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Criminalidade em Guaramirim
\

aumentou 80% no ano passado estofados e colchões

o índice de criminalidade
em Guaramirim aumentou

80,75% no ano passado, em
relação a 1998. A informação
foi divulgada essa semana pelo
tenente Rogério Vonk. O
relatório contendo os números
foi apresentado à Câmara de

Vereadores.
Em 1999, foramregistrados

573 crimes e contravenções,
contra 317 do ano anterior.

Segundo o relatório, 70% das
ocorrências estão relacionadas
com o consumo de bebidas
alcoólicas. Página 14

PT pode sair
com chapa pura
o PT de Jaraguá do Sul

analisa a possibilidade em

disputar as eleições com chapa
pura. A proposta será debatida
na reuniãomunicipal,marcada
para o dia 16 de abril.

Opartido ainda não fechou
questão em relação à política
de alianças. Página 4
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Padrão: goiabas sem agrotóxicos compõem a lista de produtos oferecidos em loja da Apeafa. Página 13

Mulheres visitam
a Duas Rodas
Um grupo de 15 empresá

rias que integram aCâmara da
MulherEmpresária de Jaraguá
do Sul visitou a Duas Rodas
Industrial. Página 5

Mutirão constrói
casa para carente
A Associação de Morado

res do JaraguáEsquerdo reuniu
vizinhos para construir resi
dência demoradora que corria
risco de vida. Página 11

Instalação de posto
causa polêmica
Vereadores denunciamque

a Prefeitura de Massaranduba
modificou a legislação parapri
vilegiara instalação de posto de
combustível. Página 11
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Superfície rosa

Soa pelo menos como ironia as propostas de partidos e

prováveis coligações para Jaraguá do Sul. Os programas de

governo, na boca do forno, não trazem nenhuma novidade, não
\

apontam alternativas pára atenuar os problemas, sequer admite
a existência deles. Insistem no óbvio, saúde, educação e social,
como se o discurso fosse o bastante para resgatar a dignidade
de centenas, talvez milhares, de cidadãos que sobrevivem à

margem da sociedade. Acreditam

que prever seja suficiente para prover
as necessidades.

O tão propalado discurso da

qualidade de vida cai por terra

quando se conhece a realidade das

periferias, mergulhadas no ócio

imposto pela exigência tecnológica,
na falta de infra-estrutura e de

perspectivas. Apesar dos esforços,
Jaraguá do Sul vive ainda sem

tratamento do esgoto, do lixo, que é
amontoado sem destinação ideal,
muitos sobrevivem embaixo de

pontes, outros tantos sem a dig-
nidade assegurada pela Cons

tituição, que reza:
"

...direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e tà propriedade".

Às áreas de saúde e educação, os projetos administrativos,
com raríssima exceção, limitam-se a propor a implantação de

novos núcleos, salas de aula e equipamento de "primeiromundo",
como se o acesso a esses bens fosse possível a todos. O atual

modelo exclui a maioria da população do usufruto de suas

conquistas. É preciso apresentar alternativas que possam

contrapor a atual situação. Aos postulantes cabe a

responsabilidade pelo futuro doMunicípio, que não pode mais
ser analisado apenas pela superfície cor-de-rosa:

Salvo algumas incursões pelo caminho da objetividade, os
tais programas de governo cumprem apenas o ritual (fictício)
exigido pelo processo, sem apresentar consistência. É uma

espécie de engana eleitor,já que amaioria dos políticos vive de
.

promessas e discursos vãos. A antiga e atual disparidade de

comportamento, principalmente da classe política frente aos

inúmeros problemas e vícios doMunicípio, revela a imaturidade
e a coragem em admitir as dificuldades e apresentar alternat ivas
ou projetos para combatê-los.

Embora o assunto' circunscreva à questão político
administrativa, ampliada pela centenária omissão de dirigentes e
afins, cabe a toda a sociedade o compromisso e a responsabilidade
pelos destinos doMunicípio. A gravidade ainda não atingiu o

grau da endemia, mas o alerta do presente assegurará o futuro,
antes que a cidade entre no espiral da decadência. Não a

decadência do progresso, mas da estrangulação e da banalização
dos conceitos de vida e sobrevida. Isso sem esquecer os

escabrosos escândalos que mancham a vida política do País.
A sete meses para as eleições, quando a população irá

escolher os novos dirigentes que terão a responsabilidade de
administrar o Município por quatro anos, as manobras e os

projetos se restringem à formação das chapas e das alianças; o
programa administrativo é relegado a segundo plano, "depois
que decidirmos o candidato e fecharmos as coligações". O novo

milênio exige líderes capazes de enfrentar os problemas e propor
soluções, o que já está dando certo, basta conservá-lo, as

dificuldades é que devem ser vencidas.

Aos

postulantes
cabe a

responsabilidade
pelo futuro do

Município, que
não pode mais
ser analisado

apenas pela
superfície cor
de-rosa

da opinião da base partidária, não
prevaleça dentro do PMDB.

Fico realmente muito triste em

ver o PMDB em Jaraguá do Sul

ser praticamente dirigido por

apenas uma pessoa, que tem

comoúnico eexclusivo objetivo
o poder pelo poder, nem que
para isso tenha que negociar até
comantigos integrantes daArena,
que apoiou e sustentou o regime
militar, quando milhares de

brasileiros foram exilados,

presos, torturados emortos por
discordar do governo.

Conclamo a base doPMDB
da região para dar uma resposta
a isso tudo e fazer com que o

PMDB volte a honrar as idéias

democráticas e populares que
reza a cartilha e as raízes do

partido, ou faça como eu, venha
se integrar ao Partido dos

Trabalhadores, um partido
verdadeiramente democrático e

sem caciques.

* Emerson Alexandre Gonçalves

eidéiasquenadalembramo "velho
MDB de guerra". Hoje, o que
vemos é oPMDB sendodirigido
porcaciquesempequenas cidades

e, no contexto nacional, des

prezando todo o seu legado his
tórico das lutas populares em

troca de receber um ou outro

ministério no govemoFHC, que
caracteriza-se por ceder aos

interesses multinacionais e ao

enfraquecimento da soberania
nacional.

Há, porém, momentos de

esperança, principalmente
quando se ouvem vozes como

a do senador Roberto Requião
(PMDB/PRl cobrando do

próprio partido que acorde
desse pesadelo, desembarque
do governo FHC/FMI e volte
a honrar os ideais democrá

ticos e populares.
Hojemilito no PT de Jaraguá

do Sul e lamento muito o fato de

que uma das característicasmais

importantes de um partido
democrático, que é a valorização

o lamento do velho.MDB

Tempos atrás, quando o

Brasil vivia mergulhado na

ditaduramilitar, o partidooficial
era a Arena (Aliança Reno

vadora Nacional) e o único de

oposição era o MDB (Movi
mentoDemocráticoBrasileiro).

Corno diz arnúsica: ''Tudona
vida passa", graças a Deus a

ditadura também passou. Hoje
os tempos são outros. Segundo
as leis vigentes vivemos numPaís

democrático, embora saibamos
que estamos longe da verdadeira
cidadania.

Sou de família que sempre
teve como característica politica
votare apoiar partidos democrá
ticos e populares. Foi com meu

avô, já falecido, que aprendi a
admirar e respeitar políticos
comoTeotônio Vilela, Tancredo
Neves eUlissesGuimarães, eem

conseqüência disso, oMDB.
Meu avô faleceu, Ulisses

Guimarães desapareceu, oMDB
cresceu e virou PMDB. Porém,
nessecrescimeotoagregoupessoas

* Professor
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+- "Existe dentro do PMDB filiados

que estão mais preocupados com

futuros cargos e posições do que
com o partido. Participam das

reuniões, mas tramam contra."

(Deputado estadual Ivo Konell -

PMDB - reclamando do excesso de
boatos envolvendo ele e a legenda com
relação às eleições deste ano)

"Se o governador do Estado fosse
Paulo Afonso, muita gente hoje no

PPB estaria filiado ao PMDB."

(Secretário da Executiva do PPB de Jaraguä do Sul, Jair Petry,
denunciando os oportunistas que pulam de partido conforme os

resultados das urnas)

"O jornalismo televisivo no Brasil é horrível. É o pior que existe
no mundo, resultado da falta de educação desse País." (Professor
italiano ejornalista FrancoGentili, doutorem Filosofia ética, avaliando
os meios de comuicação do Brasil)

,

/

"Antes tarde do que nunca." (Presidente de honra do PT, Luiz
Inácio Lula da Silva, sobre as denúncias da ex-primeira-dama de São
Paulo Nicéa Camargo)

.� PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
f?;; -:;'"

t�
II

EDITAL"

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, notifica o Servidor
WILSON FELIX BEZERRA, matrícula nO 7704-6, ocupante do cargo
da categoria funcional de latoeiro, lotado na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, atualmente em lugar incerto e não

sabido, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, no setor de Divisão de Talentos Humanos, no prazo
de 5 (cinco) dies, visando tomar ciência da decisão do processo
administrativo disciplinar nO 024/99 que culminou com a

exoneração do servidor, bem como para o recebimento des verbas
rescisórias de direito.

Jaraguá do Sul, 15 de março de 2000

Alair Lescowich
/'

� ""

CONCERTO DE ORGAO
PELO ORGANISTA

WERNER GRIESSHAMMER

DE HANNOVER - ALEMANHA

DIA: 22 MARÇO DE 2000 - 20 HORAS

"

IGREJA EVANGELIGA

LUTERANA- CENTRO
'\

---------------------

ENTRADA FRANCA

PFL confirma a disposição em
manter a coligação com PSDB
Pavanello
admite integrar
a aliança sem

apresentar nomes
Jaraguá do Sul - "Tem

99% de chance do PFL manter a

coligação com o PSDB". A frase
do presidente do Diretório do

PFL, vereador Alcides Pavanello,
põe um ponto final nas especula
ções sobre a possibilidade do

partido deixar a aliança e unir-se
ao PPB, do também vereador
Moacir Bertoldi, que aparece em

terceiro lugar nas pesquisas de

intenção de votos. O PFL realiza
ainda este mês reunião com o

diretório para avaliar o quadro
político do momento e confirmar
a intenção de manter a coligação.

De acordo com Pavanello, as
decisões do partido serão defini
das pela maioria do diretório.
"Estamos trabalhando para
manter o partido unido em torno

da proposta. Sabemos que exis
tem opiniões contrárias, o que é
até saudável. Entretanto, não que
remos transformar as divergên
cias de opinião em motivo de

rompimento", ponderou, apos
tando que a maioria do diretório
deve ratificar a proposta inicial.

Segundo ele, o encontro não vai

discutir possíveis nomes para
compor a chapa majoritária.

- É cedo para discutirmos
nomes. Precisamos primeiro
confirmar a coligação =: propôs,

Fotos: Arquivo/CP: Edson Junkes

Promessa: Pavanello diz que PFL vai manter a aliança
lembrando que a intenção é
formar a coligação Mais Santa
Catarina no Município (PSDBI
PFLIPPB/PTB/PL).

Sobre candidaturas, Pavanello
informou que o partido deve

apresentar à coligação um can

didato a prefeito, assim como as

demais legendas. Ele admitiu que
o PFL está disposto a participar
da aliança, mesmo sem participar
da chapa majoritária. "Se os

nomes dos outros partidos esti-

verem em melhores condições,
não há nenhum problema em

sermos coadjuvantes nessa his

tória", declarou. "O objetivo é

fortalecer a coligação e disputar
as eleições com chances",
completou.

O PFL definiu 22 candidatos
a vereador, mas está com dificul
dades em atender a exigência de

completar a nominata com pelo
menos 30% de mulheres.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

PSDB tenta atrair o PPS para a coligação
Jaraguá doSul- Membros

do PPS estiveram reunidos com

representantes do PSDB para
discutir uma possível inclusão
dos socialistas à coligação Mais

Santa Catarina. De acordo com

o presidente do Diretório do PPS,
Edson Müller, os tucanos não fi
zeram nenhuma proposta, apenas
convidaram o partido a integrar a
aliança. Já o presidente do PSDB,
Célio Bayer, informou que o

encontro foi o primeiro contato

entre as legendas, "assim como

tem feito com outros partidos".
O encontro reuniu o deputado

federal Vicente Caropreso, co

ordenador regional da legenda,
Márcio Steilein, Bayer e os mem

bros da Executiva do PPS. O

prefeito lrineu Pasold (PSDB) não
pôde participar.

Müller disse que a reunião
serviu para aproximar as lideran
ças dos partidos, "que têm ideo

logias e projetos semelhantes".
"Eles (os tucanos) demonstrararn
interesse em ter o PPS na coliga
ção", revelou, acrescentando que
o PPS vai analisar o convite, mas
não vai embarcar numa coligação
apenas para vencer as eleições.
"Temos tempo para analisarmos
todas as propostas e os programas
de governo. Quando o partido
definir, vai vestir a camisa e tra

balhar para eleger o candidato da

coligação", completou.
Bayer, por sua vez, foi mais

cauteloso e disse que o PSDB

procurou os dirigentes do PPS

"para uma conversa preliminar,
na tentativa de levar os socialistas
para a aliança". "Vamos continuar

procurando as outras legendas.
Particularmente, não descarto
nenhum partido. Entretanto, sei

que é utc,:>pia congregar todos",
declarou. Na opinião dele, o PPS
está "com uma mentalidade muito
boa e tem bons projetos para a

cidade, que podem ser incorpo
radas pela adrninistração".

Para o presidente do PPS, o
convite do PSDB não inviabiliza
as negociações com demais

partidos. "Vamos continuar as

conversas com os partidos da

Frente Independente e temos

uma reunião marcada com o

deputado Ivo Konell para a

semana que vem", revelou,
acrescentando que a tendência do

PPS é unir-se ao PMDB. "A

proposta inicial do partido é

essa", reforçou. (MC)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - POLíTICA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 18 DE MARÇO DE 2000

PT analisa possibilidade em

disputar as eleições sozinho
Proposta será
discutida no
encontro'

municipal
Jaraguá do Sul - As difi

culdades em compor com o

PMDB do deputado estadual Ivo
Konell e com os demais partidos
considerados do campo demo

crático e popular, o Diretório do
PT já analisa a possibilidade em

disputai' as eleições de outubro com
chapa pura, O 'assunto será

discutido no encontro municipal,
marcado para o dia 16 de abril, no
Sindicato da Construção e do

Mobiliário, quando será dicutido
também alianças, programa de

�overno e atuação na Câmara de

Vereadores..Cinco pretendentes
disputam a vaga de vice-prefeito
na chapa encabeçada pelo presi
dente do diretório, Dionei da Silva.

Os professores Luiz César
Schörner, vice-presidente do

Sindicato dos Servidores Públicos;
Sebastião Silva Camargo, tesou
reiro do diretório, e Henrieta

Pulceno, que concorreu à Câmara

municipal nas eleições de 1996,
além do vice-presidente da

Executiva, Silvino Volz, e do

presidente do Sindicato da

Construção Civil e do Mobiliário,
Riolando Petry. De acordo com o

secretário municipal da legenda,
Marcos Scarpato, os nomes dos

prováveis candidatos saíram
durante a reunião da executi va,
realizada na tarde da última quarta
fei ra. "Foram nomes sugeridos
para o encontro municipal", frisou.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Tendência: Dionei acredita na decisão por chapa pura

estão sendo fei tos. Estão previstas
também melhorias na Rodovia

Benjamin Constant-13 de Maio
e na SC-474, na altura de Ribeirão
da Lagoa, além de várias outras

comunidades, onde as fortes
chuvas registradas nos últimos
dias deixaram as estradas bastante

prejudicadas.
Esta é a primeira vez que

Vavassori assume oExecutivo. Ele
considera o período muito curto

e, por esse motivo, não tem a

"pretensão de fazer muito". De

qualquer forma, ele tenciona

também dar atenção ao projeto da

Abama (Associação dos Bana

nicultores de Massaranduba), que
reivindica o apoio da Prefeitura na

prornete intensi ficar a proposta e

convencer os correligionários.
Com exceção de Volz, a

executiva é contrária à coligação
com o PMDB. caso esse encabece
a chapa. Aceitam até a aliança,
desde que o PMDB apresenie o

candidato a vice, assim mesmo

rejeitam Konell e o ex-secretário da
Casa Civil Adernar Duwe.

Com relação ao PDT e ao PPS,
partidos que naturalmente integram
o bloco das esquerdas no País,
Dionei foi enfático: "O PDT

preferiu discutir a possibilidade em
participar da Frente Independente
ou até mesmo do bloco governista.
Já o PPS do Município não tem o

perfi I de esquerda. A maioria dbs
filiados é oriunda do PPB, que não
tem nenhum vínculo com a

democracia".

(MAURíLIO DE CARVA,LHO)

Vavassori assume a Prefeitura por 15 dias

Dionei foi categórico ao in

formar que "nada está decidido",
e que o número de pré-candidatos
a vice-prefeito é ilimitado. 'Todos
os nomes inscritos serão sub- I

metidos, à avaliação e escolha
interna. Toda decisão sairá no en

contro", protelou, informando que,
se a maioria dos militantes decidir

que o partido deve continuar
buscando alianças, a questão só

'será encerrada no prazo final

estipulado pela Justiça Eleitoral.
Ele, no entanto, afirmou que

pretende definir a política de

alianças durante o encontro.

IMPASSE - Por mais que

neguem, há uma ala no PT,
liderada pelo presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, Jair
Mussinato, que insiste na aliança
com o PMDB. Apesar de pouco
poder de pressão dentro do partido,

instalação de uma pista de pouso
para aeronaves que fazem

pulverizações de lavouras. "Já está
sendo feito o levantamento

topográfico da área e, havendo

condições, em seguida será feita a

terraplenagem", garante Vavassori,
O prefeitoMário Sasse reiterou

que, no momento, não tem pre
tensões políticas, mesmo porque
um acordo que existe entre os

partidos da coligação (PMDB e

PPB) o impede de aspirar à reelei
ção. Ele disse que pretende manter

normalrnente o ritmo de trabalho
da Prefeitura até concluir o man

dato, dando prioridade para as

obras de pavimentação de ruas.

(MILTON RAASCH)

Massaranduba - O vice

prefeito Alfredo Vavassori (PPB)
assumiu a chefia do Executivo

Municipal por I S dias; período em
que Mário Sasse deverá ausentar

se para realizar exames de saúde
de rotina. A transferência de cargo
ocorreu na última quinta-feira, em
ato realizado no gabinete do

prefeito. Vavassori vai aproveitar
o período para. atender algumas
situações de emergência, como a

recuperação de estradas preju
dicadas pelas recentes enxurradas.

A primeira estrada a ser

inspecionada pelo prefeito em

exercício foi a ligaçãocom Jaraguá
do Sul, através do Bairro Rio
Molha. Os reparos na rodovia já

A eleição do ex-vereador José Carlos Neves, o Gê, para presidir o
Diretório do PPB de Jaraguá do Sul tem tudo para dar uma

guinada nas pretensões do partido. Gê é muito ligado ao atual

governo e deve tentar cooptar os correligionários para engrossar a

candidatura do prefeito Irineu Pasold (PSDB) à reeleição,
oferec�ndo o vereador Moacir Bertoldi como candidato a vice.

Segundo fontes, em recente reunião, Gê propôs que Bertoldi renunciasse
a candidatura a prefeito e apoiasse Pasold. "E se os empresários lhe

pedisse, você aceitaria?", teria perguntado Gê a Bertoldi,
Uma outra fonte garante que Bertoldi "balançou".

A candidatura de Bertoldi foi lançada no mês passado com muita

repercussão.
Uma no prego ...

Se se confirmar as

especulações, será uma

grande vitória do prefeito
Irineu Pasold, já que na banca
de apostas as fichas estavam

sendo jogadas na aliança PPBI
PFL. Além de provar que o

poder do dinheiro ainda vale
mais do que posições, projetos
e afinidades. Bertoldi disse que
não quer ser intransigente, "se
o diretório decidir, é possível,
mas contra a minha vontade".

Outra na ferradura
Em diversas oportunidades

Bertoldi afirmou que só aceitaria
ser vice do ex-secretário da Casa
Civil Adernar Duwe (PMDB), ao
mesmo ternpo que reforçava não

querer nenhum tipo de aliança
com o PSDB.

Sem negar as informações, o
vereador disse que, caso o PPB

decida pela coligação com o PSDB,
vai sugerir que os candidatos e os

prováveis empresários
sentem-se para negociar.

Na moita

Quem está satisfeito com o atual quadro político em Jaraguã do Sul

é o presidente do PL, Heins Raeder, pré-candidato a prefeito pela
coligação PL/PPSIPDTIPTNIPST. Na avaliação dele, se confirmada

as tendências de candidaturas, o processo será nivelado.
- Quem quiser que duvide, mas as eleições desse ano serão

muito diferentes é não existirá favoritos - profetizou.
Êta nóis

Enquanto o governo federal
tenta barrar o aumento do
salário mínimo para algo em

torno de R$ 180,00, proposto
pela oposição e até pelo PFL,
os chefes dos três poderes se

reuniram para discutir o teto do
funcionalismo. Acertaram que

poderá chegar até a R$ 23 mil.
Dias antes, bateram o martelo

em R$-II,S mil, mas com a

pressão geral, ficou o dito pelo
-não dito.

Perigo
Dois dos artigos propostos na

reforma política são a proibição
de alianças nas eleições

proporcionais (vereadores e

deputados) e a perda de

mandato para quem trocar de

partido depois de eleito.
A rejeição é grande, já que a

maioria dos políticos trocam de

partido como passarinho de

I poleiro, mas se por um

descuido passar, vai complicar
a vida de muita gente.

Nepotismo
Por 286 votos contra, I S3 a favor e 2S abstenções, a Câmara dos

Deputados retirou do texto da reforma do Judiciário a proibição
de contratação de parentes pelas autoridades dos três poderes.
Os votos garantindo a manutenção do nepotismo na adrninistração
pública foram dos partidos da base governista (PSDB/PFL/PMDBI
PPB), enquanto que toda a oposição votou pelo fim da imoralidade.

\

�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�Oço

Rua: Presidente Epitócio Pessoa. 490 - Centro

f,�f,\$ Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul - SC
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Câmara daMulher Empresária visita a Duas Rodas
Edson JunkeslCP

Atividade faz
parte do
Planejamento
Estratégico

"Uma empresa que -produz
matéria-prima para indústrias

alimentícias", definiu, acres

centando que tem cerca de mil

funcionários, quatro filiais (Con
tagem, Minas Gerais; Recife,
Pernambuco; Argentina e Chile),
mais de dez mil empresas/clientes
e exporta para 30 países. "É uma

empresa de ponta que investe
muito em tecnologia", reforçou,
lembrando que a empresa fará 75
anos em dezembro.

O analista de Marketing da

Duas Rodas, Lauri Chewinski,
dividiu a visitação em três etapas:
apresentação de U/ll vídeo sobre a

história da empresa, início das
atividades e a razão do nome, outro
sobre os produtos e a visita ao

parque fabril. "Os nossos produtos
não são comercializados no varejo.
A Duas Rodas produz matéria

prima para outras empresas. Entre
a Duas Rodas e o consumidor há

sempre uma empresa interme

diária", completou.
Na opinião de Yvonne Sch-

Jaraguá do Sul- Um grupo
de 15 empresárias que integram a

Câmara da Mulher Empresária da

Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul)
visitou a Duas Rodas Industrial na
tarde da última quarta-feira. A
atividade faz pat1e doPlanejamento
Estratégico 2000 da câmara, que
pretende visitar outras empresas na

região. O objetivo, segundo o con
sultor de Núcleos, Luiz Antônio

Dalri, é apresentar às empresárias
as novidades tecnológicas, as

estratégias de marketing e de

produção, além de proporcionar a
troca de experiências.

O grupo foi recebido pela
gererite de Marketing da Duas

Rodas, Josiane Satler Leone, que
apresentou o perfi I da empresa.

Visita: mulheres empresárias acompanham a produção industrial da Duas Rodas

möckel, diretora do Jornal

CORREIO DO POVO, a visita foi
"altamente produtiva". "É uma

empresa que serve de exemplo e

.

de incentivo a todas nós, mulheres
empresárias. Fiquei impressionada
com a variedade de produtos e com
.a organização da indústria",

elogiou, acrescentando que o

investimento em tecnologia é um

dos sucessos de qualquer empresa.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

,

r ��[f@[UJf�� �[p ---------,
I I
IDOs presidentesda Acijs (Associação Comercial e Industrial I
I de Jaraguá do Sul) e da Apevi (Associação das Pequenas I
I Empresas do Vale do Itapocu), Christiane Hufenüssler e I
I Everaldo Batista de Oliveira, respectivamente, tomaram posse I
I na noite da última quinta-feira, no Clube Atlético Baependi. I

:'0 O Núcleo de Automecânicos da Acijs promove hoje, entre
I

9 e 16 horas, no segundo piso do Shopping Center

Breithaupt. a inspeção' veicular, inteiramente grátis.

Horst Baümle

o As Lojas Breithaupt de material de construção e de ferragens
e ferramentas, de Jaraguá do Sul, foram premiadas como as

melhores do Município. Resultado de pesquisa de opinião
realizada pelo Instituto Podhium.

O O curso técnico em segurança do trabalho, num con

vênio entre Senai (Serviço Social da Indústria) e a Escola
Técnica Tupy, teve início essa semana, no Centro de

Educação e Tecnologia do Senai de Jaraguá do Sul.
o responsável pelos projetos das revendedoras Volkswagen em todo o mundo, o arquiteto alemão

Siegfried Kaupa, visitou as instalações da Caraguá Veículos, de Iaraguâ do Sul. Na oportunidade,
estava acompanhado pelo representante regional da assistência técnica da indústria automobilistica
para os Estados do Paraná e Santa Catarina, Fred Benno Lucht, pelo representante da Divisão de

Planejamento e Administração da Rede Volkswagen, Durval Rossi, e por Garlos Claus Ianeba, da
área de Projeto e Identificação de Concessionárias Volkswagen da América do Sul.

