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Diretórios doPFL ePPB se reúnem_
I

para definir lideranças na região estofados e colch ões

oPFL de Schroeder define

hoje o nome do candidato àpre
feiturapelo partido. O prefeito
GregórioTIetzeoex-prefeitoHil
mar Hertel querem disputar o
cargo.ErnGuararnirirn, opartido
define o candidato em pré
convenção no dia 31 demarço.

O PPB realiza convenção
amanhã para eleger as novas
composições dos diretórios, na
região. O atual presidente do

partido em Jaraguá do Sul,Wi

gando Meier, pretende conti- -

nuarno cargo. Ele defende que
oPPB tenha candidato próprio,
comMoacirBertoldi na cabeça
de-chapa. Páginas 3 e 4

Pedreiro confessa
ter matado ancião
o pedreiroElielBortoncello

da Silva, 23 anos, confessou,
terça-feira à tarde, ser o autor da
morte de Antônio Vendramim,
58. O ancião foimorto com41
facadas e teve parte da pele das
costas arrancada. Página 13
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Enxurradas: erosãoprovoca alargamento do rio e invasão de terrenos, noRio Cerro II. Página 11

Massaranduba . Fórmula Lrenova Borchard faz nova

reinicia campanha as esperanças com- oficina de teatro a

em prol do hospital RubinhoBarrichello partir do dia 20
Página12 Páginas 15 e 16 CadernoExtra
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Edso� Junkes/ep

A alienação de todo dia
Mesmo passada a chatice da repetição do tema "500 anos do

Brasil" - que desfilou pelas avenidas de todo o País, emanteve
os brasileiros entretidos com gritos de índios americanos e fantasias
para todos os gostos - ainda há dois meses de prazo, até o dia 22
de abril, para se repetir aHistória oficial brasileira. Não há indícios
de que as comemorações dessa falácia de descobrimento cessem
antes do final-do ano e, a não ser pela Igreja Católica, que volta a

insistir no tema da dignidade humana,
e ganha reforço das parceiras de fé,
ninguém parece querer discutir os

reais problemas da nação.
Com tantos Cabrais desfilando, o

consumidor já esqueceu que os

combustíveis aumentarammais do que
os 5% recomendados peloMinistério
das Minas e Energia e que es juízes
querem, e ganham, cem vezes mais

que o trabalhador brasileiro. A mídia
contribui para que o ano não inicie de

fato, com entretenimento para todos
os gostos, que desviam a atenção. do
pacato espectador brasileiro das
coisas' que lhe dizem respeito como

cidadão.
O primeiro espetáculo a disputar

espáço na tela é a Fórtnula 1, projetando todas as esperanças na

criação de um novo herói, apesar deRubinho Barrichello não sera
personificação desejada. ConcoITe� com eleos Jogos Olímpicos.
Até junho, esquenta o ritmo de preparação, o Brasil reúne seu time
de atletas e desperta aquele censo, de patriotismo bianual, que
intercala a Copa do Mundo e as Olimpíadas e suscita os mais belos
esforços e sentimentos do' brasileiro. Aí então será a vez das

eleiçõesmunicipais em'todo o território nacional, compropina e

reeleição paramanter entretidos os mais exigentes eleitores. Afinal,
desde Roma a civilização descobriu que é preciso dar pão e circo

.

(

aopovo.
As igrejas destoam desse coro, mas vêm, com doutrinamuito'

rn_ais chata, falar em Quaresmá e sacrifício, não comer carne, ajudar
o irmão, essas coisas que não vendem como discurso publicitário.
Mesmo com poucamídia, a IgrejaCatólica insiste. Todos os anos,
a Campanha da Fraternidade é sua iniciativa mais contundente,
senão a única, demexer nas estruturas sociais. Até o ano passado,

.

os temas revelavam uma ala tímida e conservadora da igreja à
frente das campanhas. O lema "Sem trabalho,por quê?", da edição
de 1999, no entanto, cutucou fundo a úlcera do gOVt;fI10 Fernando

Henrique Cardoso.
E a edição deste ano não deve refrescar. Em plena Quarta

Feira de Cinzas, quando os retardatários desfilam e os foliões se

curam da ressaca, lá vem a igreja, ou melhor, dbta vez as igrejas,
falar em dignidade humana e paz. "NovoMilênio, sem exclusões"
é uma forma de retomar o tema batido dos úJ.timos anos e de

responder à classe burguesa que a dignidade é uma condição para
lt apaz, que ela tanto busca. O milênio termina, mas os problemas

continuam, é preciso combatê-los na origem, parece ser orecadinho
nas entrelinhas da campanha.

Juntam-se com essa intenção as igrejas tradicionais - Anglicana,
Luterana, Ortodoxa Siriana .e Presbiteriana Unida. O Conic

(Conselho Nacionaldas Igrejas Cristãs) fala'depaz como condição
de bem-estar na convivência cotidiana. Ou seja, vai retomar a
condição dos velhos e novos excluídos. Aprópria igreja popularizou

-

a expressão, numa das melhores campanhas realizadas na sua

história. Se as instituições conse&uirem disputar audiência, talvez'
surjam voluntários nesse trabalho que o Brasil nunca deu conta de
fazer.

Foto do Fato

Afalta de
acostamento

na BR-280 e o

descasodo
DER obrigam
os pedestres a

andar na

pista, porque
o mato toma

contá do

espaço

Brasil - 500 anos! A todo
instante é lembrada a data em que
o País irá completar cinco séculos,
e a mídia procura mostrar como o

progresso chegou aos quatro can

tos do País. Destacam-se também
as belezas naturais, e com razão se

afirma que cada pedaço do Brasil

pode inspirar um poema de amor à
Natureza. '

Um aspecto deste� cinco sécu

los do descobrimento, no entanto,
não tem sido muito lembrado: ao
lado da conquista empreendida
nestes 500 anos existe um capítulo
triste naHistória do Brasil. É o que
diz respeito à destruição da Nature

za, que vem ocorrendo desde a época
do descobrimento até nossos dias .

Pouco tempo depois de aqui
aportarem, os portugueses encon
traram um motivo para aumentar

o número de viagens para as novas

terras: uma árvore da qual se
'

extraía tinta vermelha para tecido
- mercadoria de grande procura
na Europa: era o pau-brasil. Logo
despertou a cobiça que acompa
nha a riqueza. Não só de Portu
gal,mas de vários países, e aventu
reiros começaram a aportar no'lito-

-,
ral brasileiro que se tomava cada.

Brasil - 500 anos

* Mara Regina Krause

vez mais conhecido naEuropa pelo
'nome da madeira.

Foi apenas o início de um

processo destrutivo que agora, 590
anos depois, mostra resultados
nefastos em quase t090S os ecos

sistemas do País. AMata Atlântica,
por exemplo, possui hoje menos

de 5% do verde avistado pelos
portugueses quando aqui chega
ram, em 1500. Apesar de sua frag
mentação, o antes vasto sistema

tropical ainda abriga palte da maior
. biodiversidade do mundo. Cerca

de 40% dos mamíferos, 50% dos

.pässaros e 55% das plantas encon
tradas na Mata Atlântica não

existem em qualquer outra parte
da Terra. Por isso ela é consi-

\
derada, pelos ambientalistas, uma
das mais importantes prioridades
mundiais de conservação.

Outro dos muitos desafias
ambientais a ser enfrentado pelos
brasileiros

é

,a conservação da

Amazônia. Considerada o maior

patrimônio natural do mundo, já
possui uma grande área devastada
ou seriamente danificada - em

nome do "progresso". Ali paira a

ameaça da devastação provocada
pelas queimadas e motosserras,

que podem levar �o surgimento de

um deserto, pois o solo amazônico
é reconhecidamente pobre. O

resultado final seria a alteração do

clima mundial, dizem os técnicos.
Alerta vermelho: a natureza do

Brasil pede socorro. Afinal, todos
os ecossistemas do País, em maior
ou menor grau, sofreram danos.

Queimadas, desmatamento, po-
. luição, ocupação.desordenada da

terra, erosão ...

O momento é difícil. De um

lado, pode-se dizer que a natureza

foi generosa com o Brasil, ofere
cendo-lhe ecossistemas riquís
simos. Por outro lado, existem

grupos poderosos querendo con

tinuar com a devastação, pois
ganham muito dinheiro com ela

É preciso que se estabeleça um

policiamento severo e uma política \

educacional, para que surja uma

nova ordem relativa à conservação
das riquezas naturais do Brasil, e

assim todos possam comemorar
outros 500 anos, sem sentir os

efeitos das agressões contra a

natureza.
)

*. Membro da ONG AmigoS
I

da Natureza - Curitiba.
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Fotos Arquivo/CP: Edson Junkes

+- "O PFL administrou o

Município em tempos de
'vacas gordas'. Eles nem

sabiam o que fazer com tanto

dinheiro". (Prefeito de Massa

randuba, Mário Sasse - PMDB -,
em resposta às críticas do vereador
Almir Trevisani - PFL -, que
classificou o atual governo municipal
de apático e ineficiente)

"É vergonhoso e chocante". (Senador gaúcho Pedro Simon
- PMDB - comentando a discussão no Congresso sobre o reajuste
nos próprios salários, que vai passar de R$ 8 mil para R$ 15 mil, e,
ao mesmo tempo, debatem se vão dar R$ 15,00, R$ 20,00 ou R$
30,00 ao salário mínimo de R$ 136,00)

I "Se o governo começasse a cobrar o que os bancos
devem�do,Proer (o' programa de auxílio aos bancos
do governo federal), por exemplo, teríamos cerca

deR$15 bilhões em caixa para aumentar omínimo".
(Deputado federal Paulo Paim - PT/RS - sugerindo um reforço
no caixa do governo para o aumento do salário mínimo)

"O nosso candidato vai surpreender, está crescendo
muito". (Presidente do PPB de Jaraguá do Sul, Wiga�1do Meid,
falando sobre a candidatura de Moacir Bertoldi a prefeito)

"

"Todo mundo tem seus pecados". (Pároco de Itu/SP,
Monsenhor Antônio BeneditoEspoladori, rebatendo as acusações
de práticas sexuais com menores)

"Este foi o meu Carnaval. Nem consigo falar muito
pois estou cansado até para comemorar, pois jamais
havia vencido em um mesmo dia os torneios de

simples e duplas". (Tenista catarinense Gustavo Kuerten, sexto
lugar na lista de 52 semanas da ATP, falando sobre o primeiro título
de 2000, conquistado no final de semana passada em Santiago, no
Chile, quando venceu no torneio de simples e de duplas)

PARAbENizAMOS NOSSO ,AMiGo lEiTOR ,SR. HElMUTH
ERNESTO GERMANO NEiTlEl pElA PASSAGEM do SEU

ANivERSÁRio NO diA 12 de �ARÇO (dOMiNGo).

SÃo os VOTOS dr SEUS fAMiliARES.

SIMPATIA DE CHICOXAVIERPARAEMAGRECER
Numa quarta-feira, pela manhã, pegue meio copo d'água e dentro dele coloque
quantos grãos de arroz forem os quilos que deseja perder, Não coloque grãos a

�ais do que deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados.
A noite, beba a água, deixando os grãos de arroz, e complete novamente com

meio copo d' água. Quinta-feira, pela manhã, beba a água, emjejum,deixando os

I grãos e completando com meio copo d'água. Na sexta-feira, pela manhã, em

jejum, beba a água, mas desta vez com os grãos. É importante conservar o

tnesmo copo durante os três dias seguidos. Não faça regirne, pois esta simpatia
é infalível. Tire o número de cópias correspondente aos quilos que deseja

I
perder e distribua antes de começar esta simpatia, que terá de ser exatamente

numa quarta-feira. Mande/publicar em um jOrRaI na mesrTÍa semana. MT.

L

Hertelt quer voltar à Prefeitura após quatro anos Tietz: meta é vencer nas prévias e lza� urnas

'PFL define hoje o candidato
I

.

'entre Gregório Tíetz eHertel
Disputa por vaga
levou diretório
a elaborar

eleição interno �

Schroeder.- o Partido da

Frente Liberal realiza hoje, a partir
das 16 horas, na Recreati va da

Corernaco, reunião deliberativa,
quando será definido o nome do

candidato a prefeito pelo partido
no Município. O presidente do
PFL municipal, Valmor Pianezzer,
informou que todos os membros

do diretório foram mobilizados
durante a semana para participar
da votação. Os pefelistas deverão
escolher entre o atual prefeito,
Gregório Tietz, que pretende
concorrer à reeleição, e o ex

prefeito HilmarHertel.
A decisão desta tarde está

sendo esperada com expectati va
nos bastidores da: política schroe-

I

dense, pois o PFL é considerado,
teoricamente, o partido mais forte
no Município, além de estar no

governo municipal, unido ao

PMDB, através de coligação. A
Executiva do partido também
teve a preocupação de convocar

os suplentes do diretório para
prevenir eventuais ausências de
membros efetivos.u) resultado
da votação será definitivo e o no
me que for confirmado será ho

mologado na convenção do

partido, no mês de junho.
Na terça-feira à noite, Pianez

zer fez uma última tentativa para
conseguir que o nome do candi
dato do partido saísse por con

senso.isern que fosse necessária
a disputa interna. Ele reuniu-se
com os dois candidatos, mas

nenhum deles abriu mão da

candidatura. Diante disso, foi
elaboradaa cédula que deverá ser

utilizada na votação prevista para
hoje. De acordo com o sorteio,

o nome de Hilmar Hertel deverá
constar no primeiro quadrinho,
e o do prefeito, no segundo.

A disputa pela indicação da

candidatura, entre Tietz eHertel,
arrasta-se já por vários meses.

Desde o início do ano passado,
a predisposição mostrada pelos
dois pretendentes vinha se

constituindo numa das principais
questões internas do partido.
Ambos chegaram a se reunir em

particular, em várias oportunida
des, para tratar do assunto, mas

sem chegar a um acordo.
Conforme Pianezzer, tão logo

o nome do candidato a prefeito
estiver confirmado� o PFL pas
sará a tratar de outras providên
cias para as eleições municipais,
como a elaboração de uma norni
nata para a Câmara de Verea
dores e a realização de reuniões
nas comunidades, para intensi
ficar o contato com as bases elei-

• 1 ,

torais. (MILTON RAASCH)

Pefelistas indicamnome.à sucessãono [maldemarço
Guaiamirim - o PFL

marcou para o dia 31 de março a

pré-convenção que irá definir 9
nome do candidato a prefeito pelo
partido. As lideranças pefelistas
optaram por delegar ao Diretório

.

Municipal à responsabilidade
sobre o assunto, tendo em vista

que existem pelo menos três

pretendentes à candidatura: o

presidente do partido, Mário
'Sérgio Peixer, o vereador e

'

presidente do Legislative, Valéria
Verbinern, e o médico José Cons
tância de Albuquerque.

A decisão de mobilizar o

diretório revela uma muqança na
estratégia do PFL em apontar o
candidato, que inicialmente sairia
de dois nomes que o partido
apresentaria ao PPB, PSDB e

PPS. A intenção agora é definir

apen�s um nome na pré
convenção, que, posteriormente,
será levado ao conhecimento dos

partidos com os quais o PFL
discute a possibilidade de formar

coligação.
.

O pefelista Osnildo BarteI,
que abriu mão da indicação da

candidatura em apoio ao médico
José Constâncio dê Albuquerque,
acredita que a melhor opção

I

agora sena tentar compor uma

chapa única. "Isso deixaria o par
tido coeso para a pré-convenção
do final do mês", rapinou.

A Executiva do PFL estará

reunida nesta segunda-feira para

discutir novamente o assunto. Na
oportunidade, também será
tratado sobre os detalhes da pré
convenção, que, em princípio,
deverá ser realizada na Câmara
de Vereadores. (MR)
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PPB realiza convenção com
poucas mudanças no diretório As recentes pesquisas para a Prefeitura �e Jaraguá do Sul

apontam uma ascensão do pré-candidato do PPB, o médico
Moacir Bertoldi, à sucessão municipal. Os números serão aliados
dos pepebistas em relação a futuras coligações. O presidente do
Diretório local, Wigando Meier, avisou: o partido só vai abrir mão
da cabeça-de-chapa se outro candidato. tiver melhor desempenho

nas pequisas. Também corre dentro das alas progressistas a

possibilidade, com o índice de aceitação de Bertoldi, de o PPB
. lançar chapa pura. Para vice? Todo mundo vai querer.

Partido sustenta
candidatura de
Moacir Bertoldi

I

à Prefeitura

Jaraguá do Sul - O PPB
real iza con venção amanhã em

todos os municípios catarinenses,
para renovação dos diretórios
executivos. Em Jaraguä do Sul,
poucos nomes mudam nä direção
do partido. WigandoMeier preten
dia permanecer na presidência da

sigla, mas entrou em acordo eom

o vice-presidente do diretório, José
Carlos Neves, que também preten-

, de disputar a eleição. Os dois se

revezam no cargo. Neves deve as
sumir a presidência eMeier toma-se
o vice. A reunião dos membros do

PPB,quetemcercade 1,lmilfiliados
na cidade, acontece na Câmara de

Vereadores, das 16 às 18 horas.
"Estou propenso a fazer rodízio

na direção, apesar de muitos

companheiros pedirem que eu

fique",justifica Meier. Ele diz que
as diretrizes do partido nãomudam.
Todos continuam defendendo a

candidatura própria do partido à
Prefeitura jaraguaense, com o ve

reador Moacir Bertoldi como

cabeça-de-chapa. "Isso não signi
fica que vamos sair com chapa pu
ra, estamos de portas abertas para
negociações", esclarece. O pre
sidente microrregional do PPB,
Luiz Antônio Grubba, lembra que
a orientação estadual é de que o

partido sustente candidaturas

próprias em todos os municípios.
O crescimento do nome de

Desautorizado
O secretário do Partido dos
Trabalhadores em Guararnirim,

\ José Thomaz Barbara Filho, se
diz indignado com recente

referência do pefelista Osni Ido
Bartel, na imprensa, sobre o

Orçamento Participativo. Barbara
Filho considera o orçamento
participativo uma proposta petista
e-entende que seria incoerência
das "forças conservadoras
locais" o aproveitamento da idéia,
pelo fato de que no governo do
Estado a mesma sequer estaria
sendo devidamente valorizada. O

projeto já funciona nas

prefeituras adrninistradas pelo
PT, a exemplo de Blumenau e

Chapecó.

Renovação
Orientação do Diretório

estadual do PPB é para a

criação de alas jovens nos

principais municípios
catarinenses. Em Jaraguá do

Sul, esse processo ganha
impulso amanhã, durante a

convenção.municipal, quando
deverão ser apontados dois

nomes para a disputa de uma

cadeira na Câmara de
Vereadores. É certo quero
partido já tem, pelo menos,

cinco opções, entre elas

jovens entre 18 e 22 anos. O
PT também aposta na

renovação, com a indicação
de universitários para o

Legislativo.
Meier: rodízio na direção, apesarda vontade de continuar comandando

Assessoria
A Câmara de Vereadores de Guaramirirn-está contratando os

serviços de um escritório de advocacia de Blurnenau, com a

finalidade de prover o Legislativo de assessoramento jurídico.
Chefiada pelo advogado Antonio Carlos Marchiori, a equipe dará
a orientação necessária aos vereadores e também à Com,issão de

Inquérito, que apura supostas irregularidades administrativas no

Hospital Santo Antônio.

A ala feminina do PPB, que
desestruturou-sé com a saída de

Cleidy Gonçalves de Castro da 19"
CRE (Coordenadoria Regional de
Educação), volta a organizar-se,
informa o presidente, porque o

partido precisa de um número
mínimo de mulheres para preencher
a legenda. A novidade é a organiza
ção de uma ala jovem do PPB,
segui ndo orientações estaduais,
com o lançamento de duas candida
turas para vereadores jovens, um

homem e uma mulher.

(LiSANDREA COSTA)

Bertoldi empolga o diretório. "Nós
estamos melhor na pesquisa. Os
outros vão ter que provar que têm
um candidato mais forte que o

nosso", argurnenta, referi ndo-se
aos partidos que compõem a coli

gação Mais Santa Catarina no Es
tado e aos quais o PPB poderia,
eventualmente, aliar-se. Ele aposta
que se Bertoldi está forte nas pes
quisas, o partido tem condições de
eleger novos vereadores, am

pliando o quadro. A partir de ama
nhã, o PPB busca nomes pára o

quadro de pretendentes à Câmara.
\

Poluição visual
Prefeitura deveria fiscalizar

melhor a colocação
de outdoors na cidade.

Onde tem lugar
para uma placa ou faixa, lá

aparece uma-propaganda
A poluição visual é

explícita e há formas legais de

conter a ganância de

donos de agências de

painéis. Além disso, o mau

gosto em alguns outdoors é

de deixar qualquer um
arrepiado e para fechar os

olhos,

Definição
Pepebistas e peernedebistas de

Massaranduba deverão iniciar,
nos próximos dias,
conversações mais produtivas
em torno da definição dos
futuros candidatos a prefeito
e vice, pela coligação que está
no governo do Município. Até.
agora, houve apenas
comentários e especulações.
Uma delas coloca o nome do
vereador Alvair Ricardo
Pedrini (PMDB) para ser o

candidato a vice, ao lado de
Odenir Deretti (PPB).

Partido define nomes nos municípios da região
presidente pepebista e poderá ter

o nome confirmado novamente,
na direção do partido. Em Gua

rarnirim, a 'convenção será rea

lizada na Câmara dos Vereadores.
O presidente José Prefeito de

Aguiar está convocando todos os

filiados do PPB para compare
cerem ao local, entre 8 e 12 ho
ras. Como nos outros municí

pios, em Guaramitim o presi
dente deverá responder por
mais um mandato. Os pepebis
tas locais consideram o momen

to político importante, daí a

tendência de manter a atual
di reção partidári a.
(MILTON RAASCH)

Massaranduba/Schroeder/

Corupá/Guaramirim - Em

Massaranduba, a convenção do
PPB será realizada entre 9h30 e

17 horas, na Câmara dos Verea
dores. Cerca de 350 membros do

partido foram convocados duran
te a semana para participar da

votação, que apontará os novos

integrantes do Diretório munici

pal. O presidente Carmelino Dol
san antecipou que na oportuni
dade também será eleita a nova

Executiva do PPB no Município.
Dolsan poderá ter o nome

confirmado para mais um período
na presidência do partido.�

Em Corupá, a convenção'

será das 9 às 11 horas. Tem como

local a Câmara de Vereadores.
Junto com a renovação do diretó
rio, o PPB elegerá no mesmo dia
a nova Diretoria Executiva. José
Norberto Müller, que já responde
pela presidência há alguns anos,

deverá ser reeleito. Durante a

semana, MUller relutou em

assumir a função novamente,

alegando a necessidade de
renovação na presidência, mas

não surgiu nenhuma outra chapa.
A Sociedade Vitória será o

local de encontro dos pepebistas
em Schroeder, com trabalhos
das 9h30 às 17 horas. Dalrnir
Antonio Tomaselli é o atual

�ADD/Makler)
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
NO�O O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

'ENll'E\tf-ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Metade dos estandes da Facisc pode ir à Justiça contra
Expo'2000 está vendida responsáveispelaobradaBR-lOl

Jaraguá do Sul - A pouco de Marcela Sanches, hoje o .

Arquivo/CP: Edson Junkes
mais de quatro meses para o maior nome de decorações de

E
' .

----------�:_:_-'-'-�

iníciodaExpo'2000, a maior feira bolos artísticos do Brasil. A _ mpresanos
querem pôr fim
aos tronstornos e

mortes na rodovia

de malhas, serviços e máquinas
industrializadas do Vale do Itapo
cu, a empresa Sueli Brandão Pro

moções e Eventos contabiliza qua
se 50% de estandes comercia

lizados, dos 180 colocados à ven

da. A Expo'2000, que chega este
",

ano com nova estrutura � nome

- até 1'999 o evento era chama
do de Multifeira -, pretende
bater recorde de .negócios e

público, de 19 a 23 de julho, nos
pavilhões do ParqueMunicipal.

Para reforçar essa proposta,
os núcleos de Jardinagem e de

Sorveteiros da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) também estarão apresen
tando as novidades do setor

durante a exposição. Com a parti
cipação do Núcleo de Sorvetei

ros, foi confirmada a presença

professora dará aulas diárias de
como decorar doces.

Promovida pela Apevi (Asso
ciação de Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu), a Expo'2000
traz um novo conceito, de priori
zar a exposição e a divulgação dos
produtos produzidos na região,
apostando em futuras transações ..
Anteriormente, a feira fortalecia
'os negócios de pronta entrega, o

que rendia menos da metade da

movimentação financeira regis
trada nos últimos três anos.

Além da presença dos núcleos
na Expo'2000, outra novidade este

ano é a implantação de 'ilhas' de

expositores, como o da educação,
que já conta com estandes dos

colégios São Luís e Divina 'Pro

vidência, além de escolas de ihfor
mática. (PETERSON IZIDORO)

Massaranduba - A Facisc

(Federação das Assoei ações
Comerciais e Industriais de Santa

Catarina) poderá 'recorrer à

Justiça para apurar os respon
sáveis pelo atraso e transtornos

nas obras e acidentes com

mortes na BR-I O I. Moção nesse

sentido será apreciada na 110"
Reunião Plenária da Federação,
nos dias l'7 e 18 de março, em
Indaial. A proposição é da Asso

ciação Comercial e Indústrial de
Joinville e foi aprovada durante
a reunião regional da Facisc,
realizada sexta-feira (3), em Mas
saranduba.

.

as'suliÇOgadOS Assocíados
OAB/se 3437-B

Absurdo: viaduto entre as BRs 280 e 101 foi construído errado

A reunião regional foi reali
zada na Pousada Sete Lagoas, no
interior do Município, e contou

com as presenças do presidente
da Facisc, Roberto Breithaupt. de
Jaraguá do Sul, e do vice

presidente, Ninfa Valtero König, .

.a lé m de representantes das

associações comerciais e indus
triais da Região Norte.

