000,00 + fin.
- próx. colégio Alberto Bauer
> 06 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO cl 3 quartos + dep. - R$
47.000,00 ou c/2 quartos R$ 43.000,00
> 07 - CENTRO - ED. SCHIOCHET - suite + 2 quartos + dep. cl piscina - R$
75.000,00
> 08 - BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$145.000,OO
- R$ 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 - JARA.GUÁ ESQUERDO - TERRENOS c/ 360m2 - próx. Clube Acarai - R$ 15.000,00

LOCAÇÃO
> 01 - CENTRO - Apto. Ed. Vaira - 1 dorm. cl garagem - R$ 230,00
> 02 - VILA LALAU - APTO. Próx. Lider Club - 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. ITÁLIA - 1 suite + 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 - suite + 2 dorrn, + dep. - R$ 500,00
> 07 - CENTRO - APTO ED. TRIBESS - 2 dorm., si garagem - R$ 250,00
> 08 - CENTRO - ED. ASTER - 2 dorrn, + 2 bwcs cl garagem - R$ 300,0
> 09 - CENTRO - APTO ED. HASS - 3 dorm., cl garagem - R$ 350,00
> 10 - CENTENÁRIO - APTO - Fundos Weg II - 1 dorm., cl garagem - R$ 200,00
> 11 - VILA RAU - CASA ALVENARIA - PRÓX. FERJ -3 dorm. + 2 bwcs - c/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., cl garagem - R$ 330,00
> 14 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO - próx. Bompani - 3 dorrn., + 2 bwcs cl

garagem - R$ 28Ô,00
> 15 - CENTRO - CASA ALVENARIA 2 dorm. - cl garagem - R$ 330,00

LOCAÇÃO
CENTRO - Casa alvenaria - c/2 suites + 2 dorrn. 3 salas, cozinha, dep,

empregada, toda mobiliada, ar-cond., portão eletrônico, aquecedor solar,
alarme - R$ 1,500,00, Próximo Hospital São José,

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

JÓI notou que só é Ilelf11lbllOldlo

quelnn é v�slco7
NESTE MOMENTO VÁRIAS

-7919
DEPTO. COMERCIAL

370-7944

I

I TERRENOde2.400m2(6;;4=�obairroJaJ·agUáESqUerdO 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. Scar - R$
100.000.00

II
Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão II - Bairro
Amizade - R$ 10.000.00
TERRENO com 1".0001ll2 - Rua João Carlos Stein - Próx.
Juventus
TERRENO COIll 337.S01ll2 - Silo a Rua José Theodoro Ribeiro
- Ilha da Figueira - R$ 12.500.00

.

TERRENO COIll 420m2 - No loteamento Fredolino Martins -

Próx. Ponto de Onibus - R$ 12.000.00

I
TERRENO Condomínio Azaléias. com 620.00m2 -

R$I27.000.00
TERRENO cl 476m2 - Lotealllento Ana Paula II - Lote n° 151
- R$ 12.500.00

LOTEAMENTOS FINANCIAMENTO
PRÓPRIO ENTRADA + 50 MESES

I
RESIDENCIAL FIRENSE

OUROVERDE
CIRILO ZANGHELINI
CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIO FECHADO FLAMBOYANT

Informativo
Imobil iário
AIJS

Comunicado

- A tesouraria da AIJS está

distribuindo os borderôs bancários

para pagamento da 1 a trimes
tralidade deste ano, com ven

cimento no dia 10.02.00.
Contamos com a colaboração de
todos os associados para o

pagamento até o vencimento. Junto
a cobrança da 1 a trimestralidade,
segue um balanço financeiro do
ano de 1999, com todas as

arrecadações e despesas pagas
elaborado pelo nosso tesoureiro
Dieter Janssen.

- No dia 16.02.00, será
realizada a 1 a reunião de trabalho
da diretoria da AllS neste ano, às

17 horas, na rua Barão do Rio

Branco, 221, sala 02. Na pauta da

reunião. assuntos diversos com

destaque para a programação de
eventos para o ano 2000.

AIJS - 8/2/2000.

VARIG RIO-SUL NORDESTE
CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS
Entrega expressa

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

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

PORTO ALEGRE - RS

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

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Centro
Fone/fax 371-0091 / 371-0363 I 9975-2324

CASAS

I
CASA DE ALVENARIA COIll 8911.12

- Sito a Rua Horácio

IPradi - Jguá Esquerdo - R$ 30.000.00
CASA DE MADEIRA com 665m2 - 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 crll190m2 - Rua João Franzner-

I
R$ 25.000.00

I
CASA DE ALVENARIA com44m2 - Ouro Verde - Lote n°
93 - R$ 19.000.00
CASA. DE ALVENARIA com 60m2 - Sito a Rua José
Narlcch - lote 121 - R$ 23.000.00 •

CASA DE ALVENARIA C0l11 96m2 - Lote n° 159 - Ana

Paula III - R$ 25".000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Parecer Comercial
Vende - Administra

• Compra - Aluga

�?nOveM�M!aMmiw�

Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
VENDASTerreno com 3.600m2

Construção em' forma. de condomínio
Parcelas mensais a partir de R$1.066,81 (corrigido pelo CUB 'an/2000)

APARTAMENTO
• Lateral da Rua Joinville, com 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço - prédio novo - R$
12.000,00 + parcelas

• Rua 13 de maio, com 70,00m2, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, sacada, garagem, R$ 34.000,00
negociáveis.

CASAS
• Casa de madeira na rua Androvandi - com 75m2,
snedo 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
garagem-terreno com 303,75m2 - R$ 11.000,00 -

negociáveis, aceita carro.

• Casa (meia água) próximo Nanete - com 2 quar
tos, sala, cozinha, banheiro, garagem, terreno com

490,00m2 - R$ 14.000,00.

• Casa de madeira no Itapocuzinho - de 80,00m2,
com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,

I garagem, varanda nos fundos - terreno com

1.140,00m2 - R$ 14.000,00 - negociáveis.

• Casa mista no loteamento Miranda - com

96,00m2, sendo 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, toda de piso, garagem-terreno com

3l9,80m2 - R$ 20.000,00 - negoclávels'

• 2 casas de madeira na Rua Estrada Nova - com 3

quantos - com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem p/2 carros, varanda, terreno com

300,00m2 - R$ 25.000,00 - negociáveis.

'Casa de alvenaria > Rua Eugênio Bial. com laje, 3

quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem. terreno com 508.00m2 - R$ 30.000.00 -

negociáveis.

• Casa de alvenaria na Rua Arthur Aldrovani - com 3

quartos. 2 salas, cozinha. banheiro. lavanderia. garagem.
toda murada - terreno com 675.001112 - R$ 35.000.00 -

negociáveis.

• Casa de alvenaria, no Chico de Paula. com 4 quar
tos. sala. copa. cozinha. banheiro. salão de festa, I

quarto. sala. banheiro. ante sala. garagem. toda murada
- terreno com 490.00m2 - R$ 45.000,00 - negociáveis
aceita chácara.

• Casa de alvenaria na Rua Frederico W. Sonnenhol,
com l56.00m2• sendo 4 quartos. sala. copa, cozinha, 2
banheiros. garagem p/2 carros. terreno com 450.00m2-
R$ 60.000.00.

• Casa de alvenaria na Rua Angelo Tancon. com
suíte, 3 quartos. sala. copa. cozinha. 2 banheiros. área
de serviço. garagem, terreno com 300,00m2 - R$

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

2 ambientes
.

* Play Ground

TODOsosApARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - sc

FONES/FAX (047) 275-2990
- 275-2920

\

- 275-2777

65.000.00 - negociáveis - aceira imóvel de menor valor.

• Casa de alvenaria > 2 pisos - próximo ao PMJS.
com 250.00m2• sendo parte supertor: I suíte, 3 quar
tos. banheiro. 3 salas. cozinha. churrasqueira. área
de festa. 2 sacadas, parte térrea: com 1 quarto.
banheiro.Iavanderia. garagem pl 3 carros. plsclna.
portão eletrônico - R$ 110.000.00.

• Casa de alvenaria na Rua Antônio Carlos
Ferreira. com I suíte com closet. 2 quartos, 2

banheiros. sala, copa, cozinha, lavanderia, dispensa.
garagem pl 2 carros, terreno com 523,00m2•
fundamento p/2 pisos - R$ 130.000.00 - negociáveis.

CHÁCARAS
• No Ribeirão Grande do Norte. com 80.000.0.0m2
(32 morgos). morro suave, com casa de madeíra.
galpão. chiqueiro. lagoa de peixe. plantação de ba

nana - R$ 30.000.00 negociáveis.

• Em poço da Anta· Cor'upá - com 38.000.00. sem
benfeitorias. com água. a 300mts. da escola - R$
9.000.00 - negociáveis.

• Em Schroeder. com 66 morgos, 80% de pastagem.
toda piquetada. 07 lagoas com peixes. casa pl
chacreiro e ranchos - R$ 42.000.00 - negociáveis.

