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Jaraguá do Sul, sábado, 4 de março de 2000

370-7919

CEftTKO

DE DlAGBM
Hospital Jaraguá

Centrol delmagem 1
tJtlntß; ao, HQsp,im�J�áb
fe,n;e: (fJ41) l11�9i53

JRCRIAÇÖES

Liminar cancela multa de 20%

nos débitos de lojistas com INSS '''"1'''''''''''''

A 2a Vara da Justiça Fe

deral, em Florianópolis,
concedeu liminar aomandado
de segurança impetrado pela
FCDL (Federação das Câma
ras de Dirigentes Lojistas) I

contra a cobrança damulta de

20% no pagamento dasdívidas
como INSS (InstitutoNacional
do Seguro Social), no caso de
pagamento à vista e de denún-

I

cia espontânea.
O assessor jurídico daAcijs

(Associação Comercial e In-

dustrial de Járaguä do Sul), José
Benedito de Campos, lembrou
que a liminar está sujeita à de

cisão demérito pelo Tribunal e
poderá ser revogada.

Segundo o advogado, o

mandado de segurança da
.

FCDL foibaseadanoArtigo 138

doCódigo TributárioNacional,
queproíbe a cobrançademultas
caso o contribuinte esponta
neamente denuncie seu débito,
antes da notificação da dívida

pelo INSS. Página 5.

Cresce população
de ruaem JS

Do [mal do ano passado até
Janeiro deste ano, � número da
chamada população de rua em
Jaraguá do Sul passou de nove
para 31. Os dados são dá
Secretaria: da Família, que de
senvolve o ProgramadeRein
serção Social da População de
Rua.

OMunicípio não dispõe de
albergue para atendimento

desses casos. Página 13

Cruz de Malta

faz amistoso
contra Caramurú
Página18
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Edson Junkes/CP

Corupá: técnico (florestal) cataloga. espécies para formação de museu ecológico. Página 9
• I
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Edson Junkes/CP

A. celeuma que se-instalou no P�fs após a ameaça de greve
desjuízes federais e do Trabalho e ,0 Imediato anúncio da

instituição do auxflio-moradla de R$ 3)iüi à categoria é um

típico caso de privilégio corri recursos dã vluva:Há cinco anos

sem reajuste, o funcionalismo federal vem perdendo o poder
,

de compra: sem que o governo
tenha a sensibilidade para resolver
o impasse. Todavia, com o qüi
proquó criado pelos magistrados,
O "Judiciãrio conseguiu apenas

.

expor suas contradições recônditas
e ganharantipatiá.

Na realidade, o movimento traz
embutido á t��tativa de fixar o teto
salarial do fúrícionalismo federal em
R$ 12.�2b,OO é de reduzir os altos
"salários •. di.\(arguns funcionários

, .

pt1bllcos'cbnfiec_id6s como marajás,
cujos sàlár'ibs são uIria afronta ã'
dignidade.' A ameaça de 'greve,
entretanto, perdeu-se em palavró
rio desneöessärio, manchou a ima-

" -;

. gerrt do Jüciitiário é transformou-
se em pressão sobre os outros dois poderes, que se apres
,sa�afit�rh,e�iti6áf o aumento salarial eoócedído aos juízes sob
arubriea vexaminosa de auxílio-moradia.
'<�[�qcon�€�çtliptinari�t�tuind.� o.�6.�hto�e R$ 3 mil aos

iiä�'?tradös'� vta auxlli6-h1árád'i�, ä !minis,tro do Supremo
TribunalFederal;NelsoriJobim, usou 2{peh�s de um subterfúgio

.,.
_

_

.. ,;.
_

-

!
_

';'"'
- t ,_

� �!

ilegal e· ilegítj·njoya'ra conter a gr,ev�.Juízes, diferentes de

J}ádámentares,�ão têm duplo dc5íiÚcÍliQ pör dever d9> ofício.
Moräm onde trabalham e, portanto, tfãõ. sé Justifica a benesse
dó áuxílio-möradia. A isonomia salarial.é outro engodo e

desnuda a ausência de sinceridade, já que os demais

'fluld0f1�rio�"públicos não terão àS mésmos benefícios.
., Â'ptesiâentà daA.ssOciação d�s JOítes Federais do Brasil,
Sh1)one Schreiber, afirma que 'a greve está suspensa enquanto
,yi-gót�r a Jiminar do STF; num clarô recado aos outros dois

'poderes. Revoltado, o ptesidentedo Congresso, senador
Antônio-Carlos Magalhães, promete empenho para derrubar
a liminar é prevê um caos financeiro Áq-País se se confirmar o

reajuste de R$ 3mil. Ele aleitou iiúnênrpara o perigo da "onda
.
de pedidos:'.O episódio é mais um t:;ä�Ílul0 da vergonhosa
dé,siguaJdáde social que faz{) País'regredir,I -

(.. .

'.. , .
'

r -,�-:Ú, relatório divulgado pela ONU apontaque 20% da
I .: 'F.opUhrção'brasileirà sObr�v�vehi'f?í1iapen�s 2,5% da renda-

I ,Fiationál; enqúànto que 'öS-20%'mais.ríCGs:�6ncentram 64,2%.
Ô$ privilégios expõem as chagas'efixa b Brasil entre os países
dé p]grdisttihúíção,de renda. 'Na Öúttà 'ponta da éadeia social

. �nS'ó!ltr�-se p'li}hÕes d� \')rasilêird§ que recebem salário

I.'
\�'.. �<·�,o.�,�q��r�êih n:iôr�aiá. ������ítaçqes comprovam

r' ��u�' 'S'ociedaq.é,hrásil�Íi:a riã,Q' .t�Úá -ptep'àrada "para a
.

í1eGé�d.áde'ut�e_nie da n.jetarnbrt"sedi.pOlítíca nacional.
.�,

.;, Ôs riómé�tj'fe,a d�gràdant,� dé�s,lg��id.ad9.de tratamento
devd�i\lm doer na consciêácia deSs.'à-;êlite que tem o poder de
'�i$jo e a funçãöp(ofi�sional déWWltir'ê:Onstiç'a. As mazelas
�ig&,ã� d�sPé.réebÜiäs peta m-:a�6;ri{tt�'i*>p�iação, cansada.
da ffnâ ingl�tht ;�ôrl'(a:'O� prjYl.l�bcs.. Cabe à sociedade

". f���âi:es��"éHI:� ap�rgá� ,�Uà�,ç.tllpas �,evitar que -os olhos
. ����z�op���f�e.HMh;��re���etàp{r!C;às na luta pela
sobreVIVenCla. ",' '. '<:1 ,-

.'
,

;, ',', .'

,

.

�
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"
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J!'oto do Fato

Carréta
estaciona em

,

acostamento

estreito� na

BR-280.
Terreno não

suporta peso
da carga de

postes e cede

,

Secretário de Segurança, socorro!

Eu e minha família passamos
o último final de semana de

janei1ro de 2000 em Águas
Mornas, em casa de parentes,
Ao retomarmos a Jaraguá do
Sul normalmente passámos por

. Rancho Queimado, Angelina,
MajorGercino.São João Batista,
Gaspar e Blumenau para fugir
das vergonhosas filas da BR

IOl.
Por infelicidade, em An

gelina, nosso veículo colidiu com
outro. A seguradora considerou
perda total do nosso carro.

Fomos felizes, porque não houve
vítimas. r

Telefonamos imediatamente
à seguradora, que nos informou

qye não havia necessidade da
emissão do boletim de ocor

rência, já q,ue não existiram

vftimas, que o BO é exigido
quando o veículo é considerado

perda total. No local do .aci
dente, fomos atendidos por um

sargento da Polícia Militar de

Angelina. '

Confirmado o resultado da

vistoria feita pela seguradora,
telefonei para a Delegacia de
Polfcia de Angelina solicitando

, * João Prim

a emissão e encaminhamento,
pelos serviços de Correios, do
boletim de ocorrência para Jara

guá do Sul.
Qual não foi a minha sur

presaquando, na noite do dia 4
de fevereiro, o delegado de

Angelina me liga-acobrar
para 'dizer que eu deveria ir

pessoalmente àquela delegacia
.

para buscar o BO. Quando
sugeri que fosse enviado pelos
Correios, ele respondeu que

/

tinha mais oque fazer na cidade
do que se preocupar com o meu

problema. .

Agradeci pela excelente

resposta, uma vez que de
i

Jaraguá do Sul a Angelina são

exatamente 180 quilômetros,
dos quais 50 de chão batido e

muitas curvas.
,

Mesmo assim, deixei confir
mado que passaria lá no dia 8,

_

Nesse dia, cheguei a Angelina
às 12 horas, depois de uma

viagem de três horas e meia, '

com o pneu do carro C;0I1ado e

inutilizado, Às 13h30 fui

!
atendido pelo delegado que só
então iniciou o preenchimento do
BO, quando constatou que

r

faltavam documentos de

identidade e habilitação do
motorista do outro veículo
envolvido no acidente,

I Após vários contatos,

garantiu-me que enviaria o BO

devidamente preenchido, tão

logo a documentação que
faltava chegasse na delegacia,

Senti-me um verdadeiro

palhaço, Perdi um dia inteiro de

trabalho, percorri 360 quilô
metros, perdi um pneu, e tudo
isso por nada,

De acordo com C; delegado"
esta é uma norma de todas as

delegacias do Estado.
Será que a modernidade

ainda hão chegou à adrninis

tração da Secretaria de Segu
rança Pública? Será que a

tolerância "zero", propagada por
essa secretaria, é só contra o

cidadão? Está mais do que na

hora. Que haja uma revolução
de eficiência nos serviços
prestados pelos órgãos públicos
em favor do cidadão que paga
impostos .

* Vereador em Iaraguá do

-su:

Artigos para Carta do Leitor. devem ser enviados intra Rua �alter Marquardi, 1.180, As cartas devem conter

no máximo 30 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para cantata, O jornalse reserva o direito de

sintetizar o texto e)fazer;as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
,
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"O que pedi foi o míni- -+

mo "para dar dignidade à

Câmara. O Legislativo de

Schroeder funciona num só

tão, que no calor fica insu

portável." (Presidente da Câmara
de Schroeder, Wilson Moritz -

PMDB -, explicando a insistência
em reivindicar a suplementação
orçamentária de R$ 10 mil, o que

gerou conflitos entre os poderes)

"Não deveríamos ter unificado o salário mínimo

porque as condições regionais são muito diferentes
no Brasil. Temos regiões ricas e outras pobres."
(Presidente nacional do PFL, senador Jorge Bornhausen,justificando
a proposta de regionalização do salário mínimo, já rejeitada pelo

I

presidente Fernando Henrique Cardoso - PSDB)

''Nós vamospedir auxílio-moradia para quemnão tem

residência, que não é o caso dos juízes, já que até os

aposentados, que estão em casa dormindo, brincando
com os netos, terão o contracheque engordado em R$
3 mil." (Deputado federal Paulo Paim - PTIRS - revelando a

disposição em recorrer ao STF reivindicando a concessão do auxílio
moradia para os trabalhadores que ganham salário mínimo)

"No que depender de mim, no Congresso, lutarei
para reverter essa injustiça." (Presidente do Congresso,
senador Antônio Carlos Magalhães - PFL/BA -, sobre a liminar

concedida pelo presidente do STF, ministro Nelson Jobim, garantindo
auxílio-moradia de R$ 3 mil aos juízes federais)

"Essa ação é política. Após as eleições morre na

casca." (Prefeito afastado de Barra Velha, Orlando Nogaroli -
PMDB -, garantindo que não houve irregularidades na Prefeitura
e que a denúncia partiu dos adversários políticos)

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
Diretório Municipal de Jaraguá do Sul

,..,

EDITAL DE CONVOCAÇAO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

v

o Presidente da Comissão Executiva do DiretórioMunicipal do Partido
Progressista Brasileiro -,PPB, Seção de Jaraguá do Sul, na forma da Lei

lileitoral vigente e de acordo com o Estatuto Partidário, convoca os

convencionais habilitados para Convenção Municipal a realizar-se no

dia doze de março de 2000 na Câmara de Vereadores sito a Rua Exp.
Gumercindo da Silva, n° 161, às 16 horas, que se prolongará até às 18

horas, nesta cidade para a deliberação da seguinte:

ORDEMDODIA
a) Eleição dos Membros e Suplentes do Diretório Municipal;
b) Escolha dos Delegados e respectivos Suplentes à Convenção
Estadual;

c) Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
d) Eleição do Conselho ConsultivoMunicipal e respectivos suplentes;
e) Eleição do Conselho de Ética e Fidelidade Partidária e respectivos
suplentes;

f) Outros assuntos de interesse partidário.
Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 2000.

I WigandoMeier
Presidente da Comissão ExecutivaMunicipal do PPB

Prefeito rebate críticas I e

desiste de disputar eleição
Sasse afribui
dificuldades do

governo à falfa
de recursos

Massaranduba - o wefeito
Mário Sasse (PMDB) afastou a

possibilidade de sair candidato a

vice-prefeito pela coligação
PMDB/PPB nas eleições mu

nicipais. Ele teme que isso forme
um "vácuo" administrativo
enorme 'no último ano de gover
no, impedindo-o de fazer obras

já previstas. Sasse credita à falta
de recursos as dificuldades do
atual governo. "O PFL adrninis

trou o Município no tempo das
'vacas gordas'. Eles nem sabiam
o que fazer com tanto dinheiro" ,

disse em resposta às críticas do

_
vereador Almir Trevisani (PFL),
que classificou o governo Sasse
de apático e ineficiente.

Sasse mostrou-se ponderado
ao ser indagado sobre a possível
candidatura a vice-prefeito
(hipótese comentada na política
local),' dizendo tratar-se de

assunto da alçada da coligação
governista, que ele respeita.
"Existem vários outros nomes,

até melhores do que o meu",
desviou. Ele também anunciou

, que deverá ausentar-se para fazer
exames de saúde, quando o vice

prefeito Alfredo Vavassori (PPB)
assumirá o governo, mas não

informou por quanto tempo.
"Ousadia depende de recur

sos, boa vontade não me falta",
defendeu-se mais uma vez dos

comentários de Trevisani. "Nos-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Defesa: Sasse credita à falta de recursos dificuldades do governo

so problema é o mesmo de todos

os municípios, uma crise finan
ceira sem precedentes", com
pletou. Sasse, em tom de ironia,
convidou Trevisani (único verea

dor da oposição no Legislativo)
a juntar-se aos governistas. "Eu
quero que ele venha e some

conosco, mas com propostas
viáveis", provocou.

O prefeito afirmou que a

dívida empenhada da Prefeitura
com fornecedores está em torno

de R$ 200 mil. Trevisani disse

que é algo próximo de R$ 400
mil. Sasse, entretanto, admitiu
que ainda ficarão valores pen
dentes para saldar. Na opinião de

le, o alívio financeiro virá quando
terminar a dívida fixa do Mu

nicípio. "Somente depois pode
remos investir mais, princi
palmente em obras de pavimen
tação de ruas e conservação de

estradas", prometeu.
Ele pretende utilizar recursos

próprios e apostar nas parcerias
com as comunidades para realizar

as obras previstas. "Não existe
outra saída. A Lei de Responsabi
lidade Fiscal está restringindo a

possibilidade de fazer emprés
timos", frisou. O prefeito tam

bém justificou a falta de maiores
investimentos na Patrulha

Agrícola, dizendo que uma parte
express i va de recursos teve que
ser destinada para saúde e educa

ção.
Sobre as críticas de ter aban

donado a agropecuária, afirmou
que a inseminação artificial de
animais e análises de solo já não

são pagos pelos agricultores. Ele
destacou ainda o recebimento de

uma máquina carregadeira e

escavadeira, no valer de R$ 100

mil, comprada pela Prefeitura
com recursos a fundo perdido do

governo federal. "É uma grande
conquista que tivemos, através
de uma emenda ao orçamento
federal. Há muitos anos, Massa
randuba não recebia um centavo

,

nestas condições", lembrou.
(MILTON RAASCH)

PPS deve integrar a Frente Independente
Jaraguá do Sul - Lide

ranças do PPS esti veram reunidos
com representantes do PL, PTN,
PST e PDT para discutir a criação
da Frente Independente. Segundo
o presidente do Diretório do PPS,
Edson Müller, o encontro serviu

para "avaliar com mais profun
didade" a proposta de coligação
às eleições proporcionai s. As
legendas tentam atrair para a

frente o PTB, que aguarda o

desenrolar dos acontecimentos

para se posicionar. A frente

negocia ainda alianças para dis

putar a sucessão do prefeito

Irineu Pasold (PSDB).
- Precisamos primeiro nos

preocupar com uma composição
na proporcional, aglutinando a

força do PL, do PDT, do PST e

do PTN para depois tratarmos da
candidatura à majoritária -

declarou Müller, propondo que o

nome a candidato a prefeito seja
da Frente Independente. O PPS

lançou quatro pré-candidatos,
Müller; o vice-presidente, João
Gomes da Cruz Filho; o secretário

Sérgio Pacheco e o segundo vice
presidente-Nelson Eichstaedt.

A dificuldade em compor a

chapa majoritária esbarra no

nome do candidato. Enquanto o

PPS tem quatro nomes, o PL tem

como pré-candidato o atual

presidente do Diretóriomunicipal,'
Heins Raeder, um dos mentores

da frente. O PTB, que participa,
além das reuniões com a Frente

I

Independente, de "conversas"

com os partidos que pretendem
formar a coligação Mais Santa

Catarina no Município (PSDB,
PFL e PPB), não apresentou pré
candidato, mas especula-se o

nome do presidente do Diretório
Jean Leutprecht.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Líderes dOI PPB e do PFL se

reúnem com vice-governador
Na pauta,
eleições 2000,
alianças, metas
e estratégias

Jaraguá do Sul - o presi
dente do Diretório do PFL, verea
dor Alcides Pavanello, e o pre
sidente microrregional do PPB,
Luiz Antônio Grubba, estiveram
reunidos com o vice-governador
Paulo Bauer (PFL) na tarde da
última quarta-feira, no Palácio
Santa Catarina. O convite partiu do
próprio Bauer, que insiste na

formação da coligaçãoMais Santa
Catarina no Município, integrada
ainda pelo PSDB do prefeito Irineu
Pasold. Segundo Grubba, além de

política, o cardápio incluiu ações e

projetos dos governos e maior

integração entre eles.

Tanto Pavanello quanto Grub
ba foram cautelosos nas declara

ções, evitando aprofundar-se nas

discussões políticas e articulações
debatidas. "Na verdade, fizemos
uma avaliação do momento e

reafirmamos o compromisso de
unir as legendas", desconversou
Pavane11o, informando que os

partidos continuam se reunindo
mensalmente para tratar das

eleições. "Não discutimos nomes

nem posições", completou,
referindo-se à composição da

chapa majoritária. De acordo com
ele, o PFL tem intenção de manter
a coligação com o PSDB e aliar
se ao PPB, mas não fechou

qualquer acordo.
Grubba foi ainda mais reser

vado. Disse apenas que a reunião
tratou de "assuntos gerais dos

govemos". Segundo ele, a reunião
faz parte de uma série, que tem

como objetivo estreitar o relacio
namento do governo estadual com
o municipal. "Discutimos política
sim, mas não projetos e possibili
dades de coligações", negou, para
mais à frente afirmar que o vice

governador pediu empenho dos
líderes para a formação da

coligação Mais Santa Catarina.

CONVENÇÃO - Em com

passo de espera, o PFL aguarda a

convenção do PPB no dia 12,
quando será escolhido o novo

diretório e a executiva. Pavanello
tem dito que o partido está disposto
a integrar a coligação, mesmo sern

apresentar candidatos à chapa
majoritária.

O PPB lançou a candidatura do
vereadorMoacir Bertoldi e aposta
no consenso para unir as legendas,
que têm ainda o prefeito Irineu

Pasold como pré-candidato do
PSDB. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Pasold é empossado presidente daAmvali
"" Francisco Alves/CP

Jaraguá do Sul - A nova

diretoria da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do ltapo
cu) tomou posse na noite da
última terça-feira, em cerimônia

integrada à inauguração da sede

própria da entidade, no Bairro Vila
Nova. O evento reuniu lideranças
políticas e empresariais da região.
O prefeito Irineu Pasold (PSDB)
assumiu a presidência da Amvali

prometendo efetivar os consór
cios entre os municípios, implan
tar outros, viabilizar a instalação
do aterro sanitário regional e en
campar os serviços de água nas

sete cidades que integram a asso

ciação.
Na oportunidade, os ex-presi

dentes da Amvali foram homena

geados, tendo como destaque o

primeiro presidente da entidade,
ex-prefeito de Jaraguá do Sul
Víctor Bauer. Ao passar o cargo
ao sucessor, o ex-presidente e

prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), apresentou o

relatório das atividades desenvol
vidas durante sua gestão e as

principais metas definidas pela
associação para os próximos
anos. "Apesar das turbulências,
conseguimos realizar as ações
propostas e encaminhar outras",
discursou.

A secretária-executiva da
(

, Amvali, Maria Tereza Nora,
destacou as reuniões conjuntas
com a Arnunesc (Associação dos

Inauguração: Tamanini (E) e Pasold descerram a faixa da nova sede

Municípios do Nordesre-de Santa

Catarina) e com a Ampla (Asso
ciação dos Municípios do Planal
to Norte-catarinense) para propor
novos critérios à formação da

região metropolitana, a coor

denação do Orçamento Regiona
lizado e Projeto Tecendo a Cida
dania. "A Amvali ainda apre
sentou propostas ao PPA e ao

orçamento estadual, além de

adrninistrarrnos o Centro de Aten

dimento à Criança e ao Ado
lescente na região", completou.

PRÉDIO - A sede da Am

vali, com 295 metros quadrados
de área construída, l,1um terreno de
1.350 metros quadrados, custou

I R$ 115 mil. Deste total, R$ 55 mil
são recursos da própria entidade e

R$ 60 mil das sete prefeituras que
integram à associação. (MC)

O prefeito afastado de Barra Velha, Orlando Nogaroli (PMDB),
I
não poupou críticas ao ex-funcionário público daquele
Município, Elieu Lino de Aviz, autor das denúncias de

irregularidades contra Nogaroli e pivô de toda a "confusão".
Segundo Nogaroli, Aviz pretendia ir para os

Estados Unidos, mas não tinha dinheiro.

"Depois da denúncia, conseguiu o dinheiro
e já está lá", assegurou.

Nogaroli informou que o Ministério Público ainda não provou
nenhuma irregularidade ou falcatrua em sua gestão.

Convenção
O PTB de Jaraguá do Sul faz

convenção este mês para
formar o diretório e escolher
seus membros. O evento

deverá contar com a presença
do presidente estadual da

legenda, Roberto
Zimmermann.

Segundo o presidente da

comissão provisória, Jean
Leutprecht, a definição de
nomes e alianças será decidida

emjulho. "A indefinição do

quadro político inviabiliza
qualquer prognóstico",
desconversou.

Em ação
Lideranças do PPS de Jaraguá
do Sul estiveram reunidos na

noite de ontem com a

Executiva do PSDB, além do

prefeito Irineu Pasold e do

deputado federal Vicente

Caropreso. Na pauta, as

eleições municipais.
No dia 26, o PPS faz

convenção para definir
candidatos e alianças. Já no

dia 9 de abril a Juventude

Popular So.cialista realiza 01'
Encontro Estadual, que
acontece na Assembléia

Legislativa

Respingo
A briga em torno do reajuste do salário mínimo derrubou ainda
mais a popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso

(PSDB). A pesquisa CNIIVox Populi revelou que a avaliação
negativa do presidente subiu de 43 para 49% em apenas um mês.

O índice de regular cresceu 7%, passando de 33 para 40%,
enquanto que 16% consideram o governo bom.

No Nordeste, 54% da população consideram o governo FHC ruim
ou péssimo, no Sudeste, esse índice é de 48%, no Sul é de 53% e

no Centro-Oeste/Norte, 37%.

Revolta

A vereadora ElisabetMattedi

(PFL) não se conforma com a

decisão do governo de não

implantar a central de
medicamento proposto por ela

e pelo também vereador

Moacir Bertoldi (PPB).
A indicação, aprovada pela
Câmara, cria um centro de

recebimento de remédios para
serem doados à população

,
carente. "Por que em outras

cidades funciona e aqui pode
trazer problemas"? indagou.

Novidades
No próximo sábado, dia 1],
será inaugurado um bufê a

quilo no Shopping
Center Breithaupt. No dia

30, será a vez de

uma pizzaria.
De acordo com o diretor

comercial do grupo.
Roberto Breithaupt, a

I
_

empresa está em negociaçao
com lojas de confecção que

pretendem se instalar ne

shopping, ainda neste

semestre.

, �ADDlMakler�
ÉMAlsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�O'VO O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

E�\)ERßÇ Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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ECONOMIA-5

Otimismo: Campos aposta no julgamento favorável do mérito da ação

r' ��[f@��� (Ç� ----------,
• I �

O Funcionários do comércio de Jaraguá do Sul aprovaram em I
assembléia realizada na noite da última segunda-feira, na sede da I
entidade, a filiação da entidade' à CUT (Central Única dos I
Trabalhadores). . I
O filiação faz parte do projeto da atual diretoria, presidida por Ana I
Maria'Roeder. I

O
.

O Gru�o B,reithaupt contratou' o consultor J�ão BOSCO:
Lodi, que ha mars de 15 anos atende o Grupo Weg, I
Segundo o diretor-comercial do Grupo Breithaupt, Roberto
Breithaupt. o contrato faz parte do processo de reOrganiZação:da empresa, que exigiu remanejamento interno,

I
O As recém eleitas dir�torias da Acijs (Associação Comercial e I
Industrial de Jaraguá do Sul) e da Apevi (Associação das Pequenas I
Empresas do Vale do Itapocu) serão empossadas no dia 16 de I

] março, em evento marcado para o Clube Atlético Baependi. I
I I
lONa próxima quarta-feira, dia 8, o comércio de Jaraguá do I
I Sul estará aberto a partir das 1,3 horas. Nos demais dias terá I
I horário normal.

. I
I No sábado dia 11, as lojas estarão abertas entre 8h30 e 17 I
I horas. I
IDA inflação medida pelo IPCA (Índice de Pre�Qs ao'Consumidor I
I Amplo) deverá subir no segundo semestre e fechar o ano em 6,94%. I
I A informação está na ata da última reunião-do Capam (Comitê de I
I Política Monetária). I
l � �

Liminar isentamulta de 20%
a lojista em débito com INSS
Reivindicação
foi feita pela
FCDlà
Justiça Federal

Jaraguá do Sul - O juiz da

2a Vara da Justiça Federal, Carlos

Alberto da Costa Dias, concedeu
liminar ao mandado de segurança

impetrado pela FCDL (Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojis
tas) contra a cobrança da multa de

20% no pagamento das dívidas
com o INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social), no caso de pa
gamento à vista e de denúncia

espontânea. O anúncio foi feito

pelo assessor Jurídico da Acijs ','

(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul), José Bene
dito de Campos, na quarta-feira,

durante reunião da CDL local.

Campos lembrou que a liminar

está sujeita à decisão de mérito e.

que poderá ser revogada.Ele, en
tretanto, se mostrou otimista com

relação ao julgamento. "Outros
tribunais confirmaram a liminar",
disse, informando que já existe
jurisprudência'ern casos sernelhan
tes e que a ação ainda não chegou
aos tribunais superiores. O advoga
do informou ainda que o mandado
de segurança foi baseado no Artigo
138 do Código Tributário Nacional.

- O artigo proíbe a cobrança
de multas caso o contribuinte es

pontanearnente denuncie seu

débito, antes da notificação da dívi
da pelo INSS - explicou Cam

pos. O procedimento para o reco

lhimento.das contribuições previ
denciárias é simples: basta o em

presário colocar o número do pro-

cesso do mandado de segurança
no canto inferior esquerdo da guia
de recolhimento e pagar o valor

descontando a multa. "A contri

buição poderá ser feita em juízo
ou não o valor referente à multa,
sem despesas", informou.

O mandado sustenta que o pe
dido de parcelamento da dívida não
desconfigura a denúncia es

pontânea, embora o trjbunal não
tenha aceitado a argumentação.
"Afasto a preliminar de ilegitimi
dade ati va ad causam, e defi ro par
cialmente a medida liminar, apenas
em relação aos substituídos que
forem quitar integralmente a dívi

da, acrescida somente de juros e

correção monetária, uma vez que
o instituto da denúncia espontânea
nãoécompatível com o mero pedido
de parcelamento", sentenciou ojuiz.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

SEJA COMPETITIVO'NES:TE::MEReADö-'�GbõBÄfIZ'ÄD'O
FAÇA PLANEJAMENTO'TRIBUTÁRIO

.. ,;I

1ço�?s�JJj
OABíSC 3437-B

, .

Rua Donaldo Gehring, 13 5 - Cx. Postal50 - GEP 89251-470 - Fone: {047)-371-75H/Fax: (047) 372-1820 '
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DATAS JUBILARES DESTE ANO

Na
última reunião do ano passado, realizada em 10 de novembro, foi

aprovado. o calendário de eventos a serem enmemorudcs em 20�, com
destaque para as seguintes datas jubilares: ",.-"

'

.100 anos do falecimento de Antônio Justiniano

Esteves Júnior, catarincnse republicano histórico com

atuação no Rio de Janeiro, Constituime de 1891, foi

Senador, representando o, estado de Santa Catarina, Mor

reu na capital da República em 08 de março de 1900;
.100 anos de nascimento de Atílio Fontana.

Pioneiro da indústria de agroindustrial c da aviação
comercial, político de destaque na vida catarinense.