. - Pela primeira vez procura
se responsabilizar civil e criminal
mente aqueles que são de fato os

responsáveis pelas mortes na BR-
101, decorrentes do mal-aca-

. bamento da rodovia - ressaltou

König, que espera conseguir o

apoio de mais de uma centena de

presidentes de associações
comerciais e industriais de todo
o Estado, durante a Reunião

Plenária, para, em seguida, enca
minhar o assunto ao Ministério

Público.
Falta de sinalização adequada

e transtornos de todo o tipo,
,

como o acúmulo de água na pis
.

ta, motivo de vários acidentes
com vítimas, são algumas das

razões do crescente desconten-

tarnento dos empresários com a
s

situação da rodovia, além da

própria lentidão da obra de

duplicação (trecho entre a di visa
do Paraná e São José), com

sucessivas prorrogações nas 'da
tas para a conclusão da mesma.

Diversas outras moções
foram discutidas durante o

encontro em Massaranduba,
como o fim da exclusividade do

Besc no recolhimente de taxas e

tributos estaduais e o credenciá- .

mente de funcionários das asso

ciações comerciais e industriais

para a autenticação de livros
fiscais. As associações 'comer

ciais e industriais defendem
também maior controle sobre os

bancos na abertura de contas cor
rentes e liberações de talonários,
como forma de reduzir oelevado
número de cheques na praça.

O vice-presidente de Produ
tos e Serviços daFacisc, Adriano
Zimmermann, de Guararnirim,
defendeu a inclusão das associa

. ções comerciais e industriais da

Região Norte no Projeto Empre
ender 2000. (MILTON RAASCH)

S'EJA COMPETITIVO,NESTE:�-lVFEReABe-:'6f-OBALí-Z'ADÕ
FAÇA P,LANEJAMENTÓ-TRIBUTÁRIO

-

.

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 ··CEP 89251-410 - Fone: (047)371-75HIFax:(047) 372-1820
Jaraguá do Sul - sc - Horne Pagê:-·\VWW�êassúli.êÓIil.bt-:.. -e::mail.éä.ssu1i@cässuli.cöm:bt·

.
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"
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SOCIAIS

Enlace de Cristiane e Sandro
. REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -
Distrito de Veszprérn (008)

Cristiane, filha de Lourival e
Norma Becker Hafferrnann, e

Sandro, filho de Edmundo e Ema
Pereira Wi l'le , participam à
sociedade o seu enlace, hoje, 11
de março, comparecendo às 19
horas na Igreja Evangélica de
Confissão Luterana, Centro,
nesta cidade, para serem aben

çoados perante os pais, parentes
e testemunhas, sob a inspiração
bíblica: "Agrada-te do Senhor e

.

Ele satisfará aos desejos do teu

coração - Entrega o teu

caminho ao Senhor, confia nEle,
e o mais Ele fará". SI. 37.4-5".

Após a cerimônia religiosa, os. ,

convidados serão
I

recepcionados
no Clube Atlético Baependi, à Rua
Augusto Mielke, 466, nesta

cidade.

CORREIO DO POVO apresenta
aos distintos noivos e pais os seus

cumprimentos, acompanhado dos
votos de perenes felicidades.

(EVS)

Continua a narrativa de

Lajos Boglár: "Enquanto.
conversávamos, chegamos até
Santa Trindade (Szenthárom
ság), é assim que o povo
religioso denominou o primeiro
povoado. Da casa de um

agricultor bem situado, já de

longe nos acenaram, e, ao

chegarmos, nos cumprimen
tavam: "Desejamos um bom

dia'', com sotaque tipicamente
transdanubiano. Realço isso

porque o ambiente alemão de
Santa Catarina e a língua dos
nossos bravos húngaros de

Veszprém se germanizou.

também por via férrea, conti
nuaram a viagem até o porto
alemão de Bremen, onde fica
ram hospedados num hotel por
15 dias. Embarcaram aos

começos de dezembro de 1891,
em Bremen, no navio de

passageiros BREMEN-LEIP
ZIG, com destino ao Brasil, via
Lisboa (Portugal). As festivi
dades natalinas foram festeja
das a bordo, em alto mar. À
tarde foram baldeados para o

vapor brasileiro "Desterro",
ficando no Estreito por alguns
dias. De lá foram transportados
por um navio cargueiro da firma

Hoepcke, até Itajaí, com nova

baldeação para o vaporzinho
PROGRESSO, com destino a

Blumenau, ficando hospedados
no Hotel }Ioletz".

Schmöckel continua assim:
"De se imaginar as dificuldades
por que passaram para se

estabelecer em Jaraguá. Inici
almente fizeram suas compras
em Itapocuzinho, por via
fluvial, partindo do ponto até
então conhecido por Jaraguá
84, pelo Rio Jaraguá, e depois
Itapocu até o Rio Itapocuzinho,
onde se achava instalada uma

filial de Gottlieb Stein", hoje o

lado esquerdo, noMunicípio de
Guaramirim.

Silva (1975:199) escreve:

"Esta - MariaWolf - conta:

não vieram sós da Hungria, e

sim um grupo composto de 22

famílias de camponeses. Che

garam em Blumenau e foram

alojados no Barracão dos Imi

grantes, construção de 'alve

naria', perto do pequeno Hotel

Holetz. Dalí, o transporte se

fazia em carroções para os

utensílios, mulheres e crianças,
com parada em Pomeranos e,

por fim, Rio Ada, onde termi
nava o· trajeto por viatura. A
subida pela serra de seis quilô
metros; passando por penedor
e grotas profundas, cobertas de
mata escura e tenebrosa".

Schmöckel (1987/III/l-8)
continuava assim: "Quem se

der ao serviço de correr ao ma

pa Jaraguá do Sul haverá de

constatar que era uma verda
deira odisséia circular por tan
tos rios que deveriam possuir
grandes volumes de água, ao

contrário do que ocorre atual

mente, onde os rios mostram

em certos lugares o leito pe

dregoso dos outrora rios

navegáveis".
Ao longo da tarde em que

o filho do cônsul Lajos Boglár
e a antropóloga Catarina Ko

vács anotavam, fotografavam
e filmavam para uso do traba
lho que acabam de escrever, a

traduzir para a língua portu
guesa, surgiu um assunto que
envolvia o nome de Michel
Graf, ao que respondi que o no

me me era familiar, e eles fica
ram admirados que, a pessoa
em questão, tivesse sido se

pultada na sede do Município.
Numa casual visita ao cemi
tério, encontrei a sepultura, que
ilustra este capítulo.

(Fritz von Jaraguá).

Os fundadores
Emílio da Silva, historiador

brasileiro, dedica várias páginas
aos emigrantes húngaros, publi
ca entre outros listas enumeran
do os "primeiros pioneiros hún
garos" que foram enterrados no
Cemitério de Santa Trindade,
pelo nome são: János Salamori

(183�1922), Gáspár Schrnidt
(1845- 1920), Ferenc Peck

(185 I -1929) e Dániel Horon
gozo (1944-1899).

Como chegaram às terras

de Jaraguá?
"De Blumenau seguiram em

carroças até o Rio Ada e de lá

penetraram na mata virgem,
abrindo picadas pelo Alto

Garibaldi, e uma via de comuni
cação até a margem do rio Ita

pocu, Jaraguá, sob a orientação
do sr. Moser, por conta do

Estado, em 1892. Faziam parte
da leva dos húngaros, entre
muitas outras famílias: Watzko,
Peng, Michel Peng, Josef

.

Madel, Grumiker, Lescowicz,
Hordi, Bechel, Ersching,
Ruysarn, Tischner, Stenger,
Schwarz, Steinrnacher, Erhard,
Pinter e Steierlein".

Mais adiante (1987NIIIII-8),

INFORMATIVO PAROQUIAL -11 e 12/3/2000

SETOR MATRIZ

SÁBADO

1.9hOO - Matriz

17h30 - São Luiz
17h30 _:_Rainha da Paz'
19hOO - São Benedito

DOMINGO

07hOO,09hOOe 19hOO- Matriz
I OhOO - São Cristóvão (Festa)
08h30 - Molha

\

Como chegaram ao Brasil?
Baseando-se nas anota

ções de Fischer, Schmöckel
(1887/II/25-31) nos informa
detalhadamente das viagens
dos húngaros: "Os imigrantes
partiram em meados de no

vembro de 198 I de Veszprém
(Hungria) para Viena (Áus
tria), por via férrea, lá perma
necendo três dias. A seguir,

NOSSA MENSAGEM

A pessoa humana nos irradia

Pela fidelidade de um só homem, Cristo Salvador, nasceu
o homem novo e, com ele, mudou-se o futuro da humanidade.
Temos o direito de esperar um renascer da humanidade e um

crescimento substancial na dignificação humana. Fidelidade ao
compromisso com o projeto do Pai para a humanidade é o

que Jesus nos mostrano Evangelho de Mc 1,12-15.
Fidelidade é o que Deus espera de nós no cumprimento de

nossa missão, a partir daí, podemos falar de "Dignidade
Humana e Paz" e sonhar com um "Novo Milênio sem'
Exclusões".

Túmulo de
.

Miguel (?)
Graf, nascido
na Uncaria

(?) *24/7/
1872 + 5/6/
,

1935, no
lado católico,

hoje o

Cemitério
Municipal de
[araguádo

Sul
Centro

Apoio:

TAFAC" TAVARES
F. F. COML, LTDA. .

CASA DAS TINTAS
Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sandro Rogério Wille e Cristiane Haffermann, que ueste

sábado maneiam-se para uma peleia eterna. Como diz nosso

saudoso e eute querido Jaime Caetano Braum: "Até touro que
é touro se ajoelha", então, porque que este alemão matuto não

casa? Casa sim, sábado todos estaremos com um sorriso igual
Oll dos noivos em grande festa /10 Clube Baependi. Sandro é

capataz do Piquete Estampa de Taura, tradicionalista gaúcho
de peito e coração, ajuda com trabalho e patrocínio os eventos

gauchescos, leva, com amor e respeito, o nome de Iaraguâ do
Sulpelos caminhos quepercorre desde os tempos de canoagem.
Nós, do Piquete Estampa de Taura, reconhecemos seu trabalho,
dedicação e boas sugestões, e que venha logo uma bela prenda,
pois o Vitorjá está farejando o ar. O CTC Laço [araguaense e

piquetes filiados parabenizam os noivos e desejam saúde, luz
e habilidade -de relacionamento para que esta nova família
gaúcha percorra somente os caminhos dafelicidade

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Garotos de Florianópolis também participaram do Rodeio
lnternacional de Vacaria, promovido pelo CTG Porteira do Rio
Grande. Carlos, Gabriel, Eduardo, Jesten Leonardo, Eduardo,

Daniel e, de Jaraguá do Sul, Cássia e Gionei. 'Grupo organizado,
divertido, educado e, acima de tudo, respeitam o próximo.
Entre os apetrechos: gaita e violão que, segundo eles, são

instrumentos indispensáveis e suficientes para um bom
divertimento. É isto mesmo, garotos que residem em-cidade

grande em meio a muitas badalações, não tinham em seu

acampamento som amplificado, tinham sun talento, educação e

muito bom gosto. Gabriel e Daniel fO/"ln(1I11 uma dupla,
apresentam-se em concursos de intérprete nos rodeios, levando,

vez ou outra, troféus para casa.

Nosso amigo Gionei Junkes, CTG Do Trote ao Galope,
companheiro das lidas, a quem eu tenho um carinho especial,
mostrou-nos um pouco de seu talento e afinidade com a gaita.

Para estes garotos, o segredo do bom andamento do acampamento é a amizade e o respeito que existe entre Iodos, mantendo acesa a

chama tradicionalista gaúcha, cultivada desde pequenos, com incentivo dos pais e do tio Marco.fundador do Piquete Querência do Tio

Marcon, a quem eles têmmuito a agradecei: Parabéns a todos pelo exemplo de amizade, companheirismo e respeito ao próximo..
•

Colab. Cássia Gisele de Oliveira
��������==���--------�--�==��

FRASE DA SEMANA:
"Eu sei como é isto, eu já passei por isto, mas festa de criança é assim mesmo. Todo

mundo faz assim", nosso patrão Giovane Demarchi repetiu 31 vezes, enquanto cedia o

ombro para um gaúcho amigo. Colab. wanderson Rau

· .

: Gaúcho(a) de idade nova:
·

Mirley Planinscheck (II),
Sandro RogérioWille (12),

Geneci Rodrigri (14),
Roberto Bento (17),

Cristiane Haffermann Wille (18), •

.Leani Maria Candida (24).
.

·
.

.... _ ». u .....

GRANDE FANDANGO
COH/tlIITO

, fim!)E!3GJrIID
Dhu 18/MARÇO/2000
Local; CTG Laço Jaraguaense

Jaraguá do Sul • SC

POStO. "E IfIHJMS,

I)(MARCIlT CARNES - STÉREO sOUNO
SMURr LANCHES· HOIlIlY VíDE:O

���

DaguEr AtEliEr
Se você está precisando fazer um traj
típico ou qualquer tipo de roupa sçb

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

Rua Ângelo Rubini, 1197 -

Barra do Rio Cerro
Fone: 376-0483

Laço Jaraguaense abre

temporada em alto estilo. Baile

gaúcho no CTG Laço
Jaraguaense /70 dia J8 de março,

Conjunto Fogo de Chão, com
formatura dos cursos de Laço e

Danças. Baile de casa cheia, onde
teremos 691indas prendas e peões
formando-se e chei�s de vontade
de dançar. Você não pode perde

esta oportunidade. ESlallz"os
'tchesperando'

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

Rubens Roeder e Araldo Raulino levaram a

gurizada do Piquete Estância Peão Farrapo para
acampar e competir no rodeio do CTG Mafrense, na
cidade de Mafra. Rubens Roeder Júnior; muito bem
montado /70 cavalo Scheck, de propriedade deste

colunista, socou as quatro armadas marragatas e

classificou-se para o Laço Individual de equipe,
disputando com a gauchada de serra acima. Na

gineteada, Rafael Borges e Liotnar Mesch, o Lia,
mais uma vez levantaram a bandeira de Jaraguá do
Sul no pódio maior; com primeiro e segundo
lugares, respectivamente. Parabéns a este piquete,

.

obrigado aos líderes tradicionalistas Araldo e

Rubens, por incentivar e orientar estes guris.
Continuem assim

4 de março � Laço de Vaca Mecânica � Piquete Sítio Novo � Premeio vivo

5 de março � Domingo no Rodeio � CTG Laço Massarandubense

10 a 12 de março-- Rodeio CTG Chaparrat� Joinville

18 e 19 de março � Rodeio CTG Alma Gaúcha � Rio Negrinho
18 de março=-Baile com Fogo de Chão� CTG Laço Jaraguaense
23 de março � Quinta-feira da Tradição � CTG Laço Jaraguaense
26 de março � Terneio de Laço Piquete Lenço Branco � Massaranduba

8. e ? de abril - Rodeio Crioulo de Vaca Motorizada - Sítio Amor e Tradição

. Agenda gaúcha

CTG Laço Jaraguaense
Estamos "TCHÊSPERANDO"

.

de 04 a 07 de maio de 2000

19° RODEIO CRIOULO NACIONAL

MOINHO JARAGUÁ
Cerealista Wille Ltda.

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

III'
CARNES

.ttD. E-mail:

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAREJO

FONE (0**47)
371-4547

demarchicarnes@ netuno.com.br Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.Denúncias
para a

Delegacia da
Mulher em
Jaraguá do
Sul podem

.

ser feitas pelo
telefone

.

371-0123

fi

I(IBARAIO
!leM�ut()/ ffodalw lj(IJ'JUiial
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 1699
� Fone: 37f7847

Jaraguá do Sul- SC

DIREÇAO·

Rua Mal. Deodoro da ��
Fonseca, 1452 V l:::::iIFone/Fax: 372-3306 .�

C.lDiJaraguá do Sul - sc:c ao .

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

QUICK
DOG

TEMA:
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Se a sociedade evoluiu, mudaram os preconceitos. A mulher conquistou
direitos políticos, como o voto, mas a dependência feminiría continua

sendo a grande vilã nas relações homem X mulher. Algumas temem
denunciar os maridos, outras se sujeitam por falta de informação, e
condições de sobrevivência, fazendo com .que a violência sexual se torne

'um hábito inevitável.

o atraso que o Brasil vive em relação à revolução sexual não é segredo
para ninguém. Um século depois, a mulher brasileira ainda é oprimida,

. discriminada e sofre toda espécie de violências, enquanto tenta se firmar
no mercado e exercer a massacrante jornada dupla de trabalho.
Feministas de plantão podem se animar com uma perspectiva, a
próxima geração promete ser menos machista e mais consciente. É o que
se pôde observar de uma conversa com adolescentes do Colégio Roland
Harold Dornbusch.

Estudantes de 10 a 13 anos falam em discriminação, violência e

dependência féminina com a autoridade de pessoas que lêem jornais,
assistem à televisão e discutem os problemas sociais na escola. Na
semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, todos
reconhecem, a brasileira negra, pobre e feia tem pouquíssimas chances
no País, porque o mercado privilegia determinado padrão de beleza e

cria fatores de exclusão. Mas há quem diga que vencer depende da garra
de cada uma e que reconheça o avanço que as mulheres conseguiram
nos últimos anos.

Engrossando o coro feminista, os estudantes - tanto meninos quanto
meninas - aconselham a véncer o medo e a vergonha e procurar
defender-se na Delegacia da Mulher.
As discussões são inúmeras - "A prostituição cresce"; "A mulher
assume profissões 'antes consideradas masculinas" - e as opiniões
divergem, mas todos defendem maior valorização da mulher.

DISQUE
.LANCHE

, CD's - DISCOS - FITAS

Lanchonete e Sorveteria

DISQUE ENTREGA: 376-1496
TELENTREGA

275-0583 - 371 �7365 .

371-6547

Anexo fábrica de gelo

Rua Ângelo Rubini, 1110
Barra do Rio Cerro

Av. Mal. Deodoro, 406
.FONE: 371-2847
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Abrindo novo espaço à arte da

representação, Nelson Borchard pede
licença às figuras carimbadas do teatro
local para ensinar um pouco do que
conhece. De volta a Jaraguá do Sul, o
ator e diretor repete a oficina teatral

que realizou em setembro, com o

incentivo de empresários e da

comunidade, entusiasmados com a

primeira edição. Tem no currículo

formação em Artes Cênicas no Rio de
Janeiro e experiências pelo Brasil
afora, adepto que é da arte

mambembe, democrática e acessível a
todos.
A oficina, que inicia na próxima
segunda-feira, é aberta para alunos
novos e aos que já fizeram o curso. Ela

acontece nas instalações da Paróquia
São Sebastião e na rua, na praça, na
escola, em qualquer lugar onde haja
público e condições para o aluno

. experimentar e aprender. "Pretendo
aprofundar alguns conceitos que
trabalhei no a,no passado e repassar
outros, inéditos", reyela o diretor.
Borchard, que adiou para o.ano que
vem uma viagem de formação na
Alemanha, aproveita a estada para
discutir aspectos da cultura Iocal. "As
pessoas ainda estãomuito fechadas
por aqui, o pr�co,nceito é latente, e o

E R N o

CORREIO DO POVO

ra
7 7 DE MARÇO DE 2000

culturo - lazer - entretenimento

artista não pode ter preconcei to",
comenta, lembrando que, antes de ser

ator, o indivíduo precisa aprender a
elevar-se como ser humano,
para que possa trabalhar com

..gente. Criticando o estrelismo
interiorano, o diretor aposta que
espaços como o do Centro

Cultural, poderiam sermelhor

utilizados. "Jaraguádo Sul tem
estrutura, faltam novas

iniciativas para fazer da arte;
realmente, iniciativa que aguce
a sensibilidade e que
seja acessível
porque' senão as

'\

pessoas passam

.a representar
para si

mesmas",
completa.
.Graças ao
incentivo de

empresários
-jáqueos

da

departamentos demarketing têm
incentivado investimentos em teatro e

manifestações culturais - a oficina

poderá contar commontagem, ao final
dos quatro meses de aulas. Serão'

,

formadas três turmas, a 1 a dirigida a

adolescentes de 10 a 14 anos; a 2a

para adolescentes e adultos; e uma 3a,
destinada a grupo especial de
educadores, professores e orientadores

que queiram trabalhar com teatro

escola, com início das aulas
marcado para o dia 20 de

março. As inscrições
podem ser feitas no Bazar '

e Papelaria são Luís, ou
pelos telefones 371-1167 ,

e376-0572.

Borchard: teatro na rua e na escola para tornar a arte acessível ao maior número de pessoas

�IIII�( Estofados

1& �KRAUSE
Fabricamos também móveis em aço sob medida como:
corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes

com grande aiversiäeae. Consulte-nos!

'Requinte o seu Bom Gosto
TELEVENDAS: 371-3466

Rue Rodolto Hutenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
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................ � .

Bsta é a sorridente Laris.sa

Bompani Krause, que .'
4 nos no día .

completou a
,.

e

6/3. Os pais, üson RogerlO

Maísa Bompani Krause,
deQejam felicidades

William M.
Hoffrnann

Completa 3
aninhas no
próximo dia

13/3.
Parabéns!

Andressa Mel�olla
aniversariou ,dla 1/3 ..

, �gon e Adeha
Os avoS D '. a

Meldolla parabenlzam
netinhâ

C· Fernando �aio
Correa

Z· tn'ermanniro
1 anoS no

completoU ,

N

dia 11/3. A mamae
. ZimmermannMarh

. legriasdeseja mUltaS a '

23/2 - Camila Medeiros Costa
23/2 - Lüana Teles Adriano
23/2 - Piere Alex Stefanes de Souza
24/2 - Andressa Loyane Lamin
24/2 - Amanda Julia Larsen
24/2 - Gabriela Fernanda Wintrich
24/2 - Fernanda Viebrantz
24/2 - Sabri na Franke

'.

25/2 - Matheus AugustoSomensi 'de Souza
25/2 - Paola Maffezzolli
26/2 - Amanda da Silva Brizola
26/2 - Bíanca Roberta Sabei,
26/2 - Jonatan de Oliveira
26/2 - Patricia Bazeggio
26/2 - Tainara 'Dias Cunha

.

27/2 - Guilherme Alan Günther
27/2 - Weslei deOliveira Sutil,
28/2'--- Gabriela Elisa Broch
28/2 - Aline Nayara do Nascimento Baruffi
28/2 - Josué Herculano André
28/2 - Maicon Proença Schumann
28/2 - Natan de Moura Pacheco
29/2 - Ana Patricia Pereira
29/2� Dierniti Carneiro Storki
29/2 - Erik Busch
29/2 - Gabrieli Jacobmolski
29/2 - Sabrina Giese Wittkowski

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

À esperta
Jaqueline
Alessandra
de Gasper
completou
2 aninhas
no dia 6/
3.0s
irmãos
Jackson e

Allssen e'

os pais,
Aleixo e

Roselí.
mandam
os

parabéns

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLíNICA�� Wecdá

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 11 de março de 2000

Poços Artesianos, tubulares
e, ponteira subterrânea
É água gratuita, vocé paga uma

vez só e tem água rnineral
extraída de seu próprio terreno.

Consulte seu instalador técnico
especializado pelo, teleíone 9980�8922 'ou
venha pessoalmente à Rua Arthur Gumz,
65 - Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul - SC

, .

.

I

VENDE-SE LOJA MONTADA
com ótimas instalações. e estoque.

.

Óti�o ponto comercial,
na Reinoldo Rau, clientela formada.

Maiores informações pelo
telefone 9975-\2835. '

TERCEIRIZE'
SUA PINTURA

Pintura Industrial a pó -

Epoxi (ferro/alumínio)

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

BOTAFOGOFUTEBOLCLUBE

ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA

Pel.o presente edital ficam convocados os associados, para
ASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA, 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 cio dia:
- Prestação de contas referente ao ano de 1999
- Anuidades
- Assuntos diversos
- Eleição da nova Diretoria ,

Os sócios 'não em dia com a tesouraria serão eliminados do quadro
,sociai.

Março de 2000.
A Diretoria

GALINHA MORTA
Lanchonete e Pesteterle.
com moradia, no Centro
.

de Jaraguá do Sul,
ao lado do Banco Itaú.
Treter no telefone:

�71-6180, com VaImor.

Aluga-se KITINETE, Rua
João Planinscheck, 123-

fundos. Tratar: 372-1709, 'com
Iracema. ValorR$ 100,00.

Procuro para alugar, apto.
'. com 1 querte. Baependi/ .

Vila Lalau DU Centenário.
Tratar275-0051/9102-

11.1 O. Rua Fritz BarteI, 77,
sala 3.

Procuro para comprar,
ÁREA COMERCIAL com

aprox. 10. 000m2. Baependi/
Vila Lalau ou Centenário.
Tratar nos tetetones:

275-0051/9102-1110 ou

Rua Fritz BarteI,
77, Sala 03.

Vende-se MARCENARIA
CbMPLETA. Tratar no
telefone: 373-1927, com

João de Ávila.

CONSÓRCIO BREITKOPF
CONTRATAVENDEDORES

A empresa oferece:
* Ótima comissão
*

Premiação
* Vale-transporte
� Ótimoambiente de trabalho
* Possibilidade de crescimento

tmeresseaos comparecer somente nos dias 13/3 e 14/3, entre 8h e 11

horas, no seguinte endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira nº 83,
.
sala 01, munidos de documentos e cutticulo.

o candidato deve ter:
* Idade mínima de 18 anos
* Experiência em vendas
* 2º grau completo

COMUNICADO
Foram extraviados notas fiscais em

branco do bloco de numeração: 998896
a 998900. Nota Fiscal de produtor -

Secretaria' de Estado da Fazenda Para
venda do Agricultor - Ingoberto Ramthum;
conforme Boletim de Ocorrência nº 411/
2000

SIMPATIA DE CHICO XAVIER PARA EMAGRECER·
Numa quarta-feira, pela manhã, pegue meio copo d'água e dentro dele coloque
quantos grãos de arroz forem os quilos que deseja perder. Não coloque grãos a

ruais do que. deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados.
À noite, beba a água, deixando os grãos de arroz, e complete novamente com

meio copo d'água. Quinta-feira, pela manhã, beba a água, emjejurn, deixando os

grãos e completando com meio copo d'água .. Na sexta-feira, pela manhã, em
jejum, beba a água, mas desta vez corn os grãos. _É importante conservar o

mesmo copo durante os três dias seguidos. Não faça regime, poisesta simpatia
é infalível. Tire o número de cópias correspondenre aos quilos que deseja
perder e distribua antes de começar esta simpatia, que terá de ser exatamente

numa quarta-feira. Mande publicar em um jornal na mesma semana. A.L.M.