IPIRG,IIIA_ _ '_'1111 �I_L, �

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

ffi�SJel
Oxx47-371-8814

ampreenermentce RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - CENTRO
Im::�I:I�:�3�d. JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FIEse
SESI

,

SESI- Serviço Social da Indústria
Centro deAtividades, de Jaraguá do Sul

Através do SESI - Jaraguá do Sul, sua empresa e Você, dispõe dos seguintes serviços e produtos:
• Saúde Ocupacional
Avaliação Ambiental

..PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -,

PCMSO - Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional
Audiometria/Espirometria
Cursos de CIPA e 1° Socorros /Censo Visual
• Educação e prevençã-o para a saúde

Prevenção do Cãncer Ginecológico OST-AIDS Prevenção no local de trabalho

Prevenção do Câncer de Próstata Prevenção ao Uso abusivo de Droqras
'

Planejamento Familiar Grupo de Gestantes
• Fisioterapia
Moderna clínica de reabilitação, dispondo de recursos terapêuticos como a hidroterapia, termoterapia
e eletroterapia (tratarnentos LER/DORT).
• Odontologia
Consultório fixo no Centro de Atividades, na ACIAG, em Guaramirim e quatro Unidades Móveis que
são deslocadas à empresa; oferecendo economia e maior comodidade ao trabalhador.
• Farmácias
As farmácias do SESI oferecem aos trabalhadores a realização de convênios, facilitando a aquisição
de medicam.entos com o conforto do sistema de desconto em folha e preços reduZidos.
• Programa de Desenvolvimento Infantil - POl
Atende crianças de 03 a 06 anos com jardim de infãncia e pré-escola, em Jaraguá do Sul e.Guaramirim.
Creches na Ilha da Figueira, Estra,da Nova, Vila Lalau, Três Rios do Norte, em convênio com a

Prefeitura Municipal. O programa prevê atendimento a 1.500 crianças.
• Programa de Educação, de Jovens e Adultos
Atende os jovens e adultos trabalhadores da indústria com ensino modularizado (fundamental e

médio), visando a qualificação e melhoria da qualidade de vida.
• Lazer
O lazer promove atividades esportivas (torneios, campeonatos, jogos), artísticas e culturais (festivais,
apresentações). Dispõe de 03 Campo de Futebol-Suíço, Ginásio com Quadra Poliesportiva, Alojamento,
Cancha de Bolão, Academia de Musculação, Banda Musical e Escola de Música, Judô, Karatê,
Programa de G.inástíca na Empresa, Campo de Futebol de Areia, e organiza proqramas especiais
como: PAIEE (Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte Educaional) e Esporte Solidário,
• Serviço de Alimentação
O SESI - Alimentação atende-nas empresas através de restaurantes fixos e alimentação transportada,
comprometido na qualidade da prestação de serviço.
• Outros
Auditório climatizado com serviço de audio e video, amplo estacionamento, parque infantil.

rAtestado de Saúde Ocupacional
Admissional

Mudança de função
Periódico

'-
Demissional

-

Contato: (47) 370-7899 E-mail: sesijgua@netuno.com.br
Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 -Jaraguá do Sul- SC

• Habilidades de Estudo - para crianças
de 1" a 4" série - Um espaço para aprender
e brincar, atividades como refor

artes, músicas, jogos recre

ras, vídeos ...

preocupado com o modo de vida mais sau

dável. O SESC desenvolve, atividades es

s. Ginástica Aero-Iocal (step)

3x semana
Valor Mensal

R$17,OO
R$21,OO

Comérciário/
Dependente:
COnveniado:
Empresário e

Usuário:
R$25,OO

nos e 3" Idade)
• Inglês I
atividades p
cursos de Idi

2x semana
Valo Mensal

R$35,OO
R$40,OO

R$45,OO
• Inglês Adulto
Comerciário/Dependente:
Conveniado:
Empresário e Usuário:

: Assistência Odontológi
, conta com equipamentos

e profissionais preparados para
ndimento eficiente e acessível, funcio

nando de 2" a 6" feiras das 17h as 21 h.• Desenvolvimento físico esportivo -

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Tel: (47) 371-8930 - Tel/Fax (47) 371-9177

FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

NOSSA MISsAo
Promover a Educação Profissional e a cidadania; realizar

Assessoria Técnica e Tecnológica, disseminar informação na
região contribuindo para o fortalecimento da indústria e o

desenvolvimento das organizações,

I nscriçc>�s _A.b�rtas:
Pré-requisito: 2Q grau completo Taxa de inscrição: RS 15,00
Horário das aulas: 18 às 22h Inscrição: até 15/02/2000
Início das aulas: 13/03/2000 Duração: 18 meses
Teste de seleção: 29/02/2000 às 18h

MODA & BELEZA

+Aperfeiçoamento em Tintura

1+Aperfeiçoamento em Cortes
+Cabeleireiro

-Depilação
-Manicure e Pedicura

+Maquilagem

ADMINISTR4ÇAo
-Leqislaçäo IRPJ - PIS - COFINS
-Técnicas de Negociação
-Vendas no Varejo
+Gerência e supervisão em Vendas

+Administração em Compras
+Secretária com Idiomas e Informática

-Serviços Administrativos com

Informática

IDIOMAS

-Inqlês I

-Inqlês I

+Inglês I
-Business English
-Busíness English
-Espanhol l

-Espanhol l

-Espanhol Avançado Conversaat6n
-Espanhol Avançado Conversación

INFORMÁTICA
-Usuário de Micro em Windows - 72h
-Usuário de Micro em Windows
com Power Point - 60h

+Programação em Delphi
+Manutenção de Microcomputador
+ Profissional em Manutenção de
Micro - 100h

Av. Mal. Deodoroda Fonseca, 1594 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel.: (0**47) 370-0251 - e-mail: senacjgs@jgs.matrix.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PQOCLAMA8 DE CA8AMENTO
\

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que

compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL n° 22.602 de 04-02-2000
GILMAR ALEXANDRE SAFANELLI E SILVANA APARECIDA RIBEIRO

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Venâncio
da Silva Porto, 741, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Waldir Safanelli e Célia Bernadete Satler

Safanelli.

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente na Rua

Abolição, 30, Vila Rau, nesta cidade, filha de João Ribeiro e Nina Pureine Ribeiro.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 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 Czernie'Wicz, 1245 - Fundos - C'x , Postal 200 - 89.255-000

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

humana@humana.com.br· 'W'W'W.humana.com.br

,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:

Adelaide Albrecht - Rua José Picolli, 153 - Nesta;

Adelaide Maria Stinghen - Rua Walter Marquardt, 2820, Apto. OI - Nesta;
Aderbai Cardoso _:_ Rua Guilhermina Lenzi, s/no - Vila Lenzi - Nesta;

Agrorações Gumz Ltda. - Rua Tercilio Dernarchi, 182, Santa Luzia - Nesta;

Agrorações Gumz Ltda. - Rua Tercilio Demarchi, 182, Santa Luzia - Nesta;
Alice Kuhnen - Ewaldo Schwartz, 10- A/C Cláudia - Nesta;

Churrascaria Garfo e Bombacha Ltda: - Rua Valdemar Grubba, s/n° - Nesta;
Ciclo VitalInd. Vestuário Ltda. ME- Rua Eugenio Ziemann, 200 - Nesta;
Ciclo VitalInd. Vestuário Ltda. ME- Rua Eugenio Ziemann, 200 - Nesta;
Cosel-Telecomunicações eEletricidadeLtda. - Rua JoséMenegotti, 97 - Nesta;
Edinei Neres - Rua Luiz Balstiere, 285, Apto 02 - Guaramirim;
Emme Z Com. e Ind. Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1369 - Nesta;
Enio Padilha - Rua Levinus Krause, 670 - Nesta;

Fabiano Siqueira - Rua Carlos Schultz, 91 - Nesta;

Geraldo Engel- Rua Pedra Amolar, s/n° - Corupá;
Heinz Morehorst - Rua X, 512 - Nesta;

Hilário Bublitz - Rua Nereu Guesser s/n° - Corupá;
Hilário Bublitz - Rua Nereu Guesser s/n° - Corupá;
Hilário Bublitz - Rua Nereu Guesser s/n° - Corupá;
Hilário Bublitz - Rua Nereu Guesser s/n° - Corupá;
Hilário Bublitz - Rua Nereu Guesser s/n° - Corupá;
Hilário Bublitz - Rua Nereu Guesser s/n° - Corupá;
Hosp. Maternidade São José - Ru� Dr. Waldomiro Mazurechen, s/n° - Nesta;

Idezio Kasulke - Rua 665 - quadra 4 - lote 13 - Nesta;

Indústria de Artefatos de Borracha BM - Rua Domingos da Nova, 1459 - Nesta;

Industrial Sylver Ltda. - Rua Carlos Eggert, 452 - Vila Lalau - Nesta;

Irene Aparecida de Souza Santos - Rua Clara Schereinher, sin° - merc B - Nesta;

Ivanildo de Souza Pinto - 596- Lat. Rua Angelo Tonineli, 5" Casa Vila - Nesta;

Jacques André Thomsen - Estrada Rio Molha, s/n° - Nesta;

Luiz Carlos Lemke - Rua Roberto Seidel, s/no - Corupá;
Luiz Carlos Lemke - Rua Roberto Seidel, s/n° - Corupá;

Magrão Comércio e Transp. Ltda. - Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 159 - Centro.

