
estofados e colchões

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
* U �sonog a
* Radiologia ral e

Pediátrico
* Tomografia

Comp dorizada
* Angiografia
* Mamografia
* C kmup Vip
Centro de lmeaem 1

(Junto ao Hospital Jaraguá)
Fone: (047) 371=9653

Centro de Imagem 2
...----------.--�-----

R. João Picam, 216 •

esquina cl Reinaldo Rau
(antígo consultório Dr. João Biran)
Fone: (047) 371�8776
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Cryovac compraaMenegottiEmbalagem
e promete aumentar a produção em 50%

Fotos: Edson JunkeslCP

o deputado estadual Ivo Portaria: Comarca intensifica fiscalizaçiio da venda de bebidaspara adolescentes. Página 17

Konell (PMDB) classificou de
absurda a informação de que
o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) deve cassar seuman
dato parlamentar e decretá-lo
inelegível nas eleiçõesmuni
cipais deste ano. Página 4

A Cryovac, empresa do

Grupo SealedAirCorporation,
comprou áMenegottiEmbala
gem, fabricante de embalagens
de proteção de produtos e

bandejas de polietileno expan
dido. O valor da transação,

-,

concluída no [mal de fevereiro,
não foi divulgado.
A empresapretende instalar,

até o final deste semestre, uma
fábrica de absorventes para
bandejas e aumentar a produ
ção de bandejas em 50% até

o final do ano. Página 5

,

Konell nega

inelegibilidade

DuasRodas
Industrial
SOWÇOES INTEUGENTES PARA
INDÚSTRIAS DE AUMENTOS

Projeto rejeita Conselho define Assaltante fere
.

metas turísticas duas mulheresmeio passe para
estudantes locais em Massaranduba em Guaramirim
Página15 Página16 Página 18
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Escolinha de Atletismo

Novo técnico de Atletismo,
Gérson José dos Santos, preten
de priorizarescolinhas e desco-.\

brir nqvos talentos em Jaraguá
do Sul, ampliando o número de
40 participantes inscritos no

programa. Página 19
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Agonia e êxtase
A novela da inelegibilidade do deputado estadual Ivo Konell,

que aparece a cada dois, coincidindo com as eleições, voltou à
tona. Desta vez, um jomal estadual informou que oministro do
Tribunal SuperiorEleitoral,Nelson Jobim, comunicou ao prefeito
de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, e ao deputado federal
Renato Vianna, dois líderes peemedebistas de Santa Catarina,
que o parlamentar teria o mandato cassado e estaria inelegível.
Como das outras vezes, a notícia gerou comemorações e

protestos.
Líder nas pesquisas de intenção

de votos à sucessão do prefeito Irineu
Pasold, Konell é omaior adversário
político da atual administração,
condição suficiente e necessária para
que as legendas contrárias inten

sifiquem o bombardeio ao deputado.
Irritado com a repercussão da notícia,
Konell tratou de minimizar a nova

crise, garantindo que a informação
não passa de manobras para tentar
afastá-lo do processo eleitoral, Até

porque, nenhum tribunal tem o poder
de cassar mandato parlamentar,
somente a casa legíslativa onde
exerce a atividade.

O caso está completando quase uma década, desde quando
a Câmara'de Vereadores de Iarag�á do Sul rejeitou as contas de
1991 daPrefeitura, sob a administração de Konell. A votação
poderia não trazer tantos prejuízos ao deputado se não fosse a

aprovação do decreto legislativo que incluiu o termo não

saneáveis ao parecer do Tribunal de Contas do Estado, que
recomendou a rejeição das contas. Konell recorreu à Iustiça para
tentar anular a sessão, garantindo que as restrições apontadas
pelo TCE eram sanáveis.

'

Outras ações judiciais pesam contra KonelI. Em setembro de
1997, o juiz Stephan Klaus Radloffcassou os direitos politicos
do deputado por cinco anos. A sentença foi baseada na

desapropriação considerada irregular, feitapelo então prefeito
Ivo KonelI. Existe ainda a acusação de pagar fiança com dinheiro

público. Segundo o deputado, a desapropriação foi totalmente
regular, e oMunicípio pagou valor inferior ao demercado. Sobre
o pagamento de fiançacomdinheiro público, diz: "Quem foi preso
foi o prefeito, e não o cidadão".

Longe de querer ser advogado do deputado, até porque não
é nenhum santo, não há como não deixar de enxergar a essência
das manobras para deixá-lo inelegível. Ninguém duvida da

motivação politica, aindamais quando se lidera as pesquisas de
intenção de votos à corrida sucessória. O vereador em
Guaramirim Ivaldo Kuczkowski, do PPB, definiu as articulações
como amaior injustiça que a Câmarà de Jaraguá do Sul pôde
cometer contra um político local. "Esse mesmo Legislative

I aprovou coisas do arco-da-velha", disparou.
Atônita, a população assiste a tudo sem conseguirdistinguir o

ilegal do ilegítimo. Sabe que as votações na câmara são politicas
e que os nobres parlamentares são movidos por instintos e

dominados por poderes menores ou adversos, abrindo
precedente para se duvidar das verdadeiras intenções do voto.
Por fim, apela para que os políticos façam as pazes com o bom
senso e comecem a trabalhar em favor do Município e que
apresentem explicações convincentes de todas as maracutaias

que envolve a classe.

Jaraguá do Sul não tem diversão??

Quem realmente entende e

sabe Cl que é diversão pode res

ponder a essa pergunta. Um

amigo uma vez disse: a galinha
quando bota o ovo, canta. Será
esta a melhor maneira de fazer
com que as pessoas esqueçam
o egoísmo e a falta de humilda

de, admitindo que existem luga-
,

res e até pessoas melhores do

que ela?

Nós temos a Notre, a casa

dos grandes eventos, que existe'
porque quem a criou, lutou, tra
balhou e sonhou com unia casa

noturna, onde pudesse realiiar

grandes shows. Uma casa, onde
a juventude jaraguaense pudes
se se divertir, encontrar um pou
co mais de cultura, tudo na me

dida certa, uma diversão sau

dável.
Temos o Chopp & Club, com

várias pistas de dança tocando
.

todos os ritmos e reunindo·todos
os finais de semana unp juve-

.

ntude fiel. Temos cimena, shop
ping, o Parque Malwee,
Smurf's, shows na praça, o Vip
Choperia e tantos outros apro
priados a diversão,

* Cláudia Regina Hreczuck

Com trabalho e força de

vontade se consegue tudo.

Agora, com palavras rachadas
e mentirosas, fica um pouco
difícil, porque em Jaraguá do Sul
tem diversão e somente quem

freqüenta e observa o clima

agradável desses lugmies sabe

que falo a verdade. Porque
existem aquelas pessoas que,
além de não f�eqüentarem,
inventam histórias para entrar na
mídia ou até observam tudo de

longe e fazem de conta que não

estão preocupadas com a

situação.
A população de Jaraguá do

Suljá assistiu a shows nacionais
tais como, Cidade Negra, Fer
nanda Abreu, Paralamas do

Sucesso, Os Nativos, Garotos de
Ouro -e, mais recente, Os

Engenheiros do Hawaii, além de

shows culturais e locais e peças
de teatro. As bandas daqui se

apresentam na choperia da

praça e, hoje, tem Art Popular.
O sucesso desses lugares

trazem a Jaraguá do Sul não só

diversão e cultura. Vale lembrar

que o dinheiro que entra e sai

das danceterias, boates, bar
vem do próprioMunicípio. Se
fornecedores também são daqu
assim como tudo que é cons

mido, e o dinheiro que sai dess

lugares .é gasto aqui. Tudo iss
contribui para que a cidad
mantenha o índice de qualidad
de vida, porque Jaraguá do S

tem qualidade e diversão.

Indignação, foi apenas iss

que me fez escrever esta cart

depois que observei cartaz
dizendo: "Queremos diversão'
Acredito ainda qJ1e isso não fe

som�nte a mim, que sou fr

qüentadora demuitos ambient
agradáveis e divertidos, mas
muitos jovens, que sabem com

se divertir. Portanto, acredit
que quem criou a campanha
retorno de uma casa notum

esqueceu-se de olhar em volt

sendo pretensiosa e mentiros

porque Jaraguá do Sul te

muita diversão e, quem ac

que não, está mal informado o

não sabe usar a criatividade

imaginação.

* Secretária

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem cont

/10 máximo 30 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito

sintetizar o texto efa:er as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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E- "Thdoo que se escreve pode
acontecer." (Vereador em Guara

mirim Ivaldo Kuczkowski - PPB
referindo-se aos boatos sobre candi
daturas no Município)

"Infelizmente, alguns prefeitos
ainda não enxergam a força da

federação e o poder dela nas

negociações junto ao governo."
(Presidente da Fecarn - Federação

atarinense Associações de Municípios -;-, prefeito de

uaramirim, Antonio Carlos Zimmermann - PMDB -, lamentando
desinteresse da maioria dos prefeitos em relação à entidade)

Todomundo fala em cidadania, mas não se dá conta que
xistemmilhões sem carteira assinada. Hoje, a cidadania e

tá restrita ao discurso" (Empresário Antônio Ermírio de Morais I

riticando o aumento da economia informal no País)

ormais quedigam o contrário,nãoserei candidato a verea
oro Vou apoiar uma possível candidatura do PL,.mas não
ou me candidatar a nada." (Coordenador do Sesi deJaraguã do

ui, Leônidas Nora, reforçando declarações anteriores, para desgosto
o presidente da legenda Heins Raeder)

·

Acontece na Câmara
tntormetivo Semanal da Câmara Municipal de Jaragllá do Sul

I
� r'-'

I

\
�, N. a sessão do dia 27/03/2000 foram aprovados pelos vereadores as seguintes
u indicações e proj etos :
I Lorita Zanotti Karsten, dotar de mais lixeiras a ciclovia;denominar as ruas

1.001 e 1.003 paraOtto Schimidt eJorge Kohler.
Pedro Garcia, solicita campanha de desratização no município. Do Executivo,
alteração do dispositivo da lei que autoriza aumento de 200 para 350 UPM o

repasse ao Corpo de Bombeiros; autoriza permuta com imóvel de Sérgio e Serlei
Groli.
Maria ElisabethMattedi,denominaarua 928, paraRodolfoWischralNeto;
João Prim, denominaa rua 695, paraAlcebíadesAbelardo Verbinen.
AdernarBrazWinter, denomina a rua 1.30 para ArturAldrovandi.

, Alcides Pavanello, denomina a rua 999, para Alvim Buttendorff.

PALAVRALIVRE
Lorita Zanotti Karsten citou sua presença no Congresso Nacional de
Desenvolvimento Municipal (Governar 2000), juntamente com as colegas Niura
dos Santos eMaria E. Mattedi.
Pedro Garcia solicitou envio de oficio ao deputado federal Vicente Caropreso
para que se empenhe em favor de pequenas e microempresas contra a Taxa
Ambiental e ao diretor do Samae para que demonstre a origem dos recursos

aplicados do empréstimo feito junto à Caixa EconômicaFederal.
Maria Elizabet Mattedi sugeriu que sejam convidados a comparecer na Câmara
o cartorário Osnildo Bartel para falar sobre loteamentos irregulares, convidando
também os secretáriosWaldirWatzko.e Clarice Coral.
Lio Tironi informou da dificuldade da duplicação da BR-280,pevido a impasses
na jurisdição sobre a rodovia.
Niura dos Santos citou a' criação do Grupo de Apoio e Prevenção à Aids e

aprovação do projeto de desconto de 20% para alunos do CEA e Ferj, e de 50%
para os alunos da 5° a 8° séries das escolas públicas. O vereador Carione Merss
pavanello solicitou ao prefeito IrineuPasolduma Amvali mais atuante em função
dos altos.salários de seus funcionários.
GilrnarMenel falou do levantamento feito sobre os preços dos combustíveis nos
municípios vizinhos, comprovando estar Jaraguá do Sul com preçosmuito altos e

que será impetrada ação popular contra a Telesc na questão das contas telefônicas
commandado de segurançapara não suspensão das linhas.
Afonso Piazera Neto, prefeito em-exercício, agradeceu o prestigiamento de sua

posse e falou sobre o trabalho que vem desenvolvendo naprefeitura. .

Moacir Bertoldi disse serl a' duplicação da BR-280 um compromisso de
campanha do PFL.
Adernar Possarnài disse que a Câmara terá em breve destaque na página da
prefeitura Internet. Todos os vereadores agradeceram e parabenizaram a presença
dos alunos da 5' fase do curso de administração da Ferj.

CÂMARA DE VEREADORES
DE JARAGUÁ DO SUL

uma chapa bastante represen
tativa, tendo a participação de pre
feitos das di versas Microrre

giões do Estado e de várias siglas
partidárias. Ele tamb,ém definiu

Toazza, como sendo preparada
para o desempenho da função,
informado sobre as questões do
rnunicipalismo.

Zimmermann também desta
cou o êxito da Feira de Integração
dos Municípios, evento organiza
do pela Fecarn, que no ano pas
sado reuniu representações de 103

municípios na Capital do Estado,
atraindo público estimado em 35
mil pessoas. A segunda edição da

feira já está confirmada para o

período de 31 de junho a 4 de maio

deste ano. (MILTON RAASCH)

Zimmermannencerraosegundo
mandato na direção da Fecam .

Prefeito de
Quilombo
vai substitui-lo
na federação

CI investiga se hospital teve cheques ou títulos protestados

Segundo ele, a Comissão Paritária
instituída no ano passado, com a

finalidade de criar um canal mais
eficiente de negociação entre o

Governo do Estado e os mu

nicípios, confirma isso.

Segundo ele, a atuação da

Fecam também teria crescido
fera do Estado, através dos rno

vimentos nacionais em defesa das

reivindicações dos municípios.
Em maio do ano passado, por
exemplo, a Fecam conseguiu mo

bilizar 718 representantes cata

rinenses durante a Segunda
Marcha à Brasília, entre prefeitos
e outras lideranças.

. Ele acredita que o processo
sucessório na Federação foi bem
conduzido, com a elaboração de

Marchiori e Alceu Xenofontes

Lenzi, contratados pelo Legis
lativo.

As solicitações de documen
tos foram encaminhadas no final
da semana passada, às agências
do Besc (Banco do Estado de
Santa Catarina), Banco do Brasil
e Cartório de Títulos e Protestos.
O próprio Aguiar executou a ta

refa, providenciando, inclusive,
para que todos os pedidos fossem
devidamente protocolados junto
àquelas instituições. No que refe
re aos cheques, a Comissão pede
informações detalhadas, com es

pecificações das datas de emis-

são, números de séries e valores

emitidos.

Aguiar não informou .as ra

zões do aprofundamento das in-
.

vestigações, explicando apenas,

que o procedimento é necessário

para reunir provas,e atende orien

ração dos advogados. Ele disse

que a CI também deverá convo

car pessoas para a tomada depoi
mentos, mas não revelou nomes

ou funções. Diante disso, o prazo I

de funcionamento da CI teve que
ser ampliado em mais 45 dias,
após o qual, o relator Sandro
Adriano Antonius (PPB), emitirá
"o parecer final da comissão. (MR)

Guaramirim/Florianópolis
- O prefeito de Guararnirirn,
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB), está concluindo o

segundo mandato na presidência
da Fecam (Federação Catarinense
de Associações de Municípios).
Ele será substituído pelo prefeito
Julcemar Francisco Toazza

(PPB), de Quilombo (Região do

Meio-Oeste) no cargo. A Fecam

elegeu quinta-feira (30) a nova

diretoria, durante Assembléia
Geral Ordinária, realizada na sede
da federação, em Florianópolis.
Zimmermann cumpriu dois

mandatos consecutivos na

direção da entidade, em 1998 Substituição: Zimmermann deixa presidência para se tornar vice
e 1999.

. A eleição da nova direto
ria' foi por consenso, através
de chapa única, confirmando
o nome do prefeito de

Quilombo na presidência,
conforme já estava previsto.
Na prática, houve apenas a

alternância na liderança da

federação, com Toazza, dei
xando a vice-presidência e

assumindo o comando, e

Zimmermann, que será man

tido na diretoria, assumindo
como vice-presidente.

Na opinião de Zimmer

mann, um aspecto que mar

cou a gestão foi o fortale
cimento da Fecam como

entidade representativa dos
interesses dos municípios.

Guaramirim - A Co
missão de Inquérito instalada

para realizar averiguações
adrninistrativas no Hospital
Santo Antônio, aprofundou
as investigações durante a

semana, para apurar se a

instituição emitiu cheques
sern provisão suficiente de

I '

fundos ou teve títulos pro-
testados em cartório. As

providências foram determi
nadas pelo presidente da CI,
vereador Altair Aguiar (PPB),
com o objetivo de reunir do
cumentos solicitados pelos
advogados Antônio Carlos
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Hertel desdenha especulação
em torno de possíveis alianças Responsabilidade fiscal, sistema próprio de previdência nos

municípois, TlP (Taxa de Iluminação Pública) e reforma
tributária são os assuntos que serão discutidos no 3° Encontro
Nacional de Municípios, que acontece nos próximos dias 11,

12 e 13, em Brasília.
Na última reuniãoda Arnvali (Associação dos Municípios do

Vale do Itapocu) os prefeitos debateram os temas e

deliberaram .sobre a posição da entidade. Os prefeitos da

região devem participar do encontro.

A regulamentação da TlP é uma das reivindicações da '

Confederação Nacional das Associações de Municípios feitas ao

governo federal.

Arquivo/CP: Edson Junkes

. Ex-prefeito disse
que boatos são
característicos
em ano eleitoral

Schroeder - o ex-prefeito
Hilrnar Hertel, candidato oficial

_

do PFL a prefeito, desdenhou as

especulações em torno' das
. possíveis alianças, que dão como
certo o isolamento do partido e a

dificuldade em coligar-se, dadas
as posições do candidato. As in

formações começaram a pipocar
logo depois da convenção do

PFL, quando Hertel venceu o

atual pr�feito Gregório Tietz por
uma diferença de apenas seis vo

tos: Lideranças regionais apostam
que Tietz deixe o PFL e apoie o

atual vice-prefeito, Osvaldo Jurk
(PMDB). Tietz não quis comen
tar o assunto, prometendo se

pronunciar após as férias.
Hertel disse que são boatos

característicos em ano eleitoral.
Ele garantiu que o PF� continua

negociando com outros partidos,
sern que haja nenhuma resistên
cia. "Arrisco a dizer que o PFL

já tem pelo menos um parceiro.
Estou negociando com lideranças
de outros partidos. Até que me

provem o contrário, confio nas

declarações delas", rebateu,
acrescentando que não acredi ta
em "jogo duplo", dos líderes polí
ticos.