PORTARIA E LIMP'EZA
I

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

Orçamento sem compromisso
371-7354 - "371-5832

Rua Reiholdo Rau, 614 - Centro- Jaraquá do Sul- SC

Yende-se.ou troca-se
APARTAMENTO EM

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
por apartamento em

Jaraguá do Sul.
Tratar no telefqne

9979-0744.

I

PROCURO PARA
ALUGAR, apartamento
com 1 ou 2 quartos com

garagem. Baependi/Vila
Lalau ou Centenário.
Tratar: 275�0051 -

9102-1110. Rua Fritz BarteI,
77, sala 3.

Vende-se 3 janelas de
ferro, nova, de 1,20 x
1,50metros. Treter no
telefone: 370-7934.

vende-se acordeão 120
baixo, Todeschini, e bicicleta
de 21 marchas\de alumínio.
Rua Emílio Schultz, 191. -,

Vende-se máquina Muller,
quase nova. R$ 150,00.

Tratar: 9973-3833.

II

Vendo comércio
com ótimo
faturamento.
Único em

Jaraguá do Sul.

II

Valor:, as 75.000,00,
.

Contato: (0**47)
9984-1308, cl Flávio

VENDE-SE TERRENO

Em Guaramirim, ótima

localização, com
568,OOm2. Combinar. "

Tratarpelos telefones
9973�8543 e

II

9991-8916.

Fone: . 370-2324
,

Av. Prefeito Woldemor

Grubbo, nO 133 -

Joroguá do Sul - sc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE: alvenaria cl 120m2,
terreno cl 335m2 - Rua Antonio B.

Schmidt, 218,- Preço: R$ 35.000,00

VENDE: Casael1lalvenuriac/230,OOnzl,
terrenocl300,OOI1l2•RuaFefipeFrenzel; 53 -

Centro (Próx. Slwppillg)Preço:R$85.000,OO

VENDE: Sala comercial cl42,0011l2• Av.
MarechalõeodorodaFonseca - Ed:

Menegotti.Preço:R$21.000,00 (Negociável)

ALUGA: Galpão em alvenaria cl

300,OOm2 + estacionamento. Rua Barão
doRio Branco, 125 (Centro) R$1.350,OO

VENDE: Terreno' com área

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

VENDE:Mistac/100m2, terreno cl
351m2 - RuaE - 877, n°328 - Santo

Antônio - PreçoR$21.500,00

VENDE:madeiracl80m2• tereno cl450m2•Rua
921· Loteamento Piazera- Casa n"46· Preço:
18.000,00 (Acei!acwlúnhão ou carro 110 negócio)

Prédio em alvenaria cl382m2+galpão cl352m2 •

em terreno de 480m2•Rua JoséEmmendoerfer
• Preço: 130.000,00 (super negociável)

SE ESTAVA BOM,
AGORA FICOU ÓTIMO

_.

VENDE: alvenaria cl 110m2,
terreno cl 450m2 - Rua Mathias

Ruysan, 205 - Ilha da Figueira -

Preço: 45.000,00

VENDE: Terreno cl 3.060,00m2-
Schroeder (Próx. Menegotti).

Preço: R$ 33.000,00

VENDE: Sobrado em alvenaria cl

256,00m2, terreno cl 360,33m2• Rua
Richart Piske (em frente nO'134) -

Czemiewicz: Preço: R$ 75.000,00

VENDE: Apto. 3 quartos, cl área de

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

Casa em alvenaria "nova" com 70n1.1, em terreno

de 442,OOm2 - Rua Benjamin Stein - São Luís
De R$ 30.000,00 por R$ 26.000,00

\ .

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

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

APARTAMENTO· R: Marina Frutuoso, 300 -

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

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

garagem cl. 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 -

Jaraguá Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00 +

financiamento

SAOPAULO

POP
tAASTER
92 _ 93 . 94 . 95 II 96 . 97 -919

IMOBILIÁRIA PREfERIDA DO JARAGUAENSE .

A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor para atender

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

'objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser

liA Preterida" do jaraguaense no ramo

Imobiliário.

Este ano também' fomos premiados por
mals duas empresas de pesquisa e

publicidade: �[P©[P�-São Paulo e

[P©[g)[f{]�[!JJ�-Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento,

ao nosso cliente.
..,.

•
,

•
,

,

- -,

LOCAÇAO,VENDA,ADMINISTRAÇAODE IMOVEIS
Rua Reinaldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 372-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500

I

TERRENO _ Rua José Papp, esq. corn

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

\

SOBRADO ALVENARIA - Rua Leo Schulz,
nº( 1 04 - 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$ 550,00

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

APTO- Rua:

e garagem -

R$ 280,00

Casa alvenaria R. João Piermann, 126 - área
de 39ß,40m2 - constr. 255,64m2 - 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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APTO :3 DORMITÓRIOS
- Ed .. Vitória Régia (próximo Marisol) - R$ 335,00
- R. Irmão LeandrolVila Lenzi - E$ 380,00
-, R, Dr. Waldemiro Mazureehen -R$ '335,00
- R. Walter Marquardt - R$ 3<50,00 (c/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
- R ua João Ayroso, .Iguá Esquerdo - R$ 280,00
- Rua Venâncio Silva, pröx. Weg - R$ 330,00
- Ed. Rebelo (em cima HSBC) - R$ 380,00
- cl suíte - R . .I, Emrnendoerfer, 1051 - R$ 280,00
- cl suíte - Ed. Maximum Center - R$ 550,00
- cl suíte - Ed. Alzira, central - R$ 350,00
- cl suíte - Ed. Silvio Pradi final Mal. - �$ 330,00

APTO 2 DORMITÓRIOS
- R. Joinville, 4406 - R$ 200,00

: - R. João .I, Ayroso, L699 - R$ 300,00 (c/água/luz)
- R. Bernardo Dornbusch - R$ 275,00
- R. Irmão Leandro/Vila Lenzi - R$ 280,00
- Ed. Imperador R. Angelo Sehiochet - R$ 300,00

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

ALUGA

CASAS RESIDENCIAIS
- Alv. cl suíte, R, Ernma Ziemann - R$ 450,00
- Mad. 3 donns., Rua Goiás, 112 - R$ 230,00
- Mad. 2 dorms.,: R, .I, IPlaninseheck - R$ 180,00
- Alv. 3 dorrns. R. J. Emrnendoerfer - R$ 400,00
- Mad. 3. dorms, R. Adolfo Puttjer - R$ 250,00

CASA COMERCIAL CENTRAL
- 5 dorms. 4 salas, 2 bwe, cozinha garagem +

estacionamento - R$ 1.100,00

GALPÕES INDUSTRIAIS
- 180m2 est. R. João Planinscheck - 'R$ 500,00
- 360m2 + est. Rua João Planinscheck - R$ 500,00
- 200m2 + est,' R. Antonio Ferreira - R$ 400,00

SALAS COMERCIAIS
- 50m2 Rua Mal. Deodoro - R$ 350,00
- 200n�2 Exp. C, Hadlieh, 35 - R$ 660,00
-,32m2 R, João J, Ayroso, 1747 - R$ 220,00
- 20m2 R. 25 de Julho, 1359 - R$ 200.00
- 80m2 R. Joinville, 4406 - R$ 225,00
- 60m2 R. J

'. Ernmendoerfer, 1781 - R$ 250,00
,88m2 Ed. Chiodini ' R$ 250,00
- 80m2 R. Joinville, 4406 - R$ 225,00
- 55m2 R. João Planinscheck. 27 - R$ 245,00
- 90m2 BR-280 - km 70 - R$ 250,00

Cadastre seu imóvel.na

Leierpara locação com
todas as garantias.

RuaWal�erMarquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1 Carlos Vasel

,

_ Jaráguá do Sul - SC
,FONE (047) 275-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE
• Ref. 009 - Casa alvenaria - 120m2, 3 quartos, + dep, Vila Nova - R$ 30.000,00
• Ref. 014 - Sobrado - 180m2, I suíte, 2 quartos, + dep., Vila Rua - r$ 78.000,00
• Ref. 040 ' Casa alv. - ·157m', 3 quartos, + dep., Chico de Pa�11a - R$ 64.000,00
.• Ref. 002 - Casa mista - 3 quartos, +dep., Figueira, R$ 22.000,00
• Ref, 006 - Casa mista - 3 quartos, + dep. Jaraguá Esquesdo - R$' 29,000,00
• Ref. 010 -. Casa mista - 144m2, 3 quartos, + dep., Vila Nova - R$ 37.500,00
• Ref. ÚI4 - Casa mista, 5 quartos, + dep, Figueira .. R$ 29.000,00
• Ref. 008 - Terreno 336m2,- Vila Lalau - R$ 16,500;00
,. Ref. 014 - Terreno - 5.000m2 - RiO Cerro I - R$ 70.000,0.0 \
• Ref. 043 - Terreno - 16,000m2 , Jaraguá Esquerdo - R$ 85.000;00
• Ref. 053 - Terreno - {338m2 - Vila Nova � R$ 27.000,00

_ • Ref. 081 - Terreno - 750m2 - Centro - R$ 220,000,00

• Ref. 071 - Sobrado -

240m2. I suíte. 2

quartos, + dep., Figueira
- R$ 85.000,00

ALUGA
• Casa alv.: 4 quartos. bwc, sala, copa, coz., garagem, área de serviço, BWC - Rua Adolfo Putjer, n°
409 ' Próx. Prefeitura - R$ 380,00 I

• Casa de madeirá; 3 quartos, sala, copa'. coz., área serviço, garagem, BWC, RU(l Adolfo Putjer, n° 409 -

fundos - Próx. prefeitura - R$ 180,00

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J
Rua 28 de Agos�o, 1467 - Centro

GUARAMIRIM - SC

w 373-0283

RANCHO
IMOVEIS

)

Cód. 634 - Dois

apartamentos com 100m2 e

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

Cód.140 -.Casa em alvenaria de
160m2 com uma suíte e dois
quartos - Terreno com 539m2'
Vila Rau - R$:60.qOO,00.

Cód. 138 - Casa em alvenaria
com 180m2 - Jaraguá
Esquerdo • R$ 50.000,00
(troca por casa em

Massaranduba)
.

>

>

>

» «
Cód .. 145 - Terreno com

385m2 no Rau - R$ 10.000,00 >.> «
(aceita troca por carro em

ótimo estado). » «

» «

C6d.465 - Casa de alvenaria
, com 40m2 inacabada -

Terreno com 400m2 - Três
Rios do Norte - R$
10.000,00 a vista ou R$
5.000,00 de entrada +

financiamenta de um salário
mínimo por mês,

Cód; 144 - Um apartamento com 141,75m2 + um apartamento de 80m2 + uma sala comercial C0m 141 ,75m2 + duas salas
com40m2 cada + uma saiainacabada com,40m2 + uma salacom 220m2 + unia garagem para dois carros. Localização:
Rua Alberto Jacobs , Vila Lenzi - R$ 280.000,00.

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

JARAGUÁ DO SUL � SC

w371-8799

Cód. 633 - Casa de alvenaria com 2qOm2 na Rua Ana Zacko
- Barra do Rio Cerro, com 4 quartos. Terreno com aproxi
madamente 500m2. 1'1$75.000,00. (Trocaporapartamen
to com uma suíte, dois quartos e garagem).

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

R$60.000,00.

Cód.141 - Casa de alvenaria com 60m2 num terreno de

359,05m2 - Bairro Rau - Entrada ae R$ 10.000,00 +

financiamento.

Cód, 139 - Terreno com 450m2

-, Loteamento Versalhes -

Amizade - R$ 15.500,00.

*****

*****
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.
UMA PARCERIA CO,RRETA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

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

Engetee CRECI934-J VENDE Engetee
1 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade
- (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 100.000,00 sendo·
R$ 40.000,00 de entrada e saldo em até 24 meses corrigido pela Poupança

2-CENTRO

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

3-CENTRO
Terreno com 3.400,00m2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecãnica 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 Loss" (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 100,00m2 de área construída em terreno

de 390,00m2 - R$ 32.000,00 - Negociável

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

.

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

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

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

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

11 -ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com 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 - valer 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 NOVA

Terreno c/425m2 próximo ao Fórum
Valor: R$ 33.000,00

17 - VILA RAU

Casa em alvenaria, com 130,00m2, terreno com 382m2, 3 quartos, próximo Sociedade União.

Valor R$ 45.000,00. Condições a combinar

16 - VILA LENZI

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

18 - RUA MAX WILHELM

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

15,60m para Rua MaxWillein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo ÊJm 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

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

ANTIGO RESTA,URANTE "MONJOLO'" ,

. Excepcíonat construção em alvenaria, com área de aproximadamente 520m2 COJi"lteltldQ al17lpfas instälàç9�$'
sociais, onde funcionava 0 Restaurants "Monjolo", e na parte Intima da casa, +- 4 suítes, ampla cozínha;
churrasqueira, tavanderia.zíemats dependêmcias, etc., além de 3:200,OOm2 de terreno.

'" Oi"

'PooREÇO' D.E OCASIÇÃO: R$ 180.000,00 sendoe
R$ �O.OOO,OO de entrada e saldo em' até 15 parcetas.corslqlcras,

Aceita-se imóveis de menor. valor.

APARTAMENTO EDIFíCIO CONDOMíNIO AMIZADE JARAGUÁ ESQUERDO - CONSULTÓRIOS - sala 803

DIANTHUS (Próx. Beira APARTAMENTO no Próximo Recreativa (sala de espera, dois
Rio). Apartamento no 5º piso, consultórios, banheiro, salinha
com 1 suíte, 2 qtos, dep. Condomínio Res. Amizade Marcatto de apoio e garagem -

empregada e c/3 quartos, churrasqueira CASA em alvenaria com 3 aproximadamente 100m2),
2 garagens. Condomínio com coletiva, cancha esportes no Centro Médico

piscina, salão de festa, polivalente, ampla área de quartos e demais Odontológico.
li

sauna, lazer, reformado, dependências - SOMENTE:
.

playground, etc. totalmente quitado. R$ 9.900,00 entrada e ENTRADA R$ 12.000,00 E

VALOR R$110.000,00,
II SALDO EM ATÉ 30 MESES

assumir financiamento
ACEITA-SE CASA BOA DE

Valor: 33.0000,00 junto a C.E.F.
DE R$ 1.250,00 ORRIGIDO

MENOR VALOR. PELO CUBo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI1873-J

"EN�E - �LUC3� - �DIVIINISTR�

APTOS
EM

CONSTRUÇAO

Edifício· Tower Center - Rua
João Marcatto. esquina com

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

qto e demais dep. - Entrada a

partir de R$ 38.180,19 e assumir

parcelas de condornlnlo de

construção de R$ 862,06
- Apto nQ 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.

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto. nQ 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagas de garagem) - Entrada
de 34,685 Cub's (R$ 16.712,96)

e assumir parcelas de
condomínio de construção até

final de obra.
- Apto nQ 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.

Em início de obra
Residencial Sunflower - R.
José Emmendoerfer fPrõx.

-

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
Vila Nova (Próx. ao Fórum)

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

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

de 895,55).

Residencial Amaranthus Rua
Adolfo Sacari - Lateral da Rua

Amazonas (SCAR)
- Apto nQ 301 e 501 (de pro
priedade do Condomínio), cl

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

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

Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

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

Schiochet:
. Apto 303 - cl 214m2 - suíte + 2

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

salão de festas, piscinas - preço
.

total incluindo acabamento
diferenciado R$ 110.000,00 (sem

acabamento interno)

Residencial Amaryllis, Vila
Nova - Aptos novos com

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

demais dep., R$ 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$
45.800,00

Casa em construção - de
alvenaria cl 428,00m2 - 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 cl 340m2,
terreno com 2.000,00m2 -

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 43.689,00m2 - Rua

.Joinvilíe. próx. Persianas Engler
- Terreno cl área de 22.892,00m2 -

Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros
da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de
102.752,00m2 Rua Walter

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

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,OOm2 - Barra do
Rio Molha, a 500 metros da gruta
- R$ 25.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich

Sprung - Vila Rau' - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cl 51 0,00m2 - Lot.

Renascença - R. Pre!. José Bauer -

Vila. Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Lot. Renascen

ça - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 1 terreno com 550,00m2 - na Rua
Martin Sthal, próx. ao fórum - R$
42.000,00

.

- 2 terrenos - Vila Centenário

(esquina) - R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 378,00m2 Rua
Celestino Depiné, Lot.

Champagnat
- Terreno cl 630,00m2 Rua

Joinville, em frente ao Líder Club
- R$ 75.000,00 à vista, troca por outro
imóvel ou área eonstruida .

- Terreno cl 497,68m2 - Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$
16.000,00
- Terreno cl 780,00m2 - condominio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo - R$
35.000,00

LOCAÇÃO/APTOSI
CASAS/SALAS

- Apto. cl suite + 2 quartos e demais

dep. (churrasqueira na sacada,
prédio com pisclna e salão de festas)
- Rua Nelson Nasatto - Centro. .

- Salas comI. em diversos ioeais.
- Apto. e/2 quartos, 2 bwc's e demais

dep. - Rua Eleonora Salier Pradi,
307 - Ed. Anturio

_" Apto. e/2 qtos e demais dep .. Rua
Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster

(Furidos do Angeloni) • Centro
· Apto 1 ou 2 quartos e demals dep.
· Rua Guilherme Hering 70, Ed. Erica
· Apto cl 2 quartos e .demais dep. -

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

Mime) . Vila Nova
• Aptos no Cond. Res. Amaryllis- Rua
Ângelo TorineIli, Vila Nova, com

suite +1 ou 2 quartos e demais

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

qtos, dep. empregada completa, e

demais dep.. rua Canoinhas, 71 'j
Centro
· Apto 'Novo . 3 qtos, demais

dependên-cias . Rua Pedro Avelino

Fagundes, 45 . Vila Lalau
Residencial Vitória Régia

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42'1 - SALA "103 - FONE: 37'1-88"14
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Aqui tem casa com financiamento e tudo!

Parceria HSBC
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Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Czerniewicz - Casa nova cl 203,92m2, 2
suíte, 2 dorm., salas, cozinha cl armário
imbutido, garagem, terreno cl 454,50m2•

Consulte-nos - R$ 157.000,00

Apto. Edit. Juliana - Centro, c/140m2, 1 suíte + 2
dorm., sala estar, 4 sacada, cozinha, churrasqueira

individual no spto., garagem - R$ 52.000,00

Vila Rau - prédio novo cl 278m2 - sendo 2

apto. amplos cl cada um suíte + 2 dorrn.,
,

apenas R$ 80.000,00

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

. � .

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

27)5 3''1·3'·, l �I. ::�l
�

:
"

��I "I' �JJ
CASAS DE ALVENARIA

Ref. 1240 - Centro- sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS 160.000,00· Parcela
,Ret. 1337· Amizade· c/98m', 3 darm. próx. ao Theilacker
· RS 28.000,00
Ret. 1406 - Vieiras· c/124m'· RS 23.500,00 + tinanc. RS
103,00 pl mês ·19 anos (S.O. 11.400,00).
Ret. 1430· W. Rau· c/160m'· LIa. Renascença- RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00· 14 anos
Ret. 1434· Amizade· Lot. Champagnat· C/240m'·1 suite
+ 2 darm.. RS 88.000,00 + tinanc.RS1.380,OO - 8 anos.
Ref. 1453· Nova'Brasília - c/260m2• cl piseine - 3 dorm.
+ 1 suíte- RS 105.000,00
Ref.1489 - Czerniewicz - c/104m2• 2 dorrn, - terreno cl
596m'· RS 38.000,00
Ret.1491 • Estrada Nova· próx. Rodeio· cl70m' (em
construção)· 3 darm.' R$13.000,00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa c/80m2 + 1 casa cl 63m2
• terreno c/45.333m'· RS 58.000,00
Ret. 1497· Vila Rau· c/100m'· 1 suíte. 2 darm, . RS
9.000,00 + tinanc. HSBC . RS 374,00 . 20 anos
Ret. 1513· Jguá Esquerdo· c/209m'· 5 dann .. 2 bwc, dep.
emprego c/bwc- R$ 20.000,00+ financ. RS311,OO·12 anos
ReI. 1522· Czerniewicz· c/203,92m" 2 suítes- 2 darm.
• RS 140.000,00
Ret. 1524· VilaNova· d221m'· 5derm.·2 bwc- RS65.000,OO
ReI.1531·Amizade·dl60m'·suite+2donn.·RS95.000,OO
ReI. 1543· Vila Lenzt- C/50m'· 3 oorm. RS 11.000.00+
finane.
Ref.1544· Vila talau- c/115m2• 3 dorm., terreno r:) 490m2
• RS 55.000,00
Ref. 1548 - Rua Joinville (laterel) . c/98m2• terreno cl
525m' . RS 40.000,00
Ret. 1551 . Barra C/58m'· LIa. Ouro Verde- RS 19.000,00
ReI. 1554· Vila tatau- c/180m'· 5 darm., 3 bwc. terreno
c/420m'· R$ 55.000,00
ReI. 1556 ·lIha da Figueira· C/90m'· 3 darm.. RS 25.000,00
Ret. 1563· VilaNova· d 140m'· suíte + 2 denn.' RS 75.000,00
Ref. 1566 - Centenário - sobrado cl 350m2 - suite + 2 dorm.
· RS 95.000,00
Ret. 1587· Vila Lenzi d 149m'· suite + 2 dann .. RS 60.000,00
Re1.1591· Vila Lenzi-c/00m'·3derm.· R$13.ooo,OO+financ.
R$ 202,00 por mês.
Ret: 1592· Ilha da Figueira· c/112m'· 3 darm., 2 bwc,
lerreno c/400m', LIa. Bruns . R$ 59.000,00
Ref. 1593 - Vila Rau - c/221m2• 4 darm., terreno c/560m2,
gar. p/4 carros- RS 50.000,00
Ref. 1596 - Vila Nova c/98m2 - suíte + 2 darm. - terreno cl
4Bl,50m" RS 60.000,00
Rel.1598 - João Pessoa c/ BOm'· 2 darm. 2 bwc . R$
17.000,00 + financ. R$173,OO por mês
Ret.1602· Jguá Esquerdo C/125,50m" 2 corm.> RS
38.000,00
Ref .. 1608 - Czerniewicz cl 196m2 - suúe cl hidra + 2 dorm.,
2 bwc- RS 25.000,00 + financ.
Ref.1610'- Nereu Ramos - c/110m2 - 3 dorrn, + casa mista
c/42m'· RS 30.000,00
Ref. 1612 - Jguá Esquerdo c/80m2. 3 dorm., terreno cl
352,50m'· RS 28.000,00 + tinanc. RS 220,00 p/m
Ref. 1614 - São Luiz - sobrado c/240m2 - suite + 3 darm.
+ 2 bwc . R$ 6B.000,00
Ret. 1617· Barra- c/64m'· 3 darm. RS 14.000,00 + 1 Bx
de R$ 204,00 p/m

.

ReI. 1621 . Vila Nova- sobrado C/239,12m" suile c/ hidra,
elosel + 2 dorm., 2 bwc - AS 220.000,00 semi-mobiliado
Ret. 1623 - Vila Rau· sobrado c/162m'· 4 darm. 2 bwc- RS
58.000,00

..