Maria Chica Modas Ltda. - Rua Barão do Rio Branco, 170 - Nesta;

Maria Izabel Seil - Rua Paulo Guielow, 788 - Nesta;

Maximo Inds. Com. Ltda.- Rua Itoupava, 585 - Nesta;

Moisés Ferreira de Oliveira ME - Rua Universidade, 490 - Nesta;

Recanto Sabor Ind. Art P. Sorvo - Rua João Picaldi, 57 - Nova Brasília- Nesta;

Renova Indústria de Bebidas' Ltda. - Rua Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder;

Sanatura Terapias Prod. Naturais - Praça Ângelo Piazera, 37 -'Nesta;
Sebastiana Adir de Melo Silva - Estr. Garibaldi, s/n° - Nesta;

Sergio Luiz Fragoso do Nascimento - Rua 89 Richard Pieske, 358 - Nesta;

Sergio Luiz Fragoso do Nascimento - Rua 89 Richard Pieske, 358 - Nesta;

Silvio Luiz Klimekoski - Rua Águas Claras, s/n° - Ilha da Figueira - Nesta;

Soraia Engel Denker _:_ Rua Joaquim Fco. de Paulo, s/n°, ao lado 1558 - Nesta;

Supermercado Lange Ltda. - Rua Manoel Francisco da Costa, s/n° - Nesta;

Supermercado Lange Ltda. - Rua ManoelFrancisco da Costa, s/n° - Nesta;

Valdemar Dias - Rua Pref. Waldemar Grubba, 12 - ao lado da SI - Nesta;
.

Vanderlei Lemke - Rua BerthaWeege, 226 - Nesta;

Vieira Com. de Móveis e Eletrodomésticos - Rua Marechal Floriano, 35 - Nesta;

Wanderlei Heiden - Rua 983 - Lote 18 - Nesta;

Wilson Felix de Bezerra - Rua 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 d'a 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, 9 de fevereiro de 2000.

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Alisson Gustavo Macariní
comemorou 4 anos no último dia 51
Z. Os parabéns são da mamãe, Lilian
Cristina, e dos avós Ursula e Agnelo

Loise Helena Klein aniversariou dia 61
Z. Parabéns dos pais, Antonio Geraldo
Klein e Rosane Bet Klein

CP CRIANÇA

A gatinha Suélen Elisa Omar completou
4 anos no dia 9/2, ela é filha
de Abdul Chazan Omar
e Sueli" Silveira

Rafael de Souza Lopes, filho de Renilda
e Mareio. Um beijão da dinda Silvana

pelos 13 meses completados dia 11/2

o gatinho Leandro Tomé Ropelato estará completando no dia 17 de fevereiro o 3°
aninho. Os pais, Elisabete K. Ropelato e Everaldo Ropelato (Quick Dog), desejam
felicidades. Quem também está de aniversário é a irmã, Letíeia Ropelato, que
estará completando o l° aninho no dia 15 de fevereiro. Todos estão radiantes com
a passagem dos aniversários e desejando muitos anos de vida. A festinha será
e!n casa com a família e parentes

Sábado, 12 de fevereiro de 2000

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

.

27/1 - Eduardo Buzzi
28/1 - Thiagode Borba
28/1 - AnaGraciely Pereira
29/1 - Mateus dePaula da Cruz
29/1 - Guilherme Gabriel Grimes
29/1- Gabriele Tainara daSilva
29/1 - Luana Cristina Santhiago
29/1- Jeniffer Caroline Parizotto
29/1 - AlexWilliam Schroeder
29/1-"Hellen CristinaGomes deOliveira
3111-Evelin Tholl
31/1 - Luís Fernando Tholl
31/1 - Tamirez Lorrana Taborda
31/1 - Eduardo Pyetro Felette
31/1 - Natan Scoz Wolodozelik

O garotão
Gabriel

Freiberger
Coelho,
filho de
Joanir
Coelho e

Sandra

Freiberger,
completou
4 anos

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.

ESCO[A<R<,
"
.. ,.' .

:;;;

Maréos A. PÓvoas
Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro 1- Jaraguá do Sul- SC

Fones: 973-5732 - 376-1112

. Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLíNICA�� Wecdá

,
RuaWalterMarquardt, 284

Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED. UNIÃO SAÚDE, WEG. MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - CORREIO DOPOVO

FORMATURAS
* Anna Beatriz de Souza
Zanetti é formanda do curso
de Direito pela Univérsidade
de Blumenau. A colação de
grau será hoje, com bonita

cerimônia, em BhJmenau. A

comemoração será com

delicioso jantar para fami
liares e convidados na As-

-

sociação Atlética Banco do
Brasil.

* Daniela Nesi Rosa Voigt
(sra. Francisco Voigt Jr.)
formou-se em Educação
Física pela Universidade de
Blumenau. O ato de forma
tura deu-se no Teatro Carlos

Gomes, dia 29 de janeiro, e
o baile no Bela Vista Country
Club, em Gaspar.

* Carlos Henrique Neves,
pra alegria da mãe coruja,
Henrieta Neves, colou grau,
sábado passado, em

Engenharia Química, pela
Universidade Federal de
Santa Catarina.

TRADiÇÃO
* Sociedade Amizade
realizana noite de hoje seu
tradicional Baile de Rei,
quando será coroado rei
Donato Fridel. A noitada
terá a animação da Banda
Safira.

* A Sociedade Vitória (Rio
da Luz) programou para a

noite de hoje seu tra

dicional Baile de Rei e

Rainha, com animação de
Eccos Band.

BODAS
O casal Henrique e Ignez
Janssen completou 41 anos

de vida conjugal, dia 7 de
fevereiro. A comemoração
reuniu familiares e amigos
em lauto jantar, no balneário
de Barra Velha.

Celso Luiz Nagel
Sábado, 12 de fevereiro de 2000

Luiz Rogério
(Leca) e a

esposa, Eliane

Póvoas,
diretores da
Wizard

Idiomas, eo
filho,
Leonardo. Ele
aniversariou

segunda-feira
passada e

recepcionou
grupo de

amigos em sua

bela
residência

Casal
" Henrique e

Ignez
Janssen

comemorou

41 anos de
vida conjugal

Jornalista Alexandre Garcia (Rede Globo) e o radialista Tim Francisco (Rádio Jaraguá).
Tim aniversaria segunda-feira e recebe o carinho dos familiares e amigos

I �
floricultura
florisa

a (047) 371-8146
a (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

".TIPOS DE CARNES (incluindo j8;'all)
\ ri����

Servimos: Almoço - de 30 a Domingo
Jantar - de 3i! a SábadoCalçadão

371-5800
Corupá
375-1948

ANIVERSÁRIOS
*

Companheiro e amigo
Tim Francisco, da Rádio
Jaraguá, aniversaria se

gunda-feira e comemora
ao lado da comadre Con
ceição e dos filhos Ivan Ce
sar e Bianca, e de seleto
grupo de amigos.

* Gilmar Hornburg, res

ponsável pela qualidade
das bandas que se a

presentam anualmente
na Schützenfest, tam
bém aniversaria segun
da-feira. A comemora

ção será ao lado da

esposa, Etelvina, e dos
filhos, com direito a su

perfesta.

* Tatiane C. Pokrywiecki
completou seus 15 anos,

quarta-feira passada. A

comemoração com tarni
liares e amigos aconteceu
na noite de ontem, na

.Recreativa Duas Rodas.

APRESENTAÇÃO
O mineiro de Poços de
Caldas Sérgio Guimarães,
que adotou Jaraguá do Sul

para viver e acontecer,

gravou no Catharina Estú
dio, seu primeiro CD com

música popular brasileira,
com belos arranjos e uma

performance de encher os
ouvidos mais exigentes. O
lançamento deve aconte
cer ainda este mês, no

espaço cultural e na cer

vejaria do Shopping Center

Breithaupt.

PA

Técnologia a serviço
da saúde.

Próx. ao Clube Atlético Baependi

,

Fone/Fax: (47) 371-7646

/'
,

/ ! r .
1/:;,.'

I _/

./
,

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 1699
Fone: 371-7847

Jaraguá do Sul- SC

DIREÇAO

Rua Mal. Deodoro da ��,
Fonseca,1452 V l:3Fone/Fax: 372-3306 �

C .li).Jaraguá do Sul- SC � a I

A

simpática
Juliana
Farias

comemorou

aniversário
'na última

quinta
feira (10),
com os

cum

primentos
especuus
de toda a

família

Familia Lima ao vivo: quinteto esbanja
talento e diversidade

É difícil classificar a música da Família Lima. Os gaúchos fazem
de tudo: música clássica, country, MPB, pop, jazz, enfim, o
que vier pela frente. Depois do surpreendente sucesso do

primeiro disco, José Carlos, Lucas, Moisés, Allen e Amon -

Rá arriscam com este CD ao vivo. "Nossa vida é a música, e
por isso tocamos de tudo", comenta o patriarca José Carlos.
No disco, eles interpretam Louis Annstrong ("What a wonderful
world"), bossa nova (um medley que inclui "Garota de

Ipanema", "Sarnpa" e "Samba do avião") e country
("Jambalaya", de HankWilliams, e "Calling Batou Rouge", de
Garth Brooks). Mas o forte da família continua sendo as

adaptações para música clássica como "Serenata noturna" (de
Mozart), "Asquatro estações" (Vivaldi) e "A nona sinfonia"

(Beethoven). O. tecladista Allen também escreveu algumas
faixas como "Raio de sol" e "Seus olhos".

Lanchonete e Sorveteria

DISQUE ENTREGA: 376-1496

Anexo fábrica de gelo

Rua Ângelo Rubini, 1110
Barra do Rio Cerro

KIBARATO
(Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

Títulos mais vendidos: Ataíde & Alexandre (Laço aberto), Rick
& Renner (Instante mágico), Khaled (EI Arbi), Los Hermanos
(Ana Júlia). Principallançamento: Paradise Danceteria - 8 anos.

Q·ZAZ está dando
500 PCs para seus

assinantes.
Se você é assinante 'do ZAZ, já está concorrendo.