Sobre as recentes declarações
de Tietz, Hertel disse apenas que
o processo de escolha do candi
dato foi democrático. "Se o can-

,
,

Mais
Além da TlP, a confederação

propôs ao governo a isenção de
ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços) às prefeituras na

aquisição de máquinas e

equipamentos, o fim do FEF

(F'undo de Estabilidade Fiscal) e

o uso das saibreiras .

O FEF acabou, as saibreiras já
r-: podem ser exploradas pelas
prefeituras, só falta a isenção

do ICMS.

Aliás
O vice-presidente da Fecam

(Federação Catarinense das

As.sociações de Municípios),
,
Antonio Carlos Zimmermann,
prefeito de Guararnirim pelo
PMDB, informou que o

Congresso aprovou, em

primeira votação, a cobrança
.

da TlP pelas prefeituras.
Se confirmada, a população
vai pagar a taxas sem chiar.

Hoje a cobrança é

inconstitucional.

Confiança: Hertelacredita em coligação compelomenos doispartidos

o PFL sai com chapa pura", desa
fiou, acrescentando que o impor
tante é o voto dos eleitores e não
a opinião de "meia dúzia de fofo

queiros de plantão". "Ainda fal
tam três meses para as conven

ções, até lá tem muito ternpo para
negociarmos", frisou, apostando
no consenso dos partidos afins

para governar a cidade.
GUARAMIRIM - O Dire

tório do PFL de Guararnirim es

colheu na noite de ontem o candi
dato a prefeito. Disputaram o

presidente da Câmara de Verea

dores, Valério Verbinen, o presi
dente do diretório, Mário Sérgio
Peixer, e o médico José Constân
cio de Albuquerque. Até o fecha
mento desta edição, o resultado
da convenção não havia sido di

vulgado. (MAURíLIO DE CARVALHO)

didato derrotado não cumprir o
acordo firmado anteriormente,
nada posso fazer", reagi u, as

segurando que o PFL vai lançar
candidato a prefeito mesmo que
não consiga coligar-se. Tietz de
clarou ao Jornal CORREIO DO
POVO que considerava difícil o

PFL conseguir manter os acordos
firrnandos com outras legendas
antes da convenção, além de re

clamar do resultado dela.
Dernonstrado tranqüilidade,

Hertel lembrou que o PFL adrni
nistra o Município desde 1993 e

que tem um bom quadro para ga
rantir a continuidade da adrninis

tração, numa referência a possibi
lidade de lançamento de chapa
pura. "Temos esperança de coli

garmos. Se outros partido quise
rem se unir a nós, ótimo, se' não,

Ó xente!

Depois de citar num alemão macarrôneo um trecho de Goethe, o

presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, Afonso Piazera (PSDB),
apresentou-se aos deputados alemães que visitavam o Município
no melhor estilo ianque. "My names is Afonso Piazera, prefeito

em exercício de Jaraguá do Sul". Êta nóis.

Água no chope
Durou poucos dias a

proposta da Arnvali em
indicar o prefeito de Jaraguá
do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), -para compor a

chapa da Fecam com o

prefeito de Quilombo,
Jucernar Francisco Tuasa

(Pl'B), às eleições deste ano.

Nos bastidores, já estava

acertado o troca-troca.

Tuasa, que era vice

presidente, tem como vice o

ex-presidente Antonio Carlos'
Zimmermann.

Só pra lembrar
O inciso 34 do artigo 5 da

Constituição federal diz: "Todos
têm direito a receber dos

órgãos públicos informações de
interesse particular, coletivo ou

geral, que serão prestadas no

prazo da lei, sob pena de

responsabilidade, salvo aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à

segurança da
sociedade e do Estado".

Pelo visto, tem secretário que
ignora a lei e se irrita ao ser

indagado sobre assuntos de
interesse público.

Konell contesta cassação e inelegibilidade
Jaraguá doSul'- O deputa

do estadual Ivo KoneJl (PMDB)
classificou de absurda a infor

mação de que o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) deve cassar

seu mandato parlamentar e de
cretá-lo inelegível. Konell disse
que a notícia faz parte da "mano
bra permanente dos adversários

. para afastá-lo da política". Ele
desmentiu também que o minis
tro Nelson Jobim tenha antecipa
do informalmente a decisão do

I. TSE, assegurando que "se estava
inelegível, não poderia ter sido
candidato a deputado, diplomado
e empossado".

Segundo KoneJl, a informa

ção é uma idiotice de um jornalista

o CASO - A novela da ine

legibilidade de Konell se arrasta
desde 1991, quando a Câmara
de Vereadores rejei tou as contas

da Prefeitura, sob a adrninistra

ção do deputado. De lá para cá
aconteceu de tudo um pouco,
com acusações dos dois lados.

Em 1996, Konell candidatou
se a prefeito e o fato veio à tona,
sem que a Justiça confirmasse a

inelegibilidade. Em 1998, o ge
rente da agência da Celesc local,
Luiz de Freitas Melro Neto, can
didato derrotado à Assembléia

Legislativa pelo PFL, recorreu ao

TRE (Tribunal Regional Eleitoral)
contra a diplomação de Konell.
(MC)

"que meteu os pés pelas mão e

jogou o ministro numa foguei
ra", ao divulgar que Jobim ante

cipara a decisão de cassá-lo,
afirmando .que o tribunal não

tem o poder de cassá-lo. "É a

mesma história de sempre. O
maior interessado em me preju
dicar é o PFL, que insiste em

plantar, em todo ano eleitoral,
que estou inelegível", declarou,
lembrando que entrou com

agravo no Supremo para garan
tir a candidatura em 1998.

O prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB),
através da Assessoria de Im

prensa, negou que tivesse sido
comunicado da decisão do TSE.

Perguntinha
Qual a função dos policiais militares que ficam no cruzamento das

ruas Procópio Gomes e Marechal Deodoro? A toda hora, os
carros avançam os sinais impunemente.

ijADD/Makler�
ÉMAlsSEGURO

Conheça todos os lZOSSOS serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tránqüiiidade.
.

1"10\10 Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ßND'E1t'E.ço Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
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Grupo americano compra aMenegottiEmbalagem
Cryovacvai
instalar outra
fábrica no
Município

Jaraguá do Sul - A

Cryovac, empresa do Grupo
Sealed Air Corporation,
�omprou a Menegotti Em
balagem, fabricante de em

balagens de proteção de

produtos e de bandejas de

polietileno expandido. O

valer da transação, concluída
no final de fevereiro, não foi
divulgado. O diretor de Ven-

, das e Marketing, José Nas

cimento, informou que a

empresa pretende instalar,
até o final deste semestre,
uma fábrica de absorventes

para bandejas e aumentar a

produção de bandejas em

50% até o final do ano.

De acordo com ele, as

negociações para a aquisição
da Menegotti Embalagem
iniciaram em meados do ano

passado e a nova diretoria
,

assumiu a empresa no dia I

de março. "A corporação
decidiu se instalar em Ja

raguá do Sul por dois motivos

básicos, aproximidade com

os países do Mercosul e pela
qualidade da mão-de-obra

da região", justificou, in

formando que a empresa
está instalada, em todos os

países do Mercosu I. "A

unidade jaraguaense pre
tende atender os países do

Mercosul", completou.
NascÍmento assegurou

que a intenção dos novos

proprietários é manter a

me sm a estrutura opera
cional, mas 'aproveitar a

experiência da empresa nos

Estados Unidos e trazer

novos produtos para serem

fabricados aqui. Sobre a

Di vi são de Absorventes,
Nascimento disse que vai

gerar aproximadamente 30
novos empregos, elevando

para 180 o número de
funcionários da empresa.

h

"In i c i am e n te , a fábrica
'deveria ser instalada em São

Paulo, mas decidiu-se por

Jaraguá do Sul pela sinergia
entre absorventes e bande

jas", explicou.
A empresa já encomen

dou os equipamentos para a

instalação da fábrica de

absorventes. As máquinas,
.rotalmente automatizadas,
são importadas.
CURRÍCULO A

Sealed Air .Corporation é
uma empresa americana, de
capital aberto, estabelecida
no Bras; I desde 1954, na

cidade de São Paulo, onde
possui uma unidade fabri
cante de embalagens' de
proteção. A corporação pos
sui duas divisões: de ernba

legens de proteção e de

embalagens para produtos
alimentícios/

A Cryovac mantém nos

Estados Unidos a Divisão de
Filmes e Bandejas ,de po-
lietileno expandido.

'

(MAURíLIO Dj: CARVÀLHO) Ação: Nascimento disse que empresa deve aumentar em 50% aprodução

Pedind
\ I
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As leituras de Manoel de Souza

I.

Ia, certa vez, o imperador em uma das suas visitas de amante à

residência da marquesa de Santos, quando, à porta da casa, o seu

guarda-roupa, José Caetano de Andrade Pinto, que o acompanhava,
se deteve, escrupuloso:

- Na soleira desta porta, majestade! - exclamou -, terminam
as minhas funções! , \

- Pois, considere-se demitido de meu serviço! - bradou Pedro

No dia seguinte, porém, mandou chamar o funcionário
demitido.

- Fique o dito por não dito.- comunicou.
E com gravidade:

'

- Refleti melhor: o senhor portou-se como devia.
'

AlbertoRangel- "Pedro I e a marquesa de Santos", página 41.

SÁBADO
l5hOO-Matriz

19hOO-Matriz
17h30 - São Luiz

17h�O - Rainha da Paz
19hOO - Perpétuo Socorro

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão

NOSSA MENSAGEM

Deus não abandona seu pO.VO

Domesmo modo que, no tempo de'Moisés, a serpente foi um sinal
de libertação para o 'povo hebreu no deserto, para a 'comunidade de

João.este sinal é Jesus, crucificado e glorificado. Ele é o dom do amor
de Deus à humanidade. Deus envia o seu filho para que à humanidade
tenha já nesta terra a vida plena

A elevação de Jesus na cru,z é um julgamento. No confronto com

Ele, o mundo se divide em duas categorias: os que aceitam asua luz e

os que a rejeitam, porque, de fato, comoo Filho faz a obra do Pai, quem
permanece em Jesus, deve fazer as suas obras.

Contemplando o Senhor na cruz, glorificado, peçamos que Ele nos

dê a graça de nos aproximarmos de sua luze de experimentarmos a sua

misericórdia, para que possamos levar uma 'vida conforme o seu

evangelho. (Jo 3,14-21)

Apoio: •

'�!l'.� ""\
.

. i

,ma', '\
CASA DAS TINTAS

I'

TAFAC - TAVARES.
F. F. COML. LTDA.'
Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo'Harry Hadlich, 47

,

Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

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

Fones: (047) �71-1910 é 372-3125

Jornal

CORREIODOPOVO
.Iar-aguaerrs e ha' BO anos

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

I

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura:370-0816/275-010S

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (011)

Cresce a colônia: constroem
,

escola, igreja e salão

-

REMINISCÊNCIAS

Silva (1975:112) escreve o

seguinte sobre a formação da
colônia chamada "Jaraguá 84":
"Na localidade da S.S. Trinda-

'

de, do Jaraguá 84, entre os lotes
65 e j 1 O, mapa levantado e'
desenhado pelo topógrafo Hen
rique Krüger, trazendo a data de
24 de julho de 1901, destacam
se os lotes situados nas terras

da colônia e nas terras demar

cadas pelo governo do Estado,
abrangendo a margem direita
do Rio Jaraguá, a saber: entre

os ribeirões das Pedras e dos

Húngaros, Cascatas e nas terras

do Estado, constam os primei
ros 13 imigrantes, que vieram
com a primeira leva trazida por
Luiz Piazera, até o barracão (dos
imigrantes) erigido na atual

localidade de São Pedro de Ga
ribaldi".

(mesmoque durante a 1" Guerra
Mundial, não trabalhava com toda

intensidade).
. Esta escola de língua portu

guesa foi fundada pela iniciativa
dos húngaros. Era óbvio que a

nova geração tinha que se adaptar
ao ambiente da sociedade brasi
leira. Falando alemão, facilmente
mantiveram contato com as

colônias de língua alemã da re

gião, já assentados há vários

anos, e que já conseguiram
patrimônio e influência (muitas
vezes eram seus empregadores).

Na'organ�zação da escola
foram construídas duas capelas
no Rio Jaraguä. Padres francis
canos incumbiram-se de cuidar

da assistência religiosa das as

sociações católicas. No começo
dos anos 20, demoliram a pri
meira capela é criaram um

cemitério. Depois, em 1922, foi
construída a colônia Santo Estêvão

(Szent Istvánj.icom a igreja do

mesmo. nome, da qual a senhora
Pillér diz o seguinte no Jornal

Húngaro do Brasil (1995): "No t6-

po de uma pequena colina estava

a igreja branca de tamanho sljr
preendente e com uma torre al

ta ... Vou para a frente do altar.

Há duas estátuas no altar... Bem

no alto, no centro, em cima do

altar, está santo Estêvão com a

coroa húngara na cabeça, apoie
ando-se num espadão. Tem
roupa verde e um manto que, por
dentro, é branco e por fora é

vermelho. Tem bigode e barba

como nos livros, escolares de

História".
Os colonos não se esquece

ram do seu ternpo ocioso, nem
do seu divertimento, Ao redor
de 1900 fundaram a "Asso

ciação Austro-i-Húngara" com
a finalidade de "fortalecer a ami
zade e que trabalhe na unificação'
dos participantes". Hoje em dia
fica ao lado das igrejas uma

construção de madeira, aliás, um
barracão capaz de acolher
centenas de pessoas, a que dão
o nome de "Salão".

Naquele tempo as pessoas
de Jaraguá organizaram as

suas reuniões na sala da casa

do comerciante Fischer, onde
"não faltava o baralho, a dança
folclórica e várias outras

manifestações artísticas".
, AI" Guerra Mundial acabou
com este tipo de vida social e a

associação da escola também
reduziu suas atividades para em

19'23 acabarem-se definitiva
mente. Em breve fundaram a

escola do bairro. A associação
então decidiu construir uma nova

igreja.
Temos que saber que até o

começo da 2" guerra Mundial, o
responsável do bairro recebia

regularmente livros e jornais da

Hungria. A colônia Jaraguá foi
visitada várias vezes pelos 're
presentantes do governo hún

garo, assim, em 1908, o cônsul
real, depois em 1940 e 1941 o

cônsul Boglár, ultimamente junto
'

com o recém nomeado ernbai
xadorMiklós HOlthy Jr.

"Apesar das dificuldades

extraordinárias, mal estavam

instalados, mesmo rudimentar

mente, logo começärarn a ,se
organizar para resolverem os

seus problemas considerados
mais importantes: sendo isso a

construção de uma escola para
os fiéis e escola para as crian-

,
ças.

Entre 1891 e 1899 funcio
nou uma associação escolar que,
apesar das grandes dificuldades,
construiu uma escola até 1900,
que a partir de J 90 1 estava abelta)I

Estafotofoifeita 110 hall do restauranie do Hotel Itajara (/ta, de ltapocu, e lara, de .laraguá, nascendo
um novo nome), vendo-se o embaixador da Hungria 110 Brasil, sr. Gabor Toth, ladeado pela esquerda'
por Henrique Wolf, descendente de húngaro, e o prefeito de [araguâ do Sul, Irineu Pasold, e, pelo lado

direito, pelo empresário Eggon João da Silva, também descendente de húngaro, pelo lado materno,
durante o banquete oferecido aos visitantes, em 19-8-19�9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rodeio Crioulo
\

VacaMotorizada
Dias 8 e 9 de abril será
realizado rodeio crioulo com
Vaca Motorizada e provas
funcionais na cancha Amor e

Tradição(salão Centenário), do
patrão e amigo Adolar
Oldenburg. No local, completo
serviço de bar e cozinha.

Tchê Classificados
Vendo: Égua Rosilha, crioula pura
com documentos, 7 anos
Tel.: 371-6744 com Nike
Vendo: Cavalo Quarto de Milha,
puro comdocurnenío, animal para
prova de rédea e laço .:
Tel.: 371-4446 comWilson
Vendo: Vaca Holandesa, z- cria,
mansa e de primeira
Tel.: 371 4446 com Wilson.

DaguErAtEliEr
Se você está precisando fazer um traj
típico ou qualquer tipo de roupa sob

medida. Venha nos visitar e

comprovar nossa qualidade.

ATENDIMENTO:
Segunda a sexta-tel ras das 8 às 20 horas

e sábados das 8 às 13 horas

Rua Ângelo Rubini, 1197. -

Barra do Rio Cerro
Fone: 376-0483

\

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Aconteceu
CTG La�o .Jaraguaense

Neste último final de semana estivemos na cidade de Massaranduba, na próxima em São Bento do Sul. Este

ano, apenas três meses se passaram, mas já participamos de nove rodeios, realizamos um baile, um Domingo
no Rodeio, uma Quinta-feira da Tradição Gaúcha, um curso de laço e um curso de dança totalizando 132 alunos.
Isto é Laço Járaguaense levando as cores da linda Jaraguá do Sul de cidade em cidade. Quer mais? ria próxima
semana haverá uma edição especial deste jornal sobre o segundo curso de dança de 2000 que teve inicio

sábado(25), com nada menos que Cem, é isto mesmo, 100 casais inscritos. Desde de já parabéns a

Academia de Danças Terra & Pampa.
Campeões do Lenço
Branco, Tio Hélio
Emenndoerfer com o

filho Nino, formaram a

dupla que sagrou-se
campeã do torneio de laço
realizado pelo patrão
Ademar Spézia, cidade de

Massaranduba: Tempo
bom, torneio bonito é de
casa cheia, excelente
presença depúblico e

mais de 300 laçadores
disputaram até a noite de

Domingo as diversas
modalidades de provas

campeiros, {los tradicionalistas gaúchos Tio Hélio(57) e Nino, através deste humilde jornal,
ql\ero, em nome da tradição gaúcha e da região de

[araguá do Sul, agradecer o trabalho, a dedicação
e o respeito que os senhores levaram aos quatro
cantos de nosso estado, mantendo acessa a chama

gaúcha e mostrando que somos
- - - - - - - - = -, uma comunidade ordeira e

,
'

competente.

Ronaldo Raulino com a esposa Stéla Maris, em recente

encontro da sociedade gaúcha, comemorando 16 anos
de feliz união. Toda [amilia de Ronaldo faz parte do

piquete Estância Peão Farrrapo, ondeparticipa
ativamente da organização e controle do grupo. Dentro
da comunidade gaúcha, Ronaldo está iniciando um

trabalho para unificar objetivos e metas. Parabéns, e
que continue esta união para sempre.