Kaupa aprovou o projeto da revendedora, 1l11l prédio de 4,5 mil metros quadrados.

O A Estofados Mannes estará participando, a partir do dia 20
de março, da edição 2000 da Móvel Brasil, que acontecerá em

Gramando (RS), e da Móvel Sul, em Bento Gonçalves (RS). A
I empresa estará lançando sua nova linha de estofados e colchões

I de molas.
L � �

SEJA COMPETITIVO NESTE�:MEReADö--GLBBALIZÁD()
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

.

as'suliÇOgadOS Associados
OAB/se 3437-B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 -CEP89251-470 - Fone: (047) 371-75HlFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul- SC - Horne Page.www.cassull •.éom._bt-e.:.lllail:cassuli@cassllii.com:br
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INFORMATIVO PAROQUIAL -18 e 19/3/2000

SETOR MATRIZ

SÁBADO
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Perpétuo Socorro

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão

NOSSA MENSAGEM

Confiar, escutar e celebrar a fé

Celebramos a certeza de que, se Deus é por nós, ninguém
será contra nós. No evangelho de Mc. 9,2-10, aprendemos a

escutaro que oFilho amado do Pai nos temparadizere, confiantes,
não em nossas seguranças,mas noDeus fiel às suas promessas,
enfrentamos os absurdos da vida, as perplexidades e desafios
que omundo dos excluídos nos apresenta.

A fé nos garante que é possível transfigurar também a vida de

quem carece de dignidade humana. Jesus foi solidário conosco,
\ entregando-se por amor. Seguindo seus passos,' queremos
aprendercomEle acriarurna nova sociedade e uma nova história.

Apoio:

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

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

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

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

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

c€..tße-'J;te-e-n- Go-•.,je-,,��e-�

�",,,,a1,�tJ�,,, o- a� e3-tal",a! �o-fa,t.1
J.I",,,,oU, �o-",..,t"'3-J., p-d0-3- 3-�"'3-.

38 a,ta,Q-3- ta,Q-- lk., '5 � fH,Q,'lf0-.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital de convocação e de acordo com o artigo 19º dos

estatutos sociais, ficam convocados todos associados da sociedade
CEMITÉRIO ECUMÊNICO JOÃO PESSOA, para assembléia geral ordinária,
que realizar-se-á no próximo dia 31 de março de 2000, nas dependências
do salão Comunidade Evangélica de João Pessoa, neste município, com
início as 19:30hs, corn.a seguinte

ORDEMDODIA
1 - Prestação de contas referente ao exercício de 1999;
2 - Parecer do conselho fiscal;
3 - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 6 de março de 2000.

HILBERTO FRITZKE
Presidente

Nós, alunos das 3as séries O 1 e 02
do Colégio Estadual Roland

Harold Dornbusch,
,
parabenizamos pelos seus 38
anos de um ótimo educandário.

Apoio: Yamoto Com. Assistência Técnica

para Motocicletas Ltda.

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprérn (009)

No capítulo anterior se

recordava a chegada dos imi

grantes, a sua permanência
rápida na Ilha de Santa Catarina,
onde eram separados de acordo
com a sua destinação primitiva,
ainda na Europa. Do Desterro(
trocavam de embarcação até

Itajaí, com nova troca tra

balhosa para o vapor PRO

GRESSO, com destino a Blu

menau e, .de lá, como já con

tado, até o destino final.

Desprovido de tudo, certa
mente não encontrariam um

shopping center para se abas

tecer, tanto que o governo do
Estado mantinha, como foi o
sr. Moser, pessoas do Depar
tamento de Agricultura que
entendiam a língua dos imi

grantes e os orientava como

proceder, tanto é que levou
os até o Itapocuzinho obrigan
do-os a caminhar um grande
trecho, para a primei ra canoa,

que apelidaram de índio, no

lugar onde o Rio Jaraguá já
era navegável, para entrar no

Rio Itapocu, que vinha da ser
ra do mar, e acabava despe
jando sua volumosa água no

Oceano Atlântico, quase cem

quilômetros depois, para as

compras na margem esquerda
do Rio Itapocuzinho. Não ti-.
vessern um guia, jamais con

seguiriam esta façanha. Na
quele local, Johann Gottlieb

Stein, que era um homem de

Jaraguá
HIDROGRAFIA

e

fjESOGRAF/A

Km 2 f » :: I. 6 I:' UI

__--==--==--==---=....::....:..--:.'--==:1

3 Ilha aoes

" Ilha Bento

5 Ilho Bonita

6 Ilho do Figueira

visão, estabelecido em Joinvi1le,
entendia de abrir uma filial e fi
car mais próximo dessas pes
soas que se estabeleciam nas

redondezas. Ele mesmo veio ao

Brasil em companhia de seus

pais, iniciando-se nos primeiros
anos à agricultura e à pecuária.
Antes de Johann Gottlieb Stein

estabelecer-se com negócio colo
nial incipiente na localidade de

Itapocuzinho I, no então Municí
pio de Joinville, hoje o próspero

.

Município de Guaramirim.
Mestre Emílio da Silva, em

seu livro Il" Jaraguá do/Sul :_
Um capítulo da povoação do Vale
do Itapocu, lembra a ocorrência
de uma das primeiras escrituras
de terras no Vale do Itapocu e

reproduz o inteiro teor da
escritura pública, em que era

outorgante José Vicente Caetano

da Rosa e SL1a mulher, e

Bellarmino Justino Garcia (o
Bióca) sobre uma área de 6
hectares e 500m2, pelo preço de

200$000 (duzentos mil réis),
bastante dinheiro para aquela
época. Terra com uma pequena
casa incorporada, situada no

caminho Itapocu, os primeiros
representados pelo bastante

procurador, Antonio Pereira de

Macedo, e que havia sido

adquirida de Manuel Alves de

Siqueira, e sua mulher, Ida Stolze
Siqueira. O ato era testemunhado

por Rudolfo Müller e Carlos

Lange.

Mapa de
1941 :

•

Iaraguá com

411km2 e

população de
14 mil
habitantes _,..

urbana e

suburbana

2,5 mil -

rural 12,1
mil. Hansa,
atual

Corupá,
437km2•

População
urbana e

suburbana

1,6 mil e

'Ir�idv..�/<W/Jr .�jCorNy")' rural 7,4 mil

Silva recorda-se de que
Johann Doubrawa (futuro
sogro de Arthur Müller), em

Joinville, 14 deabril de 1894,
assumia a gerência da primeira
casa comercial no caminho

Itapocuzi�ho I, localidade fixa
da pelo Domínio Dona Francis
ca, para ser instalada a sede

daquele distrito, levado por
questão de distância, pois, já
estavam entabolados negócios
da construção de uma estação
(que depois não foi), pela
Companhia da Rede.Ferroviária
São Paulo-Rio Grande, que
exigia que as distâncias das

estações nunca devia perfazer
menos doque dez quilômetros
uma da outra.

Voltemos' aos imigrantes
húngaros que ali faziam o

primeiro abastecimento a uma

considerável distância, mas o

fizeram, ainda que com sacri
fícios não imaginados na pátria
distante.

Assim, abastecidos, podiam
dedicar-se ao corte das árvo

res, à construção do primeiro
abrigo na selva, -preparar as

clareiras para o primeiro
plantio. Algumas sementes

trazidas, ou se deterioravam
ou eram imprópri as para o

clima daqui. Tudo era começo
de vida nova, a experiência e

conselhos dos que já estavam

habituados a viver, a começar
pela própria roupa e hábitos
alimentares. É verdade que o

Departamento de Agricultura
procurava orientar os imigran
tes, tendo que viver até a

primeira colheita com re

cursos que lhes eram ofe
recidos pelo governo ou

acresciam em pagamentos por
trabalhos de abertura de

estradas, construção de pon
tes, ajuda mútua entre os

imigrantes na, construção de

suas casas que eram, em

geral, muito modestas, prote
gendo-se do clima com fortes
chuvas .e .que melhoravam à

medida que se desenvolviam,
vendendo o que sobrava do

sustento da família. Lembro
de bonitas construções em

enxaimel que o tempo se en

carregou de destruir. A mais

imponente foi a de Georg
Wolf, digna de estar edificada
na sua própria cidade de

origem. (Fritz von Iaraguâ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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José Pedro Pereira.juiz de rodeios e Alceu Luiz Ricetti, tambémjuiz
e coordenador-geral da campeia de Santa Catarina. Senhor José
Pedro e Ricetti, é assim que estes dois baluartes da tradição gaúcha
são conhecidos na comunidade gaúcha. Senhor José Pedro, que
completa 75 anos idade no dia 22 de março, trabalha como juiz da
prova de Tiro de Laço desde 1972, portanto 28 anos dedicados à
justiça, à ordem e à moralidade. Eu tive o privilégio de ser
apresentado a esta celebridade durante o rodeio do CTG Mafrense,
poucos dias atras,e quantas vezes escutei os /laSSOS patrões Giovane,
Ninho e tio Spézia lembrarem e elogiarem a qualidade do trabalho
deste homem. O que eu não sabia é que ele ainda trabalhava. Eram
mais de 21 horas, numa noite de chuva e vento que só a serra sabe
fazer, e lá estava ele julgando as armadas dos laçadores, servindo
como exemplo de força, dignidade e boa vontade. Entre as histórias
que me contou citou: 'Hoje os rapazes são mais educados,
antigamente, até com o revólver sobre o balcão eu tive que
trabalhar, e, em outro rodeio o patrão veio me perguntar quanto eu

queria parafazer sua equipe ganhar. Eu disse, olhe bem para mim.:e
verás um homem de idade e de bem. Eu vou lhe dar um conselho:
"Com o dinheiro que você tem aí 110 bolso, compre um caminhão de
troféus e exiba-se para seus amigos". Palavras simples, mensagem
sábia. Senhor José Pedro, feliz aniversário, saúde e paz, seu trabalho
e exemplo vão muito além das porteiras da tradição gaúcha. O
senhor Ricetti sempre cita, em alto e bom tom, "José Pedro deve ser
lembrado CO/lIO um dos homens que moralizou a tradição gaúcha",
então, aqui 110 Jornal CORREIO DO POVO, registramos e

imortalizamos esta consideração. Ao senhor Ricetti e dona Leia,
quero deixar Ulll abraço e dizer que a.familia Laço Iaraguaense tem

carinho, admiração e respeito por vocês. Muito obrigado pelas
orientações e conselhos que o senhor tão gentilmente deixa comigo,
sou um grande admirador deste casal.

Agenda gaúcha
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 - Torneio de Laço Piquete Lenço Branco - Massaranduba
8 e 9 de abril - Rodeio Crioulo de Vaca Motorizada - Sítio Amor e Tradição

,

MOINHO JARAGUA
Cerealista Wille Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

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

·MarCOll - Piquete Estampa de Taura

Baile Gaúcho
CTG Jaraguaense abre temporada
em alto estilo no dia 18 de março,

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

Danças. Baile de casa cheia; onde
teremos 69 lindas prendas e peões

formando-se e cheios de vontade de

dançar. Você não pode perder esta
oportunidade. Estamos

tchesperando.

#> -. liP JU.

GRANDl! .ANDANG:

Dlaa: 18lM:ARÇO/2000
Loeab 'CTG laço Jiaraguaense

J1araIJuí cI,a Sal., SC

"·..,0.H ""DAI..
rD!,"'·AR,ÇIJU CARNE$ .,. STÉ:REÖ SO UND
SMUlif LANCHES" HosaVVÍDe:o

.���i
Noivado, Rogério Raters e Andreza Carla Raulino. Em
recente acontecimento gaúcho fizeram as primeirasjuras
de amor, diante da aprovação, mas sem descuidar-se da

filha, do patrão Haraldo. Coincidência ou não, foi só
alguém falar que ela lembra a Paola, e o Rogério
argolou a moça rapidinho. Ao casal, meus sinceros
votos de felicidade, e que a paz e o respeito mútuo
estejam sempre presente. Felicidades!

...............
\

.

'Ciead{lmia dz <f)an�a$
"1erre &, pampa"
eTG Laço .Jara'guaense

DATA: 25/03/2000
HORA: '1:00h
LOCAL: O'G uaço JJlRAGUAENSf
"'NfOllIfttA.{Ó,fS: 372-2290 /31':tJ938 (Robinson)

Gaúcho(a) de
idade nova

Mini$trante.s:
Robinson Marcolla e

Roberto Bento (17),
Cristiane Haffermann

• Wille (18), Geraldo Júnior (20),
Leani Maria Candido (24),
José Valmor Kienen (24),
José Valmor Kienen (24),
Andressa TorineIIe (27),
Maria Salete Spézia

Franzner (26),
Charles Verch (28),

Tony de Souza Suppi (28).

DaguEr AtEliEr
ludmara VicenteSe você está precisando fazer um traj

típico ou qualquer tipo de roupa sob
medida. Venha nos visitar e

comprovar nossa qualidade.

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAREJO

FONE (0**47)
371-4547

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

...
CARNES

I�

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

CTG Laço Jaraguaense
Estamos "TCHÊSPERANDO"

de 04 a 07 de maio de 2000

19° RODEIO CRIOULO NACIONAL

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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&m ano eleitoral, a política não "contamina" somente os adultos, o tema faz parte
também do cotidiano dos jovens, como mostra os alunos do Colégio Estadual Lilia Ayroso
Oechsler, na Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul. A diferença entre os dois grupos está na

forma de enxergar a política. Os estudantes demonstram ceticismo em relação aos

projetos atuais, mas esperanças num país, - muito - melhor. "Se todos tiverem
consciência da importância do voto, analisar o candidato e votar certo, o Brasil tem cura",
ensinou Diego Petry, 13 anos.
�

.

�.

I

e-

POUTICA

�IBARATO � Av. Mal. Deodoro da

\, Fonseca, 1699
� Fone: 371-7847
�Jaraguá do Sul - SC

DIREÇAOt-:

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

C .lD.Jaraguá do Sul - SC � JI I

YieJlimtrY /!Jórla/a/ :!Jirf4uilü{/
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Cóm o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

CD's - DISCOS - FITAS

"É preciso analisar os

candidatos e ter

consciência da

responsabilidade do

voto" .

Natália Luciana Mendes

Rodrigues, 11

"Temos que discutir

política até para
entender, já que os '

eleitos por nós irão

comandar o pàís". Edmo
Luís Fuch, 12

"A sociedade ainda não

aprendeu a acompanhar
o trabalho dos

candidatos depois de

eleito. Paga-se tanto
imposto e não se sabe

, para onde vai o

dinheiro" .

Fabrícío Burger, 13

"Tem que escolher o

candidato pelos
projetos e não em troca

de favores".
Steve Roger Machado, 12

"O problema é que os

políticos transformam
a atividade em

profissão e usam o

discursoda

experiência para

,conquistar os
eleitores", Regiane (
Borges, 1-3

DISQUE·
LANCHE

371-5309Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2847

Des((mprego, desigualdade
social, corrupção,
impunidade., morosidade da

Justiça, saúde e educação
são olguns das temas que
estão na ordem do dia
desses Jovens Na opinião
deles, os problemas só serão

atenuados sc houver maior

compromisso do sociedade.
"É preciso saber escolher os

governantes. Tem político
bom, basta sc inFormar",
acredita Clóudia Deretti, 12,

apostando na cpnscientização
e no debate para mudar o
atual quadro. "Se o

.
população insistir em votar

em troca dc Favores, os erros

vão continuar", previu Raquel
dc Souza, 13.

Segundo Clóudia, a
sociedade Fecha 'os olhos

para os probl9-mas sociais. "A

maioria da população
acredita que somente os

políticos têm a

responsabilidade pelos
destinos do País", disse. Poro

Diego Caenola, 13, a político
tem que estar no dia-o-dia
das pessoas. "Ainda tem

gente que não gosta dc

política e acha que é só poro
políticos. Tudo na vida

TELENTREGA

275-0583 - 371-1365'
I

371j6547

�
I

Lanchonete e Sorveteria

o Boticári
DISQUE ENTREGA: 376-1496

Anexo fábrica de gelo

Rua Ângelo Rubini, 1110
Barra do Rio Cerro

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

Italiano dá aula de direitos humanos
, Para não correr o
risco de que a

humanidade

esqueça os

crimes hediondos

que homens portadores da
"síndrome da superioridade"
cometeram nos campos de

concentração, o professor
italiano Franco Gentili percorre
o mundo com a exposição
"Mostra Internacional da
História do Nazismo",
organizada por ele há dez anos,
com documentos e símbolos

originais. Não por acaso, o
primeiro acesso brasileiro ao

material está aberto no
Sem�ário Sagrado Coração de

Jesus, em Corupá. A explicação
para o privilégio deve-se ao

sucesso que outra exposição do
autor fez no ano passado, a
"Mostra medieval de
instrumentos de tortura", que
chegou a ser visitada por 1,8 mil
pessoas num único dia.

A estréia da

exposição em

Corupá tem ainda
outra explicação.
"Esta região tem

muitos alemães, a
maioria admira a

filosofia nazista",
lamenta Gentili,
professor de História na

Universidade de Parma e

doutor em Filosofia Ética. Ele
teme a reorganização do
movimento que classifica como

ignorância. "O nazismo não

pode renascer porque não

respeita o ser humano. Mostra o

caráter mais vil da pessoa, que
mata o indefeso", comenta,
lembrando�os 11 milhões de

explica o

organizador. As
peças fazem parte
de acervos

particulares e de

museus, reunidas por
organização italiana.
No final de abril, a mostra parte
para Porto Alegre, onde o

� organizador vai mostrar aos
alemães gaúchos que contestam

a existência dos campos de

concentração, plantas
desenhadas pelo reich, idênticas
a esboços que prisioneiros
rabiscavam em busca de saídas

para fugir. Com semelhante
valor histórico, a primeira
suástica levada do Tibet para a

Alemanha; onde Hitler e os

integrantes da Ordem Negra da
Sociedade Secreta do VRIL

prestaram juramento, destaca-se
,
entre o acervo junto com a

declaração do führerque deu
origem à 2a Guerra Mundial.
LEIA MAIS À PÁGINA 2

exterminados
no holocausto.
As 250 peças que
compõem o acervo

- fotos, cartazes
traduzidos e

símbolos nazistas
- são organizadas
de forma

cronológica, para que o

espectador compreenda o

período histórico. "A'exposição
tem função didática, não
desmerece o movimento nazista

que reconstruiu a Alemanha,
como ideologia ele deve ser

respeitado. Conscientiza para
que as pessoas não admirem
esse nazismo 'louco que queria
destruir as outras raças",

1Ii!1i1111� Estofados

• M� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

com grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodo/to Hutenüss/er, 104 - Centro - Jaraguá do Su/- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Neonazistas locais se

manifestam
Proiero de neonazisras do Vale do
Itapocu tentaram queimar a faixa
que divulga a "Mostra Internacional
ela História do Nazismo", instalada
em Corupá. São essas pessoas e a

nova geração de estudantes que a

exposição quer esclarecer, ou
"lembrar para ninguém esquecer
como diz o lema do curador,
protessor e jornalista. Franco Gentili
- que o nazismo é ideologia de
fracos, que matam pessoas
indefesas e se beneficiam da

suposta superiondade, fruto da
loucura de líderes políticos".
O italiano não se assusta com as

manifestaçóes de resistência
porque acredita na educação. "Os
professores têm muita sensibilidade
nessa região", elogia. "Educação e

consciência são o segredo para que
n210 deixemos a ignorância se

\ alastrar", prega o protessor.

.

Gentili não pretende revelar fatos
inéditos e polêrrlicos. mas
comprovar, baseado em
documentos verídicos, o lado da
História a que as pessoas
dificilmente rém acesso. Itália.
Alemanha. Áustria. França e

Inglaterra já sediaram a mostra.

que depois de percorrer Estados
brasileiros visita a Argentina e os

Estados Unidos.
Além de objetos, a mostra
apresenta livros que formavam

estudantes alemães do 2° Grau e

evidenciam a grande capacidade
de propaganda ele que dispunha o

sísrerna, divulgado não apenas na
Alemanha. mas na França. Áustria.
Inglaterra e até nos Estados Unidos.
A exposição abre das 9 às 2 I

horas. Ingressos: RS 3.00

Suástica mística.
A primeira
suástica que
chegoua
Alemanha, e sobre
a qual juraram
Hitler e seus

principais
seguidores, foi
encontrada na
casa do general
alemão

Haushoffer, depois
do suicídio dele,
em 1944

Progra.ma. lega.l
A sessão Músico no Praça. promovido pelo Secel (Secretario de Cultura, Esporte
ê Lazer) terá show dê Sérgio Guimarães amanhã, o partir dos 19h30. Ele sobe
00 polco da Praça Ângelo Piezero acompanhado dos músicos JeFFerson Luís
(contrabaixo) e Lourival Galiani (bateria) para lançar o CD "Beija-Flor",-editado
em dezembro.

'

Adepto do MPB (Músico Popular Brasileira), Sérgio Guimarães vai interpretar.
além das Faixas do prírneíro 'disco. canções conhecidos do vasto gomo de

compositores brasileiros. "E o primeiro show oFiciai poro lançamento do CD, mos
tenho divulgado o trabalho em cosas noturnos no região e tem sido um sucesso",
comemoro o músico, que conquistou espaço em ródios de todo o Sul do País
contando músicos como Feito você, Beijo-Flor e Roteiro dos águas, que tem

composição e participação especial de Daniel Lucena.
O show provo que aos pqucos os valores jaraguaenses - Sérgio Guimarães é
mineiro, mos reside no cidade há dez anos - obrem espaço no disputado
cenário musical. A iniciativa, ainda tímido, conto com apoio de empresários que
aos poucos se conscientizam do importõncio de investir em valores culturais.
No próximo domingo, o polco do Praça Angelo Piazero obrigo o bando gaúcho
Engenheiros do Hawaii, com pop rock paro todos os idades, o partir dos 20h30.
---------------------------.....;...._

Grafite para todos os rostos

O artista plástico Fernando Bastos realizo mais uma sessão de caricaturas no

Shopping Breithaupt, hoje o amanhã, dos 15 às 22 horas, no segundo piso do

prédio. Bastos cobra R$ 10,00 poro retratar o lodo cômico dos pessoas, com

troço em graFite e humor reFinado. Os que preFerirem desenho mais convencionol.
podem optar pelo opção retrato, com custo de R$ 15,00. O artista Fez sucesso
no primeiro edição do workshop, realizado em Fevereiro.

Fotos: Edson Junkes/CP

Reprodução.
Através de fotos
clandestinas e

gravuras,a
exposição narra os
horrores cometidos

pelos discípulos de
Hitler aos judeus,
enquanto
pesquisammeios
de melhorar a

espécie
geneticamente,
para resolver

problemas de
guerra

Protessor: Franco GentiJj ruio quer que a nove geraçé'io repita erros

Brasileiros.
Amostra
também
reuniu

material da

FEB(Força
Expedicionária

Brasileira),
encontrado

na Itália
aeoots de z«

Guerra

Objetos.
Ocassetete

pertenceua
soldado de campo
de concentração;
O chapéu designa
oficial da

República Social
Italiana,
constituída pelos
nazistas;
o distintivo é

exemplar usado
emroupado
partido

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 18 de março de 2000

PORTARIA E LIMP_EZA
Prestamos serviços de portaria, limpeza

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

Orçamento sem compromisso
371 �7354 - 371-5832

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

s.o. Acaraí- Assembléia
Neste Domingo (19/3), às 9 horas, será realizada a

Assembléia Geral Ordinária com a seguinte ordem do dia:

1 - Prestação de Contas 1998/2000
2 - Eleição do Conselho Deliberativo
3 - Assuntos Gerais de interesse da Sociedade.

Ficam convocados todos os associados quites com a

tesouraria para prestigiar o evento.
O atual Presidente, sr. Ivo dos Anjos, concorre a

reeleição para o Biênio 2000/2002.
'

Poços Artesianos,·tubulares
e ponteira subterrâne�
É água gratuita, você paga uma
vez só e tem água mineral

extraída de seu próprio terreno.
Consulte seu instalador técnico especializado
pelo telefone 9980-8922 ou venha pessoalmente
à Rua Arthur Gumz, 65 - Bairro Vila Nova-

Jaraguá do Sul - SC

Precisa-se de faccionista

para a linha modinha

feminina, exceto malha.
Tratar: 371-1658.

vende-se uma guitarra,
só na parte da manhã.

Valor: R$ 50,00.
Tratar: 370-7449.

Procura-se uma gata
desaparecida, mestiça,

siamesa com angorá, com
rabinho bem peludo, e as
patas com manchas

brancas, ela usava uma

coleira vermelha de
couro e uma coleira

antipulgas, foi na Rua
Guilherme Dancas, 59.

Tratar: 275-3955.

ENCADERNAÇÕES-JARAGUÁ LTOA· ME

Livras fiscais, revistas; monográficos, fascículos,
pastas, álbuns e serviços, .. de acabamentos.

Rua José Pavane11o, 225 - Ilha da Figueira
, Fones 372-0969 - 9975-3620

vende-se Floricultura
completa e em

funcionamento, por motivo
de mudança.