I
Nasceu aos 07 de agosto de 1900, em Santa Maria, Rio ;,

Grande do Sul; " _,
.100 anos de falecimento de Emílio Carlos Jour

dan, militar e fundador de Jaraguá do Sul. Morreu no dia AnlOnio J, Esleves Junicr

08 de agosto de 1900, no Rio de Janeiro;
.100 anos de nascimento de Martinho Callado Júnior, Jornalista e

político catarinense, nasceu em Florianópolis em 25 de agosto de 1900, Pertenceu
ao IHGSC e a Academia Catarinensc de Letras;

.100 anos do faíecimento de Francisco RuJrigucs dos

Santos Saraiva Proíesscr, ex-padre.natural de Pa1ugal, entre os.

anos de 1875 a 1891, viveu em Picadas, no municípiode São

Jcsé, onde escreveu entre outras obras o Dicio"árÚJ &rtuw
Português, editado no Rio de Janeiro c na França Mareu em

São Paulo, em 03 de julho de 1900;
.50 anos da mote de Octacílio Cosia Fazendeiro e'

político lagcano. Foi depu� estadual e Jederal eé patrono do
município da região serrana Histeriadcr. pertenceu ao lHGSC

F�=emLagesaos 13deseu:mbrode 1950(videp,8};
_-"_ .100 anos do nascimento de Plácido Olímpio de Oliveira

�----� Político joinvillense. Foi =eÚírio de Estado e exerceu a Inter-

ventcria Federal em Santa Catarina Hisleriadcr, pertenceu ao IHGSC.Mcrreuem Joinville
aos 05 de outubro de 1900,

Ainda neste ano. serão assinalada; a; 250 anos de:

.Criação da freguesia de Nossa Senhora das Necessi
dares dc Santo Antônio de Lisboa (27-D4-I750);

.lnstaiação da Ouvi&l;a de Santa Catarina (01-06-
1750);

.Criação da Irmandade de Nossa Senha-a do

Rosário, na vila de Desterro (06-06-1750);
.Criação da freguesia da Nossa Senhora da Con

ceição da Lagoa (19-06-1750) ;

,

•Anexação (1.1 Vila de São Francisco à Capitania de ! ,fSanta Catarina (20-06-1750), 'j I
Nas comemorações alusivas a Emíllo Carlos Jourdan,

Octacilio Cosia e PlácidoOlimpiode Oliveira oIHGSC deverá
Plácido Ollmplo de Oliveira

, realizar sessões especiais ncs respectivos municípios de erigem,

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO

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

08hOOe 19hOO- Matriz

NOSSA MENSAGEM

A lei do amor é crescer e fazer. viver
"O Domingo foi feito para o homem e não o homem para o

Domingo", disse Jesus a seus discípulos que não respeitaram
'

a tradição de guardar o Domingo. Esse é o dia consagrado ao
Senhor, a seu culto e à celebração da-criação e da libertação;
expressas na Eucaristia. Não pode ter a marca do legalismo
que vê o Doiningo como o "dia de ir à missa". É o dia da

celebração da nova criação e da libertação de Deus através
damorte e ressurreição de Jesus. Dá-se nesse dia a libertação
do trabalho e de seu peso, que hoje tomam conta do homem,
propiciando-lhe conviver com acomunidade, com a família,
dedicando-se ao descanso, ao lazer e aos valores da fé. Dia
em que damos atenção preferenciàl aDeus � a seu povo. Dia
de descansar em Deus e na comunidade. (Mc 2,23)
Apoio:

Matriz - Fones (047) 371-0380
,

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.' CASA DAS, TINTAS
'Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

, _Ed. Florença - 1". andar

Fone�: (0�7) 371-1910 e 372-3125

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprérn (007)

REMINISCÊNCIAS

"Em 27 de julho de 1995-
continua o trabalho do dr.

Boglár e da antropóloga
Kovács - organizaram o 'Dia
do Húngaro' em Jaraguá,
ocasião para a qual convida
ram também os dirigentes da
colônia de São 'Paulo, sendo
que antes queriam conhecer os

sabores da cozinha húngara,
pediram que viessem de São

Paulo as mulheres húngaras
peritas em fomo efogão para
ensinara umas duas dúzias de
senhoras como preparar o

gulyás e o strudel.
Sob a orientação do

secretário de Cultura da cidade,
Raulino Balduino, foi fundada,
em 1996, a 'Associação Brasi

leira-Húngara' em Jaraguá do
Sul. Em breve o posto de presi
dente foi ocupado por Hilário
Scheuer. Atualmente esta

associação organiza as reuniões
durante a semana (casa de

café; clube de jogo de cartas,
'

bingo, etc.) e, outras festivi
dades, Oficialmente, a associa
ção tem 85 membros, mas,
conforme Hilário Scheuer, pelo
menos 1,5 mil pessoas se

confessam descendentes de

húngaros. Na última festa do

"Dia Húngaro', no dia 20 de

agosto, com jantar, danças
folclóricas e baile, participaram
mais de 600 pessoas,

chefiava o Consulado Real da

Hungria em São Paulo, entre
1928 e 1942. No seu livro
"Mundo Húngaro no Brasil, do
século passado até 1942',
editado recentemente, podemos
ler o seguinte:

"O Sol já estava alto no céu

quando nosso carro parou no

'centro da cidade, na estação de

Jaraguá. Fomos recebidos pelo
nosso velho conhecido Ferenc
Fischer e seus filhos, que nos

encaminharam pela pequena
.

cidade e depois de carro para
visitar o povoado dos velhos

húngaros, que estavam na região
montanhosa de Jaraguá, numa
distância de 15 quilômetros,
como por exemplo, da aldeia

Rákóczy até Bury,
No caminho o tio Fischer nos

contou, talvez nem seja mais

verdade, que há mais de 50 anos

um grande número de húngaros
saiu das pequenas aldeias do
Distrito de Veszprém e seguindo
a tentação dos agentes de

emigração, atravessou a Grande .

Água e logo se instalou aqui,
onde seus descendentes man

têm uma cultura agrícola pro
dutiva,

Porém, quando as pessoas
de Veszprém chegaram aqui,
ainda não existia a cidade de

Jaraguá. Naquele tempo havia

em Jaraguá somente o pico alto
da montanha feia, região
inabitada e com matas virgens'
inamistosas, Quando os hún

garos desembarcaram e rema

ram em suas canoas indígenas

no riozinho do Jaraguá, onde
eles fixaram o bordão, lá
criou-se a cidade de Jaraguá
do hoje,

Cabe abrir um parêntese
na. narrativa, como acima
alertado. Ferme Fischer era

inteligente e pessoa muito

lida, -forte comerciante e.

colaborou durante muito

tempo na redação da coluna
alemã do CORREIO DO POVO
e conceituado. Talvez fosse
'força de expressão. Como as

comunicações com a capital
da Província eram feitos pelo
litoral, o interior não tomava

conhecimento das notícias.

Hoje está provado que, em

1876, o próprio presidente da
Província vinha de Joinville

para conhecer o Estabele
cimento Jaraguá, do funda
dor Emilio Carlos Jourdan. e

sua usina de açúcar.
Também está provado que

as forças federalistas 'do

general Gumercindo Saraiva

e seus irmãos, abrigaram-sé
nas instalações do engenho,
e de lá partiram até a Barra

do Rio Cerro, retornando

porque temiain os federalistas
enfrentar as forças legalistas
acantonadas em Blumenau/
Pomerode/Rio da Luz, para
subir à Dona Francisca e

tomar parte no cerco da Lapa.
E a cidade prevista para a

confluência dos rios ltapocu
e Jaraguá não tomou os pri
melros contornos, naquele
local. (Fritz von Jaraguä).

Os antecedentes
A primeira notícia

O dr. Lajos Boglár (sênior)

Esta fotofoi tomada por E. V. Schmöckel para marcar a reunião, o Hilário Scheuer, presidente da

Associação Brasileira-Húngara, e levada pelo dr. Luiz Boglár e Catarina Kovács

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

Que bom ser

jaraguaense. Valdir
Bordin, Spézias e

Guida. Franzner
almoçando no CTG

Laço Jaraguaense
durante o Domingo no

Rodeio(27). Conforme
eu estou alertando
autoridades e lideranças,
felizmente, a tradição
gaúcha em Jaraguá do
Sul conta com o apoio'
de empresários como as

famílias Franzner e

Spézia, assim como do

poder municipal. Valdir
Bordin, sempre
presente nos eventos

gaúchescos, conduz com grande competência a Secretaria do Desenvölvirnento Urbano, sendo esta a

mais solicitada e movimentada da Prefeitura. A tradição gaúcha agradece a Prefeitura pelo apoio e

incentivo, e, mais uma vez, a nossa linda Jaraguá do Sul serve de exemplo.

Adir e Thaisa, duplamente feliz,
ou melhor, totalmente. Adir
Sauer, o popular Gaiato, teve

bons moti vos para comemorar o

mês de fevereiro, tanto é que
quase noivou: Gaiato e Thaisa

realizaram, na sede campestre, do
CTG Laço Jaraguaense dia 12,

uma bela recepção para
comemorar o aniversário dela.

Para completar a alegria, o

Gaiato, defendendo as cores do

Piquete Estampa de Taura, foi o
Campeão do Laço Individual
do Domingo no Rodeio, entre

ISO que queriam o título. Aos

'amigos', que estão dizendo que
o resultado foi uma zebra, eu os classifico como invejosos e incompetentes, porque o gaiato está

treinando toda semana, já deu provas de seu potencial outras vezes, e é muita maldade fazer esta

afirmação, pessoas desse tipo não deveriam usar bombacha, e sim uma capa vermelha. Lembrem-se: 'Ser

amigo é, além de outras coisas, saber reconhecer e aturar o sucesso do próximo'. Parabéns ao jovem
casal, e estamos torcendo para que continue firme o braço, e, sincero e forte o romance. O CTG Laço

Jaraguaense orgulha-se deste gaúcho guapo e cuera.

Um abraço bem chinchado do seu patrão, amigo e padrinho, M3I'Con.

Carla Giane de Oliveira(S),
.: Angelo Spézia(9), Marlene Jahn

•

• Franzner(9), Charles Janesch(9),
: Mirley Planinscheck( II), Sandro

e,

Rogério Wille( 12), Geneci
:Rodrigri(l4), Roberto Bento(l7), :
: Cristiane Haffermann Wille( 18). :

Retiro Crioulo, bicampeões
de Jaraguá do Sul. Anastácio
Carneiro e Juliano Batista foi a

dupla campeã do Torneio de

Laço do Piquete Marcas da
Tradição, 20 de fevereiro, no
CTG Do Trote ao Galope, e
repetiram a dose dia 27, no

primeiro Domingo no Rodeio
de 2000 do CTG Laço
Jaraguaense, onde 'pelearam'
103 duplas. Piquete Tio
Anastácio, filiado ao CTG

Retiro Crioulo, da "Cidade das Flores, Príncipes, danças e de grandes amigos". Joinville do nosso amigo,
colega, narrador e patrão de CTG, Miguel Mafra. Tio Anastácio, eu faço questão de chamá-lo assim,
pois Anastácio é uma pessoa simpática, simples em suas palavras e gestos, mas traz na sua mala de

garupa um coração gigante. Tradicionalista gaúcho nato, está sempre presente nos eventos de Jaraguá do
Sul e região, acompanhado de seu parceiro de dupla, Juliano, que a pouco ternpo 'adentrou' em cancha,
mas rapidamente tornou-se campeão de rodeio. Miguel Mafra, a tradição gaútha e a cidade de Jaraguá
do Sul agradecem pelas suas palavras e ações em prol deste trabalho social e comunitário, continue
filiando, orientando e ajudando piquetes merecedores de nossa confiança, pois assim teremos cada vez
mais uma sociedade melhor. Parabéns a todos nós, gauchada irmanada,

Rafael Nones, com o pai Virgílio e o

tio Juarez. Rafael, aluno do curso de

Laço do CTG Laço Jaraguaense, já
está mostrando o resultado, venceu o

Laço Guri no CTG Do Trote ao

Galope (20), e domingo (27) venceu

a prova na vaquinha parada no CTG

Laço Jaraguaense. Nesta família tem

uma história que eu vou contar: até
um ano atrás, o senhor Virgílio, pai do

Rafael, não freqüentava rodeios e

acampamentos, então o piá seguia em

companhia dos tios. Certa feita o piá
chegou em casa com um troféu,

Virgílio ficou alegre, mas com uma

ponta de 'estou atrasado, alguém
está ocupando o meu lugar de

pai', e, imediatamente comprou a

égua zaina, pilchou-se adequadamente
e acompanhou o filho nas provas e eventos ". Isto serve de alerta, porque neste caso' o filho estava bem

acompanhado e participando de um esporte sadio, mas poderia ser o inverso.
É por estas e outras que eu digo e insisto: 'Autoridades, pais e lideranças, o movimento

tradicionalista gaúcho é muito mais que rodeios e bailes, é um trabalho social', portanto,
continuem nos ajudando.

Gaúcho(a) de
idadenova

DaguEr AtEliEr
Se você está precisando fazer um traje
típico ou qualquer tipo de roupa sob
medida. Venha nos visitar e comprovar .'

nossa qualidade •

ATENDIMENTO:

Segunda a sexta-feiras das 8 às 20 horas
e sábados das 8 às 13 horas

Dia: 18/MARÇO/2000
Local: CYG Laço Jaraguaense

Jaraguá do Sul • SC

Rua Ângelo Rubini, 1197 -

. Barra do Rio Cerro - Fone: 376-048

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraquá do Sul

MOINHO JARAGUÁ
Cerealista Wille Ltda.

POSTOS DE VINDAS:
DEMARCHI CARNES - STÉREO SOUND
SMURF LÁNCHES • HOBBY víDEO

'��m9

24° RODEIO CRIOULO NACIONAL· Joinville • SC
Dias 9 a 12 de março de 2000'

PROGRAMAÇÃO
9/3· Quinta-feira 10/3 . Sexta-feira ne. Sábado 1213 • Domingo
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no começo de fevereiro vai levar

prejuízo na rebrota. O excesso de

chuva deixou o terreno muito

mole", avalia. Ainda assim, Bele

gante entende que o cultivo de
ciclo longo é o mais recomen

dável.

Quem optou pelo plantio de

ciclo curto está levando prejuízo
novamente. A produtividade está
mui to baixa, devido ao frio

prolongado e o excesso de chuva,
Ele espera' colher aproxima
damente 6,8 mil sacas nesta safra.
Na maior parte 'da lavoura

Belegante utilizou as variedades de

ciclo longo, justamente na

expectativa de diminuir os riscos
de perdas por problemas com o

clima. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 4 DE MARÇO DE 2000

Arroz tem queda nomercado e frustra produtores
Cotação da saca
de 50 quilos caiu
R$ 2,00 desde o
início da safra

Massaranduba - Os produ
tores de arroz da Microrregião do
Vale do Itapocu estão' frustrados
com os baixos preços do produto

,

no mercado. A cotação da saca de
50 quilos caiu R$ 2,00 desde o iní
cio da safra, em janeiro, baixando
de R$ 14,00 para R$ 12,00. "Os.
produtores estão revoltados",
constata o presidente da Coopera
tiva Juriti, Irineu Manke, que não

vê perspectiva demelhora imediata
no setor. A colheita nos estados
do centro do País aumentou a

oferta e abaixou os preços.
"Infelizmente, a tendência é de

baixa ainda maior no preço", diz
Manke. Ele.considera compreen
sível a insatisfação generalizada
entre os produtor.es, que no ano

passado, nestamesma época, reali
zaram uma safra excepcional, em
preços e produtividade, com a saca

chegando a ser vendida a R$
16,50. "Só comparável com a sa

fra histórica de 1991", lembra.
Conforme Manke, o com

portamento dos preços a partir de
agora vai depender de. como irá
transcorrer a colheita no Rio
Grande doSul- principal produ
tor de arroz no País -, que ainda

, está no início, com apenas 2% co

lhidos, o que não permite um me

lhor prognóstico. A safra em curso

noMato Grosso, Mato Grosso do

Sul,Minas Gerais, Goiás e Tocan
tins está conseguindo resultados
muito bons em termos de produti
vidade, mas aviltando os preços,
com a saca de 60 quilos sendo
vendida a R$ 9,00 e R$ 10,00.

- Isto está fazendo com que
a saca de 60 kg de arroz benefi
ciado seja ofertada a R$ 30,00, o
equivalente a R$ 15,00 o fardo de
30 quilos -r-r-; observa Manke,
acrescentando que esta situação
preocupa as indústrias de benefi
ciamento de arroz, principalmente
noRio Grande do Sul, que se vêem

pressionadas a reduzir ainda mais
a remuneração ao produtor (em
torno de R$ 1,50) pára tomar .os

preços mais competitivos.
COMPETIÇÃO-A situação

é agravada pela entrada do exce

dente da safra do ano passado do

Uruguai e da Argentina, que o

governo brasileiro está tentando
estancar até o limite de 650 mil
toneladas. Pelo menos duas reu

niões já foram realizadas entre

autoridades brasileiras e repre
sentantes dos países vizinhos.

Essa quebra não deverá, se
refletir no consumo, acredita

Manke, tendo em vista queo
g�)Verno poderá utilizar-se dos

estoques reguladores. O pior é que,
apesar dessa oferta toda de arroz

no mercado, o consumidor não
está se beneficiando com o

barateamento do produto. Manke
atribui o fato à ação de especula
dores no setor supermercadista.
(MILTON RAASCH)

Pastor Hermano Waidner
+ 14/2/2000

o Pastor Hermann Waidner prestou seus serviços à Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul de lOde agosto de 1935 até março de 1954, quando
viajou para a Alemanha, enfermo, mas com o firme propósito de regressar ao

Brasil. No entanto, ?s médicos do Instituto de Tübingen desaconselharam o 'seu

regresso.
Eu, pessoalmente, cheguei a Jaraguä do Sul 'em fevereiro de 1960 para

assumir as funções de professor na Escola Particular Jaraguá, h,oje Colégio
Evangélico Jaraguá, organista e regente do Coral Evangélico, fundado pelo'
próprio Pastor Waidner em 1948.

Conheci a família Waidner apenas em julho de 1964, na Alemanha, em
Grossen Linden onde ele .era pastor, Lembro-me da imensa alegria estampada em

todos aqueles rostos pelo fato de alguém estar lhes trazendo notícias de primeira.
mão de Jaraguá do Sul.' Formou-se aí uma grande amizade, reforçada por encontros

periódicos ou aqui em Jaraguä do Sul, ou na Alemanha, em Giessen, onde o casal
Waidner passou 9S últimos anos.

No ano .de 1997 a Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul

completava os seus .90 anos de existência e para cá afluíram todos os ex

pastores da Comunidade. Por motivos de saúde nós não pudemos contar com o

Pastor Waidner, mas o Coral Evangélico solucionou esta questão levando

pessoalmente de Jaraguá do Sul a mensagem e o carinho da Comunidade com

aquilo que o Coral sabe fazer: 'cantar.
Eu viajei para a Alemanha em fevereiro, e, no dia 19, Ehrenfried, filho do.

Pastor Waidner, me comunicou por telefone o falecimento do seu pai que seria

sepultado no dia 21, em Giessen, às 12h45. Pude' fazer-me presente no ato do

sepultamento e, diante de urna igreja literalmente tomada, tomei a liberdade de
externar à família Waidner e à sua Comunidade, em nome da nossa Comunidade
de Jaraguá do Sul, os nossos votos de pesar. O qué eu, pessoalmente, pude sentir,
é que o Pastor Waidner soube fazer-se benquisto não só aqui na nossa Comunidade,
mas em todas as comunidades nas quais atuou como .pastor,

Ricardo Feldens

Realidade: Belegante espera reaver parte dos prejuízos com o resultado da segunda colheita

Produto tem renda: baixa e insumos caros
"A saca de arroz deveria valer

40% a mais, para que o agricultor
possa cobrir os custos de

produção". A opinião é do pro-
,

dutor Udo Borchardt, de Mas

saranduba, que considera a atual

remuneração "um baque fi
nanceiro" para muitos pro
dutores. Segundo ele, além das
dificuldades de remuneração
num mercado saturado, os

agricultores também estão

arcando com sérias perdas na

lavoura, decorrentes' do excesso

de chuva e outras dificuldades
climáticas. Borchardt calcula que
teve uma quebra de 8% na

produti vidade, colhendo produto
de qualidade iriferior ao do ano

passado.

o agricultor Evair Belegante
prevê sérias dificuldades para os

pequenos agricultores, se a

situação permanecer assim por
muito tempo. "Aqueles que

plantam áreas pequenas e precisam
arcar com o custo da contratação
de colheitadeiras, não vão

suportar", afirma. Belegante disse
estar decepcionado com os

problemas de mercado para
escoamento da safra, além das
adversidades climáticas.

Conforme ele, mesmo os

produtores que optaram pelo
plantio de ciclo longo, menos

sujeito às dificuldades com o

clima, tiveram prejuízos. "Aque
les que colheram mais cedo
tiveram sorte, mas quem cortou

10 DEUS EXISTE

(Carnaval de Cristo)
:.\R E"SENTIRQUEREALMENTE�LE EXISTEEE�Á Ne>�

/l' I .

':;:;fJ.U Z'e«4- te�� 1tMIte••• ';'
, Data: 4,5,6 e 7 �emarço de 2000
Local: Parque d4 Exposições Municipal Prefeito Manoel de Aguiar, deGuaramirim I
Início: 15 horas I I

I EVENTOS:MISSAS,PREGAÇÕES,TEATROS,VÍDEOS .,..

EMUITOMAISJUNTAMENTECOM:

.
Apresentações de Dança e show com Bandas Cristãs. !l

Obs.: nos dias 5, 6 e 7, a partir das J 3 horas, acontecerá o "Carnaval do Menino Jesus" (Infantil)
Promoção: Comunidade CatólicaMensageiros da Luz, Grupos de Jovens Arrarai e Jusa.

ENTRADA FRANCA

VENHAPk

Informações fone: 9971-9929
Apoio: C&M Papelaria e GráficaRápida.

,.
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Rotary Club de Jaraguá do Sul
PÉROLAINDUSTRIAL

I

. Três anos de história
Este Clube de Serviço foi fundado em 21 de maio de 1997. O seu

Clube Padrinho foi o Rotary Club de Jaraguá do Sul. Na gestão, o
presidente do Rotary lnternational era Glen Kinross (Heather) e o

governador do Distrito 4650, Agenor Krobel (Helenir). Seu primeiro
presidente foi o companheiro Paulo.Brisolla Tavares Filho (Rosa Maria).
Seu sucessor foi o companheiro Laércio da Cunha Silveira (Silvia), O
atual presidente é Ruben M. de Braga Filho (Noeli). Foram 27 seus sócios
fundadores.

Em observação as normas estatutárias do Rotary International e

cumprindo os objetivos de Rotary, o clube tem se destacado nas mais diversas
formas de promover o companheirismo entre seus integrantes, com seus

clubes co-irmãos vizinhos, bem como, procurando sempre participar de todos
os eventos promovidos pela família rotária de todo o distrito. Sejam eles

,esportivos, de trabalho, social, filantrópico ou simplesmente de

companheirismo. Dentro da filosofia da instituição, em várias oportunidades
seus associados prestigiaram seus companheiros, os visitando em seus locais
de trabalho. Incentivam, assim, seu .esforço pessoal em crescer

profissionalmente e junto com a comunidade em que vivem Como Clube de

Serviço, que também tem por objetivo levantar carências em todos os

segmentos da comunidade, procurar saná-los ou pelo menos encaniinhar uma
solução, o Pérola Industrial teve uma participação marcante nosseus três
anos de existência. Eis algumas atividades das quais teve participação: Em
outubro/97 promoveu uma manhã de lazer, pela passagem do dia da criança,
na Escola Municipal Jaraguá 84, sediado naquele carente bairro. Se fez parceiro
do Rotary Club de Guaramirini no programa Meio Ambiente, apoiando e

divulgando a atual precária dos lixões existentes na região que envolve os

municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder eGuaramirim e apresentando
alternativas para a solução. Oportunizando o crescimento profissional dos
jovens, indicou e inscreveu o jovem Flávio Luiz Robl no programa de
intercâmbio internacional de jovens. Ainda com relação aos jovens, o clube
promoveu durante todo o ano de 1998,junto à Escola Albano Kanzler, um

programa de Orientação Vocacional. Vários profissionais das áreas de

engenharia, arquitetura, jornalismo, medicina, odontologia, e outras,

promoveram palestras e relataram suas experiências profissionais, ampliando
a visão e interesse dos estudantes por essas profissões. Vários dos

companheiros participam ativamente de entidades existentes na comunidade.
Citamos: Comissão Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, Associação
Brasileira de Odontologia de Jaraguá do Sul, Associação Jaraguaense de

Terraplanagem, Comissão Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho
Deliberativo da Ajadefi, Diretoria da AMA - Associação dos Amigos
Autistas de Jaraguá do Sul -, além de outras. Teve também o clube uma

participação internacional. Dentro do programa lGE do Rotary International,
no período de 23 a 27 de maio de 1998, recepcionou um grupo alemão de

cinco profissionais de di versas áreas, os quais trocaram experiências junto a

diversas empresas e órgãos públicos do Município. Em 1998, tendo aparceria
do Cornen - Conselho Municipal de Entorpecentes -, o clube se inscreveu

junto à Fundação Rotária, através de um projeto visando a prevenção ao

consumo de entorpecentes, D qual visa obter recursos da ordem de US$
25.000,00. na área social. No mês de dezernbro/Oâ, se fez a entrega de uma

casa mobiliada para o deficiente físico Márcio Giovanella, construída com a

parceria da Ajadefi e comunidade da Barra do Rio Cerro. O clube tem tido
uma participação especial na reorganização da Ajadefi - Associação
Jaraguaense de Deficientes Físicos. Desde 1997, tem angariado fundos e

participação da administração da associação. Este apoio fez nascer o maior

evento do clube: Noite à Brasileira. Em junho do corrente ano, estaremos

realizando a 4" Noite à Brasileira. Um evento modesto no início, tem hoje
aexpectativa de fazer uma festa que conte com a participação de 600

pessoas. A parceria com empresas, empresários, comunidade é o ponto
marcante do evento. O objetivo

é

dar condições às entidades menos

favorecidas da comunidade na resolução de problemas sociais,
profissionais, saúde, educação, etc., de seus integrantes. Para atualização,
informação e tomada de posição dos rotarianos do Pérola Industrial,
dezenas de palestrantes, dos mais diversos segmentos da nossa sociedade
e de outras cidades, promoveram palestras e debates no transcorrer desses
três anos, com muito proveito. Visando a continuação da família rotária
em nossa cidade e dando oportunidade ajovens, futuros profissionais e

líderes comunitários, o clube foi padrinho' do mais novo-clube de serviços
da cidade. Em' 9/12/98 foi fundado o Rotaract Club de Jaraguá do Sul,
composto por valorosos e entusiásticos jovens.

Ao ensejo da passagem dos 95 anos da fundação do Rotary
International, o Rotary Club de Jaraguá do Sul- Pérola Industrial, através
de seus associados, fica agradecido a tantos quantos permitem que
cumpram os objetivos de Rotary resumidos na frase: "Dar de si, antes de

pensar em si",

Técnico inicia estudos para
instalar o Museu Ecológico

II

II

I'

Unidade será
destinada à
educação
ambiental

providência para a instalação de
um museu ecológico no local. A
iniciativa conta com a par

ticipação da Associação de

Preservação e Ecoturismo e da

Prefeitura, e tem o apoio da

empresa Modo Battistella de

Reflorestamento, que cedeu a

área 'por comodato por tempo
indeterminado, para fins turís
ticos e culturais.

Marcante iniciou o trabalho
em abril e espera conclui-lo nos

Corupá - O técnico flo
restal Alexandre Rafael Marcante
iniciou estudos para a iden

tificação da flora e da fauna do

Parque. Ecológico Emilio Fio
rentina Battistella, primeira

Edson JunkeslCP

Análise: Marcante trabalha com aflora e a fauna de Corupá

pro x im o s. dois anos. Ele já
relacionou mais de 30 espécies
nativas na área, num trabalho

metódico de acompanhamento,
que vai da identificação até a

coleta de sementes. A idéia é

dotar o parque de um museu e

escola para estudos naturais,
com herbário e mostruários,
contendo as espécies vegetais
e animais, pedras e sementes,
além de painéis fotográficos e

sala de vídeo sobre os recursos

florestais do local.
Conforme Alexandre, que

formou-se técnico no Colégio
Florestal Presidente Costa e

Silva, de Irati (PR), a proposta
é criar todas as condições para
que seja feito largo uso cultural
da área, em paralelo à atividade
turística já bastante intensa.

Com o envolvimento de turistas
e da população, em especial dos
estudantes, não só de Corupá,
mas também das demais cida
des da microrregião.

O estudo da fauna, antecipou
Alexandre, será feito através da

"taxidermia" (animais empa
lhados), com aproveitamento
de doações de animais mortos.

Para a instalação do museu,
deverá ser aproveitada a

edificação de madeira da

empresa Battistella, que existe
na entrada da Rota das Ca

choeiras, já destinada para essa

finalidade;
A associação deverá pro-

. videnciar diversas outras me

lhorias no parque, como a cons

trução de pontes e corrimões e

o isolamento de locais peri
gosos, aumentando as con

dições de segurança para os

freqüentadores 'do 10ca1.