Se ainda não é, ligue e àssine.
andas e cantores de

enome nacional. As

trações devem ser

onfirmadas nos

,

Maior conteúdo aberto do Brasil

Mais de 130 cidades

Atendimento na sua região
Conexão fácil e ráplda

Treinamento gratuito
Entrega do kit de acesso na sua casa

Suporte técnico 7 dias por semana

Chat, serviços, sryopping, informação e notícias
./

.��:���
"Ninguém pode ser

bom por muito

tempo se não
houver uma'
demanda de
bondade"

(Bertolt Brecht) I,
Acesso Ilimitado

R$ 19,90* por mês
com suporte gratuito

Ja.ra.guá do Sul

371".1100 terra
www.zaz.com.b r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROJETO PROFESSOR COMPETENTE

Programa de Educação
Permanente

Parceria CESJS e Secretaria
I

' ,

Municipal de Educação Estão abertas as inscrições para QS cursos do Programa
de Educação Permanente do Centro de Ensino Superior de
Jaraguá do SullFerj. Os cursos oferecidos são:

RelaçõesHumanas;
Arte e Cultura doBrasil;
InformáticaBásica;
Espanhol;
Francês;
Cerâmica;
Conscientização Ambiental;
Atividade Física na 3a Idade.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone
?71-0983, na Coordenação de Extensão.

Divulgação
O CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul)
estará promovendo até a próxima
quarta-feira (dia 16) a primeira
etapa do curso "A pesquisa es

colar como princípio educati

vo", que faz parte do Projeto Pro
fessor Competente, promovido
pela instituição em parceria com
a Prefeitura de Jaraguá do Sul,
através da Secretaria de Edu

cação. O curso é destinado aos

professores de Educação Infantil
e Ensino Fundamental da rede

municipal de ensino. Participam
também professores de escolas

particulares.
Segundo o coordenador do

projeto, professor João Amoldo

Gascho, os participantes irão
desenvolver as atividades deste
curso em duas etapas. A primeira
constitui-se na vivência coletiva
do desenvolvimento de projetos
de aprendizagem cooperativa,
bem como na fundamentação
desta prática educativa compro
metida com o desenvolvimento,
não só de conhecimentos, mas

de habilidades e atitudes.

Aculrninância desta primeira
etapa dá-se pela implementação,
registro e socialização de projetos

Abertura do curso "A pesquisa escolar como princípio educativo"

CESJS/Ferj terá nova
biblioteca ainda este ano

nas diferentes unidades escolares
dê Jaraguá do Sul, prevista para
o mês de julho de 2000.

O coordenador do curso,

professor Ivaristo Antonio

Floriani, destacou alguns dos

objeti vos específicos desta etapa.
"Além de proporcionar vivências
e reflexões para o deserivo l-

• {;lo, ,

vimento da pesquisa escolar co-
I

mo princípio educativo, o curso

propõe a construção da concep

ção de pesquisa, vivenciando o

desenvolvimento de projetos de

aprendizagem cooperativa e a

implementação de procedimentos'
I

de busca e seleção de infor

mações".
Este enfoque da pesquisa

como princípio educativo re

presenta, no processo ensino

aprendizagem, uma visão moder
na e inovadora, abrindo pers

pecti vas para aI terações si g
nificativas e positivas em relação
ao trabalho dos educadores com

nossas crianças.
O curso é resultado, em seu

conteúdo e metodologia, de
intenso estudo e pesquisa por
parte dos componentes do Grupo
Base que coordena os trabalhos.

Com projeto elaborado pelo
Departamento de Arquitetura e

Urbanismo, a Ferj começa a

construir ainda neste primeiro
semestre a nova Biblioteca Padre
Elemar Scheid. Ela ficará
localizada num prédio de dois mil
metros quadrados em frente ao

broco A. Segundo o coordenador
do curso de Arquitetura e

Urbanismo, professor Fábio
Cezar Montibello, o prédio tem

planta baixa livre com suas

paredes recebendo tratamento de

proteção térmica. "Será um

prédio imponente", comentou o

professor.
O primeiro pavimento contará

com hall de 'entrada, seis salas

de estudo, videoteca, setor

infantil, livraria, guarda-volumes,
quatro banheiros e salas de

diretoria, secretaria, reunião,
informática, seleção e aquisição,
setor técnico, depósito, conforto
Ç! restauração.

Montibello esclareceu que a

primeira etapa resume-se na

construção do primeiro piso.
"Projetamos o prédio para que,
no futuro, com um maior

número de volumes, a biblioteca
possa ter um segundo pavi
mento, também com mil metros

quadrados" .

Atualmente a biblioteca

possui cerca de 22,5 mil obras'
em seu acervo.

r-------�------------------------I

: Matrículas paraArquitetura eUrbanismo:
: e Tecnologia emMecânicajá têmdata :,
I 'I
I A Diretoria de Registro e Controle Acadêmico informa que a renovação selnestral de matrícula I
I dos acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia em Mecânica, para o primeiro I.
I semestre, estarão sendo feitas na próxima terça e quarta-feiras (dias 15 e 16 de fevereiro), das 9h às I
I 11 h e das 14h às 20h. I
'L � � �

Pós-Graduação divulga cursos para o
primeiro semestre de 2000

o Jistão dos-apfovados ao

curso de Direitq:tPst� prey,isto
para, 15 deJev;�eiro� Â FeTt
(Fundação Educacional Re�'

f" giona�"Jar,!guaen,J'e)�progFa
� ri1<;?uw para os dla� L.1C' e J 8 d
,

fe,verpifomo ,praz;0�qlç mat�íc
las p,iira o�f4.ªpro'Yados ..
<iüetoià ae' Régistro e. COq-

>i'?i';>iW, ..

'
,

"

trole;f\çadêmicota sra.,Mariza
, Pradi Floriani Gatei; infor�
moii'ainda que, os pole1:jns de
desempenho poderão 'ser
apanhados pelos candidatos

,
. ,.:' ,\1

através do 'endereço ele-

trôni co da Acafe (http://
www.acafe@(ct-sc;.br) ',n' 4a�
Ferj (http://felj@rct-sc.br)'ôl.;!

A Coordenação 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 Univalli/Ferj - mar

ço), Engenharia de Produção
(convênio UFSC/Ferj - abril) e
Engenharia de Precisão (con
vênio Weg/UFSC/Ferj - feve-

reiro).
Tam bém estão sendo

preparados os cursos de espe
cialização de Informática na

Educação (julho), O. Currí
culo Escolar da Educação
Infantil nas Séries Iniciais de

Ensino Fundamentalpor Pro
jetos de Trabalho (março),
Contabilidade Gerencial e

Controladoria (março), Ges
tão Empresarial: Excelência
através da Competência

(abrilj.Domportamento Orga
nizacional e Logística de

R,ecursos Humanos (março),
Engenharia Econômica (mar
ço), Marketing, Propaganda e'
Vendas (março), Língua Por

tuguesa (agosto), Psicologia
e Saúde Mental (março),
Educação Matemática (abril)
e Planejamento, Execução e

Avaliação de Políticas e Ser

viços Sociais: área pública e

privada (março). '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Edson JunkeslCP

Obras dificultam escoamento

do trânsito nas ruasda cidade
Homens
na pista
éxigem
marcha lenta

PrefeitoWaldemar Grubba, o asfalto
foi aberto novamente, desta vez

para a passagem da canalização de

gás pela passarela subterrânea que
ligaà Weg,

O prefeito Irineu Pasold esclare-.
ce que as obras do gasoduto foram
interrompidas nos trechos críticos,
onde existem pontes ou galerias
subterrâneas. Agora os operários
retomam esses trechos. "São
trechos mais complicados. Mas a

empresa vai restaurar todo o asfalto
nessa via", garante. Já na Ilha da

Figueira, as obras são considera
das incômodo necessário. "Infeliz
mente a obra causará algum trans

torno, mas depois de pronta,
Jaraguá do Sul terá sistemamod610
de tratamento de esgotos", previa
Pasold, quando o trabalho iniciou.

'

Os moradores reconhecem a

necessidade, mas julgam que o

trabalho deveria ter sido realizado
antes da construção do asfalto, há
cerca de um ano.

Revoltado com o pó, omorador
Bertolini Belence solicitou esta

semana caminhão de água para
,molhar a rua. "Até briguei com o

secretário Valdir Bordin, mas eles

prometeram mandar o caminhão.
Tem que haver assistência",
protesta. Os comerciantes sugerem
que a Prefeitura limite a passagem
de veículos pesados nessa rua, para
facilitar o trânsito. Outra reivindi

cação é a presença de policiais para
coordenar o deslocamento dos

veículos, nos horários mais críticos,
, ao meio-dia e depois das 17 horas.

(LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul - A maior
média de veículos por habitante no

País e uma série de obras nas vias
urbanas são fatores que não

combinam, quando se tem pressa
ou pouca paciência. Nos horários
de pique, há filas de congestiona
mento, em trechos essenciais para
escoamento do tráfego local. Na

Ilha da Figueira, as obras de

saneamento paralisam metade da

Rua José Theodoro Ribeiro, o

principal acesso ao bairro, que �o
maior de Jaraguä do Sul. Na Rua

llha da Figueira quer rua paralela e posto policial
Jaraguá do Sul - A Asso

ciação de Moradores da Ilha da

Figueira julga que o transtorno no

trânsito poderia ter sido evitado se

a Prefeitura já tivesse aberto rua

paralela à José Theodoro Ribeiro.