Valor: R$ 2.000,00.
Tratar no telefone

371-6505.

e_0�MPJ�
, �"f'

II J�

Fone: 370-2324
Av. Prefeito Woldemor

Grubba, nO 133 -

Joroguá do Sul - sc

SIMPATIA DE CHICO XAVIER PARA EMAGRECER

Jornal

,CORREIODO'POVO
PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654

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

275-0105

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

mais 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, emjejum, deixando os

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

É

importante conservar o

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

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

numa quarta-feira. Mande publicar em umjornal na mesma semana. S.M.B.

, TERCEIRIZE
SU� PINTURA

Pintura lndustríal a pó -

Epoxi (ferro/aíurnínlo)

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

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2

Posto Mime 5 Ltda.

PastaMime 7

PostoMime3

Posto Mime 6

, Tecnopan PadariaeConf. Ltda.
Verdureira daRaquel
VerdureiraFigueira
VerdureiraProcópio
Verdureira Sacolão

PostoMilênio.

Panificadora Pão e Vinho

"'-

AQUIVOCEENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

Banca do Zeca

.Banca Lesenhaus
BancaNews

Banca Vapt Vupt-
Banca Vitamina Real

Barão 1- Videolocadora

Barão II - Videolocadora

Bazar Linete

ComércioMilênio

Delizia de Pane Panificadora

Flash Vídeolocadora

Floricultura Recanto dasFlores

Pink Shop Presentes Ltda.
/

HD Papelaria
HoítDistribuidoradeRevistasLtda

Locadora Habeas Corpus
Nada Presentes

Panificadora Pão Brasil

Panificadora Ribeiro

Panificadora Rio Branco Ltda.

PapelariaA Banquinha
PapelariaCultural
PapelariaGrafipel
Papelaria Hott Paper
PapelariaManipel Ltda.
Papelaria P�na e Pauta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA: Mista, contendo 3 dormitórios,
Rua Iair Baugartel. 59 (Próximo Salão

Botafogo) - R$ 350,00

Intermediária

Rua João Plcolll, 104 - CEpo89251-590 - Jaraguá do Sul - SC

http://www.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J ... 371 -211 7

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

Schmidt, 218 - Preço: R$ 35.000,00

VENDE:CasaemalveIlOJwcl230,(XJm2,
terrenocl300,OO11l1,RuaFelipeFrenzel, 53-
Cemro (Próx. ShOppÜlg)Preço:R$85.000,OO

VENDE: Sala comercialcl42,OV11l2• Av.
MarechalDeodorodaFonseca-Ed.

Menegoui: Preço:R$21.000,OO(Negociável)

VENDE: Madeira c/ 100m2,
terreno cl 750m2 - Rua Francisco

Pissioni, 250 - Corupâ - (Próximo
Seminário) - Preço: 33.000,00

VENDE: Mista cl100m2, terreno cl
351m2 - Rua E - 877, II"328 - Santo

Antônio - Preço R$21.500,00

VENDE: (NOVA) alvenaria cl 701111,
terreno cl 442m2- Rua Benjamin Stein
- São Luis - R$ 26.000,00

Prédio em alvenaria cl382m2 +galpão ci352m2
emterreno de 4801111- Rua José Enunendoerfer
- Preço: 130.000,00 (super negociável)

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

Ruysan, 205 - Ilha da Figueira -

Preço: 45.000,00

VENDE: Sobrado em alvenaria c/

256,001112, terreno c/ 360,33m2• Rua
Richart Piske (ein frente, n" 134) -

Czerniewicz: Preço: R$ 75.000,00

VENDE: 2 casas c/ 70m2 (sendo um
em alvo e outra de madeira) em
terreno de 525m2• Rua lateral

Estrada Rio Molha - R$18.500,OO

VENDE: Apto. 3 quartos, c/área de

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

SUA CHANCE

Apto. 1 dormitório, cl área de 59m2 - Residencial

Maguilú - apto 03 "B" - Preço: R$ 28.000,00

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 donn + sala + cozo +

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

garagem c/2 vagas - R$ 119.000,00

APARTAMENTO - R. Barão do Rio Branco,
353 - Ed. Barão do Rio Branco - 1 suíte + 2
dorm cl garagem - R$ 350,00

Casa alvenaria - Rua das Nações Unidas,
25 - Schroeder - área 480m2, constr. +Olf-
100,00m2, 2 dorm., cl garagem.
R$ 30.000,00

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

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área

451,71m2, 3 dorm., + dep. empregada cl

garagem. R$ 71.000,00

APARTAMENTO. Barão do Rio Branco - Ed.
Klein - 130m2, 1 suíte + 2 dorm., cl garagem.
R$ 75.000,00

SALA COMERCIAL � Av. Mal. Deodoro nº 499-
frente ao Colégio São Luis - cl 250m2 - R$
1.950,00

APTO - Av. Mal. Deodoro nº 425 + ou - 117,00m2,
2 dorm. + dep. empregada cl garagem. R$
55.000,00

LOCAÇÃO,VENDA,ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS
,

RuaReinaldo Rau, 58-Tel: 371-1500- Fax: 372-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500

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

APARTAMENTO - R. GuilhermeWeege, nº 72
2 dorm cl garagem - R$ 280,00

+ 2 dorm. +

dep.
empregada,
cl garagem -

R$ 450,00

Casa alvenaria R. João Piermann, 126 - área
de 3g8,40m2 - constr. 255,64m2 - 1 suíte + 2
dorm. + dep. empregada cl garagem. Valor:
R$ 106.000,00

APTO - R. Barão do Rio Branco, 760 - Ed.
Schiochet - 1 suíte + 2 dorm + dep. cl garagem
- R$ 380,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sala comercial cl 90m2 cozinha, bwc,"
desp., estacionamento.
Aluguel: R$ 250,00
Rua José Emmendoerfer, 1781

Apto 3dorms., 2 bwc,sala cl 2 amb.,
cozinha, garagem, sacada.
Aluguel: R$ 330,00

; Rua Eleon_?ra Pradi, 125 - Ap. 201

Apto 3 dorms., 2.pwe, sala cl 2 amb.,
(

I

cozinha, lavanderia, garagem.
Aluguel:' R$ 300,00
RUé;I João Januário Ayrgso, 1089 Ap. Ql1

Sala comercial com área de 200m2
com banheiro.

Aluguel: R$ 660,00.
R. Exp. �bo H. Hadrich, 35 - 20 andar.

Casa de madeira, com 3 dorrns. eJ
demais depedênças.

'

Aluguel: .R$ 200,00
R. João Januário Ayroso : Jguá Esquerdo

.

Sala comercial com área de 88,00m2,

� cl banheiro.
;. Aluguel: R$ 250,00
,

R. Mal. Deodoro - Ed. Chiodini - Sala 303

,;, Exceto taxa de condomínio, água e luz. Sujeito a aprovação de cadastros; somente para imóveis
em promoção. "
" Valores dos aluguéis já bonificados para pgto até o dia lOde cada mês.

RANCHO
IMOVEIS

Untaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

ir371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

ir 373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

ra n ch oimoveis.co.m. br

Cód. 634 - Dois

apartamentod com 100m2 e

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

Cód. 140- Casa de
alvenaria de 160m2 com

uma suíte e 2 quartos.
Terreno com 539m2 - Vila
Rau - R$ 60.000,00.

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

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

CELULAR 973-5097
CRECI1762-J

• Ref. 017 - Apto. Edifício Fragata - 86m2, J suíte, I quarto + dep. - R$ 40.000,00
• Ref. 009 - Apto. Edif. Cond. Amizade - 70m2 - 3quartos + dep. - R$ 30.000,00
• Ref. 006 - Prédio com apto e sala comercial- Barra do Rio Cerro - R$ 140.000,00
• Ref. 014 - Sobrado 180m2, 1· suíte, 2 quartos + dep. - Vila Rau - R$ 78.000,00
• Ref. 027 - Casa aI venaria, 4 j Om2, I suíte clhidro, 3 qtos + dep. - VilaNova - R$ 290.000,00
• Ref. 047 - Casa alvenaria, 175m2, I suíte, 2 quartos + dep. - R$ 58.000,00
• Ref. 094 - Casa alvenaria, 100111.2,3 quartos, + dep. - Vila Nova - R$ 47.000,00
• Ref. 036 - Casa aI venaria, J 60m2, 3 quartos, + dep. Jardim São Luis - R$ 30.000,00
• ReI'. 052 - Casa alvenaria, II Om>, I suíte, 2 quartos + dep. - Barra - R$ 25.000,00
• Ref. 001- Galpão 370m2, Vila Nova - R$ J 15.000,00

;. Ref. 004 - Galpões - I ° de alvenaria, J 50m2, 2° de madeira: 50m2 - Centro - R$ 80.000,00
• Ref. 034 - Terreno 376m2 - Centro - R$ 38.000,00
• Ref. 050 - Terreno 616m2 - Jaraguá Esquerdo - R$ 20.000,00
• Ref. 099 - Terreno 364m2 - Loteamento Papp - Barra - R$ 19.700,00
• Ref. 003 - Terreno 808m2 - Vila Nova - R$ 16.000,00
• Ref. 070 - Terreno 525m2 - Loteamento Juventus - Jaraguá Esquerdo - R$ 13.000,00
• Ref. 076 - Terreno 351 m2 - Vila Lenzi - R$ 13.000,00
• Ref. 006 - Terreno 420m2 - Amizade - Res. VersaiIes - R$ 12.000,00

• Casa alv.: 4 quartos, bwc, sala, copa, coz., garagem, área de serviço, BWC - Rua Adolfo

Putjer, n" 409 - Próx. Prefeitura - R$ 380,00
• Casa de madeira; 3 quartos, sala, copa, coz., área serviço, garagem, BWC, Rua Adolfo

Putjer, n" 409 - fundos - Próx. prefeitura - R$180,00

Cód. 144

Um apartamento com
141,75m2 +

Um apartamento de
80m2 +

Uma sala comercial com

141,75m2 +

Duas salas com
40m2 cada +

Uma sala inacabada
com 40m2 +

Uma sala-com 220m2 +

Uma garagem para
dois carros

LOCALIZAÇÃO:
Rua Alberto Jacobs
Vila Lenzi

R$ 280.000,00

Cód. 138 - Casa de
alvenaria de 180m2 -

Jaraguá Esquerdo· R$
50.000,00 (troca por casa
em Massaranduba)

Cód, 465 - Casa de
alvenaria de 40m2
inacabada - Terreno com

400m2 - Três Rios do
Norte - R$ 10.000,00 à'
vista ou R$ 5.000,00 de
entrada + financiamento de
um salário mínimo por mês.

,
I

RANCHO IMOVEIS • CRECI 820-J
CONSULTENOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

VENDE

ALUGA

Cód. 145 - Terreno Com 385m2 no

Rau - R$ 10.000,00 (aceita troca
por carro em ótimo estado).

Cód. 139 - Terreno com 450m2 no

Lot. Versalhes - Amizade - R$
15.500,00

Cód. 636 - Casa de alvenaria com

103m2, quatro quartos, terreno
com 875m2 localizado na Rua
João Planincheck - Nova Brasília
- R$60.000,00

.

Cód. 633 - Casa de alvenaria de 250m2 na Rua Ana Zacko -

Barra do Rio Cerro, com 4 quartos. Terreno com

'aproximadamente 500m2. R$ 75.000,00. (Troca por apartamento
com uma suíte, dois quartos e garagem.

.

Cad. 07 - Casa de Alvenaria com 130m2 (semi-ácabada) +
lanchonete com 156m2 - Barrá do Rio Cerro - R$ 60.000,00.

Cód. 466 - Casa de maderia com <;12m2 num terreno com

397,5m2 - Ilha da Figueira - R$ 25.000,00.

Cód. 467 - Terreno com 501,98m2 - Ilha da Figueira -

R$15.000,00

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

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

financiamento.

Cód.148 - Casa mista com 110,72m2 num terreno com 340,80m2
- Vila Nova - R$ 50.000,00.

Temos ainda excelentes imóveis em Jaraguá do Sul,
Massaranduba e Região. Venha conversar conosco.

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

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

Engetee
I

CRECI934-J VENDE
1 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep, empregada, vista privilegiada do centrá 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 locallzaçáo.
Valor R$ 70.000,00.

3-CENTRO
Terreno com 3AOO,00m2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica Raboch.
Valor R$ 180.000,00a vista ou em codições a combinar.

4-CENTRO

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

5-CENTRO

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

6-CENTRO

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

7 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno
de 390,00m2 - R$ 32.000,00 - Negociável

8 - CENTRO
Casa cl aproximadamente 300m2, na Rua José Emmendoerfer, 311 - terreno com 337m2•

Valor: R$ 65.boo,00

9-ÁGUAVERDEffiÃOJUDAS
Terreno com área de 466,20tn2 - 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,OOm2 com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 constituído de saias 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 - valor R$ 90.000,00

14 - BARRA DO RIO CERRO

Terreno com 1.636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Potnerode)
Preço R$ 15.000,00

15 - VILA NOVA
Terreno cl 425m2 próximo ao Fórum

,

Valor: R$ 33.000,00

16 - VILA LENZI

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

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

ta- RUA MAX WILHELM

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

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

19 - JARAGUÁ ESQUERDO - Próximo Recreativa Marcatto
CASA em alvenaria com 3 quartos e demais dependências - SOMENTE: RS 9.900,00 entrada
e assumir flnanclamento junto a C.E.F.

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

Engetee

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

SHàpING;,$ABINO,�,' (BR":280 - JARAGUAIGUARAMIRIM- 19' TREtlO)
lerreno de 2,6.bOOm2, Iazendo frente para a BR�280, ..e/ 38 mêtros, cl ednstruç?O".Q�íilf:

salas comerciais totalizando 900m2.
x

PREÇO DE OCASIÃO: R$ 250.000,00
Aceita-se metade em imóveis de menor valor,

ANTIGO RESTAURANTE
"MONJOLO"

,

Excepcional construção em alvenaria,
com área de aproximadamente 520m2,
contendo amplas instalações sociais,
onde funcionava o Restaurante "Monjolo",
e na parte íntima da casa, + 4 suítes,
ampla cozinha, churrasqueira, lavanderia,
demais dependências, etc., além de

. 3.200,OOm2 de terreno.

PREÇO DE OCASIÇÃO:
R$ 180.000,00 em condições.

CONSULTÓRIOS - sala 803

(sala de espera, dois

consultórios, banheiro, salinha
de apoio e garagem'

aproximadamente 100m2),
no Centro Médico -

Odontológico.

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

PELO CUBo

VILALALAU

Sobrado na

RuaAfonso

Bartei, 139,
com 218m2 de

construção.

Valor: R$
95.000,00

APARTAMENTO EDIFíCIO
DIANTHUS (Prõx. Beira

Rio). Apartamento no 5º piso,
com 1 suíte, 2 qtos, dep.

I empregada e

2 garagens. Condornfnio com

piscina, salão de festa,
sauna,

playground, etc .

VALOR R$ 110.000,00,
ACEITA-SE CASA BOA DE

MENOR VALOR.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOS
EM

,.,

CONSTRUÇAO

E.(Jill�l\i I \i\V\i_!_ Cellter Rua
João Mareatto. esquina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga
de garagem - Preço: R$

65.000,00
-' Apto nº 1001 e 1101 - suíte +

'2 qtos e demais dep., com duas

vagas de garagem -

Preço R$ 99.000,00
- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de: R$ 38.000,00

Residencial Amaranthus Rua
Adolfo Saeari - Lateral da Rua

Amazonas (SCAR)
- Apto nº 301 e '5€).1 (de pro
priedade do Condomínio), cl

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

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

Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

CRECI1873-J

Em inicio de obra -

Residencial Sunflower - R.

José Emmendoerfer (Prõx.
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

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

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$
36.584,55 e assumir parcelas
de condomínio de construção

de 911,18).

Condomínio Residencial

Phoenix - Rua Barão do Rio
Branco

- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagas de garagem) - Entrada

de 37,19 Cub's (R$ 19.019,30) e

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.
- Apto nº 501, cl 155,02m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada de

39,565 Cub's (R$ 20,184,57) e

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.

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

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

R$ 150.000,00

Apto cl 2 quartos e demais

dep. - Rua Marina Frutuoso 909
- Centro - R$ 53.000,00

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

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

80.000,00

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.

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

próximo a Ferj - R$ 250.000,00

TERRENOS

"ENI:)E - �LUC3� - �I:)IVIINISTR�

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA '103 - FONE: 37"1-88'14

Terreno cl 43.689,OOm2 - Rua
Joinville, próx. Persianas Engler
- Terreno cl área de 22.892,OOm2 -

Rua Rodolfo Tepassé, a 100 metros

da Rod. BR 280 - R$ 50.000,00
- 2 terrenos cl área de total de
102.752,OOm2 Rua Walter

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

Emmendöerfer, próx. ao Colégio
Julius Karsten - R$ 15.000,00 cada.
- Terreno cl área de 402,OOm2 -Iatéral
da Rua Bertha Weege, em frente ao

Colégio Antônio E. Ayroso - R$
7.400,00
- Terreno cl 450,OOm2 - 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,OOm2 - R. Erich

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

Renascença - R. Pref. José Bauer -

Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m2 - Lot. Renascen-ça
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- 1 terreno com 550,OOm2 - na Rua
Martin Sthal, próx. ao fórum - R$
42.000,00
- 2 terrenos - Vila Centenário (esquina)
- R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 378,OOm2 - Rua Celestino

Depiné, Lot. Champagnat
- Terreno cl 630,OOm2 - Rua Joinville,
em frente ao Lider Club - R$
75.000,00 à vista, troca por outro

imóvel ou área construída
- Terreno cl 497,68m2 - Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$
16.000,00'
- Terreno cl 780,OOm2 - condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo - R$
35.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Apto. cl suíte + 2 quartos e demais

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

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

(Fundos do Angeloni) - Centro
- Apto 1 ou 2 quartos e demais dep.
- Rua Guilherme Hering 70, Ed. Eriea
- Apto c/2 quartos e demais dep. - Rua
Preso Epitácio Pessoa, 421, Ed. Emilie
- Apto cl 2 ou 3 quartos e demais dep.
- Rua 25 de Julho, 170, (perto Posto

Mime) - Vila Nova
- Aptos no Cond. Res. Amaryllis - Rua

Ângelo TorineIli, Vila Nova, com suíte
+ 1 ou 2 quartos e demais dep., sacada
cl churrasqueira, garagem e box pará
depósito.
- Sobrado em alvenaria cl suíte + 2

qtos, dep. empregada completa, e

demais dep. - rua Canoinhas, 71 -

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

Régia
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Creci 1749-J 275-3412
-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
I'

IMOBILIARIAS LTDA.

i". 275-3136
IMOBILIARIAS LTOA.

Czerniewicz - Casa alv. cl 128,92m2 (nova)
suíte + 2 dorm. cozinha cl arm. emb., demais
dep., + edícula cl 75m2, suíte, copa, cozinha,
desp., lavand., garagem, toldo, varandão nos

fundos - R$ 148.000,00 (financia)

Apto. Edil. Juliana - Centro, c/140m2, 1 suíte + 2

dorrn., sala estar, 4 sacada, cozinha, churrasqueira
individual no apto., garagem - R$ 52.000,00

Vila Rau - prédio novo c/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

CASAS DE ALVENARIA
Ref.1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
· RS 160.000.00- Parcela
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 darm. próx. ao Theilacker
· RS 28.000.00
Ref. 1406 • Vieiras· c/124m'· RS 23.500,00 + financ. RS
103,00 p/ mês ·19 anos (5.0.11.400,00).
Ref. 1430· W. Rau· c/160m'· Uo. Renascença· RS
65.000,00 + Financ. RS 270,00· 14 anos
Ref. 1434 - Amizade - Lot. Champagnal- cl240m2·1 suite
+ 2 dorm. - RS 88.000,00 + financ.RS 1.380,00 - 8 anos.
Ref. 1453 - Nova Brasília - c/260m2 - cl piscina - 3 dorrn.
+ 1 surte- RS 105.000,00
Ref. 1489 - Czerniewicz - c/104m2 - 2 dorm. - terreno cl
596m' . RS 38.000,00
Ref. 1491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - c/70m2 (em
construção)· 3 dorm.> R$13.000.00
Ref. 1496 - Rio Molha· 1 casa c/80m2 + 1 casa c/63m2
· terreno c/45.333m'· RS 58.000,00
Ref.1497· Vila Pau- c/100m'· 1 suite. 2 dorm.· RS
9.000,00 + financ. HSBC . RS 374,00·20 anos

ReI. 1513· Jguá Esquerdo -C/209m'- 5 dorm .. 2 bwc. dep.
emprego c/bwc . RS 20.000,00 + linanc. RS 311,00·12 anos
Ref.1524· Vila Nova· c/221m'· 5dorm. -zbwc- RS65.000,OO
Ref. 1531 . Amizade· c/160m'· suite + 2 dorm.' RS 95.000.00
ReI. 1543· Vila Lenzi . c/50m'- 3 dorm.· RS 11.000,00 +

financ.
Ref. 1544 - Vila tatau- cl 115m2. 3 darm., lerreno cl 490m2
· RS 55.000,00
Ref.1548· Rua Joinville (lateral) - c/98m2. terreno c/
525m' . RS 40.000.00
ReI. 1551 . Barra c/58m'- UO. Ouro verde- RS 19.000,00
Hef. 1554 - Vila Lalau - c/ 180m2 - 5 dorrn .. 3 bwc. terreno
c/420m' . R$ 55.000.00
ReI. 1556· Ilha da Figueira·C/90m'· 3 dorm.. RS 25.000,00
Ref. 1566 - Centenário_- sobrado c/350m2. suite + 2 darm.
· R$ 95.000.00
Ref. 1587 - Vila Lenzi cl 149m2 - suite + 2 darm.· RS 5O.00J,00
Re1.1591- Vila tener-c/some-äoorm.. RS 13.CXXl.00+financ.
R$ 202.00 pormês.

.

Ref. 1592 ,-Ilha da Figueira· c/112m2• 3 dorrn., 2 bwc,
terreno c/400m2. t.to. 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. suite + 2 dorm .. terreno c/
481.50m'· RS 60.000,00
Ref. 1598 - João Pessoa c/80m2. 2 dorm. 2 bwc . R$
17.000.00 + linanc. RS 173.00 por mês
Ref. 1602· Jguá Esquerdo c/125.50m'· 2 dorm. RS
38.000,00
Ret. 1608· Czerniewicz cl 196m2. suíte clhidro + 2 dorm.,
2 bwc . RS 25.000,00 + financ.
Ref.1610· NereuRamos· cl 110m2. 3dorm. + casamista
c/azme . RS 30.000,00
Ref. 1612 - Jguá Esquerdo c/80m2. 3 darm .. terreno c/
352.50m'· RS 28.000,00 + financ. RS 220,00 p/m
Ref. 1614 - São Luiz - sobrado c/240m2. suíte + 3 dorrn.
+ 2 bwc- R$ 68.000.00
Ref. 1617· aarra- c/64m'- 3 dorm. R$ 14.000.00 + 18x
de RS 204,00 p/m ,

Ref. 1621 . Vila Nova- sobrado c/239, 12m2. suíte dhidro.
eloset + 2 darm .. 2 bwc . RS 220.000,00 semi-mobiliado
Ref. 1623· Vila Rau· sobrado c/162m'· 4 darm. 2 bwc- R$
58.00000
Ret. 1626 - Barra- sobrado C/314,56m2. suite + 2 dorm. +
3 bwc - R$ 125.000.00
Ref. 1628 -Lto. Santo Antonio - c/ 50m2. 2 dorm. terreno c/
618m'· R$15.000.00
Ref. 1629 - Amizade· c/194m2. suíte + 2 darm .. terreno
420m'· RS 90.000.00
Ref. 1630 - Vila Baependl . prédio cornl cl 360m2 (semi
acabado) . sala comi de 130m2 + apto suite e 2 dorm. c/
196m'· RS120.000.00
ReI. 1631 - Água Verde - c/200m'· suite + 2 dorm.' R$
61.000.00

.

Ref.1632- Vieiras - c/esme- 3 oorm.. terreno c/420m2. R$
20.500.00
Ref. 1634· João Pessoa- c/62m'c/2 dorm.' R$17.000.00
Ref. 1635 - Chico de Paulo - c/48m2. 2 darm. ·terreno com
450m'· R$ 15.000.00
Ref. 1636 - Vila lalau - c/97.60m2. suíte + 2 dorrn- terreno
com 400m'· RS 80.000.00
Ref. 1638- Vila Rau ·sobradoc/278m2• 2 suites + 4 dorm.
2 bwc- R$ 80.000.00
Ret. 1639 - Vila Nova - sobrado c/ 200m2• suíte + 3 dorm.
terreno c/770m' - R$ 95.000.00
Ret. 1640- Amiaade . cl 138m2. suíte + 2 dorm.· terreno c/
450m'· R$ 70.000.00
Rei. 1642· Amizade- C/90m'· 2 dorm.' terr. C/450m'· RS
32.000.00
Ref. 1643 ·Jaraguá Esquerdo-c/140m" 3dorm. 2 bwc- R$
65.000.00
Aef. 1644 - Czerniewicz - sobrado c/269,30m2• suíte + 2
dorm. terrenoC/626m'· R$ 86.00.00
Ret. 1645 - Czerniewicz· casa c/ 128,92m2·1 suíte + 2

dorrn., c/ sala, COZ., gar., armários embutidos + edícula cl
75m2, cl suíte, bwc. sala, COZ., gar.· R$ 148.000,00
ReI.1648·NereuRamos·C/9Om'·suite+2dorm.,l bwc·R$
15.000.00
Rel.l650'VilaLenzi ·C/125rn'.suite+2 oorm .. 1 bwc,lerreno
c/392m'· R$ 68.000.00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A-72- Ed Res. Bartei· Vila Baependi· c/95m2. suíte
+ 2 dorm. 1 bwc· RS 300.00

CASAS
Ref. B· 63· Casa alv. c/SOm'· Vila Lenzi· 3dorm.' R$210.00
Ref. B-72· Casa mistad 60m2 - Czemiewicz· próx. Centro
Cultural· 2 dorm.' RS 230,00
Ref. B-75· Casaalv. C/80m'· Vila Lenzi· 3dorm. R$ 230,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. C - 6· Centro Médico Odontológico· Centro - c/ 70m2
- RS380,OO

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

APARTAMENTO
Ref. 4080· Ed. Dämarys - caernlewtca-! suíte + dorrn .. RS
40.000,00
Hef. 4106 - Ed. Juliana- centro- 1 suíte + 2 darm.' RS
52.000,00

.