(MILTON RAASCH)

Associação é utilidade públic
. - KCâmara de Vereadores rísticas depreservação ambiental.: "i���(ertidopara,o,+.. H 1l1,l'-\lhgri!1"

aprovou projeto de lei do Exe- No próximo dia 15 de março .rde tlll.{liª�estrutUr!l.<e.constérvaçã0
cutivo reconhecendo a. Asso- estará reunido o Conselho Orien-' do Iocal. Cet;c�;'dg 1,3 mil pes-
dação de Preservação � Ecotu- tador Técnico da Associação, soas visita� ª,;V'�pfiª clàs <�a-

I risrnocomo de utilidade pública. parar discutir as primei ras. '6 choeiras, em média, nos, finais .:

r'A associação foi ..fundada em providências práticas, como a "de semana.
.,

�fe�ereiro do ano passado, com definição de um regulamento prefeit@
.

a finalidade de dar neva orien- pa�� o funcionamento doPaf1que';! :m!l�jnj.�dêsig eFeadº�: e
(>taçãoj,adIilinistrativa ao Parques Ecológico': .Está em estLißo" :ser\(}êlo,!,1tr),9nic1pª sto,I1;':Wpe'
Ecclégicó.facilitando o funcio- .também a cobrança de ingresso Blunk: parâjl .adIl}i��s-
namento da mesma, inclusive dos visitantes, que poderá ficar, trativas no Pa éoJ6giéo',
na captação de recursos exter- entre R.$ 1,00 e R$ 2,00. Q '.allzjJj�dooE��Ft�t��<j)\N\)I�ici�

r

nos, tendo em vista as caracte- dinheiro.da arrecadação.deve seF }\/pal oessaLtarefa: (MR)•.
,- '>'/
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Contrariando o estigma de
inconseqüentes e de
" b Id "
re e es sem causa ,os

jovens estão cad

trabalhando o'mesmo
tema, dentro do Projeto
Arte, Cultura e CiA

qerocões,
Com muih? dispos]
brincaro Có"rnava ,

do Collgio ISstadual
Holandcf'Marcell i no.
Gon�QlvE{�;J nê I

. {. •

S

Flguel'�a, errv J'
I

4 ,i!
Su , tê'mid rec,el

quanti1�<tle'�at
cproveitöcos �u
do reinad�" de M
muita 'alegQfa e

consciêncio, e nada de
droga.

'

Opró Todos foram unânimes em

para se ter um

Carnaval saudável é
preciso "dosar a eujorio".

QUICK
D,06

DISQUE·.
LANCHE

371-5309
CD's - DISCOS - FITAS

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

"É preciso ter consciência
de que um ato impensado
hoje poderá ter

conseqüências para
sempre", alertou' Ricardo,
Korner, J 1.

Diógenes atribui os
excessos e a procura pela
droga à "cabeça fraca",
decorrentes da falta de
estrutura familiar ou "por
rebeldia mesmo". 'Já
Susana Ribeir::o

YdltJrfiu:·g

witJ_

maioriô:tem
erto CO��QS pais
ql.,l� o. educação
&S

precisam prepara
para quando pintar o
clima. O perigo de se

controrir aids, de uma

DISQUE ENTREGA: 376·1496

Anexo fábrica de gelo

Rua Ângelo Rubini, 1110
Barra do Rio Cerro

gravidez indesejável ou
um relacionamento que
pode trazer apenas
traumas, são destacados.

"Depende muito da
relação pais e filhos",

, aposta Josine Berns,
1 I, revelando que na

escola os adolescentes se

sentem mais à vontade
pC!ra discutir o assunto,
"As vezes dá uma '

brechinha pare a gente
conversar com

os pais, mas eles ainda

Para quem não gosta
ca rnava lesca, nesta I

sábado e domingo, no

Burg Garten, aprese�
Lourival Galliani, batt

renome nacional, e a
/

N \

por Erico (percussao:
e voz) e Athon (baixo!

eKIBARATQ
"fleMin�.oJoda,{// 8faJJUlia,

* Confecções em geral
Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

,

TELENTREGA

275-0583 . 371-7365 .

371-6547
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cultura - lazer - entreten imente

Bumba-meu-boi: rainha da bateria ensaiapara o desfile

r·a

. Colorido: Bloco Samba no pé exibe as fantasias do ano.

o Carnaval, esta festa
com tempero brasileiro
que prorroga por dois
meses o início do ano em

todo o País, abre alas na

Rua Domingos da Nova

para invadir a Reinoldo
Rau, em Iaraguá do Sul.
Os blocos Alegria,Alegria;
Samba no pé, Bumba-

meu - boi e Em cima da
hora desfilam hoje à noite
a versão jaraguaense do
Reinado de Momo.
A Secel (Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer)
destinou R$ 1,5 mil a
cada bloco, para
incentivar o desfile de rua,
não realizado no ano

passado em função da
morte do prefeito Geraldo

'Werninghaus. O melhor
desfile concorre ao prêmio
de R$ 500,00. Os 2°, 30 e

40 lugares concorrem à

gratificação de R$ 300,00,
R$ 200,00 e R$ 150,00,

.

respectivamente. A
exigência da secretaria era

que cada grupo
inscrevesse pelo menos 50

participantes.
Para os que não vão
sambar na avenida, haverá
shows na Praça Ângeio
Piazera, hoje, amanhã e ,

terça - feira. Outra opção
tradicional são os clubes,
que oferecem festas
variadas para quem fica
na cidade. No Litoral
Norte, o Carnaval de São
Francisco do Sul continua
sendo o mais tradicional,
mas Barra Velha disputa
os foliões da região que
preferem estar próximos
do mar. LEIA MAIS À
PÁGINA2

.1Iiii1111�1 Estofados
.

••� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:
corrimêos, mesas de centro e canto, escadas, estantes

com grande diversidade. Consulte-nos!

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - CORREIO DOPOVO CP CRIANÇA

A
sorridente
e sempre
alegre
'fainá .,

�achado e

filha da

nossa
colega de

trabalha;
Ivone
�achado,
aquido
CORREIO
DOPava

Esta gracinha é
Júlia Moreira

Machado, de
três meses. Os

pais são Juliano
e Terezinha
Moreira

A querida Sally
Mauara Siewerdt
está completando
13 anos hoje. Ela é
filha de Ilson C.

Siewerdt e Gielead
Siewerdt.

Parabéns da avó,
Aqathe Barg

Guilow

Eduardo

Felipe de
Castro é

'

filho de
Célio e

Jucélia de
Castro. Ele

completou
1 aninho e

2 meses no

dia 2[5/2.

Sábado, 4 de março de 2000

·
.

·
.

17/2 - Arnanda Gabriela Guesser 20/2 - Lsfs Fernando de Oliveira

17/2 -Isaque Pereira Guesserr
• 1712-LeandroSardo 21/2-AlineXaviéldeOliveira

18/2 - Daiane da Rosa 21/2 - Bruno Augusto Olska

18/2 - Giovanni de Souza 21/2 - Cilrnara Sousa

18/2 - Jefferson de Guimara 21/2 - Kaio Vinicio Schuenke

:.18/2 - Ketily Arnanda de França 21/2 - Tatiane Tarnara Pöttker

• 19/2 - Emily Cristina Voelz 21/2 - Tiago Geisler Henkels
.

19/2 - Júlia Moretti Botelho 22/2 - Daniel Luís Erdmann Engel :.
• 19/2 _:_ Jefferson Chrygor Hohensee 22/2 - Gustavo Henrique Utpadel :

19/2 - Keiti Natieli Volski 22/2 - Milena Boettcher

19/2 - Luana Konell 23/2 - Bruna Jacoby Schalemberg :
• 20/2 - Aléxia Siegel dos Santos 23/2 - Denilson Neis

: 20/2 - Ana Carolina Ciconeti 23/2 - Évilyn Tais Bonin

• 20/2 - Guilherme Pereira dos Santos 23/2 - Fernanda Cristina Junkes •

·

: 20/2 - João Vitor Saganski 23/2 - Giuliano Luís Gasperi
23/2 - Nathan Cardosq Barcelos :

Falo Globo

· " .

CLíNICA�an/a Weodá

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃOSAUDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Dr. Herbetto Meldau
'PEDIATRA

DUDU�
felicidades!

É o que
desejam OS

pais tios e

avós

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Poços Artesianos, tubulares
e pomteira subterrânea
É água gratuita, você paga uma
vez só e tem água mineral

extraída de seü próprio terreno.
Consulte seu instalador técnico

especializado pelo telefone 9980-8922 ou

venha pessoalmente à Rua Artnur Gumz,
65 - Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE LOJA MONTADA
com ótimas instalações e estoque.

Ótimo ponto comercial,
na Reinoldo Rau, clientela formada.

Maiores informações pelo
telefone: 9975-2835.

TRANSFIRO'

II

120.000,00 - 114 x 920,00 + entrada

143.000,00 - 32 x 2.470,00 + entrada

78.000,00 - 64 x 1.020 + entrada

II

II VALOR A COMBINAR

Fone: (Oxx43) 912-4025

TERCEIRIZE
SUA, P'INTURA

Pintura Industrial a pó -

Epoxi (ferro/alumínio)

Pinturas, Fernando Ltda.
Fone: (47) 330-0339 - Blumenau - SC

•

GALINHA MORTA

Lanchonete e Pastelaria, com
moredie no Centro de Jaraguá
do Sul, ao lado do Banco Itaú.
Tratar no telefone: 371-6180,

com Valmor.

Vende-se F/oricu/tura,
estoque + equipamentos,' R$
2.000,00. Aceita-se carro no

negócio. Negociável.
Contato: 371-6505.

Vende-se furadeira

frezadora, marca Loni KFF 30
(de bancada).

Avanço automático.
Fone: 371-8602, com Pavão.

. Vende-se casa de2pisos e

meis dependências com
churrasqueira. Terreno com
580m2, casa semi-acabada.
Inclue-se 4 quartos. Na Barra
do Rio Cerro. Tratar: 371-5925

ou 9993-4127, com Ingo.

Vende-se sommecânico com
mesa de 8 canais, 2 aparelhos

de CD, 2 amplificadores,
6 caixas, e show de luzes.
Troca pormoto ou carro.

Tratar: 370-7703, com Valmir.

Vende-se casa de alvenaria cl
156m2, suíte + 2 darm.

garagem para 2 carros,
R$ 35.000,00 +

financiamento. Loteamento

Campo Sampiero, lote 49.
Tratar: 370-8515.

Tenho 16 anos e procuro
pessoas para formar
um grupo de coral.
Influências Nsync, '

Westlife, 98g, B,SB.
Contato: 372-0220.,
com Charlise.

Precisa-se de babá
de 2ª a 6_ª feira. Horário a

.

combinar. Tratar: 275-1153.
comAdriana.

Vende-se casa em
Barra Velha, próximo à lagoa.

Valor: R$12�000,00.
Tratar: 373-0947,
com Ricardo.

Vende-se sorveteria. Ponto
montado. ValorR$ 8.500,00.

Tratar: 370-4509.

Prestamos serviços de portaria, limpeza'
interna, externa, jardinagem e recepcionista
(de condomínio, residência, empresa, etc.)

� .

oveis

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

BOTAFOGOFUTEBOLCLUBE

ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados os associados, para
ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA, a ser realizada no dia 12 demarço
de 2000, em-primeira convocação às 9 horas, ou às 9h30 em seguida e

última convocação, com qualquer número de sócios presentes, na

sede do clube, para a seguinte ordem do dia:
.:_ Prestação de contas referente ao ano de 1999
- Anuidades

Vende-se um cachorro
\

pood/e mlcro-toy, R$ 150,00,
macho ou fêmea, cor branca.
Tratar: 372-2251, com Raquel.

Vende-se estoque e

'equipamentos para montagem
de floricultura. Oferece
treinamento R$ 1.500,00.

Tratarpelo telefone 371-6505.

Vende-se clínica de estética
e bronzeamento com 2
camas de bronzeamento

importada, aparelhagem
completa para.tratamento de

celulite, drenagem e ionização
com ampla clientela. Três

enos e meio no ramo. Venda

pormotivo de mudanças.
Tratarpelo telefone 371-6110

(horário comerciaI).

VENDE-SE TERRENO

Em Guaramirim, ótima

localização, com
568,OOm2. Combinar.

Tratarpelos telefones
9973-8543 e

9991-8916.

Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 4 de março de 2000

PORTARIA E LIMPEZA

Orçamento sem compromisso

371-7354 - 371-5832

- Eleição da nov.a Diretoria
Os sócios não em dia com a tesouraria serão eliminados. do quadro
social.

f Março de 2000.
A Diretoria

Precisa-se de
vendedores autônomos.

,

Ótima comissão.
Fone: 275-3708.

Diária de apartamento na
praia de frente para o mar com

piscina no Jardim Praia
Grande a partir de R$ 12,00.

Contato: 275-3708 ou
991-9829.

.

'�'·' .../"' . ./'..../,.,/V'·,/'v"../' ...·"v",\/'./''..'''v'',.. r''''''''''./'v''''''''''J"":

� PIECSA-9! Dl �� I

( REPRESENTANTE <

{ COMERCIAL �
� Serviços deM�=:e Informática :�
:> Am ;S,' ,

i JaraguiÍ do Sul e Região
;. Requisitos ;
� 2° Grau e Conhedmentos de Informática, (
S Experiência de Mercado, Carro, Telefone,

<

< Registro de Empresa ou Autônomo, �:
<; � <
, <;- O" 47 370-7198 <:
'-/'v�"·'·/'......,/',/',/",./-,r-:--,A/�"'/'/,/"v

...?O�
�MPJ·
'wP-�� .

Fone:' 370-2324

Vende-se terrenos a uma

quadra da praia Jardim Praia
Grande São Francisco.

Valor: R$ 4.000,00
pagamento facilitado.
Tratar: 275-3708:

- Assuntos diversos

Av. Prefeito Waldemar
Grubba, nO 133 -

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária
\

-

VENDE: alvenaria cl 120m2,
terreno c/ 335m2 - RuaAntonio B.

Schmidt, 218 - Preço: R$ 35.000,00

VENDE:Casaemalvenmiad230,OOnf,
terreno cl300,OOm2• RuaFelipeFrenzel, 53-
Ce;úro (Próx. SllOppÜIg)Preço:R$85.000,00

I,
VENDE: Casa em alvenmia c/160,(XJÚI2, e
terreno cl600,00m2 - Rua.Friednch W.

So1l1l1?lIlwlú(WaliIlau) - PreçoR$45lXXJ,00 .

ALUGA: Salas comerciais cl

aproximadamente 72m2 - Rua
Reinaldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares -

1" andar - R$ 300,00 (cada)

VENDE: Terreno com área

1.600,Oo,m2 (Nereu Ramos)
Preço: R$ 22.500,00

VENDE:Mista cl100m2, terreno cl
351m2 - Rua E • 877, n�328· Santo

Antônio- Preço R$ 21.500,00

VENDE:madeirá cl80m2• terrenocl450m2• Rua
921 • Loteamento Piazera • Casa 11"46· Preço:
18,000,00 (Aceita caminhãoOll cO/J'O /lO negócio)

Prédio em alvenaria cl382m2 +g{Üpão cl352m�
em terreno de 480m2, Rua IoséEmmendoerfer
• Preço: 130.000,00 (super negociávei)

PARA VOCÊAPROVEITAR
Casa em alvenaria "nova" com 70m2, em terreno

de 442,00m2 - Rua Benjamin Stein - São Luís

R$ 30.000,00

Obs.: Aceita-se financiamento ou FGTS como pagamento

Imóveis
,

VENDE: alvenaria c/110m2, '

terreno cl 450m2 - 'Rua Mathias

Ruysan, 205 - Ilha da Figueira=
Preço: 45.000,00

VENDE: Terreno cl3:060, 001112 .

Schroeder, (Próx. Menegotti).
Preço: R$ 33,000,00

VENDE: Casa mista cl lOO,00m2,
terreno cl 351�00m2. Rua E - 877, n"
328 - Santo Antonio - Preço R$
21.500,00

'

VENDE: Apto. 3 quartos, clárea de

87m2 - residencial Maguilú . Apto.
31 A - Preço: R$ 42.000,00

I Rltà J.oãó Plcoíll, 104 - CEP 89251-590 .. Jaraguá do Sul- SC

ht��.://wwW.irnovéis.netlinter �. CRECI 09t4-J I �.... 371 -211 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO - Mal. Deodoro da Fon

seca, 3ß4, 2Q andar, Calçadão. 2 dorm. +

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

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

Ed. Dianíhus - 1 suíte + 2 dorm + sala + coz, +
bwc social + dep. emp. + área de serviço +

. garagem c/2 vagas - R$ 119.000,00

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

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

1 suíte + 2 \
dorm + dep.
cl garagem
R$ 380,00

Imóvel Comercial - a combinar

VENDE-SE
Casa mista, área

construída de 60m2

terreno 435,75m2.
Rua 931, nº 62 -

Jaraquá Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00 +

financiamento

SAOPAULQ PARANÁ

POP

/

.tAAS·TER
_ 92 . 93 . 94 ..95 · 96 � 97 ·9,9

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 mals uma vez o

Prêmio Master por: ser
I

IIA Preferida II .do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

�ste ano também fomos premiados por
mais duas empresas de 'pesquisa e

\
r

publlcldade: �[P@[P[§-São Paulo e

[P@[Q)[H]���-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos
� sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez rnalso atendimento
I

ao nosso cl iente.

I

. TERRENO - Rua José Papp, esq. com

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

SOBRADO ALVENARIA - Rua Leo Schulz,
nQ 104 - Rio Hern - Schroeder - Terreno

com 1.290,00m2 - Const.: 190,00m2 - 3

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

garagem - Valor: R$/54.000,00

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

Casa alvenaria R. Jorge Buhr, 125i - Água Verde
- área de 450m2 - constr. 182m2 - 1 suíte + 3
dorm. cl garagem p/3 carros. Valor: 80.000,00

e garagem -

I R$ 280,00

Casa alvenaria R. João Piermann, 126 - área

de 398,40m2 - constr. 255,64rn2 - 1 suíte + 2

dorm, + dep. empregada cl garagem. Valor:
R$ 106.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro Com,1 Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC
FONE (047) 275-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

ALUGA
VENDE

• Ref. 002 - Apto. Edif. Joverli - 3 quartos + dep. - R$ 55.000,00
• Ref. 004 - Apto. Edif. Amizade - 2 quartos + dep. - R$ 11.000,00 ent. + finac.
• Ref. 012 - Apto. Edif. Gardenia - 2 qUaJ10S + dep. - R$ 42.000,00
• Ref. 014 - Apto. Edif. Pieolli - 3 quartos + dep. - R$ 48.000,00
• Ref. 017 - Apto. Edif Fragata - I suíte, I quarto + dep. - R$ 40.000,00
• Ref. 021 - Apto. Edif. Florença - I suíte c/ hidro, 2 quartos, + dep. - R$ 110.000,00
• Ref. 025 - Apto. Res. Águas Claras - 2 quartos + dep. R$ 9,800,00 ent. + finane.
• Ref. 024 - Apto. Edif. Fragata - I suíte, 2 qUaJ10S + dep. R$ 27.000,00 ent. + financ.
• Ref. 006 - Sobrado - 226m', I suíte, 2 quartos, + dep. - Czernieviez - R$ 150.000,00
• Ref. 007 - Casa aly. - 198m', I suíte, 2 quartos, + dep. R$ 95.000,00
• Ref. 010 - Casa alv. - IfiOm' - 4 quartos + dep. - R$ 65.000,00
• Ref. 021 - Casa alv. - 213m' - 3 quartos + dep. - R$ 95.000,00 - Centro
• Ref. 025 - Casa alv. 235m' - l suíre, 3 quartos + dep. Vila Lenzi - R$ 100.000,00
• Ref. 027 - Casa álv. - 405m' - I suíte c/ hidro. '3 quartos + dep. - Vila Nova - R$ 350.000,00
• Ref. 041 - Casa alv. - 300m' - I suíte, 3 quartos + dep. - R$ 139.000,00 - Centro
• Ref. 049 - Casa alv .. - 175m' - 3 quartos + dep. Jaraguä Esquerdo - R$ 67.000,00
• Ref. 055 - Casa alv. 256m' - I suíte, 3 quartos + dep. - Rio Molha - R$ 95.000,00
• Ref. 066 - Casa alv. 270m' - I suíte, 3 quartos + dep. - Vila Nova - R$ 100.000,00
• Ref. 078 - Casa alv. 140m' - I suíte, 2 qUaJ10S + dep. - Barra � R$ 80.000,00 ou finan.
• Ref. 002 - Sala comercial 45m' - Rua Reinaldo Rau - R$ 2.5.000,00 ,

• Ref. 001 - Chácara 25.000m' - Ribeirão das Pedras - R$ 35.000,00
• Ref. 003 - Chácara 128.835m' 3 casa antiga - R$ '106.000,00 - Barra
• Ref. 008 - Chácara 186m' lateral da Walter Marquartd - R$ 45.000,00
• Ref. 002 - Galpão 45001' - Chico Paula - R$ 130.000,00
• Ref. 004 - 2 galpões 1° de alv. 1,50m' 2° de madeira SOm' - Centro - R$ 98.000,00
• Ref. 005 - Galpão 287m' - Barra - R$ 140.000,00
• Ref. 003 - Terreno - 808,3501' - Vila Nova - R$ 16.000,00
• Ref. 006 - Terreno - 420m' - Amizade - R$ 12.000,00 .

• Ref. 009 - Terreno '- 407m' - Jaraguä Esquerdo - R$ 12.000,00
., Ref. 014 - Terreno - 5.00001' - Rio Cerro I - R$ 70.000,00
• Ref. 017 - Terreno - 450m' - Vila Nova - R$ 3,0.000,00 .

• Ref. 020 - Terreno - 25.000m' - Rio Cerro II - R$ 135.000,00
• Ref. 022 - Terreno - 1.05001' - Jaraguá Esquerdo - R$ 35.000,00
• Ref. 023 - Terreno - 450m' - Lot. Versailles - Amizade - Rf 16.000,00
• Ref. 049 - Terreno - 406m' Água Verde - R$ 16.000,00
• Ref. 064 - Terreno - 15.050m' - Garibaldi - R$ 72.000,00

APTO 3 DORMITÓRIOS
� Ed. Vitória Régia (próximo Marisol) - R$ 335,00
- R. Irmão LeandrolVila Lenzi - R$ 380,00
- R. Dr. Waldernire Mazureehen -R$ 335,00
- R. Walter Marquardt � R$ 360,00 (e/luz/água)
- Rua Jorge Czerniewicz - R$ 350,00
- Ed. D. Alzira, Barão R. Branco/Centro - R$ 300,00
- Ed. Neno Pradi/final da Marechal - R$ 330,00
- Rua João Ayroso, Jguá Esquerdo - R$ 280,00
- Rua Venâncio Silva, próx. Weg - R$ 330,00
- Ed. Rebelo (em cima HSBC) - R$ 380,00
- cl suíte - R. J. Emmendoerfer, 1051 - R$ 280,00
- cl suíte - Ed. Maximum Center - R$ 550,00
- cl suíte - Ed. Alzira, central - R$ 35,0,00
- cl suíte - Ed. Silvio Pradi final Mal. - R$ 330,00

CASA� RESIDENCIAIS
- Alv. cl suíte. R. Emrna Ziemarm - R$ 450,00
- Mad. 3 dorrns., Rua Goiás, 112 - R$ 230,00
- Mad. 2 dorrns., R. J. Planinscheck - R$ 180,00
- Alv. 3 dorrns., R. J. Emmendoerfer - R$ 400,00
- Mad. 3. dorms., R.-Adolfo Puttjer - R$ 250,00

.'

CASA COMERCIAL CENTRAL
- 5 dornis. 4 salas, 2 bwc, cozinha garagem +

estacionamento - R$ 1.100,00

GALPÕES INDUSTRIAIS
- 180m' est. R. João Planinscheck - R$ 500,00
- 360m' + est. Rua João Planinscheck - R$ 500,00
- 200m' + est. R. Antonio Ferreira - R$ 400,00

APTO 2 DORMITÓRIOS
- R. Joinville, 4406 - R$ 200,00
- R. João J. Ayroso, 1699 - R$ 300,00 (e/água/luz)
- R. Bernardo Dornbusch - R$ 275,00
- R. Irmão LeandrolVila Lenzi - R$ 280,00
- Ed. Imperador R. Angelo Schiochet - R$ 300,00

SALAS COMERCIAIS,
- 5001' Rua Mal. Deodoro - R$ 350,00
- 200m' Exp. C. Hadlich, 35 - R$ 660,00
- 32m' R. João J. Ayroso, 1747 - R$ 220,00
-,20m' R. 25 de Julho, 1359 - R$ 200,00
- 80m' R. Joinville, 4406 - R$ 225,00

.

- 60m' R. J. Emmendoerfer,1781 - R$ 250,00
- .8801' Ed. Chiodini - R$ 250,00'
- 80m' R. Joinville, 4406 - R$ 225,00.
- 55m' R. João Planinscheck, 27 - R$ 245,00
- 90m' BR-280 - km 70 - R$ 250,00

APTO., 1 DORMITÓRIO
- Ed. Riviera próx. Beira Rio - R$ 225,00
- R. Adolfo Puttjer, 232 - R$ 220,00
- Rua Angelo Schiochet - R$ 200,00

Cadastre seu imóvel na
Leier para locação.com
todas as garantias.

'

ALUGA
• Casa alv.:,4 quartos, bwc, sala, copa, coz., área de serviço, garagem - Próx. prefeitura - R$ 450,00
• Casa de madeira; 3 qUa!10S, bwc, sala, copa, coz.a, área serviço, garagem - Próx. prefeitura - R$ 2?!,,00

RANCHO
IMOVEIS

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

GUARAMIRIM - SC

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

JARAGUÁ DO SUL!. SC

v/373-0283 v 371-8799www_ranchoimoveis.com.br

Cód. 636_- Casa de alvenaria
com 103m2 naBua João
Planincheck -bairro Nova

Brasilia com 4 quartos.
Terreno com 875m2. R$
55.000,00:

Cód. 631 - Casa de alvenaria com
90m2 na Rua Francisco Grêter -

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

260m2. R$.18.000,00.

Cód. 634 - Dois

apartamentos com 100m2 e
. 3 quartos (cada um) na Rua

,

Adolfo Tribes, Vieiras.
Terreno com 420m2.
R$ 70.000,00.

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

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

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).

Côd. 629 - Terreno com 2.913m2 na Tifa
Caninana - Bairro Figueirinha - R$17.000,00.

Cód, 643 - Casa de alvenaria com 115m2 -

Terreno com 525m2 - Jardim Ouro Verde -

Barra do Rio Cerro - R$30.000,00.

Côd. 131- Casa de alvenaria com 160m2 -

Terreno com 539m2 - Bairro Vila Rau - R$
60.000.00.

Cód. 958 - Sala Comercial com
70,OOm2 Confecção feminina
com estoque e equipamentos.
Rua Reinoldo Rau.
R$ 70.000,00

Cód, 133 - Casa de alvenaria com 60m2 - Bairro

Ráu, - Jaraguá do Sul - SC - Entrada de R$
10.000,00 + prestações de R$ 204,00 por mês.

Cód, 645 - Casa mista com 78m2 - Te-rreno com

2.500m2 - Bairro Schroeder I - município de
SchroeCler - R$ 20.000,00.
1-.

Côd. 644 " Casa de alvenaria com 180m2 -

Jardim São luiz - Jaraguá Esqu«;!rdo - R$
50.000,00.

-e-e .

«

«

»

»

»

Cód. 07- Casa de alvenaria com 130m2 (sem i

acabada) mais lanchonete com 156m2 - Barra
do Rio Cerro - R$60.000,00.

'Cód, O� - Casa de madeira com 116m2 - Terreno
'com 1.209m2 - Bairro Czerniewicz - R$ 175.000,00.

> > < < Côd. 465- Casa de alvenaria com 40m2 semi-
Cód. 645 - Terreno com 37.500m2 com água e acabada _ Terreno com 400m2 - Bairro Três Rios

Cód, 633 - Casa de alvenaria com 250m2 na Rua Ana Zacko _ Barra espaço para lagoa - Bairro Schroeder I - municí- do Norte- R$ 10.000,00, ou 5.000 + financ. de 1

do Rio Cerro, com 4 quartos. Terreno com aproximadamente 500m2. pio de Schroeder - R$20.000,00. salário mínimo.

R$75.000,OO. (Troca por apartamento com uma suíte, dois Cód, 03 _ Casa de alvenaria com 120m2 - Terreno
quartos e garagem).

I com 420m2 - Bairro Água Verde - R$ 70.000,00.
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

IMÓVEL, CORRETO É COM O CORRETOR.

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.br
Rua Padre Francken, 253

,.

Erigetec
I

.
.

CRECI' 934-J VENDE
1 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vísta privilegiada do centro da cidade
- (à tnornetros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 100.000,00 sendo
R$ 40.000,00 de entrada e saldo em até 24 meses corrigido pela Poupança

2-CENTRO

Apto Edif!cio Jguá cl 3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco,
Telesc - Ótima localização.
Valor R$ 70.000,00.

3-CENTRO
Terreno com 3.400,OOm2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica Raboch.
Valor R$ 180.000,00a vista ou em codições a combinar.

.

4-CENTRO

Apto no Ed. Minner contendo 3 quartos em frente ao "Foto Lass" (sem garagem) - R$
35.000,00

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$ 3,2.000,00 - Negociável'

.

8- CENTRO
Casa cl aproximadamente 300m2, na Rua José Emmendoerfer, 311 - terreno com 337m2.
Valor: R$ 65.000,00

9 - ÁGUA VERDE/SÃO JUpAS
.

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

10 - RUA JOINVILLE
Frente para Rua Joinville - Lotéamento 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)
.

11 - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a 3ÚOmts do mar, €om garagem, valor R$ 30.000,00 em condições.

12 - AMIZADE

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

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

14 - BARRA DO RIO CERRO

Terreno com 1:636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 15.000,00

15 - VILA !':-lOVA
Terreno cl 425m2 próximo ab Fórum
Valor: R$ 33.000,00

16 - VILA LENZI

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

17 - VILA RAU'
Casa em alvenaria, com 130,OOm2, terreno com 382m2, 3 quartos, próximo Sociedade União.

Valor R$ 45.000,00. Condlções a combinar

18 - RUA MAX WILHELM

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

15,60m para Rua MaxWillein, medindo aprox. 1.000,OOm2, contendo um galpão e um sobrado
- R$ 150.000,00 (Negociável)

19 - VILA LENZI

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

R$ 69.000,00

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

·1. ,

Engêtec

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

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,
demals dep ..