Reivindicação mais antiga do local,
a via deve servir para desafogar o
tráfego naquele lado da cidade.

Outra reivindicação, o posto
policial chegou a ser inaugurado,
'mas não entrou em funcionamento.

Da série de metas apontadas
pela entidade, apenas a colocação
de lombadas eletrônicas realizou

se. O saneamento urbano, prio
ridade, deve retardar ainda mais a

abertura da via paralela e o posto
policial não está funcionando,
segundo o comandante da Polícia

Militar, capitão Amarildo de Assis

Alves, por falta de efetivo. Ele

argumenta necessitar de pelo
menos dez policiais para deixar no

local, ponto estratégico para rota

de fuga pelo interior deGuaramirim.
"Tivemos' os eventos de final de

ano, depois iniciou a Operação
Praias, tudo dificultou", justifica. A
chegada de um novo sargento, de
Tubarão, pode possibilitar o fun
cionamento do posto, nos próximos
dias.

- As coisas são lentas,
demoram a acontecer-, resume o

presidente da associação, Orlando
Gilberto Gonçalves. O tamanho do

bairro contribui para o aumento na

lista de reivindicações, que inclui
as tradicionais falta de calçadas e

excesso de buracos. Estima-se que
cerca de 1,5 mil fanulias residam no

local. O número exato a adminis

tração municipal terá quando
estiver pronto o censo, em execu

ção pelas escolas e associação de

moradores. O levantamento é

exigência para participação' no
ProgramaBairro que faz, criado para
encarregar os moradores de auxiliar
namelhoria das próprias condições
de vida. "Eles querem que a gente
faça calçadas e ajude aresolver os
problemas, mas o bairro é muito

grande", lamentaGonçalves. (LC)

Obras: gasoduto reabre buracos na Rua Prefeito Wald�marGrubba

Caso da Rua Campo Alegre
é briga antiga dos moradores
Jaraguá do Sul - A Rua

Campo Alegre, no Bairro Ilha da

Figueira, disputa o primeiro lugar
no ranking das vias de acesso mais

complicado. Estreita, esburacada e

sem muros de arrimo, situa-se em

loteamento irregular, segundo a

Prefeitura. Os moradores pagam
IPTU (Imposto Predial e Terri
torial Urbano), taxa de ilumi

nação pública e coleta de lixo, por
isso se acham no direito de

pleitear benefícios.
- O calçamento foi iniciado,

mas julgaram que a população não

teria recursos para pagar. Se a

Prefeitura ajeitasse essa rua, todo

mundo se esforçaria para pagar
defende a moradora Idinei Petry. Ela
não entende como o loteamento

pode ser irregular, se reside no local
há mais de 30 anos. O não pla-

nejamento da urbanização pro
vocou a construção de casas -

cerca de cem famílias moram na rua

- em nível inferior à rua,

aumentando o estrago provocado
pelas enxurradas, também resultado
de tubulação deficiente. Res

ponsável pela Secretaria de

Desenvolvimento Urbano, Valdir
Bordin não foi encontrado pela
reportagem.

Em alguns trechos, a rua é tão

estreita que não permite a pas

sagem de dois veículos ao mesmo

tempo. "É sorte que ninguém tenha

caído lá embaixo ainda", comenta o

moradorWilmar Zimmermann. Ele

prova que o problema é crônico.

"Chegaram ao cúmulo de construir

u� muro de madeira para tentar

evitar que a rua desmoronasse, há

alguns anos". (LC) Perigo.Yimmermann aponta localmais estreito da Rua CampoAlegre

Toda linha de louça!i !ianit:ária!i
NascomprasacimadeR$150,OO

rParat:iJ ruriane:] I
Con1:emporary

IrTiv,:,lIi]LLoga!ia . Lldeal .

Herwg Lee.lte

[De ville- c�rrara]"-_----Deca-----.....-
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Condutor economiza evitando
intermediários nos serviços

Ciretran
fornece guias
para pagamento
dastaxas

Jaraguá do Sul - Se con

seguir driblar a falta de in

formações e estiver disposto a

resolver sozinho processos nor

malmente encaminhados por
despachantes e centros de for

mação de condutores, o consu

midor pode driblar a burocracia
e economizar alguns reais. De
acordo com o delegado regional
da Ciretran, Adalberto Manoel

Ramos, o único benefício que não
I

dispensa o serviço da auto-escola'
é a CNH (Carteira Nacional de

Habilitação) provisória, que exige
número mínimo de 15 aulas.

Os centros de formação de
. condutores (nova denominação
do Código Nacional de Trânsito

para as auto-escolas) de Jaraguá
do Sul negam que trabalhem com

tabela de preços.rnas cobram va

lores idênticos-pelos serviços. Se
guem, segundo explicação de

proprietário que preferiu não se

identificar, sugestão de valores

fornecida pelo sindicato da cate

goria, com sede em Blumenau.
Para renovação da permissão

para dirigir (CNH provisória), as
auto-escolas cobram R$ 35,00.
Na Ciretran, a taxa custa R$
21,28. Para alteração de categoria
de carro para moto, o custo é de

R$ 150,00, incluindo cinco aulas

obrigatórias pelo Código. A

alteração para qualquer outra
categoria (C, D ou E) pode ser

feita sem intermédio de auto

escola, com a realização dos exa
mes e recolhimento das taxas de

junta médica (R$ 21,28), altera-

\

Edson Junkes/CP

Guias: usuários podem consultar Ciretran para esclarecer dúvidas

ção do Renach (RegistroNacional
de Carteiras de Habilitação - R$
21,28) e direção veicular (R$
10,64). As empresas oferecem o

mesmo serviço por R$ 90,00.
A renovação da CNH através

dos centros de condutores custa

R$ 70,00. Se optar por fazer sozi
nho, o consumidor vai pagar R$
21,28 peia taxa de renovação e

R$ i'l ,28 pelos exames médicos.
A obtenção de segunda via do

documento tem o mesmo custo.

O licenciamento dos veículos

também pode ser feito na Cire

tran, desde que se pague a taxa

específica e o IPVA (Imposto

Sobre Propriedade de Veículos'

Automotores). Os despachantes
cobram, em média, R$ 20,00
para realizar o serviço.

O delegado Ramos reconhece
que, para economizar, o condutor
terá um pouco mais de trabalho,
porque nem todos os dados são

claros. "É enrolado, mas todas as

informações estão aí. É só pagar
as guias", garante, apontando
para o mural explicativo na sede
da Ciretran. Ele informa que os

fancionários são aptos a prestar
esclarecimentos e podem repetir
as informações, caso haja dúvi
das. (LiSANDREA COSTA)

Irmãs Franciscanas ampliam atendimento
Massaranduba _:__ o grupo

de Irmãs Franciscanas da
Santíssima Trindade está sendo

. reforçado com a chegada de mais
duas voluntárias, no serviço de
atendimento ao Hospital Sagrado
Coração de Jesus. Desde o início
do ano, estão ·integradas ao.

grupo as irmãs Júlia SchmeckeI,
que procede de Petrópolis (RJ),
onde trabalhou no Centro
Franciscano do Brasil, e Fran

cisca Aparecida da Silva, que nos
últimos quatro anos prestou

serviços no Hospital Santa

Terezinha, de Salete (SC).
A irmã Leocádia Pazda,

coordenadora do grupo, infor
mou que o ingresso de Júlia e

Francisca eleva para onze o

número de franciscanas em

atividade no Município de
Massaranduba. Recentemente, a
irmã Laurina Deretti havia

deixado a equipe do hospital,
transferindo-se para o Convento

Sagrado Coração de Jesus, de

Rio Negro (PR).

O trabalho das Irmãs Fran
ciscanas contribui bastante para
o funcionamento do Hospital
Sagrado Coração de Jesus, onde
elas respondem por diversas

tarefas, desde o atendimento aos

pacientes a funções adminis
trativas. (MILTON RAASCH)

CORREIO DO POVO
Jaraguaense há 80 anos

�CP .

U "\J@�ffi.\� -

Orientação
O Núcleo de Automecânicas de Jaraguá do Sul, com apoio da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) promove, no
dia 21 de fevereiro, palestra sobre o Código de Defesa do Consumidor
para automecânicas. Proprietários de oficinas mecânicas e garagens
de veículos serão orientados pelo coordenador do Procon em Jaraguá
do Sul, Mauro Mahfud, sobre os direitos e deveres com relação ao

código. A palestra acontece a partir das 20 horas, no auditório do
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, com inscrições gratuitas.

Lazer nos bairros
A Secel (Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer) vai levar circo ao

povo, literalmente. O ônibus Sonhador será equipado com arena de

eventos, mais de 400 metros quadrados de lona que vão garantir a

realização dos eventos nos bairros, nos dias de chuva. A estréia da
tenda acontece junto com a inauguração do Parquinho da Santinha,
em data ainda não definida.

Lançamento
A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu)

.

lançou, na noite de quinta-feira, a exposição que vai substituir aMultifeira,
a Expo' 2000. O maior evento em movimentação financeira e segundo
maior em público da microrregião, quer levar mais expositores para a

feira, reunindo a indústria têxtil, metal-mecânica, alimentícia, comércio
e prestadores de serviço. Para isso, a comercialização dos estandes, a

cargo da Sueli Brandão Promoções, será feita com preços 20% mais

baixos em relação ao ano passado. A Expo'2000 acontece de 19 a 23

de julho, no ParqueMunicipal de Eventos.