Vandressa Theilacker e Káti(l
Pinceghergravidas, ansiosas e

felizes. Esperam com grande
ansiedade os filhos para

comemorar o primeiro dia das
mães ainda este ano. Rezemos

para este dois partos _

acontecerem dentro da

normalidade e que venham os

piás c�m saúde.

Casam-se nesteprimeiro dia do
mês de abril Viviane Morais e

Ionathas Sampaio dos Reis,
para uma união que não será de
mentira. Viviane éfilha do

nosso querido tradicionalista
gaúcho José de Morais, do
piquete Lembrança do Velho

Pai, cozinheiro de mão cheia,
homem que não mede esforços
para ajudar a organizar um
rodeio ou uma cavalgada.
Felicidades aos noivos e um

grande abraço a esta gaúchada,
que os aguardo no rodeio do

CTG Laço [aragüaense.
________ ..J

,

MOINHO JARAGUA
· Gaúcho(a) de

idadenova

Cerealista Wille Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

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

• Lauro Tascheck
(4), Orlando
TorinelJj (27),
Jaime Eduardo

: Mann (8), Valdir
• Spreedemanri (8), •

: EmileneRopelato
(10), Fabiàna
Kasten (16).

·
,

&W
CARNES

Al&

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAREJO

FONE (0**47)
371-4547

CTG Laço Jaraguaense
Estamos "TCHÊSPERANDO"

de 04 a 07 de maio de 2000

19° RODEIO CRIOULÚ NACIONAL

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
I

Jaraguá do Sul - SC·
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AGITAÇÃO ANTECIPADA
A repercussão da Fersta Fly Onc. quer serrá rcallzede crn 08/04/

"

• 2000, no Hangar da Malwerer, csré Intensa d já acontecendo der "

rnanclra bastante agitada crn Jaraguá do Sul. Com 4 mil:
ingnrssos circulando crn pontos csrraréqlcos. a "blq perry' sss

• fgnlaIc1" ç,0rn" Cl. 9nj'Va.&�0" cjo. cjiiPJ.l�açJíi�'Vq, D� Malt .Ma� "dsr ;. �

São Paulo, patrocínios der Rerd Bull. Sub Zero. A Loja.com er
M

RßS. Com o mais alto csrllo urbano, a festa cvldcncle o novo ª

cornporrerncnro adotado pe las novas qcreçôcs er a influência '"

adotada por tribos Hi-Tcch. quer procuram csrer sempre anrcnadas ..

•

com o rcrnpo. :
O impacto, com certeza. ficará por conta da dccoraçêo er clima "

"

csrrercqtcerncnrc modernes er cleborados. onde lncluslvc. a "

estruture já csté sendo montada.
.

111

Com certeza. um evento nomínimo, lrrccusévclll !II

•

• Pontos der vendas der lnqrassos:
Posto Mimer (r. Rerinoldo Rau)

Shoppilflg ßrelrhaupt (2° piso)
Garaqc ßcsr Audio

•

SAÚDE

"

-----------�-----------.

•

•

•

•

Informação.! entretenimento; m

o artista plástico Adolfo Zimermal:Jn, em sua última

e�posição no Shoppjng Cent�r Breithaupt
'"

----------------.---------

__ . r_. .&%W _

O Sersc der Jaraguá do Sul csré oferecendo desde fevereiro. no "

auditório do Shopping ßrerithaupt, um programa der pa'le:stras '"

sobre saúde. Termas cerno O Câncer .der Pele er Qualidader der
"

Vida já foram abordados, numa llnquaqcrn slrnplcs er prática.
Alérn das palestras já oferecidas. outros termas relacionados a

saúde serão debatidos no decorrer dos rnzscs. ,quer abordarão
termas como o dcscnvolvlrncnro infantil. auro-csrtrne. entre

outros.

Para maleras Inforrnaçôcs. entre cm contato com o Sersc, pelo
rclcfonc 371-8930.

L1I3ERDADE' DE EXPReSSÃO, SEMPREI
Mais quer uma mera crteção. a moda brasllclre evoluiu der ma

." ] /��sJamntler,� �n�i roj�, :'is!a� r� Tc;>d�a: ��i�o� wdi ��r JerLI�c!u�,.\W r

csre dctcrrntnaçêo está ultrapassada, pois há anos circula

mulheres cxrrernerncnrc iguais, lnflucnciadas pela mcsrne cor, mo

er estilo (ser cf quer cxlsrla algum estilo .. J. A maior referéncle daq
época erram qrandcs pcrsonalídedcs. como Jeckcllnc I"'ernncz,qy

• Onassis, por exemplo. .

!

Hoje. aos poucos, erstes concclros vão sendo derrubados
, �

pcasoas quer levam cm conta as suas atlrudcs. crletlvldadc

poder aquisitivo, cf claro! Moda, arre er desejo der ser transfor

aqore fazem conjunto, onde serrá comum ídcntlfícer qualquer tip
pcrsoneltdedc. simplesmente pele rnanclre com quer cada um co

seru visual!

•

•

•

•

•

er observarmos ercntarncnre. as ruas der qualquer cidade já er

"tribos" uer colorerm os caberias d� manerira inusitada er diverf

Novas texturas. cores. efeitos gráficos crn matertals confortá
fazem desras roupas vcrdedclras obras der arrcl Enfim, cerno
rnovirncnro a ltberraçêo. estas peças- acompanham todo erster

rnanifcsro. quer crn' resumo. cf a liberrdader der çriar o quer ning
ainda criou!

CD's - DISCOS - FITAS

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

DISQUE·
LANCHEQUICK

DOG 371-5309

�IBARATO
{/ru!';41d,ff /Jo(tal aI Jia4114f',al
* Confecções em geral" '

* Cama - Mesa - Banho'"
,

�

Com o meihor preço da Cidadi
Visite nossa nova loja: "

Av, Mal. Floriano, 35

CAFÉ
CONFUSÃO - O
"RETORNO
Como não podcrle
ter sido diferente. o
Cafcf Confusão

reabriu com sucesso

suas portas ,no
último sábado (25/

111 n::n� Com "visual
rotalrncntc

remodelado. a festa

scquíu crn ritmo
, I badalado atcf ao

arnenhcccr, 'apoiada
por arreçôcs crn I

vários pontos da

festa.
R<!ferrência der

rnodcrnldade nas

nolrcs der Jaraguá, o
Café Confusão ser

mantém com um dos

favoritos, quando ser
trata der noites

altamcnrc dlvcrrldas
er termáticas!

o Boticári

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365·
371-6547
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FORMATURAS

Formandos do curso de Pedagogia dà FerJ
r \

Na sexta-feira, dia 24, realizou-se a solenidade de formatura de mais

uma turma do curso de Pedagogia, nos salões de festa da Recreativa da

Marisol, lotando toda a dependência.
'

Em ambiente ricamente decorado, com as presenças das autoridades,
.

convidados e familiares, desenvolveu-se o programa de formatura em

ambiente de constante emoção pela beleza das apresentações que
intermediavam o cerimonial.
Entre as formandas, encontrava-se a senhora Alessandra (a Ale, para

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Empresa do ramo de malhas, de portemédio,

necessita de pessoa com experiênCia de dois anos
em contabilidade - escrita fiscal, eslipagem,
fechamento de balanço - para trabalhar em

Jaraguá do Sul, benefícios de praxe.
.

Envior currículo profissional com pretensão salarial
poro a Rua Domingos Sanson, 150 - Caixa Postal166

-

�ETRATAÇAO
Declaramos a quem interessar possa que a

Empresa Etima Etiquetas
.

nada deve a nossa empresa.
O que ocorreu foi o envio indevido ao Cartório da
fatura n° 10245/00, com vencimento em 16/02,

.

no valor de R$ 24,00, porproblemas
-

internos no sistema.
Por ser verdade, firmamos a presente.
Jaraguá do Sul, 01 de abril de 2000

Trensporteäore Itanorte Ltda.

os familiares) Gonçalves Cassuli, neta do nosso diretor, filha de Yvonne

.
Alice Schmõckel Gonçalves e José Antônio Gonçalves, de saudosa
memória. I

Cumprimentos à Ale, ao nosso diretor e esposa, Brunhilde, à Yvo�ne
Alice, ao Francisco Alves e Holando e Menna Gonçalves.
As fotos mostram os momentos em que Alessandra cola grau e entrega
flores à paraninfa.
De parabéns também o dr. João Carlos Cassuli Ir...

JARAGUÁ DO SUL DO PASSADO

Tio. Eugênio fala para alunos do Canguru
Nosso diretor foi
convidado pela direção
da Escola Ganguru,
situada na Procópio
Gomes de Oliveira,
nesta cidade, para
falar aos alunos da 2a

série sobre Jaraguá do

Sul do passado, dentro
das comemorações
alusivas aos 500
ANOS DE BRASIL

Os alunos, após a

exposição daqueles
tempos, passaram a

fazer inteligentes
perguntas que eram respondidas, acompanhadas de documentos e foros.
A foto mostra a classe reunida com as professoras Maria José Antunes Bastos e Vera Lúcia

da Silva, alunos segurando a ampliação de uma vista do centro de Jaraguádo Sul do passado,
I I .

que ficará exposta na mostra festiva de 22 de abril de 2000.

Toda linha de louças sanitárias ,NascomprasacimadeR$150,OO

íparat:iJ rDriantr] Il:ont:l!mporary I rTivOIli]'LLog's!ia LIdeai· Herwg LCelit:e
.

j
.
..011

[DI! Vil��c�arrilral
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É muito gostoso chegar em casa e ver

novidades, ter surpresas e alegrias que tornam
cada dia diferente. Saber que a nossa mãefaz
o melhor pra gente, que participa da vida

social e quefaz as suas atividades com muito

prazei; sempre commuita vontade de vivei:

O apoio aos Clubes de Mães é funda
mental para que elas possam crescer como

pessoas e como integrantes da família. Todos
os nossos projetos e programas têm esse

objetivo, de oferecer bem-estar às mães,

contribuindoparamelhorarsua qualidade de
vida.

No atendimento aos Clubes de Mães,

organizamos novas altemautras de lazer e

cultura, através de um trabalho desenvolvido

por uma Assistente Social e uma Agente
Comunitária. Atualmente, existem no

Município 45 Clubes de Mães, devidan;ente

organizados.

Em todos osprojetos descnuoluidospela Secretaria da Família, o
.

objetivo maior é oferecer bem-estar ao cidadão assistido, contribuindo
. /

para melhorar sua qualidadc de vida. E um trabalho grandioso e

Crianças e adolescentes não têm culpa de

sua situação pessoal efamiliar. São vítimas de

situações alheias à sua vontade. Mas nem por

isso deixam de sonhar com o futuro. E sabem

que tudo depende daforma como a situação é

encaminhada.

As crianças e os adolescentes precisam de

um apoio muito grande para sonhar com o

futuro. Todos os nossas projetos e programas

têm esse objetivo, de oferecer bem-estar às

crianças e adolescentes, contribuindo para

melhorarsua qualidade de vida.

Diversos programas, como o Centro de

Apoio ao Adolescente e Família, a Prestação
de Seroiços à Comunidade e Liberdade

Assistida, a Casa de Apoio ao Adolescente, o

Projeto Cidadão, o Centro de Proteção à

Criança e ao Adolescente, o Programa de

Orientação e Apoio Sócio-Familiar, o

Programa de Proteção à Criança e o Abrigo
Provisório, fornecem apoio e atendimento

profissional com estes objetivos.
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Com os pedaços da natureza que o

mar devolve à areia Edson

Meneguelli compõem peças,
experimenta técnicas � dá forma de
arte ao lixo. Pedaços de madeira e

pedras tornam-se esculturas

ecologicamente corretas, cheias de
efeitos provocados, ou
involuntariamente obtidos. Pela

primeira vez organizadas em
exposição, as peças estarão à
mostra no salão principal da
agência da Caixa Econômica

Federal, de 3 a 17 de abril.

Meneghelli é mais um exemplo de
artista que a cidade desconhece.
Praticamente inéditos, seus
trabalhos so chegam ao público
através do showroom da loja Elite
Móveis, onde compõem o cenário
decorativo. "Isso é um hobby, nas
horas de folga procuro materiais e

dou voz a minha imaginação",
simplifica. Ele próprio se

surpreende, às vezes, com os

resultados. "Testo muitos _

materiais, o resultado é incrível!".
O acervo dá exemplos de
experimentação. Com betume,
ecoline (tinta usada em aeróglifos),
massa corrida e sintéticos, o artista
modifica os efeitos da peça, criando

ta=1111� .

Estofados

1& � KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

E R N

I

o

CORREIO DO POVO

ra
7 DE ABRIL DE 2000

_ cultura - lazer - entretenimento

Fotos: Edson Junkes/CP

Meneghelli aproveita' as formas
que a natureza dá aos próprios
resíduos para experimentar
novas técnicas e materiais, .

obtendo resultados autênticos

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 Rodolto Hutenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

eHperimefttal
do

misturas e fusão de cores. Entalha

expressões em nós de mogno,
madeira dura e rústica, que
aumenta a dificuldade do trabalho
e transforma pedaços de árvores
em peças úteis como abajures e

mesas.

Aos 27 anos, Meneghelli não sabe

explicar quando enveredou para as

artes plásticas, mas o caminho
parece evidente. Pai e avô tinham a

. marcenaria como profissão; ele
trabalha com criação artística em

computação. Quando a imaginação
ganhou espaço, surgiu novo ofício.
Como todos que estão começando,
o artista quer tornar o trabalho
conhecido e promete surpreender
com preços acessíveis.
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Fotos: Edson Junkes/CP

Expansão do mercado: leitura é condição básica para o desenvolvimento da cidadania e do senso crítico
(,'

o bê-á-bá da cidadania
, Apesardoscercade 25mil tffulosque
aseditoras brasileiras publicaram no

segundosemestredoano passado,
totalizandomosde 158milhõesde
exemplares, o livro continuasendo
produtode luxo, inacessível à parcela
dapopulaçãoque, aindaquetivesse
dinheiro, não investiria em leitura,O
mercado livreironacionalorgulha-sede
umaoitavaposiçãono rankingde
produftvidade,masainda utiliza avelha
desculpeidocustodoCe('i9ficiamento '

,

dopapel pórojL1sfiftcarpreçosque
poderiam serrndjs ccessvelse,
demoCráticos. Difídlcrerquenenhuma
empreSanacionaltenhacondiçôesde

, inveStirnobeneficiamentodopápel
aqui no Brasil, poro reduzir os custos,
Osetorcresceu, indiscutivelmente, A
população brasileira conSumiumaisde
4CXl milhõesde livrossomente no ano
passado,médiade25porhabitante,
quenãosecomparQ obviamente, àde
países desenvolvidos, masque anima
empresáriosdo ramo. Porém, ainda
nãose podediscutiraqualidade das
obras, nem questionara formaçãode
póblico leitor. Pesquisasmostramque
söo.osmesmas pessoas que se

dirigem'às livrarias, todos osmeses,
Comexceçãodolivroddático,
0brigatório (responsável por61%dp
produçãonacionoO, o brasileiroque '

nãotemohábitoda leitura nãocosluma
adquirirobras literárias,
O pessrristo poderia dizerquea
situaçãoé ainda pior, porque seisen1re
10 obras vendidas no Brasil são de
auto-ajudaou esotéricas, osetoróoe
maisdrai e forma leitoresnomundo
todo, provocandoperda indiscutíVelde

sensocríticoe formandocidadãos
passivose uniforrnizados, com
capacdade intelectualquestionável.
Massempre há o consolodas
bibliotecas, fundamentaisparaa
forroçõooe um PaiSeda cdadanio, e
parecequeopoderpúblicoaos
poucosse convencedequeé
importante investir nelas, talvez porque
dêmídiae prestígio formargrandes
acervos literários, Ninguém sabe ao
cer:toarazão:
Acurturada não-lertura é, '

,

" oomadetudoiequiVoco
"

histórico dessa formação
tUpiniquim.Nãoadianta
lamentQ-ja,Quem lê, sempre
encontrará nos sebos, nas
bibliotecase salas de leitura
opçõesparacompensara
faitadedinheiroparaentrar

,

em livrarias, aindaque nada
substituao prazerdocheiro
oe livro novo, Q setoreditorial
équeprecso sercompe
tente para atingirosquenão
lêem, damesmaformaque
as indústriasde jeans, cigarro
ouquaqueroutroproduto
chegamaoconsumdor. É
precisoque o livro chegtJe,
pelomenos, atéaquelesque
podemcomprá-b
As bienaisdo livro têm
cumprido, em parte, essa'
furçãodepropagandearo
livro, Coleçõesmais baratas,
comoospocket(livrosde
bolso), e campanhascMcas
pela leitura podem facilitara

caocientização,Ganha

quem se sente atraídoe consomeo
produto, sema intençQode relegá�oà
solidãoda prateleira, Tomara leitura
demcx:::ráticaé umproblemaque, em
algum moment<?, o Brasil precisará
resolver, a menosque prefira continuar
inveStindoerrígerações intelectualmen
te dependentes, É simplóriodemais
dizerque o brasileiro não gosta de ler,
q1Jandosetemumaconcentraçãode
rendaquehão permite sequerqueo
çdQcJãotenha dinheiropara comer"

Setor cresce em

Jaraguá do Sul
Se operário não lê, o mercado
editorial em Jaraguá do Sul já nêo
sabe dizer, mas sempre acreditou

que o baixo volume de vendas no

setor pudesse ser atribuído à
cultura operária da cidade, Isso

precisa ser repensado, O setor de
" vendas cresceu cerca de 30% na

cidade, do segundo semestre do
ano passado até aqui, de acordo
com números do maior revendedor
local.
O balconista Ederson Maffezzolli
acredita que voltem à livraria
somente as pessoas que têm o

hábito. "Quem não costuma ter,
compra livros só quendo tem um

interesse específico, ou por
necessidade", decreta. Jaraguá do
Sul reforça o quadro editoriet do
País, os esótericos e auto-ajuda
disparam na preferência do

público leitor. A literatura

brasileira, prestigiada em todo o

mundo, continua a ser desprezada
pelo filho da terra, que busca

best-seilers, de preferência.
O crescimento da auto-ajuda tem
ainda uma explicação econômica.
É difícil encontrar referência
literária por menos de R$ 20,00,
mas o setor de auto-ajuda mantém'
a maioria das obras na casa dos

R$ 10,00, 50% a menos. Esse
câncer na formação intelectual

tem, no entanto, efeitos menos

destrutivos que a falta de leitura"

que condena os seres humanos à

ignor-ância.
- A viagem da leitura é

impagável. Só, o livro eleva o

espírito. Mas as pessoas preferem
roupas e sapatos, ninguém
entende essa magia de sair da

loja com um livro, seja velho ou

novo, muito ou nunca lido -,
lamenta a sociológa Elaine oe
Castro. Ela acredita que o lema de

.