"

VALOR À VISTA
R$ 89.000,00, NÃO ACEITA

OUTRO IMÓVEL.

CONDOMíNIO AM,IZADE

APA-RTAMENTO no

Condomínlo Res. Amizade.
c/3 quartos, churrasqueira
coletiva, cancha, esportes
polivalente, amplaárea de

lazer, reformado,
totalmente quitado.

Val�r: 33.0000,00

II .

CONSULTÓRIOS - sala 803

(sala de espera, dois
consultórios, banheiro,

salinha de apoio e garagem -

aproximadamentetüöms),
no Centro Médico

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

PELO CUBo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CREC11873.J

?O � o<?o��o����I.c?o�o��o� o o o. o o o o o o .. o o 0'0 O O O O O O o. o. O O O O o .. o. O o. O ·CORREIo DO POV00 O O O O O o. O O o .. o������� o�:?o �o��: o�.��.���.ç.? .�o� .�9��

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagas de garagem) - Entrada
de 34,68q 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 condomínio
de construção até final de obra.

"ENDE - �LUC3� - �DIVIINISTR�

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA "'103 - FONE: 371-8814

APTOS
EM

CONSTRUÇAO

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esquina com

Ciemente 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 .:

Residencial Sunflower·- R.
José Emmendoerfer (Próx.

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

a partir de R$ 3.603,27 e

assumir parcelas de R$
714,71 corrigidas pelo Cubo

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

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

306,OOm2, com suíte + 2 quartos,
dep. empregada completa, e
demais dep., cl 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.

,
,
,
,
,
,
,
"
,
,
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,
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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$ 59.000,00 -

suíte + 2 quartos e demais dep.
- R$ 75.000,00

Edifício Vitória Régia - última
. unidade, apto novo cl 3

quartos, sala, cozinha, área de

'serviço, 1 vaga de garagem,
prédio com salão de festas e

churrasqueira - Rua Pedro A.

Fagundes, 45 - Vila Lalau - R$
45.000,00

Casa em construção - de
alvenaria cl 428,OOm2 - Vila

Nova - R$ 150.000,00

Apto cl 2 quartos e demais

dep. -.Rua Marina Frutuoso 909
Centro R$ 53 000 00

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

80.000,00 '

Casa em alvenaria ct 340m2,
terreno com 2.000,OOm2 -

próximo a Ferj - R$ 250.000,00

Casa em alvenaria cl suíte +

2 quartos.- área total de 177m2,
bairro Nova Brasília.
Valor: R$ 90.000,00. '

Aceita-se apto. de menor valor.

Apto. cl 2 qtos. 2 bwc, sala,
cozinha, área de serviço,

1 vaga de garagem, -

R$ 50.000,00.
Rua José Emmendoerfer, 1533 -

Nova Brasília

TERRENOS
Terreno cl 43.p89,OOm2 - Rua

Joinville, próx. Persianas Engler
- Terreno cl área de 22.892,OOm2 -

Hua Rodolfo Tepassé, a 100 metros
da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de
102.752,OOm2 - Rua Walter

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

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

frente Colégio Antônio E. Ayroso -

R$ 7.000,00 (cada um)
- Terreno cl 450,00m2 - Loteamento
Versailhes - R$ 15.000,00
- Terreno cl 21.000,00m2 - Barra do
Rio Molha, a 500 metros da gruta
- R$ 25.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - Á. Erich

Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cl 51 O,OOm2 - Lot.

Renascença - R. Pref. José Bauer -

Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,1Bm2 - Lot. Renascen

ça - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 1 terreno com 550,OOm2 - na Rua
Martin Sthal, próx, ao fórum - R$.
42.000,00
- 2 terrenos - Vila Centenário
(esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 378,00m2 Rua
Celestino Depiné, Lot.

Champagnat
- Terreno cl 630,00m2 Rua

Jolnvllle, 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 cl 7BO,OOm2 - condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo - R$
35.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Apto. cl suíte + 2 quartos e demais

dep .. (churrasqueira na sacada,
prédio com piscina e salão de festas)
- Rua Nelson Nasatto - Centro.
- Salas comI. em diversos locais.
- Apto. c/2 quartos, 2 bwc's.e demais
dep. - Rua Eleonora Salier Pradi,
307 - Ed. Antúrio
- Apto. c/2 qtos e demais dep. - R,ua
Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster

_ (Fundos do Angeloni) - Centro
- Apto 1 ou 2 quartos e demais dep.
� Rua Guilherme Hering 70, Ed. Eriea
- Apto cl 2 quartos e demais dep, -

Rua Pr.es. Epitácio Pessoa, 421, Ed.
Emilie
- Apto c/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, com

suíte +1 ou 2 quartos e demais

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

qtos, dep. empregada completa, e

demais dep ..

- rua Canoinhas, 71 -

Centro
- Apto Novo - 3 qtos, demais

dependên-cias - Rua Pedro Avelino

Fagundes, 45 - Vila Lalau

Residençial Vitória Régia

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

REPRESENTAÇÕES' IMOBILIÁRIAS LTDA.

Rio Molha - terreno cl 45.333m2 - casa alven,
cl 80m2 + casa alv. cl 63m2 - R$ 58.000,00

Vila Hau - prédio novo cl 278m2 - sendo 2

apto. amplos cl cada um suíte + 2 dorm.,
apenas R$ 80.000,00

Vila lalau - cl 140m2 - suíte + 2 dorrn, depend.,
emprego cl bwc, áreas festas e demais dep. - cl
armários embut. novos - cozinha, quarto casal
R$ 80.000,00

ITAIVAN RE�RESEN;rAçÕES
IMOBILIÁIRIAS LTOA.

27
CASAS DE ALVENARIA

Ret. 1240 - c.entro . sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
- RS160.000,00- Parcela
Ref. 1337 - Amizade- c/98m2, 3 dorm. próx. ao Theilacker
- RS 28.000,00
ReI. 1406 - Vieiras - c/124m'- RS 23.500,00+ linanc. RS

., 103,00 p/ mês -19 anos (S.D. 11.400,00).
Rei: 1430 - W. Rau· c/160m" LIa. Renascença· RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00 -14 anos
Ref. 1434· Amizade - Lot. Champagnat - c/240m2• 1 suíte
+ 2 oorm. - RS 88.000,00 + linanc.RS 1.380,00 - 8 anos.
Rei. 1453 - Nova Brasilia - c/260m'· c/ piscina- 3 dorm,
+ 1 suúe- RS 105.000,00
Ref. 1489 - Czerniewicz - c/104m2 - 2 dorm. - terreno cl
596m' - RS 38.000,00
Rei. 1491 . Estrada Nova· próx, Rodeio· e/70m' (em
construção) - 3 dorm. R$13.000.00
Ref. 1496· Aio Molha· 1 casa c/80m2 + 1 casa c/63m2
-Ierreno c/45.333m' - RS .58;000,00
Rei. 1497 - Vila Rau· cl. 100m' - 1 suíte. 2 dorrn.> RS
9.000,00 + linanc. HSBC . RS 374,00 . 20 anos
Rei. 1513- Jguá Esquerdo- c/209m'- 5 dorrn .. z bwc, dep,
emprego c/bwe· RS20.ooo,00+ finane. RS311,00-12 anos
Ref. 1522 - Czerniewicz· c/203,92m2: 2 suites - 2 dann.
· RS 140.000,00
Rei. 1524· VilaNova· c/221m'- 5dolTTl.·2 bwc- RS65.ooo,OO
ReI.1531· Arnizade·C/160m'-suíle+2dorm. ·RS95.ooo,OO
ReI. 15,43 - Vila Lenzi . cz some- 3 dorm. - RS 11.000,00 +

finane.
ReI. 1544 - Vila Lalau- cl 1'15m2 • 3 dorm., terreno clA90m2
· RS 55.000,00
Rel.1548 - Rua Joinville (Ialeraf) - e/98m' -terreno c/
525m'· RS 40.000,00
Ref. 1551 - Barra c/58m'- Lia. Ouro Verde- RS 19.000,00
Rei. 1554 . Vila Lálau . c/180m'· 5 dorm .. 3 bwe, lerreno
e/420m' - RS 55.000,00
Rel.1556 ·lIhada Figueira· C/90m'-3 dorm, - RS25.ooo,00
Rel.1563· Vila Nova -c/140m'· suile + 2 corm.. RS 75.000,00
Ref. 1566 - Centenário- sobrado d 350m2 • suite + 2 dorrn,
· R$ 95.000.00
Rel.1567 - Vila Lenzic/149rn!-suile+2 dorm. ·RSSO.ooo,OO
Rel.1591-\Íi1a Lenzi-c/00m'·3dolTTl.· R$13.ooo,OO+financ.
RS 202.00 pormês. .

Rel.1592 -Ilha da Figueira - c/112m' - 3 darm .. 2 bwc,
terreno c/400m2, LIa. Bruns - R$ 59.000,00
Ref. 1593 - Vila Rau - cl 221m2 - 4 darm., terreno c/560m2,
gar. p/4 carros- RS 50.000,00

..

Ref. 1596· Vila Nova c/98m2• suíte + 2 dorm, - terreno cl
481.50m'· RS60.000,00
ReI. 1598 - João Pessoa c/80m'· 2 dorm. 2 bwc . R$
17.000,00 + flnenc. R$ 173.00 por mês
Rei. 1602· Jguá Esquerdo e/125.50m'- 2 oorm. - RS
38.000,00
Ref. 1608· Czerniewicz cl1.96m2 - suítecJhidro + 2 darm.,
2 bwe . RS 25.000,00 + linanc.
Ref. 1610 - Nereu Ramos - cll1 öme - 3 dorm. + casa mista
e/42m" RS 30.000,00
ReI. 1612· Jguá Esquerdo c/80m'- 3 dorm.,lerreno c/
352.50m' - RS 28.000,00 + linanc. RS 220,00 p/m
Rel.1613 - Aniizade - cl 122m' - 4 dorm. - 2 bwe - R$
48.000,00

'

Rei. 1614 - São Luiz, sobrado c/240m?- suúe + 3 dorm.
+ 2 bwc - RS 68.000.00
ReI. 1617 - Barra - c/64m'- 3 dorrn. R$ 14.000.00 + 18x
de R$ 204.00 p/m
Ref. 1621 - Vila Nova- sobrado c/239, 12m2 - suíte r:J hidra,
closet + 2 dorm .. 2 bwc . RS 220.000,00 semi-mobiliado
Rei. 1623 - Vila Rau -sobrado c/162m'· 4 dorm. 2 bwc- RS
58.000.00
Ref. 1626 - Barra- sobrado c/314,56m2 - suíte + 2 darm. +
3 bwe - R$ 1"25.000.00

.

ReI. 1628- Lto. Santo Antonio - c/SOm'· 2 dorm. terreno c/
618m'·R$15.000.00

.

Ref. 1629 • Amizade - cf 194m2 - suíte + 2 dorm. - terreno

420m' - RS 90.000.00
Ret. 1630 - Vila Baependi . prédio comi c/360m' (semi
acabado) - sala comi de 130m2 + apto suíte e 2 dorm. c/
196m'-RSl2"0.000.00
Rei. 1631 - Água Verde - c/200m' - suite + 2 dorm. - RS
63.000,00
Rel.1632- Vieiras· C/65m'· ädorm. -terreno c/420m'- R$
20.500,00
Rel.1634- João Pessoa· c/62m'c/2 dorm. - R$17.000,OO
Ref. 1635· Chico de Paulo- cl 48ni2 - 2 dorm, ·terreno com
450m2. RS 15.000,00
Rei. 1636- Vila Lalau-c/97,60m'- surte + 2 dorm ·Ierreno

com 400m'· R$ 80.000.00
Ref. 1638- Vila Rau - sobrado c/278m2 -2 suites + 4 dorm.

2 bwc . R$ 80.000.00
Ref. 1639 - Vila Nova· sobrado c/200m2 - suíte +:3 dorrn ..
terreno c/770m' - RS 95.000.00
Ref. 1640- Amizade· d 138m2- suite + 2 dorrn, - terreno d
450m' - R$ 70.000.00
ReI. 1642 - Amizade - c/90m' - 2 dorrn .• terr. c/450m' - RS
32.000.00

--

Rel.l643-Jaraguá Esquerdo-C/140m'·3dolTTl. 2 bwc- RS
65.000,00
Ref. 1644 - Czerniewicz - sobrado c/269,30m� - suíte + 2
darm. terreno c/626m2 - R$ 86.00 ..00

Aqui tem casa' com financiamento e tudo!
Parceria HSBC

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Praia de ltajuba - sobrado cl 163,75m2 - 5

dorm., 2 bwc, 2 cozinhas, rua asfaltada a 200m
do mar - R$ 25,000,00 + financ, aceita troca

APARTAMENTO
Ref. 4080 - Ed. Dãmarys - Czemiewicz -1 suite + dorm. "RS
40.000,00
Rel.4101· Ed. Verona-2dorm. -Czemiewicz-RS35.ooo,00
Rel.4106- Ed.Juliana·Centro-l suile+2dorm.-RS52.ooo,00
Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi -cf 147m2
·3 dcrrn .. RS 48.000,00
Rei. 4118· Ed. Maguilú - Centro - el74m'- 2 dorm. RS
21.000,00 + linanc. - RS 400,00 � (10 anos)
Rei. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - c/198m' - 5' andar-
2 garagens - RS 105.000,00 (mobiliado)
Rei. 4141 - EdMalhedi - Nova Bras.lia - 3 dann. - RS 38.000,00
Rei. 4144 - Ed. Vila Nova c/89m' - 3 dorm .. RS 20.000,00
+ financ. RS 540,00 - 10 anos
Rei. 4145 - Ed. Dianihus - Cenlro - c/l suile + 2 dorm, R$
110.000,00

.

.

ReI. 4147· Ed. João Santoa- Vila Baependi - c/180m'·
suíte + 3 oorm. RS 65.000,00
ReI. 4149 - Ed. MaximumCenter· Centro- c/156m'· suite
+ 2 dorm. - R$ 38.000.00 + 48x de RS 1.400,00 p/m.
Rei. 4151 - Ed. Reinaldo Bartel - Vila Baependi . c/
100.60m'- suíte + -02 dorm, - RS 45.000.00
ReI.4155· EdMaguillu·Centro·c/63m'-2dolm.·RS33.ooo,00
ReI. 4157 - Cond. Res. Águas Claras - Vila Bau- c/70m',
2 dorm .. RS12.000,00 + linanc. de RS 215,00 p/m
Ref. 4158 - Cond. Floresta· Vila Lenzt- cf 54m2, 2 dorm.
- RS 18.000.00 + 18 anos RS 170.00 por mês
Rei. 4161-Ed. Dona Hildá -Centro- Novo- suíle + 2 dorm,
- RS 85.000.00
Rei. 4162 - Ed. SanMiguel- Nova Brasilia - 3 dorm. - RS
46.000.00

--1"!!101íi·lífil3ittlwWl·II,ljt.I...
Rei. 3023 - Estrada Garibaldi - chácara e/184.800m' -

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

centro - RS 75.000,00
Ref. 5016 - Sala cornl, Czerniewiez . Ed .. Damarys - R$
36.000.00

.

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_
Ret. 5019 - Sala corni c/160m2 - Centro - terreno e/1.40()2
- RS 85.000,00
Ref. 7010· Galpão alv. cf 144m2• semi acabado - Nereu
Ramos - RS 15.000,00

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
Ret.1618 - Praia de Itajuba - sobrado e/163,75m'-
5 darm. 2 bwc - R$ 25.000,00 + finane. aceita troca

Rei. 2030 - c/288m'· São Francisco do sor- RS 6.500,00
Rel.2163 - Enseada - c/312.50m2. RS 7.000,00
ReI. 2185· Barra Velha· C/280m'- RS4.ooo,00 (parcela)
Rei. 4140 - Ed. Caprisorrento - Praia ltapema - C/50m'-
semi-mobiliado - RS 16.000,00

.

CASAMISTA
Rei. 1549· João Péssoa - d 116m'- 3 dorm .. RS 27.000,00
Rei. 1598 - Centro - d 84m' - 3 dorm, - RS 40.000,00
Ref. 1624 - Guaramirim - c/48m2 - 2 darm. - terreno d
680m' . RS 10.000,00

TERRENOS
Rei. 2130 - C/l.940m'- Vila Lenzi - R$ 90.000.00
ReI. 2147 - 7.805m' - Centro - Próx. Kolhach - R$
195.000.00
ReI. 2213 - c/A50m'- Sehroeder I- RS 5.000,00
ReI. 2214 - c/562m' ·lIha da Figueira - RS 8.000,00
Rei. 2221 - C/569,68m' - centro- RS 25.000,00·
Rei. 2224 - c/392m' - Lot. Centenário - RS 18.000,00
Ref. 2228 - c/500m2• Nova Brasília - próx. Móveis Gomes.
- RS 53.000,00
Rei. 2290 - c/392m' - Amizade - R$ 14.500.00
Rei. 2232 - c/450m' - Sehroeder - RS 3.000,00
Rei. 2237· e/439m' - Lto. Centenário· RS 7.000,00 +

financ,
ReI. 2238 - c/2.598.75m' - Três Rios doSul- RS 25.000,00
Rei. 2242· e/471,96m' - Vila Nova- RS 25.000,00
Rei. 2246 - c/465m' -Hha da Figueira - Lto.Piazera I- RS
9.000,00
ReI. 2247 , e/604m'-lIha da Figueira - RS 15.000,00
Rei. 2250· c/319m'- Amizade- RS 9.000,00
ReI. 2253 - e/448m' - São Luis - Lia. Imperador - RS
10.000,00·
Ret. 2257 . cl 3.500m2 - Barra· próx. Sernlnário . RS

125.000,00
ReI. 2260· c/816m' - Vila Nova - RS 55.000,00
Rel.2263 - e/5.900m' - João Pessoa - RS 27.. 000,00
Ref. 2.268 - c/900m2 - Centro, pronto para construir -

Schroeder - RS 12.000,00
ReI. 2273 . cl 343m' - João Pessoa - Lia lIapoeuzinho - RS
12.000,00
Rei. 2274 . c/355m'· Jaraguá Esquerdo· c/ casa alv. alé

laje· RS17.000,00
.

Ref. 2277 - cl 495m2 • Loteamento� �Iumengarten,
(Amizade) - RS23.000,00
ReI. 2278 - Vila Rau c/582m' - Rua Erwino Menegotti . RS
23.000,00
ReI. 2279 - c/450m' - Amizade· Lia. Da. AI�ra - RS21.ooo,OO
Rei. 2280 - c/311.42m' - Centro - RS 29.000,00
ReI. 2281 - e/516m' - Vila Rau - RS 16.000,00
Rei. 2283 - c/800m' - Vila Nova - RS 48.000,00
Rei. 2284 - e/12.635m'· Corupá - RS 18.000,00
Rei. 2287 - c/l.224m' - Chico de Paulo· RS 40.000,00
Rei. 2288 - c/300m' - Czerniewicz - RS 24.000,00
Rei. 2290 - c/392m' - Amizade - RS14.500,00

Vila lenzi - GI 286m2, 2 suítes + 1 dorm., 2
bwc - R$ 85.000,00

Prédio cornI. cl 360m2 - Rua Bernardo
Dornbusch - sala comI. cl 130m2 + apto cl
196mL R$120.000,00

Chico de Paulo - c/48m2 - 2 dorrn, terreno
cl 450m2 - garagem p/2 carros - R$ 15.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMEtfTOS

Ref. Ä'- 70· Ed. Jaraguá - Centro - c/140m2 - suíte + 2
darm .. dep. empreg.· mobiliado· R$ 550,00

�
ReI. B -63 - Casa alv. c/SOm' - '-"la Lenzi - 3dorm.· R$ 210.00
Rei. B- 70·Casaalv. C/150m'- Vieiras· 3dorm.· R$330.oo
Ref. B - 72 - Casa mista c/60m2 - Czerniewiez - próx.
Centro Cullural· 2 darm. - R$ 230.00 '

Re!. 8-73 - Casa alv. cl 100m2 - Vila Rau - suíte + 2 darm.
.- R$ 250,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C -6 - Centro Médico Odontológico - Centro - d 70m2
. RS380,00

Vila lenzi - cl 170m2 - 3 darm., bvyc, sala e

demais dep. terrenos cl 570m2 - R$ 58.000,00·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SALAS COMERCIAIS

R. ,DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-01'74 - 371-3124 - 275-0722

Iro a
IMÓVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

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

quartos, semi-mobiliado - R$ 60.000,00 -

aceita parcela
Cód. 3009 - Ed. Monte Cario - suite, 2 qtos -

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

qtos, sacada com churrasquéir a - R$
90.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2

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

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

quartos, 2 bwc, c/ garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3

quartos, salas c/ sacada, 2 vagas garagem.
Cód. 3043 - Ed. Florença - suite c/

hidromassagem, 2 qtos, cozinha mobiliada, 2

vagas garagem - R$ 1-06.000,00
.

Cód. 3172 - Ed. Dâmaris - 1 suite, 2 quartos
- R$ 45.000,00
Cód. 3215 - Ed. Fragata - suite + 2 quartos,
c/ garagein, R$ 22.000,00 + finane.
Cód. 3216 - Ed. Fragata - suite + 2 quartos,
c/ garagem .- R$ 39.000,00
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite,
2 qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suite + 2

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

sistema de eondominio fechado, c/ 1 suite +

2 qtos, sacada c/ churrasqueira c/ elevador
Cód. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova
NOVO - 1 suite + 1 qto - R$ 54.000,00

.

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro - c!190m2, 3 qtos - R$ 73.000,00
Cód. 1007 - Centro - c! 300m2, c/ suite + 2 qtos -

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - c!120m2, 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - c! 280m2, c/ suite, 2 quartos
- R$ 150.000,00

'

Cód. 1016 - Centro - c! 331 m2, c! suite + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Coo. 1022 - Centro - c!150m2,c! 4qtos - R$ 90.000,00
Cód. 1024 _/Centro-c/t Zôm-, ponto comI. - R$
170.000,00

'

Cód. 1026 - Centro - c/117m2 c/ 3 qtos - R$
69.000,<10
Cód. 1027 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet c/
1.292,00m2, edificado c/ casa de alvenaria R$
180.000,00
Cód. 1030 - Centro - c! 230m2 - suite + 2 quartos
- R$ 110.000,00.
Cód. 1072 - Amizade - c! 200m2, c! suite, 2 quartos,
terreno c/ 1.140m2 - R$ 130.000,00
Cód. 1113 - Barra - c/147m2, suite c! elossed, 2

quartos, cozinha mobiliada. Aceita troca c/ casa
de maior valor c/ pisoina
Cód. 1131 - Centenário - c/140m2, 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1175 - c! 205m2 - suite, + 2 qtos, terreno cl
1.220,00 - R$ 85.000,00

.

Cód. 1177 - Czerniewiez - c! 170m2, sobrado novo

ci suite + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1178 - Czerniewiez - suite + 2 quartos - R$ .

85.000,00 - entrada + carros e terrenos
Cód. 1203 - Figueira - c! 216m2 - suite + 2 quartos.
Terreno e/1.680,00m2 - R$ 110.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasilia - c! 230m2, c/ suite, 2
quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suites, ehur.,
piscina, serni-mobiliada - R$ 210.000,09
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suite + 2 quartos -

R$ 49.000,00 .

Cód. 1256 - Nova Brasilia - c! 177,28m2 c/ suite,
2 quartos - R$ 90.000,00

'

Cód. 1317 - Vila Lenzi - Casa nova c! 2 suites, 2
quartos, garagem p/ 2 carros - R$ 70.000,00
Cód. 1352 - Vila Nova - c! 376m2, c! suíte, 2 qtos,
píscina - R$ 240.000,00
Cód. 1356 - Vila Nova - c/246m2, c/ 4 quartos -

R$ 65.000,00
Cód. 1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2
qtos. - R$ 11.0000,00 + finane.
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa Brei
thaupt - 3 quartos, 2 bwe - R$ 25.000,00 + financ.
Cód. 1447 - São Luiz - mista c! aprox. 160m2 - R$
35.000,00·

._

.

Cód. 1984 - Corupá - cl 298m2, cl suite + 2 qtos
- R$ 115.000,00
Cód. 1985'- Guaramirim - 156m2 - 3 qtos, 2 bwc,
terreno com 1.250m2 - R$ 90.000,00

PLANTÃO: 275-0003 - 275-0174 - 9975-0886-
9973-9093 - 9975-1856LTDA

CRECI 001367 - J

São Luiz
- mista
cl 160m2,
c/3 qtos, -

R$
32,000,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC

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

Centro - 'cl 230m2 - suíte + 2 quartos -

<' R$ 110.000,00

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

Centro cl 190m2 - 3 quartos.
\

R$ 73.000,00

Apartamentos
Cód. 626 - Apto. c! Sl:Jite + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho - R$ 450,00
Cód. 627 - Apto NOVO, c/ suite, 2 qtos,Res. Amaryllis
- R$ 350,00
Cód. 628 - Apto. c/ suite + 1 qto. - Ed. Eldorado - R$
480,00
Cód. 629 - Ouit. na rua da Duas Rodas - R$ 150,00
Cód. 632 - Apto. c!3 quartos- inicio do Jaraguá Esquerdo
R$300,OO
Coo. 635 - quitinete no Ed. Marquardt, a partirde R$ 180,00
Cód. 637 - Apto c/ suite, 2 qtos, dep. Empregada· Ed.
Senlochet - ao lado do Angeloni (prédio c! piscina, salão de
festas, quadra poliesportiva) - R$ 420,00
Cód, 638 - Apto NOVO, c! suite + 2 qtos no final da Av. Mal.
Cód. 640 - Apto. c! suite + 2 quartos c! dep. empregada - Ed.

Jaraguá - R$ 380,00
Cód. 641 - Apto. c! suite, 2 qts - Ed. Centenário - R$ 330,00
Cód 644 - Apto c!3 qtos - próx, Arroz Urbano - R$ 350,00
Cód. 655 - Apto c/ suite + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha·
R$380,00

. .

Salas comerciais
Cöd. 660 - Sala comI. c!30m2 - estacionamento próprio
Center Foca - 1'1$ 300,00
Cód. 668 - Sala comI. c!60m2 - próx. Angeloni - R$ 290,00
Cód. 670 - Sala comI. c/70m2, earpet, c! divisória. São 2'
ambientes, recepção, 2 bwe's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Salas comi c!50m2 na R. Jorge Lacerda, a partir
de R$180,00-2"piso'
Cód. 687 - Sala comI. c!90m2 (incluindo niesanino) lateral
da Marechal- R$650,00

Figueira - cl 160m2 - nova - c/4 qtos, - Galpão
R$ 50.000,00 Cód. 802 - Galpão q'mesanino . R$ 990,00 - Próximo Florisa

PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS'

Rua Walter Janssen - Centro - Alvenaria ci
117m2, e/3 qtos - R$ 78.000,00 entrada + 9

pare. fixas ou a vista R$ 69.000,00

Baependi - cl 197,80m2, suíte + 2 quartos,
escritório, churrasqueira, garagem pl 2
carros - R$ 128.000,00

Baependi - casamadeira c/70m2
2 apto, c/2 qtos, cl 70m2 cada. R$ 65.000,00

Czerniewicz - cl 200m2 - suíte + 2 qtos. -

.

R$ 85.000,00. Aceita terreno'e carro.

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m2 - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni c/ 1.020m2 - R$
60.000,00
Coo. 2013 -Centro- Reinaldo Rau, c!975m2· R$280.000,00
Coo. 2014 -Centro-421m2- R$25.000,00
COO.2051-ÁguaVerde·c!400m2-R$16.ooo,00
Coo. 2072 - Amizade - 20.570m2 - R$150.000,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura c!1.018m'- R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Bana - c!3OOm'- R$ 13.000,00· próx. Sup. Breilhal.lll
Cód. 2113- Res. Satler- Barra c!346,62m2c! asfalto- R$
10.500,00 ,

Cód:2118· Res. Joaquim Gírotla- Barra- c/420m2 - R$
22.500,00 c! asíaäo
Cód.2119- Bana - Res. JoaquimGirollac!42Qm2- R$15.500,00
Cód. 2151 - Chico de Paula - c!2.500m2 - próx. Posto Marcolla
. R$ 60.000,00
Coo. 2175 - Czemiewiez- c!1.141 ,40m2- R$ 25.000,00
Cód. 2212 - Cond. Azaléias- c!778,68m2- R$ 32.000,00
Coo. 2252· Nova Brasília- c!350m2 - R$ 32.000,00
Coo. 2446 - Estrada Nova- c!1.155,00m2 - R$ 24.500,00
COO.2271 - Vila Maba -próx PrefeíturaatuaJ -c!496,80m'- R$
13.000,00,
Cód. 2292-R.WaidemarGrubba-próx. Met. Trappc!409,5Om'
-R$50.000,OO .

Coo. 2357 - Vila Nova -c!355,OOm2- R$11.7oo,00
Coo. 2358 - Vila Nova - c!338m2 - R$ 29.000,00
Cód. '2359 - Vila Nova - (próx. a Igreja) e/l.000,00m2 • R$
58.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - c!350m2 - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Hau- c!337m2 - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2375 - Vila Rau- Rua Guilherme Sehmidt· c!435m<-
R$14.000,00.

'

Cód. 2456 - Três Rios do Sul- área de 2.500,00m2 - R$
25.000,00
Coo. 2980 - Guaramirim - R. '28 de Agostod445m' - Entrada
de R$ 15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
Cód. 2982- Rod. SC-413-Krn 10-c!49.872,0Qm2- R$40.000,00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata cl

135.000,OOm2• R$ 50.000,00
Cód. 2988 - Guaramitim- próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2
. R$ 35.000,00

'

Cód. 4002 - Centro - EEf. Tower Center - 5" andar e/2

garagens. Entrega pl FevereirQi2(){)1 . R$28.270,00 - Entrada

+párcelas
.