Ref. 4107· Ed. Mariana Crisíine- Vila Baependi· c/ 147m2
·3 oorm. RS48.000,OO
Ref. 4118· Ed. Maquüú- centro- c174m'· 2 dorm. RS
21.000,00 + financ.· RS 400,00 - (10 anos)
Ref. 4119· Ed. Carvalho- Centro- c/198m'- 50 andar-
2 garagens· RS 105.000,00 (mobiliado)
ReI. 4141 - Ed. Mathedi . Nova Brasilia . 3 dorm .. RS
38.000,00
Ref. 4144· Ed. Vila Nova C/89m'· 3 dorm.' RS20.000,OO
+ financ. RS 540,00 . 10 anos
Ref. 4145 • Ed. Dianthus· Centro- c/l suite + 2 dorm. R$
110.000.00
Ref. 4147· Ed. João Santos - Vila Baependi- c/180m'·
suite + 3 dorm.' RS 65.000,00
Ref. 4155· Ed. Maguillu· Centro- c/63m'· 2 dorm.' RS
33.000,00
Ref. 4157· Cond. Res. Águas csaras- Vila Hau- c/70m'.
2 dorm.' RS 12.000,00 + financ. de RS 215,00 p/m
Ref. 4158· Cond. Floresta· Vila Lenzi· c/54m2, 2 dorm.
· RS 18.000.00 + 18 anos R$ 170.00 por mês
Ref. 4161- Ed. Dona Hilda-Centro· Novo- suíte +2 dorm.
· RS 85.000.00
ReI. 4162 - Ed. San Miguel- Nova Brasüla . 3 dorm.· RS
46.000,00

SALASCOMERCIAIS'OUTROS:
Ref. 3023· Estrada Garibaldi· chácara c/184.800m'·
casa alv.. agua corrente· pastapern- rancho- a 13km do
centro- RS 75.000,00
Ref. 5016 - Sala cornI. Czerniewicz· Ed. Damarys - R$
36.000.00
Ref. 5017 . Sala corni c/29m2. Vila Ncve . Cond. Ed.
Alberto Marangoni - RS 12.000,00
Aef. 5018 . Sala cornl cl 67m2. Centro- Ed. Gardênia- RS
35.000,00
Ref. 5019· Sala comi c/ 160m2. Centro - terreno c/ 1.40Q2
• RS 85.000,00
Ret. 7010 . Galpão alv. c/144m2. semi acabado . Nereu
Barnos- RS 15.000,00

'

PRAIASEOlITRASPRA AS:
Aef. 1618 - Praia de Itajuba· sobrado c/163.75m2.
5 do rm. 2 bwc . R$ 25.000.00 + financ. aceita troca

Ref. 2030· c/288m'· São Francisco dosu RS 6.500,00
Ref.21163 • Enseada- c/312.50m" RS 7.000,00
ReI. 2185· Barra Velha· c/280m'· RS 4.000,00 (parcela)
Aef. 4140· Ed. Caprisorrento - Praia ltapema- cl 50m2.
semi-mobiliado· RS 16.000,00

CASAMISTA
Ref. 1549· João Pessoa- c/116m'· 3 dorm .. RS 27.000,00
Ref. 1598· centro- c/84m' . 3 dorm .. RS 40.000,00
Ref. 1624 - Guaramirim· c/48m2. 2 dorm.· terreno cl
680m' . R$ 10.000.00

TERRENOS
Ref. 2130· C/l.940m" Vila Lenzi· R$ 90.000.00
Ref. 2147 . 7.805m' . Centro· Próx. Kolhach . RS
195.000.00
Ref. 2213 . c/450m'· Schroeder I . R$ 5.000,00
Ref. 2214· c/562m' ·lIha da Figueira· R$ 8.000.00
Ref. 2221 . c/569.68m" centro- R$ 25.000.00
Ref. 2224 . c/392m'· Lot. Centenário- R$ 18.000.00
Ref. 2228 - c/ 500m2. Nova Brasüla- próx. Móveis Gomes
· R$ 53.000.00
Ref. 2290· c/392m'- Amizade- R$ 14.500.00
Ref. 2232 . c/450m' . Schroeder . R$ 3.000.00
Ref. 2237 . c/439m' . LIa. Centenário· RS 7.000.00 +

financ.
Ref. 2238· c/2.598.75m'· Três Rios do ser- R$ 25.000,00
Ref. 2242· c/471.96m" Vila Nova· RS 25.000.00
Ref. 2246· cl 465m2 -llha da Figueira- Lto.Piazera 1- RS
9.000.00
Ref. 2247· c/604m' -Hha da Figueira· R$ 15.000.00
Ref. 2250· c/319m'· Amizade- R$ 9.000.00
ReI. 2253 . c/448m'· São Luis - LIa. Imperador· R$
10.000.00
Ref. 2257 . c/ 3.500m2. Barra - próx. Seminário - R$
125.000.00
Ref. 2263 . c/5.900m'· João Pessoa- R$ 27.000.00
Aef. 2268 . c/900m2. Centro, pronto para construir·
Schroeder· R$12.000.00
Ref. 2273· c/343m'· João Pessoa- Lto ltàpacuzinho. R$
12.000.00
ReI. 2274· c/355m'· Jaraguá Esquerdo· c/ casa alv. até
laje· RS 17.000.00
Aef. 2277 . c/495m2. Loteamento. Blumengarten
(Amizade)· R$ 23.000.00
Ref. 2278· Vila Rau C/582m'· Rua ErwinoMenegotti· R$
23.000.00
Ref. 2279· c/45Om" Amizade· UO. Da. Alzira· RS 21.CXXl,OO
Ref. 2280· c/311 ,42m'· Centro· R$ 29.000.00
Ref. 2281 . cl 516m'· Vila Rau - R$ 16.000.00
Ref.2283 . c/800m' - Vila Nova· RS 48.000.00
Ref. 2284· cl 12.635m' . Corupá . RS 18.000.00
Ref. 2287· c/l.224m'· Chico de Paulo· RS 40.000.00
Ref.2288 . c/300m'· Czerniewicz· R$ 24.000.00
Ref. 2291 • c/340m'· Vieiras - R$ 14.000.00
Ref. 2292· c/371m'· Nova Brasília· R$ 40.000.00
Ref. 2293· c/485m' � Barra - LIa. Ouro Verde· R$ 8.000,00

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

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

Vila Lenzi - cl 170m2 - 3 darm., bwc, 9ala e

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SALAS COMERCIAIS

R. DOMINGOS DA NOVA�- 449f
Fone/Fax: 275-0174:' 371-3124 - 275-0722Irolla

IMÓVEIS

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 + finane.
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, 2bwe,
cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, cl
gara.gem - R$ 55.000,00 - aceita casa de
menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2
quartos; 2 bwe, 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. 3044 - Ed. Carvalho - suíte + 2 qtos,
dep. de empregada - R$ 70.000,00
Cód. 3215 - Ed. Fragata - suíte + 2 quartos,
cl garagem, R$ 22.000,00 ;. financ.
Cód. 3216 - -Ed. Fragata - 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 - Baependi - suíte + 2

qtos - R$ 32.000,00 + pare.
Cód. 3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwcm

garagem - R$ 22.000,00 + financiamento
Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova -

sistema de condomínio fechado, cl 1 suíte +

2 qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador
Cód.·3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova

Naya - 1 suíte + 1 qto - R$ 54.000,00

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro - c/190m", 3 qtos - R$ 73.000,00
Cód. 1007 - Centro - c/ 300m", c/ suíte + 2 qtos -

R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - c/120m", 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - c/ 280m', c/ suíte, 2 quartos
- R$ 150.000,00
Cód. 1016 - Centro - c/ 331 m', c/ suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
COO. 1022 - Centro - c/150m',c/ 4qtos - R$ 90.000,00
Cód. 1024 - Centro-c/t Zôrne, ponto cornl. - R$
110.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1027 - Centro - Rua Ãngelo Schiochet cl
1.292,00m', edificado cl casa de alvenaria R$

,

180.000,00
Cód. 1030 - Centro - c/ 230m" - suíte + 2 quartos
- R$ 110.000,00.

'

Cód. 1072 - Amizade - c/ 200m", c/ suíte, 2 quartos,
terreno cl 1.140m' - 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 - Czerniewiez - c/ 170m", sobrado novo

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

R$ 49.000,00
Cód. 1223 - Jaraguá Esquerdo - 70m' - 3 quartos,
1 bwc - R$ 22.000,00 +finaneiamento
Cód. 1256 - Nova Brasítia - c/ 177,28m' cl suíte,
2 quartos - R$ 90.000,00
Cód. 1317 - Vila Lenzi - Casa nova c/ 2 suítes, 2
quartos, garagem pl 2 carros - R$ 70.000,00
Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m', c/ suíte, 2 qtos,
piscina - R$ 240.000,00
Cód. 1356 - Vila Nova - cl 246m', .el 4 quartos -

R$ 65.000,00
Cód. 1374 - VilaHau - Cond. Águas Claras - 2
qtos. - R$ 11.0000,00 + fmanc,
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' - RiIÍ
35.000,00
Cód. 1984 - Corupá - c/ 298m', c/ suíte + 2 qtos
, R$ 115.000,00
Cód, 1985 - Guaramirim - 156m' - 3 qtos, 2 bwc,
terreno com 1.250m' - R$ 90.000,00

PLANTA0: 275-0003 - 275-0174 - 9975-0886-
9973-9093 - 9975-1856LTDA

CRECI 001367 - J

\ Rua Walter Janssen - Centro - Alvenaria cl

117m2, e/3 qtos - R$ 78.000,00 entrada + 9

pare, fixas ou a vista R$ 69.000,00

Baependi - cl 197,80m2, suíte + 2 quartos,\

escritório, churrasqueira, qaraqern pl 2
carros - R$ 128.000,00

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

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

R$ 85.000,00. Aceita terreno e carro.

Figueira - cl 160m2 - nova - c/4 qtos. -

R$ 50.000,00

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50_000,00
Cód. 2007 - Centro /próx. Angeloni c/ 1.020m' - R$
60_000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinoldo Rau, c/975m' - R$ 280.000,00
Coo. 2014-Centro-421m'- R$25_0oo,oo
Cód. 2051-ÁguaVerde-c/4oom'- R$16.oo0,00
Coo. 2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
Coo. 2097 - Próx. futura Prefeitura c/1.018m' - R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - cl3OOrn' - R$ 13.000,00 -próx, Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Satler- Barra C/346,62m'c/ asfalto - R$
10.500,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - cl 420m' - R$
22.500,00 c/asfaHo
Coo. 2119- Bana - Res. JoaquimGirollac/42Orn'- R$15.5OO,00
Coo. 2151 - Chicode Paula - c/2.5oom' - próx. Posto Marcolla
- R$ 60.000,00.
Coo. 2175- Czemiewicz- c/1.141 ,40m'- R$25.ooo,00
Coo. 2177 - R. Roberto Zíemann - área c/8.658m'
Coo. 2212 -Cond. Azaléias- C/778,68m'- R$ 30.000,00
Coo. 2446- Estrada Nova - c/1.155,00m'- R$24.5oo,00
Cód. 2271 - Vila Maba - próx. Prefeitura atual- cl 496,80m'
- R$ 13.000,00
Cód. 2292 - R. Waldemar Grubba - próx, Met. Trapp cl
409,50m' - R$ 50.000,00
Cód. 2357 - Vila Nova - cl 355,00m' - R$ 11.700,00
Cód. 2358 - Vila Nova - cl 338m' - R$ 29.000,00
Cód. 2359 - Vila Nova - (próx. a Igreja) c/1.000,00m' - R$
58.000,00
Cód. 2360 - Vila Nova- CI719,20m'- próximo Forum - R$
39.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 13.000,ÇO
Cód. 2374 - Vila Rau - cl 337m' - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2375 - Vila Rau - Rua Guilherme Schmidt - cl 435m' - R$
14.000,00.
Cód. 2456- Três Riosdo Sul- áreade2.5OO,00m'- R$ 25.000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' - Entrada

deR$15.oo0,00+ 12vezesde R$1.oo0,00
Cód. 2982- Rod. SG413- Km 10-cl49.872,00rn"- R$40.ooo,oo
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata cl
135.000,oom'- R$ 50.000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'
R$ 35.000,00

Coo. 4002 - Centro - Ed. TowerCenter-,so andarc/2garagens.
Entrega plFevereiro/2001 - R$ 28.270,00 - Entrada + parcelas
Coo. 403 - R. Getúlio Vargas - térrea - cl 1 02m'- acerta apto cl
2 quartos cl parte pagto.
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4' andar - 44,59m'+
garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado 8co Brasil- Centro Comercial cl
7 salas - R$ 350.000,00
COO.4020- Centro- Térreacl 117m'- R$90.ooo,00-Aeerta
casa até R$ 50.000,00

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 601 - Casa alvenaria, ideal para fins comereiais
Próx. Hospital Jaraguá - R$ 1.500,00
Cód. 602 - Casa alv. cl 3 quartos - Ilha da Figueira - R$ 300,00
Coo. 603 - Casa alv. cl 4 cômodos - Vila Lenzi - R$ 150,00
Cód. 606-Casa mad. cl3qts-Jaraguá Esquerdo- R$160,00
Coo. 609 - Casa alv. cl 3 qts - RibeirãoCavalo - R$ 160,00
Cód, 613- Casamistac/3qts. - Próx. Malwee - R$ 220,00

Apartamentos
Coo. 626 - Apto. cl suite + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho - R$ 450,00
Cód. 627 - Apto NOVa, cl suite, 2 qtos,Res. Amaryllis
- R$ 350,00
CÓd.-628 - Apto. cl suite + 1 qto. - Ed. Eldorado - R$
480,00

.

Cód. 629 - Ouit. na rua da Duas Rodas - R$ 150,00
Cód. 632 - Apto. cl 3 quartos - inicio do Jaraguá Esquerdo
R$300,00
Coo. 635 - quitinete no Ed. Marquardt, a partir de R$ 180,00
Cód. 637 - Apto cl suite, 2 qtos, dep. Empregada - Ed.

Schiochet - ao lado do Angeloni (prédio cl piscina, salão de
festas, quadra poliesportiva) - R$ 420,00
Cód, 638 - Apto NOVO, c/ suite + 2 qtos no final da Av. Mal.
Coo. 640 - Apto. cl suíte + 2 quartos cldep. empregada - Ed.

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

R$380,00
.

Salas comerciais
Cód. 660 - Sala comI. cl 30m' - estacionamento próprio
Center Foca - RS 300,00
Cód. 668 - Sala comI. cl 60m' - próx. Angeloni - R$ 290,00
Cód. 670 - Sala comI. e170m', earpet, cl divisória. São 2

ambientes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Salas comi cl 50m' na R. Jorge Lacerda, a partir
deR$180,00-2'piso
Cód. 687 - Sala comI. el90m' (incluindo mesanino) lateral
da Marechal- R$ 650,00

, Galpão
Coo. 802 - Galpão cl rnesarmo - R$ 990,00- Próximo Florisa

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

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

Centro - cl 230m2 - suíte + 2 quartos -

R$ 110.000,00

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

Centro cl 190m2 - 3 quartos.
R$ 73.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol • COMPRA
• VENDE

, • ALUGA
IMOVEIS • ADMINISTRA

�PABX 371-7931 CRECI1741-J

OPORTUNIDADEDENEGOCIO
VOCÊ QUER TER SEU PRÓPRIO NEGÓCIO?

. BUSCA A DIVERSIFICAÇÃO?
LEIA COM ATENÇÃO r::ij=>

* RESTAURANTE TOTALMENTE EQUIPADO

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

Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos, 2 vg. gar.,
R$ �5.000,00

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

CÓD m2

aB (VENDAL
1001 60

1002 113

1003 149

1004 70

1005 70

1006 141

1007 115

1008 300

1009 200

1010 140

1011 280

1012 92

APARTAMENTOS

2001 96

2002 147

2004 273

2005 306

I'â;';'9{!'r1 (venda)
3001 483

3002 3366

3003 450

3004 741

3005

3006

3007

3008 860

3010 694

3011 720

3012 9000

3013 833

CHÁCARAS/siTIOS
4001 125000

4002 76000

4003 10000

i!!1tiW
0004

0021

* ESTACIONAMENTO PRÓPRIO (40 CARROS)

14x34 Santa Luzia - Res. Geranium 8.000.00 Ent. 200.00 + 150.00 mensais

66x 51 Centre- R. Leopoldo Janssen 165.000.00 Casa em alvenaria - 150m2

15x30 São Luiz - R. Arduino Pradi 11.000.00 Próx. do Arroz Urbano

13x 57 Barra Res. SaUer (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 25000,00 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 Condomínio Azaléias - Lote 26 27.00ö,00 Negociáveis/Parcelado
15x48 Schroeder - Centro 9.000.bo 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 Aluísio 18.000.00 Rancho/Luz elétrica

49x21O BR-280 - Após Nereu 8.500.00 Parcelado

500

880

867

100

56

Água Verde.- Próx. Shopping
Santa-Luzia - Rua 950

230,00 Casa - al�. 3 quartos
150,00 Próx. Frigumz

aros LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES
Senreeder- Prox. Cayman 20.000.00 Parcelado/Aceita carro

3
-

Champaghat- R. Irmão Leão 65000.00 Troca porapto (-) valor
3 Centenário- Próx, Zanotli 40.000.00 Parcela/aceita carro

3 Figueira - R. Avelino Borba 18.000.00 Aceita imóvel (-) valor
São Luiz- R, Cristina Pereira 36.000.00 Troca- imóvel em Joinville

Rau - Rua 450 - Próx. T. Reluz- 45.000.00 Troca por imóvel (-) valor
2 Lenzi - Rua Elpídio Martins 55.000.00 Negociáveis
6 Centro - Próx. Scar (antiga) 130.000.00 Negociáveis
3 (suíte) Amizade- Rua Guanabara 125.000,00 Aceita troca (+) valor Centro - Terreno 3.366m2, Rua
4 Figueira· Rua Henrique Krause 60.000,00 Troca por imóvel (+) valor

com

3(suíte) Amizade - Rua Guanabara 100.000.00 Aceita imóvel (-) valor Leopoldo Janssen - R$ 165.000,00
3 Santa Luzia - Rua 960 - Centro 17.000.00 Próx. Frigumz

(venda)
3 Amizade - Res, Amizade· 1 Q andar 38.000.00 Fica Cozinha sob medida

3 Baependi - Res. Cristina 55000.00 Aceita troca por casa

4 (suíte) Centro - Ed. Athenas .230000,00 • Troca pl imóvel- Balneário

3(suíte) Centro - Ed. Amaranthus 125.000.00 Acabamento a ser feito

2

PROCURAMOS PARA COMPRAR
Chácara com área mínima de 20.000m2, água corrente, energia elétrica e fácil acesso, Não precisa termoradia. (Preferência por
Nereu, Rio Cerro. Rio da Luz, Corupá e proximidades).
Paga-se até RS 20.000,00

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

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

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - �araguá do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 275-1594CHãvê

Aptos. em ótima localização central - Rua João Marcalto - próximo
ao posto Mime/Reinaldo Rau COIll 1 e 2 quartos e dentais dep.
condições de pagamento direto com a construtora.

Casa na Ilha da

Figueira, COIll 248m2,
2 suítes demais

dependências,
garagem para 2 carros

R$ 110.000,00. Aceita
casa menor valar, casa

na praia, apto em

.laraguá ou terreno

CRECI612-J

VENDE

Aptos. Ed. Klein - Rua Barão do Rio Branco - esquina COIll Rua
Ferdinando Pradi com 1 suite - 2 quartos - sala, copa, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem churrasqueira /1(( sacada e coletiva. Condições
de pagamento direto COIll a construtora

Sobrado na Ilha da

Figueira, Rua
Domingo Rosa, com
150m1, terreno com

3.000,00m1 - R$
80.000,00 -

NEGOCIÁVEL

EDIFÍCIO MAIHEDI

Planinscheck - Bairro
Nova Brasilia, com 3

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

pagamento direto com

IMOBILIÁRIAA eHAVE AGORA COM PLANTÃO DE VENDAS - 9975-2158 OU 9975-0900

·Imobiliária Menegotti Ltda.
I MOB. I l I A R I A

MENEGOn]-·
CRECI W 550-J

luaBarão dolioBranco, 553·Sala /. JaraguádoSul

TERRENO CASA ALVENARIA CASAMISTA

-/'�';;;;". :.

-rt=...

LOCALIZADA NO BAIRRO AMIZADE
CONTENDO 01 SUíTE 02 QUARTOS E

DEMAIS DEPENDÊNCIAS - R$ 70.000,00

LOCALIZADO NA VILA RAU ÁREA DE

24,00 M2 - R$ 15.000,00 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



M.«IJ.['Q.
VEíCULOS NOVOS

E USADOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

�

erou os
Jaraguá do Sul, 18 de março de 2000

Audi AS Quattro, agora completíssimo

J

linha 2.000 Yamaha

�

o Audi A8 Quattro ganha
atualizações estilísticas e

potência, as principais
modificações foram no

conjunto de faróis, pára
choques dianteiro e grade
do radiador, além dos

aprimoramentos
mecânicos. O modelo top
de linha da Audi tem

,�

interior muito apurado,
com as laterais das portas
e bancos forrados de
couro, e equipamentos
que vão dos mais
sofisticados aos comuns.

Conjunto completo deair

bags (frontais, quatro
laterais e dois superiores
ou cortinas protetoras), ar
condicionado digital e
regulagem elétrica dos
bancos dianteiros e

volante, itens comuns.
Sistema de captação de

i energia solar, para manter
em funcionamento um

ventilador, mantendo o

clima agradável dentro do
veículo por longos
períodos estacionado.
Essa célula está posta
junto ao teto. Outra
novidade de A8 é o novo

câmbio automático

seqüencial de cinco
marchas Triptronic, que
dá a possibilidade de

A Yamaha recebeu a

linha 2.000 de motos para
cross e enduro. A linha
varía de YZ 80, US$ 4,8
mil, até a WR 400F, US$
10,1 mil, todas com
irnportantes

,

aperfeiçoamentos no
motor e na suspensão. Os
preços são subsidiados
para os pilotos, que
podem encomendá-la na

rede da marca.

Fotos: Divulgação
)

MercedesSL50aBMWséde7ejaguarXK120sãoosconCOlTei7tesnoBrasil
trocar as marchas tanto no Quattro permanente de
volante quanto na série e controle de tração,
alavanca. De acordo com o dando maior segurança
importador o A8 Quattro é <,

'

capaz de acelerar de O a

100 km/h em apenas 6,9
segundos, apesar dos seus

1.750 quilos, mas tudo
isso se deve ao novo

cabeçote de cinco válvulas

por cilindro, que deu um
aumento de dez cavalos
ao motor, passando de 300

para 310 cavalos. A
carroceria é toda feita em

alumínio, tendo assim
menor peso e maior

aderência. Essa

reestilização tem tração

aos passageiros
independente das

condições do tempo. Mas

para desfrutar diariamente
deste Audi terá você que
desembolsar R$ 228 mil.

1/����'
.Telefone: (047l376-0251

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - VE]CULOS - JARAGUÁ DO SUL, 18 DE MARÇO DE 2000 CORREIO (

Pick-UpSlO
m

Marcas Créditos Parcela

Corsa Sedan Super 4 P - 16V

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

R$ 18.934,00 50X de R$ 454,64 d

Fotos mera
'

mente ilUstl-at'IVas.

'\

CONSÓRCIO ECONÔMICO
.CHEVROLET

60% 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_ Jv\al. Deodoro da Fonseca, 557 - Jaraguá d

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPOVO JARAGUÁ DO SUL, 18 DE MARÇO DE 2000 .; VEíCULOS - 3

Ca.rros novos

Ta.xa.s reeiuzieia.s

NA CHEVROLETAS TAXAS CAíRAM

1,99 para todos os modelos

Fone:
(047) 371-3655Veículos

Sul - sc

I : : I
[HEVR[]LET

o
o
o

�
.oo::t

�
o
'(I)
-
ca
ca
"t:I

:ai
>
o
lca
o
o
E
o
...

a.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 18 DE MARÇO DE 2000

FO RD

Vende-se Escort Hobby 94,
branco, em ótimo estado.

Tratar: 275-2078.

VOLKSWAGEN

Vende-se Fusca 75, azul,
ótimo estado. R$ 1.700,00.

Tratar: 9101-5807.

Vende-se Logus GI, com
rodas, trio elétrico, álarme,
cor vermelho perolizado.
Valor R$ 6.000,00 +

24x R$197,00.
Tratar: 9973-5158 ou

275-2452

Vende�se Santana 89, a
gasolina, aro de liga leve e

capô elétrico.
Valor R$ 6.000,00.
Tratar: 275-2634 ou

371-6238.