"cidade trabalho" ainda impede
Jaraguá do Sul de enxergar a
vantagem de algumas
manifestações culturais. "As

.' pessoas são muito capitalistas,
não consomem saber, não
crescem como ser humano,
querem comprar bens para poder
ostentar", observa a leitora

"

esstdue de clássicos literários.
Os otimistas acreditam que as

coisas estão mudando, A isso
atribuem o crescimento no índice
de vendas de livros. Talvez falte

apenas ensinar que trebether por
melhores condições de vida, por
um País melhor, com menos

miséria e menos violência, inclui
trabalhar por menos pobreza de
espírito e menos ignorância.
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Senhora se oferece para trabalhar
como diarista. Contato 373-8118,

com Maria.

Vende-se aparelho de som

Gradiente, 4 em I, com carrossel para
5 cd's. Valor R$ 400,00. Fone

37 J -2829.

Vende-se Lanchonete e Resrautante
Mac Male. Fone 370-4887.PORTARIA E LIMPEZA

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

Vendo terreno em Santa Luzia com

2.900m2. Valor a combinar. Fone
275-0947.

Precisa-se de cobrador com moto

para trabal har no período normal.
Fones: 371-4700 ou 275-3918.

Vende-se geladeira de 340 Its. por
R$ 190,00. Fone 276-0317.

Vendo casa de alvenaria. 180m2,
Jaraguá do Sul, Centro. R$ 68.000,00.

Fone 275-2634.

Orçamento sem compromisso

371-7354 - 371-5832
Precisa-se de rapaz para dividir ap.

no Calçadão. Fone 371-0542.
Compra-se carri nho de bebê para

gêmeos. Tratar 373-1957.

Vendo casa no Amizade. Fone
275-3872.

Vende-se máquina de moer cana

para garapa. Fone 276-0317.Vendo videogame Supernitendo ou

troco por videocassete. Fone
371-4037

Rua Reinaldo Rau, 614 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Vendo filhotes de Basset. Fone 275-

1810.
Aluga-se quitinete próximo ao

Portal. Fone 371-7921.

ENCADERNAÇÕES JARAGUÁ LTOA - ME Vendo casa de rnadeira no Rio da

Luz. R$ 15.000,00. 9975-3959
Vendo 2 filhotes de Pintcher. R$
150,00 cada. Fone 371-6490.

Vendo celular digital R$ 150,00.
Fone 9975-2897.

Livros fiscais, revistas, monográficos, fascículos,
pastas, àlbuns e serviços de acabamentos.

Senhora quer trabalhar de diarista
ou mensalista. Fone 372-2001, recado

para Cecília.
Admite-se vendedores
Cadastra-se vendedores para a linha de

cosméticos e perfumes.
Oferecemos treinamento e ótima comissão.

Interessados entrar em contato

pelos telefones:

376-0049 - 9981-2388

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

Casal sem filho procura chácara

para cuidar e trabalhar. Tratar 275-

3890, com Luiz.

TERCEIRIZE
SUA PINTURA

Procura-se moça para dividir aluguel
de apartamento, na Rua Max

Wilhelm, 837. Fone 371-3987, após
às 18 horas.

Aluga-se quartos para moças, valor

R$ 90,00. Fone 9102-3415.

Pintura Industrial a pó -

Epoxi (ferrolalum.ínio)
Vende-se casa na Vila Lalau, 300

metros quadrados. Aceita-se
proposta. Fone 275-2409.

Pocos Artesianos, tubulares,)

e ponteira subterrânea
Senhora se oferece para trabalhar de

babá, empregada ou cuidarde idosos.

Fone 9991-8731 .

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

Aluga-se meia água. Rua das Flores,
casa n° I, com Silas.

Vende-se cachorro da raça poodle,
R$ 60,00. Fone 371-7853.

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

Vende-se casa em Nereu Ramos,
terreno de 420m2, toda murada, por
R$ 15.000,00. Fone 276-0114 .

.Ao.

AQUIVOCEENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

Banca do Zeca

Banca Lesenhaus

BancaNews

Banca Vapt Vupt
Banca VitaminaRea!

Barão I - Videolocadora

Barão II - Videolocadora

BazarLinete

ComércioMilênio

Delizia de Pane Panificadora

Flash Vídeolocadora .

FloriculturaRecanto das Flores

Pink Shop Presentes Ltda.

HD Papelaria
HottDistribuidoradeRevistasLtda

Locadora Habeas Corpus
Nada Presentes

Panificadora Pão Brasil

Panificadora Ribeiro

Panificadora Rio Branco Ltda.

Papelaria A Banquinha
Papelaria Cultura!
Papelaria Grafipel
PapelariaHott Paper
PapelariaManipel Ltda.
Papelaria Pena e Pauta

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2

PostoMime 5 Ltda.

PostoMime 7 .

PostoMime 3

PostoMime 6

Tecnopan Padaria eConf. Ltda.
Verdureira daRaquel

.

Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão

PostoMilênio

Panificadora Pão e Vinho

Jornal

CORREIO DOPOVO
At. Assinante: 371-1919

Teleassinatura: 370-0816
275-0105

PABX: (Oxx47) 370-7919

Comercial: 370-8654
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Intermediária

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

Schmidt, 218 - Preço: R$ 35.000,00

VENDE: CasaeJnalven(J]iacf230,OOm�
te17'eIW cl300,OOm2•Rual:elipeFrenzel, 53 -

Centro (Próx. ShnppiJ1g)Preço: R$85.000,00

VENDE:Sala comercialcf42,OOm2. Av.
Marecholúeodorodalionseca- Ed.

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

ALUQA: contendo 03 dormitôrios. Rua

Luis. Spézia, 80 (Prôx. Acaraí)
R$ 500,00

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

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

VENDE:Mista cl1001ll2,_len'eno cl
351m2 - RuaE - 877, n"328 - Santo

Antônio - Preço R$ 21.500,00

VENDE: (NOVA) alvenaria cl 70m2,
terreno cl 442m2 - Rua Benjamin Stein
- São Luis - R$ 26.000,00

Prédio em alvenariacl382m2 +galpão cl352m2
em terreno de 480m2 - Rua loséEnunendoerjer
- Preço: 130.000,00 (super negociávelr

PARA VOCÊMORARNOCENTRO

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

Ruysan,)05 - Ilha da Figueira -

Preço: 45.000,00

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

Estrada Rio Molha - R$ 18.500,00

VENDE: Sobrado em alvenaria cl

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

Czemiewicz: Preço: R$ 75.000,00

VENDE: Apto. 3 quartos, clárea de

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

Cód. 1168 _. Alvenaria-c/ 173,OOm2, e terreno

cl área de 1.530,OOm2• Rua Emílio Stein

(Centro). Preço R$ 160.000,00

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

http://www.imoveis.netJinter - CRECI 0914-J 11" 371 -211 7
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APARTAMENTO - Mal. Deodoro da Fon

seca, 364, 2º andar, Calçadão. 2 darm. +

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

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

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

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

garagem c/2 vagas - R$ 119.000,00

APARTAMENTO - R. Barão do Rio Branco,
353 - Ed. Barão do Rio Branco - 1 suíte + 2
dorrn 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

Hindelrneier, 41. Constr. 128m2, área

451,71 m2, 3 darm., + dep. empregada c!
garagem. R$ 71.000,00

APARTAMENTO � R. Guilherme Weege, nº 72
2 dorm cl garagem - R$ 280,00

APTO - R. Barão do Rio Branco, 760 - Ed .

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

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,ADMINISTRAÇÃODEIMÓVEIS
RuaReinoldo 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

dorrn, cl garagem p/3 carros. Valor: 80.000,00,
ou troca por imóvel em Balneário Camboriú

APTO- Rua:

+ 2 dorm. +

dep.
empregada,
cl garagem -

R$ 450,00

Casa alvenaria R. João Piermann, 126'- área
de 398,40m2 - consfr. 255,64m2 - 1 suíte + 2

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

'
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APTOS. 01 DORM.
R. Ângelo Schiochet. R$ 200,00

CASASRESIDENCIAIS

Mad., 02 dorms. R. J. Planinscheck. R$ 180,OQ
Mad.,03 donns. R. Adolfo Putjer, R$ 220,00
Mad. 05 dorms. R. RioMo)ha, R$ 170,00

APTOS. 03 DORMS.
R. Dr. WaldemiroMazureehen . R$ 335,00
R. WalterMarquardt. R$ 360,00 (c/ luz/água)
R. JorgeCzerniewicz. R$ 350,00
Ed. D Alzira, BarãoBranco/Centro. R$ 300,00
Ed. Neno Pradi/final da Marechal. *R$ 330,00
Ed. San Raphael, mobiliado.R$ 300,00
Ed. Rebelo (em cimaHSBC). R$ 350,00
c/ suíte - R J. Ernrnendorfer, 1051. R$ 280,00
c/ suíte - Ed. D Alzira, central. R$ 350,00
c/ suíte - Ed. Schiochet, R. Barão. R$ 650,00
c/ suíte - Ed. Maximum Center. R$ 550,00

APTOS. 02DORMS.
R. Joinville, 4406. R$ 200,00
R. João J. Ayroso, 1699. R$ 300,00, c/água/luz
R. Bernardo Dornbusch, R$ 275,00
R. BR-280, próx. Chopp &Club. R$ 240,00
R. Antônio Carlos Ferreira, 244. R$ 300,00

Mista, 03 dorms., R. Jose Menegotti, 164.
Bairro Nova Brasília. R$ 280,00

CASASCOMERCIAIS - CENTRAL
05 dorrns., 04 salas, 2 bwc's, cozinha,
garagens, + estaco R. Carlos Hafferrnann.
Valor: R$ 1.1 00,00
03 dorrns., 02 salas, bwc's, cozinha; área
serviço; garagem. R. JoãoMarcatto,
R$650,00 .

suíte, +02dorms. 02salas, bwc, cozinha, lav.,
garagens, estaco R. João Zapella. R$ 800;00

GALPÔESINDUSTRIAIS
'360m2 + est. R. João Planinscheck. R$ 500,00
350m2, 02 bwc's. R. JoãoMarcatto. R$ 800,00

SALAS COMERCIAIS

2oo,oom2. R. Exp. C. Hadlich, 35. R$ 660,00
32,001112• R. João J. Ayroso, 1747. R$ 220,00
20,oom2. R. 25 de Julho, 1359.R$ 200,00
80,001112• R. Joinville, 4406. R$ 225,00

'

60,oom2• R. J. Ernmendorfeer, 1781. R$ 250,00
88,oom2. Ed. Chiodini. R$ 250,00
80,oom2.R. Joinville,4406. R$ 225,00
55,oom2, R. João Planinscheck. 27. R$ 245,00
90,001112• BR-280- Km 70. R$ 250,00

Excelente Chácara c/ 107.000m2,
lagoa, 8 km cebtri. R$ 55.000,00

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro' CornI. Carlos Vasel

.

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 275-0153 - 370-7238

CELU�AR 973-5097
CRECI1762-J

VENDE
• ReI'. 006 - Apto. 115m2, 2 quartos. + dep. Centro. R$ 54.000,00.
• Ref. 065 - Casa alv.: 178m2, I suíte, 2 quartos, + dep. Nova Brasília. R$ 90.000;00.
• Ref. 078 - Casa alv.: 140m2, I suíte, 2 quartos,+ dep. Barra. R$ 80.000,00 ou financ.
• Ref. 094 - Casa alv.: 100m2, 3 quartos, + dep. Vila Nova. R$ 47.000,00.
• Ref, 008 - Prédio comercial: com 2 salas e apto. de 3 quartos, + dep. Vila Lalau. R$ 100.000,00.
• ReI'. 014 - Terreno: 5.000m2 Rio Cerro I. R$ 70.000,00.
• Ref. 034 - Terreno: 376m2 Centro. R$ 38.000,00.
• Ref. 017 - Terreno: 450m2• Próx. Fórum. R$ 30.000,00.
• Ref. 050 - Terreno: 6.1'6m2• Jguá Esquerdo. R$ 20.000.00.
• Ref. ·100 - Terreno: 450m2 Amizade. Lot. Versailles. R$ 16.000,00.
• Ref. 070· Terreno: 525m2 Jaraguá Esquerdo. R$ 13.000,00.
• Ref. 005 - Terreno: 360m2. Barra. R$ 9.000,00.
• Ref. 004 - Ter;'eno: 322m2 Barra. R$ 3.500,00.
• Ref. 004·2 galpões: 10de alv., 150m2: 20 de madeirá: 50m2 Centro. R$ 80.000,00.

ALUGA
• Casa alv.: 4 quartos, sala, copa. cozinha, área de serviço, garagem. Próx. Prefeitura - R$ 380,00
• Casa de madeira: 3 quartos, sala, copa, cozinha, área serviço, garagem. Próx. Prefeitura - R$180,OO

Ref. 047 - Casa alv.: 175m2, 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço,
dispensa, BWC, garagem, churrasqueira,
+edicula. Iguá Esquerdo. R$ 58.000,00.

Re]. 052 - Casa alv.: 110m2, 1 suíte, 2
quartos, 2 salas, copa, cozinha, área dee

serviço, 2 garagens. Barra, R$ 25,000,00,

rYlRANCHO
(gIMOVEIS

Ulnaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

W371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

I

W373-0283/
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

r a n c ho í

moveis .com .b r

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 tuíte e 2 quartos.
Terreno' com 539m2 - Vila
Rau - R$ 60,000,00.

Cód, 144

• Um apartamento com
141,75m2+

• Um apartamento de
80m2 +

• Uma sala comercial com
141,75m2+

• Duas salas com
40m2 cada +

• Urna 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.

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇo'ES A SUA ESCOLHA.

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
cer;o, com 4 quartos. Terreno com aproximadamente 500m2. R$ 75,000,00.
(Troca por apartamento com uma suíte, dois quartos e garagem .

Cod. 07 - Casa de Alvenaria com 130m2 (semi-acabada) + lanchonete com
156m2 - Barra do Rio Cerro· R$ 60,000,00.

Cód. 466 . Casa de maderia com 42m2 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
t' • R$ 35.000',00, Terreno com 14.118m2, valor R$ 55.000,00 negociável.

Cód. 149 . Casa de alvenaria com 108m2, 3 dorm. e demais dependências.
Rua Francisco Hruscka.' R$ 60.000,00

Temos ainda excelentes. imóveis em Jaraguá do Sul,.
Massaranduba e Região. Venha conversar conosco.
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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
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Engetee. CRECI934-J VENDE Engetee

OPORTUNIDADES, DA SEMANA:

SHOP/NG SAB/NO - (,BR-280 - JARAGUÁ/GU�RAMIRIM - 1º TREVO)
Terreno de 26.000m2, fazendo frente para a BR-280, cl 38 metros, cl construção de

salas comerciais totalizando 900m2.

1 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte. 2 qtos, dep. empregada. vista privilegiada do centro da cidade
- (à 1 ÖOmetros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 100.000.00 sendo

R$ 40.000.00 de entrada e saldo em até 24 meses corrigido pela Poupança
'

2-CENTRO

Apto Edifício Jguá c/3 qtos (1 suíte) + dep, empregada + garagem - Próximo ao Bradesco,
Telesc - Ótima localização,
Valor R$ 70.000.00.

3-CENTRO
Terreno com 3.400.00m2• a'ntiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica Paboch,
Valor R$ 180,000.00a vista ou em codições a combinar.

4-CENTRO

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

'

5-CENTRO

Apto, Ed. lsabella, ,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,OOm2 - R$ 32,000.00 - NeQociável

8- CENTRO
Casa cl aproximadamente 300m2• na Rua José Emmendoerfer, 311 - terreno com 337m2,
Valor: R$ 65,000,00 ,

9 - VILA LALAU
Sobrado na Rua Afonso Bartel, 139. com 218m2 de construção, Valor: R$ 95,000.00

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

890.00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,OOm2 constituído de salas comerciais e uni

'exçelen),e apto, - R$ 250.000.00 (em condições)
�

11 - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamerrto, 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-Pomerode)
Preço R$ 15,000.00

15 - VILA-NOVA
Terreno cl 425m� próximo ao Fórum

Valor: R$ 33,000.00

16 - VILA LENZI

Terreno localizado na Rua Josephina Vavassorí nº 1307. com 800.00rn2 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

18 - RUA MAX WILHELM
Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60.00 metros para Rua Ney Franco e

15,60m para Rua Max Willein. medindo aprox, 1 ,000.00m2• contendo um galpão e um sobrado
- R$ 150,000,00 (Negociável)

19 - JARAGUÁ ESQUERDO - Próximo Recreátiva Marcatto
CASA em alvenaria com 3 quartos é demais dependências - SOMENTE: R$ 9,900,00 entrada
e assumir fin'anciamento junto a C.E.F.

20 - JARAGUÁ ESQUERDO

Lotes financiados, R$ 2,000.00 entrada saldo em/50 meses

PREÇO DE OCÃSIÃO: R$ 250.000,00
Aceita-se rnetade em imóveis de 'menor valor.

APARTAMENTO
-

CENTRO MÉDICO CENTRO GUAMIRANGA
EDIFíCIO DIANTHUS ODONTOLÓGICO Casa em alvenaria com 1 Sítio com 55m2,

II suíte, 2 'qtos, dep.
R$ 100.000,00 CONSULTÓRIOS - sala 803 empregada, vista privilegiada

área totalmente

(sala de espera, dois do centro da cidade - (à cercada, 2 casas,
(Próx. Beira Rio). Apartamento consultórios, banheiro, salinha 100metros da galpões, tanques
no 5Q piso, com 1 suíte, 2 qtos, de apoio e garagem -

Av. Mal. Deodoro) - Rua
_

de peixe, 2 aviáriosdep. empregada e Florianópolis n° 242 -

2 garagens. Condomínio com piscina, aproximadamente 100m2),
Preço: produzindo 16.000

salão de festa, sauna, ENTRADA R$ 12.000,00 E SALDO R$ 100.000,00 sendo frangos, e telefone
playground, etc. EM ATÉ 30 MESES DE R$ R$ 40.000,00 de entrada e instalado.