THese
Confirmado o fechamentoda loja da Telesc Tele Centro Sul, em Jaraguá
do Sul, no dia 29 de fevereiro. A partir desta data, o prédio abrigará
apenas as centrais telefônicas da empresa, cumprindo a meta de

enxugamento prevista no processo de privatização da companhia. Além
de reduzir empregos, a medida dificulta a vida dos consumidores. A

Telesc passa a receber reclamações apenas pelo telefone 106, ou 1404

(para celulares). Os consumidores que não conseguirem atendimento

podem se dirigir diretamente ao Procon.

Sombra

Reclamações recentes em rádio local solicitam a plantação de árvores

sombreiras nas calçadas. Para os que consideram insatisfatória a

arborização em Jaraguá do Sul, a Prefeitura esclarece, mais de três mil

árvores foram plantadas pela atual administração nas ruas da cidade.
Vítimas dos vândalos, as plantas não conseguem crescer.

Para que terceirizar, se

Você pode fazer çom quem produz:
Etiquetas: PVC - Resinadas

Cartão de Vis,ita PVC - Adesivos
Placas Indicativas - 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.D. Acarai ) Jaraguá Esquerdo
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ID) CP................... Preso assaltante acusado de participarde�@�[Q)�
.

latrocínio no interior deMassaranduba
Briga em família

Jaraguá do Sul - Depois
de chegar em casa embriagado,
na noite do último domingo,
José Nelson Xavier, 23 anos,

tentou agredir a esposa, Helena
Fátima Bortoncello. O sogro do

agressor, Antônio Bortoncello

conseguiu deter o genro e

acionar a polícia. Xavier foi en
caminhado à Delegacia e res

ponderá Termo Circunstan

ciado por agressão.

Jurk ainda sumido

Massaranduba - Entra

para o 18° dia o desapareci
mento do jovem Vilmar Jurk.
Ele sumiu de casa, em Ribeirão

Irma, a 12 quilômetros do
centro de Massaranduba, no dia
25 de janeiro, depois de discutir
com os pais. A família não tem.

pistas sobre o paradeiro do jo
vem e o Corpo de Bombeiros
Voluntários deGuaramirim can

celou as buscas na região.

Supe.Sena (sábado/quarta)
.coocurso: 368

l'faixa:
. Ofh 3Q. 35",3,7 • 41 �c43'
'. . ..... 2'faixa:./ :':E
'08·15·24·30·,41.48

concurso: 369
l'faixa:

.

14·16-33-35-40-48
.

2' faixa: , 'J

13- 14-21 -28-34-4'7

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 657

41 -63-70-79-80
concurso: 658

.

03-25 - 44 -60·69
concurso: 659

09-24 - 39- 49 ;64'"

Crime ocorreu

emjunhode
1999 e chocou
a comunidade

Guaramirim - Imagens
divulgadas no Jornal Nacional, da
Rede Globo, na noite de segunda
feira passada, auxiliaram a polícia
de Guaramirim a identificar um
dos acusados de latrocínio (matar
para roubar) ocorrido no dia 14
de junho de 1999, durante a festa
da Capela Santo Antônio, na

localidade de Primeiro Braço do

Norte, interior de Massaranduba.
Sérgio Machado, 23 anos, foi

preso em flagrante, na tarde do
dia 8 de fevereiro, no centro de
Curitiba.

Mesmo com os cabelos pinta
dos e mais gordo, Machado foi

reconhecido por policiais civis de
Guaramirim e por parentes da

vítima, o líder comunitário Júlio
Vegini, 52, morto a tiros pelos
assaltantes que roubaram cerca

de R$ 60 mil. do caixa da festa.
Um dia depois da prisão do assal
tante, a delegada Jurema Wulf,
acompanhada pelo comissário
Célio Liebl e o investigador Ingo
Thiem, viajaram a Curitiba para

o reconhecimento oficial de Sér

, gio Machado.
O acusado recusou-se a dar

informações sobre o assalto na

Capela Santo Antônio. Porém,
acabou confessando que partici
pou, junto com mais dois ho

mens, da ação que resultou em'

uma pessoa morta e rendeu ao

trio todo o dinheiro arrecadado
na festa.

Perícia feita no local consta
tou que foram disparados �O
tiros. Testemunhas disseram na

época que os assaltantes agiram
com violência. Enquanto dois
promoviam pânico dentro do sa

lão onde ocorria o baile, um tercei
ro aguardava no carro. Júlio Vegi
ni desconfiou da presença do ho
mem no veículo e, ao tentar iden
tificar o assaltante, recebeu dois
tiros.

Depois do assalto, Sérgio
Machado abandonou a família,
residente em Guaramirim, e fugiu
em direção a Curitiba, onde resi
de seu pai. Ao ser preso por poli
ciais da Delegacia de Estelionato
e Desvio de Carga da capital para
naense, Machado tomou-se a pe

ça-chave na investigação da polícia
para a prisão dos outros dois envol
vidos no assalto emMassaranduba.
(PETERSON IZIDORO)

-

Pai tenta matar o próprio filho
Jaraguá doSul- O desem

pregado José Jacornoliscki, 47
anos, foi preso quarta-feira, por
volta das 16 horas, depois de
tentar matar o próprio filho, José
Jandir, 16, a facadas, e ainda

disparar um tiro de espingarda de

pressão contra o peito do menor.

Jacomoliscki foi detido por

policiais militares e encaminhado
ao Presídio Regional namanhã de
quinta-feira. Ele responderá
processo por tentativa de homicí

dio.e agressão.
A confusão na casa do desem

pregado, na Rua Jaime Gadotti,

Vila Lenzi, começou depois que
Jacornoliscki discutia com a

esposa, a dona de casaMária Flo

rência, sobre a audiênciajudicial,
marcada para quinta-feira, para
a separação do casal. O filho foi
defender a mãe das agressões
sofridas pelo pai e quase acabou

esfaqueado. ,O menor conseguiu
escapar mas foi atingido no peito
por um tiro de espingarda de

pressão, disparado por Jacomo
liscki. José Jandir foi socorrido

por voluntários do Corpo de
Bombeiros e atendido no Pronto
Socorro do Hospital São José. (PI)

Arquivo: Edson JunkeslCP

Violência: marcas de tiros na parede, e Machado no detalhe

CândidoBrychassumeBombeiros
Massaranduba - o comer

ciante Cândido Brych, 59 anos,

aceitou o convite da Aciam (As
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Massaranduba) e foi
confirmado na presidência do

Corpo de Bombeiros Voluntários,
que está sendo formado na cidade.

Anteontem, Brych comandou
a primeira reunião de trabalho,
acompanhado do secretário-exe
cutivo da Aciam, Ângelo Pedro

Sanches. Durante o encontro,
foram discutidos alguns nomes

para completar a nominata da dire
toria da nova entidade. O empre
sário Alberto Correa assumiu a

vice-presidência. "Estamos come
çando praticamente do zero, tudo
está para ser feito", comentou
Brych.

O prefeito Mário Sasse já
anunciou que vai ajudar, inclusive
na aquisição de uma viatura e a

liberação de uma sala, disponível
no prédio do Terminal Rodoviá

rio, onde funcionará a sede da

corporação. (MILTON RAASCH)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atletismo deGuaramirim deve
se transíerirpara.laraguádoSul
Acordo

poderá ser

anunciado nos

próximos dias
Guaramirim - o bom

desempenho das atletas do

Atletismo de Guaramirim nos :

-,

12'" Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, ano passado, teve

reflexo imediato. O presidente da
FME (Fundação Municipal de

Esportes) de Jaraguá do Sul,
Luderitz Gonçalves Pilho,
demonstrou interesse em trazer

a base da equipe feminina,
segunda colocada na competi
ção, para representar oMunicípio
nas competições estaduais até 17
anos e nos Jogos Abertos de

Santa Catarina;

Gonçalves Fi lho esteve
reunido terça-feira com o técnico
da equipe de Atletismo de

Guaramirim, Dilnei Marcellino,
acertando alguns detalhes dos
contratos das atletas. Com o

patrocínio praticamente garantido
para essa temporada, através da

Associação dos Amigos do

Esporte Amador, o Atletismo

jaraguaense corre atrás de

reforços. "Ficou definido que,

após a oficialização do patrocínio
da modalidade, vamos transferir
.as atletas guaramirenses para
treinar em Jaraguá do Sul",
revelou Marcellino.

-Inicialmente, 13 atletas seriam

Expectativa: Marcellino aguarda transferência das atletas

transferidas para a equipe do

técnico, Gérson dos Santos, que
contará com o apoio de Dilnei
Marcellino nos treinamentos.
Entre os destaques estão Janaina
Folmann, medalha de prata na

prova de Salto em Distância e

bronze no SaltoTriplo dos Jogui
nhos Abertos, e Cristiane Araújo,
medalha de ouro no Arremesso

de Peso e prata no Lançamento
de Disco.

Para fechar o acordo entre as

atletas de Guaramirim, o pre
sidente da FME de Jaraguá do

Sul aguarda o parecer da Fesporte

em relação as mudanças que
deverão ocorrer no regulamento
dos Jesc (Jogos Escolares de
Santa Catarina), que prevê a

redução do limite de idade,'
passando de 15 anos para 14, e
a obrigação do atleta estudar na

cidade que representará na

competição. "Hoje, Guaramirim
dispõe de dez velocistas para os

Joguinhos e três para os Jasc. O

Município vai ficar apenas com

a base se realmente for con
firmada a ida da equipe para
Jaraguá do Sul", destacou Dilnei
Marcellino. (PETERSON IZIDORO)

Municipal de Futsal inicia no final de março
Massaranduba - o Depar

tamento Municipal de Esportes
está recebendo as inscrições das

equipes interessadas em par

ticipar das competições de

Futsal, previstas para a segunda
quinzena de março. São os

campeonatos nas categorias
Veteranos (acima de 30 anos),
com início no dia 17, e Infanto
Juvenil (de 14 a 21 anos),
marcado para o dia 18. Os jogos
serão realizados no Ginásio de

Esportes do Complexo Esportivo
Municipal, sempre às 14 horas.