Vende-se Gol 1000 Plus, 96,
ar quente, pneus novos,

desembaçador.
Valor: R$ 9.000,00.
Tratar': 275-1514.

CHEVROLET

Vende-se Corsa 97 por
R$ 10.000,00. Cor cinza
rnetólico, duas portas.
Tratar: 371-4083.

Vende-se Uno, ano 88, em
ótimo estado. Valor

R$ 3.800,00, aceita-se moto

no negócio.
Tratar: 372-0162.

Vende-se Palio EL 1.5 97,
-

completíssimo. Valor
R$ 9.500,00 + 28x
R$ 217,00. Tratar:

99l3-5158 ou 275-2452

lVIOTOS

Vende-se moto Scooter 97,
por R$ 1.300,00.
Tratar: 9191-5807.

Vende-se uma Gareli, ano 85,
cor preta. Perfeito estado.

Tratar: 370-1415.

8I'MCO'MOVO'
pcvza tß&uv Cl/.!,�de:�

Em tecido, corvin e couro

if 37'1-4322 / 9991-4380
Com Agnaldo

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

UM NOVO CONCEITO EM VEICULOS USADOS!

, ACE�SÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS
Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi

Fone: 370-0676 - Jaraguá do Sul - SC

FORD
ANO
geI98
geI98
97/00
97/00
96/97
9fI96
95/95
93i93
95/95
fJ2fiJ2
9<Y9:)
88188
78f79

GM
96/97
95195
86186
79179

VW
9fI96
95/95
86i86
85186
77m
75f75
74174
68'86

FIAT
96/97 Azul
94194 Azul
91/92 Cinza
85/85 Preta
82/82 Cinza

HONOA
99i93 Azul

VEíCULO
CourierCLX
KA
KA
Escort GL 16v H 2pts
PampaL
Escort 1.8i GL
Ranger XL
Versailles GL
Escort 1.O Hobby
Escort L I

Pampa
BelinaL
Corcelll

COR
Branca
Cinza
Vemnelha
Vermelha
Praia
Vermelha
Prata
Prata
Vermelha
Vermelha
Cinza
Prata
Azul

COMS
gasolina
gasolina
gasoliná
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
.gasolina
gasolina
álcool
álcool
gasolina

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

gasolina
gasolina
álcool
álcool
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

[R]([j)[J[/[1/]:J({[J
370-2022

98

97

97

95

95

95

95

95

95

94

94

94

94

94

92

PARATI COMPLETA

Gal MI

SIO COMPLETA

CORSA WIND

AZUL

BRANCO

BRANCA

VERMELHO

BRANCO
VERMELHO

BRANCO

BRANCO

AZUL

BORDÔ
PRATA

BORDÔ
VERDE

PRETO

PRATA

91

S102.2 S
S10de Luxe
.Chevette
Chevette

Branca
\ Branca
V€mnelha
Verde

GOL ROlLiNG STONES

lOGUS

OMEGA CD COMPlETíSSIMO
OMEGA Gl COMPLETO

TIPO COMPLETO

ESCORT Gl

PAMPA

TIPO 2P.

UNO ElX 4P.

VERSAllES GUIA COMPLETO

SANTANA GlS COMPLETA 4 PORTAS

NISSAN MÁXIMA V6 COMPLETA

PRETA

MONZA COMPLETO
VERONA lX 1.8

ESCORT Gl

JEEP JAVALI

CHEVETTE

BRANCO

ESCORT Gl

91

91

90
90

AZUL

PRATA

AZUL

AZUL

,87

Gol i Plus
Kombi Standart
Saveiro LS
Voyage
Brasília
Fusca 1300
Fusca 1300
Fusca 1300

Prata
Branca
Vemnelha
Branca
Marron
Verde

Bege
Azul

87

87

85

P�ATA
BRANCO

PRATA

84

gasolina
gasolina
gasolina
álcool
gasolina

gasolina

VOLKSWAGEN 7.90

CHEVY

ESCORT l

BRANCO

MOTOS

CB 400 2

SCOOTER

-, SCOOTER

82

97

97

BORDÔ
PRATA

PRETA

PálioEDX
Elba Top
Elba Weekend
Prêmio
147 Racing

CG 125 Titan

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

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

.", Regata
HON�' -Motos

�••
Uh) hNTHAUA
PARA 30/60O/AS

SIlJUlO
I:MZ>4a
'lJallJS

{/OMPRAMOS'
SUA MOTO
USADA! ' CIlJrACgJjg

FONE: 371-2999
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Ru� 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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,

• I
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 mensais

o
:r
...í
::I
..,

UI
o

------�
c(

----:l
------ra::

- -

CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO
J_
CONSTRUTORA

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

Imbatível.

'VENHA,
CONFERIR!

CONSTRUTORA
•

pOSSUI

seu próprio
financiamento,
livre de juros.

• 2 DORMITÓRIOS ß
• SACADA ß
• SALÃO DE FESTAS ß
• CHURRASQUEIRAß

.

• PLAYGROUNDß
• AMPLA ÁREA DE LAZERB

Conheça nosso site www.construtorajg.com.br

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

ENTRADA

PRESTAÇÕES
R$ 800,00
R$ 200,00
* REAJUSTE PELOcus SINDUSCON-SC.

INFORMAÇÕES E VENDAS:

* Plantão e vendas no local
Segunda4eira à Sábado
08:00 às 12:00 , 8:00 à 13:00
13:30 às 19:00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• Casa
BARRA -

próximo
Botafogo cl
3 quartos, 2

salas, cozinha,
área de

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

Negociáveis.

:?: .C:.��.��I.�I����� ,CORREIO' DO POV0 ���(:�.�� .��.���: .l.� p� .�.�.�s:�.�.� .����

• Bairro Vila
Nova

próximo ao

Supermercado
Breithaupt -

mobiliada alto
acabamenta.

Aceita-se
Imóveis.

Parecer Comercial
Vende - Administra

� Compra - Aluga
__���. 11!fJ7) I· I

. / . /./.,1'

?nOVef',:j J�Je;u()()1UU}�

VENDAS
• Terreno na Rua Martin Sthal - Vila Nova - 15 x 26m - R$ 38.000,00
• Terreno no Giardini Lenzi, Rua Adão Norowski, com fundamento pronto, (18 x 25m) - R$
15.000,00 - Vila Lenzi.

• Terreno na Rua Albert S. Dumont, lote nO 14 (14 x 28m) - R$ 20.000,00
• Terreno próximo a Tritec na Barra, entrada mais parcelamento
• Lotes próximo a Met. Lombardi - Rio Cerro - E'nt. + parcelamento.
• Terreno de esquina próximo a Rua com 687,25m2 - R$ 55.000,00
• Terreno próximo a Coab no Rau, com asfalto, a partir de R$ 18.000,00
• Terreno no Condomínio Azaléias - Jaraguá Esquerdo - Ent. R$ 5.000,00 mais parcelas de R$
1.000,00 - pela poupança.
• Área de 2.980,00m2 no Jaraguá Esquerdo com local privilegiado para uma residência - R$
65.000,00
• Lotes na Rua João J. Ayros6 - Jaraguá Esquerdo - a partir de R$ 16.000,00
• Lotes na Ilha da Figueira - a parti de R$ 14.000,00
• Área na Ilha da Figueira - cl 3.000m2 - R$ 45.000,00
• Últimas unidades no Residencial Miranda - lotes nO 06/07 - R$ 9.000,00
• Casa em alvenaria na Rua Manoel L. da Silva próximo ao Fórum com 191m2 - 1 suíte, 2 quartos,
2 salas, 2 cozinhas, copa, sala jantar, 2 lavanderia, garagem, churrasqueira - R$ 125.000,00
• Casa em alvenaria na Rua Eugênio Bial, 177, com 3 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem - R$ 30.000,00

<'
• Casa em alvenaria com 156m2 com 4 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, garagem pl 2
carros, - R$ 60.000,00 - negociável
• Casa mista na BR-280 - próximo a entrada do Rodeio, com 130m2 - R$ 19.000,00 - negociávies.
• Casa na Rua José Narloch, Jaraguá Esquerdo cl 9.9,00m2, 1 suíte, 3 quartos, sala, cozinha,
copa, lavanderia, garagem - R$ 55.000,00 - ou entrada e assumir na CEF.

Ca'sa em alvenaria na Rua João Franzner, próximo a Igreja do São Luis, com 160m2, 3 quartos, 2

banheiros, sala, cozinha, copa, garagem, mais um galpão de aproximadamente 80m2 - R$ 75.000,00
- negociáveis.
• Casa na Ilha da Figueira com 140m2 - 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, cozinha, copa, 2 banheiros,
área de serviço, toda murada, jardim - R$ 32.000,00
• Casa rja Ilha da Figueira, Loteamento Georg, lote 96, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,·
área de serviço - R$ 19.000,00 - combinar.

• Bairro
Ilha da

Figueira -

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

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

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

• Casa c]
190m2

defronte ao

Forum cl 1

suíte, 2 quartos,
dep.

empregada, 2

cozinha, 3 salas,
garagem, 2

banheiros,
churrasqueira,

toda murada. R$
130.000,00

• 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$

• Casa na

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

R$ 33.000,00

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(;iii: lmobillária 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 - GUARAMIRIM (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$
46.000,00 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. SÃO GABRIEL - cl 72m2, 3 qtos, cozinha cl armário sob
medida - R$ 30.000,00 + fino
, 09 -JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2 - LOTEAMENTO CAMPO
SAMPIERO - R$ 22.000,00

10 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO cl 500m2 - próx, COLo MARCELINO
GONÇALVES - R$16.000,00
, 11 - JARAGUÁ ESQUERDO - LOT. JUVENTUS - Terreno ri 400m2 - R$ 15.000,00
• 12 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENOS ri 360m2 - próx. CLUBE P.CARÀi - R$
15.000,00

LOCAÇÃO
, 01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Cristiane Monique - suite + 2 dorm. cl garagem - R$
330,00

02 - VILA LALAU - APTO. Próx. Lider Club - 2 dorm. cl garagem - R$ 250,00
03- VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suite + 2 dorm., cl garagem - R$ 330,00
04 - CENTRO - APTO - ED. KARINE -2 dorm. cl garagem - R$ 280,00
05 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 dorm. cl garagem - R$ 350,00
06 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - sujte + 2 dorm. + dep. - R$ 500,00
07 - CENTRO - APTO ED. TRIBESS - 2 dorm., si garagem - R$ 250,00
08 - CENTRO - ED. HASS - 3 dorm. CI garagem i R$ 330,0
09 - CENTENÁRIO - APTO - Fundos Weg II - 1 dorrn. cl garagem - R$ 200,00
10 - CENTRO - APTO - ED. STA. TEREZINHA - 3 dorm., cl garagem - R$ 300,00

11 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl

estacionamento - R$ 800,00
• 12 - CENTRO - CASA MISTA - PRÓX. CILO DESP. - 3 dorm., c/2 garagem
R$ 330,00
, 13 - VILA NOVA - CASA ALV. (NOVA) - suite + 2 dorm., c/2 vagas garagem - R$
600,00
, 14- CENTENÁRIO - CASA MISTA - próx. Zanotti - 3 dorm., cl garagem - R$ 250,00

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

CRIAÇÃO

(0**47) 370-7919

AQUIVOCÊENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

Informativo

I
TERRENO

ITERRENO de 2A00l112 (60x40) sito no bairro Jaraguá Esquerdo
- R$ 30.000.00
TERRENO de esquina com 4.2001112 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch
TERRENO com 1.540m2 - Rua Amazonas - Próx. 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 337,501112 - 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

II
TERRENO Condomínio Azaléias. com 620.00m2 - R$
27.000.00
TERRENO cl 476m2 - Loteamento Ana Paula II - Lote n° 151

\
- R$ 12.500.00

LOTEAMENTOS FINANCIAMENTO
PRÓPRIO ENTRADA + 50 MESES

I
RESIDENCIAL FIRENSE

IOUROVERDE
CIRILO ZANGHELINI
CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIO FECHADO FLAMBOYANT

CASAS

II
CASA DE ALVENARIA com 80",' - Sito a R", Horácio
Pradi - 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 - Tira Martins -

Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000.00
CASA DEALVENARIA com 90m2 - Rua João Franzner-
R$ 25.000.00 •

I
CASA DE ALVENAR IA com 44rn'- O,", Verde - Lote n

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

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

Paula III - R$ 25.000.00

Imobiliário
AIJS

A ÉTICA DO CORRETOR
DE IMÓVEIS

Infelizmente proliferam nos Conselhos
Fiscalizadores de Profissões centenas de processos
praticados pelos profissionais dos mais diversos,
ramos contra a ética profissional. Para coibir a

prática abusiva contra o cidadão, o Cofeci editou a

Resolução 326/92, que aprovou o Código de Ética
Profissional dos Corretores de Imóveis, publicado
no D.O.U em 08.07.92 com a aplicação imediata
em todo o território nacional para os inscritos nos

Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. A

profissão deve ser exercida com zelo, discrição,
lealdade e probidade, tanto com o público como

com os dernais colegas, auxiliando a fiscalização do
exercício e comunicando ao seu órgão de classe as

irregularidades que tiver conhecimento para
apuração da falta.

Além disso, devem apresentar certidões

negativas de protesto, ações cíveis e fiscais, ônus
municipais, estaduais e federais, Justiça do Trabalho,
sabendo que tem um bom negócio na mão, não

esquecendo a opção de venda que pode serexclusiva
ou não.

Não esquecer o corretor que pelo Código do

Consumidor, o mesmo é responsável pela boa

prestação de serviços, pois responde penal e no cível
se der causa a atos contra o cliente, por negligência,
imperícia ou infrações éticas, não receber para a venda
imóvel que não esteja regularizado no Registro de

Imóveis. tais como loteamentos e incorporações, pois
a transação efetuada contra disposição literal de lei é
crime e viola a ética.

Todos os corretores têm a obrigação de conhecer
a legislação que ttata do parcelamento do solo e

edificações, sob a pena de responderem perante
clientes pelo desconhecimento do produto que
oferecem.

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News
Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real
Barão 1- Videolocadora
Barão 11- Videolocadora
Bazar Linete
Comércio Milênio
Delizia de Pane Panificadora
Flash Vídeolocadora
Floricultura Recanto das Flores
Pink Shop Presentes LIda.

HDPapelaria
Holt Distribuidora de Revistas LIda.
Locadora Habeas Corpus
Nada Presentes
Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Panificadora Ri� Branco LIda.

Papelaria A Banquinha
PapelariaCultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Holt Paper
Papelaria Manipel LIda.
Papelaria Pena e Pauta

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2
Posto Mime 5 LIda.
PostoMime7
PostoMime3
PostoMime6

Teeriopan Padaria e Cant. LIda.
Verdureira da Raquel
Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
PostoMilênio
Panificadora Pão e Vinho

Jornal

CORREIOOOPOVO

PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654
At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816

275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), n!! 157

Fone: 371-8009

E-mail: habitat@netuno.com.br

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

VENqAS
CASAS

101 . Alv. cl 142.00m'. NUM TERRENO de 456.00m'. na VilA lAlAU . RS 69.500,00
102 - Alv, cl 270,OOm2 - no Alto - CENTRO - 1 suíte + 3 quartos + 1 bwc. salas jantar! estar
c/lareira, permuta cf apto aqui em Jaraquá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103· Alv. CZERNIEWICZ ·Ierreno cl 428.33· RS 55.000,00
104· Mista- VilA lAlAU . cl 100m'· cl 3 quartos· RS 32.000,00
105· Alv.· SCHROEDER c/108m'. lerreno cl 450m'· RS 12.500,00· OFERTÃO
106· Alv. - GUARAMIRIM - NOVA cl 2 suites - bem localizada - RS 57.000,00
107 -Imóvel Residencial/comercial - Centro - RS 250.000,00 - �egociável
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00
109 - CENTRO· cl piscina . RS 140.000,00 + RS 60.000,00 Financiamento

110· MISTA - c/3 quartos· no loleamento Santo Antonio - RS 10.000,00
111 - Na Rua dos Escoteiros - Chico de Paula - RS 35.000,00
112 - Terreno no alto. c/16.000m2 - casa ç/320m2 - c/2 suites + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1.391.25m2 - RS 38.000,00
114 - Semi-acabada - Curitiba - PR - d 260.87m2 - terreno d 860.00m2 - RS 120.000,00 permuta
por casa aqui em Jaraguá do Sul.
115 - Sobrado Novo - na praia de Itajuba - Frente para o mar - RS 150.000,00
116 - Guaramirim, Terreno d i.440,00m2 - Casa cl 180,QQm2 - RS110.000,00 -Interesse

Apartamento Balneário Camboriú.
117. - Casa mista com 3 Quartos no alto - na R. da Caixa D'Água - Brasão - RS 20.000,00
118 - Alv. - d 1 suíte + 2 Quartos + dep. de empregada - c/268m2 - terreno d 1.202,00m2 -

PRÓXIMO DUAS RODAS

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

• TEMOSAPARTAMENTOS DEALTOPADRÃO NO "ROYALBARG-CONDOMINIUM";NO
•
CENTRO DA CIDADE,COM FINANCIAME;NTOEM80MESES.

201 - CI 3 quartos. l.ot. PIERMANNlVllA lENZI- R$ 22.000,00 + financiamento
202· CI 1 surte + 2 qua rtos na Rua Florianópolis· CENTRO· R$ 65.000.00
203 - JACÓ EMMENDOERFER cl 1 suíte + 2 qua rtos e 2 vagas de garagem
204 - cl 2 Quartos no AMIZADE - AS 12.000,00 - Entrada rnais financiamento
205 - Novos d suite + 1 ou 2 Quartos - Praia de Itaguaçu - São Francisco do Sul
206· RESIDENCIAL BARTEL - Entrada R$ 17.000.00 + linanciamento
207· SALA COMERCIAL - no MARKET PlACE - c/vaga de garagem em 24x RS 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINalDO BARTEl"Próx. Rodoviária cl 1 suíte + 2 quartos
209 - ED. VIRGiNIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + financiamento
210- PiÇARRAS. com 1 suile + 2 quartos, cl elevador - RS 53.000,00
211 - AMIZADE c/3 quartos· quilado· RS 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - c/1. surte + 2 quartos + dep. - RS 75.000,00
213 - BOUTIQUE - CENTRO - RS 65.000,00 - Negociável
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA /'0 Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83.00m'

TERRENOS
301 • RUA VICTOR MEIREllES, MOLHA c/ 600m' - próx. Prei. Municipal- RS 25.000,00
302· Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO. com 2.000m' - Edilieado com casa anliga
303 - Área de 440.000m' em SANTA lUZIA - RS 100.000,00
304· AV. MARECHAL DEODORO cl 1.930.18m'- RS 320.000,00
305 - TERRENO cl 572.80m'. nas proximidades do KOHLBACH - RS 25.000,00
306 - C/ 469.35m', lOTEAMENTO PRIMAVERA - BRASÃO· ESTRADA NOVA - R$ 9,.000.00
307 - TERRENO cl 557.00m' na Julius Vereh - CZERNIEWICZ - RS 22.000.00
308 - PRAINHAIPENHA . de esquina- RS 27.500,00
309 - SGHROEDER cl 1.1 OO.OOm' - R$ 8.500.00
310- Praia de Ilaguaçu - S. FRANCISCO DO SU[ com 726m'- Betra-Mar- RS 60.000,00
311 • CI 520.00m' na rua Leopoldo Mahnke . CENTRO
312 - Comercial Waller MarquardI660m'. cl 22m de Irenie pl astarte - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA. c/5.280.00m' edilieado com um galpão de 450m'.
314 - Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃOAlMA· RS 55.000,00
315· 21errenos c/ 453.60m'. no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada Iate.
316 - ANGELO SCHIOCHET. cont/ REINOlDO RAU cl 550m'- RS 75.000,00/Negociável
317·2 lOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO CI 357.75m'· RS 17.000;00 cada· Negociável
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546.60m' de área - RS 30.000,00
319 - lOTEAM�NTO ENKE, NO RAU c/420m'. NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI- RS 15.000,00

320 - CABO HARRY HADLICH esq. cl Ferdinando Pradi cl�.803.50m'
321 - VERSALHES cl 644,00m'· RS18.000,00
322 - Chácara d 25 margas - d casa + rancho + ribeirões no três Rios do Sul
323 - Lateral da Rua Marina Frutuoso· Centro - RS 40.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,00m'
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599,88m2 - RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. cl NEY FRANCO - área de 625.75m' - RS 65.000,00
327 - Com. 1.092.00m'. de esquina- Chico de Paula - R$ 50.000.00
328 - C/880m2 de área, d 670m2 de área construída na Rua Emílio Stein - CENTRO
329 - C/ t .180.00m2 - na Rua João Planincheck - RS 45.000,00 - Negociável
330 - CI 1.018.17m' - AZALÉIAS - R$ 30.000.00 - Negociável
331· R. MANOEL PÓVOAS FilHO - Jguá Esquerdo, cl 429.00m'- RS 23.000,00
332· JOSÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS - área de 1.133.00m' - RS 60.000,00
333· CHICO DE PAULA/ESQUINA c/480.00m'· lOTEAMENTO CORUPÁ· RS 9.600,00
334· CI 18.000.00m'· na VilA NOVA com vista espetacutar - R$ 25.000,00
335 - CONDOMiNIO MARCATTO - Campo Sampiero 11- cl 915m' - RS 35.000,00
336 - RUA DONA ANTONIA· NOVA BRASiLlA • cl 405,75m' - RS 32.000,00
337 - GARIBAlDI- cl 2.254.78m'- RS 6.500,00
338 - Próximo ao Colégio Julius Karsten - RAU - cl 449,40m' - RS16.000,00
339 - Lotes na Praia Erwino/UbatubalSão Francisco do Sul· d 300,OOm2 - RS 3.500,00

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

401 . APTO. C/I suite + 2 Quartos - no Ediffcio Carvalho - Centro - RS 550,00
402 - APTO. e/2 Quartos semi-mobiliado em CURITlBA-PR . RS 400,00
403· APTO. eIl suue + 2 quartos - no Residencial Ágata - Centro - RS 450,00
404 - CASA DE MADEIRA cl 3 quartos- JARAGUÁ ESQUERDO - RS 230,00
405 - SALA COMERCJAl cl 45m' - RUA PRESo JUCELINO. EDIF. ANA ISABEL - CENTRO
406· APTO. e/2 quartos· no Residencial Áqata- Centro- RS 335,00
407 - APTO. cl 3 quartos - próximo WEG I - RS 280,00
408 - APTO e/3 quartos - SANTA lUZIA - R$ 280.00
409 - CASA AlV. cl 3 qtos - TRÊS RIOS DO NORTE - RS 170,00
410- SALA COMERCIAL na RUA JOINVlllE cl 315m'. com Mezanino e 3 bwe
411 - CASA DE MADEIRA e/2 quartos· telefone e parabólica na Ilha da Figueira· RS 250,00
412 - CASA EMAlVENARIA . e/3 quarios - ANA PAULA - RS 260,00
413 - CASA DE MADEIRA CI 2 quartos - Loteamento Corupá - CHICO DE PAULA - RS180,00
414 - ÇASA DE A�VENARIA· �/2 quartos - ESTRADA NOVA - RS 220,00
415· APTO. eil suite + 2 quartos - mobiliado - CENTRO - RS 800,00
416 - TERRENO cl 600.00m' + quitlnete- Centro- RS 220,00
417 - CASA AlV. e/3 quartos - Próx. Gazela - Centro - RS 500,00
418· APARTAMENTO e/2 quartos - próx. da Faculdade - RS 300,00
419· SALA COMERCIAL cl 300.00m' - Felipe Sehmidl- CENTRO
420 - GAlPÃO/SAlA COMERCIAL c/500.dOm' - te andar -ILHA OA FIGUEIRA - R$ 600.00
421 - SALAS COMERC1AIS d 50m2, 120m2e 150m2. na Rua José Emrhendoe�fer- Próx. Weg I

422 - GALPÃO INDUSTRIAL c/200m' -trnástco- CENTRO - RS 350,00
423 - SALA cl 45m2. em frente a Acijs - RS 200,00
424· SALAS CÔNJUGADAS . CENTRO - cl mobília - Para consultório ou escritório
425 - APTO. c/1 suite + 2 Quartos - no Ed. Bergamo - Rua Reinaldo Rau - RS 400,00
426· APTO cl 1 suile + 2 quartos - ED. ISABEllA - CENTRO - RS 400,00
427 - APTO. e/3 3 quartos. 1 bwe - Ed. Mathedi - na Rua João PIaninscheck - RS 280,00
428· APTO. c/3 quartos· no Ed. San Miguel- Rua Leopoldo Janssen - RS 290,00
430 - APTO no Ed. Hass - cl 3 quartos· RS 350,00

Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
Terreno com 3.600m2

o EDIFíCIO
* 11 Pavimentos
* 02 Elevadores
* 03 Aptos por andar
* 02 Vagas de garagem
*

Garagens para visitantes
* Depósito individual na garagem
* Salão de Festas Social
* Portão e Porteiro Eletrônicos
* Revestimento Externo em Pastilhas
*

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

*

Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

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

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Oxx47-371-8814
CRECI1873·J

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Seu negócio de confiança está de cara nova.
Novo Endereço
Rua Fritz Bartei, 77 - Sala 03 - Bairro Baependi
Rua Padre Aluísio Boeing, 383 - Barra do RioCerro

Fone/Fax: (47) 275-0051
CeI.: (47) 9101-1110

Jaraguá do Sul- SC
e-mail: marimar@netuno.com.br

MARIMAR
I �1 {.l � E. r s

BARRA - Casa em alvenaria com 360,OOm2, 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,OOm2 com dois
pisos sendo piso superior: área ampla e escritório com bwc e têrreo com garagem feita de pedras. Terreno com 2.080m2 todo
murado com pedras. Rua Angelo Rubini próximo a Ciluma. Frente para principal.
ÁGUA 'lERDE . Sobrado em alvenaria com 217,91m' Piso Superior com: cozinha com sacada, sala ampla, 2 quartos sendo um
com sacada, bwc com instalação para hidra.�: 4 quartos, 2 salas amplas, bwc social, área de serviço com dispensa, 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 deserviço.
Terreo: cozinha. sala, SUIte, 2 quartos. bwc social, area de serviço. Terreno com 357m2, Todo murado ecam dois portões de ferro.
Rua Francisco Veqini,

. LOCAÇÃO
BAEPENDI- Otima sala comercial nova com 150m'. com mezanino, bwc, estacionamento, Rua Fritz Bartei, 77 • Sala 01 . Ao lado
CENTER·HOUSE. Sala comercial nova com SOm'. com tiwc e estacionamento. Rua Walter Marquardt. Em frente ao Posto
Cidade.