Ref. 1626 - Barra - sobrado C/314,56m2 - suíte + 2 darm. +
3 bwc- R$125.000,00
Ret. 1628· Lto, Santo Antonio,C/50m'· 2 darm. terreno c/
618m'· R$15.000,00
Ref. 1629 - Amizade· c/ 194m2• suite + 2 darm.' terreno
420m'· R$ 90.000,00
ReI. 1630 - Vila Baependi· prédio comi c/360m' (semi
acabada) .•sala comi de 130m2 + apto suite e 2 darm. cl
196m'- R$ \?O.OOO,OO
Ret.1631- Agua Verde - c/200m'- suite + 2 dorm.> R$
61.000,00
Ret. 1632· Vieiras· C/65m'· 3 darm.' terreno C/420m'· R$
20.500,00

'

Ret.1634- João Pessoa· c/62m'c/2dorm.· R$17.000,OO
Ref. 1�35- Chico de Paulo· c/48m2• 2 darm.'�erreno com
450m'· R$.15.000,00
Ref. 1636· Vila Lalau· cl 97,60m2 • suíte + 2 darm ·terreno
com 400m'· R$ 80.000,00
Ref.�638- Vila Rau - sobrado c/278m2 - 2 suítes + 4 dorm.
2 bwc· R$ 80.000,00
Ref. 1639 - Vila Nova· sobrado c/200m2• suíte + 3 darm.
lerreno c/170m'· R$ 95.000,00
Ref. 1640- Amizade· c/138m2• suite + 2 darm. - terrenoa
450m'· R$ 70.000,00

--

Ret. 1642· Amizade· c/90m'· 2 darm .. terr. c/450m'· R$
32.000.00
Ret.l.643·Jaraguá Esquerdo·C/140m'·3dorm. 2bwc· R$
65.000,00
Ref. 1644 - Czerniewicz· sobrado C/269,30m2• suite + 2
darm. ter;eno C/626m'· R$ 86.00,00
Ref.1645- Czerniewicz· casa cf 128,92m2 - 1 suite + 2
darm., cf sala, COZ., gar., �rmários embutidos + edícula cl
75m2, cf suite, bwc, sala, COZ., gar.· R$148.000,00
Ref. 164B-NereuRamos· d9Om'·2denn., 1 bwc·R$15.ooo,OO

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ret. A· 70 - Ed. Jaraguá· Centro· c/140m'· suite + 2
darm .• dep. empreg.· mobiliado· R$ 550,00

!;ASAS
ReI. B ·63· Casa alv. C/50m'· '"la Lenzi . 3 darm .. R$ 21 0,00
Ret. B· 70· Casa alv. c/150m'· ,"eiras· 3 darm .. R$ 330,00
Ret. B - 72 . Casa mista cf 60m2• Czerniewicz . próx.
Centro Cultural· 2 darm .• RS 230,00
Ref. 8-73- Casa alv. cl 100m2• Vila Rau - suite + 2 dorm.
• RS250,OO

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
SALAS COMERCIAIS

Ref. C ·6· Centro Médico Odontolóqico- centro- cl 70m2
· RS380,OO

APARTAMENTO
Ref. 4080· Ed. Dámarys - Czerniewicz·1 suite + dorm. - RS
40.000,00
Ret. 4101 . Ed. Verona- 2dorm.· caemíewtca- R$ 35.000,00
ReI. 4106· Ed. Juliana- centro- 1 suite + 2 darm.' RS
52.000,00
ReI. 4107· Ed. Mariana Cnstme- Vila Baependi· c/147m'
·3 darm .• RS 48.000,00
Ret. 4118· Ed. Maguilú· centro- cl74m'- 2 darm. RS
21.000,00 + tinanc. - RS 400,00 - (1 O anos)
ReI. 4119· Ed. Carvalho- centro- c/198m'- 5' andar-
2 garagens· RS 105.000,00 (mobiliado)
Ret. 4141 • Ed. Mathedi • Nova Brasília· 3 darm .• RS
38.000,00
ReI. 4144· Ed. Vila Nova C/89m'· 3 domi.· RS20.000,OO
+ fina·nc. RS 540,00· 10 anos
Re1.4145· Ed. Dianthus- Centro- c/l suite + 2 darm. RS
110.000,00
ReI. 4147· Ed. João Santos- Vila Baependi· c/ i 80m'·
suile +:i dorrn. R$ 65.000,00
Ret. 4155· Ed. Maguillu· Centro- c/63m'· 2 darm.· RS
33.000,00

'

Ret. 4157 -Cond, Res. Águas etaras- Vila Rau', c/70m',
2 darm .. RS 12.000,00 + tinanc. de RS 215,00 p/m
Ref. 4158 - Cond. Floresta - Vila Lenzt - cl 54m2, 2 darm.
· R$ 18.000,00 + 18 anos R$ 170,00 por mês
Ret. 4161· Ed. Dona Hilda -Centro- Novo -suüe +2 darm.
· R$ 85.000,00
Ret. 4162 - Ed. San Miguel· Nova Brasília· 3 darm.' R$
46.000,00

SALASCOMERCIAIS'OUTROS:
Ret. 3023 . Estrada Garibaldi • chácara c/l 84,800m'·
casa alv.. água corrente- pastagem - renehe- a 13km do
centro- RS 75.000,00
Ref. 5016 - Sala cornI. Czerniewicz· Ed. Damarys· R$
36.000,00
Ret. 5017 . Sala comi c/29m" Vila Nova . Cbnd. Ed.
Alberto Marangoni· R$12.000,OO
Ret. 5018· Sala comi C/67m'· Centro- Ed. Gardênia- RS
35.000,00
ReI. 5019 . Sala comi c/160m'· Centro- terreno c/1.400'
• RS 85.000,00
Ref. 7010· Galpão alv. c/144m2 - semi acabado- Nereu
Ramos· RS 15.000,00

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
Ret. 1618· Praia de lIajuba • sobrado c/163,75m' .

5 dorrn. 2 bwc· R$ 25.000,00 + financ. aceita troca
Ret. 2030 • c/288m' . São Franciscodo Sul- RS 6.500,00
Ret.2163 . Enseada· c/312,50m'- RS 7.000,00

• Ret. 2185· Barra Velha· C/2BOm'· RS 4.000,00 (parcela)
Ref. 4140 - Ed. Caprisorrento- Praia Itaperna- cl 50m2.
senii·mobiliado· RS18.000,OO

CASAMISTA
Ret. 1549· João Pessoa- d 116m'· 3 oorm.. RS27.000,OO
Ret. 1598· Centro- c/84m' . 3 darm .. RS 40.000,00
Ref. 1624 - Guaramirim . c/48m2• 2 dorm. - terreno c/
680m' . R$ 10.000,00

TERRENOS
ReI. 2130· C/l.940m'· Vila Lenzi· R$ 90.000,00'
Ret. 2147 . 7.805m' . Centro· Próx. Kolhach . R$
195.000,00
Ret. 2213 . c/450m'· Schroeder I . RS 5.000,00
ReI. 2214· c/562m' ·lIha da Figueira· RS 8.000,00
Ret. 2221 . C/569,68m' . Centro-· RS 25.000,00
ReI. 2224 . c/392m'· Lot. Centenário- RS 18.000,00
Ret..2228 . c/500m2• Nova Brasília· próx. Móveis Gomes
· RS 53.000,00

.

Ret. 2290· c/392m'· Amizade· R$ 14.500,00
Ret. 2232· C/450m'· Schroeder· RS 3.000,00
Ret. 2237 . c/439m' . LIa. Centenário· RS 7.000,00 +

linane.
Ret. 2238· C/2.598,75m'· Três Rios do Sul· RS 25.000,00
Ret. 2242· C/471,96m'· Vila Nova· RS 25.000.00
Ret. 2246 . c/465m' ·lIha da Figueira· Llo.Piazera I· RS
9.000,00
Ret. 2247· c/604m'-lIha da Figueira· RS 15.000,00
Ret. 2250· c/319m'- Amizade· RS 9.000,00
ReI. 2�53 . c/ 448m'· São Luis· LIa. Imperador· RS
10.000,00
ReI. 2257 - c/ 3.500m2 • Barra· próx. Seminário· RS
125.000,00

. .

Ret. 2260· c/ 816m'· Vila Nova· RS 55.000,00
Ret.2263 . c/5.900m'· João Pessoa - RS 27.000,00
ReI. 2268 . cl 900m2• Centro, pronto para construir·
Schroeder . RS 12.000,00
ReI. 2273 • c/343m'· João Pessoa· LIa Itapocuzinho· RS
12.000,00
ReI. 2274· c/355m'· Jaraguá Esquerdo· c/ casa alv. até
laie· RS 17.000,00
Ret. 2277 . c/ 495m' . Loteamento. Blumengarten
(Amizade)· RS 23.000,00
Ret. 2278· Vila Rau C/582m'· Rua Erwino Menegotti· RS
23.000,00
ReI. 2279· C/450m'· Amizade· Lia. Da. Alzira· RS 21.000,00
ReI. 2280· C/311.42m'· Centro· RS 29.000,00
Ret. 2281 • c/516m'· Vila Rau - RS 16.000,00
Ret. 2283 • c/ 800m' . Vila Nova - RS 48.000,00
Ret. 2284 • c/12.635m'· Corupá • RS 18.000,00
ReI. 2287 . c/l.224m' . Chico de Paulo· RS 40.000,00
Ret.2288 • c/300m'· Czerniewicz· RS 24.000,00
Ret. 2290 - c/340m'- Vieiras - RS 14.000,00

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

darm., 2 bwc, 2 cozinhas, rua asfaltada a 200m
do mar - R$ 25.000,00 + financ. aceita troca

Vila Lenzi - cl 286m2, 2 suítes + 1 darm., 2
bwc - R$ 85.000,00

Prédio cornI. cl 360m2 - Rua Bernardo
Dornbusch - sala comI. cl 130m2 + apto cl
196m2 - R$1·20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

·R. DOMINGOS DA N'OVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - '371-3124 - 275-0722

Iro a PLANTÃO: 275-0003 - 275-0174 - 9975-0886-
9973 ..9093 - 9975-1856I'MÓVEIS

I LTDA CRECI 001367 - J

VENDAS
APARTAMENTOS

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

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

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

R$ 90.000,00 si acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.'000,00 + financ.
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo cl suíte, 2

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

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

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

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

quartos, salas cl sacada, 2 vagas garagem.
Cód. ·3043 - Ed. Florença - suíte cl

hidromassagem, 2 qtos, cozinha mobiliada,
2 vagas garagem - R$ 106.000,00
Cód. 3215 - Ed. Fragata - suíte + 2 quartos,
cl garagem, R$ 22.000,00 + financ.
Cód. 3216 - Ed. Fraqata > suíte + 2 quartos,
cl garagem - R$ 39.000,00
Cód. 3291 : Ed. Giovana - Vila Lalau - suíte,
2 qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3092 - Res. Bartel - Báependi - suíte +

2 qtos - R$ 32.000,00 + pare.
GÓd. 3351 - Ed. Anna Cristlna > Vila Nova -

sistema de condomínio fechado, cl 1 suíte
+ 2 qtos, sacada cl churrasqueira cl
elevador
Cód. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova -

NOVO - 1 suíte + 1 qto - R$ 54.000,00

TERRENOS
Cód, 2003 - Centro - 375m' - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1.020m' - R$
60.000,00

.

Cód, 2013 - Centro - Reinoldo Rau, c/975m2- R$ 280.000,00
Cód. 2014- Centro-421m'- R$ 25.000,00
Cód. 2051 - Água Verde - c/400m2 - R$ 16.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m'- R$150.oo0,00
Cód. 2097 - Próx. futura Preíeitora c/ l.ü18m' - R$ 150.000,00
Cód. 2112 -Barra-c/300m2-R$13.ooo,00-plÓx. Sup. Breithaupt
Cód. 2113- Res, Satler- Barra c/ 346,62m'c/asfâlto - R$
10,500,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra' cl 420m' - R$
22.5OO,00c/asfako
Cód.2119- Barra - Res. JoaquimGirollac/420m2- R$15.5OO,00
Cód. 2151 - Chico de Paula - c/·2.50Om'- próx. Posto Marcolla
- R$ 60.000,00
Cód. 2175 - Czemiewicz - c/ 1.141,40m' - R$ 25.000,00
Cód. 2212 -Cond. Azaléias-c/778,68m'- R$ 30.000,00
Cód, 2252: Nova Brasllia - c/ 350m' - R$ 32.000,00
Cód. 2446 - Estrada Nova - c/ 1.155,00m' - R$ 24.500,00
Côd.2271 - VilaMaba-próx, Prefeiiluraatual-C/496,OOm'- R$

• 13.000,00
Cód.2292-R.WáJdemarGrubba-plÓx. Met.Trappc/409,SOm'
- R$50.000,00
Cód. 2357 - Vila Nova - c/ 355,00m' - R$ 11.700,00
Cód. 2358 - Vila Nova - c/ 338m' - R$ 29.000,00
Cód. 2359 - Vila Nova - (próx. a Igreja) cl 1.000,00m' - R$
58.000,00

'

Cód. 2373 - Vila Rau - cl 350m, - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - c/ 337m' - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2375 - Vila Rau - Rua Guilherme Schmidt - cl435m'
R$14.000,00.
Cód. 2456 - Três Rios do Sul- área de 2.500,00m' - R$
25.000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28'de Agosto c/ 445m' - Entrada
de R$ t5.0oo,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
Cód. 2982- Rod. Sc-413· Km 10"c/49.872,00m'- R$40.ooo,00
Cód. 2986 - Guaramirirn - Estrada Rió da Prata cl

135.0oo,00m' - R$ 50.000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'
- R$ 35.000,00

Rua Walter Janssen - Centro - Alvenaria cl

11.7m2, e/3 qtos - R$ 78.000,00 entrada r+ 9

pare. fixas OU' a vista R$ 69.000,00

Rua Donald Gehving, 106 - Centro - Alvenaria'
cl 170m2, 3 qtos, 2 bwe.
De: R$ 80.000,00 por R$ 65�000,00

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

,·Centro - cl 230m2 - suíte + 2 quartos -

R$110.0QO,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 5' andar cl2

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

+parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 42 andar - 44,5.9m'
+ garagem - R$ 35.000,00

•

Cód, 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- Centro Comercial
c/7salas- R$350,OOO,00
Cód.'4020-Centro- Térreac/ 117m'· R$90.0oo,00-Aeena
casa até R$ 50.000,00

.

CASASDE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro - c/ 190m', 3 qtos - R$ 73.000,00

,

Cód. 1007 - Centro - cl 300m', cl suíte + 2 qtos -

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro" c/ 120m', 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - cl 280m', cl suíte, 2 quartos
- R$ 150.000,00
Cód. 1016 - Centro - cl 331 m', cl suíte + 3 qtos,
piscina - .R$ 260.000,00
Cód. 1022 - Centro - c/15Om',c/ 4qtos - R$ 90.000,00
Cód. 1024 - Centro-c/176m', ponto comI. - R$
170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1027 - Centro' Rua Ângelo Schiochet cl
1.292,00m', edificado cl casa de alvenaria R$
180.000,00
I'

Cód. 1030" Centro - cl 230m' - suíte + 2 quartos
•

- R$ 110.000,00. \

Cód. 1072 - Amizade - cl 200m', cl suíte, 2 quartos,
terreno cll.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1113 - Barra - c/ 147m', suíte c/ clossed, 2
quartos, cozinha mobiliada. Aceita troca cl casa
de maior valor c/ piscina
Cód, 1131 - Centenário - cl 140m', 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1175 - c/ 205m' - suíte, + 2 qtos, terreno c/

.

1.220,00 - R$ 85.000,00
Cód. 1177 - Czemiewicz - c/ 170m', sobrado novo

cl suíte + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1178 - Czemiewicz ' suíte + 2 quartos - R$
85.000,00 - entrada + carros e terrenos
Cód. 1203 - Figueira - cl 216m' - suíte + 2 quartos.
Terreno c/1.680,00m' - R$ 110.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasilia - c/ 230m', cl suite, 2
quartos - R$.96.000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suites, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdó - 1 suite + 2 quartos -

R$ 49.000,00
Cód. 1256 - Nova Brasília - cl 177,28m' cl suite,
2 quartos - R$ 90.000,00
Cód. 1317 - Vila Lenzi - Casa nova c/ 2 suites, 2
quartos. garagem 'pl 2 carros - R$ 70.000.00
Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m', cl. suíte, 2 qtos,
piscina - R$ 240.000.00
Cód. 1356 - Vila Nova - cl 246m', cl 4 quartos -

R$ 65.000,00
Cód. 1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2
qtos. - R$ 11'.0000,00 + financ.
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa Brei
thaupt - 3 quartos;' 2_bwc - R$ 25.000,00 + financ.
Cód. 1447 - São Luiz - mista c/ aprox. 160m' - R$
35.000,00
Cód. 1984 - Corupá - c/ 298m', cl suite + 2 qtos
- R$ 115.000,00

"

GÓd. 1985 - Guaramirim - 156m' - 3 qtos, 2 bwc,
terreno com 1.250m' - R$ 90.000,00

LOCAÇÕES
Casas

.

Cód. 601 - Casa alvenaria, ideal para fins eomerciais
Próx. Hospital Jaraqué - R$ 1.500,00
Cód. 602 - Casa alv. cl3 quartos -Ilha da Figueira - R$ 300,00
Cód. 603- Casaalv. c/4cômodos, Vila Lenzi- R$150,00
Cód. 606- Casa mad. c/3qts-Jaraguá Esquerdo- R$180,00
Cód. 609 - Casa alv. c/ 3 qts - Ribeirão Cavalo - R$ 160,00
Cód. 613- Casamistac/3qts. - Próx. Malwee - R$220:00

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

Baependi - casamadeira cl 70m2
2 apto. c/2 qtos. c/70m2cada. R$ 65.000,00

Apartamentos'
Cód, 626 - Apto. c/ suite + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho - R$ 450,00
Cód. 627 - Apto NOVO, cl suite, 2 qtos,Res. Amaryllis
- R$ 350,00
Cód. 628 - Apto. cl suite + 1 qto. - Ed. Eldorado - R$
480,ÓO
Cód. 629 - Ouit. na rua da Duas Rodas - R$ 150,00
Cód. 632 - Apto. c/ 3 quartos - inicio do Jaraguá Esquerdo-
R$300,00' .

Cód. 635 - quitinete no Ed. Marquardt. a partirde R$ 180,00
Cód. 637 - Apto cl suite, 2 qtos, dep. Empregada - Ed.

Schiochst - 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/ surte + 2 quartos c/ dep. empregada - Ed.

Jaraguá - R$ 380,00
.

Cód. 641- Apto. c/suite,2qts- Ed. Centenário- R$ 330,00
Cód 644 - Apto c/ 3 qtos - próx. Arroz Urbano - R$ �50,00
Cód. 655· Apto cl suite + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha

'R$380,OQ

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

R$ 85,,000,00:Aceita terreno e carro.

Centro cl 1'90m2 - 3 quartos.
R$ 73 ..000,00

Salas comerciais
Cód. 660 - Sala comI. c/ 30m' - estacionamento próprio -

.

Center Foca - R$ 300,00
Cód. 668- Salacoml. C/60m'- próx. Angeloni - R$ 290,00
Cód. 6,70 -'Sala comI. c/70m2, carpet, c/ divisória. São 2

ambientes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Salas comi c/ 50flil' na R. Jorge Lacerda, a partir
de R$180,00 - 22 piso
Cód. 687 - Sala comI. cf 90m' (incluindo mesanino) lateral
da Marechal- R$ 650,00

Figuei�a\- cl 160m2 - novi'l- c/4 qtos. - Galpão
R$ 50 .ÖOO,00 Cód 802 - Galpão c/mesanino - R$ 990,00- Próximo Florisa

PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS

SãoLuiz

__ mista
cl 160m2.
e/3 qtos, -

R$
32.000,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO ,BANCÁRIO JUNTO AO H�BC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE
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ADMINISTRA•

371-7931 CRECI 1741-J

* RESTAURANTE TOTALMENTE EQUIPADO

* EXCELENTE LOCALIZAÇÃO (CENTRAL)
Condições da venda emaiores informações,
Vá pessoalmente na Girassol Imóveis.

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

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

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

APARTAMENTOS

2001 96

2002 147

2004 273

2005 306

liiilil=�I't1 (venda)
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/SITIOS
4001 125000

4002 76000

4003 10000

mtam
0004 100 3

0021 56 2

* ESTACIONAMENTO PRÓPRIO (40 CARROS)

14x34 Santa luzia - Res. Geranium 8.000,00 Ent. 200,00 + 150,00 mensais

66x5t Centro - R. leopoldo Janssen 165.000,00 Casa em alvenaria - 150m'

15x30 São luiz - R. Arduino Pradi 11.000,00 Próx. do Arroz Urbano

13x57 Barra Res. Satler (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 luiz - Próx. CAIC 25.000,00 Negociáveis próx. Arroz Urbano - R$ 11.000,00
17x51 Nereu - R. André Voltolini 13.000,00 Parcelado - Centro

14x28 Nereu - R. André Voltolini 12.000,00 Parcelado - Próx. Igreja
18x37 Condominio Azaléias - lote 26 27.000,00 NegociáveiS/Parcelado
15x48 Schrosder - Centro 9.000.00 Parcelado em 36 x

65 x 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 Nereu - Ribeirão Grande 70.000,00 Troca por casa em Jaraquá
7.6Ha Massaranduba - Salão Aluisio 18.000,00 Rancho/luz elétrica

49x210 BR-280 - Após Nereu 8.500,00 Parcelado

Água Verde- Próx. Shopping
Santa luzia - Rua 950

230,00 Casa - alv. 3 quartos
150,00 Próx. Frigumz

CÓD m2

EE (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

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

3 Champaghat - R. Irmão leão 65.000,00 Troca porapto (-) valor
3 Centenário - Próx. Zanotti 40.000,00

.

Parcela/aceita carro

3 Figueira - R. Avelino Borba taooo.co Aceita imóvel (-) valor
3 São luiz - R. Cristina Pereira 36.000,00 Troca - imóvel em Joinville

3 Rau - Rua 450 - Próx. T. Reluz 45.000,00 Troca por imóvel (-) valor
2 lenzi - Rua Elpidio Martins 55.000,00 Negociáveis
6 Centro - Próx. Scar (antiga) 130.000,00 Negociáveis
3 (suite) Amizade - Rua Guanabara 125.000,00 Aceita troca (+) valor Centro Terreno com 3.366m2, Rua-

4 Figueira - Rua Henrique Krause 60.000,00 Troca por imóvel (+) valor

3(suite) Amizade - Rua Guanabara 100.000,00 Aceita imóvel (-) valor Leopoldo Janssen - R$ 165.000,00
3 Santa luzia - Rua 960 - Ceniro 17.000,00 Próx. Frigumz

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

3 Baependi - Res. Crislina 55.000,00 Aceita troca porcasa
4 (suite) Centro - Ed. Athenas 230000,00 Troca p/ imóvel- Balneário
3(suite) Centro - Ed. Amaranthus 125.000,00 Acabamento a ser feito

PROCURAMOS PARA COMPRAR
Chácara com área minima de 20.000m2, água corrente, energia elétrica e fácil acesso. Não precisa ter moradia. (Preferência por
Nereu, Rio Cerro, Rio da luz, Corupá e proximidades).
Paga-se até R$ 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 
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CHãvê
Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 275-1594
CRECI612-J

VENDE
EDIFÍCIO MATHEDI
II: Rua João
Planinscheck - Bairro

Nova Brasília, com 3

quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia,
garagem. Condições de

pagamento direto COIII

a construtora.

(Apartamentos
entregues até 0412000)

Sobrado central Rua Oscar

Mohr, lateral Rua Marina'

Frutuoso, com 300,00m>,
contendo 3 qtos, dentais

dep., gar. pl 2 carros, escritó

rio, churrasqueira. Ótima
residência, terreno COIII

3/0,001/11 - R$ 115.000,00
negociável, aceita casa de

menor valor, carro.

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

Condições de pagamento direto COIII a construtora

Sobrado Bairro

Francisco de Paula
,

fi com 2I5,25m1,
terreno cl 433,20m>,
com 1 suíte, 2 qtos,
demais dependências,
garagem para 2

carros,

churrasqueira, valor
negociável

Apto Edifício Bartel,
próximo Rodoviária com 1

suíte, 2 qtos, demais

dependências. 3" andar.
Valor negociável, aceita
carro, imóvel em Ioinville.

Lotes Residencial Miranda após 'Malwee, com
325�OOm� (13x25) à partir de.:R.$ 6.500,O(J,à �ista ou

entrada + parcelamento"

Lote Ilhada Figueira com 350,OOm2(14x25)
Entrada '+.parcelamento.

Lotes 110 Residencial Mira/ída, próximo Salão 25 de

Julho com 327,OOm2, valor negociável, entrada, +
parcelamento em 24 vezes.

Lote na Ilha da Figueira com 350,OOmz - Entrada da

pedreira Rio Branco. Valor negociável, entrada -t'

parcelamento em 24 vezes.

TERRENO COM DUAS CASAS NA VILA

NOVA, RUA ANGELO TORINELLI,
TERRENO COM 700,OOM2. ÓTIMO PREÇO.

IMOBILIÁRIA A CHAVE AGORA COM PLANTÃO DE VENDAS - 9975-2158OU 9975-0900

Imobiliária Menegotti Ltda.
Qua Barão do Qio Branco, 553 - 8ala 1 - Jara8uá do 8ul

IMOBILIARIA

MENEGOnJ,�

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

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

CASA EM ALVENARIA - BAIRRO AMIZADE
ÁREA DE 117,00 M2 - 01 SuíTE, 02 QUARTOS

IMÓVEL COMERCIAL - LOCALIZADO NA R.
EPITÁCIO PESSOA .: ÁREA DO TERRENO

COM 833,50 M2 , CONTÉM CASA EM

MADEIRA. - R$ 75.000,00 - NEGOCIÁVEL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



M.i'!.r.9.
VEíCULOS NOVOS

E USADOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

Depois de algunsmeses
do lançamento da
terceira geração da linha
Gol, chega a vez da
Saveiro ser remodelada

para o ano fOOO. O
utilitário ganhou as

mesmas formas
dianteiras doGol, e com
isso ficoumuitomais
atraente emoderno.
Uma das novidades está
nos equipamentos
opcionais, agora
escolhidos livremente,
não importando
motorização e

acabamento. A Saveiro
teve alterações no
tamanho, ficandomaior
no comprimento e menor

na largura, não
danificando o espaço
interno. Os pára-choques
formam peça única com
as saias dianteiras,mais
arredondadas que a da
versão ainda no
mercado. O logotipo na
tampa traseira não foi
retirado apesar de tantas

reclamações, mas a

solução demuitos
proprietários na versão
anterior era de pintar o
"logo" na cor preta ou

Jaraguá do Sul, 11 de março de 2000

Nova picape Saveiro

retirá-la, deixando a

tampa lisa.
Internamente adotou-se

.

o padrão da linha Gol,
com bancos, painel de
instrumentos, assoalho
e console central novos
e quatro grupos de
acabamento (Básico,
Plus, Luxo e Estilo). A
engenharia mecânica
foi modificada para a

diminuição de ruídos e
\

atritos, além de folgas

demontagem de
carroceria. O utilitário
tem disponível três
versões demotorização
(1.6, 1.8 e 2.0). O
consumo rodoviário é de
13 km/l e o urbano é de

10,1 km/L significando
um aumentomaior no
consumo rodoviário.
O preço ainda não foi

divulgadomais deve ser
proporcional aos do
Gol e Parati.

Nova moto
\

A BMW renova a F-650, redesenhada ela
recebeu importantes alteraçõesmecânicas.A
alimentação domotor passou a serpor injeção
eletrônica, e os freios têm o auxílio de sistema

antitravamento (ABS).Omotor

monocilindrico de 652 cm" produz 50
cavalos, e o catalizador de três vias

_ asseguramenores índices de emissões
gasosasnocivas.Amoto já vendeu em
todo omundo64mil unidades,em seis

anos deprodução.

Fotos: Divulgação

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

....® c:;:I. IIBmB

lIen1ta���.

Telefone: (047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - VEíCULOS - JARAGUÁ DO SUL, 11 DE MARÇO DE 2080 CORREI

Fotos merame .

nte lJUstrativas.

Pick-Up S10,

Astra Sedan GLS 2.0 - 4 P - 8 V

"

CONSÓRCIO ECONÔMICOCHEVROLET
600/0 do Corsa Wind 1.0 2P
Crédito R$ 9.245,00 (60x)

Pessoa Jurídica - R$ 178,74
Pessoa Física - R$ 186,24

••

EMMENDORFER Com. d
Av. Iv\al. Deodoro da Fonseca, 557 - Jaraguá d

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPOVO JARAGUÁ DO SUL, 11 DE MARÇO DE 2QOO - VEíCULOS - 3

Carros·novos
Taxas reduzidas

Veículos
Sul - sc

NA CHEVROLETAS TAXAS CAíRAM

1,99 para todos os modelos

one:

(047) 371-3655
'I

'('O
>
o
t('O
o
o
E
o
,_

c,

,

[HEVRO lET
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 11 DE MARÇO DE 2000
I

Fa RD

Vende-se Verona GL 1.8,
gasolina, 95, com 58 mil km
originais. Valor R$ 9.800,00.
Aceita-se troca com carro de
menor valor. Tratar 373-1387.