O di retor de Esportes Léo
Fernando Pacheco Moczulski
iniciou esta semana a distribuição
de convites às equipes interes
sadas. Ele ressaltou que o

departamento pretende ter um

número recorde de inscrições. ,

"Nossa idéia é promover a

integração das comunidades
através do esporte", ressaltou;
explicando que; para garantir
esse engajamento, estão sendo
feitos contatos também com as

localidades do interior do

Município.
Moczulski lembrou que, em

1999, a categoria Infanto-Juvenil
registrou grande procura. O

campeonato teve a participação
de 12 equipes, totalizando 180

atletas, das mais diferentes

regiões da cidade, como Mas-
.

sarandubinha, Ribeirão da Lagoa,
Santa Luzia, Primeiro Braço do

Norte, Guarani-Mirim e Ben

jamin Constant.
O coordenador orienta os

representantes das equipes que'
procurem o departamento e ga-

rantam a inscrição. "Não deixem
as confirmações para a última

hora'', avisou. Ele explicou que
os jogos do Infanto-Juvenil fo
ram programadas para as tardes

de sábado, para facilitar a parti
cipação dos atletas, já que a

maioria dos integrantes das equi
pes são estudantes e funcionários
de empresas.

O departamento já marcou

para os dias 14 e 15 de março as

reuniões do Congresso Técnico,
para as categorias Veteranos e

Infanto-Juvenil, respectivamen
te, quando serão realizados os

sorteios de jogos; com definição
das chaves e elaboração dos

regulamentos. As reuniões acon
tecerão na sala do Departamento
de Esportes, às 19h30. (MILTON
RAASCH)

• PETERSON IzidoRO
Entendeu?

Enquanto o COI (Comitê Olímpico Internacional) praticamente
decretou o fim do Futebol nas Olimpíadas - esta pode ser a

última Olimpíada com a modalidade em disputa -, a Fesporte
confirmou o Futebol como a principal novidade para os 40'15

Jogos Abertos de Santa Catarina. Se agradar, a modalidade passa
a valer nos quadros de troféus e medalhas a partir do ano que
vem. Tem dirigente totalmerite contra a inclusão do esporte nos

Jasc. Alguns ainda fazem um alerta: os municípios poderão
priorizar o Futebol e redirecionar os investimentos apenas para a

modalidade. A palavra final vai ser dada pelo presidente da

Fesporte, Pedro Bastos, em novembro. Acredito que não passa.

DiaD

Representantes de clubes para
o 18° Campeonato Varzeano
de Futebol se reúnem nesta

segunda-feira, às 19h30, no
auditório da Liga Jaraguaense
de Futebol, no segundo piso
do Terminal Rodoviário, para
discutir a fórmula e o

regulamento do torneio. A
FME já avisou: vai diminuir os

gastos da competição, que ano

passado levou do orçamento
R$ 10,8 mil.

f

Escolinha de futebol
Ex-jogador Zé Mário tem uma

novidade na escolinha que
mantém no Drive-in Society,

que. funciona na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca.

Agora, há possibilidade de
inscrever crianças de 4 a 6

anos para aprender e desenvol
ver as técnicas do futebol, com
aulas às quartas e sextas-feiras.
As aulas para garotos de 7 a 14

anos se manteve em três dias

por semana.

Rápidas _

* Parece que a 'brincadeirinha de luxo' de alguns jaraguaenses
ano passado, que incharam o Estadual de Automobilismo, não
vai se repetir este ano. A crise apertou o bolso da maioria e

poucos vão participar das dez provas do campeonato.
* Ângelo Margutte levou um garoto de nome Gérson, natural de

Jaraguá do Sul, para completar o elenco do Fraiburgo para a

temporada 2000 do Estadual de Futebol. O time tem outro

jaraguaense, o zagueiro Charles, que começou a carreira no Juventus.

JeepClub
* Temos, agora, a relação completa dos sócios com as

respectivas datas de nascimento.
Os que faltam pagar as suas caixas de número 1 ,

I ° de janeiro - Adair Schug
4 de janeiro - Jonas Duarte da Silva
29 de janeiro - Flavio José Marcatto
* Foi entregue o brasão de sócio ao companheiro Antonio
Hessmann (Cebola) que patrocinou uma caixa de n° 1. Contando
atualmente o Jeep Club com 27 sócios.
* Na próxima terça-feira, o comandante do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul, Elemar Ewald, que fará uma

palestra sobre primeiros socorros aos associados do clube.
* A boa notícia da noite foi a doação de madeira eucalipto para
a construção. da cancha de bocha do clube.

Doação feita pelo sócio Isaias, só que a madeira tem que ser

'buscada em Gaspar.
Esperamos agora um voluntário que tenha caminhão para buscar
a mesma.

Sábad-o próximo, dia 12, estaremos realizando o 1° Torneio de
Pesca n';! praia de Barra Velha (Itajuba). Igualmente alguns
companheiros estarão participando das provas no Balneário de
Camboriú.

· AfongamentodeChassi
· Cardans

· Manut, de Guindastes,
· Refonnasde Equipamentos
• Adeptação Equipamentos
- Soldas Especiais",
Fone: (047) 37Q:4159
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FlÁvio GOMES

Feliz Dia do Alarme

dez, nem quinze. Doze. E ele

chega em doze minutos. E todo
ano tem o Dia do Alarme.

Achei que seria de bom tom,
dada a natureza excepcional do
evento, desejar "Feliz Dia do

Alarme" a todos os suíços que
encontrasse, como a gente diz
Feliz Natal, ou Feliz Dia de Ação
de Graças nos Estados Unidos.
Não logrei êxito, uma vez que
não encontrei suíços em lugar
algum: comprei um adaptador
de telefone de um vendedor

brasileiro, um relógio de uma

equatoriana, comi
c fondue

servido por um .português e

peguei um taxista kosovar. De

modo que ninguém retribuiu

meus votos de "Feliz Dia do

Alarme".

Quanto à apresentação da

Sauber, foi aquele negócio.já vi

outras, de outras equipes tam

bém, e é sempre mais ou menos

a mesma coisa, pilotos e diri

gentes prometendo melhorar,
vitórias, pódios, pontos, cama
radagem, túneis de vento, mais

potência, menos abandonos. A

diferença é que sete mil malucos
saíram de casa para ver um

show de renas e cães com um

carro no meio.
Mas essas coisas valem para

reencontrar alguns amigos, jan
tar em bons restaurantes, dar

algumas risadas e, eventualmen

te, ver neve - que, a propósito,
não deu as caras por aqui nestes
dias. Amanhã visito a fábrica,
compro uns chocolates e volto

para casa. Feliz Dia do Alarme

para todo mundo.

Foto:WUMC

Espetáculo: Schumacher (E), Barrichello e Luca Badoer, piloto de testes, revelam o modelo Fl-2000

Barrichello é tratado como

"ajudante" na Ferrari
Apresentação do .

novocarro

agitou o 'circo'
da Fórmula 1

Fiorano - Que ninguém se

iluda no Brasil com uma

dedicação sobre-humana da
Ferrari a Rubens Barrichello
nesta temporada de Fórmula 1.

Segunda-feira, no lançamento do
novo carro da equipe, o brasileiro
foi tratado como "ajudante" mais
de uma vez pelos principais
personagens que compõem a

cúpula do time mais tradicional
do mundo. Em poucas palavras,
o que a Ferrari espera dele é:

ajudarMichael Schumacher a ser
campeão do mundo e o time a

conquistar o bicampeonato entre
os construtores.

FI-20aO, este é o nome esco

lhido para designar o carro que
será uti lizado este ano. Especu
lava-se que o modelo seria cha
mado de F320 ou F651. A Fer
rari não segue critérios muito
claros quando se trata de batizar
carros. Mas o nome é o que
menos importa. Primero carro

integralmente projetado com a

utilização do túnel de vento

próprio instalado em Maranello,
a FI-2000 apresenta pelo menos

uma inovação visível a olho nu:

seu perfil aerodinâmico.
Olhando a nova Ferrari de

lado, nota-se claramente que
entre o cockpit e o bico há uma

depressão. O bico, como um to-

Uma e meia em ponto, um frio

desgraçado, uma chuva gelada,
daquelas de trincar ossos, eu e

mais dois colegas estávamos

quarta-feira esperando um táxi

na estaçãozinha de trem de Re

gensdorf, um subúrbio de Zuri

que. À noite tinha a apresentação
da Sauber, me convidaram, fui.
De repente, começa a tocar uma

sirene. Depois, sinos de igreja.
Uma barulheira danada, coisa de

filme da Segunda Guerra. Me

abaixei e gritei: olha a bomba,
corre! Vai saber, pensei. Apare
ceu um maluco nazista na Áus
tria, a Bélgica rompeu relações,
étudo perto, vai ver o apocalipse
chegou e, por não ler alemão,
deixei passar a informação que
deveria estar nas manchetes de

todos os jornais.
Não teve bomba nenhuma, a

Suíça é neutra, pode ter a guerra

que for por todos os lados que nem

espoleta estoura em solo desta.
enorme casá bancária dividida em
cantões. Não entendemos nada, o
táxi chegou e o motorista, per
cebendo nossa cara de espanto,
explicou: é o Dia do Alarme.