PROCURAMOS PARA LOCAÇ.ÃO IMEDIATA - TEMOS CLIENTE
• Casa com galpão ou espaço para confecção (que caiba mesa de lalharde 10m)
• Casa comercial com 3 quartos

.. Casa com garagem ampla

PROCURAMOS URGEN:rE UM TERRENO/ÁREA COM APROX. 1 O.OOO,OOM', PLANO. TEMOS CLIENTE.

ESTAMOS CADASTRANDO IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, DISPOMOS DE CLIENTES
INTERESSADOS EM APARTAMENTOS / CASAS E SALAS COMEHCIAIS. LIGUE-NOS

•••••••••••••••••••••••••
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I
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I
I
I
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I
11 - Terreno c/37B,00m2, Lot. do Papp, Rua 6B3, na Barra, área nobre - R$ 15,000,00

2 - Terreno C/60B,00m2 • Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio· R$ 18.000,00
I 3· Terreno C/383,63rn", rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$12.000,00 (negociável)

I 4 - Terrenos Lot.Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99· R$ 2,000,00, entrada e mais 50x de R$ 215,00
5 - Terreno cl 303,80m2 (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99· R$10.000,00 (R$
I 5,000,00 de entrada + saldo em até 6x)

I 6 - Terreno c/51 0,00m2• Residencial Imperador, Bairro São Luís - R$ 15,000,00
7 - Terreno c/26.125,00m2 (50x522,50) - Rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins - R$ 40.000,00 - aceita

I parcelamento

I ��S

I
1· Sitio c/1 OO.OOO,OOrn"localizado no Rio da Luz II, Ribeirão da Prata, edificadocom casa madeira de 90m2,
dois ranchos c/200m2, uma lagoa, bastante água, energia elétrica, próximo Soco Centenáno- R$ 45.000,00.

I 2 - Sítio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho com roda d'água,
localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 3 km - R$18.000,00 - aceita contra

I proposta.

I 1. Casa em alvenaria c/157 ,00m2 mobiliada ema= cl 60,00m2 semi-acabada, terreno c/2.013,28mi,
Ilocalizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n°. Aceita outro imóvel como parte em pagamentos nos Bairros:

I Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova· R$ 130,000,00 . Negociável

I ����OO

I 1 - Apartamento c/75m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egidio Busarello, area nobre,

I
na Barra - R$ 30.000,00

I LOCAÇÃO
I

'

I
SALASCOMERCIAIS

1 - Sala comercial C/34,62m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 200,00

I 2 - Sala comeroal c/100m2, Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra- R$ 300,00

I 3 - Sala comercial c/40,00m2 - Rua Angelo Rubini, 1197 - na Barra - R$ 300,00
4 - Sala comercial C/36,00m2, Rua Angelo Rubini, 972, na Barra· R$ 270,00

I �

I ����OO

I'
1 - Apartamento c/2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, na Barra- R$
280,00

I 2· Apartamento c/3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 . R$ 350,00

I

Barra Sul
Imóveis-

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

TERRENOS

11 - Casa de alvenaria c/2 quartos e demais dependências, Rua Francisco Hruschka, 1420· São Luis - R$ I
1230,002 - Casa dealvenaria c/3 quartos, garagem edemaisdependências, RuaGustavoMarquardt, s/no - R$ 220,00 I
I 3 - Casa mista c/3 quartos, garagem e demais dependências, Rua B, loteamento LindomarMiranda, Jaraguá I
I 99 - R$ 200,00 I4 . Casa de madeira c/3 quartos, garagem pl dois carros e demais dependências - Rua Jair Baumgartei,
I 59 - R$ 300,00 (murada, dois ventiladores de teto, antena parabólica),

-

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

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

barrasul@netuno.com.br

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

Sobrado (semi
acabado) para
residência ou/e
comércio com 240m2

(lote c/400m2). Rua
Dona Antonia/lateral
da João Planincheck.
R$ 57.000,00 -

Aceita imóvel de
menor valer casal
lote.

Casa alvenaria
+ou-180m24

quartos (laje) lote
785m2 escriturado

- próximo a

Lulimar - Vila Rau
- R$ 52.000,00.

Aceita troca .

Casa alvenaria cl
94m2 lote cl 350m2

(13,50 x 26).
Próximo Igreja São
Judas
R$15.000 + 12
anos de R$ 400,00
(mês). Aceita carro

ou lote como

entrada.

Rua José Emmendoerfer, 704
Fone (047) 371-2507

CORREIO DO POVO 370-7919

Vende-se casa mista em

Barra Velha, próximo à Lagoa.
Valor: R$ 12.000,00.

Tratar: 372-1146 ou 373-0947.

Vende-se casa de alvenaria,
156m2• Valor: R$ 35.000,00.

Tratar: 370-8515.

vende-se terreno no Bairro

Jaraguá Esquerdo - Lot.
Constantino Pradi, cl 413m2 -

Corneio: 370-7093.

Moça se oferece para
trabalhar de diarista. Contato:

376-1572, cl Tânia.

Vende-se máquina de costura

Zig-Zag Singer - seminove -

preço a combinar.
Tratar: 371-0712,
após 18 horas.

GALINHA MORTA
Lanchonete e Pastelaria,
com moradia, no centro

de Jaraguá do Sul,
aolado do Banco Itaú.
Tratar no t'elefone:

371-6180, com Valmor.

CRECI 4936

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
VENDE

Fone 371-2357

"ReI'. 150 - CASA ANA

PAULA - Casa em

alvenaria c/140m', 3 qtos,
sala. cozi nha. banheiro.

* ReCOlO
JOÃO PESSOA·

Casa em alvenaria c/63m2•

terreno cl 261m2• 2

quartos. sala. cozinha.
banheiro. R$ 15.000.00

* Ref. III .

Residencial
Dunker

APTOcomI75m',
contendo I suíte,
2 quartos, sala de

estar, sala de

jantar, banheiro
social. sacada, área
de serviço, salão
de festas.
Rua Carlos
Hafermann

Centro
R$ 80.000.00

(negociáveis)

CASAS
• 137 - VILA LENZI - Mista 150m2, 3 quartos, Rua José Theodoro Ribeiro R$ 65.000,00
• 139 - RAU - alvenaria com 72m2, + 2 quitinetes, rua João Cruz e Souza R$ 30.000;00
• 143 - RIO CERRO - Alv. 90m2, 3 quartos, terreno 945m2 R$ 23.000,00
• 147 - FIGUEIRA - Alv. 76m2 - 3 quartos, rua Avelino F. de Borba R$ 17.000,00
• 148 - BARRA - Alv. 115m2 - 1 suíte, 2 quartos, lat. Bertha Weege � R$ 45.000,00

TERRENOS
• 215 - TRÊS RIOS - com 420m2 (15x28), rua Pref. José Bauer · R$ 10.000,00
• 219 - BARRA - com 305m2 (13x23,5) lat. Bertha Weege : R$ 13.000,00
• 224 - AMIZADE - Terreno com 450m2_ Rua Ralf A. Ballock

'

R$ 14.000,00
• 230 - VILA RAU - com 450m2 (15x30) rua Ann_i'l Muller Enke R$ 13.000,00

.

CHACARAS
• 303 - RIO DA LUZ - cl 27.480m2 casa água nascente, lagoa R$ 27.000,00
• 305 - CORUPA - cl 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
• FIGUEI RA - 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 180,00
• FIGUEIRA - 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem R$ 300,00
• RIB. CAVALO - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 150,00
• AGUA VERDE - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem R$ 200,00

* PRECISAMOS ÁREA DE 5.000 A 1 0.000M2 PRÓXIMO AO CENTRO.

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

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

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

financ. Contato pelo telefone 371-9090

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

Jaraguá Esquerdo. R$ 15.500,00. ,

Contato pelo telefone 371-631 O

APARTAM ENTO 501

VENDE-SE

APARTAMENTO COM 306,71m2
• 'SuíteMaster 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 adulta (17m de corn.)

Piscina térmica infantil
Sauna a vapor/seca

• Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque

Circuito interno deN com câmara na
. ,

portaria
• lIuminaçâo de hall social e garagem com

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

• Acabamentos
internos por conta

do cliente.

\

Valor R$ 125.000,00
negociável (forma de pagamento

em até 7 parcelas)

VENDAS:

Oxx47-371-8814
R.EPlTÁClOPESSOA,421-SALA1 03-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

Vende-se uma bicicleta

ergométrica, seminova, por
R$ 140,00. Ligar até quinta
feira. Após esta data ligar

para 372-0438.

Vende-se uma filmadora
JVC, pequena, colorida,

com 2 baterias, uma normal
e uma elétrica, no valor

de R$ 700,00.
Tratar: 370-1591.

Vende-se uma casa

no Loteamento Ouro Verde,
por R$ 6.000,00, mais

prestações.
Tratar: 9997-5240.

Vende-se uma TV 14

polegadas por R$ 250, 00.
Em ótimo estado. Panasonic.

Aceita-se negociação.
Tratar: 370-8656.

\

Precisa-se de uma casa para
alugar, até R$ 150,00.

Com 2 quartos.
Tratar: 371-5081.

Compra-se uma máquina de
costura, reta, overloque e

coberta, paga-se à vista.

Compra-se telefone pronto.
Tratar: 9991-0775.

Vende-se uma casa na

praia, toda de alvenaria,
mede 11 Dm com mais uma

casa pequena atrás, a 250
metros da praia, no valor de

R$ 45.000,00.
Tratar: 370-8655.

Pede-se doação de móveis
usados, fogão, mesa com

cadeiras, para pessoa que
veio de fora.

Tratar: 370-4023.

15.000,00 a 220.000,00
Para a compra ou alienação de

imóveis, caminhões e outros fins,
até 150 meses sem juros,

pequena entrada.
Fone: (Oxx13) 912-4025

Jornal CORREIO DO POVO
TCl I"> Cl (YT-Cl PYI (.' P 11<J 00 Cll'IOC(_) c..t, C..t.CJL-t.t�__,.L .... o --:' ... CL �J CJ..,.L.6..:.J

PABX: (Oxx47) 370-79i9
Comercial: 370-8654
At. Assinante:

.

371-1919

Teleassinatura: 370-0816/
275-0105

'1

I

Casas u

Ref 072'- VIEIRAS - Casa Mista com 1'20m2,
lerreno 16.850m2, na Rua Manoel F.da Cosia
. R$ 35.000

Ref 048 - CENTRO - Casa de Alvenaria com

112m2, terreno de 558m2, na Rua Guilherme
Weege - R$115.000Imóveis

Certeza de BonsNegócios!
,Creci 2066-J

Apartamentos

Ref 016 - AMIZADE - 13.000m2 na Rua Roberto
Ziemann - R$ 150.000

Ref 090 - AMIZADE - 378m2 na Rua Roberto'
Ziemann· R$ 15.000

Ref 074 - NEREU RAMOS - 65.000 m2 na Rua
Luii Sarti, com Bananal- R$180.000

370-7798
9975-1.827

Ref 077 - NOVA BRASILlA - 392m2. na Rua

Ref 113 - VILA NOVA - Apto com 68m2, 2 José Emmendorfer ·.R$ 25.000

quartos no Resid.Jardim das Mercedes, Rua Ref 004 _ RIO CERRO - 1187m2 na Rua
25 de Julho, entrega abril/2000 - R$ 5.500 + 'Pe.Aluisio Boening - R$ 10.500
finane.

Ref 110 - RIO DA Luz - 480m2 próx. à Ceval
- R$ 4.500 + finane.

Ref 087 - CENTRO - Casa Alvenaria com

180m2, terreno 774m2, na Rua Julio T.e. Mello
- R$ 150.000

Rua 25 de Julho 703
Vila Novai

Jaraguá do Sul � SC

Ref 114 - Vila Nova - Terreno de esquina Ref 073 - NEREU RAMOS - Ponto Comercial
com 809m2, com casa madeira 96m2 na Rua próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua
25 Julho-R$ 100.000,00 Luiz Sarti . R$ 40.000

Horne-page:
www.premíerimoveís.corn.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMBIENCE
COZINHAS

• COZ/J'flfAS PLAffEJADAS
• ÁREAs DE seRVIço
• ARMÁRIos PARA CWSET

• Estribos Dobrados· Vigas e Colunas Soldadas
• Telas Soldadas· Arames Recozidos» Kit pere Sapatas

• Espaçadores • Pregos polidos e galvanizados
• Ferros CA 50lCA 60 barras retas com 12 metros .

�DivifCei·
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

?I·. \'\lend'ä :ii��nuteri.ç�2� ..�} ? •.{ ·•·•• i .••.•••.•.•
Rortõ�s>�J�.trônico$, Jfí�.eó portei rQ;:;i
'ralarmes:sêmifio •..e.lnterfênés

"
. . .

-::l

•· .....•.•....::�.·.. w. , ,.__

D Instaladora Hidráulica
-II .1 �L

Disk Conserto - sos 24 horas

9973-5375 / 9975-2426

PIERMANN
Material de construção

� 371 - 2000
Rua Maria Umbelina da Silva, 35 - Vila Lenzi - 89251-430
E-mail: piermann@netuno.com.br

Financiamos sua construçãc em até 60 x

CAIXA

Para manter a água da sua piscina sempre cristalina, não esqueça de medir e ajustar a alcalinidade,
checar o PH, sanitizar a água com cloro granulado e filtrar diariamente.

IMPORTANTE: Efetuar a troca deareia do filtro a cada dois anos, com essas ações você terá sua

píscína sempre cristalina e muito mais econômica.

ÄRÄ';t.:'IQO'N'CI:6;R"t;:tt3b't;"2'75
.. -

. ...- :J::· w ·.·.·,.:t· ,·.·, ·.·.w.·.·. .;;� -....... u· .. ·· .. ·····Wn.·,w.·.·.·.·,.·.·,.w.·.·,w

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA DOS

SEGUINTESPROFISSIONAIS

- ALMOXARIFE

- VENDEDOR DE CONFECÇÃO (EXPERIÊNCIA
- 2° GRAU)

- ESTOFADOR

- CORTADOR TECIDO (PARA ESTOFADOS)
\

- CONTADOR EM GERAL (3° GRAU)
- SERViÇOS GERAIS

W GRAU o CARGA/DESCARGA DA

CAMINHÕES)
- ENGENHEIRO MECÃNICO W GRAU)
- AUXILIAR DE PESSOAL

- ENGENHEIRO QUÍMICO E/OU ALIMENTOS

- VENDEDOR DE IMÓVEIS

- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

(PARA GUARAMIRIM - 2° GRAU)

- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
- MOTORISTA DE VAN

(CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E)

- VENDEDOR DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO
- VENDEDOR DE ELETRODOMÉSTICOS

- REPRESENTANTE COMERCIAL

(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO),
- SOLDADOR W GRAU)

Rua Jorge C'ze r-rrfew í.cz., 1245 - F'orrd.os - ex. Postal 200 - 89.�55-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091

hunlana@hunlana.conl.br 'W'W'W.hunlana.conl.br

I

,

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO
AI

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

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

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

torno garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através

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

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

Inserção do banco de dados de Internet

Descontos especiais na aquisição de Mala Direta

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

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

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-2628
ITAPEMA-SCRINO INDUSTRIAL LTDA.

FORRO DE PVC TEM NOME!

PRODUTOS RINO
I

PORTA SANrONADA • CANAL�TAS • DIVISaRIAS • P�RrIS INDUSTRIAIS • f�CHADURAS

VENDAS: Jaraguá do Sul e Região - Forre: (0**47) 371-8602
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

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

Através do SESI - Jaraguá do Sul, sua empresa e você, dispõe dos

seguintes serviços e produtos:

me) Avaliação Ambiental

��c:(> PPRA

Medicina do Trabalho - PSMSO

m� Audiometria

me) Cursos - CIPA, Primeiros Socorros, Mapa de
Riscos Ambientais

Educação e prevenção para a saúde

Fisioterapia
Odontologia
Farmácia

Jardim de Infância e Pré-Escola

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Atividades Esportivas, Lazer (Escola de Música)

Serviço de Alimentação
Auditório

(
-

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 COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA'

� �w�

S.ê=�,�_ J,araguá �o S�l�é!pr��enta:
INGLÊSADULTO CURSO DE CHOCOLATE CASEIRO

De 20 a 24 de Março
:l' e 5' - 8h às 9h, 16h ;'5 17h, 18h ;'5 19h e 21 h ;,S 22h Horário: 18h às 22h

Sábados - 8h às lOh, lOh às 12h e 14h ÍllSS �I�6:hir��.��.,i�
.

ária/Dependente: R$ 35,00

Comerc.zdependerue: 5 parcelas de R$ 25,QQ 5,00

Usuário: 5 parcelas de R$ 32,50 +

INGLÊS INFANTIL

2' e 4' - 19h ;,S 20h e 20h às 21 h

I TORNEIO DE T

Dente de Leite ( 7 a

(acima de 15 anos)
Dia: 25 de março
Local: Centro de Tre nento de Tênis de

Inscrições: Comer./De dente: R$ 1,50-

II GINCANA 24 HORfSPO SESC
Dias 15 e 16 de abri I, com premiação e

a 30 participantes,
Inscrições abertas: Valor R$

PASSEIO CICLÍSTICO
Dia I de abril. Saída do SESC.
retornando ao SESC para premiação,
Premiação: I bicicleta (aro 24) - cortesia Bike Trilha
I bicicleta (aro 16) - cortesia Pedalando Gostoso

Inscrições abertas - gratuitas'l
.

1.50

r Breithaupt -

, Colesterol. Verificação de

"Jàs···1'91i:10
Palestras: Qualidade de Vida (Aíimemaçäo. Sono, Obesidade)
Palestraute. Carlos Henrique Alves Miranda

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

FIESC
SENAI

.............
ISO 9001
��01'RABAUtOe:
��E�

JARAGUÁ DO SUL

(ff=' Cursos início em março/2000
- Eletricista Instalador Eletroeletrôntco

- As novas normas ISO 9000 para o século XXI

Cursos início em abril/2000

- Modelagem Avançada
- Costura Industrial

- G.M.D. Grupo de Módulos Pré-Determinados

- Análise de Perigos e Ponto Críticos de Controle

I (APPCC)

SENAI - CET Jaragqáfdo Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - RioMolha - CEP 89259.,590 - Fone/Fax: 47-37Q..7722

E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

CURSOS

•••
• Técnico - Vendas e

Representação Comercial

•••
• Auxiliar de Enfermagem

•••
• Serviços Administrativos
com Informática

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

PQOCLAMA8 DE CA8AMENTO
MargotAdélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo
seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL n° 22.636'de 09-03-2000
DENIS HASS E.DENISE FERNANDES BARBOSA

Ele, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Rio Cerro II, nesta cidade, filho de Dino Hass e Beatriz Hass.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliada
e residente na Rua Francisco Hruschka, 135, Ana Paula II, nesta cidade, filha de
Claudio Francisco Barbosa e Rute Fernandes.-

/

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

PrefeituraMunicipal de Massaranduba

Atividades (1999)
tI

li Administração Mário Sasse e Alfredo Vavassori

tI
Departamento Municipal �e Obras e Manutenção

Diretor: Antônio Kasprowicz
, Fo�am construídos, nos meses de janeiro e fevereiro, quatro pontos de ôni-bus.
Reforma do telhado da EscolaMunicipal Nicolau Jensen, na localidade de Patrimônio.
Foi inst�lado aparelho condicionador de ar no gabinete odontológico da Unidade Sanitária (Centro).
Realizada a manutenção da Escola Básica Municipal Ministro Pedro Aleixo (Centro).
Está sendo concluída a ampliação da Escola Alto Luiz Alves.

II

Departamento Municipal de Transportes
. Diretor: Alfeo Luiz Faes

Foiretirada, na localidade de Alto Freymann, uma barreira, que estava dificultando o tráfego de
veículos no local, em conseqüência das recentes enxurradas.

Realizadas obras de conservação, patrolamento, consertos em bueiros e limpeza de valos, nas
rodovias das localidades deMassarandubinha, Alto Freymann, Linha Telegráfica e Campinha, região,
que foi também bastante atingida pela recente enxurrada.

-

Departamento Municipal de Educação
Diretora: .Maria Regia Fadul

Nos dias 16 e 17 de fevereiro, reuniram-se os professores de 1 a a 4" séries da Rede Municipal
de Ensino para discutir questões referentes ao Planejamento Anual e ao projeto de literatura infantil:

"O Mundo da Literatura e a Escola", que será inserido no currículo formal e informal. Esse projeto
justifica-se pela transformação dos alunos em seres humanos autônomos, independentes e

pensadores, capazes de iniciar e pragrnatizar idéias. Tendo como principal objetivo resgatar o

repertório de poesias, lendas, contos, ditos populares, adivinhações, cantigas de roda e histórias

infantis, quea criança aprendeu na família com seus colegas, vizinhança e na escola, oferecendo ao

aluno o máximo de oportunidades de desenvolvimento sócio-afetivo e cognitivo, partindo de sua

realidade.
A supervisora EscolarMárcia Bemdt destaca a importância do resgate da literatura, porque ela

constitui um material muito importante para o conhecimento e a preservação da nossa cultura, e
serve também como recurso metodológico destinado a diagnosticar necessidades e interesses dos

diferentes grupos de crianças, contribuindo para o desenvolvimento da inteligência e de aprendizagens
específicas.

II .EDITAL
ILTON HOFFMANN,TabetiOO Designado da Comarca
deJaraguádoSuI,EstadodeSantaCatarina,na fonnadaLei, etc.
Faz sabera todosquantoesteedital, virem que seacham neste
Tabelionatopara protesto de Títulos contra:

Adernar Krause - Rua Aurora (fundos), 8142, lateral
Nesta;
AlidoUber - R. TifaTerezinha, sin°, Nereu Ramos - Nesta;
ArtServiceServiçosLtda.ME-RuaPedroAvelino Fagundes,
sin°, Vila Lalau - Nesta;
Artemóveis Gielow Ltda. - R. GustavoGurnz, 359, Rio Cerro
II-Nesta;
BelunoMadeiras e Serviços Ltda. - RuaCandido Tomaselli,
327-Nesta;
Dione Ines Demathe - RuaProf. João Januário Ayroso, 560,
NovaBrasília-Nesta;
Edilesio FabianoFiamoncini - Rua JoséNarloch, sinO-Nesta;
Elisabeth da CostaCoelho ou Balduino Coelho - Rua José

Vicente, sin°, - AlC Bar do Coelho - Nesta;
EvanirMulIer- Rua Luis Bortolini, 643

Fundição FundiferLtda. - Rua José Schultzer, 130 - Nesta;
Gert Janssen - Rua Leopoldo Janssen, 62, Cx. Postal169,
Centro - Nesta;
Imelda Pinheiro - R. Equador, 83, Centro - Nesta;
Indústria deMáquinas Kniss Ltda.ME - RodoviaBR- 280,
Km 82 - Nesta;
Jackson de Souza-Rodo SC-410, Km 25, s/na-Nesta;
Jackson Dirceu Tecilla - R. VictorWitkoski, 381 - Nesta;

.
Lanch. Dois Irmãos/Bolduan & Ciá. - Av. Mal. Deodoro,

437-Nesta;

LizmayConf. Acabamento Têxtil Ltda. - RuaWillyGunther,
sin°, Rio Cerro -.Nesta;
NOiteDistribuidora Ltda. - RuaAntonio Carlos Ferreira, 798

-Nesta; ,

NOiteDistribuidora Ltda. - RuaAntonio Carlos Ferreira, 798

-Nesta;
Onivaldo Stahelin-'R. Erich Kaufmann, lote 11

Reginaldo Ribeiro Assis - Rua Joaquim Francisco de Paula,

4850 - Nesta;
SabrinaAparecida Kienen -_Nesta;
Sabrina Aparecida Kienen - Nesta;
SilviaGomes-BR-280, Km 69,5, 130, Água Verde
Tomaselli S.A. - CaixaPostal 74-Schroeder;
Waldemar Rocha - RuaFrederico Bartel, 200 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presente Edital, para que osmesmos compareçam neste

Tabelionato naRua: ArthurMüller, n° 78, no prazo daUi, a
fim de liquidar o seu débito, ou então,dar razãopor que não
o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma
da Lei, etc.

'

Jaraguá do Sul, 15 de Março de 2000.

IIton Hoffmann
TabeliãoDesignado
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Thiago Henrique Fodi

completa 6 anos die 25/3.
Parabéns das pais, Moacir e Tânia
Fodi, das irmãos gêmeos, Guilherme
e Matheus, do ope, Helmuth, e ama,

Ariedir Becker. e temilieres

.......................................... ' -

,"

o garotinho Luces de Souza
comemora dis 28/3

3 aninhas.