VOLKSWAGEN

Vende-se Fusca 76 -

para
andar na lama - R$ 380,00.
Tratar no telefone 9101-5807,

com Ari.

Vende-se gol ano 84, em
ótimo estado. R$ 2.500,00,
ou troca por moto acima de
90, conforme moto faz

parcelado em parcelas fixas
de R$ 100,00. Tratar no
telefone 9975-4216.

CHEVROLET
Vende-se chevette SI, ano 90,

álcool, em bom estado.
Aceita-se moto menor valor.

Tratar 9962-0139.

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

verdes. R$ 5.000,00.
Tratar pelo telejene

275-0941, com Fábio.

Vende-se Chevette, ano 92,
em ótimo estado.

R$ 6.000,00. Aceita-se carro

de menor valor como pampa,
saveiro ou fiorino. Tratar no

telefone 372-2675,
na Central Técnica.

Vendo Fiat Uno Mille, 91, com
rodas esportivas, ótimo estado,
gasolina. R$ 5.500,00, aceito
carro de menor valor na troca.
Tratar no telefone 9101-5807,

com Ari.

Vende-se Uno 1.6 R, ano 98,
em ótimo estado. R$ 7.200,00
ou combinar. Tratar no telefone

·372-3706.

MOTOS

Vende-se Super Fifty
Importada, ano 97, cor preta,

90C. Tratar pelo telefone
275-3306

VEíCULO
FORD

O ANO COR COMB
Fiesta 1.0 98/98 Vermelha gasolina

ru n r\'Wii
KA 97/98 Vermelha gasolina
Escort GL 16v H 2pts 97/98 Vermelha gasolina

,t"IIII· Escort GLX SW 4pts 97/97 Azul gasolina
Parnpa L 96/97 Prata gasolina
Escort 1.8i GL 96/96 Vermelha gasolina

lVIoto Peças,
RangerSTX 95/95 Prata gasolina
Verona 2.0i Ghia 94/95 Bege gasolina
Pampa 90/90 ·Cinza alcool

ACESSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS
'ßelina L 88/88 Prata álcool
Corcelll 78/79 Azul gasolina

GM

Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi S10 2.2 S 96/97 Branca gasolina
Chevette 86/86 Vermelha gasolina

Fone: 370-0676 - Jaraguá do Sul - SC Chevette 79/79 Verde gasolina
VW

Gol i Plus 96/96 Prata gasolina
Kombi Standart 95/95 Branca gasolina
Fusca 1600 93/94 Bege gasolina

/J{}{!2)[f[)ll/l?W
Saveiro LS 86/86 Vermelha alcool
Voyage 85/86 Branca álcool
Brasília 77/77 Marron gasolina

370,-2022
Fusca 1300 74/74 Bege gasolina
Fusca 1300 68/68 Azul gasolina

FIAT
Elba Top 94/94 Azul gasolina
ElbaWeekend 91/92 Cinza gasolina
Prêmio 85/85 Preta alcool
147 Racing 82/82 Cinza gasolina

.a�co,MOVO'
PciM,��rÚ�

Em tecido, corvin e couro

if 371-4322 I 9991-4380
Com Agnaldo

Pedalando Gostoso
R. Venâncio da Silva Porto, 277, próximo Weg 1- Jaraguá do Sul

PARATI COMPLETA 98 AZUL

GOlMI 97 BRANCO

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

Gal 1000 95 PRATA

OMEGA Gl COMPLETO 95 BRANCO

TEMPRA 16V. COMPLETO 95 BORDÔ
TIPO COMPLETO 95 AZUL

ESCORTGL 94 BORDÔ
Gal 1000 94 BRANCO

PAMPA 94 PRATA

TIPO 2P. 94 BORDÔ
UNO ELX 41'. 94 VERDE

VERSAllES GUIA COMPLETO 94 PRETO

KADETTSl 93 PRATA

SANTANA GlS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

NISSAN MÁXIMA V6 COMPLETA 91 PRETA

MONZA COMPLETO 91 AZUL

SAVEIRO CL 1.6 91 CINZA

VERONA lX 1.8 91 PRATA

ESCORTGl 90 AZUL
. CHEVETTE 87 BRANCO

ESCORTGL 87 PRATA

Gal Cl 1.6 87 BRANCO

VOLKSWAGEN 7.90 87 BRANCO

CHEVY 85 PRATA

ESCORTl 84 BRANCO

MOTOS

CB 400 2 82 BORDÔ
SCOOTER 97 PRATA

SCOOTER 97 PRETA

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

I

I
L___.

UM NOVO CONCErrO EM VEÍCULOS USADOS!

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

RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - JARAGUÁ DO SUL - SC

.10.
Uh1hNTHAUA
PARA (10/60DIAS

$IlJllilO
eM zlia
'lJallJS

CONSÓRCIO
APART/Bl.
<RS61.(2{)

k,:<}"g�, >:+��,;A&N:-:"

COMPRAMOS
SUAMoro
USADA! fJ CIl':lAC6/1f1

FONE: 371-2999

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

MARINGAOFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

GUINCHO 24 HORAS
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

Aluguel nunca maisr
A CONSTRUTORA oferece a oportunidade

de realizar o sonho da casa própria. Venha conhecer o plano morar bem JG. ,

Prestações a partir de RS 200,00 tnensais

CENTRO

ÇONSTRUÇÃO E INCOF.lPORAÇÃO--

- . � - ........-�--

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

• 2 DORMITÓRIOS B
•. SACADA B
•

.

SALÃO DE FESTAS �
• CHURRASQUEIRAB
• PLAYGROUNDB
• AMPLA ÁREA DE LAZERß

Conheça nosso slte www.construtorajg.com.br

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

EN�RADA

PRESTAÇÕES
R$ 800,00
R$ 200,00'
* REAJUSTE PELOCUBSINDUSCON-SC.

INFORMAÇÕES E VE�DAS: .

. * Plantão e vendas no local
Segunda-fei�a
08:00 às 12:00
13:30 às 19:00

à Sábado
8:00 à 13:00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• Casa
BARRA -

próximo
Botafogo cl
3 quartos, 2

salas, cozinha,
área de
serviço, salão
de festas,
120m2 - R$
55.000,00 -

Negociáveis.

ParecerComercial
Vende - Administra

Compra - Aluga

�6eU��
LOCAÇÃO

• Apartamento no início do Jaraguá Esquerdo com 3 qtos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros,
garagem - Q6 x R$ 280,00 + 6 de R$ 300,00
• Apartamento na Lat. Da Barão do Rio Branco - Edif. Martini, com tsuíte, :2 qtos, sala, copz,
cozinha, banheiro, lavanderia, dispensa - 06 x R$ 350,00 + 06 R$ 380,00
• Apartamento na Rua Reinoldo Rau, 1 suíte, 1 qto, 2 sacadas e demais dependências - R$
380,00 - nego
• Apartamento próximo A Transportadora Mercurio, com 3 qtos e demais dependências - R$
350,00
• Apartamento na Ilha da Figueira, com 1 suíte, 1 qto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e

garagem - R$ 250,00 - nego
• Casa de alvenaria na Rua Adolorato D. Pradi, seminova, com 3 qtos, sala, copa, cozinhá, 2

banheiros, lavanderia, garagem pI 2 carros - R$ 350,00
•. Galpão na Rua Barão do Rio Branco, ao lado da Biblioteca Publica, R$ 1.100,00 - negociável

, • Sala comercial na Marechal Deodoro com aprox .. 65,00m2 - R$ 700,00 - nego
• Sala comercial na Marechal Deodoro, ao lado da macol, sala cl aprox. 32,00m2 + banheiro,
escritório todo mobiliado cl ar cond. - R$ 350,00 - nego
• Sala comercial próx. A PMJS, com 70,00m2 - R$ 250,00

• Bairro
Ilha da

Figueira -

Rua lateral
- excelente
casa - R$
38.000,00
neqodável

• Bairro.Vila
Nova

próximoao _

Supermercado
Breithaupt -

mobiliada alto
acabamento.

Aceita-se
Imóveis.

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

FONES/FAX (047) 275-2990
- 275-292.0
- 275-2777

• Casa cl
190m2

defronte ao

Forum cl 1

suíte, 2 quartos,
dep.

empregada, 2

cozinha, 3 salas,
garéigem, 2

banheiros,
churrasqueira,

toda murada. R$

• Guaramirim
terreno cl
5.500m2 cl

construção em

alvenaria de

230m2, parte
baixo, sala comI.,

parte de cima
casa cl 4

quartos, sala,
cozinha, bwc,
varanda, todo
murado - R$
33.000,00

• Casa na

Praia do
Erwino cl 3
quartos, sala,
cozinha,
garagem, fica.
os móveis,
terreno cl
600m2 -

R$ 33.000,00

'N'

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

;�Jaraguá Ltda.CRECIN·572-J
OFERTA PA, SEMANA

* CENTRO - Casa em alvenaria cl 280m2, suíte + 2

quartos (mobiliados), cozinha (mobiliada), 2 salas, 2
bwcs, sala pl escritório, churrasqueira, garagem pl
2 carros cl portão eletrônico, terreno cl 900m2•
Valor: R$ 250.000,00 (Próx. Smurfs Lanches)

VENDAS
> 01 - GUARAM IR IM (CORTICEIRA) - TERRENO na BR-280, próx. Weg Quimica,
cl 58.000m2, frente cl asfalto, 120m (troca por casa ou apartamento em Jaraguá)
> 02 - GIARDINE LENZI - CASA ALVENARIA cl 210m2, 1 suite cl banheira + 2

quartos, sala, garagem pl 2 carros cl portão eletrônico - toda murada - R$
70.000,00 (frente ao Colégio)
> 03 -VILA NOVA - CASA EM ALVENARIA - cl 124m2 - terreno cl 716m2 - R$
80.000,00 - Próx. Fórum
> 04 - CENTENÁRIO - CASA MISTA - cl 100m2 - R$ 28.000,00 ou R$ 5.000,00
(entrada) + parcelamento - próx. Zanotti
> 05 - VILA NOVA - SOBRADO EM AlV. cl 200m2 - terreno 778m2 - suite + 2

quartos, 2 salas - R$ 93.000,00
> 06 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO cl 3 quartos + dep. - R$
47.000,00 ou cl 2 quartos R$ 43.500,00
> 07 - VILA NOVA - ED. AMARILIS - suite + 2 qtos, sala, cozinha, churrasqueira,
sacada - R$ 75.000,00
> 08 - VILA LENZI - ED. SÄO GABRIEL - cl 72m2, 3 qtos, cozinha cl armário sob
rnerítda - R$ 30.000,00 + fino
> 09 -JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2 - lOT'EAMENTO CAMPO
SAMPIERO - R$ 22.000,00.
> 10 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO cl 500m2 - próx. COLo MARCELINO
GONÇALVES - R$ 16.000,00
> 11 - JARAGUÁ ESQUERDO - lOT. JUVENTUS - Terreno cl 400m2 - R$ 16.000,00
> 12 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENOS cl 360m2 - próx. CLUBE ACARAi - R$
15.000,00 '

LOCAÇÃO
• 01 - CENTRO - Apto. Ed. Florença - 1 darm. cl garagem - R$ 250,00
> 02 - VILA LA LAU - APTO. Próx. Lider Club - 2 dorrn. cl garagem - R$ 250,00
> 03- VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suíte + 2 darm., cl garagem - R$ 330,00
• 04 - NOVA BRASíLIA - APTO - ED. SAN MIGUE� - 3 darm. cl garagem - R$ 290,00
• 05 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 dorm, cl garagem - R$ 350,00
• 06 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suite + 2 darm. + dep. - R$ 500,00
• 07 - CENTRO - APTO ED. TRIBESS - 2 dorrn., si garagem - R$ 250,00
• 08 - CENTRO - ED. ASTER - 2 darm. + 2 bwcs cl garagem - R$ 300,0
> 09 - C'ENTRO - APTO ED. HASS - 3 darm., cl garagem - R$ 330,00

10 - CENTENÁRIO - APTO - Fundos Weg 11- 1 dorm. cl garagem - R$ 200,00
11 - CENTRO - APTO - ED. STA. TEREZINHA - 3 darm., cl garagem - R$ 300,00

> 12 - 'CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEl - 4 salas cl estacionamento
- R$ 800,00
• 13 - CENTRO - CASA MISTA - PRÓX. CllO DESP. - 3 darm., cl 2 garagem - R$
350,00
• 14 - VILA NOVA - CASA AlV. (NOVA) - suite + 2 dorm., cl 2 vagas garagem - R$
600,00
• 15 - CENTRO - CASA ALVENARIA 2 darm. - cl garagem- R$ 330,00
• 16 - CENTENÁRIO - CASA MISTA - próx. Zaneti - 3 darm., cl garagem - R$ 250,00

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

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

I TERRENO de 2.400m2 (6=�0 bairro Jaraguá Esquerdo I- R$ 30.000.00
TERRENO de esquina com 4.2001112 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch
TERRENO com 1.540m2 - Rua Amazonas -Pró,x. 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

I
TERRENO Condomínio -Azaléias. com 620,00m2 - IÜ

I27.000.00
.

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

,

LOTEAMENTOS FINANCIAMENTO
.

PRÓPRIO ENTRADA +·50 MESES

Intormatívo
Imobiliário

AIJ�S

I

Código do meio
ambiente

Jaraguá do Sul começou amontar

o Código Municipal do Meio
Ambiente. A prioridade foi discutida
no final do ano, lia Conselho Munici

pal do Meio Ambiente (Comdema),
e as discussões avançam tendo por
base os códigos -de Vitória (ES)
Blumenau, Joinville e Curitiba,
transportados à realidade local. Um

grupo de dez pessoas trabalham na

elaboração do documento, represen
tando a Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Ferj, Cejas, Associação dos Enge
nheiros e Arquitetos, Câmara de

Vereadores e ONOs.

. 0. �ódigo regulará os direitos e

obrigações concernentes à proteção,
controle conservação e recuperação
do meio-ambiente no município de
1araguá do Sul, para as gerações
presente e futura, integrado ao

Sistema Nacional doMeio Ambiente

(Sismana).

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News

•
Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real
Barão I - Videolocadora
Barão 11- Videolocadora
Bazar Linete
Comércio Milênio
Delizia de Pane Panificadora
Flash Vídeolocadora
Floricultúra Reca!lto das Flores
Pink Shop Presentes Ltda. '

HD Papelaria
.

Hott Distribuidora de Revistas Ltda.
Locadora Habeas Corpus
Nada Presentes
Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Panificadora Rio Branco l.tda,

Papelaria A Banquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Hott Paper
Papelaria Manipel Ltda.
Papelaria Pena-e Pauta

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2
Posto Mime 5 Ltda.
PostoMime7

- Posto Mime 3
Postotvlime ô

Tecnopan Padaria e Cont. Ltda,
Verdureira da Raquel
Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

AQUIVOCÊENCONTRA
. Jornal-CORREIO DO POVO

Jornal

CORREIOOOPOVO

PABX: (Oxx47) 370-7919
370-8654Comercial:

At. Assinante: 371-1919
370-0816
275-0105

I
RESIDENCIAL FIRENSE

OUROVERDE
CIRILO ZANGHELINI
CAMPO SAMPlERO I

CAMPO SAMplERO II

CONDOMÍNIO FECHADOFLAMBOYANT

'CASAS ..

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

IPradi - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
.

CASA DE MADEIRA com 665m2 - .Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - -R$ 22.000.00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tifa Martins -

Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000.00
CASA DE ALVENARIA com Düm? - Rua João Franzner-
R$ 25.000,00 '

I
CASA DE ALVENARIA

co.
m 44m2 - OUI:O Verde - Lote n�

I
93 - R$ 19.000.00
CASA DE ALVENARIA com 60m2 - Sito a Rua José
Nm-loch - lote 121 - R$ 23.000.00

.

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

Teleassinatura:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi c/ 2.803.50m'
321 - VERSALHES c/644.00m' - R$18.000,00
322 . Chácara cl 25 margas - cl casa + rancho + ribeirões no três Rios do Sul
323- Lateral da Rua Marina Frutuoso· Centro - RS 40.000,00

.
324 - TR�S RtOS DO NORTE com área de 3S9.959,00m'
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599,SSm' - RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRAI',ICO - área de 625.75m' - RS 55.000,00
327 - Com. 1.092,00m', de esquina - Chico de Paula - R$ 50.000,00
328 - C/880m2 de área, cl 670m2 de área construída na Ru� Emílio Stein -�CENTRO
329 - C/l.1S0,00m' - na Rua João Planincheck - RS 45.000,00 - Negociável
330 - C/l.01S, 17m'· AZALÉIAS - R$ 30.000,00 - Negociável
331 . R. MANOEL PÓVOAS FILHO - Jguá Esquerdo, c/ 429,00m' - RS 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. c/ AMAZONAS· área de 1.133,00m' - RS 60.000,00
333· CHICO DE PAULA/ESQUINA c/ 4S0,00m' - LOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9.500,00
334 - C/18.aOO,00m' - na VILA NOVA com vista espelacular . RS 25.000,00\
335 - CONDOMíNIO MARCATTO· 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/ 2.254,7Sm' - RS 5.500,00
338 - Próximo ao Colégio Julius Karsten· RAU· c/449,40m' - RS 16.000,00
339 - Lotes na Praia Erwino/Ubatuba/São'Francisco do Sul- c/ 300,00m' - RS 3:500,00

r,lJ!;!�!'�1�
COMPRA - VENDE - AI..UGA - 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 456,00rT)'. na VILA LALAU . RS 59.500,00
f02 - Alv. cl 270,QOm2 - no Alto - CENTRO - 1 suite + 3 quartos + 1 bwc, salas jantar! estar
c/lareira, permuta cl apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Oamboríü..
103 - BARRA VELHA com 3 quartos - alvenaria- RS 20.000,00
104 - Mista - VILA LALAU . c/100m' - c/3 quartos - RS 32.000,00
105 - Alv. - ?CHROEDER c/ lOSrn', lerreno c/ 450m' - RS12.500,00 - OFERTÃO
106 - Alv.,· GUARAMIRIM - NOVA c/2 suites - bem localizada - RS 50.000,00
107 - Imóvel Resiéencial/comercial - Centro - RS 250.000,00 - Negociável
lOS - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00
109 - CENTRO - c/ piscina - RS 140.000,00 + RS 50.000,00 Fieanciamento

110 - MISTA· c/ 3 quartos - no Loteamenlo Santo Anlonio - RS10.o"OO,00
111 - Na Rua dos Escoteiros - Chico de Paula - RS 35.000,00
112 - Terreno no alto, c/16.000m2 - casa cl 320m2 - c/2 suítes + 2 quartos
113 - Em construção, num lerreno de 1.391 ,25m'.- RS 38.000,00
114 - Semi-acabada - Curitiba - PR - c/ 260,87m' -Ierreno c/ 860,00m' - R$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
11G'- Guaramirim, Terreno cf1.440,OOm2 - Casa c/180,OOm2 - RS110.000,OO -Interesse

Apartamento Balneário Carnboriú.
.

117 - Casa mista com 3 quartos no alto - na R. da Caixa D'Água - Brasão - RS 20.000,00
118 - Alv. - c/ 1 suíte + 2 quartos + dep. de empregada - c/268m' - lerreno c/ 1.202;00m' -

PRÓXIMO DUAS RODAS

, APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

jkTEMOSAPARTAMeNTOSDEALTOPAQRÂONO ':ROYALBARG-C0NOOI\(1lNlUM�·.NO
I,S:�0C!�CIIi)�e. co'!) F1NANCJAMENTOEMII2M�S.
201 • C/3 quartos, Lot. PIERMANNNILA LENZI- R$ 22.000,00 + linanciamento
202 - C/I suite + 2 quartos na Rua Florianópolis· CENTRO - R$ 65.000.00
203 - JACÓ EMMENDOERFER C/I suite + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 - Entrada mals tinanciamenlo
205 - Novos cl suíte + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaquaçu - Säo Franctsco 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/I 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
213- BOUTIQUE - CENTRO - RS 65.000,00 - Negociável
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83.00m'

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA c/600m' - próx. Prel. Municipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edilicado com casa antiga
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA· RS100.000,00
304 - AV. MARECHAL DEODORO c/ 1.930.1Sm' - RS 320.000,00
305 - TERRENO c/572,80m'. nas proximidades do KOHLBACH • 1'1$ 25.000,00
305 - C/4S9,35m', LOTEAMENTO PRIMAVEf\A· BRASÃO· ESTRADA NOVA· R$ 9.000,00
307 - TERRENÇl c/55.7,00m' na Julius Verch - CZERNIEWICZ - R$ 22.000,00
308· PRAINHA/PENHA· de esquina- RS 27.500,00
309 - Lot. "CAMPOSAMPIERO" - R$ 17.000,00
310 - Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SULcom 726m'- Beira-Mar- RSSO.O·OO,OO
311 - CI 520,00m' na rua Leopoldo t-iahnke - CENTRO
312 - Comercial WalterMarquardt 660m'. c/22m de Irente p/ aslalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA. c/ 5.280.00m' edilicado com um galpão de 450m'. I

314 - Área de 165.000,00m'na localidade de RIBEIRÃO ALMA· RS 55.000,00
315 - 2 terrenos c/453,60m', no JGUÁ ESQUERDO RS15.000,00 cada lote.
316 - ANGELO SCHIOCHET. conU REINOlDO RAU c/ 550m' - RS 75.000,00/Negociável
317 - 2 L01ES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357,75m' - RS 17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeinq na BARRA com 546,60m2 de área - RS 30.000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU c/420m', NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI- RS15.000,00

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
* lnstalaçäo para ágúa quente
* Quadra de Esportes
* Churrasqueira externa com
2 ambientes

*

Play Ground

TODO$OSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
VENDASTerreno com 3.600m2 .

Construção em forma de condomínio
Parcelas mensaisa partir de RS 1.066,81 (conigido pelo CUB Jan/2000)

ALUGUÉIS
A IMOBILlÁRIAHABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
PONTUALIpADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 - APTO. c/I suite + 2 quartos - no Editicio Carvalho - Centro - RS 550,00
402 - APTO. c/2 quartos semi-mobiliado em CURITIBA·PR - RS 400,00
403 - AP,TO. c/I suite + 2 quartos - no Residencial Ágala· Cenlro - RS 450,00
4.04 - APTO. cl2 quartos mobiliado, cf garagem -Florianópolis - Trindade - à 10 minutos da

faculdade - RS 500,00
I 405 - SALA COMÉRCIAL cl 45m'· RUA PRESo JUCELlNO, EDIF: ANA ISABEL - CENTRO
406 - APTO. c/2 quartos - no Residencial Ágala; Centro - RS 335,00
407 . AP�O. c/3 quartos· próximo WE.G I - RS 280,00
408 - APTO c/3 quartos - SANTA LUZIA - R$ 280,00
409 - CASA ALV. c/ 3qtos - TRÊS RIOS DO NORTE - R$170,00
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/3'15m', com Mezanino e 3 bwc

411 - CASA DE MADEfRA c/2 quartos - telelone e parabólica na Ilha da Figueira - RS 250,00
413· CASA DE MADEIRAC/2 quartos - Loteamento Corupá - CHICO DE PAULA - RS180,00
414 - CÃSA DE ALVENARIA- c/2 quartos - ESTRADA NOVA· RS 220,00
415 - ·APTO. c/I suite + 2 quartos - mobiliado - CENTRO· RS 800,00
416· TERRENO c/600.00m' + quitinete - Centro - RS 220,00

, 417 - CASA ALV. c/3 quartos - Próx. Gazeta - Centro - RS 500,00
418 - APARTAMENTO c/2 quartos - próx. da Faculdade· RS 300,00
419- SALA COMERCIAL c/ :iOO.OOm' - Felipe Schmidt - CENTRO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL C/500,00m' - 1º andar -ILHA DA FIGUEIRA - R$ 600.00
421 - SALAS COMERCIAIS c/ Sam', 120m' e 150m' - na Rua José Emmendoerler - Próx. Weg I

422· GALPÃO INDUSTRIAL c/ 200m' -triíásico - CENTRO - RS350,00
423 - SALA c/ 45m' . em frente a Acijs - RS 200,00
424 - SALAS ÇONJUGADAS - CENTRO· c/ mobüía- Para consultório ou escritório
425 - APTO. c/I suile + 2 quartos - no Ed. Bergamo - Rua Helnoldo Rau - RS 400,00
426 - APTO c/I suile + 2 quartos - ED.,ISABELLA - CENTRO - RS 400,00
427 -·APTO. c/3 3 quartos, 1 bwc - Ed. Mathedi - na Rua João Planinscheck . RS 280,00
428 - APTO. c/ 3 quartos - no Ed. San Miguel- Rua Leopoldo Janssen - RS 2�0,00

MA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

m�§lm)
Oxx47·371�8814

CREC11873.J

RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - CENTRO
JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1[0"!; s::v�:�:�!�ode confiança está de cara nova.
.

,i i '. .

Rua Fritz Bartei, 77 - Sala 03 - Bairro Baependi
•

.!

� Rua Padre Aluísio Boeing, 383 - Barra do RioCerro

M A R I M A R FoneIFax:(47) 275-0051 JaraguádoSul-SC
1 !-1 ,j V E ! S CeI.: (47) 9101-1110 e-mail: marimar@netuno.com.br

ILHA DA FIGUEIRA - Excelente residência com 10S,OOm2 em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha com
azulejo até o teto, garagem com churrasqueira, área' de serviço, dispensa e varanda. Rua José Theodoro
Ribeiro esquina com rua 798 - próx. Salão Vitória.