.
.

Coo. 4004 - Centro - Ed. Market Plaee - 42 andar - 44,59m2
+ garagem - R$ 35.000,00
Coo. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- Centro Comercial

,

c!7salas- R$ 350.000,00
Coo. 4020- Centro - Térrea c!117m2- R$90.000,OO- Aceita
casa até R$ 50.000,00

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 601 - Casa alvenaria, ideal para fins eomereiais
Próx, Hospital Jaraguá - R$ 1.500,00
Cód. 602 - Casa alv. c!3 quartos -Ilha da Rgueira - R$ 300,00
Coo. 603 - Casa alv. c!4 cômodos - Vila Lenzi - R$ 150,00
Cód. 606-Casamad. d3qts-Jaraguá Esquerdo- R$I80,oo
Cód. 609 -Casa alv. c!3 qts - Ribeirão Cavalo- R$ 160,00
Cód. 613 - Casa mista c!3 qts.· Próx. Malwee - R$ 220,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Oirassol •• COMPRA
• VENDE

r • ALUGA
IMOVEIS • ADMINISTRA

BPABX 371-7931 CRECI1741-J

OPORT'UNIDADE DENEGOCIO
vOCÊ QUERTER SEU PRÓPRIO.NEGÓCIO?
BUSCAADIVERSIFICAÇÃO?

LEIA COM ATENÇÃO
* RESTAURANTE TOTALMENTE EQUIPADO\

* EXCELENTE LOCALIZAÇÃO (CENTRAL)
.

Condições da venda emaiores informações,
Vá pessoalmente naGirassol Imóveis. * ESTACIONAMENTO PRÓPRJO (40 CARROS)

CÓO m2

rm'Ll (VENDA)
1001 60

1002 113

1003 149

1004 70

1005 70

1006 141'

1007 115

1008 300

Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos', 2 vg. gar"
1009 200

1010 140

R$ 55.000,00 1011 280

1012 92

Champaghat - 113m2, 3 quartos, troca
por apto. menor valor - R,$ 65.000,00

São !-uís - 70m2, 2 quartos, próximo Caie,
R$ 36.000,00

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

.

aros LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES
2 Schroeder· Prox. Cayman 20.000,00 Parcelado/Aceita carro

3 Champaghat· R. Irmão leão, 65.000,00 Troca por apto (.) vator
3 Centenário - Próx. Zanotti 40.000,00 Parcela/aceita carro

3 Figueira· R. Avelino Borba 18.000,00 Aceita imóvel (.) valor
3 São Luiz - R. Cristina Pereira 36.000,00 Troca- imóvel em Joinville

3 Hau- Rua 450 • Próx. T. Reluz' 45.000,00 Troca por imóvel (.) valor
2 Lenzi- Rua Elpidio Martins 55.000,00 Negociáveis

f! Centro- Pró;. Scar (anliga) 130.000,00 Negociáveis
3 (suíte) Amizade- Rua Guanabara 125.000,00 Aceita troca (+) valer Centro Terreno com 3,366m2, Rua-

4 Figueira - Rua Henrique Krause 60.000,00 Troca por imóvel (+) valor
Leopoldo Janssen - R$ 165.000,003(suíte) Amizade - Rua Guanabara 100000,00 Aceita imóvel (.) valer

3 Santa Luzia- Rua 960· Centro 17.000,00 Próx. Frigumz

(venda)
3 Amizade - Res. Amizade - 1 º andar 38.000,00 Fica Cozinha sob medida

3 Baependi - Res. Cristina 55.000,00 Aceita troca por casa

4(suíte) Centre- Ed. Athenas 230.000,00 . Troca p/ imóvel- Balneário

3(suíte) Centro- Ed. Amarantbus 125.000,00 Acabamento a ser feito

APARTAMENTOS

2001 96

2002 147

2004 273

2005 306

liiilili�l't1'(�enda)
3001 483

3002 3366

3003 450

3004 741

3005 500

3006 880·

3007 867
3008 860

3010 694

3011 720

3012 9000

3013 833

CHÁCARAS/StTtOS
4001 125000

4002 76000

4003 10000

14x34 Santa Luzia - Res. Geranium 8.000,00 Ent. 200,00 + 15.0,00 mensais

66x51 Centro- R. leopoldo Janssen 165,000,00 Casa em alvenaria � 150m2

15x3O _ São Luiz- R. Arduino Pradi 11.000,00 Próx. do Arroz Urbano

13x57 Barra Res. Salier (Malwee) 12.000,00' Parcelado em 36 x

18x27 Rau- Res. Renascença 17.000,00 Parcelado em 24 x São Luís - Rua Arduíno Pradi, 450m2,
15x58 São t.uiz- Próx. CAIC 25.000,00 Negociáveis . próx. Arroz Urbano - R$ 11.000,00
17x51 Nsreu- R. André Voltolini 13.000,00 Parcelado- Cenlro
14x28 Nereu· R. André Voltolini 12000,00 Parcelado- Próx. Igreja
18x37 Condomínio Azaléias - lote 26 27.000,00 Negociáveis/Parcelado
-15x48 Schroeder· Gentro 9.000,00 Parcelado em 36 x

65 � 138 Figueira· Após Elite Móveis 35.000,00 Troca por apto (+) valor
28x30 Jaraguá Esq.• R. Victório Pradi , 27.000,00 Aceita carro/parcelar

(venda)
12.5Ha Nsreu- Ribeirão Grande 70.000,00 Troca por casa em Jaraguá
7.6Ha Massaranduba • Salão Aluísio 18.000,00 Rancho/luz elétrica

49x210 BR·280· Após Nereu 8.500,00 . Parcelado

(
100

56

Água Verde- Próx, Shopping
Santa Luzia- Rua 950

230,00

150,00

Casa- alv. 3 quartos
Próx. Frigumz

'_m
0004

0021

3

2

PROCURAMOS PARA COMPRAR
Chácara CO{T1 área minima de 20.000m2, água corrente, energia elétrica e fácil acesso. Não precisa termoradia. (Preferência por
Nereu, Rio Cerro. Rio da Luz, Corupá e proximidades).
paga-se até RS 20,000,00

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

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

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

Fone: (047) 372-1594
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I

Aptos. Ed. Klein - Rua Barão do Rio Branco - esquina com Rua
Ferdinando Pradi com 1 suite - 2 quartos - sala, copa, cozinha,
bwc, lavanderia, garagem churrasqueira lia sacada e coletiva.

Condições de pagamento direto com a constnuora

CRECI612-J

VENDE

EDIFÍCIO MATHEDÍ II: Rua João Planinscheck - Bairro 'Nova Brasilia,
com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem. Condições de

pagamento direto com a construtora: (Apartamentos entregues até 04/2000)

Sobrado cl 215m' em terreno com 433,20m', sito na Rua Fran
cisco de Paula, n" 945, com suíte mais dois quartos, dentais

dependências. Ótimo preço.
,

Casa na Rua Emma Ziemann, n' 45, próximo ao Cal. Alberto

Bauer, com 224,87m' em 'terreno COIII 624,;ZSm',' com s';íte mais
2 quartos, demais dep., garagem para 3 carros. Ótimo preço.

IMOBILIÁRIA A CHAVE AGORA COM PLANTÃO DE VENDAS - 9975-2 t 58 OU 9975-0900

Imobiliária Menegotti Ltdo.
\

'IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI N° 550-J

TERRENO LOCALIZADO NA VILA RAU
CÓM ÁREA DE 300,00 - R$ 7.500,ÔO

SOBRADO EM ALVENARIA - BARRA DO RIO
CERRO - ÁREA DE 390,00M2.

CÀSA EM ALVENARIA - BI3IRRO AMIZADE -

ÁREA DE 117,QO M2 - 01 SUíTE, 02 QUARTOS

IMÓVEL COMERCIAL - LOCALIZADO NA R.
EPITÁCIO PESSOA - ÁREA 00 TERRENO

COM 833,50 M2 , CONTÉM CASA EM
MADEIRA. - R$ 75.000,00 - NEGOCIÁVEL.

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

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

'�;t;:'�
.

. Nas.Página.s I':..,2 e 3 ofertasr :

sensacionais daä :
Elnmendörfet i :

" I: f· Veículos. " :
:� ,;i�..""'i@w..:;,_,,,_,_"""""''''''''ª'''_Jaraguá do Sul, 4 de março de 2000

, I

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

.

Kia traz novas versões' de minivans
o mercado de minivans está

em alta e com novas

subdivisões que pretende
apostar em cada uma .das
fatias de consumidores,
gerando assim mais versões

à disposição do cliente. A
Kia já está um ano no

segmento com a Carnival,
que terá um auxilio de mais

duas para tentar conquistar
ainda mais espaço nesse

ramo do mercado, Carens e

Joice. A Carnival comemora
um ano de mercado com

muitos admiradores. Com

amplo espaço interno, tem

portas corrediças nos dois
lados e acomoda sete

passageiros, que possuem
fácil acesso à última fileira

.

de bancos. O banco do
motorista dispõe de todas as

regulagens possíveis,
inclusive lombar, eletrica
mente. O ar-condicionado,
com duplo controle, pode
propiciar diferentes climas
aos passageiros da frente:
Os retrovisores externos

acondicionam um botão
interno para quando
precisarem ser rebatidos. Há
vários porta-objetos no

console; CDplayere itens de

segurança como air bag .

duplo e freios com sistema
ABS. O motor seis cilindros
em V de 175 cavalos é

comandado pelo Câmbio .

automático de quatro mar

chas com relações incurta
das. Com isso a velocidade
final chegou aos 185 km/h,
mas que a partir dos 140

km/h incomoda com o

barulho internamente, o

torque também foi

sacrificado com o tamanho e

o peso do veículo. A

Carnival está diponível nas
concessionárias Kia em todo
Brasil por US$ 59.644. As
outras duas versões deverão

chegar ainda no primeiro
semestre para engrossar a

gama de produtos no País.

A Carens foi produzida
sobre a plataforma do sedã

Sephia, com motor 1.8 de
130 cv. No interior conta
com sistema de som

Alpine, com tela de cristal

líquido. Já. a Joice carrega
sob o capô um propulsor
de dois litros e 139 cv de

potência. No interior o
acabamento é primoroso,
todo em couro, seis

regulagens no banco do
motorista e computador de
·bordo. As duas versões têm

suspensões com esquema
McPherson na diantei.ra e

Multilink na traseira

garantindo a segurança
dos passageiros. Câmbio
automático de quatro
marchas, air bag duplo e

ABS também são itens em

comum.

,..

AUTOMECAN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

..,.'®� gOSO
�,� ""1W':::::' ...... �
"

'INJE�Ä .C)NICA,.,
" ... �,,- .. «�% "". < w;"

I
1J����'
Telefone: (047) 376-0251

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•
I

Pick-UpSlO
-

Astra Sedan GLS 2.0 - 4 P - 8 V R$ 32.844,00

"

CONSÓRCIO ECONÔMICO
CHEVROLET "

600/0 do Corsa Wind 1.0 2P

C.rédito R$ 9.245,00 ,(60x)
Pessoa Jurídica - R$ 178,74
Pessoa Física - R$ 186,24

EMMENOÖRFE'R Com. d.
Av .. 1\1\01. Deodoro da Fcm secci , 557

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL, 4 DE MARÇO DE 2000 - VEíCULOS - 3

Carros novos
.Taxas' . red.uzidasl,

:Veículos
>Sul - sc

NA CHEVROLETAS TAXAS CAíRAM

1,99 para todos os modelos

Fone:
(DA7) 371-3655

[HEVROLET

o
o
o

�
�
o
'CI)
-
et!
et!
:2
:m
>
o
Iet!
o
o
E
o
'-

c,

,
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4 - VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 4 DE MARÇO DE 2000

Fa RD

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

VOLKSWAGEN

Vende-se Santana 4 portas, 86,
branco, gasolina. Aceita-se carro
'de menor valor na troca. Tratar

pelo telelone 9101-5807.

Vende-se Santana Quantum 86,.
gasolina por.R$ 3.500,00.

Tratar pelo telefone 9973-9489
falar com Alexandre.

Vende-se Fusca 61, vermelho, �m
bom estado, por R$ 800,00 ..

Tratar pelo telefone 910) -5807.

Vende-se Gol'GL 1.8 ci álcool,
ano 88, cor grafite. Volor
R$ 4.000,00. Tratar pelo
telefone 9991-6390.'

CHEVROLET
Vende-se Chevette DL, 91/91,
4 pneus novos, alarme, vidros

.verdes. R$ 50.000,00.
Tratar pelo telefone 275-0941

com Fábio.
'

Vende-se Chevette 83, vermelho.
R$ 2.000,00, aceita-se proposta.
Tratar: 9993-4127, com Ingo.

Vende-se Monza Classic SE, ano
92, completo,em excelente

estado. Preço R$ 8.500,00 em

dinheiro. Tratar direto com o

proprietário, sem intermediários,
pelo telefone 371-8335,

comPaulo:

MOTOS

Vende-se Super Fifty Importada,
ano 97, cor preta, 90C.

Tratar pelo telefone 275-3306

Consórcio contemplado Honda
.

CG Titan Okm, modelo novo, por
.r$ 2.400,00 (entrada) + assumir'
20 x R$ 89,25" Cons. Regata.
Vendo ou oceito moto de menor
valor. Tratar: 275-11.25 ou

9973-9032. '

-

Consórcio contemplado Honda
CG Titan Okm, modelo novo, por
R$ 1.400,00 (entrada) + assumir
29 x R$ 104,00, Cons. Regata.
Aceito moto de menor valor na
troca. Tratar: 275-1125 ou

\ 9973-9032.,

.I\�CO'MOVO'
Pa/la� li.nIuM, de:�

Em tecido, corvin e couro

a 371-4322 I 9991-4380
, Com Agnaldo '

, .

Pedalando Gostoso
R. Venâncio da Silva Porto, 277, próximo Weg I - Jaraguá 'do Sul

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

lVIoto as
I ACESSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS
Rua Bernardo Dornbusch, 57� - Baependi
Fone: 370-0676 - Jaraguá do Sul - SC

VEíCULO
FORD

ANO COR
Fiesta 1,0 '98/98 Vermelha
KA 97198 Vermelha
F 1000 HSD XL 97/98 Azul
Escort GL 16v H 97/98 Vermelha
Fiesta 1.0 97/9,7 Branca
Escort 1.8i GL 96/96 Vermelha
Ranger'STX 95/95 Prata
Escort HObb� 95/95 Azul
Verona 2'.,Oi hia 94/95 Bege
Pampa 90/90 Cinza
Belina L 88/88 Prata
Corcelll 78/79 Azul

GM
Corsa Super 96/96 Branca

VW
Goli Plus 96/96 Prata
Kombi Standàrt 95/95 Branca
Saveiro LS 86/86 Vermelha

, Voyage 85/8.6 Branca
Brasília

'

I '77/77 Marron
Fusca 1300 74/74 Bege
Fusca 1300 .1 68/68 Azul

FIAT
ElbaWeekend 91/92 Cinza
Prêmio 85/85 Preta
147 Ra�ing 82/82 Cinza

COMS
gasolina
'gasolina
diesel
gasolina
gasolina
gasolima
gasolina
gasolina
gasolina
alc;ool
álcool
gasolina

gasolina

IJ[?([f)/}[JßUfJ1;

PARATIOOMPlETA 98 AZUL

GOlMI 97 BRANCO

TEMPRA HlX 16V. COMPLETO 97 BORDÔ
CORSA WIND 95 VERMELHO

ESCORTHOBBY 1.0 95 AZUL

GOL 1'000 95 PRATA

OMEGA oi. COMPLETO 95 BRANCO

TEMPRA 16Y. COMPLETO 95 "BORDÔ
TIPO COMPLETO 95 AZUL

ESCORTGl
' I 94 BORDO

PAMPA 94 PRATA

UNO ElX 4P. 94 VERDE

VERSAllES GUIA COMPLETO 94 PRETO

ELBA CSl 4P, 93 PRATA

KADETTSl 93 PRATA

UNO ElETRONIC 93 PRATA

SANTAr../A Gl,S COMPLETA 4 PORTAS .92 PRATA

NISSAN MÁXIMA V6 COMPLETA 91 PRETA.

MONZA COMPLETO 91 AZUL
, SAVEIRO Cl 1,6 91 CINZA

,

VERONAGLX 91 AZUU

VERONA GlX 1.8 91 AZUL

CHEVETTE 87 BRANCO

GOL Cl 1,6 '87 BRANCO

CHEVY 85 PRATA

MOTOS

CB 400 2 82 BORDÔ
SCOOTER 97 PRATA

SCOOTER I 97 PRETA

gasolina
gasolina
alcool
álcool
gasolina
gasolina
gasolina

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

gasolina
alcool
gasolina

Rua Wéfllter Marquardt, 1.855
Barra do Rio Molha - Fone: 370-84fJ4 - Fax:370-7166

ffIIII!I' Regata
RONJlA .

.

'

Motos

Sll�.
veM zlIa

,

"llaIlJS

.0.
'Uh) hWTHAUA
PARA /JO/60DIAS

{/OMPRAMOS
SUA MOTO

,

USADA!, fi �1l�ACgff'
........................

,FONE:-371-2999
RUA ADÉLlA FISCJ:lER, 239 - JARAGVÁ DO SUL - sc

OFICINA
'Latoaria,
Pintura e

Mecânica

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaragu'á do Sul SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
.

JARAGUÁ DO SUL - sc
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• Ilha da

Figueira - Rua
Avelino

Floriano Borba,.
480, Lote

14x42,' com
casa alvenaria
de 143m2 cl 3
quartos, sala,
cozinha, bwc,

lavanderia,
varanda,

garagem para 2
carros. Preço;
R$ 54,000,00

• Ao lado do
Ciretran -

Vila Nova,

Vende-se casa

e lanchonete -

barbada,

• Casa na

subida do

Molha, atrás do
Bar da Nena, 1

banheiro, 3

quartos, sala,
cozinha,

lavanderia.

R$ 18,000,00

• Ilha da,
Figuei�a - Lote
de 14x25m ==

350n12, Rua
798 na 6 - 119.

Casa de
alvenaria

.
140m2, cl

surte, 2 qtos, 2
salas, cozinha
2 bwc, a serv:

varanda.
Preço

R$ 3'2.000,00

Parecer Comercial
Vende - Administra

Compra - Aluga

veM�áCUUmJw�

FONES/FAX (047) 275-2990
- 275-2920
- 275 ..2777

• EDIFÍCIO
MORADA
DO SOL -

VILA NOVA
Apartamento
de 1, 2 e 3
dormitórios
todos com'
suíte,
sacadas com

churrasqueiras
individuais
com

'

t;levador.
Otimos
preços, '

financiamento
direto com a

construtora
melhores

'

informações
com os

c0rretores
da Deja
Imóveis

/

• Casa em

alvenaria,
localizada na

Rua João
Franzner, São
Luiz, com 3

qtos, sala,
cozinha,
lavanderia,
copa, galpão,
garagem,
salas, etc, ,

R$ 75.000,00

• Jaraguá
Esquerda, Ana

Paula n,
Rua Victor

Vitkoswski,
381. Lote

14x2Sm, cl
casa de
alvenaria de
70m2, 3 qtos,
sala, coz., bwc,

lav., garagem.
R$ ,3S.000,O?,
Aceita-se imovel

em Itajuba �

Piçarras,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

Aluguel nunca mais. A CONSTRUTORA oferece a oportunidade
de realizar o sonho da casa própria. Venha conhecer o plano morar bem JG.
Prestações a partir de R$ 200,00 mensais

o
%
..I
!)
..,

w
CI

,-------------. �
---____,�
----o::

· ... CENTRO

B�ita Rio Clube de Campo

CONSTRUÇÃO' E INCORPORAÇÃO

CONSTRUTORA

,

.

FONE: (47) 371-0909.
Rua: Bernardo Dornbusch, 719 - Bairro Baependi - Jaraguá do Sul

• 2 DORMITÓRIOS B .

• SACADA·B
• SALÃO DE FESTAS B
• CHURRASQUEIRAB
• PLAYGROUNDB
• AMPLA ÁREA DE LAZERB
Conheça nosso site www.construtorajg.com.br

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

ENTRADA

PRESTAÇÕES
R$ 800,00
R$ 200,00'
• REAJUSTE PELO cus SINDUSCON-SC.

INFORMAÇÕES·E VENDAS:

.

* Plantão e vendas no local Plantão

Segunda-feira à Sábado
08:00 às 12:00 .8:00 à 13:00
13:30 às 19:00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra ou aluga máquina de
interlook. Tratar: 370-4818

com Eloita

Vende-se terreno R$ 5.000,00, ou
troca por materiais de construção.
Rua João Tonicheque, 254. Tratar

370-0326, com Lurdes.
Vende-se cachorro poodle, macho,
marrãoúnho com manchas brancas.

Tratar: 371-8070
Vende-se ou troca-se apto. no centro

de Piçarras. R$ 30.000,00.
Tratar: 370-4819.

Procura emprego de babá ou

doméstico. Tratar: 376-1206. Com
Monica.

Oferece-se para trabalhar de diarista,
mensalista OLl babá durante o dia.

Tratar 275-1464, com Rosi.

Venc(e-se telefone prefixo 376.
Tratar: 376-1011, com Adilson. Vende-se balcão de loja, 3 metros de

comprimento, cl vidro e'S gavetas.
Valor R$ 200,00. Tratar 371-7831.Doa-se gatinhos. Tratar 370-4667.

r;;&1i Imobili�ria Jardim

�!Jaragua Ltda.CRECIW·S72-J

* Ilha da Figueira - Casa em alvenaria cl 204m2, 4
quartos, 2 salas, 2 bwc., churrasqueira, garagem pl
3 carros, toda murada. Valor: R$ 75.000,00 - Aceita

parte chácara

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

02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIII c/ 1 suíte + 2 quartos, 2 salas,
garagem c/ z'carros. churrasqueira e piscina - R$ 60.000,00
> 03 -SÃO LUIS GONZAGA - CASA EM ALVENARIA - e/·138m2 - terreno cl 500m2
. R$·55.000�00 - Próx. Arroz Urbano

• > 04 - CENTENÁRIO - CASA MISTA - c/100m2 - R$ 28.000,00 ou R$ 5.000,00
(entrada) + parcelamento - próx. Zanotti

•

> 04 - VILA NOVA - ED. AMARILIS - Apartamento, 1 suíte, cl 2 dorm., churrasqueira,
sacada - c/145m2 - R$ 72.000,00
> 05 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO· c/2 qtos + dep. - R$ 20.000,00 + fino
- próx. colégio Alberto Bauer
> 06 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO c/ 3 quartos + dep. - R$
47.000,00 ou e/2 quartos R$ 43.000,00
> 07 - CENTRO - ED. SCHIOCHET - suíte + 2 quartos + dep, cl piscina - R$
75.000,00
> 08 - BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$145.000,00
- R$ 40.000 00 e outros R$ 32.000,00

09 -JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO c/615m2 - Loteamento Campo
Sampiero - R$ 22.000,00

10 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO c/500m2 - próx. CoI. Marcelino

Gonçalves - R$ 16.000,00
> 11 - AMIZADE - LOT. VERSAILHES c/420m2 - R$ 13.000,00
> 12 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENOS cl 360m2 - próx. Clube Aearaí - R$ 15.000,00

LOCAÇÃO
01 - CENTRO - Apto. Ed. Vaira - 1 dorm. c/ garagem - R$ 230,00

> 02 - VILA LALAU - APTO. Próx. Lider Club - 2 dorm. c/ garagem - R$ 250,00
> 03- CENTRO - APTO - ED. KARINE - 3 dorm.,2 BWCS cl garagem - R$ 380,00
> 05 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 dorm. c/ garagem - R$ 350,00
> 06 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suíte + 2 dorm. + dep. - R$ 500,00
> 07 - CENTRO - APTO ED. TRIBESS - 2 dorm., s/ garagem - R$ 250,00
> 08 - CENTRO - ED. ASTER - 2 dorm. + 2 bwes c/ garagem· R$ 300,0
> 09 - CENTRO - APTO ED. HASS - 3 dorm., c/ garagem - R$ 350,00
> 10 - CENTENÁRIO - APTO - Fundos Weg II . 1 dorm., c/ garagem - R$ 200,00
> 11 - VILA RAU - CASA ALVltNARIA - PRÓX. FERJ -3 dorm. + 2 bwes - c/garagem
. R$ 270,00
> 12 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas c/ estacionamento
- R$ 800,00
> 14 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO - próx. Bompani - 3 dorm., + 2 bwes c/

garagem - R$ 280,00
> 15 - CENTRO - CASA ALVENARIA 2 dorm. - cl garagem - R$ 330,00
> 16 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA ALV. 3 dorm., c/ garagem· R$ 250,00
> 17 - CENTRO - CASA ALV. próx. Hosp. São José - mobiliada - R$ 500,00

LOCAÇÃO
CENTRO - Casa alvenaria - cl2 suítes + 2 darm., 3 salas, cozinha, dep.

empregada, toda mobiliada, ar-cond., portão eletrônico, aquecedor solar,
alarme - f.I� 1.500,00. Próximo Hospital São José.

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

SINDICONT - Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e
.

AMVALI- Associação dos Municípios do Vale do Itapocu

PALESTRA SOBRE DIEFsl2000

Assunto: Repasse de orientações e eeclerecimentos sobre o preeenchimento das DIEFs/2000 e a importância do VA - Valor

adicionado para os Municípios.

Visando esclarecimentos aos Empresários, Contadores e Técnicos, sobre o preenchimento correto das DIEF's - Declaração de

Informações Econornico-Flscais e a Importância do VA - Valor Adicionado para Municípios, comunicamos que a AMVALI - Associação
dos Municípios do Vale do Itapoeu, sob a coordenação do Assessor em Movimento Econômico e Tributos Municipais desta Entidade, Sr.
MATEUS S. SILVESTRINI, insscrito no CRC/SC 021933/0-0, estará realizando gratuitamente palestras sobre DIEFs/OO, nos Municípios
pólos conforme programação abaixo:

I Palestrante: Mateu� S. Silvestrin - Assessor em movimento
• INSCRiÇÕES: cl Nelma - Fone (47) 371-8920

I.Eeonômico e tributos Municioais - AMVALI . CRCISC 021933/0-0
DIA: 10/03/00

. DIA: 09/03/00 CIDADE: Massaranduba

CIDADE: Jaraçuá do Sul LOCAL: Prefeitura Municipal
lOCAL: ACIJS - Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul HORÁRIO: 08:00hs às 12:00hs

HORÁRIO: 08:00hs às 12:00hs. Para a cidade: - Massaranduba

Para as cidades: - Jaraguá do Sul . Schroeder - Corupá . Guaramirim

OBS: Informamos a todos os Contribuintes e responsáveis pelo preenchimento das DIEFs/OO, que o prorgama encontra-se disponível
na INTERNET no endereçohttp:/www.sc.gov.br/fazenda, onde o mesmo disponibiliza dos seguintes arquivos: 1 - MANUAL DE

PREENCHIMENTO,2 -'FORMULÁRIO DA DIEF/OO e 3 - LAY OUT, sendo desta forma e de acordo com o acima exposto, convidamos
a todos Contabilistas e EMpresários para participarem dos encontros/debates que serão realizados nos locais acima citados. Também

lembramos aos participantes que cada um deverá confeccionar os itens 1 e 2, para melhor acompanhamento e esclarecimento do

. assuntoem epígrafe.

I TERRENO de 2.400m2 (6.�4��:�0 bairro Jaraguã Esquerdo I- R$ 30.000,00
TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch
TERRENO com 1.540m2 - Rua Amazonas - Pröx. Scar - R$
100.000,00

I
Dois TERRENO no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

IAmizade - R$ 10.000,00
TERRENO com 1.000m2 - Rua João Carlos Stein - Próx.
Juventus _

TERRENO com 337,50m2 - Sito a Rua José Theodoro Ribeiro
- Ilha da Figueira - R$ 12.500,00
TERRENO com 420m2 - No loteamento Fredolino Martins -

Próx. Ponto de Onibus - R$ 12.000,00 ,

I
TERRENO Condomínio Azaléias, com 620.00m2 -

R$I27.000,00
TERRENO cl 476m2 - Loteamento Ana Paula 11- Lote n° 151
- R$ 12.500,00

LOTEAMENTOS FINANCIAMENTO
PRÓPRIO ENTRADA + 50 MESES

I
RESIDENCIAL FIRENSE

OUROVERDE
CIRILO ZANGHELINI
CAMPO ?AMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIOFECHADOFLAMBOYANT

Informativo

. CASAS

I
CASA DE ALVENARIA com

89m.2
- SilO 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 com 90m2 - Rua João Franzner-

I
R$ 25.000,00
CASA DE ALVENARIA com 44m2 - Ouro Verde - Lote n°

I
93 - R$ 19.000,00

I
CASA DE ALVENARIA com 60m2 - Sito a Rua José
Narloch - lote 121 - R$ 23.000,00
CASA DE ALVENARIA com 96m2 - Lote n° 159 - Ana

Paula III - R$ 25.000,00

Imobil iário
AIJS

Corretor de Imóveis:
Curso à distância

habilita profissionais
Candidatos a corretor de imóveis já

possuem uma nova oportunidade para se

habilitarem à profissionais: estão abertas as

inscrições para o Curso de Técnico em

Transações Imobiliárias (TI1), único caminho
legal para o exercício dessa nobre profissão.
O corretor de imóveis Adernar Meirelles,
responsável pelo curso, diz que ele é feito
através de acordo firmado entre o

Sindimóveis e o CED - Convênio Nacional

de Ensino à Distância, um curso aprovado
pela Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo, e reconhecido pelo Conselho Fed
eral dos Corretores de Imóveis (Cefeci),
através da portaria n° 11198. "

"O aluno recebe o material de estudo no

momento da matrícula, podendo estudar em
sua casa. Suas dúvidas podem ser

esclarecidas por fax, carta, e-mail ou

pessoalmente.
Em seis meses, o aluno já está apto a

prestar as provas.
. As informações podem ser obtidas no .