ACEITA-SE IMÓVEL MENOR 1.250,090RRIGIDO saldo em até 24 meses

R$ 80.000,00VALOR. PElOCUB. corrigido pela Poupança
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APTOS
EM

""

CONSTRUÇAO

Rua Marina Frutuoso esg.
com Rua Leopoldo Malheiro

- Apto (tipo 4), 1 suíte + 1 qto
de mais dep., todos têm

sacada com churrasqueira.
Entrada a partir de R$

25.448,90 + parcelas a partir de
R$ 800,35 corrigidas pelo cubo

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto. esguina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga de

garagem - Preço: R$ 55.000,00
- Apto nº 1001 e 1101 - suíte + 2

quartos 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

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

- Apto (tipo 2) cl suíté + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$
35.584,55 e assumir parcelas
de condomínio de construção

de 911,18).

Em início de obra
Residencial Sunflower - R.
José Emmendoerfer (Próx.

a Marechal)
- Apto. nº 101, 105 e 205 cl suíte
+ 1 qto e demais dep., sacada cl
churrasqueira. En!. a partir de R$
4.347,11 e assumir parcelas de

R$ 719,98 corrigidas pelo Cubo

Residencial Amaranthus

Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto nº 301 e 501 (de pro
priedade do Condomínio), cl
305,00m2, comsurte + 2

quartos, dep. empregada
completa, e demais dep., c/2
vagas de garagem. Edifício
com grande área social -

(piscinas térmicas, salões de

festas, sala de jogos, quadra
de esportes, quiosques)
Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

Condomínio Residencial

Phoenix - Rua Barão do Rio
Branco

- Apto. nº 202', cl 153,45m2 (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

39,555 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 219m2 -

suíte + 2 quartos, dep.
empregada, sacada cl

churrasqueira, 2 vagas de
garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total sem

acabamento

R$110.000,00.

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 demals dep. -

R$ 75.000,00

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua Marina
Frutuoso 909 - Centro -

R$ 53.000,00

CASAS EAPTOS
AVENDA

- Apto. cf 2 qtos. 2 bwc e derriais dep.
(semi-novo) - Rua Marina Frutuoso - Ed.
Aster - R$ 50.000,00.
- Casa em alvenaria cf181 ,00m2, sendo
120m2 (suíte + 2 quartos, bwc social, sala
e cozinha) + edícula de 61,00m2
(lavanderia, dispensa, churrascaria e

garagem) - Rua Guanabara 529,
Czemiewicz, próx. ColégioAlberto Bauer
- R$ 80.000,00.
- Casa em alvenaria cf 212,00m2, num
terreno cf 420,00m2 - Rua Luiz Spézia
101, próx. ao Acaraí, Jaraguá Esquerdo
- R$ 120.000,00.

'

- Casa em alvenaria c; aprox. 250,00m2
- R. BemardoDombusch 1578, Vila Lalau
- RS; 150.000,00.
- Casa em alvenaria cf225,00m2, terreno
cf551 ,00m2(semi-acabada)-Rua Edward
Krisch 320, Água Verde - R$ 110.000,00
- Casa em alvenaria cf 230,00m2 (sendo
150,00m + 80,00m de edícula), cl salão
de festa e garagem pl 4 carros num

terreno com, 3.282,00m2 - Rua 13 de

Maio 584, Czemiewicz - R$ 250.000,00.
- Casa em alvenaria cf4 quartos e demais

dep. - RuaClementeBaratte - Centro - R$
180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais dep., Rua
BemardoDombusch, 590, VilaBaependi
- R$ 55.120,00.
- Apto. com 3 quartos e demais dep., Rua
João Planinscheck, 1045, Nova Brasília
- R$ 40.000,00.
- Apto. cf 1 quarto e demais dep., rua

Procópio Gomes de Oliveira - R$
28.000,00 e c/3 quartos e demais dep.,
- R$ 42.000,000.
- Casa -apto. comárea total de250,00m2,
Rua Jorge Buhr, 329, próx. a Ferj - R$
85.600,00.
- Casa em alvenaria cf 150,00m2, Rua
Guanabara 589 - ao lado do Colégio
Alberto Bauer; R$ 80.000,00.
- Casa em alvenaria - Rua Luís Spézia
111 - próx. ap Acaraí - R$ 120.000,00.
- Casa em alvenaria cf 340,00m2 - terreno

_

com 2.000,00m2 - próx. a Ferj - R$
250.000,00.
- Casa em alvenaria cf suíte + 2 quartos
- área total de 177,00m2, bairro Nova

Brasília - R$ 90.000,00, aceita-se apto.
de menor valor.

TERRENOS
- Terreno cl 402,00m2 - Lateral da R.

Bertha Weege, em frente Colégio
Antônio E. Ayroso - R$ 7.200,00.
- Terreno cl 450,00m2 - Loteamento

Versailhes - R$ 14.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich Sprung
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina cf '51 0,00m2 - Lot.

Renascença - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lotecf352, 18m2- Lot. Renascença - Vila

Rau - R$ 15.000,00
-2terrenoscf1.237,50m2cada-Rua638,
Lot. Pícolli - Vila Rau - R$ 22.000,00

(cada).
- Terreno com 550,oom2 na Rua Martin

Stahl, próx. ao fórum - R$ 42.000,00.

- Terreno cl 452,00m2 - Loteamento

Centenário - R$ 15.000,00.
- Terreno cf1.245,00m2 - Rua Fritz Hasse
- Centro - R$ 85.000,00.
- Terreno cl 2.555,00m2 - Rua Preso

Epitácio Pessoa, próx. ao Kohlbach - R$
130.000,00.
- Terreno cf 530,00m2 - Rua Joinville, em
frente ao Lider Club. R$ 75.000,00 à

vista, troca por outro imóvel ou área
construída.
- Terreno cl 441 ,oom2 - Rua Rudolfo
Sanson - Ilha da Figueira - Perto do Só
Lonas - R$ 21.500,00.
- Terreno cf 497,58m2 - Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$
15.000,00.
- Terreno cl780,oomL Condomínio das
Azaléias, �araguá Esquerdo - R$
35.000,00.
- Terreno cl 392,oom2 - Rua Alberto
SantosDumont, Vila Lalau - R$18.ooo,00.
- Terreno cf área total de 2.0oo,00m2 (5
lotes) - Rua Júlio Tissi, Nereu Ramos -

Valor total R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cf área total de 5.707,00m2-
Rodovia BR 280, próx. ao Trevo de

Guamiranga - R$ 50.000,00 (cada).
- Terreno cf 43.589,00m2 - Ru Joinville,
próx. Persianas Engler.
- Tereno cf 22.892,00m2 - Rua Tepassé,
.a 100 metros da Rod. BR 280 - R$
50.000,00.
- Terrenocfáreade 102.752,00m2 - Rua
WalterMarquardt, próx. ao PostoCidade
II - R$ 250.000,00.
- Terreno cf40.000,00m2 - Barra do Rio

Molha, a 500 metros da gruta ; R$
50.000,00.
- Tereno cl 52.500,00m2 - Rua Luís Sarti,
Nereu Ramos - R$ 50.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Salas comerciais em diversos locais.
- Apto cf 2 quartos e demais dep. - Rua
Guilherme Hering 70, Ed. Erica, Centro
- R$ 300,00.
- Apto. cl2 quartos, 2 bwc's edemaisdep.
- Rua Eleonora Satler Pradi, 307 - Ed.

Antúrio, Centro - R$ 300,00.
- Apto. cf 2 qtos e demais dep. - Rua
Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster (Fundos
do Angeloni) - Centro - R$ 300,00.
- Apto cf 2 quartos e demais dep. - Rua
Preso Epitácio Pessoa, 421, Ed. Emilie -

Centro - R$ 280,00.
'

- Apto. cf 2 quartos e demais dep. - Rua
25 de Julho, 170, Ed. AlbertoMaranqoni
(perto Posto Mime) - R$ 300,00.
- Apto cf suíte + 2 quartos e demais dep.
- Rua 25 de Julho 170, Ed. Alberto

Marangoni - R$ 430,00.
"

- Aptos no Resid. Amaryllis, Ru Ângelo
TorineIli, Vila Nova (1ª locação), suíte +

2 quartos e demais dep., sacada cl
churrasqueira, garagem e box para
depósito" R$ 400,00.
- Apto novo cf3 quartos e demais dep. -

Rua Pedro A. Fagundes 45, próx. a

Marisol - R$ 300,00.
- Apt.o cl suíte + 2 quartos e demais dep.
(Mobiliado) - Rua Procópio G. Oliveira,
1320, Ed: Isabela - R$ 500,00.

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 371-8814

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

LTDA,
2

CASAS DE ALVENARIA
Ref. 1240,' Centro- sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos _,

R$160,ooo,OO- Parcela
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 dorrn, próx. ao Theilacker
- RS 28.000,00
Rei. 1406 - Vieiras· cl 124m' . RS 23.500,00+ linanc. RS
103,00 p/mês -19 anos (5.0.11.400,00).
Rel.1430-W. Rau·c! l6Om'- Lto. Renascença- RS65.ooo,OO
+ Financ. RS 270,00 -14 anos
Rei. 1434 - Amizade - Lot Champagnat - cl 240m' - 1 suíte
+ 2 dorm. - RS 88.000,00+ linane.RS 1.380,00 -8 anos.
Ref.1453 - Nova Brasília - c/260m2 - e/piscina - 3 dorrn,
+ 1 suíte - RS 105.000,00
Ret. 1489 - Czerniewicz - cl 104m2 - 2 darm. - terreno cl
596m' - RS 38.000,00
Ref. 1491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - c/70m2 (em
construção) - 3 dorm. - RSI3.000.00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa cl 80m2 + 1 casa cl 63m2
-Ierreno cl 45.333m' - RS 58.000,00
Rei. 1497 - Vila Rau - cl 100m;· 1 suile. 2 dorm, - RS
9.000,00 + linane. HSBC - RS 374,00 - 20 anos'
Rei. 1513 - Jguá Esquerdo - c/209m'- 5 dorm .• 2 bwe, dep.
emprego cl bwe - RS 20.000,00 + finane. RS 311,00 - 12
anos

_

Rei. 1524· Vila Nova- cl 221m' - 5 dorm. - 2 bwe - RS
65.000,00

•

Ref.1531 - Amizade - c/160m-2 - suíte + 2 dorm. - RS
95.0ÓO,OO
Rei. 1543 - Vila Lenzi - cl sorne. 3 dorm .. RS 11.000,00 +

financ:
.

Ret. 1544 - Vila Lalau - ri 115m2 - 3 darm., terreno cl 490m2
- RS.55.000,OO

'

Ref. 1548 - Rua Joinville (lateral) - cl 98m' -Ierreno cl
525m'· RS 40.000,00
Rei. 1551 - Barra c/58m'- Llo. Ouro Verde - RS 19.000,00
Ref. 1566· Centenário- sobraooc/asome- suite + 2 dorrn .

. RS 95.000.00
Ref.1587', Vila Lenzi cl 149m2• suíte + 2 dorrn.> RS
50.000,00
Ref. 1592 -Ilha da Fiquetra . c/112m2. 3 dorm., 2 bwc,
terreno cl 400m'. Llo. Bruns· RS 59.000.00
Ref. 1593· Vila Rau- cl 221 m2. 4 darm., terrenoe! 560m2,
gar. p/4 carros - RS 50.000,00
Ref. 1596 . Vila Nova c/98m2. suíte + 2 oorm: . terreno cl
481.50m' - RS 60.000,00
Ref. 1598 - João Pessoa c/80m2. 2 darm. 2 bwc- R$
17.000.00 + financ. RS 173.00 por mês
Rei. 1602 - Jguá Esquerdo cl 125.50m'- 2 dorm. - RS
38.000,00
Ref. 1608 . Czerniewicz d 196m2 "suíte cl hidra + 2 dorm.,
2 bwe - RS 25.000,00 + linane.
Ref. 1610· Nereu Ramos . e! 110m2 - 3 dorm, + casa mista
cl 42m' - RS 30.000,00
Ref. 1612 - Jguá Esquerdo cl 80m2 - 3 dorm., terreno cl
352.50m' - RS 28.000,00 + linane. RS 220,00 p/m
Ref. 1614 - Sâo Luiz - sobrado cl 240m2. suúe + 3 dorm.
+ 2 bwc- RS 68.000,00
Rei. 1617 - Barra - cl 64m' . 3 dorm. RSI4.000.00 + 18x
de RS 204,00 plm
Rei. 1623 - Vila Rau - sobrado cl 162m' - 4 dorm. 2 bwe -

R$ 58.000,00
Ref. 1626· Barra- sobrado cl 314,56m2. surte + 2 dorm.
+ 3 bwe - RS125.000.00
Ref. 1628 - Uo. Santo Antonio - cl 50m2 - 2 darm. terreno
c/618m'· RS15.000.00
Ref. 1629 - Amizade- cl 194m2• suite + zoorm. -terreno
420m'· RS 90.000.00
Rei. 1630 - Vila Baependi - prédio comi c! 360m' (semi
acabado)· sala corni de 130m2 + apto suíte e 2 dorrn, cl
196m'- R$120.000.00
Rei. 1631 . Água Verde - cl 200m'- suile + 2 dorm. - R$
61.000.00
Ref. 1632 - Vieiras· c/65m2 - 3 darm.' terreno cl 420m2.
RS 20.500.00
Rei. 1634 - João Pessoa- c!62m'c!2 dcrm.. RSI7.000,00
Ret. 1635· Chico de Paulo- c/48m2·2 dorm. ·terreno com

450m' - RS 15.000.00
Ref. 1638.· Vila Rau- sobrado c/278m2. 2 suítes + 4 dorm,
2 bwe - RS 80.000.00
Ref. 1639 - Vila Nova- sobrado c/200m2. suíte + 3 corrn.'
terreno e/770m' - RS 88.000.00
Ref. 1642 -Amizade - c/90m2. 2 darm.· terr. d 450m2. R$
39.000.00
Rei. 1643 - Jaraguá Esquerdo - c1140m' - 3 dorm. 2 bwe
- RS 65.000.00
Ref. 1644· Czerniewicz· sobrado e/269,30m2• suíte + 2
dorm. lerreno cl 626m' - RS 86.00.00
Ret.1645 - Czerniewicz· easac/128,92m2·1 suíte + 2

dorm., e! sala, ccz., gar., armários embutidos + edícula c/
75m2, cl suíte. bwc, sala, coz., gar.· R$ 148.000,00
Ret.1650- Vila Lenzt- cl 125m2, suíte +2 dorrn., 1 bwe,
terreno c/392m'· RS 68.000,00
Rei. 1651 - Vila Lenzi - cl 150m' - 03 dorm. - 02 bwe -

terreno cl 450m' - RS 65.000.00
Ref. 1652 - Czerniewica . cl 120m2. 03 dorm. 02 bwc .

lerreno cl 430m' - RS 45.000,00
Ref. 1657 -Jlha da Fiqueira- cl 32m2 -O'l darm.' O'tbwc
lerreno cl 360m'· RS 13.000.00
Ref. 1661 -Itha da Fiquerla- eil 05 me . suíte + 02 dorrn.
- 02 bwes - R$ 52.000,00
Ref. 1663 - Vila Baependi . sobrado e/200 me . suüe + 3
dorm .. 02 bwes ótima localização - R$ 45.000,00 + finane.

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Rei. A-72 - Ed. Res. Bartel- Vila Baependi . cl 95m' - suile
+ 2 dorm. 1 bwc - R$ 300.00

�
Rei. B - 63 - Casa alv. c!Sam' - Vila Lenz! - 3 dorm .. R$ 21 0.00
Ret. 8·72· Casa mista c/60m2. Czerniewicz - próx. Centro
Cultural- 2 dorm. - R$ 220.00
Rei. B-75- Casa alv. c/80m' - Vila Lenzi - 3dorm. RS230.00

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
I'

IMOBILIARIAS LTDA.

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
SALAS COMERCIAIS

Ref. C - 6· Centro Médico Odontolóqico- Centro- cl 70m2
. RS 380,00
Ref. C-20· Sala comI. cl 50m2. Vila Lenz! . R. Exp. Antônio
Carlos Ferreira. 851 'próx. Arie Laje)' RS 230.00

APARTAMENTO
Ref. 4080· Ed. Dâmarys- Czerniewica . 1 suite + dcrm. - RS
40.000,00'
Ref. 4106· Ed. Juliana- Centro- 1 suíte + 2 dorm.· RS
52.000,00
Ref. 4107· Ed. Mariana Crísüne . Vila Baependl . cl 147m2
- 3 dorm. - RS 48.000,00
Rei. 4118 - Ed. Maguilú - Centro - cl 74m' - 2 dorm. RS
21.000,00 + linane. - RS 400,00 - (10 anos)
Ref. 4119· Ed. Carvalho- centro- cl 198m2. 5° andar-
2 garagens - RS 105.000,00 (mobiliado)
ReI. 4141 . Ed. Mathedi . Nova Brasília· 3 dorm. - RS
38.000,00

��il�:��Ã��4�i,lboN_O�b ae��;m'
- 3 dorm. - RS 20.000,00

Ref. 4145 - Ed. Dianthus - Centro- cl 1 suíte + 2 oorrn. R$
110.000.00
Rei. 4155- Ed. Maguillu - Cenlro - c/ 63m' - 2 dorm. - RS
33.000,00

.

Rei. 4157 - Cond. Res. Aguas Claras - Vila Rau - c/70m'.
2 dorm. - R$12.000,OO + linanc. de RS 215,00 p/rn
Ref. 4158· Cond. Floresta - Vila Lenzi - cl 54m2, 2 dorm.
- RS 18.000,00 + 18.anos RS 170.00 por mês \
Ref. 4161· Ed. Dona Hilda - Centro' Novo- suíte +2 dorm,
- RS 85.000,00
Rei. 4162 - Ed. San Miguel- Nova Brasília - 3 dorm.· RS
46.000.00
Rei. 4164· Ed. Jaraguá - Centro - e/73.90m'- 02 dorm.
- RS 40.000.00
Ref. 4168 - Ed. Hiviera- Centro - cl 170,90m2. suíte + 02
dorm. - garagem - RS 80.000.00

··r;,§'1,·)�I§;tílr!"l@l.111,;t.�..
Ref. 5017 - Sala comi cl 29m' - Vila Nova - Cond. Ed.