•

VILA LENZI - Casa em alvenaria com 180,00m2, sala TV, cozinha ampla, S quartos, 2 bwc, área de
serviço, garagem para 2 carros, edícula com dispensa e varal no piso superior. Rua Lorival Zocatelli
(Rua sem salda).
BARRA - Casa em alvenaria com 360,00m2, escritório, cozinha ampla com móveis, 2 suítes, 3 quartos,
3 cozinhas.menores, 2 áreas de serviço, sala TV, sala estar, hall de entrada, varanda, garagem para 3
carros. Mais construção com 120,00m2 com dois pisos sendo piso superior: área ampla e escritório
çorn bwc e térreo com garagem feita de pedras. Terreno com 2.080m' todo murado com pedras. Rua
Angelo Rubini próximo a Ciluma. Frente para principal.
ÁGUA VERDE - Sobrado em alvenaria com 217,91m2 Piso Superior com: cozinha com sacada, sala
ampla, 2 quartos sendo um com sacada, bwc com instalação para hidro. Térreo: 4 quartos, 2 salas
amplas, bwc social, área de serviço com oíspensa, garagem para 3 carros com Churrasqueira e bwc.
Edicula fundos do terreno. Terreno com 1,824,44m'. Próximo a FERJ. R$ ·90.000,00.
CZERNIEWICZ - Sobrado com 280m' Piso Superior com: cozinha, sala, sacada, suite, 2 quartos, bwc
social, área de serviço. Térreo: cozinha, sala'Jsuite, 2 quartos, bwc social, área de serviço. Terreno com
357m'. Todo murado e com dois portões de Terra. Rua Francisco Vegin;,
CENTRO - Casa em alvenaria com 330,00m', sala estar, sala TV, bwc social, 4 quartos, suite, cozinha
ampla, sala Iantar, sala ligada a cozinha, dependência empregada. Com sala bwc, e dispensa, área de
serviço ampla, dispensa, garagem ampla com bwc e churrasqueira, varanda ampla, toda com acabamento
em gesso. Terreno com 1S10m2• Aceita apartamento em Curitiba com parte pgto. e/ou sala comercial em
Jaraguá e/ou casa menor em Jaraguá. Rua José Emmendoerfer - Próximo Quadros 3 Américas.

U8GENTE: PROCURAMOS URGENTE UM TERRENO/ÁREA COM APROXIMADAMENTE 10,000,00M',
NAO MUITO RETIRADO DO CENTRO E PLANO. TEMOS CLIENTE.

ESTAMOS CADASTRANDO IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, DISPOMOS DE CLIENTES INTERESSADOS EM
APARTAMENTOS / CASAS E SALAS COMERCIAIS. •

,·······················w
1 CRECI Nº 1589 J I

! Barra Sul i
: Imóveis:
1 I
1 FONE: (0**47) 376-0015 I
1

VENDE I
1 TERRENOS I

I
I

11 - Terreno c/ 378,00m', Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre - R$ 15.000,00
2 - Terreno c/ 608,00m2 - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$18.000,00
3 - Terreno c/ 383,63m', rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$ 12.000,00 (negociável)
4 - Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 - R$ 2.000,00, entrada e mais 50x de R$ 215,00 I5 - Terreno c/ 303,80m' (14,00 x 21 ,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$10.000,00 (R$
5.000,00 de entrada + saldo em até 6x) I
6 - Terreno c/ 51 0,00m' - Residencial Imperador, Bairro São Luís - R$ 15.000,00 I7 - Terreno c/ 26.125,OOm2 (50x522,50) - Rua lrineu Franzner, Bairro Tifa Martins - R$ 40.000,00 - aceita

,

I
SíTIOS I1 - Sitio c/ 1 00.000,00m2Iocalizado no Rio da Luz II, Ribeirão da Prata, edificado com casa madeira de 90m',

.

dois ranchos c/200m2, uma lagoa, bastante água, energia elétrica, próximo Soco Centenário - R$45.000,00. I
2 - Sitio c/ 11.265,OOm2 edificado com um galpão de madeirá com 140,OOm2, moinho com roda d'água, Ilocalizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 3 km - R$ 18.000,00 - aceita contra
proposta. I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 - Apartamento c/ 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, na Barra - R$ I280,00
I
I
I'

4 - Apartamento c/ 3 quartos, gaffigem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$ 350,00 I
I

parcelamento

1 - Casa em alvenaria c/ 157 ,OOm2mobiliada e mais uma c/ 60,OOm2 semi-acabada, terreno c/ 2.013,28m2,
localizada ii Rua Pastor Albert Schneider, s/n", Aceita outro imóvel como parte em pagamentos nos Bairros:
Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 130.000,00 - Negociável

LOCACÃO

11 - Sala comercial ti 34,62m2, Rua Reinaldo Rau, esquina Guilhemne Weege, Centro - R$ 200,00
2 - Sala comercial c/ 100m2, Rua Pastor A Schneider, 871, na Barra - R$ 300,00
3 - Sala comercial c/ aproximadamente 30,OOm2, Rio da Luz I, próx, Nanete Malhas - R$ 120,00
4 - Sala comercial c/ 40m', Rua Angelo Rubini, 1197 - na Barra - R$ 300,00
5 - Sala comercial c/ 36,OOm', Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00

2 - Apartamento c/ 2 quartos, gaffigem e demais dependências, Rua Amandus Rengel, s/no, Rio Cerro - R$
150,00
3 - Apartamento c/ 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercilio Bertoldi, s/no, na Barra - R$
200,00

1 - Casa de alvenaria c/ 2 quartos e demais dependências, Rua Francisco Hruschka, 1420 - São Luis - R$
�OO . I
2 - Casa alvenaria c/2 quartos, garagem, e demais dependências, Rua Elisa VolkmannMaas, 146 - R$ 170,00

I3 - Casa de alvenaria c/3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Verônica D. Rasá, s/nO - R$ 240,00
4 - Casa de alvenaria c/3quartos, gaffigem e demaisdependências, RuaGustavoMarquardt, s/no - R$220,OO I

1 5 - Casa mista c/ 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua B, loteamento LindomarMiranda, Jaraguá I99 - R$ 200,00I 6 - Casa mista c/ 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua 942, s/no loteamento Salier - R$ 180,00 I
I 7 - Casa de madeira c/ 3 quanos, garagem p/ dois carros e demais dependências - Rua Jair Baumgartei, I
159 - R$ 300,00 (murada, dois ventiladores de teto, antena parabólica).

8 - Casa de Alvenaria c/ 4 quartos, mobiliada, gaffigem e demais dependências, Rua Frida Piske, na Barra I .

1 - R$ 335,00
.

I
11 - Galpão em alvenaria pré-moldado com 350m2, Rio Cerro li, próx. Nanete Malhas - R$ 500,00 I

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

Vende-se telefone prefixo 371,
valor a combinar. Tratar no

telefone 372-3234.

Mulher de Massaranduba
se oferece para serviços
terceirizados como estopa,'

montagem de estopa ou facção.
Tratar no telefone 371-6053.

.Vende bicicleta 18 marchas

Monark, cor verde. R$ 80,00.
Tratar no telefone 372-3361

(após o meio-dia).

Foi encontrado na Rua Irmão
Leandro um relógio de pulso.
Fornecer detalhes do relógio

ou comprovante pelo
telefone 372-0344.

Vende-se ou aluga-se.
Prefixo 370. E procura-se

serviço de babá meio período.
Tratar no telefone: 371-1654.

vende-se uma balança
eletrônica de 15kg,

uma balança Filizolla de 20kg
em ótimo estado. Um balcão

para frios 2,5 metros.

Um fax Sharp.
Tratar no telefone 371-8415.

CRECI 4936

COMPRA
VENDE

ALUGA
CREC/8489

Fone 371-2357

* ReI'. 110 - Vila Lenzi
casa em alvenaria com
t 90m' 3 quartos. 2
banheiros, churrasqueira,
garagem p/3 carros, etc.

Terreno com 42001' etc. - R$

65.0q0,oo - Rua Marcelo

Bacbi,47

* Ref 112 - Casa Vila Nova - casa

madeira, coml�Om' - galpão com
180m' - terreno com 1.113m' - Rua
25 dejulho, 1971 - R$ 110.000,00

CASAS
• 110 - VILA LENZI - alvenaria com 190m2, 3 quartos, rua Marcelo Barbi, 47 R$ 65.000,00
• 139 - RAU - alvenaria com 72m2, + 2 quitinetes, rua João da Cruz e Souza R$ 30.000,00
• 143 - RIO CERRO - Alv, 90m2, 3 quartos, terreno 945m2 .' R$ 23.000,00
• 147 - FIGUEIRA - Alv. 76m2- 3 quartos, rua Avelino F. de Borba : R$ 17.000,00
• 148 - BARRA - Alv. 115m2 - 1 suite, 2 quartos, lat. Bertha Weege R$ 45.000,00

TERRENOS
• 215 - TRÊS RIOS - com 420m2 (15x28), rua Preto José Bauer : R$ 10.000,00
• 219 - BARRA - com 305m2 (13x23,5) tat. Bertha Weege R$ 13.000,00
• 224 - AMIZADE - Terreno com 450m2 - Rua Rolf A. Ballock, Lot. Versailles R$ 14.000,00
• 228 - FIGUEIRA - Terrenocom 500m2, RuaJosé 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,OOm2 água, pinus e banana R$ 16.000,00
• 309 - SCHROEDER - cl 37.500m2 - água nascente R$ 17.000,00
• 312 - GARIBALDI-c/25.000m2- semi plana, 2 galpões,lagoa R$ 35.000,00
• 313 - BR-280 - cl 65.000,OOm2 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 suite, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem R$ 300,00
• SÃO LUIS - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 180,00
RIB. CAVALO - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem : Á$ 150,00

Casa alvenaria +Ou- 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

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira', 1207
VENDE

, " ReI'. 135 - Chico de
Paulo - Casa de

Madeira, com 120m', 3

quartos. sala. cozinha,
banheiro, garagem,
terreno com 581 01' -

próximo Posto Marolla
- R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Oferece-se para trabalhar
de diarista, à tarde. Tratar no

telefone 275-3490.

��:.�����!�I.c?�.��� C:O.RREI(l:DO·i·EOVO ���(:�.��.�.?�.��:.::.?�.�(:�y.�.�.�.����

APTO. DE 2 QUARTOS
Área do apto.: 113,24m2. Vende-se, no
Edif. Aster, localizado na Rua Marina
Frutuoso nº 909 (próx. Angeloni). R$
50.000,00 com possibilidade de

financ. Contato pelo telefone 371-9090 ,

TERRENO PRÓX.
CONO. AZALÉIAS

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

Jaraguá Esquerdo. R$ 15.500,00..
Contato pelo telefone 371-6.31 O

APARTAM ENTO 501

VEN DE-SE

APARTAMENTO COM 306,71m2
• Suíte Master c/ banheira de hidromassagem
• Dois Quartos
• BWCSocial
• Sala Estar/Jantar
• Lavabo
• Sacada com Churrasqueira
• Cozinha
• BWC de serviço
• Dependência de empregada
• Lavanderia
• Duas Vagas de garagens
• box para bicicletas e armários individuais na

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de com.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva .

• Quadrapoliesportiva e quiosque
• Circuito interno deN com câmara na

portcno
• lIuminaçâo de hall social e garagem com

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

• Acabamentos
internos por conta

do cliente.

Valor R$ 125.000,00
negociável (forma de pagamento

em até 7 parcelas)

OlM Oxx47·37�1·8814
R.EPITÁClOPESSOA,421-8ALA103-CENTRO

JARAGUÁOOSUL-SC
.

Rei 048 _ CENTRO _ Casa de Alvenatia com
Rei 090 - AfVllZADE - 378m2 na Rua Roberto
Ziemann - R$15.000

112m2, terreno de 558m2. na Rua Guilherme

Weege - R$ 115.000 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 Rua

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 Hesid.Jardim das Mercedes, Rua Rei 004 _ RIO CERRO _ 1187m2 na Rua

25 de Julho, entrega àbril/2000 - R$ 6.500 + Pe.Aluisío Boening - R$10.500
linane.

'

Rei 110 - RIO DA LUZ - 480m2 próx. à Ceval
- R$ 4.500 + linane.

Imóveis

Certeza de BonsNegócios!
Creci 2066-J .

370�7798
9975-1827

Rua 25 de Júlho 703
Vila Nova

Jaraguá do Sul- SC

Casas

Rei 072 - VIEIRAS - Casa Mista com .120m2,
terreno 16.850m2. na Rua Manoel F.da Costa
- R$ 35.000

Apartamentos

.

Horne-page:
www.prernierimoveis.com.br

Ref 114 - Vila Nova - Terreno de esquina Rei 073 - NEREU RAMOS - Ponto Comercial
com 809m2, com casa madeira 96m2 na Rua próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua
25 Julho-R$ 120.000

.

Luiz Sarti - R$ 40.000

.
.

Vende-se telefone prefixo 370 Vende-se terreno na I/ha da
milhar 4 mil - R$ 400,00. Figueira, Loteamento

Tratar no telefone 370-4727, Divinopotis, cl2 casas.

com Joel, após às 14 horas. E lote em Guaramirim no

Loteamento Vila Carolina,
Vende-se terreno na Fran- rieste aceita-se

CORREIO D,O POVO
Jaragt'i:é1,ens e ha 80 anos

Vende-se casa 156m2, com 2

quartos, mais suíte, sala,
cozinha e banheiro, garagem
para 2 carros. R$ 35.000,00

mais 29 prestações de
R$ 322,00. Treterrio ieletone

370-8515.

Precisa-se de cozinheira c/

prática e referência. Tratar no
restaurante do Posto MarcaI/a ..
Tratar no telefone 371-8957,

com Elizete.

cisco Hushka, próximo ao

Caic, aceita-se carro no

negócio. Tratar no teletone
376-0973.

Compra 'teíetone convencional
prefixo 376.

Tratarpelo telefone
9975-0274.

Mulher que quer largar serviço
da roça se oferece para
serviço terceirizado como

facção, estopa, etc. Mora
em Massaranduba.
Tratar: 371-6053.

PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654
At. Assinante: 371-1919

.

ReI016-AMIZADE-13.000m2 na Rua Roberto
Ziemann - R$150.000

Vende-se academia
Athletic 2001 com fita, 24
tipos de exercício. Valor a
combinar. Tratar: 372-0678.

Mulher se oferece para
trabalhar na parte da tarde,
como diarista. Mora no

Centro. Tratar: 275-3975.

moto no negóCio.
Tratar no telefone 370-4384.

Vende-se apartamento
Residencial Amizade, 3

quartos e demais

dependências. Todo piso em

cerâmica. Valor:

R$ 30.000,00. Tratar no
telefone 9973-5486.

Vendó apartamento na

Barra, área nobre.
Tratar no telefone 376-0003, J

após às 19 horas.
Valor a combinar.

Teleassinatura: 370-0816/
'275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMBIENCE
,

COZINHAS

• cozinuss PlANEJADAS
eÁREAs DE SERVIÇO
• ARMÁRIos PARA CWSET

II :::r18ERTIN,tERRO:�ARj�g��r8q�#ª
• Estribos Dobrados· Vigas e Colunas Soldadas

• Telas Soldadas· Arames Recozidos» Kit para Sapatas
• Espaçadores • Pregos polidos e galvanizados
• Ferros CA SOICA 60 barras retas com 12 metros

W��!m!gj;�§jº\�jºº,'�IBrll1J�tR;m'

! �'V�odire��'�n�tetiç�,o�de.,!;;j· .....
Portõ�$,!�íetrôriiêos,\víde'opodeiro,

•••·xalarmes s,em'f.io,e interJ,QOßs \
.".: ;?' '�\::}_::<:_,::,:.

" - "

;'i'_'<:;'::-

,

Rua 25 de Julho, 144 - Vila Nova
Jaraguá do Sul, sc - Horne-page: www.bauearl.com.br

Te'l. 370-7537

l} lnstaladora Hidráulica'
-II -I �L

Disk Conserto - sos 24 horas
9973-5375 / 9975 ...2426

,

COMERCIAL ,

PIERMANN
MAT, DE CONSTRUÇAO

•••

, l _

Se você vai construir, lembre-se: antes de rebocar as paredes da cozinha, contrate uma

empresa ou profissional especializado para planejar" amblente, determinando o '7

posicionamento dos eletrodomésticos e móveis, para éntão fazer o projeto elétrico e 'hldrállco. ::
\ i

'

"i,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

A HUMANA URGENTE NECESSITA DOS

SEGUINTESPROFISSIONAIS

,

. ALMOXARIFE

· VENDEDOR DE CONFECÇÃÜ (EXPERIÊNCIA
.2° GRAU)

· ESTOFADOR

· CORTADOR TECIDO (PARA ESTOFADOS)

· CONTADOR EM GERAL (3° GRAU)

· SERVIÇOS GERAIS

(1° GRAU· CARGA/DESCARGA DA

CAMINHÕES)
· ENGENHEIRO MECÂNICO (3° GRAU)

· AUXILIAR DE PESSOAL

· ENGENHElRO QUÍMICO E/OU ALIMENTOS

· VENDEDOR DE IMÓVEIS

· ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

(PARA GUARAMIRIM . �o GRAU)
· MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
· MOTORISTA DE VAN

(CARTEIRA DE.HABILITAÇÃO E)

· VENDEDOR DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO
· VENDEDOR DE ELETRODOMÉSTICOS
- REPRESENTANTE COMERCIAL
\

-

(MATERIAL DE CONSTRUÇAO)
· SOLDADOR (I" GRAU)

\.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - C�. Postal 200 - 89.255-000
I

Fone (OXX)-;l-7 37"1-4311 _ FAX (OXX)47 372-1091 r

humana@humana.com.br www.humana.COUl.br'

,

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO
N

,

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

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

produtos ou serviços. É, portanto, um ínvestlmento de re·

torno garantido, A publicidade recomendada- para os tem

pos de hoje,

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
� Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estàdo através
do fone 900-3000 todos os dias inclusive sábados, domingos e

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

\
* Gratuidades:

Inserção do banco de dados de Internet

Descontos 'especiais na aquisição de Mala Direta

\ 15 dias por ano na página classificados promocionas
_

Relatórios quadrimestraisde indicação de sua empresa

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

ou acesse nosso site

http://www�d900300.com.br

FORRO DE PVC TEM NOME!

PRODUTOS RIN-O
I

.

,

�OHTA 'SANrONADA • CANAlfTAS • OIVI'SORIAS • �tRriS INDUSTRIAIS • rECHÄDURA�

RINO INDUSTRIAL LTDA.

FÁBRIC� - LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-2628
IJAPEMA-5C

,VENDAS: Jaraguá do Sul e Região - Fone: (0**47)"371-8602'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 11 DE. MARÇO DE 2000
, . SERVIÇOS
----------------�------------------------------------- �----------------------------------�----------------�

CLASSIFICADOS - 19

FIESC
SESI

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

Através do SESI - Jaraguá do Sul, sua empresa e você, dispõe dos
seguintes serviços e produtos:

Avaliação Ambiental

��.
��.

\

PPRA
I

Medicina do Trabalho - PSMSO

Audiometria

Cursos - CIPA, Primeiros Socorros, Mapa de
Riscos Ambientais

Educação e prevenção para a saúde

Fisioterapia
Odontologia
Farmácia

,

Jardim de Infância e Pré-Escola

Program.a de Educação de Jovens e Adultos

_Atividades Esportivas, Lazer (Escola de Música)
Serviço de Alimentação
Auditório

_I,

Contato: (47) 370-7899
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - se

SERViÇO SOCIAL DO COM'ÉRCIO
ADMINISTRAÇÃOREGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

Pr-ognarrração mês de março 2000 '

Dia 11 de março (sábado) - PASSEIO CICLÍSTICO
Às 16 horas haverá Passeio Ci

' .

às Aulas, Saída do SESC, passeio
pela Cidade e retorno ao

.

icleta, Ficha de Inscrição no

SESC.-Em caso de c
. 3/2000.

FAÇA SUA INSC

série

Semana de

Vespertino
no SESC

oto. Inscrições

Dia 29 de març
Acontece das 10 à
SAÚDE, com exames

COm o visual entre outras
auditÓrio do Shopping Cente alestrasobre qualidade de vida.

-

Apresentação: Carlos Henrique Alves Miranda.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

SE 'FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

,___�,PROGRAMAÇAo DE CURSOS PARA 2000------1
)

Duração Custo curso em R$
e CAD - C�nfecçãq 13/3 à 29/3 1x150,00
.e G.M.D. - Grupo de Módulos

Pré-Determinados 03/4 à 22/5 2 x 75,00
e Modela9�� Avançada 17/4 à 04/8 4 x 80,00
elCostura Industrial 24/4 à 04/7 3 x 60,00
e Costura Industrial 10/7 à 18/9 3 x 60,00
e Costura Industrial 25/9 à' 06/12 3 x 60,00
e Mecânico Manut. Máquinade
Costura Industrial 13/3 à 08/6 4 x 95,00

e Eletricista Instàlador Eletroeletrônico 07/3 à 28/7 4 X 145,00
�

e Segurança na Operação de Caldeiras 08/5 à 07/6 1 ª pare. 95,00
2ª pare. 90,00

'

e MO'PE 11/3 à 26/3 100,00
e As novas normas ISO 9000 para o Século 31/3 à 31/3 50,00

"

**. Sábados'(11, 18 e 25/03/2000),8h às 12h /1'3h às 1'i!h
Domingos (�2 e,1910�/20ÖO) 8h às �2h 113h às 1.711

Domingo (26/03/?OOO) 8h às 12h

08S: A coordenação reserva-se no direito de adiar o programa caso não seja atingido número mínimo de participantes,
(

.

\ SENAI- ,Cç� .Jal:"aguéi'do Sul
'Rua ísidoro Pedri,-263 - Rio Molha , CEP8925��59o..- Fone/Fax: 47-370-7722

E ..mail: jaragua@�nai-sc..ind.br

ADMINISTRAÇAo
•Vendas no Varejo
-Gerência e supervisão em Vendas

-Adrninistração em Compras
-Secretária com Idiomas e Informática

-Serviços Administrativos com

'Informátiea

INFORMÁTICA
•Usuário de Micro emWindows - 72h
•Usuário de Micro em Windows

com Power Point - 60h

-Manutenção de Microcomputador
• Profissional em Manutenção de

Micro - 100h

-Naveqando na Internet

-Noções de Informática Básica

(3ª idade)
.1nternet 3ª idade

IDIOMAS

-Inqlês I

-Business En�lish
-Espanhol l

-Espanhol lll

-Espanhol Avançado Conversación

SAÚDE
-Atendente de Consultório
Dentário

-Auxiliar de Enfermagem

Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 1594 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel .. : (0**47)370-0251 -e-;mail: senacjgs@jgs_matrix.cQm.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FONE: 371-3349

ALUGUEL
DETRAJES,

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184'

PrefeituraMunicipal de Massaranduba
Atividades (1999)

Realizações do Departamento Municipal de Cultura, Turismo e Tributação
Diretor - Vitalino Voelz

Secretaria de Saúde divulga serviços prestados em 1999
Massaranduba - A Secretaria de Saúde proporcionou no ano passado, através do SUS (Sistema Único de Saúde),'

13,6 mil consultas médicas, nas áreas de pediatria, ginecologia e obstetrícia e clínica médicà, No atendimento odontológico
foram 16,9 mil procedimentos, 38 palestras educativàs nas escolas'e 14,9 mil bochechos de flúor, para alunos em todas as

escolas do Munic�pio,
'

\.
No mesmo período, também foram prestados 3,3 mil exames laboratoriais, através de convênio com o Labomass

(Laboratório de Análises Clínicas), e realizados 7,4 mil procedimentos de enfermagem; 7,9 mil aplicações de.vacinas, 540
exames preventivos de câncer ginecológico, 166 testes do pezinho; 1,1 mil atendimentos para transporte de doentes.

O Município forneceu medicamentos para 4,8 mil pessoas atendidas pelo serviço médico nos Postos de Saúde e

beneficiou 1,2 mil aposentados na compra de medicamentos. Através da ampliação do Plantão Médico (prestado
,

gratuitamente, através do apoio financeiro da Prefeitura) no Hospital Sagrado Coração de Jesus, foram beneficiadas 6, I mil

pessoas com atendimentos médico e ambulatorial.
'

A secretária também manteve atividades educativas na área da saúde pública, dando ênfase para a orientação à

gestante, aos diabéticos e hipertensos. Mais de 60 palestras foram realizadas com essa finalidade, no ano passado, Essa
.

atividade de orientação incluiu o atendimento de-todas as gestantes que fazem o Pré-Natalna Unidade Sanitária.

/ Departamento de Educação
Membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar estiveram reunidos no dia 23 de fevereiro na Prefeitura,

tendo em pauta a divulgação dos recursos financeiros oriundos do FNDE, a elaboraçãodo cardápio e a aquisição de gêneros
alimentícios que deverão compor a-merenda escolar para o novo ano letivo. O Departamento Municipal de Educação quer
oferecer aos alunos produtos de boa qualidade e aceitação, visando a melhor capacidade de aprendizagem e a formação de
bons hábitos, O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) transfere os recursos em parcelas para o Município ..

sendo beneficiados alunos do Pré-escolar e Ensino Fundamental Regular da Rede Municipal de Ensino.
'

Máquina escavadeira e,

carregadeira adquiridapela
Prefeitura deMassarauduba, com
recursos afundoperdido do

_ governofederal, conseguidos pelo
prefeito Mário Sasse, através de
emendaproposta ao orçamento
federal, com apoio do deputado
Renato Yianna. A admiuistração
municipal deixou a máquina.
'expostapara apreciação pública,
na Prata da Prefeitura.

EDITAL
ILTON HOFFMÄNN,Tabelião Designado da Comarca
deJarnguádoSul,EstadodeSantaCatarína.naformada l.ei, etc.
Faz saber a todos quanto esteedital, Virem queseacham neste

Tabelionato paraprotésto de Títulos contra:

Adelaide Albrecht - Rua José Picolli, 153 - Nesta;
Adelaide Albrecht - Rua José Picolli, 153 - Nesta;
AmarildoTomazelli -1\1E-Rua3 deOutubro, s/no-Schroeder;
Etima Etiquetas Ltda. - Rua BernardoDornbusch, 2355 -

Nesta;
Gileno Vanderlei Stolf-Rua Ernesto Lessmann, 387,-Nesta;
Heloisa Caetano - Rua Reinoldo Rau, 500, sala 04 - Nesta;

HoldingMannt. MecânicaPneumat Indi. - Rua Otto Georg,
I

345 -Nesta;
Ind. e Com. Panif. eConf. Amore Lt. - RuaManoel Francisco

da Costa - Nesta;
Industrial Sylver Ltda. - Estrada Três Rios do Norte, 661-

Vila Lalau - Nesta;
Marco Antônio Garreta Menezes -' Rua Guanabara, 150:_

Nesta;
Mateus Adriano Jimines Garciá-RuaPadreHorácio Robello,

360-Nesta;
Norte Distribuidora Ltda. - Rua P. Ant. Carlos Ferreira, 798
-Nesta;
Renova Indústria de Bebidas Ltda. - Rua Leodato Ribeiro,
81 - Schroeder;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a d�vida intimação, faz por intermédio
do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

.