Cumprimentos das pais, Volnei e
Lusiene de Souza, e temilisres

Arthur Leopoldo Zils aniversariou

die 14/3. Completou 3 aninhas.

Ele é filho de Zilmar e ârietiene
Zils. Felicidades

A garotinha Sabrina Ganz comple
tou 3 aninhas die 11/3. E é com

todo carinho que pais, irmãos e

amigos desejam os parabéns!

âristb isn Pedrotti completou 9 anos

die 15/3. Todos os [smilisres
desejam muitas alegrias. Parabéns!

1/3 - Andrei de Oliveira da Silva
rn - Eduardo Pinheiro
1/3 - Eduardo Vieira
1/3 - Gabrielle Cristine da Silveira
1/3 - Guilherme Henrique Hanemann
1/3 - Jeferson Bassani
1/3 - Luan Vieira
1/3 - Matheus Guilherme Ern
2/3 - Letícia Emanuelle.Yogel
3/3 -Eduardo Henrique Vegini
3/3 - Luan Mathias
3/3 - Luís Gabriel Ramos
4/3 - Henrique Reinke
4/3 - Letícia Teles de Campos
4/3 - Ricardo Felipe D'Avila Manoel
6/3 - Guilherme Tsubahara Horstmann
6/3 -Johny Werner Engel
6/3 - Julia Helena Wasch

6/3 - William Adolfo de França
8/3 - Evelin Zipf
8/3 - Jaqueline Campregher
8/3 - Sabrina Mariano Ribeiro
8/3 - Vinicius Kirschen
9/3 - Kawanne Paolla Rogalewski
10/3 - Juliana Borchardt

10/3 - Lucas Eduardo Engelmann

A gatinha Irina Z, âorree completa "II anos die
21/3. Ela é filha de Raquel e Silvio João Correa

Júnior. Felicidades

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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FESTERÊ
Uma equipe superdescolada,
liderada pelo universitário
Guilherme Weege, prepara uma
noitada inesquecível no heliporto
da Malwee. Vai rolar muito som e

um espetáculo de h. izes, além de
outras novidades para embalar a

juventude de Jaraguá do Sul e

região. Todos os preparativos
desta superfesta têm cronograma
definido e estão em andamento.
Os colunistas sociais dos

principais jornais do Estado serão
recepcionados na noite de hoje,
pelos promotores, com um chope

. "esperto", e receberão todos os

detalhes da festa.

GAROTA VERÃO
O maior concurso de beleza do
Sul do País, Garota Verão 2000,
promovido pela RBS TV, acontece
hoje em Balneário Camboriú. As
50 candidatas de diversos
balneários e cidades de várias
regiões do Estado esbanjarão
charme e beleza na passarela.

.

Verediana Atanásio, que já foi
Rainha dos Estudantes, é a

representante de Jaraguá do Sul.
A eleita desse ano receberá como
prêmio R$ 15 mil, e as princesas
R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectiva
mente.

TI-Tl-TI
A maior·festa feminina da cidade

já tem data marcada para
acontecer: dia 26 de maio, no
Clube Atlético Baependi. A

promoção da Ação Social deverá
repetir o sucesso de anos

anteriores e lotar o clube. As
mulheres mais inteligentes da
cidade já preparam suas fan
tasias e ensaiam 'as perfor
mances para a noitada, que terá
muito brilho.

BOLSHOl
A filial brasileira da Escola
Bolshol. da Rússia, foi inau
gurada na noite de quarta-feira,
em Joinville. O complexo edu
cacional tem três mil metros

quadrados e deverá ganhar,
ainda, um teatro com 500 lu

gares para apresentar os

espetáculos dos alunos brasi
leiros do Bolshai e da com

panhia russa, que retornará a

Joinville em março de 2001. As
aulas da escola de balé come

çam segunda-feira, no Cen
treventos Cau Hansen.

Celso Luiz Nagel
Edson Junkes

Sábado, 18 de março de 2000

Renaldo Junkes/Angular Foto e Vídeo

omédico-psiquiatraMaurício Bago e a esposa,
Juvana, sempre simpáticos eamigos, aguardam
ansiosos a chegada da cegonha, e jápreperem
fraldas e chocalhospara omês de agosto

A publicitária
Christiane
Hufenüsslere
o empresário
Eduardo
Ferreira
Horn. Ela
assumiuo

cargo que ele

ocupavana
presidência
daAcijs

Edson Junkes

A empresáriaMárcia de Oliveira, destaque na
área infantil com sua Juju Moda Baby,
aniversaria hoje e comemora a data recebendo
o carinho dos familiares e amigos

Calçadão
371-5800

I

Mania de vender barato
.,.lrTIPOS DE CARNES (;ncluindo javali)

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Corupá·
375-1948

Servimos: Almoço - de 31;} a Domingo
Jantar - de 30 a Sábado

Casalde
universitários
Alexandre Jo..sé
da Silva e a

esposa, Patrícia.
Ele aniversaria

segunda-feira e
serámuito

cumprimentado
por familiares e

ámigos

i' Floricultura
Florlsa

if (047) 371-8146
if (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

POSSE
A publicitária Christiane Hu
fenüssler, diretora da CMC -
Central de Marketing e Co
municação -, assumiu, na

noite de quinta-feira, em jantar
festivo no Clube Atlético Bae
pendi, a presidência da Asso
ciação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul. Ela é a primeira
mulher a assumir a presidência
nos 62 anos de existência da
entidade. Christiane tem muitos
projetos para serem implantados
durante sua gestão. As mu

lheres estão orgulhosas e os

empresários muito bem re

presentados. Christiane, su

cesso e que você consiga
colocar Jaraguá do Sul em

posição de destaque no cenário
catarinense e nacional. Vontade
e capacidade você tem de
sobra. Sucesso!

CASTELINHO
O Castelinho da Malwee, que já
abrigou a empresa Moellmann,
e atrai a atenção de turistas há
mais de 20 anos e já está incor

porado à imagem de Blumenau,
foi reinaugurado, com bonita
festa, na noite da última quarta-

. feira. O Castelinho da Malwee
retoma às atividades como sede
do Instituto Blumenau 150 Anos,
e' abrigará exposições e ativi
dades culturais. Alunos de es

colas de Blumenau serão os

primeiros convidados a visitar o
Castelinho, uma das constru

ções mais encantadoras da
cidade.

FORMANDA
A sempre simpática Romi
Schroeder, que empresta seus

conhecimentos junto à em"

presa Urbano Agroindustrial,
colou grau em Administração
pela Ferj. A solenidade de
formatura aconteceu na noite
de ontem, no Clube Atlético

Baependi.

NO SHOPPING
O martre Benedito da Rocha,
especialista em carnes, aves e

peixes, com experiência interna
cional nos melhores restau
rantes de Punta dei Leste

(Uruguai), está agora a serviço
do Restaurante Samuara, na

praça de alimentação do

Shopping Center Breithaupt.
Vale conferir.

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



nvolve político", frisou.
Até no escola o gente foz
oolítico. Tem eleição poro
olretor e discussão sobre

orofessores", lembrou o

outro Diego.

ecos são unônimes em

orlrmor que falto 00 País o

lulturo político. Eles
lonsiderom o atual
orocesso eleitoral como
m mecanismo frágil e
neficiente de escolher os

dirigentes "Os debates
líticos estão restritos o

�rupos eossirn mesmo em

ano eleitoral. Não
há o preocupação
com o politização'
do população
que, por suo vez,

não está
interessodo em

aprender",
reclamou Diego
Petnr Froncine

Ederhordt, 12,
disse que o

imprenso
divulgo muito

político, "mos
os pessoas
não querem
saber".

1919 - 1999

Início às 23 horas. Banda Portal da Cor. Venda de ingressos na Choperia da Praça;
Hobby Vídeo Locadora e O Boticário do Calçadão.

CTGLAÇOJARAGUAENSE
Início ás 23 horas. Baile de formatura com Grupo Fogo de Chão. Ingressos
antecipados R$ 7,00 e no baile R$ 10,00.

CHOPPCLUB

Pista I - Baile com os Nativos
Pista 2 - Max Som
Pista 3 - Boate.

LÍDER CLUB SUNSHINE
Banda Corpus do Rio Grande. Início às 23 horas. Participe e ganhe um convite

surpresa.

19 demarço
VITÓRIA
Pista I - Max Som
Pista 2 - Banda Transarnérica

LÍDER CLUB SUNSHINE
Início 19 horas. Banda Multisorn.

""'"

JARAGUÁ DO SUL
eine J: Stuart Little (I i vre)

Horários: 1411, 151145, 171130 e 2111

eine 2: À espera de um milagre (14 anos)
Horário: 131130, 1711 e 201130

Citie 3: o informante (14 anos).
Horários: 141130, 171145 e 201145

BLUMENAU
C.Ne eine Neumarkt J: Stuart Little (livre)

Horários: 1411, 151145, 171130 e 1911 15 e 2111

CoNe eine Neumarkt 2:-À espera de um milagre (14 anos)
Horários: 131130., 171100, 201130

CoNe eine Neumarkt 3: Beleza americana (18 anos)
Horários: 1411,' 161130, 1911, 211130

CoNe eine Neumarkt 4: A casa da colina (18 anos)
Horários: 141130, 161130 e 181130

Regras da vida (14 anos)
Horários: 2111

C.Ne eine Neumarkt 5: Hurricane - O furacão (14 anos)
Horários: 131130, 1611 15, 191100 e 21 h40

CoN e eine Neumarkt 6: Música do coração (12 anos)
Horários: 1411 15, 16h40, 19h 10 e 21 :35

I

JOINVILLE
eine Mueller I: Stuart Little

Horários: 1411, 15h45, 17h30, 191115 e 2111

eine Mueller 2: Beleza Americana (14 anos)
Horários: 1411 I O, 161140, 19h I O, 21 h30

eine Mueller 3: À espera de um milagre·
Horários: 131145, 17h 15 e 20h45

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aula inaugural marca início.
dos cursos de Direito e

Mestrado em Ciência Jurídica
As aulas dos cursos ensino da ciência jurídico: da graduação

de Graduação em jurídica e a à pós-graduação".
Direito e Mestrado em preocupação da OAB Pasold abordou a

Ciência Jurídica do com a aplicação deste necessidade de

CESJS (Centro de na sociedade. O curso aprimorar a qualidade
Ensino Superior de de Mestrado em dos cursos de forma a

Jaraguá do Sul) foram Ciência Jurídica está dotar alunos e

abertas na última sendo realizado profissionais de

semana, com a aula através do convênio Direito de melhores

inaugural proferida Ferj I Univali. condições no exercício

pelo presidente da' J á o professor de suas profissões.
Comissão de Ensino doutor Cesar Luiz O evento contou com

Jurídico do Conselho Pasold, presidente da a presença do prefeito de

Federal da OAB Comissão de Jaraguá do Sul, Irineu
(Ordem dos Educação Superior do Pasold, dos deputados
Advogados do Brasil), Conselho Estadual de Vicente Caropreso, Ivo
o advogado Adilson Educação de Santa Konell e Bni Voltolini,
Gurgel de Castro, Catarina e reitores, Vice-Reitores,
cuj o tema foi "A coordenador do curso diretores e professores
OAB e a qualidade de Mestrado em de universidades,
nos cursos jurídicos". Ciência Jurídica da empresários e membros

Na oportunidade, o Univali, proferiu a da Ordem dos

advogado procurou aul a inaugural do Advogados do Brasil,
mostrar a importância curso de Direito tendo além do Coral do

da qualidade do como tema "O ensino CESJS.

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE MARÇO DE 2000

Programa. de Educação
Permanente já começou
Os cursos de Informática Básica I, Noções Básicas

de Espanhol, Arte e Cultura no Brasil e Relações
. Humanas, do Programa de Educação Permanente,
iniciaram esta semana no campus do CESJS (Centro
de Ensino,Superior de Jaraguá elo Sul).
A palestra de abertura aconteceu na última

terça-feira, dia 14, com a dermatologistâ dra:
Alessandra Lombardi Pradi Gunther, cujo tema-foi
"Pele e sol".

O objetivo do programa é promover ações que

possibilitem a educaçãopermanente, proporcionando
às pessoas a oportunidade do convívio. social e

aprimoramento do conhecimento.
Permanecem abertas as inscrições para os

seguintes cursos:

'Atividade Física na Terceira Idade;
! - Cerâmica;

Francês;
Informática Básica II;
Meio Ambiente no Novo Milênio;
Noções Básicas de Espanhol;

Maiores informações podem ser obtidas pelo
telefone 371-0983, na Coordenação de Extensão.

Inscrições para os Jogos
Intercursos já estão abertas
O DCE (Diretório

Central dos Estudantes)
do CESJS (Centro de

Ensino Superior de Iara

guá do Sul) já começou a

receber inscrições para os

Jogos Intercursos. O

torneio, que será dis

putado nas modalidades de

Vôlei (masculino e fe

minino), F�tebol Suíço e

Futebol de Areia, tem por

objetivo resgatar o

espírito esportivo e pro
mover a integração entre

os acadêmicos.
As inscrições custam

R$ 1,00 por atleta e

poderão ser feitas no

DCE - final do bloco D.

Maiores informações
podem ser obtidas através
do telefone 371-0983,
ramal241.

Abertura do curso de

Pedagogia emMassaranduba
O CESJS (Centro de Graduação em Pedagogia

Ensino Superior de - Emergencial e

Jaraguá do Sul) promove Temporário - naquele
no dia 20 de março, Município. O evento

s e.gu n d a-fe ir a , às 19 contará com a presença
horas, na Escola Básica de autoridades locais e

Ministro Pedro Aleixo, do CESJS, bem corno da

na Rua da Integração, si comunidade do-cente e

n°, a abertura do curso de discente.
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Polêmicaprecede instalação
de posto emMassaranduba
Massaranduba - A intenção

da Rede Mime de instalar um

posto de distribuição de combus
tíveis na cidade está causando

polêmica na comunidade. A ori

gem da controvérsia foi um pro
jeto de lei do Executivo, reduzin
do de 800 para 250 metros a dis
tância mínima para a instalação
de estabelecimentos do gênero na

cidade. A matéria foi discutida
durante vários dias nas comissões
técnicas da Câmara, mas acabou
sendo retirada pelo prefeitoMário
Sasse, antes da votação, prevista
para segunda-feira.

Sasse decidiu pela retirada do

projeto depois de consultar

alguns vereadores sobre o

assunto. "Estava havendo muita
discussão entre o nosso pessoal",
justificou, explicando que a

retirada do projeto não impede a

empresa Mime ou qualquer outra
de se instalar na cidade. Desde

que seja observada a distância

exigida na lei municipal, que
permanece inalterada. De início,
o Posto Mime seria instalado

próximo ao portal da cidade, mas
a faixa de domínio da BR-280
deixa pouco espaço disponível no
local.

Diante disso, a Deja Imóveis,
de Jaraguá do Sul, que negocia a

compra do terreno para o projeto,
interessou-se por área mais
central. O envio do projeto de lei

à Câmara não tem nada a ver com
. a chegada do empreendimento
dos empresários jaraguaenses,
enfatiza o prefeito, preocupado
com as implicações políticas do

assunto. Além das opiniões
contrárias de alguns vereadores,
as manifestações de empresários
locais do ramo também foram
desfavorávei's.

- A cidade é pequena, com

poucos veículos, não comporta
mais postos - diz Olerídio

Zanotti, proprietário do Posto
Barricão. Ele cita também a

concorrência indireta feita por
distribuidores que entregam óleos

diesel e lubrificante em domicílio.
Fernando Reinke, do Posto

Pingüim, considera a concor

rência de fora inevitável, mas diz
que ainda é cedo para instalar
mais postos na cidade.

Há vários dias, vereadores
discutem qual a posição a ser tQ

mada diante do projeto de lei de
autoria do Executivo, que reduz

de 800 para 250 metros a dis
tância mínima entre os estabe
lecimentos do gênero. A matéria
deu entrada há 30 dias na Câma

ra, enviada pelo prefeito Mário

Sasse, que afirma não haver rela

ção entre o envio do projeto ao

Legislativo e a recente manifes

tação da empresa interessada na

instalação do posto.
(MILTON RAASCH)

Amigo

Juliano Junkes,
Mais de um mês já se passou, mas as lembranças ficaram e a

saudade também, mas quem a gente guarda no coração a gente
nunca esquece. A sua passagem .por aqui foi curta, mas não será

esquecida. Quando colhemos flores de um jardim pegamos as

mais bonitas, Deus também precisa de pessoas boas e bonitas
como você. E se nós tivemos você aqui por tão pouco tempo foi

porque a sua missão aqui já foi cumprida. Sinto sua falta, a

saudade é grande, mas eu sei que onde quer que você esteja
estará iluminando não só a mim, mas a todos que conviveram

com você e que puderam te conhecer, te admirar. Seus pais, seus

irmãos, seus amigos ... enfim. Nunca vou esquecer dos
telefonemas à noite, de toda aquela conversa fiada, das

brincadeiras, de seus olhos verdes que brilhavam no corredor do

Colégio, daquele seu moleton bordô e aquela calça verde. Que
combinação, hein! Sei que de alguma forma você entendeu tudo

que eu escrevi aqui e pode ter certeza você sempre estará

guardado no meu coração. Amigo, um dia a gente se vê, e

enquanto isso não acontece, eu vou ficar aqui para cumprir a

minha missão.
.

À sua família desejo muita força, muita fé, e esperança de que
um dia todos nós nos encontraremos lá em cima.

- Saudades,

Jadna Aline Garcia

Mutirão no JaraguáEsquerdo
constrói casa de moradora

Mulher carente,
em situação de
risco, recebe
auxílio no bairro

outras famílias que precisam mais
do que eu", Ela não tem direito a

aposentadoria porque está há

muitos anos sem contribuir com
a .previdência. Sobrevive do
trabalho de diarista.

A secretaria pretende fazer
esse tipo de parceria para
construir outras casas. "Temos

mais alguns casos delicados,
famílias altamente necessitadas e

em situação de risco, mas

precisamos analisar com a

Secretaria da Família para não

cometer injustiças", pondera
Watzko. Ele diz que o mutirão
torna a construção barata e

desperta o espírito comunitário,
escasso nos dias de hoje.

A maioria dos voluntários que
trabalha na obra não entende de

construção. "Todos se prontifi-
'

cam porque sabem que ela

merece. É trabalhadora e cuidava
da casa velha com muito capri-'
cho", atesta o presidente da As

sociação de Moradores do Jara

guä Esquerdo, Lino Vieira. O muti

rão, que funciona aos sábados,
já ergueu as paredes da residên

cia, que terá quarto, cozinha,
banheiro e área de serviço.

Ivanilde mora no bairro há 30
anos. Herdou o terreno e a casa

do pai. Sozinha, tem apenas um

filho, também carente, que reside
com a família em Três Rios do

Norte, mas dispensa auxílio da

Secretaria da Família. "Tem

Jaraguá doSul- A diarista
Ivanilde Fiamonsini, 61 anos,

morava em casa de madeira,
apodrecida e escorada por
estacas, no Bairro Jaraguá
Esquerdo. Em situação de risco,
recebeu auxílio da Prefeitura e da

associação de moradores e vai

ganhar casa nova. Há três finais
de semana, os vizinhos trabalham
na construção da residência de 34
metros quadrados. A moradora,
alojada na casa dos vizinhos,
considera a nova construção um

palácio. "Essa não vái despencar
em cima da minha cabeça",
comemora.

- Quando entrei na casa dela,
tinha uma imagem de Nossa Se
nhora Aparecida com vela acesa.

Fiquei com medo que a vela quei
masse toda aquela madeirá podre
e alertei-a. Ela me disse: "Secre

tário, é a santa que está segurando
a casa em pé" - conta o titular
da Secretaria de Desenvolvi
mento Econômico,WaldirWatz
ko. A Prefeitura se comprometeu
com 11 planta e o material de

construção e a associação de

moradores responsabi I i zou-se

pela mão-de-obra. Situação: casa antiga estava escorada por estacas para não desabar

(LiSANDREA COSTA)

Divulgação

Edson JunkesieP

Entusiasmo: Ivanilde planeja ajeitar os pertences na casa nova, que tem 34 metros quadrados
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 18 DE MARÇO DE 2000

DCE coleta 1,3 mil quilos
de alimentos para carentes

Trote da Ferj
beneficia
famílias com
cesta básica

Jaraguá do Sul ---'- Estudan
tes da Ferj (Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense) reu

niram alimentos não perecíveis
em campanha realizada na terça
feira. O Pedágio Cidadão, ini
ciativa do DCE (Diretório Central
dos Estudantes), funcionou
como trote, mas englobou todos
os estudantes da instituição,
cerca de 2,5 mil. A coleta será
doada a famílias carentes.

No portão de entrada, o

posto de "pedágio" só liberava
os estudantes depois de contri
buírem com um quilo de ali
mento ou valer equivalente em

dinheiro. "Divulgamos a cam

panha durante dez dias. Todos
os estudantes sabiam que ela

ocorreria", explica a bolsista do

DCE, Francieli Weber. Ela diz

que a idéia do pedágio surgiu
.de informative recebido pelo
diretório com exemplos de
trotes que envolvem sociedade
e acadêmicos, com benefícios

Edson JunkeslCP

Trote: Francieli armazena alimentos recolhidos no pedágio
comunitários.

Com o dinheiro arrecadado,
o DCE comprou óleo e leite. ali
mentos doados em menor quanti
dade. Os produtos serão divi-

didos em cestas de tamanhos

iguais e distribuídos nos bairros
Três Rios do Norte e Jaraguá 84,
e em Pomerode, às vítimas da
enxurrada. (LiSANDREA COSTA)

Divina Providência lança CD�ROM
Jaraguá do Sul- Ainda co

memorando os 80 anos da presen
ça das Irmãs da Divina Providên
cia na educação em Jaraguá do Sul,
o ColégioDi vina Providência lança
o CD-ROM Divina Virtual, onde
constam a História da congre
gação, as obras da Província Cora
ção de Jesus e aHistória doColégio
Divina Providência, com fotos

antigas e atuais.
A Pousada Sete Lagoas e o

Projeto Meio Ambiente recebe
ram espaço especial, do mesmo

modo que as atividades extra

classe. o SOR (Serviço de Orien

tação Religiosa), a Informática e a

Pedagogia de Ensino. Foi incluído
no CD. vídeo de quatro minutos

apresentando o trabalho desenvol
vido e aHistória do colégio. "Outra
novidade é a planta baixa. Com O

clique do mouse é possível ver os
espaços privilegiados do Colégio
Divina Providência", informa
Miguel Ângelo dos Santos, um dos
coordenadores do projeto.

ODivina Virtual foi desenvolvi
do no decorrer de 1999 e está
sendo colocado à disposição de
toda a comunidade. O trabalho é

pioneiro HO sampo da comuni

cação, entre os colégios de Jaraguá
do Sul. A PC Vision assina a

produção do CD-ROM, que está
à vencia na recepção do colégio.

Preços: R$ 6.00 para alunes e

Iami liares e R$ 10.00 para a

comunidade.

�n' CP······························_············· .. :······ .

U'\J@���
Erradicação da aftosa
Santa Catarina realiza até o final de abril a última etapa da

vacinação centra a febre aftosa no Estado. Após 36 anos de

imunização, o maior produtor de carnes suína e de frango no

Brasil pedirá reconhecimento como Área livre sern vacinação.
Santa Catarina e Rio Grande do Sul já dispõem do certificado de
Área livre com vacinação desde maio de 1998. O novo benefício

comprovaria a erradicação da febre aftosa, tornando-se essencial
na abertura de novos mercados para o setor agropecuário.

Fruticultores
Para incentivar a fruticultura em Jaraguá do Sul, a Secretaria da

Agricultura e do Meio Ambiente está colocando à disposição
dos interessados mudas frutíferas com preços 50% abaixo dos
valores do mercado. As encomendas das cerca de 20 espécies
disponíveis podem ser feitas na Divisão de Agropecuária até o

início de abril. A Prefeitura garante assessoramento técnico às

pessoas que se interessarern pela atividade.

Biblioteca equipada
A Secel (Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer) apresenta, na

segunda-feira, a partir das 17 horas, os novos equipamentos e

acervo comprados com verba liberada pelo MEC, no valor de
R$ 50 mil. O recurso garantiu a compra de cerca de quatro mil
novos livros. didáticos e literários, além de novos computadores.

Fim das filas
O INSS prornete que a agência de Jaraguä cio Sul passará pelo
Programa de Melhoria do Atendimento da Previdência Social
ainda neste semestre. As unidades de Blurnenau e Joinville já
receberam o benefício. que torna mais ágeis os serviços e diminui
o tempo de espera. graças a recursos tecnológicos. As mudanças
consistem em adaptação do sistema integrado de banco de dados.

adequação do espaço físico, fácil acesso à informação e

transparência cios serviços.

Trabalho voluntário
A Associação de Moradores do Jaraguá Esquerdo reúne a

comunidade, no clia 22. às 19h30, na Escola Cristina Marcatto.
Além da pauta geral da entidade, os líderes comunitários discutem
a parceria com a Prefeitura para construção da quadra da escola,
iniciada há 9 anos pela APP (Associação de Pais e Professores) e

paralisada por falta de recursos. A Prefeitura comprometeu-se com

a doação de materiais de construção, mas a associação precisa reunir
voluntários que se responsabilizern pela mão-de-obra.