CED - Sindimóveis, rua João Pinto, 30, sala
207, centro de Florianópolis, ou pelo telefone
(0**47) 222-8544.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



321 - VERSÀLHES c/644.00m'- RS 18.000,00
322 - Chácara cl 25 rnorços - cl casa + rancho + ribeirões no três Rios do Sul
323 - Lateral da Rua Marina Frutuoso - Centro - RS 40.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959.00m'
325 - Loleamento Dona Juliana na BARRA com 599,88m' - RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH eSQ. c/ NEY FRANCO - árê. de 625,75m' - RS 65.000,00
'327 - Com. 1.092.00m', de esquina - Chico de Paula - R$ 50.000.00
328 - C/880m' de área. c/670m' de área construida na Rua Emmo Slein - CENTRO
329 - C/U80.00m' - na Rua João Planincheck - RS 45.000,00 - Negociável
330 - Rua Emílio Floriani - Bairro Nova Brasilia cl 450m2 - RS 20.000,00
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO - Jguá Esquerdo, C/429,00m' - RS 23.000,00
332 - JOSE EMMENDOERFER eSQ. c/ AMAZONAS - área de U33.00m' - RS 60.000,00
333 - CHICO DE PAULA/ESQUINA c/480.00m' - LOTEAMENTO.CORUPÁ - RS 9.600,00
334 - C/18.000.00m' - na VILA NOVA com vista espetacular - RS 25.000,00
335 - CONDOMíNIO MARCADO - Campo Sampiero 11- c/915m' - RS 35.000,00
336 - RUA DONA ANTONIA - NOVA BRASíLIA -c/405.75m'- RS 32.000,00
337 - GARIBALDI- c/2.254.78m' - RS 6.500,00
338 - Próximo ao Colégio Julius Karsten - RAU - c/449,40m' - RS16.000,00
339 - Lotes na Praia E�ino/UbalubalSão Francisco do Sul- c/300.00m' - RS 3.500,00

:�.: .<?����I.�I���:=:� CORREIO .DO·\POV0 ���.�:?�� .�.? ?��:.� .�.� .���xg.�� .���o
,

�11���'t1�
COMPRA - VENDE - ÄLUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009

E-mail: habitat@netuno.com.br

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

VENDAS

CASAS
101 - Alv. c/142.00m'. NUM TERRENO de 456.00m'. na VilA lALAU - RS 69.500,00
102 - Alv. r:) 270,OOm2 - no Alto - CENTRO - 1 suite + 3,quartos + 1 bwc, salas jantar/ estar
c/lareira, permuta cf apto aqui em Jaraçuá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - BARRA VELHA com 3Quartos - alvenaria- RS 20_000,00
104 - Mista - VILA LALAU - c/100m' - c/3 Quartos - RS 32.000,00
105 - Alv. - SCHROEDER c/'108m', terreno c/ 450m'- RS 12.500,00- OFERTÃO
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA c/2 suites - bem localizada - RS 60.000,00
107 -Imóvel Residencial/comercial- Centro - RS 250.000,00 - Negociavel
10B - Sobrado em Alv, BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00
109 - CENTRO - c/ piscina - RS 140.000,110 + RS 60.000,00 Financiamento

110- MISTA -'c/ 3 Quartos - no Loteamento Santo Antonio -' RS 10.000,00
111 - Na Rua dos Escoteiros - Chico de Paula - RS 35.000,00
112 - Terreno no alio, c/16.000m2 - casa c/320m2 - c/2 suites + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1.391.25m' - RS 38.000,00

.

114 - Semi-acabada - Curitiba - PR - c/260,B7m' - terreno c/ B60.00m' - RS 120.000,00 permuta
por casa aqui em Jaraguá do Sul.
115 - Sobrado Novo - na praia de Itajuba - Frente para o mar - RS 150.000,00
�16 - Guaramirim, Terreno c/1.440.00m' - Casa c/1BO.00m' - RS110.000,00; Interesse
Apartamento Balneário Camboriú.
117 - Casa mista com 3 Quartos no alto - na R. da Caixa D'Água - Brasão - RS 20.000,00
118: Alv. - c/l surte + 2 quartos + dep. de empregada - cl 268m2 - terreno cl1.202,OOm2 -

PRÓXIMO DUAS RODAS

.

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

.

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

r'-TeMoSAPARTAMENTOSDEAl:TO PAD",ÃO NO "ROYAL BARG-coNOOMlNIUM",N0
�CENTRO DA CIDAOt;, COMANf'NC!AMENTO EM80MESES.

201 - C/3 Quartos, laI. PIERMANNNILA LENZI- R$ 22.000.00 + linanciamento
202 - C/1 suite,- 2 Quartos na Rua Florianópolis - CENTRO - R$ 65.000.00
203 - JACÓ EMMENDOERFER c/ t suite + 2 quartos.e 2 vagas degaragem
204 - c/2 Quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 -.Entrada mais financiamento
205 - Novos cl suite + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu - São Francisco do Sul
206 - RESIDENCIAL BARTEL - Entrada R$ 17.000,00 + financiamenlo
207 - SALA COMERCIAL - no MARKET PLACE - c/ vaga de garagem em 24x RS 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"Próx. Rodoviária c/1 suite + 2 Quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 Quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + financiamento
210 - PiÇARRAS. com 1 suite + 2 Quartos. c/ elevador - RS 53.000,00
211 - AMIZADE c/3 Quartos - Quitado - RS 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - c/1 suite + 2 Quartos + dep. - RS 75.000,00
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com B3.00m'

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA c/600m' - próx. Pref. Municipal- ,RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÁO DO RIO BRANCO. com 2.000m' - Edilicado com casa antiga
303 - Area de 440 OOOm' em SANTA LUZIA - RS1 00.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/1.930, 1Bm'- RS 320.000,00
305 - TERRENO cl 572,BOm', 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 - R$ 22.000.00
308 - PRAINHA/PENHA - de esquina - RS 27.500,00
309- lol.·"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 Walter Marquardl 660m2, c/22m de frente pi asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA. c/5.280,00m' edificado com um galpão de·450m'.
314 - Área de 165.000,00m' na localidade de RIBEIRÁO ALMA - RS55.000,00
315 - 2 terrenos c/453,60m'. no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada Iate.

316 - 'ANGELO SCHIOCHET. cont/ REINalDO RAU c/550m' - RS75.000,00/Negociável
317 - 2 LOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/ �57.75m' - RS17.000,00 cada - Negociável
318· Esquina na Rua AloíSIO Boeing na BARRA com 546,60m2 de área - RS 30.000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU c/420m'. NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI- RS 15.000,00
320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi c/2.B03.50m'

A'LUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALlD�DE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 - APTO. c/1 suite + 2 Quartos - no Edificio Carvalho - Centro - RS 550,00
402 - APTO. c/2 Quartos semi-mobiliado em CURITIBA-PR - RS 400,00
403 - APTO. c/1 suite + 2 Quartos - no Residencial Ágata - Centro - RS 450,00
404 - APTO. c/2 Quartos mobíüado, cl garagem -Floríanópolls - Trindade - à ,10 minutos da

laculdade - RS 500,00
405 - SALA COMERCIAL c/45m' - RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL - CENTRO
406 - APTO. c/2 Quartos - no Residencial Ágata -.Centro - RS 335,00

�

407 - APTO. c/2 Quartos - próximo WEG I - RS 280,00
409 - CASA ALV. c/3 qtos - TRÊS RIOS DO NORTE - RS170,00
'410 - SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE cl315m', com Mezaninoe 3 bwc
411 - CASA DE MADEIRA c/2 Quartos - telelone e parabólica na Ilha da Figueira - RS 250,00
413 - CASA DE MADEIRA C/2 Quartos- Loteamento Corupá - CHtCO DE PAULA - RS180,00'
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 cl600.00m' + qultlnete - 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 - RS300,00
419 - SALA COMERCIAL C/300.00m'- Felipe Schmidt - CENTRO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL c/500.00m' - l' andar -ILHA DA FIGUEIRA - R$ 600,00
421 - SALÁS COMERCIAIS c/50m'. 120m' e 150m' - na Rua José Emmendoerfer - Próx. Weg I

422 - GALPÃO tNDUSTRIAL c/200m' - trifásico - CENTRO - RS 350,00
423 - SALA c/45m' - em frente a Acijs - RS 200,00
424 - SALAS CONJUGADAS - CENTRO - c/ mobilia - Para consultório ou escritório
425 - APTO. c/1 suite + 2 Quartos - no Ed. Bergamo - Rua Reinaldo Rau - RS 400,00
426 - APTO c/1 suite + 2 Quartos - ED.ISABELLA - CENTRO - RS 450,00
427 - APTO. c/3 3 Quartos, 1 bwc - Ed. Mathedi - na Rua João PI.aninscheck - RS 280,00
42B - APTO. c/3 Quartos - no Ed. San Miguel- Rua Leopoldo Janssen - RS 290,00

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

Locaíização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
Terreno com 3.600m2

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

Play Ground

TODOS OS APARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

VE,NDAS

MAPIR,� .�.�

CONSTRUÇÃO E PLANE�AMENTO ,

CREC11873.J

m»J��J
Oxx47-371-8814

RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - CENTRO
JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Padre Aluísio Boeing, 383
Barra do Rio Cerro

Novo Endereço
Rua Fritz Bartei, 77 - Sala Q3

Bairro Baependi

MARIMAR
I M ó V E"I S

Fone/Fax: (47) '275-005
.

(47) 376-1537
Ceio: 9102-1110

E-mail: marimar®neluno.com.br

CREC11989-J

11 - Sala comercial c/"34.62m2• Rua Reinoldo Rau. esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 200,00

1
2 - Sala comercial cl 100m2• Rua Pastor A. Schneider. 871, na Barra - R$ 300.00

.

, 3 - Sala comercial cl 40m2, Rua Angelo Rubini, 1197 - na Barra - R$ 300,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

barrasul@netuno.com.br

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

Casa alvenaria +Oü- 180m2 4 quartos (laje) lote 785m2 escriturado -

próximo a Lulimar - Vila Rau - R$ 52.000,00. Aceita troca.

Rua José Emmendoerfer, 704
Fone (047) 371-2507

CORREIO DO POVO 370-7919
,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá 'do Sul
1! Vara

EDITAL DE LEILÃO I PRAÇA

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Rocha,'
Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 14/03/2000, às
14:15 horas, e, em segunda oportunidade,
no dia'27/03/2000, às 14:15 horas, neste

Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP
89259-300, Jaraguá do Sul (SC)., será(ão)
levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns)
d.escrito(s), consoante determinação
constante dos autos nº 036.97.001299-9, em
que figur,a(m) como exequente(s)
Manesmann Rexroth Automação Uda.,
tendo como ,executado(s) Polisul Indústria

Metalúrgica Uda. Bem(ns): 1) Dois (02)
Refriadores Posteriores (AFTER-COLER),
modelo RP-300 PCM, com Motor 0,5 CV,
trifásico, 4po!os (completo), marca RCM,
novos, sem uso. Avaliação: R$ 3.500,00,
em 23/06/99, cujo valor será corrigido
monetariamente até a data do(a) leilão/
praça, seguindo o mesmo rumo dado ao

débito cobrado. Ônus: Não há. Recursos ou

pendências: Não há. Salienta-se que, em

primeiro leilão/praça, o valor do lanço não

poderá ser inferior a avaliação efetuada,
sendo que, não ocorrendo a venda neste(a),
será levado à segunda oportunidade, onde
haverá a alienação a quem mais ofertar (art.
686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s)
o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s)
ciente(s), por meio do presente, da realização
da hasta pública acima descrita. E, para que
chegue aci conhecimento de todos, partes e

terceiros, eu, Sérgio Alberto Martins, o

digitei, e eu,' Sérgio Alberto Martins,
Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 20 de
Janeiro de 2000.

.

Márcio Renê F.locha
Juiz de Direito

VILSON
co R R E T O R D E I MÓ V E I S

CRE.CI 4936

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
VENDE

Fone 371·2357
* Ref. 135 - Chico de
Paulo - Casa de Madeira,
com 120m', 3 quartos;
sala. cozinha, banheiro.
garagem, terreno com
581 m' - próximo Posto
Marcolla - R$ 40.000.00

CASAS

* Ref. 110' Vila L..enzi
casa em alvenaria com
190m' 3 quartos, 2
banheiros, churrasqueira,
garagem pl 3 carros, etc.
Terreno com 420m' etc. - R$
65.000,00 - Rua Marcelo
Barbi, 47

* Ref. 112 - Casa Vila Nova - casa

-madeira, com 100m' - galpão com
180m' - terreno com 1.1 13m' - Rua
25 de julho. 1971 - R$ 110.000;00

, 110 - VILA LENZI - alvenaria com 190m2, 3 quartos, rua M,arcelo Barbi, 47 R$ 65.000,00
, 139 - RAU - alvenaria com 72m2, + 2 quitinetes, rua João Cruz e Souza R$ 30.000,00
, 143 - RIO CERRO - Alv. 90m2, 3 quartos. terreno 945m2 R$ 23.000,00
, 147 - FIGU�IRA - Alv. 76m2- 3 quartos, ruaAvelino F. de Borba ..

· R$ 17.000,00
, 148 - BARRA - Alv. 115m2 - 1 suíte, 2 quartos, lat. Bertha Weege R$ 45.000,00

TERRENOS
.

, 215 - TRÊ,S RIOS 'com 420m2 (15)<28).' rua Pref. José Bauer , R$ 10.000,00
, 219 - BARRA - com 305m2 (13x23,5) lat. BerthaWeege : R$ 13.000,00
• 224 - AMIZADE - Terrenocom 450m215x30 - Rua Rolf A.Baliock, Lot. Versailles : R$14.000,00
, 228 � FIGUEIRA - Terreno corn-õooms, Rua José Theodoro Ribeiro R$ 18.000,.00
, 230 - VILA RAU - com 450m2 (15x30) rua Anna Muller Enke R$ 13.000,00

CHÁCARAS
, 303 - RIO DA LUZ - cl 27._480m2 casa água nascente, lagoa R$ 27.000,00
305. - CORUPA - c/75.000,00m2 água, pinus é banana R$ 16.000,00

, 309 - SCHROEDER - cl 37.500m2 - água nascente R$ 1,7.000,00
, 312 - GARIBALDI- c/25.0000n2- semi plana, 2 galpões, lagoa : R$ 35.000,00

"

313 - BR-280 - cl 65.000,00m2 água nascente R$ 22.000,00

LOCAÇÃO
, FIGUEIRA - 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 230,00
, FIGUEIRA - kitinete 1 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 180,00
, FIGUEIRA - 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, ravandería, garagem R$ 300,00'
., SÃO LUIS - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 180,00
, RIB. CAVALO - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem ,

R$ 150,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ReI 016 • AMIZADE· 13.000m2 na Rua Roberto
Ziemarm- R$ 150.0eO
ReI 090 , AMIZADE· 378m2 na Rua Roberto
Ziemann • R$ 15.000

.

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

Ref 087 - CENTRO - Casa Alvenaria com ReI 077 • NOVA BRASILlA • 392m2, na Rl,la
180m2, terreno 774m2, na Rua Julio T.e. Mello ReI 113 • VILA NOVA. Apto com 68m2, 2 José Emmendorfer· R$ 25.000
. R$ 150.000 quartos no Resld.Jardim das Mercedes, Rua Re" 004. RIO CERRO. 1187m2 na F,lua

25 de Julho, entrega abril/2000· R$ 6.500 + Pe.Aluisio Boening • R$10.500
linane.

TERRENO PRÓX.
COND. AZALÉIAS

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

Frutuoso nº 909 (próx. Angeloni). R$
.

50.000,00 com possibilidade de

financ. Contato pelo telefone 371-9090

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

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

APARTAMENTO 501

VENOf;-SE

APARTAMENTO COM 306,71m2
e Suíte Master c/ banheira de hidrornosscqern
e Dois Quartos
,e BVVC Social
e Sala Estar/Jantar
e Lavabo
e Sacada com Churrasqueira
• Cozinha
• BWC de serviço
• Dependência de empregada .

e Lavanderia
• Duas Vagas de garagens
• box para biciçletas e armários individuais na

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de com.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/s,eca
• Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque '

Circuito interno deN com córnorono
portaria

e Iluminação de hall social e garagem com

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

•
. Acebornentos

ínternos por conta
do cliente.

Val'or R$ 125.000,00
negociável (forma de pagamento

em até 7 parcelas)

VENDAS:

Apartamentos

Oxx47-371-8814.PRO
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO R.EPlTÁClOPESSOA,421-SALA103-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

Casas

ReI 072· VIEIRAS· Casa Mista com 120m2,
terreno 16.850m2, na Rua Manoel F.da Costa
. R$ 35.000

ReI 048 • CENTÀO • Casa de Alvenaria com'

1'12m2, terreno de 558m2, na Rua Guilherme
Weege· R$115.000Imó'Ilei.s

Certeza de BonsNegócios!
Creci 2066-J

370-7798
9975-1827
Rua 25 de Jutho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul,:, SC
Ref 114 - Vila Nova· Terreno de esquina Àel 073 • NEREU RAMOS· Ponto Comercial

Horne-page: com 809m2, com casa rnedetra 96m2 na Rua próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua

www.premierimoveis.corn.br
.

I 25 Julho-R$ 120.000 Luiz Sarti - R$ 40.000

Terrenos a uma quadra da Praia

Grande, São Francisco. Valor
R$ 4.000,00, pagamento facilitado.

Tratarpelo telefone 275-3708

. Apartamento na Praia Grande,
frente para o mar, com piscina no
Jardim. Diária apartirde R$ 12,00.
Tratar275-3708 ou 991-9829

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE

NECESSITADOS SEGUINTES
PROFISSIONAIS

. ALMOXARIFE

- VENDEDOR DE CONFECÇÃO (EXPERIÊNCIA - 2° GRAU)

- ESTOFADOR

- CORTADOR TECIDO (PARA ESTOFADOS)

- CONTADOR EM GERAL (3° GRAU)

- SERVIÇOS GERAIS Cl" GRAU - CARGA/DESCARGA DA

CAMINHÕES)
- ENGENHEIRO MECÃNICO (3° GRAU)

- AUXILIAR DE PESSOAL

- ENGENHEIRO QUÍMICO E/OU AUMENTOS
,

,

- VENDEDOR DE IMOVEIS

- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PARA GUARAMIRIM - 2° GRAU)

- MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
- MOTORISTA DE VAN (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E)

- VENDEDOR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃd
- VENDEDOR DE ELETRODOMÉSTICOS

- REPRESENTANTE COMERCIAL (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO)
- SOLDADOR Cl" GRAU)

Rua Jorge C'ze.rmfewfcz , 1245 - Fupdos

C'x; Postal 200 - 89.255-000

Fo�e (<<;lXX)47 371-4311

FAX (9XX)47 372-1091

humana@humana_com_br

wW'w_humana_com_br

Terrenos

Ret 110· RIO DA LUZ· 480m2 próx. à Ceval
- R$ 4.500 + tinane.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMPRESA'RIO!
VOCÊ JÁ SE FIUOU AO
DISK INFORMAÇÕES?

�
...._�,_.__�
SOCIEDADE
EDUCACIONAL
DI SANTA CATARINA

SOCIESC

CURSO

ADMINISTRADOR INDUSTRIAL
EM JARJ\GUÁ D,O SUL

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

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

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

torno garantido. A publicidade recomendada paraos tem-

pos de hoje.
"

A SOCIESC oferece o curso Administrador Indústrial - destinado aos

profissionais que atuam na coordenação de equipes de trabalho, nos diversos
níveis organizacionais e a pessoas em preparação para assumir cargos de chefia.

,
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS

* Divulqação em todo'Brasil via internet e em todo estado através
do fone 900-3600 todos os dias ínciusíve.sãbados.oommqos 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

- Com ênfase nas terminologias, sistemas, métodos e técnicas usadas na

Administração e gestão de recursos; Desenvolver as habilidades humanas: a

empatia, percepção e as relações interpessoais: Desenvolver nas chefias

c?nhecimentos que lhes permitam melhor administrar seu tempo, conflitos e

resolver problemas.

o curso terá duração de 600 h/a, dividido em 20 módulos - incluindo disciplinas
nas áreas de: Administração, Produção e Comportamental, entre outras.

f

Local das Aulas: Colégio Divina Providência - Jaraguá do Sul
,

MAIORES INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: FALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

SOCIESC - Capacitação Empresarial
Através do telefone 0**47 461-0161

FORRO 'DE' PVC TEM NOME!"

PRODUTOS RI,NO
PORTA SANmNADA • CANAlmS • GtVISORIAS • Pmls INDUSTRIAIS • FtCHADURAS

FÁBRICA � LIGAÇÃO G:RATUITA

0800�47-2628
I:rAPEMA-SCRINO INDUSTRIAL LTDA.

VENDAS: Jaraguá dó Sul e Região - Fone: (0**47) /371-8602
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIC\ DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 41 DE MARÇO DE 2000...... � so_······· , U·· '

-

.

AMBIENCE
COZINHAS

• COZlI'flfAS PLAffE'JADAS
• ÁREAs DI:; SI:;RVIÇO

II '�:JBERTIN}tERRªeÂRÀ'�ok�i�Y�4ªt
• Estribos Dobrados· Vigas e Colunas Soldadas

• Telas Soldadas· Arames Recozidos· Kit para Sapatas
• Espaçadores • Pregos polidos e galvanizados
• Ferros CA 50/CA 60 barras retas com 12 metros

Venda e Manutenção de
Portões Eletrônicos, vídeo porteiró,

alar�es sem fio e interfones

Ll Instaladora Hidráulica
-II •• �L,'_ - ._.._u-. -..

Disk Conserto - sos 24 horas

9973-5375'/ 9,975-2426

COMERCIAL

PIERMANN
MAl DE CONSTRUÇAO

•••

Móveis
Acessorios

.

! 'Produtos

Os toldos, além de protegerem do chuva e do exposição.oo sol, dão um colorido especial a Icchcdo do seu comércio, l'

residêncic, área do piscina e churrasqueira. , :
Para conservação é necessário uma limpeza com detergente neutro uma vez 00 mês e não deixar acumular resíduos J

sobre o lona que poderá danificar-se ao longo do prazo. O' toldo rnois indicado poro proteger do color é o Sunset do
Night-Oay que é uma lona colorido por fora e do lado interno é branco.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
Centro deA tividades de Jaraguá do Sul

Através do SESI - Jaraguá do Sul, sua empresa e você, dispõe dos

seguintes serviços e produtos:
.

mLJ> Avaliação Ambiental

m$ PPRA

m� Medicina do Trabalho - PSMSO

Audiometria

m$ Cursos:" CIPA, Primeiros Socorros, Mapa de
Riscos Ambientais

me> . Educação e prevenção para a saúde

im==> Fisioterapia

m* Odontologia

m. Farmácia

me> Jardim de Infância e Pré-Escola

me> Programa de Educação de Jovens e Adultos

mC> Atividades Esportivas, Lazer (Es'cola de Música)

mcy Serviço de Alimentação

m. Auditório
I

Contato: (47) 370-7899
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

Rua Walter Marquárdt, 835 - Barra do Rio Molha - �9259-700 - Jaraguá do Sul - se

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO.
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO D� SANTACATARINA

.�" .Ó;Ó; ;..
� ��

SESC - 'aaraguá do SUl>�presenta:

Tema:
21h - SORTEIO
Neste dia aconte

Orientações Psic
ação, Jogos de Mesa,

Dia 11 de març
As 16 horas have retorno ao SESC, com

o dia 18/03/2000.

Dia 25_de março _ (Sábado)'...;rOIt!)lFi,S DE",T
lnscrições e InformaçõesSESC,
Dia 29 de março (4" feira)'- SAÚD'
Acontece das 10 às 22 horas, no Shopping .reit to _ DIA DA SAÚDE, com exames de diabete,
glicemia. verificação de pressão arterial, cuidados com o visual entre outras atividades relacionadas a saúde. Às 19h30
aContece no auditório do Shopping Center Breithaupt Palestra sobre qualidade de vida. Apresentação: Carlos Henrique
Alves Miranda. '

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Járaguá do Sul i sç
Tel: 47 371 ..8930 - Tel/Fax 47 371-9177

SE FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL............
ISO 9001

�==-NOSSA MISsio
Promover a Educação Profissional e a cidadania; realizar

Assessoria Técnica e Tecnológico" disseminar informação na
regiõo contribuindo para o fortalecimento dd indústria e o

desenvolvimento das organizações.

INíCIO MARÇO/2000
6l CAD - Confecção

6l Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura Industrial'

6l Eletricista Instalador Eletroeretrônico

6l Soldagem Industrial

6l MOPE - Treinamento específico para condutores de veículos

rodoviários - Transportadores de produtos perigosos.

SENAI- CET Jaraguá do Sul
,Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha

CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47...370-7722
E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

ADMINISTRAÇÃO
+Vendas no Varejo
+Gerência e supervisão em Vendas'

-Administração em Compras
-Secretáría com Idiomas e Informática',

.

,

INFORMÃT'ICA
+Usuário de Micro em Windows - 72h

-Usuário de Micro em Windows

com Power Point - 60h

-Manutençäo de Microcomputador
+ Profissional em Manutenção de

Micro - 100h

+Navegando na Internet

-Noçöes de Informática Básica

(3ª idade)
+1nternet 3ª idade

-Serviços Administrativ.os com

Informática

IDIOMAS

-Inqlês I

-Business Enqlish
-Espanhol l

-Espanhol lll

-Espanhol Avançado Conversación

SAÚDE
+Atendente de Consultório
Dentário

+Auxiliar de Enfermagem

T';CNJCO EM VENDAS E

REPRJi,$ENTAÇAo COMERCIAI.;
TÉCNICO.J;M;.

CONTABILIDADE

:_ Carga lBIel'iária: 900 horas
,. ,,>,

ReqLlisito�:. 2º grau completo
Carga Horária: ·900 �or-Q;s
Requisitos: 2º gràl:t 13�rnpleto

'

��;:'.'

.
Av. Mal. Deodoro da 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 
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·A·LUGUEL

DETRAjES
FONE: 371-3349

RUA EXP.·ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PQOCLi\Mi\8 OE Ci\8i\MENTO
MargotAdéÍia Grubba Lehmann,Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram/neste Cartório exíbindo
seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguin�es:

EDITAL n° 22.614 de 23-02-2000
FRAINER EDSON FERNANDES DEOLIVEIRA E NELSI JORDAN

Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife, natural de Tubarão, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Manoel Francisco da Costa, João Pessoa, nesta cidade, filho
de Edson de Oliveira e Marina Fernandes.

- Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Maripá, Paraná, domiciliada e

residente na.RuaParaná, 431, Schroeder, neste Estado, filha de Leopoldo Jordan
e Anesia Utech Jordan.

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.

PrefeituraMunicipal de Massaranduba

Atividades (1999)
Realizações do Departamento Municipal de Cultura, Turismo e Tributação'

Diretor � vitalino Voelz

Foram realizadas no período de 16 a 25 de abril, a 7a Festa Catarinense do Arroz (Fecarroz) e 4a

Exposição Feira Estadual de Banana. Os bailes com escolha darainh� aconteceram em duas etapas. Em
nível municipal, no dia 6 de fevereiro, send6 coroada Juliana Ribeiro, e em nível estadual, no dia lOde

abril, sendo coroada Isabel Leithold.
A programação foi considerada a mais completa do Sul do País, sendo muito elogiada pelo público

que compareceu aos dez dias de festejos. Paralelamente aconteceram diversos outros eventos, como a

1 a Festa Catarinense do Peixe de Água Doce, 3a Schützen und Volks Fest, 20 Rodeio Country Peão

Boiadeiro de Massaranduba (nos dias 21, 23, 24 e 25 de abril), 30 Concurso de Tomadores de Chopp
em Metro - masculino e feminino, ]" Gincana Catarinense de Pesca em Rio, 10 Torneio de Captura de

Peixe a Unha, 9" Encontr� de Mulheres do Meio Rural, 2a Fecarroz Terceira Idade, 2a Mini Fecarroz

(eventC:infantil), 5n Seminário Catarinense do Arroz, 10 Seminário Catarinense do Peixe de Água Doce
e do Turismo Rural.

Outros atrativos diversos foram oferecidos ao público visitante, como bailões, shows, desfile do

Bierwagen; Desfile Oficial da Fecarroz, considerado o maior já realizado, com a participação de mais
de mil pessoas; Desfile da Implantação dó Mai-Baum, dernonstrações de aviação agrícola, vôos
panorâmicos de helicóptero, promoção com sorteio de três automóveis e duas motocicletas através da
Loteria Federal no dia 24 de abril e sorteio ao vivo no dia 25, de um automóvel e de um computador.
Houve ainda a escolha da Rainha do Tiro, sendo coroada Jaqueline Voelz. Além disso, 59 estandes
internos e 55 estandes externos foram colocados à disposição dos empresários, durante a realização da

Expofeira de Máquinas e Equi.pamentos da Agroindústria (outro evento da Fecarroz). Na-gastronomia
.

foram oferecidos pratos a base de marreco, eisbein, kassler, pratos de arroz, peixe e banana e buffet.·
OMunicípio de Massaranduba participou, através do Departamento Municipal de Cultura e Turismo,

das oficinas I e II do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, na Univali (Universidade do
Vale de Itajaí), Campus II, em Balneário Carnboriú, conforme exigência da Embratur para a legalização
e participação do Município perante este órgão.

Assinado contrato com aUnivali para a elaboração do PlanoMunicipal de Desenvolvimento Turístico.
Criado atraV"és da Lei No 698/99 o Conselho Municipal de-Turismo, conforme exigência da Embratur.