Tabelionato naRua: ArthurMüUer, 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
daLei,etc.

Jaraguá do Sul, 09 de Março de 2000.
II

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

, II

_ Rótulos
_ Folder
_ Cartão ce 'visita
_ Informativos
_ Manuais
_ Livros
_ Jornais

_ Revistas
_ Material promocional
_\ Material de

expediente
.

_ Panfleto
_ Cartazes
_ Brindes personalizados

RuaWalter Marquardt, 1.180 - Bairro Barr:a do Rio Molha - Jaraguá do Sul- se

CORREIODOPOVO
r

haJaragL{aeYl�3 e
PABX: (Oxx47) 370-7919

370-8654

BO aY10S

Comercial:
At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816/

275-0105

--
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Edson JunkEis/eP

Grupo: Jean, Dudu, Wagner (em pé), Luciano e Everton buscam selo para o disco

o roek az berzelros

Estilo: para dar leveza ao trabalho, a banda usou baladas e pop

Fotoda·h d.an a, estam ad.
. .

'P a na COn(racapa do CD

Mais um CD, na série das produções
jaraguaenses, deve chegar ao público.no
próximo mês. A BandaDemo Via
reuniu-se no Catharina Estúdio para
gravar seleção dé dezmúsicas, fiel ao
rock nacional inspirado na década de
80. O grupo negocia a inclusão do CD
no selo Aquarela Discos para a

prensagem das cópias e distribuição no
território brasileiro.
A formação atual da banda é-composta
por quatro irmãos - Jean Sales (vocal);
Everton (guitarras e voz); Lucianc(baixo
e voz) eWagner (assistente de palco e

mixagem) - e um amigo, Dudu Silva.
Jean é o que tem'mais tempo na Demo

Via, criada em 1993. Os outros

componentes têm cada um a própria
banda. "Se o disco der certo, vamos nos
reunir para ensaiar e começar o trabalho
de divulgação", planeja o irmão Everton,

'

que assina amaioria das letras do disco.
Durante o dia, cadaum tem a própria
atividade profissional, como exige o
restrito mercado damúsica. Quando se

reúne para tocar, o grupo se inspira em
Barão Vermelho, LegiãoUrbana, Blitz e
outras figuras da geração de 80, que
praticamente rendeu-se ao pop. "A
gente sabe que o rock nacional está em

baixa, mas já esteve pior", reconhece
Jean. Ele não abre mão de fazer a
música que gosta e acreditaque a era do

. sertanejo, pagode e axé está passando.
"As pessoas estão voltando a procurar
outros ritmos", espera.

Para tornar o CD mais leve, o grupo
misturou duas baladas, um blues e uma
versão pop da músicaMonalisa, de
Daniel Lucena, m�s sem abrirmão da

imprescindível identidade, que a banda

defende. "Todos dizem: isso não vende
\ mais hoje, mas a boa música tem que .

existir", defende Luciano, comentando

que o pop dominante no mercado
valoriza mais a aparência que o
conteúdo, fazendo com que os grupos se

adaptem às tendências ditadas. O disco
da Demo Via tem 34minutos demúsica,
com letras que falam.de ternas
cotidianos.
COVER - Ponto para a criatividade, a
explicação para á gravação d; CD é um

.

sonho antigo da banda de investir nas

próprias composições. "O cover é

necessário pra gente abrir espaço
porque as pessoas não gostam de ouvir
músicas desconhecidas, mas a gente
cansa de cover, quer produzir a própria
música", explicaLuciano.
O lema era fazer oCD para depois ensaiar
e investir. Se os contatos com o selo não

produzirem frutos, o grupo terá que correr
.

atrás de patrocínio para bancar a
prensagem do disco e oferecer à Santa '

Catarina música que elapraticamente não
produz, ou pelomenos não incentiva.
"Com exceção doDazaranha, ninguém
consegue fazer rock ROEstado", reclama
Jean. AStudio FMprometeu espaço ao
grupo, se o CD tiver boa qualidade final.
Eles vão começar por aqui.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FESTA

Campo Alegre, entre o verde
e belas cachoeiras, prepara a
terceira edição da Festa da

Ovelha, dias 17, 18 e 19 de

março, com várias atrações e

como prato principal a ovelha,
preparada de diversas ma

neiras, para todos. os gostos.

MOTIVAÇÃO
O consultor de empresas
Lindomir Cardoso, graduado
pelos institutos Carnegie
(EUA) e Duby Training Center
(Curitiba), estará ministrando
o seminário "Motivação e re

lações humanas para manter,
conquistar e encantar dentes",
segunda-feira, no Centro de
Profissionais, Liberais.

SAMUARA
O Restaurante Samuara,
dirigido pelo competente casal
Arnarildo e Regiane G. da
Silva, inaugura, hoje, seu

sistema self-service, na praça
de alimentação do Shopping
Center Breithaupt. Em bonito
e decorado espaço, estarão
servindo diariamente pratos
deliciosos, em quilo. Sucesso.

FANDANGO
Os patrões Giovani e Augusto
Demarchi Junior serão an

fitriões no fandango que o CTG
Laço Jaraguaense realiza, dia
18 de março, em seu galpão
de festas. A noitada será
animada pelo Grupo Fogo de
Chão. Ingressos antecipados
em Demarchi Carnes e Hobby
Vídeo.

I

A VIVA VaCE
Merece elogios o belo trabalho
proposto por Tania Regina
Tarquini e Clarice Maria Bres-

.

san em ministrar o idioma
italiano para crianças e adul
tos. As duas têm especializa
ção no/ idioma que está na

moda e passam seus conhe
cimentos em aulas na sede do
Círculo Italiano (próximo à

Igreja Nossa Senhora Rainha
da Paz, na Vila Nova). Bravo,
bravíssimo.

Fotos: Divulgação

. Sábado, 11 de março de 2000
Celso Luiz Nagel

Ediane M. Tórmes,
secretária da

Agência de
Modelos Cekat,
aniversariou

quinta-feira, e

recebeu o carinho
do namorado, Léo,

edosamigos

Rafaela Conti, filha de Lourival e Karin

Conti, aniversariou ontem e reCepcionou
tamiliares e convtdedos-com bonita festa, '

no Clube Atlético Baependi

Cintia Blmone Viero (diretora da

Wisdom) e o engenheiro Carlos Afonso

Hümmelgeh recebem a bênção nupclsl,
hoje, na Igreja Senhor Bom Jesus

(Gueremirim), e recepcionem os

convidados na Arweg
FotoVasei

Mania de vender' barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

I" "�TIPOS DE CARNES (Incluindo javaU)

Servimos: Almoço - de 3m a Domingo
Jantar - de 3" a Sábado

Roberto Carlos Buzzarello
e Jandira Wackerhage
receberam a bênção
nupcial, sábado passado,
na Igreja Nossa Senhora

. dás Graças (Barra do Rio

Cerro)

t' Floricultura
Florisa

� (047) 371-8146
� (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

NIVER
O universitário Alexandre José
da Silva, que ao lado da
esposa, Patricia, forma um

casal simpático e inteligente,
aniversaria dia 20 de março.
A data será comemorada com
recepção para familiares e

convidados.

PODHIUM
A Podhium Pesquisas, com
sede em Cascavel (PR),
realizou pesquisa na cidade
para conhecer os desta
ques em cada área de
atuação profissional, em

presas e profissionais. A

festa, com toda a pompa,
será terça-feira, nos salões
do Clube Atlético Baependi.
O colunista será um dos

agraciados.

DESTAQUE
Carlos Henschel, ao lado da

esposa, Dilane, estará na

Ilha de Comandatuba, por
ocasião dos festejos dos
500 anos de descobrimento
do Brasil. Ele recebeu a

viagem de presente da

Weg, por se destacar na

área de vendas.

CASÓRIO
Roberto Carlos, filho de
Constantino e Lucila Buzza

relia, e Jandira, filha de
Norberto e Renate Wacker�

hage, receberam a bênção
nupcial, sábado passado, na

Igreja Nossa Senhora das

Graças (Barra do Rio Cerro)
e recepcionaram os con-

,

vidados na Associação
Recreativa Weg. Os noivos
estão em lua-de-mel pelas
principais capitais do Nor
deste.

,I

PASOf"",1Alf.()I'ATÓRIO Dl.
"

,MW.ISlS ctlNK"AS .'

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 



"A discriminação
acontece em todo o

mundo. As pessoas
olham a aparência e a

cor"

Diego Nunes, 11 alias

--'*--

liAmulher pode até ter
I mais estudo que o

homem, mas não tem
!antas chances e ganha
saláriomenor"
Fábio Diel. 13 anos

--*--

"Asmulheres não
denunciam os homens

porque são
, dependentes"

Cínthia Schumann, lO anos

--*--

"A camisinha feminina
vai dividir a

responsabilidade do
homem e damulher de

se protegerem"
André Sotoriva, 12 anos

--*--

"A prostituição está
crescendo em Jaraguá
do Sul. As meninas
ficam paradas até na
frente das igrejas",
eywisson Gonçalves, 13 anos

11 demarço
NOTRE

Programação normal (boate). Início às 23 horas, Ingressos antecipados R$ 5,00 e

na hora R$ 10,00.
Venda de ingressos na Choperia da Praça, Hobby Vídeo Locadora e O Boticário
do Calçadão.

CHOPP & CLUB
Pista I - Max Som

.

Pista 2 - Musical San Marina, a partir das 23 horas
Pista 3 - Boate

LÍDER CLUB SUNSHINE
Pista I - Musical Som Sete'
Pista 2 - Sunshine

12 demarço
VITÓRIA
Pista' I - Max Som'
Pista 2 - Banda Transarnérica
Até às 19 horas mulheres não pagam e homens R$ 3,00

l;.ÍDER CLUB SUNSHINE
Pista I - Musical Som Brasil
Pista 2 - Sunshine

Graduação Alcoóli�
o seu ponto de encontro nas noites jaraguaenses é no

.

GRADUAÇÃO ALCOÓLICA próximo à Ferj.

Quinta-feira - Música ao vivo

com a Banda Tribo da Lua
Sexta-feira _

Videokê

JARAGUÁ DO SUL
Cine 1: Stuart Little (livre)

Horários: 14h, 15h45, 17h30 e 21 h
'

Cine 2: À espera de um milagre (14 anos)
,

Horário: 13h30, 17h e 20h30
Cine 3: Stygmata ( 14 anos).

Horários: 13h40, 15h40, 17h40 e 19h40
O talentoso Ripley ( 14 anos)

Horário: 21 h45

BLUMENAU
G,Ne. Cine Neumarkt 1: Stuart Little (livre)

Horários: 14h, 15h45, 17h30 e 19h15 (dublado)
e 21 h (legendado)

G.Ne. Cine Neumarkt 2: À espera de um milagre (14 anos)
Horários: 14h15, 17h45 e 21h15

G.Ne. Cine Neumarkt 3: Beleza americana (18 anos)
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30

G.Ne. Cine Neumarkt 4: A praia (18 anos)
Horários: 14h, 16h30

O colecionador de ossos (14 anos)
Horários: 19h e 21 h30

G.Ne. Cine Neumarkt 5: A casa da colina
Horários: 15h10, 17h10, 19h1O e 21hlO

G.Ne. Cine Neumarkt 6: Regras da vida (14 anos)
Horários: 13h30, 16h, 18h30 e 21 h

.................................. " .

JOINVILLE
eine MuelJer I: Stuart Little

Horários: 14h, 15h45, 17h30, 19h45 e 21 h
eine MuelJer 2: Beleza Americana

Horários: 14h15, 16h15, 19h15, 21h45
eine Mueller 3: À espera de um milagre

Horários: 14h15, 17h45 e 21h15

____� �__�__�_��'� --L
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Nova diretoria do CESJS / Ferj tomou.posse

Cursos, deMestrado em Ciência Jurídica e

dcDireito tiveram aula inaugural ontem

A nova diretoria do Centro
de Ensino Superior de Jaraguá
do Sul / Ferj tomou posse no dia
I de março em solenidade
realizada no auditório do

campus da instituição, A atual

presidenta e diretora-geral do
CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul),
professora Carla Schreiner, foi
empossada para um novo

período de quatro anos, nos dois
cargos, A diretora Acadêmica,
professora Iria Tancon, assumiu
o cargo de Vice-diretora-geral
do CESJS, e, pelo estatuto da

fundação, também irá ocupar o

cargo de Vice-presidente da

Felj,
A solenidade contou com a

presença do prefei to Iri neu

Pasold, do presidente do Con
selho de Curador.es, Gilrnar
Moretti, e membros dos con

selhos de Administração, Cu
radores, Administração Superior
e Ensino, Pesquisa e Extensão,
do secretário-executivo da

Acafe, Darcy Laske, do reitor
da Furb, Egon José Shramm,

o CESJS (Centro de
Ensino Superior de Jaraguá do
Sul) realizou ontem, dia 10, às
19 horas, em seu auditório, as
aulas inaugurais conjuntas dos
cursos de Graduação em Di
reito e Mestrado em Ciência
Jurídica,

A aula inaugural do Curso de
Mestrado em Ciência Jurídica, .

Da esquerda para a direita, Iria Tancon, Darcy Laske, Carla Schreiner, Irineu Pasold e Gilmar Moretti

da reltora da Uniplac, Nara
Maria Kuhn Göcks, e da.pró
reitora da Univali, Sueli Petry
da Luz, coordenador regional

de Luiz FernandoMelara, e "Va

-pensiero", da ÓperaNabuco, de
Verdi, sob a regência da maes

trina Liara Roseli Krobot.

da 19" CRE, Donato Back,
vereadores da microrregião,
convidados, funcionários e

acadêmicos.

Durante a posse o Coral do
CESJS interpretou o Hino Na
cional Brasileiro e as canções
"Por um novo milênio de paz",

Inscriçõespara os Jogos
lntercursos começam no dia 13

realizada através do convênio Ferj
/ Univali, foi proferida pelo
presidente da Comissão de
Ensino Jurídico do Conselho.
Federal da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil), advogado
Adilson Gurgel de Castro. O
tema da aula foi "A OAB e a \

qualidade nos cursosjurídicos".
O professor-doutor Cesar

Luiz Pasold, presidente da Co-
O DCE (Diretório Central dos

missão de Educação Superior Estudantes) do Cesjs (Centro de
do Conselho Estadual de Edu- Ensino Superior de Jaraguá do
cação de Santa Catarina e coor- Sul), começa a receber inseri
denador do curso de Mestrado ções para os Jogos Intercursos
em Ciência Jurídica da Univali, a partir desta segunda-feira (dia
proferiu a aula inaugura] do 13). O torneio, que será dis
curso de Direito com o tema "O putado nas modalidades de Vôlei
ensino jurídico: da graduação à (masculino e feminino), Futebol
pós-graduação". \ Suíço e Futebol de Areia, tem por -

objetivo resgatar o espírito es

portivo e promover a integração
entre os acadêmicos.

As inscrições custam R$ 1,00
por atleta e poderão ser feitas na

sede do DCE no final do bloco

D, a partir do dia 13 de março.
Maiores informações podem ser
obtidas através do telefone 371-

0983, ramal 241.

Programa de Educação Permanente
Ferj lança revistanapróxima semana

Permanecem abertas as inscrições para os cursos do Programa de Educação Permanente do
Centro de Ensino Superior de Jaraguá do SullFerj. O objetivo do programa é promover ações que
possibilitem a educação permanente, proporcionando àspessoas a oportunidadedo convívio social
e aprimoramento do conhecimento.

Os cursos oferecidos são:
Arte e Cultura do Brasil;
Atividade Física na Terceira Idade;
Cerâmica;
Meio Ambiente no NovoMilênio;
Espanhol;
Francês;
Informática Básica;
Relações Humanas.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 371-0983, na Coordenação de Extensão.

Irá acontecer na próxima
quinta-feira, às 20 horas, no

auditório do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul- Ferj
-, o lançamento oficial da

REVISTA SABERES, uma

publicação quadrimestralque tem

por objetivo colocar em evidência
a produção acadêmica da

instituição e de professores de

outras instituições de ensino que

queiram contribuir com seus

trabalhos.
A revista servirá para divul

gar o conhecimento produzido
nos diversos cursos. Segundo
seu editor, o veículo terá um perfil

arrojado, estimulando a leitura. A

revista será dividida em duas

seções: SABERES E FAZERES.
A seção SABERES vai abordar
um tema a ser desenvolvido por
consultores convidados. Já a

seção FAZERES mostrará como

o mesmo terna foi desenvolvido
na academia, envolvendo pro
fessores e alunos em ati vidades
de pesquisa/extensão, aconteci-

, das durante o período.
A Revista SABERES será

coordenada pelo professor
Demerval Mafra, tendo o pro·
fessor Álvaro.Luiz Aguiar como
editor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Erosão no Rio Cerro II avança e invade terrenos
Leito do rio,
toro de curso,

., .

causa prejuizos
à população

Jaraguá do Sul - A en

xurrada de segunda-feira com

pletou o desastre que as águas
iniciaram no dia 11 de fevereiro

no Rio Cerro II. De três metros
de largura, o rio passou a 15

métros, em al�uns trechos, de
vastando o terreno dos mora

dores e levando junto plantas e

animais. Para conter a erosão,
a Prefeitura precisa centralizar
novamente o curso das águas,
protegendo as margens com o

material depositado no leito do

rio, pedras e areia que descem

dos morros.

Nos 50 anos que reside no

local, Valdemiro Grahl nunca viu
tamanha quantidade de água.
Ele já perdeu mais de 50 metros

quadrados de terreno, desbar

rancado pela enxurrada, além de

20 pés de palmito, que protegia
com medo de ser multado pelo

Ibama. Na segunda-feira, en
quanto os vizinhos o ajudavam
a pensar uma forma de proteger
os porcos do chiqueiro, os ani
mais foram arrastados pela
água. "Quase fomos carregados
junto", conta Grah!. Ele conse

guru recuperar os porcos um

.quilômetro abaixo, mas as gali
nhas não sobreviveram à enxur
rada. "Só salvei uma galinha",
lamenta o morador, que já lim

pou a garagem, invadida pela en
xurrada, cinco vezes este ano.

Na vizinhança, o quadro de

devastação não é menor. "P rio
está muito próximo das casas.

Ele corria do outro lado", aponta
a moradora Elia Schneider, co-

'

mentando que o leito do riacho

'sofre vários desvios no curso.

A família Schneider não teve

grandes prejuízos, apenas a

plantação de bananas foi atin

gida, mas ,teme o avanço' da
água. "É muito rápido, quando'
a gente vê já alagou tudo",
comenta EI ia.

O secretário de Agricultura
e Meio Ambiente, Werner

Schuster, não tem previsões para

Resultado: no barranco, Grahl (embaixo) tinha o chiqueiro deporcos

Fotos: Edson Junkes/CP

Perigo: Gruetzmacher mostra que a erosão se aproxima da SC-418 e ameaça estrutura do terreno

o início das obras no local.

"Aguardo aprovação da licitação "

para começar a trabalhar", jus
tifica.. Elelembra que esse foi o
maior aguaceiro dos últimos 40
anos e causou prejuízos se

melhantes do outro lado da serra,

em Pomerode. Schuster não

garante .a eficácia do trabalho de

recuperação do leito do rio.

"Vamos reordená-lo, mas não

sabemos o que pode acontecer

se OCOITer outra grande enxur

rada", informa. Para reforçar o

Morador desistiu' de investir,
:em novas construções nolocal'

A família deWernerGruetz-
., macher comprou galpão indus
trial para transferir a fábrica de

móveis em terreno às margens
do rio. Desistiu da ampliação
porque as chuvas têm alagado'
o local e provocado erosão do
terreno. "Não posso construir

,

aqui e correr o risco da enxur

rada levar tudo embora", lamen
ta Gn.letzmacher. Nos fundos
do terreno dele, o rio passa de

,

15 metros de largura.
.

O leito do rio transforrnou
'se numa pequena praia, com
areia grossa e pedras que
rolaram dos morros. "Isso aqui
era um riacho, agora tomou

todo esre espaço", lamenta a'

esposa do morador, Sueli.
No mesmo trecho, o rio

apresenta outro risco, está se;
aproximando' da SC-418, que
liga Jaraguá do Sul a Pomerode
e Blumehau. "O rio está desbar

rancando, está a poucos metros

da rodovia", alerta Gruetzrna
eher. O' secretário Werner
Schuster concorda que hã-risco

de desmoronamento, mas.diz
.que sedam necessárias pelo
menos mais cinco enxurradas

para comprometer a estrutura.

O morador rebate.dizendo que
a natureza só precisou de três
meses para fazei: todo o estrago
nQlocal.

Analisando as causas da

erosão, a Secretaria da Agri
cultura e Meio Ambiente
descarta o fat�r desmatamento
como causa das enxurradas. "O
volume da-água é o problema", í
diz Schuster. Ele garante que a

região até passou por recu

I?eraçäo de cobertura vegetal;
com a mudança de muitos

agricultores.
Schuster explica que além de ' ..

abrir e centralizar o leito do rio, ,
é preciso plantar vegetação, na�(l
margens, porque as p]antá�po
dem ajudar a evitar. a. erosão,

A secretaria não sabe se os .

moradores voltarão a ter

psoblernas e não se responsa
bilíza pela durabilidade 'da
obra, (LC)

trabalho, a secretaria pretende
construir barreiras, corno tentativa
para _diminuir a velocidade da

água, utilizando as rochas que
desceram para o rio, mas a obra

não tem prazos para começar e

terminar. (LISANDREA COSTA)

Entrega do IPTU será

na segunda quinzena
Schroeder - A Prefei

tura deverá iniciar, a partir do
dia 15 de março, a entrega dos

carnês para pagamento do
IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano). O paga
mento do tributo em cota

única, com direito a desconto

de 20%, foi postergado do
final de março para o dia 10
de abril, conforme projeto de

lei enviado ao Legislativo, pelo
prefeito Gregório Tietz. Com

essa alteração, o Executivo

terá mais tempo para provi
denciar a confecção dos car

nês, 'além de ampliar oprazo
ao contribuinte interessado em

liq�idar o imposto de uma só

vez.

De acordo com o projeto de

lei, o' contribuinte poderá optar
também pelo pagamento em

cota única até 1'0 de maio, com
desconto de 10%, ou 12 de

junho, com 5%. Aqueles que

preferirem pagar o IPTU em

parcelas, deverão fazê-lo até as

datas de 12 de junho, 10 de julho
e lOde. agosto. (MILTON RAASCH)
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12 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 11 DE MARÇO DE 2000

Sagrado Coração de Jesus
conclui plano de atividades

Hospital precisa
de recursos

.ocro obras e

contratações
Massaranduba - o Hos-.

pital Sagrado Coração de Jesus

concluiu a elaboração de um

plano estratégico de atuação, que
orientará toda a atividade da

instituição durante o �no. A
proposta foi discutida durante

três dias e identifica as prioridades
para investimentos, providências
para a melhoria do atendimento ao

público, formas de captação de

recursos e outras metas de

trabalho. Participaram da elabo-
. ração' do plano representantes da

direção do hospital, da Con

gregação das Irmãs da Santíssima
Trindade e do Conselho Adminis
trativo Comunitário.

Conforme a presidenta do

Conselho, Cleonice Tomczak, a

finalidade dessa proposta é defi
nir de forma objetiva e realista o

que deverá ser feito para a

modernização do hospital, em

prosseguimento aos esforços já
iniciados no ano passado. "Nós
saberemos exatamente o que
devemos fazer e como proceder
para conseguir os nossos obje
ti vos", enfatizou.

Entre as providências prá
ricas, constam a construção de

Edson JunkeslCP

Centro cirúrgico: hospital precisa continuar 'a l1loderni�ação
uma rampa de acesso ao hos

pital para facilitar os atendimen
tos de emergência; a construção

. de um necrotério e o reordena
mento funcional interno, visando
maior eficiência nos serviços e

quali,�acle do atendimento. à

população. Estão previstas
também melhorias na sala de

Pronto Atendimento e nas aco

modações destinadas a parti
culares.

Outra meta do hospital é a

capacitação dos recursos hu

manos, realizando cursos, pa
lestras e treinamentos para os

funcionários. Segundo Cleonice,
há falta de profissionais de nível
superior 1')0 hospital, como mé

dicos e enfermeiras, mas não

existem recursos suficientes para

a contratação.
O planejamento estratégico

estabelece também algumas
iniciativas para a captação de

recursos financeiros, nas institui- .

-, ções públicas e empresas priva
das. Está previsto ainda o prós
seguimento da Campanha Viva

. Coração, com a finalidade de re

ceber donativos em dinheiro da

população, através das faturas de
consumo de energia elétrica da ..
Celesc.

A campanha não deu es
resultados esperados no ano pas
sado, quando foi lançada, ar

recadando em média R$ 900,00
por mês. A meta este ano é

aumentat a arrecadação para, no

mínimo, R$ 2 mil mensais.
(MILTON RAASCH)

Aciag divulga lista de atividades
Guaramirim - A Aciag

(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim)
cumpre várias atividades neste

mês. Na segunda-feira realizou

palestra, orientando os empre
sários em relação ao Refis (Pro
grama de Recuperação Fiscal),
que possibilita a regularização de .

débitos pendentes com a Receita
Federal e Previdência Social. O

prazo de cadastramento no Refis
encerra no próximo dia 31 de

março.
Para o período de 20 a 23 de

março, das 19 às 22 horas, no
auditório da associação, está

previsto um curso sobreMarketing
e Planejamento Turístico. O curso

está oferecendo vagas em número

limitado e não terá custo para o

participante. Trata-se de atividade

inserida no Presto (Programa
Estadual de Serviço Turístico

Organizado).
Nas mesmas datas, será rea

lizado o S° Curso de Capacitação
Brasil Empreendedor, através do

Sebrae (Serviço de Apoio àsMicro
e Pequenas Empresas). Es-se

curso também é oferecido gra
tuitamente, e com vagas limitadas.