Alberto Marangoni - RS 12.000,00
Rei. 501 8 - Sala comi c!67m'- Centro - Ed. Gardênia - R$

35.000,00,
ReI. 5019 - Sala comi c/ 160m' - Cenlro - terreno cl lAOO'
. RS 85.000,00
Ret. 7010· Galpão alv, cl 144m2. semi acabado- Nereu
Ramos - RS 15.000,00

PRAIASEOUTRASPRA AS:
Ref.1618 - Praia de Itajuba· sobrado cl 163,7Sm2.
5 dorrn. 2 bwe - R$ 25.000,00 + finane. aceita troca

Rei. 2030 - c! 288m' - São Francisco do Sul- RS 6.500,00
Rei. 2163 - Enseada - c/ 312.50m' - RS 7.000,00
Rei. 2185 - Barra Velha - c/280m'. RS4.ooo,OO(pareela)
Ref. 4140 . Ed. Caprisorrento - Praia Itapema . cl 50m2-

semi-mobiliado· RS 16.000,00

CASAMISTA
Rei. 1549 - João Pessoa - c! 1 t sme - 3 dorm. - RS 27.000,00
Ret. 1624· Guaramirim . c/48m2 - 2 darm .. terreno cl
680m' - RSI 0.000.00
Ref. 1653 - Barra - c/65m2. 01 darm.' 01 bwc - terreno cl

367,50m' - RS 16.500.00
Rei. 1659 - Jguá Esquerdo - c! 106 m'- 03 dorm.. 01 bwe
- RS 25.000.00

lERRENOS
Rei. 2130 - CI 1.940m'- Vila Lenzi - RS 90.000.00
Rei. 2147 . 7.805m'· Centro· Próx. Kolhaeh . RS
195.000,00
Rei. 2213 - cl 450m' - Sehroeder 1- RS 5.000.00
Rei. 2214 - cl 562m' ·lIha da Figueira· RS 8.000.00
Rei. 2221 - cl 569.68m'· Cenlro - RS 25.000,00
Rei. 2224· cl 392m'· Lot. Centenário - R$18.000,00
Ref. 2228· c/500m2• Nova Brasüla- próx. Móveis Gomes
. R$ 53.000.00
Rei. 2290 - c/392m'· Amizade - RS14.500.00
Rei. 2232 - cl 450m' - Sehroeder· RS 3.000.00
Rei. 2237 - cl 439m' - L10. Centenário - RS 7.000.00 +

finane.
Rei. 2238 - c/2.598.75m' - Três Rios do Sul- RS 25.000.00
Rei. 2246 - cl 465m' -Ilha da Figueira - L1o.Piazera 1- RS
9.000.00
Rei. 2247 - cl 6Ö4m'-lIha da Figueira· RS 15.000.00
Rei. 2253 - cl 448m' - São Luis - L10. Imperador - RS
10.000.00
Ref. 2257· cl 3.500m2 - Barra - próx. Seminário· R$
125.000.00
Rel.2263 - c! 5.900m' - João Pessoa- RS 27.000.00
Ref. 2268 . cl 900m2. Centro, pronto para construir
Sehroeder - RS 12.000.00
Rei. 2273 . c/343m' - João Pessoa - L10 ltapocuzinno - RS
12.000.00
Ref. 2274· c/355m2- Jaraguá Esquerdo- cl casa alv. até
laje - RS 17.000.00
Ret. 2277 - cl 495m2. Loteamento. Blumengarten
(Amizade) - RS 23.000.00
Rei. 2278 - Vila Rau c! 582m' - Rua Erwino Menegotti - RS
23.000.00
ReI. 2279 - c!450m' - Amizade- Uo. Da. Alzira - RS 21.000,00
Rei. 2280· cl 311,42m' - Oentro - RS 29.000.00
Rel.2281 - cl 516m'- Vila Rau- RS16.000.00
Rel.2283 - cl 800m' - Vila Nova - RS 48.000.00
Rei. 2284· cl 12.635m' - Corupá - R$ 18.000.00
Rei. 2287 - cl 1.224m' - Chico de Paulo- RS 40.000.00
ReI. 2288 - cl 300m' - Czerniewiez· R$ 24.000.00
Rei. 2291 - cl 340m'- Vieiras - RS 14.000,00
Rei. 2292 - cl 371 m' - Nova Brasília - RS 40.000,00
Rel.2293 - c! 485m'· Barra - Uo. Ouro Verde· R$ 8.000.00
Ref. ·2294 . c/465m2 -Ilha da Figueira· Uo Piazera . R$
9.000.00
Rei. 2295 - cl 616.35m'· Jguá Esquerdo· Llo Campo
Sampie ro - RS 20.000.00

Jaraguá Esquerdo - cl 106 m2 - 03 dorm. -

01 bwc - ótima localização - R$ 25.000,00

Vieiras - cl 65 m2 - 03 dorm. - 01 bwc -

terreno cl 420 m2 - R$ 20.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

SALAS COMERCIAIS

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

Iro a
IMÓVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos,
dep. empregada, garagem, R$ 53.000,00
Cód. 3009 - Ed. Monte Carla - suíte, 2 qtos -

R$ 90.000,00 si acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25:000,00 + financ.
CÓd. 3029 - Ed. Agata - Novq 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 chyrrasqueira. Entrega em

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

valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2 quartos,
2 bwc, cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suíte, 3 quartos,
salas cl sacada, 2 vagas garagem.
CÓd. 3043 - Ed. Florença - suíte c/ 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. 3045 - Ed. Florença - 2 quartos, dep.
empregada com bwc, garagem - R$ 49.000,00.
Cód. 3216 - Ed. Fragata - suíte + 2 quartos,

, cl garagem - R$ 39.000,ÓO
.

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
C;ód. 3312 - Cond. Ed. Floresta - 2 quartos,
garagem - R$ 16.000,00, + financ.

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. 1012 - Centro - c! 224 m', 3 quartos, 2 bwc,
terreno cl 560 m' - R$ 180.000,00
Cód. 1016 - Centro - cl 331m', cl suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00
Coo. 1022 - Centro - c!15Om2,c! 4qtos - R$ 90.000,00
Cód. 1024 - Centro-c/t Zôrns, ponto comI. - R$
110.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00

_

Cód. 1027 - Centro - Rua Angelo Schiochet cl
1.292,OOm', 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 c/ 1.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1113 - Barra - c/147m', suíte cl elossed, 2
quartos, cozinha mobiliada. Aceita troca cl casa
de maior valor c/ piscina
CÓd. 1118 - Barra - c! 150 m', suíte + 2 quartos -

R$ 80.000,00
Cód. 1131 - Centenário - cl 140m', 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1175 - cl 205m' - suíte, + 2 qtos, terreno c!
1.220,00 - R$ 85.000,00
Cód. 1177 - Czerniewicz - c! 170m', sobrado novo
cl suíte + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1178 - Czemiewicz - suíte + 2 quartos - R$
85.000,00 - entrada + carros e terrenos
Cód. 1203 - Figueira - c! 216m' - suíte + 2 quartos.
Terreno cl 1.680,OOm' - R$ 110.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasília - c/ 230m', cl suíte, 2
quartos - R$ 96.000,GO·
Cód. 1216 - Jaraguá Esquerdo - cl 214 m', suíte
cl eloset e hidro, 2 quartos, garagem pl 2 carros -

R$ 125.000,00
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. 1317 - Vila Lenzi - Casa em construçã, com'
300m', 2 suítes + 2 quartos - R$ 58.000,00. Aceita
imóvel menor valor.
Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m', cl suíte, 2 qtos,
piscina - R$ 240:000,00
Cód. 1356 - Vila Nova - cl 246m', cl 4 quartos -

R$ 65.000,00
Cód. 1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2
qtos. - R$ 11.0000,00 + financ.

,

Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa Brei
thaupt - 3 quartos, 2 bwc - R$ 25.000,00 + financ.
Cód. 1447 - São Luiz - mista c/ aprox. 160m' - R$
32.000,00
Cód. 1984 - Corupá - cl 298m2, c/ suíte + 2 qtos
- R$ 115.000,00
Cód. 1985 - Guaiamirim - 156m2 - 3 qtos, 2 bwc,
terreno com 1.250m2 - 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, c/3 qtos - R$ 7,8.000,00 entrada + 9

pare, fixas ou a vista R$ 69.000,00

Baependi - cl 197,80m2, suíte + 2 quartos,
escritório, churrasqueira, garagem pl 2
carros - R$ 128_000,00

Baependi - casamadeira cl 70m2
2 apto, c/2 qtos. c/70m2cada, R$ 62.000,00

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

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

Barra - 314,56m2 - suíte + 3 quartos, salão de

festas com piscina. Aceita apto. menor valer.

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m2 - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni c/ 1.020m2 - R$
60.000,00
CÓd. 2013 - Centro - Reinoldo Rau, c/975m2 - R$ 280.000,00
Cód.2014-Centro-421m2- R$25.000,OO
Cód. 2051 - Ágúa Verde - c! 400m2- R$16.000,OO
Coo. 2072 - Amizaäe - 20.570m2- R$ 150.000.00
Coo. 2097 - Próx. futura Prefertura c! 1.018m2 - R$ 150.000,00
Cód. 2112- Bana -c/300m2- RS13.ooo,OO- próx. Sup. Breithaupt
CÓd. 2113'- Res. Satter- Barra cl 346,62m2 cl asfalto - R$
10.500,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - c/420m'- R$
22.500,00 c/asfalto
Coo. 2119 - Bana - Res. JoaquimGirolla c/420m2 - RS 15.500,00
Coo. 2151 - Chico de Paula - c/ 2.500m2 - próx. Posto Marcolla
- R$ 60.000,00
Cód. 2175-Czemiewicz - c/ 1.141 ,40m2- R$25.000,OO
Cód. 2177 - R. Roberto Ziemann - área c/8.658m'
Cód. 2212- Cond. Azaléias-c/778,68m2- RS 30.000,00
Coo. 244� - Estrada Nova - c/ 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
Cód. 2292 - R. Waldemar Grubba - próx. Met. Trapp cl
409,50m2 - R$ 50.000,00
Cód. 2358 - Vila Nova - c/ 338m2 - RS 29.000,00
CÓd. 2360 - Vila Nova - CI 719,20m2 - próximo Forum - R$
39.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - cl 350m2 - RS 13.000,00
Cód. 2374- Vila Rau - c/337m2- R$13.500,OO aceita parco
CÓd. 2375 - Vila Rau - RuaGuilherme Schmidt - c/435m' - R$

14.000,00.
Cód. 2456 - Três Riosdo Sul- área de2.5OO,OOm2- R$25.ooo,OO
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto c! 445m2 - Entrada
de R$15.000,OO+ 12vezesde R$1.000,OO
Cód. 2982- Rod. SC-413-Krn 10-c/49.872,OOm'- 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 - 9.144,85m2-
R$ 35.000,00

Coo. 4002 - Centro - Ed. TowerCenter - 5" andarc/ 2 garagens.
Entrega plFevereiro/200 1 - R$ 28.270,00 - Entrada + paroelas
Cód. 403 - R. Getúlio Vargas - térrea - c/ 102m2 - acerta apto c/
2 quartos c/ parte pagto.
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 42 andar - 44,59m2 +
garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- Centro Comercial c!
7 salas - R$ 350.000,00
Cód. 4020- Centro - Térrea c/ 117m'- R$ 90.000,00- Acerta
casa até R$ 50.000,00

\LOCAÇÕES
Casas

Coo. 604 - Casa alv. com 2 quartos, próx. Hospta' Jaraguá - R$
275,00

'

Coo. 606 - Casa de alv. com suíte +3 quartos, dep. empregada
em terreno c/ 1.400 m2 - R$ 600,00
Cód. 607 - Casa alv. com 3 quartos, próx. Weg 11- R$ 350,00
Coo. 616- Casaalv. com 3quartos- Vila Baependi - RS380,OO
Cód. 620 - Casa madeira com 3 quartos -Central- R$ 220,00
Cód.621 - Casa alv. - próx. Cerealista Urbano - R$ 330,00

.

Apartamentos
Cód, 626 - Apto. c/ suíte + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho - RS 450,00
Coo. 628-Apto. c/suíte+ 1 qto. - Ed. Eldorado - R$480,OO
CÓd. 629 - Ouitinete pl 1 pessoa - Nova Brasília - R$ 120,00
Cód. 630 - Apto. c/ 1 quarto - próx. a Weg 11- R$ 200,00
Cód. 632 - Apto. c! 3 quartos - início do Jaraguá Esquerdo
R$300,OO I

Cód. 634 - Apto. com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
Reinoldo Rau - R$ 350,00
Cód. 635 - Ouitinete no Ed. Marquardt, a partirde R$'180,00
Cód. 636 - Apartamento cl f quarto - Ed. Florença - R$
250,00
Cód. 640 - Apto:c! suíte + 2 quartos c/ dep. empregada - Ed.

Jaraguá - RS 380,00
Cód. 641 - Apto. c/suíte, 2 qts - Ed. Centenário - R$ 330,00
Cód. 655 - Apto c/ suíte + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha - RS
380,00
Cód. 660 - Apartamento c! 3 quartos no calçadão - R$ 350,00

Salas comerciais
Cód. 668 - Sala comI. c! 60m' - próx. Angeloni - R$ 290,00
CÓd. (/70 - Sala comI. c170m2, carpet, cl divisória. São 2
ambientes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 677 - Sala comI. c/ 30m' - estacionamento próprio
Center Foca - R$ 300,00

. Cód. 683 - Salas comi c/SOm' na R. Jorge Lacerda, a partir
de R$180,OO - 22 piso
Cód. 687 - Sala comI. c/90m'_(incluindo mesanino) lateral
da Marechal- R$ 650,00

Galpões
CÓd. 802 - Galpão c/mesanino - R$ 990,00 - Próximo Florisa
Coo. 804-Ga)pãoc/ 15,. 15-emterrenoc/ 1070m2- RuaBarão
do Rio Branco - RS 1.500,00
Cód. 806 - Galpão c/260m2 em terreno c! 500m'- próx. Ter
minal Rodoviário - R$ 560,00

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

Figueira - 200m2, suíte + 2 quartos,
garàgem para 2 carros - R$ 75.000,00

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

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

R$ 50_000,00

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

, • ALUGA
IMOVEIS • ADMINISTRA li

IIPABX 371-7931
Iii

CRECI1741-J

CÓD m2 aTOS LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES
tmD (VENDA)
1001 60 Schroeder- Prox. Cayman 20.000,00 Parcelado/Aceita carro

1002 113 Champaghat· R. Irmão Leão 65000,00 Troca por apto (.) valor
1003 149 3 Centenáric- Próx. Zanolti 40.000,00 Parcela/aceita carro

1004 70 3 Figueira· R. Avelino Borba 18.000,00 Aceita imóvel (.) valor

1005 70 . 3 Säo Luiz- R. Cristina Pereira 36.000,00 Troca - imóvel em Joinville

1007 115 2 Lsnzi- Rua Elpidio Martins 55.000,00 Negociáveis
1008 300 6 Centro- Próx. Scar (antiga) 130.000,00 Negociáveis
1009 200 3 (suite) Amizade - Rua Guanabara 125.000,00 Aceita troca (+) valor

Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos, 2 vq, gar" 1010 Figueira - Rua Henrique Krause
,

Condomínio Azaleias - Lote 26, 694m2-140 4 58.000,00 Troca por imóvel (+) valor

R$ 55.000,00 1011 280 3 (suite) Amizade- Rua Guanabara 100.000,00 Aceita imóvel (.) valor R$ 27.000,00
1013 230 4 Centro - Rua Epitácio Pessoa 150.000,00 Em frente Posto Mime

1014 70 3 Garbaldi- Próx. Salão 25 30.000,00 Troca pl terreno comercial

SCHROEDER

(CENTRAL)

Centro - terreno com 1000m2, casa com

230m2. Aceita apto. - R$ 150.000,00

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

R$ 36.000,00

Garibaldi - 70m2, 3 quartos, próx. Salão
25 - R$ 30.000',00

14x34 Santa Luzia- R�s. Geranium ff.OOO,OO En!. 200,00 + 150,00 mensais

66x51 Centro- R. LeopoldO Janssen 165.000,00 Casa em alvenaria - 150m2

15x30
.

São l.uiz- R. Arduino Pradi '11.000,00 Próx. do Arroz Urbano

13x57 Barra Res. Satier (Malwee) 12.000,00 Parcelado em 36 x
Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro)

15x 58 São Luiz- Próx. CAIC 25.000,00 Negociaveis Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais
\

17x 51 Nsreu- R. André Voltolini 13.000,00 Parcelado- Centro

14x28 Nereu· R. André Voltolini 12.000,00 Parcelado- Próx. Igreja
18x37 Condominio Azaléias- Lote 26 27.000,00 Negociáveis/Parcelado
15x48 Schroéder - Centro . 9.000,00 Parcelado em 36 x

65x138 Figueira· Após Elite Móveis 35.000,00 Troca por apto (+) valer

28x30 Jaraguá Esq .. R. Victório Pradi 27.000,00 Aceita carro/parcelar
12 x 50 Rua Preso Epitácio Pessoa 65.000,00 Em frente ao Posto Mime

(venda)
12.51"1a Nereu . Ribeirão Grande 70.000,00 Troca por casa em Jaraguá
7.6Ha Massaranduba· Salão Aluisio 18.000,00 Rancho/Luz elétrica

OFERTA ESPECIAl.
Casa em alvenaria

(falta reboco externo)
70m2 (2 quartos), garagem para 2 carros,

lote com 600m' (esquina),
próximo Cayrnan Malhas

R$' 20.000,00

APARTAMENTOS (venda)
96 3

147 3

273 4 (suite)
306 3 (suite)

Amizade- Res. Amizade- 1º andar

Baependi· Res. Cristina
Centro- Ed. Athenas

Centro- Ed. Amaranthus

38.000,00 Fica Cozinha sob medida

55.000,00 Aceita troca por casa

230.000,00 Troca p/ imóvel- Balneário

125.000,00 Acabamento a ser feito

2001

2002

2004

2005

liailil!�I'ti (venda)
3001 483

3002 3366

3003 450

3004 741

3006 880

3007 867

3008 860'
3010 694

3011 720

3012 9000

3013 833

3014 600

CHÁCARAS/siTIOS
4001 125000

4002 76000

",14,'4&1
0004 100

0021 56 2

0022 130 3

Água verce- Próx. Shopping
Santa Luzia- Rua 950

Vila t.alau- Próx. Weg II

230,00 Casa - alvo 3 quartos

'150,00 Próx. Frigumz
400,00 Casa nova

Cód.1001

SCHROEDER

(CENTRAL)

"PROCURAMOS PARA COMPRAR

Chácara,com área mínima de 20.000m2, água corrente, energia elétrica e fácil acesso. Não precisa ler moradia. (Preferência por

Nereu, Rio Cerro, Rio da Luz, Corupá e proximidades). Paga-se até RS,20.000,OO
.