Treinamento. Na Suíça toda,
pontualmente às 13h30, os

alarmes seriam testados. Meia
hora depois, de novo.

Alarme para quê?, pergunta
mos. Sei lá, disse o motorista.

Guerra, furacão, incêndio, de
sastre nuclear, chegada das Spiee
Girls, desembarque da Xuxa,
tragédias dessa magnitude. País
engraçado a Suíça. Você pede um
táxi e a mocinha do hotel diz que
elechega em doze minutos. Nem

Curtas ------------------------------�------------

* O único parente de Barrichello presente ao lançamento do novo

carro segunda-feira em Maranello foi sua mulher, Silvana. Também
foram à festa o presidente da Ferrari, Luca di Montezernolo, e Gianni
Agnelli, da Fiat.
* Schumacher falou que está totalmente recuperado do
acidente de Silverstone, em julho do ano passado. "Nas corridas
da Malásia e do Japão eu não estava 100%. Agora estou mais
bem preparado do que nunca", disse.*

�ontezemolo chamou a atenção para o fato de que a Ferrari,
hOJe, é uma equipe "estável e unida". Mas fez a ressalva: "Nas

a�resentações de carros, somos sempre otimistas. Mas só as palavras
�ao significam nada".

F
A FI-2000 é o 46° carro feito pela Ferrari para Mundiais de

� ',1:Embora seja considerado uma evolução da F399, omodelo
OI IDteiramente revisado. O novo motor, menor e mais leve,
�reocupa: quebrou muito no dinamômetro.
Peter Sauber confirmou que Entique Bemoldi será piloto de testes

neste ano. "Mas ele não deve testar muito, porque usamos só um

carro para treinar e nossos pilotos titulares terão prioridade", afirmou

� dirigente. Bemoldi fará sua segunda temporada na F-3000 pela
ed Buli, equipe-satélite da Sauber. .

do, é muito estreito. "As princi
pais melhorias estão na aerodi

nâmica", confirmou Rory Byme,
projetista-chefe do time. A asa

dianteira também foi redesenha

da, assim como os defletores

laterais, cuja função primordial
passou a ser o direcionamento
mais eficiente do ar para os

radiadores. No total, o modelo é
20 kg mais leve que o de 1999.

É um carro bonito, mas seu

programa de testes está atrasado.

A Ferrari só concluiu a monta

gem de um chassi, que fez seu

primeiro teste de pista com Schu

macher, terça-feira. Barrichello
só deve ter o carro novo à dis

posição na semana que vem,

para testes em Mugello. A Ferrari
não fará nenhum teste ao lado de

outras equipes até a abertura do

Mundial, no dia 10 de março.
quando acontecem os primeiros
treinos para o GP da Austrália.

Schumacher foi o primeiro a

falar sobre Rubinho na cerimônia
de apresentação. "Meu relaciona

mento com Irvine era bom, mas
com Rubens será ainda melhor,
porque temos idéias muito pare
cidas", disse. O diretor-esportivo
Jean Todt, perguntado sobre os

papéis de primeiro e segundo pilo
to, evitou a polêmica, mas deixou
claro nas entrelinhas quem fará
o quê no time. "Ordens de equipe
dependem do andamento do

campeonato.Mas esperamos que
Rubens nos ajude a conquistar
os dois títulos. Nossos dois

pilotos devem pensar na Ferrari
em primeiro lugar." (WARM UP

MOTORSPORTS COVEGARE)

,"W'
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Sehnmacher faz
discurso em italiano'

Michael Sehnmacher dei

I,X�JlOS j:omalista&,�taIianos com i

;. cara de bobo Ba apresentação
da Fl-2000 em Maranello. No

discurso inicial, feito logo na

abertura da cerimônia, o piloto
J alemãofez suas ..declarações na
língua local.

Barrichello, que falou an- 1

te�,. o fez em italiano, idioma
I! qq.e. domina.Di
!
m'U,ito feliz po aste do

que chamou de "família Fer

rari" e que esperava conseguir
vencer 'pela primeira vez cÇlm .

a carro vermelho. HE não que-

• ro"que seja só o carro da pri
. meira vitória, mas de muitas",
acrescentou. Sehnmacher
emendou: "Eu façoparte desta

: família há quatrp anOS e me •

'lh ••

orgulho muito"; disse, cóm'�!
sotaque forte, mas passável. '

A recorrente questão "quem
I é o primeiro piloto?" foi tratada
� co, diplomacia pelos dois. "Se
eu chegasse a.qui dizendo que
seria o número um, teria

problemas.Michael vai para seu
quinto ano na equipe tentando

O. título. Eu tenj;lo de chegar
devagar e esperat apenas tra

tamento igual.Masse disser que
meu objetivo este ano é apenas
chegar no pódio, estarei
mentindo. Quero gaqhar" ,faloU::;i
Barrichello. (WUMC)
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Pegas: equilibrio entre os pilotos promete agitar a temporada 2000 nas pistas catarinenses

Abertas inscrições
para a Copa Sesi

Torneio de Futsal reúne
1

oito times em Schroeder
Jaraguá do Sul - A partir

desta segunda-feira estarão aber
tas as inscrições para a fase rni

crorregional da Copa Sesi de Fu
tebol. As equipes têm até o dia

29 de fevereiro para garantir vaga
no torneio, O Departamento Es

portivo do Sesi informa que o

congresso técnico para definir o

regulamento e a tabela dos jogos
acontece na primeira quinzena de
março. O microrregional começa
dia 20 de março. A etapa regional
do campeonato será realizada em

Jaraguá do Sul. (PI)

Schroeder - Coremaco e

Macol/Studio FM abrem, terça
feira, às 20 horas, o 7° Torneio
de Verão Aberto de FutsaI. O cam

peonato terá oito equipes, dividi
das em duas chaves, com' os
jogos no Ginásio Municipal. A
rodada inicial ainda terá mais uma

partida da Chave A, entre Rancho
Bom e Caxias Esporte Clube. O

regulamento prevê que as duas

primeiras equipes de cada grupo

garantem vaga às semifinais, num
cruzamento olímpico.

As equipes da Chave B estré

iam no torneio sexta-feira. Cabe

ça-de-chave, o Urbanitos/FME
enfrenta a Karlache. No segundo
jogo, Real e Lojão Beber buscam
a primeira vitória. O congresso
técnico que definiu a fórmula do

Torneio de Verão Aberto de Futsal
foi realizado dia 8 de fevereiro.
As partidas deverão ocorrer

durante a semana, sempre a partir
das 20 horas. Os times se enfren
tam dentro do próprio grupo, em

turno e returno. (PI)

_ Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
çom tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos;-'

batizados.ianiversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 -

eORUPÃ - se

Douglas Bogo
busca o título
na categoria
MarcasA

Jaraguá do Sul- Os moto
res voltam a funcionar neste final
de semana na abertura da tempo
rada 2000 do Automobilismo
catarinense. O Autódromo Ca

valo de Aço, em Joaçaba, será o

paleo para os pilotos das catego
rias Marcas N (Novatos), Marcas

, A (Profissional), Stock Car e Sê
nior. A expectativa para a primei
ra prova do' ano é em relação ao

número de jaraguaenses que
deverão disputar o circuito este

ano. Confirmado apenas o cam

peão do ano passado entre os

Novatos, Douglas Bogo, que vai
competir agora na Profissional.

Hoje de manhã acontecem os

treinos livres e, à tarde, a tomada
de tempo que definirá o grid de

largada. Amanhã, a partir das 14

horas, serão realizadas as provas
oficiais.

O 'inchaço' de pilotos inscri
tos por Jaraguá do Sul na tempo
rada passada não deverá se repetir
em 2000. A falta de patrocínio e

o alto custo para manter a equipe
nas dez provas previstas no Esta
dual afastaram os pilotos. Eduar
do Valle, que obteve uma vaga pa-

ra participar da Marcas A, desis
tiu. Na mesmasituação está Pau
lo Ronchi e' Alessandro Spézi
A Fauesc (Federação de Autom
bilismo do Estado de Santa Cata
rina) só terá a lista completa do

pilotos a partir da primeira prov
do campeonato.

A crise financeira afetou at

mesmo a equipe do campeão d

Novatos, Douglas Bogo, qu
ameaçou não correr este ano s

ficasse sem patrocínio. "Fecha
mos na última hora", disse. Bog
entra na categoria Profission
como favorito. Seus principai
adversários, o atual campeão
Edson DaJla Valle, Ivo Kone
Júnior e Alexandre Teixeira, vice
campeão na Marcas N em 199

já pediram licença na Federaçã
"Quero ganhar a primeira prov
e abrir caminho para o título'
salientou Douglas Bogo. Kone
Júnior deverá trocar o tradicion
Gol pelo Opala, e disputar a te
porada na Stock Caro (PETERSO
IZIDORO)

,

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

_ Revistas
_ Material promocional
_' Material de

expediente
_ Panfleto

_ Livros _ Cartazes
_ Jornais _ Brindes personlizados

Rua Walter Marquardt, 1 .180 - Bairro Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - sc

_ Rótulos
_ Folder
_ Cartão de visita
- Informativos
_ ManuaisGráfica
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