Participação na 1 a FIMC (Feira de Integração dos Municípios Catarinenses) de 3 a 7 de novembro,
em Florianópolis, onde foi mostrada a potencialidade da Capital Catarinense do Arroz.

Assinado contrato de cobrança �letrônica entre a PrefeituraMunicipal de Massaranduba e banco do

Estado de Santa Catarinapara a cobrança do IPTU e Alvará de Licença.
I

EDITAL
ILTON HOFFMANN, TabeliãoDesignado da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a tedes quanto este edital, virem que se acham neste
Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Ailton Demarchi - R. Oscar Schneider, Fundos - Nesta;
BJM Transportes Ltda. - Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1520-
Nesta;
Blue Bird Ind. e Com. de Malhas Ltda. - Rua João Januário Ayroso,

· 3134 - Nesta;
Cerâmica Krutzsch Ltda. - Estrada Itapocu Hansa, sin° - Três Rios
- Nesta;

.

Claudete Maria da Costa ME - R. Roberto Ziemann, 939 - Nesta;
Claudinei Borba - R. Uruguai, 134 - Nesta;
Comercial J.C.R. - Rua 692, n° 100 - Nesta;
Debora Philippi Matos - Rua José Francisco Laúrindo, 677 �

Nesta;
Donald Duwe - R. 03 de Outubro, 11 � Schroeder;
Duilio Estevano - R. Professor Antonio E. Ayroso, 461 - Nesta;

I

Edernir Hornburg - Estrada Rio Cerro II, sin°. - Nesta;
Elisabeth da Costa Coelho ou Balduino Coelho - Rua José Vicente
sin° - AIC Bar do Coelho - Nesta;
Emme Ind. e Com. de Concreto Ltda. - Rua Joinville, 4295 -

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

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

Nesta;
.

Lanch. Pastelaria Antonio S. Ltda. - R. Exp. Gumerc. Silva, 44 -

Sala 04 - Nesta;
Laurivaldo AraujoMachado - BR-280, Km 130 - ÁguaVerde-Nesta;
LeilaRegina Gonçalves - Rua Hermann Schulz, 169, ap. 302 -.,.-Nesta;
Lucimaq Confecções Ltda. ME - R. Adolfo Fitter, ,100 - Nesta;
Lucimaq Confecções Ltda. NiE - R. Adolfo Fitter, 100 - Nesta;
Luiz Cidemar Goulart - Rua Procópio Gomes de Oliveira, 290-
Nesta;
Marcos Leoni Buttkarner - Rua Lot. Jarita, sin° - Nesta;
Miguel Mauro Rodrigues ME - RuaDom Pio, 646 - Nesta;
Norte Distribuidora Ltda. - Exp. Antonio Ferreira, 798 - Nesta;
Pedro Carvalho - Rua BR-280 - Lot. Schiochet P.06 - Nesta;
Pedro Urbanski - Rua Wolfgang Weege sin° - Nesta;
RenovaInd. de Bebidas Ltda. � R. Leodato Ribeiro; 81 cxp. 27-

Schroeder;·

Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder;
Sandro Felix - R. Mal. Deodoro da Fonseca, sin° - Nesta;
Sergio Ricardo Martins de Freitas - Rua Walderniro Mazurechen,

ap 13 - Centro - Nesta;
SupermercadoMyata Ltda. - Av. CeI. Vidal Ramos, 1161 - Nesta;

Supermercado Ltda. - Av. Vidal Ramos, 11�1 - Nesta;
TJ. Montagem Industriais Ltda.- Rua Erwino Menegotti, 944 -

Nesta;
I

T.J. Montagem Industriais Ltda.- Rua Erwino Menegotti, 944 -

Nesta;
TJ. Montagem Industriais Ltda.- Rua Erwino Menegotti, 944-
Nesta;
TJ. Montagem Industriais Ltda.- Rua Erwino Menegotti, 944 =:
Nesta;

· E, como Os ditos devedores não foram encontrados ou sé

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente Edital, para que os mesmos- compareçam neste

Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz,

sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei,
etc.

Jaraguá do Sul, 1 de março de 2000.

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

----�--�----�--�
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Em princípio soa contraditório uma

cidade com formação européia investir
em Carnaval de rua. Mas a História

de Jaraguá do Sul esconde uma porção
de negros, que se instalou' na colônia

recém fundada de Emílio Carlos

Jourdan. Deixado de lado o aspecto

publicizado e prostituído da maior festa
brasileira, a população jaraguaense tem
alguma raiz africana que justifica o

entusiasmo dos folguedos populares.
Três dos quatro blocos que desfilam

têm formação nos bairros Nova

Brasíl ia e Vi Ia Lenzi, não por
coincidência, a região onde os negros
se instalaram depois da falência dos

empreendimentos de Jourdan. O mais

tradicional de todos, o bloco do

Manequinha, é também o mais
conhecido. Ele próprio uma figura
folclórica, o negro de cabelos brancos

e olhos azuis Manoel Rosa, aos 79

anos, junta os restos de energia pra
levar o bloco Bumba-meu-boi para a

avenida, tradição que cumpre há mais

de 50 anos, quando começou os

folguedos do Boi-de-mamão, no Morro
da Boa Vista. Pandeiro: ensaiando para o desfile, Manequinha (D) puxa o samba adaptadopor elepara o Bloco Bumba-meu-boi
Da carcaça debilitada de sambista

que encantava mocinhas cantando

R' 1-<\' ,

l
.

��I:I��sa�o:i;�u��I:'e�t����::a;I��ma�� esistenaa ponu 'arsete meses Manequinha perdeu Çl r
mulher e um filho e, desanimado,
recorda a premissa que manteve na

vida: "O mundo foi feito pra gente se

divertir e cuidar da família". Guerreiro,
Manoel Rosa vai desfi lar com o

pandeiro em punho, puxando o samba

enredo. "Vou sair com o Manequinha,
seja onde Deus quiser, tem mulher que
sai de homem, tem homem vestido de

mulher", diz o refrão da música

adaptada. Com cerca de 70 pessoas,
o grupo se ,dá ao luxo de contar com

bateria de 25 ritrnistas.
Os blocos têm em comum estrutura

familiar, que reúne amigos e simpa
tizantes do Carnaval. As fantasias são

confeccionadas pelas costureiras de
casa e a conta, pendurada. "Só vamos

receber o dinheiro da secretaria depois
do Carnaval", lamenta Edir Madeus

Travassos, fundadora do Grupo Samba'
no pé. Ela diz que não dá pra fazer
muito com a verba de R$ 1,5 mil, mas
o grupo se vira como pode. A anima

ção do desfile do bloco será feita com

som mecânico.
A festa é modesta, não tem carros

alegóricos, nem plumas e paetês, por
isso Manequinha faz um apelo. "Que
ninguém censure o fracasso porque
não temos dinheiro para fazeruma festa
muito bonita", lamenta, recordando-se
dos ternpos em que a escola de samba

que ele fundou, a Estrela Dalva, par
ticipava do Carnaval em São Fran
cisco do Sul.

Fotos: Edson Junkes/CP

Programação
Dia 4/3/2000 (Sábado) Preparando

os últimos

detalhes,

20h30 - Abertura do Carnaval com o

Bloco Filhos da Ilha, de São Francisco

do Sul;
Desfile dos blocos jaraguaenses;
Show ao vivo na Praça Ângelo Piazera
com a B�nda Art & Manha, de Jaraguá
do Sul.

costureiros

se

apressam

Dia 5/3/2000 (Domingo)
16 horas - Carnaval Infanti I na Praça
Ângelo Piazera;
19 horas - Show na Praça Ângelo Piazera
com o Grupo Coisa Boa, de Joinville.

na

conclusão
das

fantasias
que os

blocos

desfilam
hoje à

noite, na
avenida

Dia 7/3/2000 - (Terça-feira)
19 horas .: Show na Praça Ângelo Piazera

com a Banda Tom Natural, de Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BAEPENDI
O Carnaval no Baependi
promete ser o mais animado
da cidade. Hoje, a Banda
Evidence, de Curitiba, anima
a Noite do Azul e Branco, e

terça-feira acontece o Car
naval Infantil, a partir das 15
horas, com ingresso livre para
sócios e não sócios.

NOTRE -

A Boate Notre inova em ter
mos de Carnaval e pro-move,
hoje, a Noite dos Artistas,
com as presenças de Vavá,
da Banda Karametade, e

Mery Alexandre, da Es
colinha do Barulho. Terça-fei
ra, o encerramento do Car
naval na Notre vai ser uma
festa supercolorida.

CHOPP & CLUBE
No Chopp & Clube a testa de
Momo vai ser superembalada
com as bandas Verão e

Transamérica, Mak Som e

ainda o Grupo Portal Gaúcho.
A animação será também nas

duas pistas do Vitória. O

promoter Orácio Schopping
promete muita animação e

novidades pra galera.

COLUMBIA
Na Columbia, em Schroeder,
a alegre rapaziada da Studio
FM vai 'comandar a festa, com
noitadas carnavalescas ines
quecíveis. A Banda Pura

Emoção vai animar o Car
naval..e os comunicadores da
Studio serão os responsá- .

veis pelas performances de

palco.

NARUA
O Carnaval de rua em nossa

cidade não tem empolgado os
foliões, em função do reduzido
número de blocos e a falta de
escolas de samba originárias
daqui da terrinha. Mesmo
assim, a Secel tenta uma

injeção de ânimo com apoio
aos quatro blocos que se

apresentarão na Rua Rei
naldo Rau, terça-feira, e traz,
ainda, uma escola de samba
de São Francisco do Sul,
para dar mais brilho à pro
moção.

.> O bancário
Eraldo Döring e

a esposa,
Denilda Maria,

emrecente
noitada black-tie,
no salão nobre

do Clube
Atlético

Beepenal

Celso Luiz Nagel
Sábado, 4 de março de 2000

Osmédicos Eriberlo
e Cleusa Meldau,
sempre simpáticos e
atenciosos, são
presenças de
destaque nos
nossos melhores
acontecimentos
sociais

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Casal Roberto e

Silvana Mannes

(Estofados
Mannes) estará
participando do
Carnaval na
"Cidade

Mara'(ilhosa ':
Eles desfilarão
em bloco especial
da Escola de
Samba Portela,
no Sambódromo

� floricultura
florisa

K (047) 371-8146
K (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

i: �;2'TIPOS DE CARNES (incluindo javali>

Servimos: Almoço - de 3@ a Domingo
Jantar - de 3Q a Sábado

DIVINA
O Colégio Divina Providência
lançou o Divina Virtual, um
CD-Rom- comemorativo aos
80 anos da presença das

J Irmãs da Divina Providência
na educação em Jaraguá do
Sul. O trabalho, que está à
disposição de toda a co

munidade, relata a, história
das irmãs, as obras da Pro
víncia Coração de Jesus e à
história do Colégio Divina
Providência. O CD é pioneiro
entre os colégios da cidade,
foi produzido pela PC Vision
e encontra-se à venda na

,secretaria do colégio por R$
6,00 para estudantes do

colégio e familiares, e R$
10,00 para a comunidade.

CARNAVAL DE JESUS
A Renovação Oarismática
Católica promove, hoje, o

Carnaval Cristão. Uma tarde
carnavalesca com todos os

ingredientes, para reunir pais
e filhos, no salão de testas da
Comunidade São Luiz Gon

zaga. Em algumas cidades do

País, o Carnaval Cristão já é
tradicional e reúne milhares
de jovens, muitos deles

acompanhados por seus

familiares.

SHOPPING I
O Shopping Center Brei

thaupt, em parceria com o

Sesi, programou, para o dia
19 de março, Lazer Ativo no

Shopping. A Rua Emílio Car
los Jourdan estará fechada,
das 14 às 18 horas, para re

ceber as famílias, com ati
vidades de lazer, desenho,
pinturas de rosto, peças tea

trais e videoquê. A Banda
Sesi fará sua apresentação e

o show ficará por conta da
Banda In Natura.

Técnologia a serviço
da saúde.

Próx. ao Clube Atlético Baependi
Fone/Fax: (47) 371-7646

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



pre ao
lun�s
iferente).
secamo abordam o

as e sugestões para se

nos vêem

como criancinhas",
reclamou Ricardo.'
Para Susana, o
Carnaval poderá
ser bom ou mau,

depende de como a

pessoa está

preparada para
brincá-lo e do que
está disposto a fazer.
Participaram também
do bate-papo
Bruna Bertoldi, 10,
Romero Maba, lO, e
Priscila Diretti, 12.

'k,',i��. y.

a de

ranhado
'rgio (violão
ao perca!

Mal. Deodoro da �BFonseca, 1452 5
e/Fax: 372.3306 � •
raguá do Sul· se �CAD.

Pista 1 - Max Som e Banda Verão

4 de março

BAEPEl\TDI
Baile Azul e Branco - Banda Evidência

ingresso antecipado R$ 6,00 sócios e R$
10,00 não sócios. No local, sócios R$
8,00 e não sócios R$ 12,00. Ingressos na

secretaria do clube

NOTRE
A partirdas 23 horas, Noite dos Artistas,
com a presença do Vavá (Karametade) e'
Mery Alexandre (Escolinha do Barulho).

CHOPP&CLUB
Pista I - Max Som

Pista 2 - Portal Gaúcho
Pista 3 - Banda Verão Transamérica

LIDER CLUB SUNSHINE
Pista 'I - Garotos do Fandango
Pista 2 - Sunshine
Obs: quem participa no sábado ganha 3
convites para domingo, segunda e terça
feira. Início: 23 horas

OVERNIGHT
A partir das 23 horas Equipe Multi Som

SOCIEDADE RIO DA LUZ

(SALÃOBARG) ,

Jantar Dançante com a Banda Progresso
. R$ 6,00

5 de março
VITÓRIA
Das 19 às 23 horas

Transarnérica

Pista 2 Grupo Candeeiro

LIDER CLUB Sl1NSHINE
Pista I - Banda Capa de Revista
Pista 2 - Sunshine
Início: 19 horas

OVERNIGHT

Apartir das 19 horas, Noite das Amigas.

RIBEIRÃO LAGOA
Baile no Salão Ribeirão Lagoa.
A partir das i 9 horas com Grupo Corpo
eAlma.

6 de março
LIDER CLUB SUNSHINE
Pista I - Banda Milênio

Pista 2 - Sunshine

7 de março
BAEPEl\TDI
Carnavalinfantil
Início 15 horas.
Entrada franca

CHOPP & CLUB
Pista I - Encerramento de
Carnaval com 6 horas de duração
Início 23 horas
Pista 2 - Banda Verão Transamérica
Pista 3 - Boate

LIDER CLUBE, E SUNSHINE
.

Pista I - Dany Roby e Banda
Pista 2- Sunshine
Obs: a partir deste final de semana,

estacionamento totalmente cercado,
iluminado e cl segurança. Gratuito.

""'"

JARAGUÁ DO SUL
eine 1: Stuart' Little (livre)

Horários: 14h, 15h45, 17h30 e 21h
eine 2: À espera deum milagre (14 anos)

Horário: 13h30, 17h e 20h30
eine 3: Stygmata (14 anos).

Horários: 13h40, 15h40, 17h40 e 19h40
O talentoso Ripley (14 anos)

Horário: 21h45

BLUMENAU
C.N.e. eine Neumarkt 1: Stuart Little (livre)

Horários: 14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21h
C.N.e. eine Neumarkt 2: À espera de um milagre (14 anos)

Horários: 14h15, 17h45 e 21h15
C.H.e. eine Neumarkt 3: Beleza americana (18 anos)

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30
C.N.e. eine Neumarkt 4: A praia (18 anos)

Horários: 14h, 16h30
O colecionador de ossos (14 anos)

Horários: 19h e 21h30
.

C.N.e. eine Neumarkt 5: O informante (14 anos)
Horários: 18h e 21h

O talentoso Ripley (14 anos)
Horário: 15h

CNe. eine Neumarkt 6: Regras-da vida (14 anos)
Horários: 13h30, 16h, 18 e 21h

JOINVILLE
eine Mueller 1: Beleza americana

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30
eine Mueller 2: A praia

Horários: 14h15, 16h45, 19h45, 21h45
eine Mueller 3: O talentoso Ripley

Horários: 14h30, 17h, 19h30 e 21 h30

Sábado e domingo 19h20 e 21h50
Stuart Little

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saúde atrasa divulgação de
campanha para o Carnaval

Edson Junkes/CP

Ministério da
Saúde demorou
a repassar
o material

Aids (Doenças Sexualmente

Transmissíveis), localizada no

Posto de Saúde da Reinoldo Rau,
aguardava o repasse da cam

panha, pela 17" Regional de

Saúde, que depende da liberação
pela secretaria estadual. O

Estado, por sua vez, recebe a

campanha do Ministério da

Saúde, a quem se atribui a

responsabilidade pelo atraso.

A coordenadora do pro
grama DST/Aids em Jaraguá do

Sul, Maris Maertmer, reco

nhece que, sem suporte, a

campanha de prevenção torna

se insuficiente. "Precisamos
contar com a eficácia das

campanhas realizadas durante o

ano e com a veiculação de

propagandas em rádios e

tevês", diz. O atraso na dis

tribuição do material acontece

justo no ano em que a Prefeitura
incentiva os festejos de Car

naval, com desfile de blocos e

shows" na praça.

Apesar do atropelo, Maris

acredita que haverá tempo
suficiente para organizar a

distribuição do material recém

recebido, leques de papel e

folders com camisinhas, nas

festas e bailes carnavalescos. O

principal alvo na região são os

clubes que realizam os festejos
tradicionais. (LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul - Somente
na quinta-feira a 17" Regional de
Saúde recebeu o material que
compõe a campanha de pre
venção de doenças sexualmente

transmissíveis, elaborada pelo
Ministério da Saúde para o

período do Carnaval. A secretária

municipal de Saúde, Nanci

Zimmermann, diz que os mu

nicípios desconheciam a temática
e o material utilizado este ano

para conscientização da popu
lação.

A secretária esteve reunida
com os secretários municipais de
Saúde em Florianópolis, na

semana passada, quando a

secretaria estadual reiterou a

promessa de distribuir o material
esta semana. A divisão DST/

Maristprevenção é necessária

SOCIAIS

KLEBERMEURER
Aniversaria amanhã (5). Quem o

parabeniza é sua namorada, Glaucia
Ramos, os xerifes e todos os seus

amigos

IRACEMA MOREIRAWAIDNER
Transcorreu dia 3 de março mais

um aniversário de d. Iracema,
aplaudida pelo esposo efilhos com

votos de muitas felicidades

�n CP · .. · · · · .. · .. · ·· ·
.

U�©JlJ�� . .

Calendário'
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico distribuíram esta sérnana os primeiros
exemplares da 3a edição da Agenda de Eventos de Jaraguá do Sul,
com 132 eventos culturais e esportivos do ano. O material é
distribuído à imprensa e às entidades que forneceram informações.
Os demais interessados podem consultá-la através da Internet
(jaraguadosul.corn.br/prefeitura) e na Divisão de Turismo, portando
disquete para realização de cópia. A agenda não é definitiva. Outras
promoções podem ser incluídas. .

Imprevistos
A Secretaria de Planejamento trabalha na execução de novo projeto
de ponte ligando ao Parque Malwee. O prefeito rescindiu o contrato

com a Construtora SogeI, vencedora da licitação da obra porque as

condições geológicas do local exigiriam acréscimo de R$ ISO mil
aos R$ 260 mil orçados inicialmente. O traçado para construção da

ponte será modificado, com abertura de nova licitação.

Alunos carentes

A Secretaria de Educação absorveu outros 20 adolescentes no

programa de bolsas de auxílio. Os jovens, selecionados conforme
critério de carência familiar, são utilizados em atividades auxiliares,
com orientações para iniciação no mercado de trabalho. A bolsa
tem valor de R$ 106,00, para auxiliar o estudante na conclusão dos

estudos. Para manter o benefício, ele precisa provar bom

desempenho escolar. A Prefeitura tem 160 jovens nesse programa.

Formação artística
A Scar (Sociedade Cultura Artística) abriu inscrições para a Oficina
Básica de Teatro, ministrada pela professora e integrante do Grupo
Adulto de Teatro Sandra 'Baron. Com início em março, o curso

e((i�e idade míni�a de 10 anos e :acontece às quintas-feiras, .das
15h30 às 17h30, ou das 18h30 às 20h30. Informações pelo telefone
275-2477.

Homenagem
. r

O Departamento da Mulher do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário comemora o Dia Internacional da Mulher (8
de março) no dia II, a partir das 14h30, na .sede da entidade. A

coordenação promete surpresas, além de apresentações de teatro,

dança e poesias. O evento é extensivo às associadas e comunidade,
bastando confirmar presença até o dia 7 de março pelo telefone
371-2322. I

Renovação
.

O Núcleo do Jovem Empresário da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguä do Sul) elegeu Dieter Jansen novo presidente.
Ele toma posse jUI1tO com a nova presidência da Acijs, no dia 16.

Fórum
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente �e
Jaraguá do Sulconvoca as ONGs doMunicípio para o Fórum própfl.o
para escolha dos conselheiros das organizações não-governamentalS
legalmente constituídas. O encontro acontece no dia IS de marçO,
às 19 horas, no Parque Municipal de Eventos.

Toda linha de louça. !ianit:ária!i
NascomprasacimadeR$150.00

rparat:iJ rOrianl!] Icont:empo.r.arYlC"iv-:,-IIiJLLoga!ia L Ideal , ,Herwy
,

'

,

Cellt:e

[De "iI��c�arraral
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Cresce a população de rua em Jaraguá do Sul
Voluntários
auxiliam com

doaçãode
roupas e comida

Jaraguá doS!ll- o número

erescente da chamada população,
de rua preocupa voluntários que
trabalham com mendigos, de

pendentes químicos e membr.os
de famílias desajustadas. Pelos
dados da Secretaria da Família,
nove pessoas viviam na rua até o

ano passado. Em janeiro deste ano

foram registrados 31 casos. O

Programa de Reinserção Social
da População de Rua, desen
volvido pela secretaria, alega que
este tipo de trabalho é muito lento,
exige abordagem gradativa da
assistência social.

Jaraguá do Sul não dispõe de

albergue pára atendimento dessa

população e nem pretende criá
lo. "Tememos que esse tipo de

prática gere ainda mais depen
dência", informa a secretária Íris
Barg Piazera. Para encaminhar
andarilhos que chegam à cidade,
a secretaria utiliza o abrigo pro
visório, no caso de mulheres e

crianças, ou entidade religiosa,
para os homens. A política social

impede a doação de passagens.
"Nós entramos em contato com

o serviço social do Município ou

com a família para que se

responsabilizem por essas

pessoas", completa Íris.
A 'maioria dos "mendigos"

jaraguaenses se abriga no chão
das antigás instalações da estação
ferroviária e sobrevive de doa

ções. Ex-cidadãos, perderam o

emprego ou foram expulsos pela
família por embriaguez. Impe
didos pela polícia de dormir sob
as marquises dos prédios, eles se

mudaram pará os fundos. "São

quase todos dependentes quími
cos, é preciso fazer um trabalho

para reabilitar essas pessoas e

J
devolver-lhes a dignidade", de
fende o voluntário Jaime Gene

roso, ex-drogado que trabalha,
pela causa.

O número de pessoas na esta

ção varia. "Às vezes têm cinco,
outros dias têm 15 dormindo aqui",
conta Valmir José França, há dois
meses alojado na estação. "Posso
trabalha;', eu faço jardim. Mas e�
nem tenho onde morar", suplica o

"hóspede da rua". Ele e os colegas
.sobrevivern da comida que os

restaurantes doam e compram
cachaça com os trocados que

conseguem. (LiSANDREA COSTA)

Opção: Jaime Ge�leroso acredita em centro de recuperação

Edson Junkes/CP

)

Abrigo: população de rua dorme no chão, nos fundas dos prédios da estação ferroviária

Voluntários buscam alternativas
Em conjunto com a Igreja

Assembléia de Deus, Jaime
Generoso desenvolveu projeto
para criação de uma casa de

recuperação. O prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tarnanini,
acreditou na idéia e doou
terreno para a construção do
centro. Desde então, Jaime

peregrina pela região em busca

de recursos para a construção
de um prédio. "Não queremos
dinheiro, não se deve dar dinhei

ro para estimular a mendicân
cia. Queremos construir a casa

e termos condições de mantê

Ia", garante.
A igreja encaminhou ofício a

várias empresas de Jaraguã do

Sul solicitando auxílio para a obra.
A filosofia dos voluntários é de

que se o poder público não in

veste em prevenção, gasta depois
em estrutura pública, quando
essas- pessoas adoecem, ou

contribui para a geração de

criminosos.
Com quatro anos de expe

riência no trabalho com a popu

lação de rua jaraguaense, Ge
neroso conta com o auxílio de

alguns restaurantes do Centro e

pessoas da comunidade que
doam roupas e cobertas, ','Não
vamos obrigar 'ninguém a ir para
o centro, mas acreditamos que
as pessoas não vivem nessa vida

por opção", defende. (LC)

Expectativa: Valmir França (à esquerda) quer melhorar de vida

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Revista da Ferj será lançada
no dia 16 de março

Está previsto para o dia
.

16 de março, às 20 horas,
no auditório do Centro de
Ensino Superior de

Jaraguá do Sul- Ferj, o
lançamento da Revista

Saberes, uma publicação
quadrimestral que tem por
objetivo colocar em evi

dência a produção aca

dêmica da instituição e de

professcres de ou trás.
instituições de ensino que
queiram contribuir com

seus trabalhos ..
A revista servirá para

divulgar o conhecimento·

produzido nos diversos
cursos.

Segundo seu editor, o

veículo será ao mesmo

tempo científico e res

peitável, com um perfil
arrojado, estimulando a

leitura, Ela será dividida em
duas seções: Saberes e

Fazeres. A seção Saberes
vai abordar um tema a ser

desenvolvido por con

sultores convidados. Já a

seção Fazeres mostrará
como o mesmo tema foi
desenvolvido na academia,
envolvendo professores e

alunes em atividades de

pesquisa, acontecidas du
rante o período.

Saberes será coordena
da pelo professor Demer
vaiMafra, tendo o professor
Álvaro Luiz Aguiar como
editor.

Aulas inaugurais dos cursos deMestrado em
Ciência Jurídica e de Direito acontecem na

próxima sexta-feira
o. CESJS (Centro de

Ensino Superior dc Jaraguá
do Sul) programou para a

próxima sexta-feira, dia 10,'
a partir das 19 horas, no
auditório do CESJS, as

aulas inaugurais conjuntas
dos cursos de Graduação
em Direito e Mestrado em

Ciência Jurídica.
A aula inaugural do cur

so de Mestrado em Ciência

Jurídica, realizada através
do convênio FerjlUnivali,
será proferida pelo presi
dente da Comissão de En
sino Jurídico do Conselho
Federal da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil);
advogadoAdilsonGUrgel de
Castro. O tema da aula será
"A OAB e a qualidade nos

cursos jurídicos".
O professor-doutor

Cesar Luiz Pasold, presi
dente daComissão de Edu

cação Superior do Conse
lho Estadual de Educação
de Santa Catarina e coor

denador do curso de Mes

trado em Ciência Jurídica
da Univali, .irä proferir a

aula inaugural do curso de

Direito com o tema "O
ensino jurídico: da gradua
ção à pós-graduação",

r--------------------,

DCElança
Jogos Intercursos
Com o objetivo de resgatar o espírito esportivo

e promover a integração entre os acadêmicos, o
DCE - Diretório Central dos Estudantes - do
CESJS (Centro de Ensino Superior de Jaraguá do

Sul), abrirá as inscrições par a os Jogos
Intercursos, iniciativa que pretende reunir os

acadêmicos do CESJS nas modalidades de Vôlei

(masculino e feminino), Futebol Suíço e Futebol
de Areia.

I. As inscrições custam R$ 1,00 por atleta e
I poderão ser feitas na sede do DCE no final do

: bloco D, a partir do dia '13 de março. Maiores

I informações podem ser obtidas através do

I telefone 371-0983, ramal 24l.
L _

I

Ferj participa da sinalização
viária de Jaraguá dó Sul

A Prefeitura de Jaraguá do Sul irá instalar no primeiro
semestre cerca de 168 placas de sinalização em diversos
bairros da cidade. E a Ferj irá constar em algumas
placas, que orientarão os motoristas e pedestres quanto.
a localização dos principais pontos referenciais da
cidade.

R Programa 9ç!,�ducaçrão
; % I

Permanente

Continuam abertas as inscrições para os cursos

do Programa de Educação Permanente do Centro

de Ensino Superior de.Jaraguá do Sul/Ferj. Q

n e>bjetivo do progra1;lla.' q,mover ações Fq'�;é,
.

.

.

.

ii 'I.
/.

.

. �; .'Ifj"
-pcssitiiliten; a ednc�ção �e�.maneFlte,4prpporcl€>;:'!

nande às pessoas a opnrtÍl�idade <lo convívio social
e aprimoramento do conhécimento.

Os cursos oferecidos são:
- Arte e Cultura do Brasil;�

i

- Cerâmica;
-'Mejol\mblente
-Espanhol;
- Francês;
- Informática Básica;
- Relações Humanas.
Maiores informações Hºgern ser obtidas pêlo

telefone 371-09,83, na;�;�! .nação deI;x��p,�ãQ·..

.1L ",.. 'Y
. .. .

f
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Assaltantes invadem escritório de

empresa às margens da Rodovia SC-413
Ladrões
utilizaram
pé-de-cabra
para arrombar
Massaranduba - A Indústria

Química Dipil foi arrombada na

madrugada de terça-feira. Os
ladrões entraram por uma janela
nos fundos para chegar ao

escritório da empresa, no Km 13
da Rodovia SC-413, de onde

levaram equipamentos, talões de

cheques e uma pequena quantia em
dólares. A polícia encontrou um

pé-de-cabra, uma chave de fenda
e uma arma de brinquedo no local.