Vila Lalau - Próx. Weg II, 3 quartos, casa
nova - R$ 400,00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC
o Fone: '(047) 275-1594IIUOB/L/ÁR/A'

..,.ave

Aptos. em ótima localização central - Rua João Marcatto - próximo
ao posto Mime/Reinoldo Rau com 1 e 2 quartos e demais dep.
condições de pagamento direto com a construtora. Com 20% de

entrada, aceitamos carro, terreno, saldo até 48 meses direto com a

Constutora.

CASA ALVENÁRIA -

BARRA RIO CERRO -

APÓS MALWEE COM
178,00, TERRENO
643,73M2, 03 aTOS,'
DEMAIS
DEPENDENCIAS.
VALOR NEGOCIÁVEL,

CRECI612-J

VENDE

Aptos. Ed. Klein - Rua Barão do Rio Branco - esquina com Rua

Ferdinando Pradi com 1 suite - 2 quartos - sala, copa, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem churrasqueira na sacada e coletiva. Condições
de pagamento direto com a construtora

SOBRADO
FRANCISCO DE PAULA,
COM215,25M2,
TERRENOCOM
Íl33,00M2, 01 SUITE, 02
QTOS, DEMAIS

,
DEPENDENCIAS.
R$ 95.000,00
NEGOCIÁVEL.

I

EDIFÍCIO MATHEDl

II: Rua João
Planinscheck - Bairro

Nova Brasüia, com 3

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

pagamento direto COII!

a construtora.

(Aparuunentos
entregues até 04/2000)

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

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBlllARIA

MENEGOITI
CREeI N" 550-1

CASA EMMADEIRA

VILARAU
02QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA,

"

BWC - R$15.000,00

-
,

GALPAO
...'

'
.

CASA ALVENARIA

BAIRRO SÃO LUIS
03 QUARTOß, SALA, COPA, COZINHA,

BWC, GARAGEM - R$ 35.000,00

CZERNIEWICZ
ÁREA DE

475,00 M2,
CONTENDO
02 CANCHAS
DE BOCHA

"

TERRENO
L k.... .., ,,� I

VILA RAU
'ÁREA

420,00 M2'

R$ 14.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEíCULOS NOVOS

EUSAlJOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

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

direção hidráulica, rádio
toca-fitas, ajuste lombar e

de altura no banco do
motorista, acionamento
elétrico para travas,

espelhos e vidros, e airbag
para motorista. Ar
condicionado e transmissão
automática são opcionais.
O novo representante
aposta n�s virtudes da
-minivan Atos para

'

conquistar consumidores
de modelos 1.0. Tem 13

conhecidos do mercado,
mas chegam com,

reformulações estéticas e centímetros a menos que o

mecânicas. OvAccent, que,
Ford Ka, o supercompacto

foi o melhor da msrca no
coreano acolhe cinco

Brasil, tem carrocerias sedã passageiros, nem todos

de quatro portas e hacht de ,

adultos. A Al11ot�orização é

cinco. Formas mais retas e
1.0 com tres valvulas po�

"modernas valorizam o
cilindro e 57 cavalos

porte do carro, ajudado
mostrando a verdadeira

pelo aumento na distância (vocação urbana. A

entre eixos. O motor 1.5 transmissão terá modelos:

agora ganhou 16 válvulas e

duplo somando no ,
.

cabeçote, aumentando em

11 cavalos a potência. São
\ equipamentos de série

,..

AUTOMECAN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

fj)�"DSD
1;�.���'
Telefone: (0'47) 376-0251

t

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

As melhores marcas: Ne�tlé, Lado,
Garoto, Parma/at, Visconti ...

manual de cinco marchas,
automática de três
marchas e manual com

embreagem semi-
.

automática, similar ao, do
Palio Citymatic. As portas
com grande ângulo de

,

abertura e o teto elevado

Jaraguá do Sul, 1 de abril de 2000
..............

\
.

Hyundai retorna ao Brasil

Depois de algumas
.tentativas sem sucesso, a

Hyundai encara mais uma

vez o mercado brasileiro,
mas agora em parceria
com o Grupo CAOA, o.,
maior c0l1cesionário Ford
brasileiro e também

importador dos veículos
Subam. A volta- da marca'

ao país é grifada com

variados modelos, desde
carros esportivos à
caminhões leves. O médio

Accent, o sedã familiar

Sonata, o esportivo coupe e

a van HI00 são modelos

proporcionam acesso fácil.
Com o acabamento interno

simples e muito agradável ,

condiz.com o preço. do
.

Atos. O pacote básico de

equipamentos inclui rodas
de alumínio, ar:

condicionado, airbag para
motorista, aerofólio traseiro

e acionamento elétrico para
vidros e travas. Para

I

resgatar a marca e

reconquistar as cerca de 20
mil proprietários de modelos
Hyundai, o novo
representante pretende
acolhê-los com um

'

programa de tratamento

diferenciado denominado

Hyundai Service Clinico
Com esse programa os

proprietários terão uma

'série de privilégios, entre
revisões gratuitas de vários,
ítens e descontos de até

-,
50% em peças de

reposições. Os
compradores da nova
concessionária terão

garantia de .quatro anos ou

.

80·mil quilômetros,
podendo contar com o

atendimento de

emergência 24 horas

'Hyundai Assistence por
/,

\ ,

três anos.

V�locida,de pura
Desfrutar de toda a potência do Aston Martin DB7 Vantage Coupe, mas com a

inigualável sensação de dirigir ao ar livre. A marca inglesa '

,

apostou neste segmento com o lançamento do

Vantage Volante. O mo tor V12 de
6,0 litros e 48 válvulas produz 420

cavalos, levando o carro a 298

km/h de velocidade máxima e

aos! 100 km/h em menos de 5

segundos. As rodas 8x18

polegadas na frente têm pneus
245/40 ZR 18 e na traseira 265/35 -,

ZR 18 em rodas de 9 polegadas de largura.

I ,

Walter Marquardt - Epitádo Pe.ssoa - Reinaldo, �u - Bernardo Dornbusch 312-8�88

, .
\

, R$5,99
Personalidades

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcas Créditos Parcela
,

I Corsa Sedan Super 4 P -16V\ ' R$.18.934,OO 50X de,R$ 454,64
'\O. �

Pick-Up S10 ,

Astra Sedan GLS 2.0 - 4 P.- 8 V

, '" �,_ m

,

�$%24�2���ºO, §.oX de R$ 583,
�:�-�. T �

R$ 32.844,00 . 50X de R$ 775,05
/

Fotos merame .

n te llustJ'at', rvas
/

.

,60% do Corsa Wind 1/.0 2P
- Crédito R$ 9.245,00 (60x)
Pessoa Jurídica - R$ 178,74

.

_ Pessoa Físiéa - R$ 186,24
.

,

•• I

EMMENDORFER Com. d-el
Av .. Iv\al. [)e6doro da Fonseca, 557, - Jaraguá dq

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POVO JARAGUÁ DO SUL, 1 DE 'ABRil DÉ 2000' - VEíCULOS - 3

Ca.rros novos
T'a.xa.s reeiuzieia.s .

_-

,

NA CHEVROLETAS TAXAS CAíRAM

1,99 para todos os modelos "

'\L__ �-----'

,
I

Veícu'l'os
Sul - SC

1

[HEVR[]lET <

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FO R D

Vende-se Belina 86, R$
3.200,00; em bom estado.
Fone 3717786,c/ Souza. '

Imperdível! Troco Escort XR3,
88.6, por carro de menor valor
e parcelo a diferença. Fone

371-6032, com Luís.

VOLKSWAGEN

Vendo Sant�na 89, capô
'elétrico, aro de liga leve,
impecável. R$ 6.000,00.
Contato: 275-2634 /
'i

371-6238

Vende-se 2 Fuscos anos, 75
e 77. Contato: 9101-5807.

CHEVROLET

Vende-se Chevette 75, motor
,

em bom estado. R$ 600,00.
Fone 2760234

Vendo ou troco por carro ou

moto menor valor, Monza 88.
Contqto: 9982::.3151.

, FIAT

Vendo Uno 1.6R, ano e

modelo 93: R$ 7.200,00 ou a

combinar. Fone '372-3706 .

.

Ven_de-se uma Fi;rino furgão,
ano 88. Preço a combinar.
Contato: 9993-6685, com

Paulo

Vendo Palio EDX, ano 97, 1.0
completo, 4 portas. Valor R$
11.000,00. Contato: 372-\
0626 ou 9975-3944

OUTROS
,

\

Vende-se Caminhão
Mercedes-Benz, modelo 709,
ano 91, com baú '97. Aceita
carro no negócio. Contato:,

370-7756.

Vende-se um Trompeti
Yamaha, 1 ano de uso: Fone

9101-2697�

COMPRO

Gol )000, Corsa;
Palio e Uno,

'Fone) 9973-5158.

..MirR
-, FORD

" VEíCULO ANO COR COMB

Inr'\\(ri I CourierCLX 9EV98 Branca gasolina
KA 9EV98 Cinza gasolina
KA 97198 Vermelha gasolina

'i ;.
Escort GL 16v H 2pts 97198 Vermelha gasolina

,

,

" ,.
II. Pampa L 96137 Praia gasolina

" Escort 1.8i GL 96136 Vermelha gasolina

"l\IIoto Peças
Ranger XL 95/95 Prata gasolina
Escort 1,0 Hobby 95/95 Vermelha gasolina
Escort L 89f89 Azul gasolina

I Pampa 9QI9() Cinza álcool

ACE�SÓRIOS,
-

Belina L 88198 Prata álcool

PEÇAS E SERViÇOS Corcel]1 78/79 Azul gasolina
GM

Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi
S102.2S 96137 Branca gasolina
S10deLuxe 95'96 Branca gasolina

Fone: 370-0676 - Jaraguá do Sul - SC
Chevetle SUE 87/88 Branca gasolina
CheveHe 88198 Vermelha gasolina
ChevetteL 84/84 Azul álcool

VW
Gol i Plus 96136 Prata gasolina
Kombi Standart 95/95 Branca gasolina
Saveiro LS 88198 Vermelha álcool

!J!J(]J)1][lßu[jJ) Voyage 85186 Branca álcool
Brasília 77m Marron gasolina
Fusca 1300 L 80/81 Bege gasolina

370-2022
Fusca 1300 74f74 Bege gasolina
Fusca 1300 68'68 Azul gasolina

FIAT
ElbaTop 94i9<Í Azul gasolina
Uno Mille Eletronic 93/94 Branca gasolina
ElbaWeekend 91/92 Cinza gasolina
Prêmio 85186 Preta álcool

147Racing 82182 Cinza gasolina

U14COI.O.O'
PMa t:oda.ä, a/.1.�rú,�

Em tecido, corvin e couro
, .

.. 37,1-4322 / 9991-4380
Com Aqnaldo

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

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

CORSA WIND 97 ROXO
GOLMI 97 BRANCO
SIO COMPLETA ,97 BRANCA
GOLCLI 96 BRANCO
CORSA WIND 95 VERMELHO
FIESTA 95 VERMELHO
GOL ROLLIND S'fONES 95 BRANCO
MONZA G2 CPMPLETO 95 PRETO
OMEGA CD COMPLETíSSIMO 95 BRANCO

•

�PO COMPLETO 95 AZUL
SCORT GL 94 BORDÔ

OMEGA SUPREMA 94 AZUL
PAMPA GLS GASOLINA i ,8 94 PRATA
UNO ELX 4P, 94 VERDE
UNO MILLE ELETRONIC 4P 94 VERDE
VERSAllES GUIA COMPLETO 94 PRETO
PARATI CL 1,8 93 BORDÔ

• PARATI 92 VERMELHO
MONZA CLASSIC 4P 92 MARROM
SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA
NISSAN MÁXIMA V6 C_OMPLETA 91 PRETA
MONZA SLE COMPLETO CI RODAS 91 AZUL
VERONA LX 1.8 91 PRATA
ESCORT GL 90 AZUL
JEEP JAVALI , 90 AZUL
ESCORT GL 88 AZUL
CHEVETTE 87 BRANCO

-

ESCORT GL 87 PRATA

VOLKSWAGEN 7,90 87 BRANCO
ESCORT L 84 BRANCO
CAMINHÃO AGRALE 82 BRANCO
JEEP 75 PRETO

MOTOS I
XT 600 94 AZUL

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

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

.-••
UI!/ hNrHAUA
PARA /JO/60 DIAS

tVMPRAMOS
SlIAMOTO
USADA! ' C��AClffl

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

;.. ...

FONE: 3,71-2999 .

RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

371-560()' \

Jaraguá do' Sul - sc

MARINGAOFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecâniéa,

(lU/Ilt:IID 2. IIDIMS
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• I

. Aluguel nunca mais.
A CONSTRUTORA oferece a oportunidade

\ '- 1
,

de realizar o sonho da casa própria .:Venha conhecer o plano morar bem JG.
Prestações a partir de R$ 200,00 mensais

•

�-l �l-l.J�l,-l�(ll( •

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
--'.,'
CON'STRUTOR.A

I

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

Imbatível.

VENHA

CONFERIR!

CONSTRUTORA
,

possui
seu próprio

-

financiamento,

llvre de juros.

•

•

2 PORMITÓRIOS B
SACADA B

'

• SALÃO DE FESTAS B
• 'CHURRASQUEIRAB
• . PLAYGROUND B
• AMPLA ÁREA DE LAZERß

./

Conheça nosso site www.construtorajg.com.br

CONDIÇ�ES DE,PAGAMENTO

ENTRADA

PRESTAÇÕES
R$ 800,00
R$ 200·,()Ó
• REAJUSTE PELOcus SINDUSCON-SC,

-
-

INFORMAÇOES E Ve,NDAS:

* Plantão e vendas no local
Segunda-feira à Sábado
08:00 às 12;00 horas 8:00 à 13:00 horas

13:30 às 19:00 horas

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

Compra - Aluga FONES/FAX (047) 275-2g90
. - 275�2920

��áeU:JMtiw� -275-2777

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

VENDAS
• Chácara em Corupá sem benfeitorias,
tudo capoeira, com água, 2.000,00 m2 planos,
restante favorável, com 38.000,00 m2 - R$
9.000,00 - Neg.

.,

• Chácara em Rio da Luz, com 24 margas,
02 lagoas de peixe, casa de rnadeira.: 02
ranchos, 'tudo cercado com 4 fios de arame,
cachoeira - R$ 15.000,00 - nego aceita-se carro
• Chácara em Ribeirão Grande do Norte,
com 32 margas (80.000,00 rn-), com casa de

madeira, galpão, chiqueiro, lagoa de peixe,
plantação de banana, com morro suave - R$
30.000,00 - nego aceita caminhonete até 50%
dovalor'

.

• Chácara em Schroeder - 02 mamas, com
60% plano, casa mista, lagoa, rancho,
bastante arvoredo - R$ 35.000,00 - nego
• Chácara em Schroeder I, com 66 margas;
80% pastagem, toda piqueteada, .corn 07

lagoas de peixe, casa para chacreiro e ranchos
- R$ 42.000,00 - nego
• Chácara estrada Rio do� Bugres de frente
pl BR (reflorestamento da WEG), com

850.000,00 m2, pastagem, cerca 6 fios nova,

piquetea'da com estrada, mangueira, com 05

tasas, 02 de alv., 04 ranchos, galpão de festa,
17 lagoas, cachoeira, luz, água, 40 cavalos,
28 cabeças de gado - R$ 180.000,00 - nego
aceita carro, casa, etc.

• Chácara próx. Posto Marcolla, com 139.000

m2, maior parte reflorestado com .pínos e

eucaliptos em 30.000 m2, tem 06 lagoas de

peixe, casa, galpão e demais ranchos - R$
220.000,00 - neg.aceita apartamento em

Carnboriú
• Fábrica de Cerâmica na BR 101, próx.
Posto Rainha, com área de 1O.000,00m2 fábrica
com 1.200,00 m2, depósito de 170.00 m2, casa
e loja - R$ 60.000,00 " aceita carro lau 50% de
entrada - saldo a combinar
• Terreno na Rua Cruzeiro em Guaramirim,
com 5.500,00 m2, com construção em alv. De

230,00 m2, parte térrea salão comercial, parte
superior com 04 qtos, sala, cozinha, banheiro,
varandão, toda murada - R$ 33.000,00 - nego
troca por casa em Jaraguá do Sul
• Sala comercial na Rua Roberto Ziemann

esq. com Rua 688, lote com 12 x 25,00 m2 -

300,0,0 m2, sala com 180,00 m2 com estrutura'

para 02 pisos - R$ 50.000,00 - a combinar

Duas casas de madeira - próx. ao Lot.

Manfrini - Iguâ Esquerdo - R$ 20.000,00I Ilha da Figueira, R. Avelino Floriano

Borba: Lote 14x42. Com casa'
alvenaria de 143m2, cl 03 qtos., sala,
coz: BWC, lav., varanda, garagem pl

2 carros. Preço: 54.000,00

Casa na Rua João Franzner. Bairro
São Luiz, com 3 qtos, sala, coz., lav.,
copa, .galpão, gar., salas, etc. - R$

75.000,00

Ilha da Figueira - R. N.Sra.

Aparecida, lote 300m2, cl casa
alvenaria, cl2 qtos, sala, coz., bwc.

Valor: R$ 12.000,00
Terreno Ilha da Figueira.
Valor: R$ 45.000,00 - Negociável

Casa Barra - próx. Botafogo, cl 03
qtos., 02 salas, coz., garagem, área

de serviço, salão de festas -'- 120m2•

R$ 55.000,00. Negociável

Edifício'
Morada Do Sol
- Vila Nova

Apartamento
de 1, 2 3

dormitórios
todos com

suítes, sacadas
com

churrasque iras

individuais,
com elevadores. Ótimos preços,

financiamento direto com a

construtora, melhores informações
,com os corretores da Deja Imóveis

Barra -

Lot. ut

randa, l.
85, lote
319,80,

casa mis-
ta de 96m2, cl 3 qtos, sala, coz., bwc,

lav., toda de piso, garagem (troca
outro Bairro) - R$ 20.000,00

Imóvel na Rua Francisco Hruscka -

Iaraguâ Esquerdo.
Valor R$ 50.000,00

Casa no Ribeirão Molha - próx. a
Gruta - Nova.

Valor R$ 25.000,00

LOCAÇÃOTifa Biese, Estrada Nova. Terreno

830m2, 1 galpão de 300m2 inacabado,
1 galpão de 140m2 pronto + 1 kitinete.