Sem luz
A Celesc pro g raruou para amanhã, das 5h30 às 12h30,

desligamento nos bairros Ilha da Figueira, Vila Lenzi, Jaraguä
Esquerdo, Vila Rau, Czerniewicz, Nereu Ramos, Amizade, Três
Rios do Norte, Francisco de Paulo, Baependi, Vila Lalau e Nova

Brasília. Serão atingidas ainda as ruas Procópio Gomes de

Oliveira, Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas e laterais, e todo o

Município de Corupá. O desligamento se deve à continuidade
das obras de construção da linha de transmissão de Blumenau.

Toda linha de louças sanit:árias'
NascomprasacímadeR$150,QO

rPara1:iJ I"Uriane] Il:ont:E!mporary II"Ti"�IIiJL Loga!ia L Ideal Herwy LCell1:e .

[De "iI!:!c�arraral
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Apeafa amplia venda de produtos naturais
Fotos: Edson Junkes/CP

Qualidade: com a ampliação do horário de atendimento, produtores vão abastecer a loja diariamente

Atividades permitem agregar valores
A Epagri e a Secretaria Muni

cipal de Agricultura e Meio Am
biente dão suporte técnico ao tra

balho da associação, disponi
bilizando extensionistas, enge
nhei'ros agrônomos e veteri ná

rios para acompanhar o trabalho.
"A Prefeitura incentiva que o pro
dutor tenha espaço para vender

direto ao consumidor, evitando
o atravessador, que é quem fica
com a maior fatia do lucro", co
menta o engenheiro agrônomo
Roberto Nagel. Agregar valores
ao produto é a filosofia defendida
também pela Epagri, para pos
sibilitar melhores condições de

vida ao produtor rural.
A família de Gertrudes Pia

nezer plantava arroz. Buscando
novas opções de renda, ela ini
ciou o cultivo do maracujá. "Fiz
um curso da Epagri de extração
de polpa de maracujá e resolvi

arriscar", lembra. Desde então,
o suco concentrado de maracujá
tem sido a maior fonte de renda
da família, que também produz
doce de frutas cultivadas na

própria fazenda e em pro
priedades vizinhas. Os produtos
não têm conservantes e têm a

pureza garantida pela cria

tividade. Para repelir pragas da

plantação de maracujás, Ger
trudes usa apenas urina de gado
dissolvida em água. ';A urina é
rica em uréia, que auxilia no

crescimento das plantas", explica
o veterinário da Epagri, Daniel
Ampessan.

Negócio: Gertrudes trocou a lavoura de arrozpela produção de sucos

Transformar produtos é uma

forma de garantir maior renda à

família. "Acompanhamos os pro
dutores e incentivamos para que
eles façam cursos e procurem
alternativas", esclarece Ampes
san. A Apeara receberá reforço
se o Projeto de Revitalização do

Mercado Público Municipal for
levado adiante. Além de maior

espaço, a produção jaraguaense
ganhará visibilidade. "As pessoas
não sabem que produzimos
alimentos de excelente qualidade
em Jaraguá do Sul", lamenta o

agrônomo Nagel.

Produtores têm

possibilidade de
cornerclolizor o
próprio produto

Jaraguá doSul- A Apeafa
(Associação dos Pequenos Agri-;
cultores Familiäres e Artesanais
de Jaraguá do Sul) amplia o

horário de atendimento da loja
mantida pelos produtores, a partir
da próxima semana. Desconhe
cido da maioria da população, o
comércio funciona na antiga sala

da Polícia Militar, ao lado da

choperia da Praça Ângelo Piazera,
em espaço cedido pela Prefeitura,
onde são oferecidos produtos co
loniais e artesanais direto do pro
dutor. O trunfo da associação, pa
ra atrair consumidores, são os

produtos ecologicamente cor

retos. produzidos sern utilização
de agrotóxicos e com preços
mais baixos que os de mercado.

A loja vai procurar seguir o

horário do comércio, atendendo
de terça a sábado. Apesar da loca
lização central, tem espaço redu

zido, que os produtores preten
dem ampliar este ano. "A loja está
de acordo com a Ii losofia de agre
gação de renda. Torna-se incen
tivo maior para quem produz,
porque evita-se o atravessador",

explica o presidente da Apeafa,
Aleksandros Foscolos. Os con

sumidores comemoram, porque
dispõem de bons preços e produ
tos frescos. "É mais perto, mais
barato e consigo produtos melho
res", garante a consumidora Inês
Hudema de Paula, que descobriu
a associação há apenas um mês.

- Já temos clientela fixa-que
procura principalmente hortaliças
e derivados do leite - informa a

funcionária da associação, Lu
cimara Lazzaris. O estabeleci
mento oferece produtos dos 52 as

sociados da Apeafa, identificados
por rótulo próprio e adequados às

normas da Vigilância Sanitária. Su
cos, legumes, hortaliças, defuma
dos, sorvetes caseiros, mel, quei
jos, nata, leite, strudel, salgados

, congelados, óleos e vinagres aro

matizados, chocolates, bolachas,
pães, cucas e bolos caseiros,
licores, conservas, compotas,
doces, embutidos e produtos
artesanais povoam as prateleiras.

� associação não cobra por

centagem pela venda dos produ
tos, sobrevive das mensalidades

pagas pelos associados. Para as

sociar-se à Apeafa, o produtor não
pode ultrapassar a faixa de 2,8 mil
quilos por mês. "A partir daí, a pro
dução pode ser caracterizada como
indústrial", explica Foscolos.
(LiSANDREA COSTA)

Goiabas de primeiromundo
Terézinha Eyng quase teve

uma, síncope nervosa quando o

marido anunciou que plantaria
goiaba. "Goiaba é uma planta
nativa daqui, pensei qàe isso não

daria celta", recorda. A família
fez cursos, especializou-se e se

tornou a primeira produtora de

goiabas na região, mas de frutas

tipo exportação, não daquelas
encontradas no mato.

A técnica japonesa dá muito
trabalho, porque exige cuidados
especiais. As frutas são selecio
nadas e ensacadas ainda peque.
nas, para: evitar a contaminação
pela mosca da fruta. Com dois

anos, os, pés já começam a

produ�ir. "Abastecemos tactos os
mercados da região no ano,
passado. Dessa vez, nossa meta
é produzir o ano todo", conta
Terezinha. O feito é possível gra-

'

ças ao sistema de poda, que
permite produção constante.

'

Somente goiabas perfeitas
vão para o mercado, em emba-

lagens de um quilo. As d(!ipior
aparência são vendidas como

produto de §egunda'o\1 tomam

se comida para os peixes, .outra
atividade da família, que também
produz massas �aseiras tipo
italiano. "A gente precisa encon
trar alternativa", defende Tere
zinha.

A produtora Terezinha Eyng

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Relatório da PM aponta aumento de
80% na criminalidade emGuaramirim '

Maioriadas
ocorrênciassão
relacionadasao
consumodeálcool

Guaramirim - o índice de

criminalidade aumentou 81 % no

Município durante o último

ano, em relação a 1998. A in

formação consta de relatório

apresentado segunda-feira (17)
pelo comandante do S" Pelotão
da Polícia Militar, tenente

Rogério Vonk, na Câmara de Ve

readores. O Município regis
trou 573 crimes e contraven

ções no ano passado, contra
317 em 1998. Mas na compara
ção com os últimos dois anos,
o índice diminui para 37,4%,
com 417 ocorrências dessa na

tureza em 1997. A atividade

policial aumentou 120% em

Guaramirim, no último ano.

Outra constatação: 70% das

ocorrências estão relacionadas
com o consumo de bebidas
alcoólicas.

Na opinião do tenente Vonk,
o trabalho em colaboração mais
estreita com ti população, atra
vés da Segurança Interativa,
com a instalação das caixas
denúncias e o uso.de mais uma

viatura (agora são dois veícu

los) no patrulhamento 24 ho
ras, melhorou o acesso da co

munidade ao serviço de policia
mento, resultando numa ativi
dade mais intensa da PM no :

Município. Vonk acredita tam

bém que o próprio agravamen
to das questões sociais contri
buiu para a elevação da crimi

nalidade, como se constata, por

exemplo, no aumento dos casos

de furtos em estabelecimentos
comerciais e residências.

O problema do uso de

bebidas alcoólicas é grave entre

a população guaramirense, com
71 % dos casos de crime s e

contravenções, tendo algum
tipo de relação com pessoas

embriagadas. "Um problema
não policial, mas social", define
Vonk, que propõe campanhas
de prevenção e esclarecimento

I

à comunidade. '

As brigas, perturbações ao

sossego alheio, ameaças, le

sões corporais e os casos de

embriaguez estão entre as

situações atendidas mais fre

qüentemente. O índice de

acidentes de trânsito foi um

dos que teve menor cresci

mento, mas, ainda assim, sig
nificativo: 40,25%. Na avalia

ção de Vonk, muitos moto

ristasestão agindo novamente

com displicência no trânsito,
após o primeiro impacto
causado das penalizações im

postas pelo novo Código Bra

sileiro de Trânsito.

À maioria das ocorrências

policiais no Município é regis
trada entre 22 e 23 horas,
caindo bastante após à meia

noite. Também a maior parte
das ocorrências é registrada no

Centro, com 74,6%, e a Rua 28
de Agosto, que é a mais mo

vimentada.
Vonk anunciou para breve O

funcionamento em Guaramirim
do Proerd (Programa Educa
ci anal de Resisência Às Dro

gas), programa educativo que

presta i nformações e ati vidades
de prevenção às drogas para as

crianças.
(MILTON RAASCH)

-,
Edson Junkes/CP

Tenente Vonk: "Um problema não policial, mas social."

Nós, alunes da 13a série 01 de Colégio
Estadual Roland Harold Dornbusch,
parabenizamos pelos seus '313 anos de

um ótimo educandário.

Apoio: Yamoto Com. Assistência
Técnica para Motocicletas Ltda.

é!Iarstrns�
AVISO

O Leilão da VARA TRABALHISTA DE JARAGUÁ DO
-

SUL marcado para o dia 29/FEVEREIRO/00,
suspenso por motivo de paralisação dos Magistrados,
fica transferido para o dia 06/ABRILJOO, às 10:00.

/

O Edital completo, foi publicado neste jornal, dia
22.01.00 - na página de Publicação Legal, fls. 01 à 04.

Jaraguá do Sul, março de 2000

Preso por desobediência

Jaraguá do Sul - O me

cânico Valdir Antônio Stenger,
42 anos, foi detido em fla

grante, na última quarta-feira,
por desobediência a ato judicial.
Procurado há seis meses, os

policiais prepararam uma

emboscada e o encontraram na

casa da esposa, na localidade
do Bairro Ribeirão Cacilda.

.
Valdir não atendeu às outras

intimações que havia recebido
, anteriormente, como agressão
corporal à esposa, maus-tratos

aos fi lhos menores e estelionato,
.

pela Comarca de São Francisco
do Sul.

Embriaguez
Jaraguá do Sul - Detido

pela Polícia Militar, o vigilante
Giancarlo dos Passos está

respondendo ao termo cir
cunstanciado por ter ameaçado
de morte a comerciante Tereza

Leithold, proprietária do Bar

Schulz.

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 210

20·32-37-38·48-58

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 377
l'faixa:

02-14-24·29;46·47
2� faixa:

02·11·18·22�33·43
concurso: 378

1ªfaixa:
07·'08·11·27·36·44

2ªfaixa:
08·12·14·27·36·40

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 671

12-63-65·74·77
concurso: 672

10·49-53·57·62
concurso: 673

12·25-31·48-79

Loteria Federal
(sábado/quarta)

cone. 3439 cone. 3440
1°·33.388 -1°·60.313
2°·44.161 2°-31.711
3°.59.533 3°.29.258
4°· 71.211 4°·20.604
5°.13.322 !j°·40.648

Lotomania
(sábado)

concurso: 24
04·11 ·13·23· 32
42·43·45-46·48
49,50·51·59·66
75·86· 94 ·95

CORREIODOPOVO

Av. Mal .. Deodoro da Fonseca, 961

--
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Goleadas no Estadual
Os seis jogos da segunda rodada do Estadual, realizados na

quarta-feira, surpreenderam as expectativas dos torcedores com

um grande show de bola. No total, foram 23 gols,
aproximadamente quatro por jogo, que animaram o público.
Depois da goleada contra os adversários, Joinville e Tubarão

passaram a liderar o Estadual com seis pontos. A próxima rodada
será a seguinte: Tubarão x Figueirense (hoje, com TV); Avaí x

Joinville; Brusque x Criciúma; Marcílio Dias x Fraiburgo; Atlético
AV x Chapecoense e Kindermann x Lages. Os jogos de hoje e

amanhã serão às 16 horas.

Handebol
A Fundação Municipal de
Esportes já abriu inscrições para
as escolinhas de Handebol. Os
interessados podem se dirigir à
Igreja Evangélica Luterana do
Redentor (próxima ao Salão 25
de Julho), no Bairro Jaraguá 99,
nas terças e quintas, das 8h30 às
II horas e das 14 às 16 horas.
Para maiores informações, falar
comMarcelo Millani Dias, pelo
telefone 9975-4894.

Futsal infantil
A equipe Infantil de Futsal da

Fundação Municipal de
Esportes tem amistosos

marcados contra a Hering, na
.

próxima quarta-feira, às 17

horas, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller, em Jaraguá do

Sul, e no próximo dia 28, às
15 horas, o jogo será em

Blurnenau. A delegação é
chefiada pelo técnico

Augustinho Ferrari.

Tiro Esportivo
O atirador da FME/Jaraguá do Sul Samuel Leandro Lopes está

participando da 4" Copa General Leônidas Pires Gonçalves de Tiro

Esportivo. A copa, iniciada na quarta-feira passada e com previsão
de encerramento amanhã, está sendo realizada nos estandes da Vila

Militar, no Rio de Janeiro. Esta é a primeira etapa do Campeonato
Nacional e é válida para oranking brasileiro da Confederação

Brasileira de Tiro Esportivo. Atualmente, Samuel ocupa a segunda
posição no ranking nacional, na modalidade Carabina Deitada, da

categoria Sênior (Principal).
Rápidas __

* Jaraguä do Sul estará representado, hoje, por seis nadadoras na

S'Travessia Ilha de Porto Belo.
* Sete enxadristas jaraguaenses da FME estarão em Concórdia

para disputar o Campeonato Catarinense de Xadrez, nos dias
17 a 19 deste mês.

Jeep Club,4 ..�
10

* Quero registrar a presença do nosso amigo Moise
no Clube depois de longa data.
* Sábado acontece a 23 Jeep Fest no Município
de Gaspar.
* No sábado passado foi organizado um passeio pelo
amigo Adair, onde diversos jipeiros participaram.
Valeu!
* Também no dia 11, sábado passado, teve Raid

na cidade de Criciúma, com participação de 50

veículos.
* O nosso amigo Leónidas Nora, que esteve de

aniversário no dia 11, patrocinou a caixa de número
1 na reunião.
* Na próxima reunrao o sr. Alexandre
Katcharowski será o responsável pelo bar.
* Domingo será realizado um passeio a Campo
Alegre com familiares, e o retorno será pela Estrada
do Manso. Saída às 9 horas, no Posto Pérola do Vale.

Decepção: mesmo com jogadas ensaiadas, futsal jaraguaense não garante vitória

FMFJBreithaopt/Caraguáperde
jogo amistoso contra aADBlo

.

Tenistajaraguaense disputa no Estadual

Apesordo
derrota, Moneco
diz que o time

jogoubem
Jaraguá do Sul- A equipe

de Futsal FME/Breithaupt/
Caraguá foi derrotada, na última
quinta-feira, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller, durante
amistoso contra o time da Di
visão Especial de Santa Catarina,
ADBlu, de Blumenau, por 5 a 3.

O primeiro gol foi marcado logo
nos primeiros minutos pelo ala

direita (ex-Juvenil) Rafael. O gol
de empate foi de Edesio, pouco
depois dos dez minutos. O

desempate aconteceu aos 15

minutos com um belo gol do pivô
Altair. A torcida estava animada

com o placar, mas perto do final

do primeiro ternpo, o goleiro
Marcelo, da ADBlu, marcou seu

primeiro gol, deixando o time de
Blumenau com um gol à frente
do time da casa, 3x2.

Aos 16 minutos do segundo
tempo, o goleiro marca seu

segundo gol. Logo em seguida,
o ala esquerdo Dedé entrou para
fazer uma jogada ensaiada e

finalizar com bola na rede,
marcando o terceiro gol do time
de Jaraguá do Sul. O técnico
Manoel Dalpasquale (Maneca) diz
que, apesar de ter perdido a

partida, o rime jogou bem.
"Precisamos aproveitar as coisas
boas da derrota e melhorar para
as próximas disputas". O jogo foi

apitado pelos juízes jaraguaenses
Moacir José Dias e Marco
Antônio Pereira.

Hoje acontecerá a segunda
.
partida da equipe jaraguaense

primeiros jogos que aconteceram
em Florianópolis, no início do
mês. Se ganhar o jogo de hoje,
ela receberá mais 120 pontos,
somando 240, e será considerada
a primeira colocada no ranking
estadual. "Tenho certeza que vou

ganhar esta partida porque já
conheço a adversária", garante a

atletajaraguaense. Ela fala quejá
foi convidada para disputar o

CampeonatoMundial, mas ainda
não pôde participar por falta de

patrocínio.
A jogadora adversária diz que

pratica este esporte só para
manter a forma e que o resultado
é apenas uma conseqüência, mas

contra a ADBlu, no Centro Social
Urbano do Bairro Garcia, em

Blumenau, Para a rodada de hoje,
Maneca disse que não haverá

alterações, apenas uma marcação
rnais intensa sobre o goleiro
Marcelo.

Depois destes dois amistosos, ,

a FME/Breithaupt/Caraguá vai

estrear no Campeonato Catari
nense de Futsal Divisão Especial,
no dia 25 de março, contra a .

Agroeste, em Palmitos. O téc
nico disse que a equipe está bem
sintonizada e para o início do

campeonato já poderá contar

com o jogador Alexandre, que
sofreu um choque térmico e teve

parte do rosto paralisado. James
também será liberado pelo
Departamento Médico, ele estava
fazendo tratamento de uma

contusão nas costas.

(FABIANE RIBAS)

também tem confiança no jogo
de hoje. "Eu jogo tênis há 15

anos, a Jania tem menos expe
riência", provoca. O treinador de

Jania, Rodrigo Gonzales, prepara
a atleta durante duas horas

diárias, acompanhando o alon

gamento e o desempenho nos jo
gos.

A partida final deveria acon

tecer em Florianópolis, há duas

semanas, mas foi cancelada
devido ao mau ternpo. Os outros
atletas de Jaraguá do Sul, tanto
na categoria Feminino, quanto na

Masculino, já foram eliminados
do campeonato nas fases an

teriores. (FR).

Jaraguá do Sul- A tenista

jaraguaense Jania Pereira, da

equipe BaependilMalweeMalhas,
vai disputar hoje a final da I a

Etapa Estadual de Tênis, a partir
das 9 horas, no Clube Atlético

Baependi. Jania é a favorita desta

etapa e se derrotar a concorrente

Edania Rosar, de Rio do Sul, será
a primeira tenista da 3" Classe B
feminina a trazer o troféu para a

cidade.
Jania foi a primeira colocada

na final da Copa de Encerramen

to, do ano passado, quando jogou
com a. mesma adversária. Cabeça
de-chave, entrou na frente das
concorrentes e venceu os dois
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Flávio Gomes! Warm Up

McLaren prepara novos

motores para o GP do Brasil
nos perdoaremos", falou Hak
kinen -- que no ano passado
também começou a temporada
abandonando a prova australiana,
mas no final conquistou o título
mundial de pilotos. Seu chefe, Ron
Dennis, garantiu que o desastre de
Melbourne não vai se repetir.
"Temos de pensar positivamente.
As quebras foram experiências
que não vão mais acontecer. No

Brasil, seremos ainda mais fortes

que na Austrália.'"
Na prova de abertura do cam

peonato, a Mcl.aren fez a pole
position com Hakkinen e conse

guiu o segundo lugar no grid com
Coulthard. Os dois lideravam a cor

rida nomomento em que o primei
ro motor estourou, de David. O

de Mika abriu o "bico" pouco

depois. "Não adianta termos

carros rápidos que não terminam

as corridas", disse Haug,
assumindo a responsabilidade da

Mercedes. (WUMC)

Depois do fiasco na prova de

abertura do Mundial de Fórmula

1, em Melbourne, a McLaren

decidiu mexer nos motores que
serão usados pela equipe no GP
do Brasil, dia 26. Mika Hakkinen
e David Coulthard abandonaram
a corrida da Austrália com pro
blemas no sistema de válvulas

pneumáticas dos motores Merce
des-Benz. Em 19 voltas, os dois

já tinham deixado a prova. Nos
treinos de sábado, ambos enfren
taram defeitos semelhantes.

Norbert Haug, diretor-espor
tivo da fábrica alemã, revelou que
foram levados dez motores para
Melbourne, todos com a mesma

especificação. "Temos mais dez

para Interlagos, mas como eles
ainda não foram enviados para o

Brasil, vamos mexer em algumas
coisas. Serão diferentes dos que
usamos na Austrália", disse o

dirigente.
"Se quebrarmos de novo, não

Estratégia: Barrichello vai para o pit stop pela segunda vez e perde a liderança da corrida

"Gigantes" da Fórmula 1

abrem batalha verbal
"Rubinho foi
sacrificado
comoum

cordeiro"

de que foi a estratégia correta,
acho que ele está sendo subes
timadõ. As razões foram outras."

Dennis estava louco da vida

porque Schumacher, depois da

prova, lamentou o abandono duplo
da McLaren. "Foi uma pena eles

quebrarem, porque eu queria der
rotá-los na pista, para mostrar co
mo estamos fortes", disse o äle
mão, vencedor do GP australiano,

Após tomar conhecimento da

entrevista de Dennis ao "The Guar

dian", Ross Brawn, diretor-técnico
da Ferrari, devolveu no mesmo

tom. "O cérebro dele parou de fun
cionar na hora em que seus dois
carros quebraram", falou o estra

tegista do time vermelho. "Ele

obviamente não entendeu nossa

estratégia. O passado mostra que
nisso somos melhores que eles.
Barrichello estava correndo contra

Frentzen, não contra a McLaren."

Rubens ficou 32 voltas atrás
de Heinz-Harald Frentzen, da Jor
dan, sem conseguir a ultrapas-

sagem. A Ferrari decidiu então que
sua primeira parada seria rápida,
para devolvê-lo à pista à frente do

alemão com o carro bem leve. As

sim, aumentaria o ritmo em algu
mas voltas abrindo o bastante para
que, no segundo pit stop, ele pu
desse retomar à frente do piloto

.

da Jordan. No fun, nada disso seria

preciso porque Frentzen quebrou.
Barrichello, já no domingo,

elogiava a tática de Brawn. "Ele é
um maestro. Sua estratégia foi
brilhante", disse o brasileiro, que
quando parou pela segunda vez ti
nha acabado de assumir a liderança
da corrida. "Devo grande parte do
meu segundo lugar a ele." Mesmo
se fizesse apenas uma parada,
Rubens dificilmente venceria a cor

rida, porque Schumacher estava

bem à.sua frente e seu ritmo depois
de um eventual pit stop único seria
semelhante ao do alemão, com os

dois carros pesando mais ou

menos a mesma coisa. (WARM UP

MOTORSPORTCOVERAGE)

CURTAS, __

* A estréia de Jenson Button na F-I pelaWilliams, domingo, não
passou em branco. O inglês recebeu rasgados elogios de Jackie

Stewart, atual figura decorativa da Jaguar. "É muito talentoso. Será

um dos grandes pilotos da categoria em pouco tempo, assim que

ganhar experiência."
* Button abandonou a prova da Austrália no final, quando

ocupava a sexta colocação, depois de ter largado em 2JO. Quem
também não conteve o entusiasmo pelo piloto foi Gerhard Berger,
diretor da BMW. "Até o final do ano ele vai estar andando no

ritmo do Ralf Schumacher", aposta o austríaco.
* Já começaram a chegar a Interlagos os equipamentos da FOA

TV, que gera as imagens das corridas em todo o mundo. Sábado

começam a chegar os carros. No total, serão seis aviões com 600

toneladas de equipamentos, que vêm direto da Austrália. Sábado será

feita uma simulação de GP pelos organizadores.
* O GP do Brasil será disputado no dia 26. Os ingressos estão

praticamente esgotados e já estão sendo vendidos nas bilheterias

do autódromo, para os setores G (R$ 165,00) e R (R$ 360,00). O
recapeamento da pista já foi concluído, mas a nova área do

paddock, ainda não.
* Ao contrário.de Barrichello e Zonta, que já estão no Brasil, Pedro

Paulo Diniz só chega ao País amanhã de manhã. Depois segue para
sua fazenda no interior de São Paulo. Ele foi convidado pela Globo

para assistir à luta de-Acelino Popó Freitas no sábado à noite, em São

Paulo, mas não confirmou se vai.

Melbourne -- Começou cedo
a batalha verbal entre McLaren e

Ferrari. Ron Dennis, o chefão da

equil?e inglesa, deu declarações
nesta semana ao Jornal "The
Guardian" criticando abertamente

o time italiano. Segundo ele, a

Ferrari obrigouRubens Barrichello
a fazer um segundo pit stop no GP
da Austrália para deixar Michael
Schumacher vencer.

"Rubens foi sacrificado como

um cordeiro no momento exato

em que lhe informaram que faria

duas paradas", falou Dennis. "Se
eles são tão fortes quanto dizem,
por que destruíram sua corrida?

Não há nenhuma explicação
matemática para o que fizeram. Se

estão tentando convencer Rubens
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