Este foi o terceiro ataque sofrido

em dois anos pela Dipil, que tem

os equipamentos no seguro. A

polícia ainda não tem pistas sobre
os arrombadores.

Os ladrões levaram três

microcomputadores Pentium 300
e duas impressoras, modelos
Epson FX 880 e Xerox XJ 8C,
avaliados R$ 7 mil, além três talões
de cheques do Banco do Brasil e

Bradesco, das empresas Dipil e

Madequil do Brasil (que pertence
ao mesmo grupo) e US$ 20. Para

chegar ao interior da sede, os

ladrões passaram pelo pátio de
uma empresa vizinha, onde

forçaram a entrada: num portão e

romperam a cerca de tela.
O empresário Alberto Correia,

proprietário da Dipil, acredita que
eles fizeram a manobra para evitar
os cães de guarda. Segundo Cor

reia, o alarme não disparou. Por
isso, a empresa vai reforçar a se

gurança no prédio, com a insta

lação de câmeras de vídeo e a con

rratação de vigias.
O comissário João Ivan Kas

mirski, responsável pelaDelegacia
de Polícia deMassaranduba, disse
que ainda não tem pistas sobre o

caso. Além dos objetos deixados
no local, os ladrões não deixaram

Audácia: empresário mostra o que restou dos equipamentos 110 escritório da sede da Dipil

veículo que devem ter usado para

praticar o arrombamento seguido
de furto. Kasmirski acredita que
entre duas a três pessoas devem
terparticipado do assalto, tendo em
vista que foi uma ação de risco,
com os I adrões estou rando o

portão de uma empresa próxima,
possivelmente usando a chave de

fenda, e levando equipamentos
pesados.

Correia disse ter recebido

nhos de que um Gol cinza teria sido
visto nas proximidades da Dipil,
em condições suspeitas. O empre
sário disse que a empresa não

utilizava seguranças profissionais
e que apenas um funcionário

dormia na empresa no momento

do arrombamento.

.

O funcionário, que ainda deverá
ser ouvido pela polícia, não forne
ceu muitas informações sobre o

ocorrido. (MILTON RAASCH)

outros vestígios, nem marcas do informações de moradores vizi-

Jovem é 'flagrado
com maconha

Massaranduba - Policiais
mi I i tares fi agraram o menor

M.R.R., de 16 anos, de Pome

rode, com duas buchas de

maconha, na noite do último

sábado, nas proximidades da

Danceteria Mirage, no Bairro
Guarani-Mirim. O menor foi
conduzido à Delegacia de Polícia
onde foi lavrado o Auto de

Apuração Infracional, por porte
.

de droga,
Junto com M., os policiais

conduziram também Cristian

Thes Bernal, 19 anos, residente
no Bairro Ilha da Figueira, em
Jaraguá do Sul, mas nada ficou
constatado contra ele, tendo

sido arrolado como testemunha
e liberado em seguida. Nenhum
portava documentos quando
foram abordados.

O menor confessou que é

dependente do uso de drogas, fato
que seria do conhecimento dos

familiares em Pomerode, e que
inclusive já teria sido submetido
a tratamento para recuperação de

drogados. (MR)
.

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 208

15-23-24-25-47-57

SuperSena (sábado/quarta)
concurso: 374

1'faixa:
18-20-21-34-42-48

2Ifaixa:
15-31-33-40-42-44

concurso: 375
1'faixa:

11-19-34-35-36-45
2Ifaixa:

01-13-18-22-32-38

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 666

15-16-27-50-64
concurso: 667

34-44- 55-60-63
concurso: 666

04-11-38-39-51

Loteria Federal
(sábado/quarta)

cone. 3436 cone. 3437
1°-24.384 1°-10.829
2°-59.749 2"-27.964
3°-30.971 3°-32.165
4°-28.153 4°-46.251
5°-03.173 5°-20.732

concurso: 22
05.-11-13-23-
29-33-37-38-
41-42-45-49-
56-79-84-85-
93-94-95-00

Lotomania
(sábado)

CORREIODOPOVO

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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Acusado de latrocínio será interrogado
ainda estemêsnoFórumdeGuaramirim

da ala de segurança máxima dg
complexo de segurança.

A juíza acatou o pedido de

I prisão preventiva de outro envol
vido no assalto. "POl' enquanto,
não vamos divulgar a identidade.
Estainos investigando o para
deiro", disse a delegada. Entre-"
tanto, a políciajá tem pistas sobre
o assaltante, que seria de Jaraguá
doSul e estaria foragido na capi
tal paranaense. "Também estamos

trabalhando para chegar no ter

ceiro integrante", completou.
Imagens divulgadas no Jornal

Nacional, da Rede Globo, auxi
liaram a polícia a identificar

Machado. Ele foi preso dia 7 de

fevereiro, em Curitiba, por ho
mens da Delegacia de Estelionato
e Desvio de Carga, acusado de

aplicar golpes contra comer

ciantes da cidade. Com' a prisão,
Machado tornou-se peça-chave
da polícia de Guaramirim nas

investigações do lattocínio (matar
para löOubar), ocorrido há oito
meses na capela da localidade de

Divulgação

Perigoso: Machado está preso na Penitenciária de Curitiba
,

Primeiro Braço do Norte, interior
de Massaranduba. A quadri lha le
vou todo o dinheiro arrecadado

.

na festa anual da comunidade e

ainda matou a principalliderança
da região. (PETERSON IZIDORO)

Sérgio Machado
é peça-chave
da polícia para
desvendar crime

Guaramirim - A juíza Sô
nia Maria Mazzetto Moroso mar

cou para o dia 13 de março o in

terrogatório de Sérgio Machado,
23 anos, acusado de participar,
junto com mais duas pessoas, do
assalto à festa da Capela Santo
Antônio, em junho do ano 'pas
sado. A ação rendeu cerca de R$
60 mil à quadrilha e resultou na

morte do líder comunitário Júlio

Vegini, 52, assassinado com dois
tiros à queima-roupa.

A Polícia Civil deverá fazer
um forte esquema de segurança
para transferir Sérgio Machado
da Penitenciária de Curitiba ao

Fórum de Guararnirim. Informa- .

ções obtidas pelá delegada
Jurema Wulf confirmam que o

acusado já tentou fugir três vezes

Arrombamento

Jaraguá doSul- A polícia
investiga o arrombamento se

guido de furto, ocorrido há uma

semana, no açougue do comer

ciante Silvino Pedrotti, no Bairro
Nereu Ramos. Os ladrões
utilizaram uma chave de fenda

,para abri r a porta dos fundos
do estabelecimento e levaram
uma cai xa registradora, com R$
400,00. A caixa foi localizada
num matagal nas proximidades,
mas sem o dinheiro.

Direção perigosa

Jaraguá doSul- A polícia
deverá indiciar o motorista da

Kombi, placa ADN-6974

(Jaraguá do Sul), João Pereira,
por direção perigosa. Ele pro
vocou o acidente, envolvendo
a moto, placa LXF-8783 (Jara
guá do Sul), na Estrada do Jacu.

O piloto da moto, Nelson José

Esperança, sofreu ferimentos

graves. Teste do bafômetro
constatou que Pereira estava

embriagado.

Solicite orçamento e

visita sem compromisso.
Atendemos todo o

Norte·Ca�i;lrinense
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Dirigentes contestam alteração
no regulamento dos Jesc

Fesporte não
permitirá
atletas
'federados'

Jaraguá doSul- Presiden

tes e representantes de Fundações
Municipais de Esporte da região
Norte e Nordeste catarinense se

reúnem em Mafra, no próximo
dia 13 de março, para discutir o

ponto mais polêmico do regula
mento do Jesc (Jogos Escolares

de Santa Catarina). A exclusão

de atletas inscritos por federa

ções nas equipes que disputam,
de 12 a 17 de setembro, em São

Miguel do Oeste, a maior com

petição estadual envolvendo

estudantes até 15 anos, deixou

os dirigentes insatisfeitos.
A medida, indicada pela

Fesporte (Fundação Catarinense

de Desporto), foi aprovada pelo
Conselho Estadual no final de
fevereiro. "Além de tudo, houve

precipitação nas datas. O prazo
é mui to curto para se começar
um novo trabalho", destacou o

presidente da PME de Jaraguá do
Sul, Luderitz Gonçalves Filho.

Pela proposta, as fundações
poderão utilizar, no máximo, dois
atletas 'federados' nos Jesc.

"Qual será o critério para a es

colha?", pergunta Gonçalves
Filho. No encontro da próxima
semana, os dirigentes aguardam
o parecer da Fesporte, que re

cebeu manifestações contrárias
à decisão. Também será en-

/

Fotos: Edson Junkes/CP

Gonçalves Filho: "Sou a favor,mas num processo gradativo"

tregue o programa e o regu
lamento definitivo da competição.

Embora seja a favor de um

processo gradativo na formação
de equipes por atletas que nunca

tiveram experiência com torneios

estaduais, Luderitz Filho alerta

para um fator que poderá deses
truturar o esporte de base. "Hoje,
Jaraguá do Sul tem crianças de

8 anos inscritas pela Federação
Catarinense de Xadrez. Pela

nova determinação da Fesporte,
essa criança nunca mais poderia
disputar o Jesc", salientou o

presidente da FME.

Caso ii Fesporte decida

manter a decisão, os municípios
terão que se apressar em

remodelar as equipes. Para os

Jesc de 2000, Jaraguá do Sul vai

participar no Futsal, Basquete,
Vôlei, Atletismo e Xadrez, além
de Handebol. Nas cinco pri
meiras modalidades, a base do
time representa a cidade em

torneios estaduais. "Teríamos

que refazer o grupo", observou
Luderitz Gonçalves Filho. Para o
ano que vem, a entidade já
anunciou a redução da idade
limite dos Jogos Escolares. Dos

atuai s 15 anos, passaria para 14.

(PETERSON IZIDORO)

r

ha

Segundona sofre a

primeira baixa do ano

Jaraguá do Sul - Consi

derado para ser o torneio mais
atraente dos últimos anos, tanto

no aspecto financeiro como de

qualidade técnica, o Campeonato
Catarinense da Segunda Divisão
de 2000 nem mesmo começou e

já sofreu a primeira baixa. O Itajaí
não disputará o Estadual, previsto
para iniciar dia 9 de março. O
dono do time, comendador Cídio
Sandri, resolveu retirar o clube
da competição alegando pro
blemas pessoais com o presidente
da Federação Catarinense de

Futebol, Delfim de Pádua Peixoto
Filho.

Sandri chegou a afirmar que
não voltaria a investir no futebol

profissional de Santa Catarina

enquanto a entidade estivesse sob

o comando de Peixoto Filho, há
13 anos no cargo de presidente.
Outro fator que levou o comen

dador decidir pelo fim temporário
do Itajaí Futebol Clube foi as

vaias de torcedores na final da

Segundona do ano passado, entre

Itajaí eMarcílioDias, que sagrou
se campeão.

Com a extinção prematura do
clube itajaiense, cresce a pos
sibilidade do empresário dire
cionar os investimentos em times

do interior. Em 1999, numa

parceria inédita, o Grupo Vitória,
de propriedade de Cídio Sandri,
'fechou patrocínio de cinco

meses com o Jaraguá, repas
sando R$ 10 mil por mês.

Na próxima terça-feira,
dirigentes de clubes se reúnem na

sede da Federação Catarinense de
Futebol para aprovar o regula
mento do Campeonato da Segun
da Divisão este ano. Num en

contro preliminar, em janeiro,
houve interessede 16 equipes em
participar da competição. Porém,
esse número pode cair para dez

e o Estadual deve repetir a fór
mula de 1999. "Acredito que

quanto mais times, pior a

qualidade técnica do torneio",
disse o treinador do Jaraguá,
Paulinho Criciúma. (PI)

Expectativa: Criciúma (C) aposta em Estadual com menos times

tJ;=:;:;;�
• •

_ Rótulos
_ Folder
_ Cartão de visita
_ Informativos
_ Manuais
_ Livros
_' Jornais

BO anos

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816/

275-0105

_' Revistas
_ Material promocional
_ Material de

expediente
_ Panfleto,
_ Cartazes
_ Brindes personalizados

RuaWalterMarquardt, 1.180 - Bairro Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- se

CORREIO DOPOVO
.Iar-aguaens e

PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654
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Reapresentação do Jaraguá
foi adiada para segunda-feira
Diretoria alegou
que obrasdo

alojamento não
foram concluídas

Jaraguá do Sul - Os joga
dores do Jaraguá só devem se

apresentar no Estádio João Mar
catto nesta segunda-feira. O

grupo deveria ter iniciado a pré
temporada há quatro dias, mas o

atraso nas obras do alojamento e

da cozinha levaram a diretoria do
clube a transferir a data.

O supervisor de Futebol, Sér
gio Carvalho, anunciou uma lista

de sete reforços para a tempora
da, porém" não confirmou ne

nhum nome até ontem. "Vamos

aguardar os exames médicos para
depois fechar contrato", revelou.
Um dos jogadores indicados para
integrar o time para a temporada
2000 é o meio-campo Jorge Luís,
34 anos, com passagens pelo
Criciúma e Marcílio Dias.

A diretoria decidiu apostar em
uma fórmula diferente para
recuperar o prestígio do time, que
terminou o Campeonato Estadual
da Segunda Divisão de 1999

apenas na sétima colocação. Se-
,

gundo o diretor José Roberto do

Carmo, o objetivo é reunir, pelo

menos, quatro jogadores expe
rientes para compor a equipe e

aproveitar a juventude que predo
minou na equipe do ano passado.

Com o adiamento da reapre
sentação do grupo, o técnico Pau
linho Criciúma terá pouco mais
de um mês para trabalhar com
os jogadores até a estréia no Esta
dual da Segundona. "O crono

grama já está praticamente defi

nido", disse o treinador. O prepa
rador físico Émerson Tomazzi
comanda os testes nos dez pri
meiros dias de trabalho. "Depois,
iniciamos o trabalho com bola",
observou Criciúma.

(PETERSON IZIDORO)

Edson Junkes/CP

Atraso: diretoria aguarda o término das obras para trazer jogadores ao Estádio João Marcatto

Cruz deMaltajoga amistoso com Caramurú
Jaraguá do Sul - A

diretoria do Cruz de Malta
confirmou para amanhã, às 16

horas, o amistoso contra o Cara
murú F.C., da Primeira Divisão
de Amadores de Pomerode. A

partida será no Estádio Eurico

Duwe, no Bairro Rio da Luz, com
portões abertos.

Este é o segundo jogo prepa
ratório do time cruzmaltino na

pré-temporada, visando o início
do Campeonato Amador de

Jaraguä do Sul. Há uma semana,
o Cruz de Malta enfrentou o Blu-

menauense, da Segunda Divisão.
Apesar da derrota por 1 a O, o
técnico Edilson gostou do rendi
mento da equipe.

Comjogadores experientes, o
Blumenauense esbarrou na forte'

marcação do Cruz de Malta.
Comandado por Nelson Domin

gues, ex-treinador do Juniores do
Grêmio Esportivo Juventus, o

time do Vale do Itajaí marcou o

único gol da partida aos 32 minu
tos do segundo tempo, de pênalti,
convertido pelo atacante Edson.

Cerca de duas mil pessoas

acompanharam o amistoso e

puderam assistir o meio-campo
Móisa, do Cruz deMalta, desper
diçar a chance do empate, aos 40
minutos da etapa final, chutando
um pênalti para fora. Os jogado
res jaraguaenses contestaram a

arbitragem do blumenauense
Rotilho Pereira. "Indiferente ao

resultado, estamos reerguendo o

futebol amador em Jaraguá do

Sul, começando por esse tipo de
\

evento", afirmou Dieter Duwe da

'Silva, assessor de comunicação
do Cruz de Malta. (PI)

JARAGUÁ DO SUL, 4 DE MARÇO DE 2000

PETERSON IzidoRO

Surdina

Projeto que está sendo desenvolvido por 'debaixo dos panos',
envolvendo empresas da cidade, FME e a Ferj (Fundação

Educacional Regional Jaraguaense), poderá, finalmente, alavancar
o Basquete em Jaraguá do Sul. Se for confirmado, a Ferj entra no

grupo de universidades que estão direcionando investimentos
também para a área esportiva. Em tempo: Furb, Univali, Unisul,
Unoesc e UFSC já mantêm, direta ou indiretamente, apoio a

.

alguma modalidade.

Síndrome 'amarelão'
Alessander Lenzi atribuiu sua

derrota na segunda etapa do
Brasileiro de Jet Ski, realizada
domingo, em Piçarras, por
pura falta de concentração.
Alguns mais chegados do

jaraguaense disseram que seu

estado de nervos antes de
entrar na água na última
bateria estava elevadíssimo.
Mas jogaram uma dúvida no

ar: como um piloto com tanta

experiência pode amarelar?

Apostando na sorte

Comissão técnica do Jaraguá
tem pouco mais de 30 dias

antes do início do Estadual da

Segunda Divisão para arrumar

a casa. Neste período, Paulinho
Criciúma e Emerson Tomazzi

terão que acelerar a preparação
do time, nas partes física e

tática. E, se sobrar tempo,
tentar arrumar um amistoso

para saber em que 'pé' anda o

ritmo dos jogadores que estão

retornando de férias.

Rápidas __

*Quem circula pela RuaWalterMarquardt pode ver, constantemente,
o ciclista Edson Ziehlsdorff, medalha de ouro nos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina do ano passado por Jaraguá do Sul, treinando

para a temporada 2000.
* O Município vai sediar, pela segunda vez consecutiva, a final
do Campeonato Catarinense por Equipe, de Judô.
* Ciclistas da equipeMalwee disputam hoje e amanhã, em Brusque,
a primeira etapa do Estadual.
* Apesar da falta de tradição na modalidade, bem que o

Baependi, através da FME, poderia agilizar uma etapa do

Regional Infanto-Juvenil este ano, em Jaraguá do Sul.
* Pessoa ligada à Associação dos Amigos do Esporte Amador
confidenciou que a entidade ainda não oficializou o patrocínio do

Atletismo, que vai render à equipe R$ 4 mil mensais, por falta de

organização da FME em reestruturar a modalidade.
"

Jeep Club
. 1In-{) 10

* Recebemos correspondência do Jeep Clube de Gaspar informando da

2a Jeep Fest naquela cidade dias 17,)8 e 19 de março.
.

Dia 18 trilha-passeio, e dia 19 Jeep Cross.

* O sr. Richart Peter Hermann mandou um ofício e o brasão do Jeep Club
solicitando' o seu desligamento do clube.

* Nosso tesoureiro, Kuka, solicitou junto à Delegacia Regional o alvará
policial do ano em curso.

* Benício Giacomozzi patrocinou a caixa de número I pelo seu aniversário.

* Através dá coluna, nosso presidente, Silvino, faz um agradecimento à

pessoa do sr. Ralf Marquardt por ter cedido gentilmente mudas de Costela
de Adão, que foram plantadas no barranco ali na sede do Clube.

* Final de semana alguns jipeiros fizeram um passeio até no Macaquinho
na chácara do nosso amigo Adair, O Lauro, como sempre, na volta, derrubou
dois palanques de cerca na Lanchonete Trapp, em Schroeder.

* Recebemos a visita de dois amigos do Jeep Clube de Corupá, o sr. Acir
e Jober. Jober, responsável pela organização da Copa SC de Jeep Club,

que inicia este mês, em Criciúma.

* O Lauro Marquardt apresentou como candidato a sócio o Laef'te Nilan.
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FlÁvio GOMES

Pensamentos avulsos

Atrasado, como sempre, para

entregar este texto às redações,
nada mais me restou do que lançar
alguns pensamentos avulsos depois
de acompanhar por estes dias, a

distância, testes aqui e ali, refor
mas em Interlagos, novos rounds

da briga FIA x União Européia, os
problemas da Ferrari ...

Vamos a eles.
- Interlagos, para começar. Vi

as obras pela TV, porque ir até O'

autódromo com o trânsito-de São
Paulo é um exercício de paciência
para o qual não estou preparado.
E com o calor que anda fazendo

. -

dá M F
\

por aqui, nao a. eu usca novo

não' tem ar-condicionado. (Novo
em termos; é um 'Fusquinha' 65.)
Parece que não vai dar tempo,
tamanha a quantidade de tratores,
caminhões, operários e entulho.
Mas no fim sempre dá.
- Mosley e aUnião Européia.

Mais uma vez, o presidente da FIA
diz que vai dar um pé na Europa,
deixar duas ou três corridas no

continente, e se pirulitar para
mercados mais amigáveis. Para

quem não se lembra, a UE acusa a

FIA de exercer um monopólio
sobre a F-I que contraria as regras.
de livre mercado na Europa. Duro
é escolher dois ou três entre GPi;
tão legais e tradicionais. Eu ficaria
corri Mônaco, Monza e Spa. Mas
ia sentir muita falta de Hocke

nheim, Nürburgring, Silverstone ...

Magny-Cours poderia desapare
cer do mapa que não faria falta
nenhuma -.

- E dizem que está cheio de

país por aí querendo sua corridi
nha. A saber: Líbano, Emirados
Árabes, China, Rússia, Coréia,
ÁfricadoSul... Um GPemBeiru
te não seria nada mal. Kyalami
merece. Rússia, nem pensar.
Coréia idem, quem já foi diz que
Seul é um porre. China seria legal.
Opção não falta.
,- Arrows voando baixo em

Barcelona, Minardi metendo
tempo naMcLaren. É para quem
acredita em Papai Noel, o que não
é meu caso desde o ano retrasado

quando roubaram a Portuguesa
num jogo com o Co�inthians.
Alguma coisa as nanicas estão

aprontando. Carro abaixo "do'
pese, porexemplo. Mas que seria
legal ver o De La Rosa dividindo
freada com o Schuma�her, seria.

- Ferrari atrasada, para
variar. É sempre assim. Mas ,na

hora em que precisa, o carro

acaba andando, Schurnacher
ajuda, creio que Barrichello
também não vai decepcionar. Os
ferraristas não precisam perder o
sono.

Fica .agora apenas a ex

pectativa, enorme, pelos primei
. ros treinos em Me)bourne. Estou
com saudade" dos carros, do

barulho e dos cangurus.

Curtas�__� ___
. , .

(
* O inglês' Jenson Button, estreante da Williams, é a zebra do ano,

segundo as casas de apostas de Londres. Suas chances de ser

campeão estão cotadds em 1 DOI I na Coral, e em 150/1 na Ladbrokes.
Ofavorito é Schumacher (1111.0), seguido por Mika Hakkinen, David
Colilthard e Rubens Barrichello.
* Nuvens negras sobre o futuro da Prost. Até o estreant.e Nick
lIeidfeld anda se queixando pelos cantos de que o carro é ruim
e os problemas de eletrônica que surgiram nos testes parecem
insolúveis. "Nem sei como é o carro, porque só quebra nos

testes. Não dá para ir para a Austrália assim", falou o alemão.
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Brasileiro desconhecido faz OI
-,

melhor tempo em Silverstone
Luciano Burti
é piloto de
testes da
nova Jaguar.

Silverstone/lnglaterra - o
test driver da Jaguar Luciano
Burti conseguiu .segunda-feira o

melhor ternpo na última sessão

de testes da Fórmula 1 antes da
abertura do Mundial, que acon

tece no dia 12 em Melbourne,
Austrália. O brasileiro, com pistà
molhada e� Silverstone, trono-

metrou Imin40s54 na mais rápida
de suas 23 voltas. Os treinos da

Inglaterra servem para que as

equipes acertem os últimos deta

lhes visando a primeira corrida da
temp�rada, sern grandes preocu- .

pações com os tempos. O último
teste coletivo' aconteceu na serna-
'-

na passada, em Jerez.
Burti tem contrato com a Ja

guar que lhe permitirá acompa-_
nhar as 17 etapas do campeonato
in loco, para se acostumar com

o ambiente daF-I. Vice-campeão
da F-3 Inglesa pela Paul Stewart,
o piloto é o mais forte candidato

Irvine lança moda no novo

capacete para a temporada
São Paulo - Eddie Irvine não

agüentou segurar a surpresa e

revelou no início da semana as
-

cores de seu novo capacete, algo
que pretendia fazer apenas no dia
lOde março, no primeiro treino

para o GP da Austrália. O irlan

dês, vice-campeão do mundo,
"vestirá" um capacete grafite,
com a pintura de um jaguar nas
laterais. O antigo era vermelhão
com duas faixas verdes na

horizontal.
- FQi minha idéia 'trocar. O

antigo chocava um pouco com as

cores da minha equipe, falou. A
cor tradicional da Jaguar,
predominante em seus carros, é o
verde escuro. "Era hora de fazer

alguma coisa nova e eu quis trazer
algo diferente para a Fórmula I",
olhando para a figura do felino.

Sobre o campeonato, Irvine

ßisse que o objetivo da Jaguar,
sucessora da Stewart, é terminar
em terceiro lugar entre as equi
pes. "Se a gente conseguir isso,
será como um título. Não pode-

Na cabeça: modelo exático

mos realisticamente esperarmais
no nossoprimeiro ano, Ninguém \

chega à F-I e ganha o campeo
nato logo de cara."

Primeiro ano é um eufemismo
de Irvine. A Jaguar àssumiu toda
a estrutura da Stewart, que em

1999 terminou o Mundial em

quarto lugar. De qualquer forma,
ele tejn razão. Brigar com

McLaren e Ferrari seria um

pouco de pretensão para um time

que estreou em 1997 e só ganhou
UNI GP ___:Nürburgring, ano pas
sado - em condições excepcio
nais de chuva e quebras dos
favoritos. (WUMCl, I

a substituir Johnny Herbert em
2001: Todos seus testes na Jaguar
têm sido recebidos com entusias-

I .

mo na equipe.
No mesmo treino, o italiano

Jarno Trulli, da Jordan, foi o

segundo mais rápido, marcando
1m41s71. Em terceiro ficou o

austríaco Alexander Wurz, da

Benetton, com 1 m42s 17. Wi lo

liarns Prost, BAR, McLaren e

Arrows também' andaram em

Silverstone, fechando a pré
temporada de treinos.

, (WARM UP MOTORSPORTS COVE

. RAGE)

Ferrari teme

euforia excessiva
Mugello/ltália - o pre

sidente da-Ferrar i, Luca di

Montezemolo, tem medo de que

0') otimismo dos torcedores da

equipe italiana possa ser frus
trado no início do Mundial.
Segundo o dirigente, neta-se no

ar uma "euforia excessiva" em

relação às chances do time.

"Isso acontece fora da equipe,
não dentro. É preciso teros pés
no chão. Nós só, testamos
sozinhos e não sabemos o que
as outras equipes estão fazen

do", disse .

"

Montezemolo falou que tem
confiança. num bom desem

penho da Ferrari rreste ano,
.

pelas informações que vem

recebendo de Michael Schu
macher e Rubens Barrichello
sobre á Fl-20@0, o novo

modelo do time de Maranello.
"Eles falam muito bem do

carro, e isso me agrada, porque
acredito muito neles. Mas só em
Melbourne vamos saber de
verdade como estamos em rela

ção aos nossos rivais". (WUMC)
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Paraíso entre águas e-montanhas

Vista do Hotel Parador da

Montanha, recanto ecológico
cercado de águas e

montanhas.

Ao lado, almoço servido no

salão central do hotel: comida

caseira sofisticada

Homem e natureza em p�ena
harmonia no espaço defendido
pela ONG Eco Pinhal.

Hóspedes podem se deliciar

com passeios de barco pelas

cachoei�as da região

I

No interior do Hotel Parador

simplicidade e bom gosto nos

detalhes. Móveis e objetos
rústicos de decoração dão o

toque ao anibiente que deve

entrar nos 'Roteiros do. Charme

Como uma sofisticada cabana
de montanha ou estação serrana

européia, o Hotel Parador da
Montanha esconde, a 35 quilô-

I metros de Rio dos Cedros, um
recanto onde a natureza, "genero
sa, recebeu contribuição do ho
mem paraunir conforto e beleza.
O casal Rosângela e Oscar
Pe.tersen Júnior abriu oficialmente
o hotel no último final de semana,
recebendo a imprensa e os ami

gos: mas o espaço está pronto
desde o Réveillon.

O Parador adaptou a idéia de
hotelaria que a família Petersen
desenvolveu em serraria abando
nada na região a: um novo projeto
arquitetônico. "O hotel fez suces
so na serraria, então decidimos

construir esta nova sede", explica
Rosângela. Ela e o filho coorde
naram o projeto arquitetônico,
baseados em conceitos ecoló

gi�os. Tudo no hotel é rústico e

em perfeita harmonia com a

natureza, das paredes de casca

de eucalipto reaproveitada à
madeira retirada do fundo da

Barragem do Pinhal, qUr oferece
a �ais bela vista da região.

Toda a família contribuiu na

execução do projeto. "Trabalha
mos em tudo, desde a construção
até a pintura", orgulha-se a

"proprietária. Os detalhes dão

mostras de bom gosto e estilo,
com reaproveitamento de móveis
e peças antigas. Estão prontos 13

apartamentos, com previsão de

ampliação dé mais sete. O espaço
"já-consta.no roteiro de hotelaria
do Guia 4 Rodas e será incluído
nos Roteiros do Charme, onde
existem 21 pousadas alternativas
e peculiares, que diferem da
hotelaria tradicional.

J

, I
. Fiel aoconceitode empreen-

dimento ecológico, o" hotel par
ticipa das atividades da comu

nidade através da ONG Eco

Pinhal, espécie de associação pa
ra a defesa das belezas naturais
da região. A entidade já pro
moveu limpeza da barragem e

repovoamento de alevinos, No
centro da comunidade, o Pa:
rador incentiva _feira com pro
dutos locais. A frase "As coisas
mais simples da vida são as me

lhores", resume' a filosofia do

lugar.
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