(MR)

�n C·p·· .. ··· ··· · · ..
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Adultos na escola

Até o mês de junho devem ser implantadas IS turmas de Ensino
Médio e Fundamental através de teléssalas, no Ceja (Centro de

Educação de Jovens e Adultos). As aulas são ministradas pelo
Telecurso 2000, com monitoração de um professor por turma.
O aluno pode freqüentar as telessalas cinco vezes por semana,
concluindo o Ensino Fundamental em 11 meses,' ou três vezes

por semana, com duração de 18 meses. O Ensino Médio exige
IS meses, com quatro aulas diárias. As matrículas estão abertas
e as aulas iniciam no dia 3 de abril.

. .

Diversão grátis
.

Sesi (Serviço Social da Indústria), Shopping Breithaupt e Coca- ,

cola promovem, na tarde de 19 de março, o L�zer ativo, na Rua
Emílio Carlos Jourdan. Piscina. de bolinhas, cama elástica,
atividades lúdicas, apresentações de dança e bandas são as

atrações para as crianças. À noite, a Banda In Natura anima o

público. A unidade móvel do Sesi Cidadania estará em Jaraguá
do Sul para as apresentações artístico-culturais, com infra
estrutura de palco, luzes e som, além de capacidade para atender

até 5 mil pessoas.
\

Hackers em Schroeder
A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Schroeder) promove na próxima segunda-feira, em parceria com

a WorkSystem Informática, a palestra "Hackers - você os

conhece?". O evento começa às 19h30, no auditório da Acias,
com entrada grátis para associados. Não associados pagam R$
10,00 .

Formar trabalhadores
Para priorizar o levantarnento da real necessidade de mão-de
obra na cidade, a Prefeitura de Jaraguá do Sul realiza, através
do .Conselho Municipal de Trabalho e Empregoe do Sine, o

Fórum Municipal de Qualificação Profissional. Integrando o

Programa Nacional de Qualificação Profissional? o fórum

acontece no auditório da Acijs, no dia 23 de março, a partir das
14 horas. A partir da demanda constatada no evento, a Prefeitura

pretende elaborar lista de cursos profissionalizantes para execução
no Município.

Opção sadia
A Rede de Supermercados Brei thaupt vem aumen tarido a

comercialização de produtos orgânicos, cultivados sem

agrotóxicos. Na seção de hortifrutigranjeiros, os produtos já
representam 10% do total de frutas, verduras e legumes
oferecidos pela. e.mpresa. Os produtos ecologicam�ente correto

apresentam crescimento de 30% em vendas.
,

Cerimônia de posse,
O CreaJSC (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa

Catarina) realiza solenidade de posse do novo Colegiado de

'Inspetores de Jaraguá do Sul no dia 23 de março, no CPL (Centro
Integrado de Profissionais Liberais). O evento terá a presença d�
presidente do CreaJSC, Celso Francisco Ramas Fonseca, que vai

expor as metas do Novo Crea ao membros da diretoria.

Toda linha de louça. !ianit:ária!i
NíiscomprasacimadeR$150,OO

rParat:iJ rorianJ Il:on1:E!JÍ1porary I rTiv�IIiJLLoga!ia L Ideal· Herwy ·LCell1:e
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Arrombadores de carros
Jaraguá do Sul - A

polícia Civil investiga um grupo
especializado em roubar apare
lhos de som de carros. A última

açtão dos assaltantes foi na

madrugada de quinta-feira,
quando invadiram a garagem do
Edifício Petúnio, na RUa José

Emmendoerfer, no Bairro Nova
Bras ília, e arrombaram seis
veícu los, de onde levaram os

equipamentos de som.

Detido

Jaraguá do Sul- Policiais
militares flagraram, na noite de

terça-feira, cinco jovens pichan
do muros e paredes de prédios'
na Rua Emílio Carieis Jourdan,
no Centro. Marcelo Santos'
Viana, 18 anos, de Caxias do Sul
(RS), e os jaraguaenses Dênis

Rogério .Marquardt, 21;
Marcelo Fabrício Santos Piske,
21; Marcos Paulo Ribeiro Dias,
21, e o menor R.T., 17, foram
encaminhados à Delegacia.

�
Lotérica

MEGA $ORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

Fone: 371-9999

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 209

13·21·26-32-41-52

Supe, Sena (sábado/quarta)
concurso: 376

l�faixa:
09·16-17 - 19- 28- 38

2ªfaixa:
03-13-16-22-26-27

concurso: 375
lªfaixa:

11-19-34-35-36-45
2ªfaixa:

01-13-18-22-32-38

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 669

92-16-31-55-61
concurso: 670

08- 18·30 - 34 -76
concurso: 668

04-11-38-39-51

'Loteria Federal
(sábado/quarta)

Cone. 3438 cone. 3437
1°-39.526 1°-24384
2°-46.387 2°-59.749
3°-73.630 3°-30.971
'4°-74.345 4°-28.153
5°-31.161 5°-03.173

Lotomania
(sábado)

concurso: 23
04-17-18-19-
24-25-26-28-
·31-32 -37 - 40-
41-53-60-64-
77 - 78 - 89 - 99

CORREIODOPOVO

Menor ajuda polícia a-desvendarmorte
de ancião no Bairro Estrada Nova

Pedreiro
confessou ter
matado homem
de 58 anos

Jaraguá doSul- Um garo
to de 17 anos ajudóu a polícia a

desvendar o assassinato do ancião
Antônio Vendramim, 58. O me

nor contou à delegada Fedra Ko
nell que testemunhou o pedreiro
Eliel Bortoncello da Silva, 23,
dizer para freqüentadores do Bar
do Mauro, localizado no Bairro
Estrada Nova, que acabara de
"matar o velho". Vendrarnim foi.
morto por volta das 4 horas da
manhã do último domingo, com
41 facadas. O corpo foi encon
trado a 30 metros da casa onde
reside sua ex-mulher e três filhos.

O depoimento do menor con-

firmou o que a própria polícia
desconfiava. Silva era apontado
como principal suspeito do crime,
embora tenha negado a partici
pação no homicídio desde quando

foi preso, na madrugada de se

gunda-feira.
O pedreiro acusava o colega,

Eduí Correia Cordeira, 20, o

Grilo, de ter esfaqueado o ancião.
"O Grilo tem álibis que disseram
estar com ele no momento do

crime", salientou a delegada. O
menor viu o retorno de Silva ao

bar depois do homicídio. "Estava
com a roupa suja de sangue e com

urna faca também ensangüen
tada", destacou o .garoto.

Com o depoimento das teste

munhas, o pedreiro acabou con

fessando ser o assassino de An
tônio Véndramim. "Dei umas cu
tucadas com a faca, mas não é
tudo isso que estão falando por
aí", disse, 'referindo-se ao nú
mero de facadas que acertou,
conforme o exame cadavérico
realizado no corpo do ancião.

Vendramim foi atingido na cabeça,
no peito e nos braços, além de ter

80% da pele das costas arrancada.
"Só lembro que estava em cima
dele. Mas não das facadas", disse
Silva. (PETERSON IZIDORO)

PREFEITURA' MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Alair Lescowich

Diretor da Divisão de Talentos Humanos

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO
SUL solicita o comparecimento do sr. EMI�IO
FERRAZ DA SILVA, no prazo de 10 (dez) dias a

contar desta data, junto à Divisão de Talentos

. Humanos, para tratar de assunto de seu interesse.
Na impossibilidade do cornporecimento do

mesmo, entrar em contato pelo telefone 372-8063.

Réu confesso: Silva contou detalhes do crime para os amigos

vessavam o rio na fuga, e trabalha
- com a hipótese de que o dinheiro

esteja escondido. "Nao podemos
afirmar, mas existe a possibilidade
pelo fato de que as armas tam

bém não foram encontradas no

local que os assaltantes atraves
saram o rio. Fizemos busca no

fundo do rio e nada", frisou a de

legada.
Elio e Genésio invadiram o

posto do Besc, assaltado pela
segunda vez em menos de um

ano, sern muitas dificuldades.
Recolheram o dinheiro do caixa

. e fugiram com uma moto CG-
125. Perseguidos por policiais,

.

tentaram se esconder num arro

zal, mas acabaram presos. (PI)

Polícia procura dinheiro
roubado do posto do Besc

Jaraguá do Sul - A dele

gada Fedra Konell começou a

ouvir ontem parentes dos irrriãos

Genésio, 25 anos, e Elio Cava

nhol, 18, na tentativa de desco
brir onde está OI dinheiro que a

duplaroubou.quarta-feira à tarde,
do posto avançado do Besc, no
Bairro Santa Luzia. O malote com

I

R$ 6.419.,00 desapareceu desde

que os irmãos fqram presos, três
horas após invadirem o banco.
Também não foram encontrados
os revólveres utilizados pelos
assaltantes durante o assalto.

A polícia não acredita na

versão dos irmãos, que disseram
em depoimento que perderam o

malote e as armas quando atra-

Av., Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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Pré-temporadatjogadores trocaram a agitação de Florianópolispela calmaria do Estádio JoãoMarcatto

Figueirense eMarcílio Dias
, "

,

abrem-o Estadual de Futebol
, Atual campeão
pega1ime
ttajaiense, que subiu
da Segundona

Jaraguá do Sul - Figuei
rense eMarcílio Dias abrem hoje,
às' 1,6 'horas, no Estádio Dr. Her
cílio Luz, em Itajaí, o Campeonato
Catarinense da Primeira Divisão.
A partida de abertura coloca frente
a frente o atual campeão Estadual,
o Figueirense, e o campeão da

Segunda Divisão. Amanhã, mais
cinco jogos completam a primeira
rodada, Em Caçador, o Kinder
mann enfrenta o Joinville; em

Lages, o time da' casa pega o Cri

ciuma; no Estádio Augusto Bauer,
confronto entre Brusque e Cha

pecoense; em Rio do Sul, o Atlé
tico Alto Vale recebe o Tubarão; e

na capital, Avaí e Fraiburgojogam
na Ressacada.

O Figueirense decidiu transferir
a última etapa dà pré-temporada
para !àraguá do Sul. O técnico
Abel Ribeiro aprovou os trabalhos
realizados há dois meses, quando
os jogadores permaneceram uma,
semana' treinando em gramados do
Vale do Itapocu, e optou em trazer

o grupo para a cidade. Desde se

gunda-feira, Ribeiro comanda trei
nos táticos e físicos no Estádio
'João Marcatto e no Parque Mar

catto.

A tranqüilidade só foi quebrada
com o anúncio, antecipado, do
time titular que irá enfrentar o

Marcílio Dias. Sem o meia André

Correia, lesionado no pé esquerdo,
e com dúvida na escalação de

Menta no meio-campo, também
recuperando-se de uma fratura no

nariz, o treinador confirmou Adria-

no Ramos na equipe e manteve a

dupla de ataque, com Camanducaia
e Adriano Raio,

A expectativa dos torcedores

alvi-negros e da própria comissão
técnica é em relação ao desem

penho dos atacantes que, segundo
Abel Ribeiro, tiveram pouco
aproveitamento na Copa Sul
Minas, "É preciso trabalhar as jo
gadas ofensivas para criar chances
de gol", frisou o técnico, .acres
centando que os treinamentos de

finalização também foram intensi

ficados. "Cada jogo neste cam

peonato será muito equilibrado,
embora tenha seis equipes, na'

miriha opinião, com, reais pos
sibilidades de brigar pelo título",
concluiu. Além de Figueirense,
Avaí, Criciúma, Joinville, Tubarão
e Chapecoense são os favoritos ao

título do Estadual, segundo Abel
Ribeiro. (PETERSON IZIDORO)

Futsal disputa dois amistosos contra ADBlu
,

Jaraguá do Sul - A

Associação dosAmigos do Espor
te Amador confirmou para os dias
16 e 18 de março dois amistosos
da FME/Brei thaupt/Caraguá
contra�a ADBlu. Os jogos fazem

parte da pré-temporada do time

jaraguaense que disputa, a partir
do dia 2S deste mês, o Campeo
nato Catarinense de Futsal Divisão

Especial. Aprimeira partida aconte
ce na próxima quinta-feira, no Gi
násio ArthurMüller, em Jaraguá do
Sul, às 20h30. Depois, os blume
nauenses recebemo atual campeão
do Estado no Ginásio Galegão.

Apesar de alguns problemas de
contusão de jogadores às vésperas

da abertura do campeonato, o

técnico Manoel Dalpasquale
adiantou que tem praticamente
definido o time base para a estréia,
fora de casa, diànte da Agroeste,
de Palmitos. No entanto,' prefere
manter sigi-lo em rélação à equipe
titular. "Estamos fazendo algumas
experiências, mas já defininios. Só
vamos anunciá-lo, pouco antes de

,

estrearmos", disse o treinador.
O' saldo da Taça Brasil não foi

bom para a FME/Brei'thaupt/
Caraguá. Exceto para os jogadores
mais jovens, que disputaram pela
primeira vez uma competição
nacional, o tomeio noRio de Janei
ro trouxe d?r de cabeça para

Manoel Dalpasquale. Os alas

Xande e James se contundiram e

ainda estão .em fase de recupe

ração. O goleiro Paulinho, que so
freu luxação no ombro, já foi

liberado para treinar.
Se por um lado o treinador

aposta na recuperação dos atletas,
por outro, lamenta a saída do, ala
Adolfo da equipe. O jogador, de
19 anos, acertou sua transferência

para o Juvenil do São Paulo. Desde
o final do ano passado os diri

gentes paulistas tentavam contratá
lo. "Não vamos fazer nenhuma

contratação. Fechamos o grupo
com 14 jogadores", afirmou
Manoel Dalpasquale. (PI),

PETERSON lzidono

Ponto "G"
Presidente da FME, Luderitz Gonçalves Filho, rebateu as

informações divulgadas na coluna de sábado passado, com
. informações repassadas por um integrante da Associação
dos Amigos-do Esporte Amador em relação ao Atletismo

jaraguaense. Abre Aspas. Cumprimos a nossa parte, que
era de reestruturar a modalidade. Contratamos técnico

(Gerson dos Santos), assistente (Zé Roberto) e super_visor
(Marinaldo-Batista). Temos hoje perto de 60 crianças

participando da escolinha. Só falta o dinheiro prometido.
'Fecha' aspas. Esse valer seria de R$ 4 mil mensais.

Ponto final.

"À mesa
,

Depois da folga de

Carnaval e as férias de fim
'de ano, o esporte regional

. ,
volta com força nesta

segunda quinzena de março
e começo de abri I. Defi ne
se os campeonatos
municipais, Estadual de
Futebol, Segundona,
Catarinense de Futsal.

Enfim, tem esporte para
todos ós gostos.

A mercê
Pela segunda vez a

apresentação do elenco do
Jaraguá FC foi

transferida. O motivo é o

mesmo: atraso nas obras de

alojamento
e cozinha. Até aí, nenhum

problema. Mas deixar para
formar uma equipe em cima
da hora, com total falta de

entrosamento, é um

grande risco.

Rápidas � __

* Equipe Malwee Malhas não começou bem o Estadual de

Bi cicross. Venceu em apenas sete categorias das 36 em

disputa na abertura do campeonato, há sete dias, em Brusque.
Em anos anteriores o domínio era total. -',

.

,

* Time de Pouso Redondo, representado pela Tuper/
Planor, faturou a edição de prata do tradicional Torneio

Brejeiros da Madrugada, realizado em Rio do Sul.
* A Comissão de Esportes de Schroeder realiza reunião, no

próximo dia 14 de março, entre dirigentes de clubes que estão

pré-inscritos para participar dol4° Campeonato Municipal de
. Futebol' de Campo.

II Jeep Club,4 ..�
10

* No dia 6 foi realizada reunião de diretoria onde, por votação, a maioria

optou em não participar da Copa SC, este ano.

*0 nosso LO° Jeep Raid será réalizado em "agosto, mai s para o

, companheirismo e descontração entre os participantes.
I

* Elaborado o éalendário para cuidar do bar nas reuniões do Clube. O

próximo companheiro será o Airton, dia 14/3, e o Alexandre, no dia 21/3.
,

'* Zuza, l'lOSSO diretor-social, passou a relação aos sócios para confirmar

presença na reunião festiva dos 10 anos do Clube, a ser realizada no diâ

27 de março.

* Nosso diretor de trilhas, Alexandre Katcharowski, fez uma explanação
do roteiro que será levantado para realizar o 100 Jeep Raid, em agosto do

correnre ano.

* O Jeep Club lamenta muito o falecimento do sr. dr. Mario Sousa, que
prestou um grande serviço aqui na região Norte-catarinense, e tinha nesse

Clube muitos amigos,
* Quem andá desfilando na city com um Jeep verde, placa de Florianópolis,
é o noss� amigo e freqüentador do Clube, Leônidas Nora,

I

* As boas-vindas ao Airton, que retornou após um período afastado para
tratamento de saúde.

'

* Mudaram o apelido do Airton, que era 'gordo', agora é' meia-bola.
/
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Brasil troca verde e amarelo

pelo vermelho da Ferrari
Contratação de

'

Barrichello pela
Ferrari é ummarco

na história da F-l

Melbourne/Austrália -

Esqueçam o verde ,e o amarelo. A

cor do Brasil no Mundial de
Fórmula 1 que começa no próximo
dia 12 é o vermelho da Ferrari.

Nunca, em meio século de história
da categoria, um brasileiro iniciou
um campeonato sentado no

cockpit mais charrnoso da planeta.
O ano 2000 é um marco. O País
não só tem a honra de ver seu no

me associado ao dá mítica Ferrari,
como também volta a ter chances
de ganhar corridas, algo que não
acontece desde 1 de maio de 1994.

Mas será mesmo que o País
todo estará a bordo da Ferrari
número 4 nas 17 etapas do Mun
dial? Rubens Banichello, depois de
sete anos derrapando em equipes
de segunda linha, é uma unanimi
dade entre torcedores que se acos-

turnararn a vibrar com gênios
como Emerson Fittipaldi, Nelson
Piquet e Ayrton Senna?

Não, não 6. Enquetes infor

mais, realizadas em geralem sites
na Intemet, indicam que Rubinho
oarrega sob seu capacete a des

confiança de pelo menos metade

daqueles que acom

panham a F-l. A

pergunta "e agora,
será que vai?" é re

corrente em qualquer
bate-papo que resvale
em automobilismo.

ano é o que sempre
tive na carreira:As dúvidas persistem

menos por seu talen

to.jä demonstrado em
várias oportunidades,
mas muito mais pelo vizinho de

box, Michael Schumacher...
Enquanto muita gente por aqui

se entusiasma com Barrichello e

aposta até numa eventual disputa.
de título, o alemão parece descon
siderar sua existência para se con

centrar naqui lo que persegue obsti-,
nadamente desde a chegada a

Maranello, em 1996: ser campeão.

pelo time italiano. E, para isso,
enxerga como único obstáculo real
o McLaren número I do bicam

peãoMikaHakkinen. Rubens será
um ajudante, o que é mais do que
natural numa época em que liberar
dois pilotos numa equipe grande para
brigarpelomesmo objetivo costuma

resultar em derrota,

De qualquer'
I forma, não há dúvi
das de que este é o

momento mais pro
missor que o Brasil

já viveu na F- I des
de a transferência de
Senna para a Wil

liams, seis anos

atrás. Se é verdade

.que Schumacher é o eleito da Fer
rari para ser campeão, não é menos
verdade que para o torcedor .sau
doso dos surtos nacionalistas de
outros ternpos é muito melhor ter
um brasileiro subindo ao pódio
com freqüência do que pilotos bri
gando lá atrás para pontuar de vez
em quando. (WARM UP MOTOR

SPORTS tOVERAGE)

McLaren quer
evitar riscos
Auckland/Austrália - Co

meçar o ano sern percalços. É tudo

que a McLaren espera do GP da

Austrália, essa madrugada, prova
que abre o Mundial 2000 de Fór
mula I. A equipe, maior vencedo
ra de corridas na terra dos can

gurus, com sete vitórias em 15 edi

ções (de 1985 a 1995 em Adelaide,
e desde 1996 em Melbourne), teve
um início de temporada trágico em
1999. Seus dois pilotos.MikaHak
kinen e David Coulthard, abando
naram com problemas mecânicos.

Na pré-temporada, os pilotos
da McLaren não chegaram a

chocar o mundo com tempos exu
berantes. Ao contrário, as melho
res voltas nos circuitos utilizados

para testes ficaram em poder de
outros times: a Arrows em Barce

lona, a Jaguar em Jerez e a Wil
liams em Silverstone.Mas isso não

chega a preocupar. A escolha da

equipe foi andar muito para detec
tar eventuais problemas, e não se

preocupar com o cronômetro.
Velocidade não será propria

mente o calcanhar de Aquiles da
McLaren. A grande pergu�nta é
como vai se comportar sua maior
rival, a Ferrari. (WUMC)

'Schumi' diz que
fica até o fim
Melbourne - Os torcedores

da Ferrari não devem se preocupar
com mais um eventual fracasso na

perseguição ao título mundial de

pilotos que já dura duas décadas.

Mesmo se perder de novo neste

ano, Michael Schumacher garante
que fica na equipe italiana pelo
menos até a última corrida de 2001,
quando termina seu contrato.

A possibilidade de mais um fias
co nesta temporada assusta os fer

raristas não só pela agonia da espe
ra, como também, e principalmen
te, pela perspectiva de perder Schu
macher.

\
- Se eu perder de novo,

definitivamente vou tentar mais

uma vez em 2001, disse Schumi.
A declaração de arnor à equipe
mais tradicional da F-I é um direto
no fígado da Mcl.aren e da Mer

cedes, que todos os anos enviam

propostas milionárias ao alemão.
Ele vem resistindo - e graças ao

suporte técnico e financeiro que a

Ferrari lhe dá.

Bicampeão mundial de Fórmu
la 1,Michael é hoje o esportista mais
bem pago do, planeta. Fatura, só de

salários, a astronômica quantia de

US$ 35 milhões por ano. (WUMC)
J

"Não vim para a

Ferraripara andar

atrás de ninguém.
Meu objetivo neste

vencer corridas. "

(Rubens Barrichello)

Solicite orçamento e

_

visita sem compromisso.
Atendemos todo o

Norte-Catarinense
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Uma perguntaparaRubinho:
"Será que agora vai?"

...
...

E a duvida
"cruel" do
torcedor
,brasileiro _

Melbourne - Faz seis 'anos e

quatro meses 'que o Brasil não

ganha uma corrida de Fórmula 1.
Mas o interesse do País pelamoda-

.

I •

lidade não despencou tanto quanto
imaginam os mais pessimistas. É
verdade que nos "anos Senna" a

audiência das corridas na TV
Globo - o único dado disponível
para aferir a popularidade da

categoria - era cerca de 40%
I

maior do que hoje. Mesmo assim,
o público que ainda acompanha o

GP é considerável. Os índices são

bons para o horário em que
acontecem as provas, geralmente
aos domingos pela manhã, e a

Globo não tem tido muita dificul
dade em vender suas cotas de pa
trocínio - outro sinal de que o

papo de que depois-do-Senna-per
deu-a-graça não passa de falácia.

O. negócio Fórmula 1 cresceu

tanto, e deu um salto ainda maior
com a contratação de Barriehello

pela Ferrari, que a emissora desta
cou um de seus mais experientes
profissionais, o jornalista Ciro

José, para cuidar apenas dela. Cada
um dos cinco anunciantes que

..

assinam as transmissões da Globo
nesta temporada está pagando
cerca de R$ 15 milhões.

Tudo isso porque o Bra�il, na
verdade, é um vencedor na F-I. E
deve isso basicamente a três

pilotos. Individualmente, o País só
perde em número de vitórias ('79)
para a Grã-Bretanha - que tem

182, incluindo escoceses, ingleses
,

e irlandeses. A França está empata
da, mas suas vitórias foram con

quistadas por 12 pilotos diferentes.

Resposta: Barrichello fala das expectativas em coletiva à imprensa

No caso brasileiro, apenas quatro
são responsáveis pelos 79 triunfos _

- Emerson Fittipaldi, José Carlos
Pace, Nelson Piquet e Ayrton
Seruía. No total, 21 pilotos com

passaporte verde-amarelo já
disputaram pelo menos um GP.

Em número de títulos, o Brasil
está em primeiro lugar com'oito,
- quando se separam as conquis
tas da Inglaterra (sete) e da Escócia
(cinco) da chancela geral de Grã
Bretanha. Junte-se a eles quatro vi

ce-campeonatos, e conclui-se que
entre 72 (ano do primeiro título de

Fittipaldi) e 93 (últimoVice deSenna),
foram 12 chegadas entre os dois

primeiros em 22 temporadas.
É baseado nesses números que

se costuma dizer que o brasileiro
ficoumal-acostumado. Ocorre que
ojejum de vitórias nunca foi tão

longo, considerando o "marco
zero" da história do País na F-I a

chegada,de Emerson à Europa -

as participaçõés anteriores do
Brasil eram esporádicas. E é por

isso que, comBarrichello naFerra

ri, o que'mais se ouve por aqui é:
será que agora vai?

Pode ser. É unânime a concep
ção de que pelaprimeira vez, desde, .

maio de 94, há um brasileiro com

um. carro bom o bastante para
vencer. Mas os obstáculos de Ru
binho não são pequenos, como se

sabe. O maior deles é alemão e

atende pelo nome.' de Michael
Schumacher.

Rubinho será muito cobrado
no Brasil, por uma torcida sedenta
de vitórias e uma mídia saudosa
do exercício de seu nacionalismo

barato, que tanto explorou enquan-
to Senna era vivo. Se souber lidar
com serenidade com tais particula
ridades deste bananal, deixando de
lado a bobagem de transformär >.

cada corrida ou vitória numa

��::!a ���:;�,��d�h��:�:
de se sair bem. Sem sambar no

pódio, bem entendido. (WARM UP

MOTORSPORTS COVERAGE)
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