R$ 28.000,00

,. Apto na Rua Reinaldo Rau, Ed. Rebelo,
com 01 suíte, 01 qto, 02 sacada, demais
dependências - R$ 380,00
• Apto Ed. Mime, defronte ao fórum, com
02 qtos e demais dependências - R$ 230,00
• Apto na Rua José T. Ribeiro, com 01 suíte,
01 qto, demals dependências - R$ 250,00 -

ótima localização
• Casa de alv. na Rua Adolorata D. Pradi, 5'1
nO, com 04 qtos, 02 bwcs, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, toda murada, semi nova
- R$ 340,00
• Casa Rua João Januário Ayroso, próx. ao
Posto Fox, com 03 qtos, bwc, copa, cozinha,
lavanderia, garagem - R$ 265,00
• Casa de madeira no Lot. Miranda, com' 03
qtos, demais dependências e toda murada

,

• Galpão na Rua Barão do Rio Branco - R$
,

700,00
• Sala. comerclal na Rua Walter Marquardt,
ao lado C. C. Vase I - R$ 160,00

Casa no Ana Paula III, 3 qtos,
bwc, coz., lav., garagem, sala,

copa. R$ 30.000,00

'Ilha' da Figueira. R. 798, n° 06-

119, Lote de 14x25= 350m2•
Casa de alvenaria cl 140m2, cl
suíte, 02 qtos., 02 salas, cozo 02
BWe. Área serv. Varanda.

Preço R$ 32.000,00

Ilha da Figueira. R. Sergipe. Apto.
Geminado cl suíte, 02 qtos., sala,
corinha., 02 EWC, lavo Sacada.

Garagem. Preço: R$ 50.,000,00.
A combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(;iiIilmobiliária dardlm
l�'Jaraguá Ltda.CREC,W572-J

* 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 Químíea,
cl 58.000m', frente cl asfalto, 120m (troca por casa ou apartamento em Jaraguá)
, 02 - GIARDINE LENZI - CASA ALVENARIA cl 210m', 1 suíte cl banheira + 2

quartos, sala, garagem pl 2 carros cl portão eletrônico - toda murada - R$
65.000,00 (frente ao Colégio)
• 03 - CENTRO - CASA MISTA cl 80m' - terreno cl 450m' - 03 quartos, sala,
garagem - R$ 65.000,00
• 04 - CENTENÁRIO - CASA MISTA - cl 100m' - R$ 28.000,00 ou parcelamento
- próx. Zanotti Elástico
• 05 - VILA NOVA - SOBRADO EM ALV. cl 200m' - terreno 778m' - suíte + 2

quartos, 2 salas - R$ 93.000,00
• 06 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO cl 3 quartos + dep. - R$
46.000,00 ou e/2 quartos R$ 43.500,00
• 07 - VILA NOVA - ED. AMARILIS - suíte + 2 qtos, sala, cozinha, churrasqueira,
sacada - R$ 75.000,00
• 08 - VILA LENZI - ED. SÃO GABRIEL - cl 72m', 3 qtos, cozinha cl armário sob
medida - R$ 30.000,00 + fino
• 09 -JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m' - LOTEAMENTO CAMPO
SAMPIERO - R$ 22.000 00
• .10 - ILHA DA FIGUEIRA' TERRENO cl 500m' - próx. CaL. MARCELINO
GONÇALVES - R$ 16.000,00
• 11 - JARAGUÁ ESQUERDO - LOT. JUVENTUS - Terreno c/400m' - R$ 15.000,00
• 12 - AMIZADE - CaNO. VERSAILHES - TERRENO cl 420m' - R$ 3.000,00
• 13 - VILA NOVA - TERRENO RESIDENCIAL - cl 4.308m' - R$110.000,00

LOCAÇÃO
• 01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Cristiane Monique - suíte + 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 - suíte + 2 dorm., cl garagem - R$ 330,00
04 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 dorm. cl garagem - R$ 330,00
05 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suíte + 2 dorm. + dep. - R$ 500,00'
06 - CENTRO - APTO ED. FLORENÇA - 01 dorm. cl garagem - R$ 250,00
07 - CENTRO - ED. HASS - 3 dorm. CI garagem - R$ 330,00
08 - CENTENÁRIO - APTO - Fundos Weg II - 1 dorm., cl garagem - R$ 180,00
09 - CENTRO - APTO - ED. STA. TEREZINHA - 3 dorm., cl garagem - R$ 300,00
10 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl estacio-

namento - R$ 8bO,00
• 11 - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALVENARIA, PRÓX. BOTAFOGO - 02 dorm.
cl garagem - R$ 250,00
• 12 - CENTENÁRIO - CASA MISTA - Próx. Zanotti - 3 dorrn., cl garagem - R$
250,00
13 - JARAGUÁ ESQUERDO - APTO - Próx. Salão Bompani - 3 dorm., cl garagem-
si condomínio - R$ 280,00 \

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

FOTOLITO & CRIAÇÃO

(0**47) 370-7919

AQUIVOCÊENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

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
Hot! Distribuidora de Revistas LIda.
Locadora Habeas Corpus
Nada Presentes
Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Panificadora Rio Branco LIda.

Informativo
.lrnobiliário

AIJS

I
TERRENO

ITERRENO com 2.400m2 (60x40) sito na Bairro Jaraguá
Esquerdo R$ 30.000,00
TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente
com a Rua Bernardo Dornbusch
Dois TERRENOS no Loteamento São Cristóvão II -

II
BairroAmizadeR$ 10.000.00
TERRENO com l.ooom2 - Rua João Carlos Stein - Próx.

Juventus /

TERRENO Condomínio Azaléias, com 620,00m2 - R$
27JXXJ,OO
TERRENO com 476m2 - Loteamento AnaPaula II - Lote

I
n° 151 - R$ 12.500,00

ILOTEAMENTOS
FINANCIAMENTO

/

PROPRIO

I
ENTRADA + 50MESES

IRESIDENCIALFIRENSE
OUROVERDE

CIR1LOZANGHELINI

CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOM�OFECHADOFLAMBOYANT

II CASAS
CASA DE ALVENARIA com 89m2 - Sito a Rua

HoráCIO Pradi - Jguá Esquerdo -. R$ 30.000,00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Ti faMartins
- Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000,00

I
CASA DE ALVENARIA com 90m2 - Rua João

Franzner - R$ 25.000,00 ICASA DE ALVE�ARIA com 60m2, em construção,
sito à RUA JOSE NARLOCH - Lote 121 - R$
23.000,00

COMUNICADO

A Delegacia do CRECI, instalada à Rua

Guilherme C. Wackerhagen, 110, defronte ao

Fórum de n�ssa cidade de Jaraguá d9 Sul

SC, cornurn ca a todos os corretores de

Imóveis-sob Jurisdição nas cidades de Jaraguá
do Sul, Corupá, Schroeder Massaranduba,
Guaramiri m e São João do Itaperiú que o

departamento de fiscalização estará dando

prosseguimento na fiscaliazção, como também
na orientação de dúvidas que possarn surgir.

Comunicamos também que, caso seja
flagrado vendedores não-habilitados agindo
sern a sua devida credencial, que nos

comunique para tomarmos as devidas

providências, conforme a Lei 6.530/78.
Lembramos também que a Lei 6.530/78

.

- RESOLUÇÃO-COFECI N° 199/85 -

PASSOU A EXIGIR QUE TODAS AS
PESSOAS LIGADAS NA ÁREA DE

LOCAÇÃO - AGENCIADORES, ETC. -
DEVERÃO SER HABILITADOS.
(Gostaríamos de comunicar a todas as

Empresas Imobiliárias que nos próximos dias

28 e 29 de abril de 2000, estaremos

participando de um encontro de Delegados na

cidade de Chapecó, onde iremos tratar também
deste assunto).

Adejair E. Balsanelli
Delegado Regional do CRECI

Papelaria A Banquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Hot! Paper
Papelaria Manipel LIda.
Papelaria Pena e Pauta

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2
Posto Mime 5 Ltda.

Jornal

CORREIOOOPOVO

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

Teleassinatura: 370-0816
275-0105

Posto Mime 7
PostoMime3
PostoMime6
Tecnopan Padaria e Conf. LIda.
Verdureira da Raquel
Verdureira Figueira
Verdureira Procópio '

Verdureira Sacolão.
PostoMilênio
Panificadora Pão e Vinho

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

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

Fone: 371-8009

E-mail: habitat@netuno.com.br

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

VENDAS

CASAS
101 - Alv. e/142.00m'. NUM TERRENO de 456.00m'. na VilA lAlAU - RS 69.500,00
102 - Alv. c/270,OOm2 - no Ano- CENTRO - 1 suite + 3 quartos -:I- 1 bwc, salas jantar!
estar c/lareira, permuta cl apto aqui em Jaraguâ do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - Alv. CZERNIEWICZ -Ierreno e/428.33 - RS 55.00��00
104 - Mista - VilA lAlAU - c/100m' - e/3 quartos - RS 32.000,00
105 - Alv. - SCH ROEDER c/108m'. terreno c/ 450m' - RS 12.500,00 - OFERTÃO
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA c/ 2 suites - bem localizada - RS 57.000,00
107 - Imóvel Residencial/comercial - Centro - RS 250.000,00 - Negociável
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00

109 - CENTRO - C/ piscina - RS 140.000,00 + RS 60.000,00 Financiamento
110 - MISTA - cl 3 quartos - no Loteamento Santo Antonio - RS 10.000,00
111 - Na Rua dos Escoteiros - Chico de Paula - RS 35,000,00
112 - Terreno no alto. c/16.000m2 - casa cl 320m2 - c/2 suites + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1.391 ,25m2 - RS 38.000,00
114 - Semi-acabada - Curitiba - PR - e/260.87m' - terreno e/860.00m'· RS 120.000.00
permuta por casa aqui em Jaraguá do Sul.
115 - Sobrado Novo - na praia de Itajuba - Frente para o mar - RS 150.000,00
116 - Jaraguá Esquerda - próximo ao Caie - R$ 35.000,00
117 - Casa mista com 3 quartos no alto - na R. da Caixa D'Água - Brasão - RS 20.000,00
118 - Alv. - c/ : suite + 2 quartos + dep. de empregada - c/268m2 - terreno c/1.202.00m2

- PRÓXIMO DUAS RODAS

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA
VER A MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

- TEMOS APARTAMENTOS DE ALTO PADRÃO NO "ROYAL BARG - CONDOMINIUM",
NO CENTRO DA CIDADE, COM FINANCIAMENTO EM 80 MESES.

201· C/3 quartos. t.ot PIERMANNlVllA lENZI - RS 22.000.00 + linaneiamento
202 - C/l suíte + 2 quartos na Rua Florianópolis - CENTRO - RS 65.000,00
203 - JACÓ EMMENDOEAFER cll suite + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204· c/2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 de entrada rna.s linanciamento
205 - Novos cl suite + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu - São Francisco do Sul
206 - RESIDENCIAL BARTEL - Enlrada R$17.000.00 + linaneiamento
207 - SALA COMERCIAL - nO.MARKET PlACE - c/vaga de garagem em 24x RS 2.000,00
(CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOlDO BARTEl"PrÓx. Rodoviaria e/1 suite + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 qua rto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + financiamento
210- PiÇARRAS. com 1 suile + 2 quartos. c/ elevador - RS 53.000,00
211 - AMIZAOE e/3 quartos - quitado - RS 37.000,00
212· ED. CARVALHO· e/1 suite + 2 quartos + dep. - RS 75.000,00
2t3 - BOUTIQUE· CENTRO - RS 65.000,00 - Negoeiavel
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83.00m'

TERRENOS
30t - RUA VICTOR MEIREllES. MOLHA e/600m'· próx. Pref. Municipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO. com 2.000m2 - Edificado com casa anliga
303· Área de 440.00001' em SANTA lUZIA - RS 100.000.00
304· CORTICEIRA / GUARAMIRIM - Com 11.000.0001" RS12.000.00
305· TERRENO.e/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 e/557.00m' na Julius Vereh - CZERNIEWICZ - R$ 22.000.00
308· PRAINHA/PENHA - de esquiná - RS 27.500,00
309· SCHROEDER e/l.100.00m'· RS 8.500.00
310· Praia de lIaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m'- Beira-Mar- RS 60.000,00
311 - C/520.00m' na rua Leopoldo Mahnke . CENTRO
312 - Comercial Walter Marquardt 660m2. c/22m de frente p/ asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA. e/5.280.00m' edificado com um galpão de 450m'.
314 - Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00
315 - 2 terrenos e/453.60m'. no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote,
316 - ANGELO SCHIOCHET. canil REINOlDO RAU e/550m'· RS 75.000,00/Negoeiavel
317·2 lOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO CI 357.75m' - RS 17.000,00 cada - Negoeiavel
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546.60m2 de área - RS 30,000,00
319· lOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m'. NA RUA EUGÊNIO BERTOlDI - RS

15.000,00

'320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi e/2.803.50m'
321 - VERSALHES e/644.00m' - RS 18.000,00
322 - Chácara cl 25 margas - cl casa + rancho + ribeirões no três Rios do Sul
323 - Lateral da Rua Marina Frutuoso - Centro - RS 40.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959.00m'
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599,88m2 - RS 21.000,00
326· BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO - área de 625.75m'· RS 65.000,00
327· Com. 1.092.00m'. de esquina - Chico de Paula . RS 50.000,00
328 - C/880m2 de área. c/670m2 de área construida na Rua Emilio Stein - CENTRO
329 - C/l.180.00m2 - na Rua João PIanincheck - RS 45,000,00 - Negociável
330 - C/t018. t 7m'· AZALÉIAS - R$ 30.000.00 - Negoeiavel
331 - R. MANOEL PÓVOAS FilHO - Jgua Esquerdo, e/429.00m'· RS 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. c/ AMAZONAS - área de 1.133.00m' - RS 60.000,00
333· CHICO DE PAULA/ESQUINA e/480.00m' - lOTEAMENTO CORUPÁ - RS 9.600,00
334 - C/ 18.000,OOm' - na VilA NOVA com visla espetacular - RS 25.000,00
335 -'CONDOMINIO MARCATTO· Campo Sampiero II - e/9t Sol' - RS 35.000,00
336· RUA DONA ANTONIA . NOVA BRÁsíLlA - e/405.75m' - RS 28.000,00
337· GARIBAlDI - e/2 254.78m' - RS 6.500.00
338 - Próximo ao Colégio Julius Karsten - RAU - c/449,40m2 - RS 16.000,00
339 - Lotes na Praia Erwino/Ubatuba/São Francisco do Sul - cl 300,'OOm2 - RS 3.500,00
340· CENTRO - Área com t t .383.56m' - RS 10,00 o metro quadrado
341 - Três terrenos com rnais de 1.200.00m2 CADA - CENTRO
342 - Rua Exp António Carlos Ferreira, esquina com Tomaz Francisco de Góes - COM
2.648,25m'

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO
PARA ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL,

OFERECENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS,
PROCURE-NOS!

401 - APTO. cll suíte + 2 quartos - no Edifício Carvalho - Centro - RS 550,00
402· CASA DE MADEIRA COM 02 DORM .. NA ESTRAOA NOVA - RS 220,00
403 - GALPÃO NA RUA JOÃO DOUBRAWA - COM 300.M': RS 800,00
405· SALA COMERCIAL e/45m' - RUA PRESo JUCELINO. EDIF. ANA ISABEL - CENTRO
406 - APTO. e/2 quartos . no Residencial Ágala - Cenlro - RS 320,00
407 - APTO. e/3 quartos . próximo WEG 1- RS 280,00
408 - APTO e/2 quartos· SANTA lUZIA - R$ 280.00
409 - CASA 4lV. e/3 qtos - TRÊS RIOS DO NORTE - RS 170,00
410· SALA COMERCIAL c/ Mezanino -c! 180m' - na Rua Wal dem ar Grubba - RS 560,00
411 - CASA DE MADEIRA e/2 quartos - telelone e parabólica na Ilha da Figueira - RS 250,00
4 t 3 - CASA DE MADEIRA C/2 quartos - Loteamento Corupá - CHICO DE PAULA - RS 180,00
415 - A PTO. cl 1 suite + 2 quartos - mobiliado - C ENTRO - RS 800,00
418· APARTAMENTO e/2 quartos - próx. da Faculdade - RS 300,00
419· SALA COMERCIAL e/300.00m' - Felipe Sehmidt - CENTRO

420· GALPÃO/SALA COMERCIAL e/500,00m' - l' andar - ILHA DA FIGUEIRA - R$
600.00
421 - SALAS COMERCIAIS c/50m2• 120m2 e 150m2 - na Rúa José Emmendoerfer - Próx.

Weg I

422· GALPÃO INDUSTRIAL c/200m' -trttásico - CENTRO - RS 350,00
423· SALA e/45m' - em Irenie a Aeijs - RS 200,00
424 - SALAS CONJUGADAS - CENTRO - c/ mobilia - Para consultório ou escritório
425 - APTO. cll surte + 2 quartos - no Ed. Bergamo - Rua Reinaldo Rau - RS 400,00
426· APTO c/ t suite + 2 quartos - ED. rSABEllA - CENTRO - RS 400,00
430 - APTO no Ed. Hass - Centro - e/3 quartos - RS 350,00

OEDIFíCIO
* 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

ri fdda memeetffl4., 'J®i4ta�,

�f-

Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
VEN 'DASTerreno com 3.600m2

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

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

SJTUAÇAo
Área Total de

162m2

m�&IMl
Oxx47·371·8814

CREC11873-J

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�������.��.���:.l..C?�.��.�I·�·C?�·�·���··············.CORREIO DO POV'O·················;·····�···············��·��·�I:J���?�.-.::
Endereço:
CenterHouse - Central de Planejamento da Propriedade
Rua Fritz Bartei, 77 - Sala 03 - Bairro Baependl
eEP : 89.256-'120 - Jaraguá do sul - se

Fone/Fax: (47) 275-005'1
Plantão: (47) 9'102-'1'1'10

E-rn�il : rnarirnar@netuno .. corrl_br
MARIMAR

Cc:» ...s.'tr ...çAc:», R.E!I...c:»r .....�s,. .A. .....pl iêlaçõ<eos, CC> .....prc:as
V'<EBIMlc:laas .. Lc»c=:�ç6�.s cI<8! ......6",.,.1_ asgc:»ra:a' <81 ..... Jaaraag .... á.=

Center Ho..se - Central de Planejal'nento da Propriedade

- • ..."cabi.iáriaa - e."g_."haariaa
- .Arq ... it_t ... raa - Cca.,,=tr...tcaraa

DeSPONDO DIE mMÓViEmS PARA ALUGAR?
NÓS TEMOS OS CLUENTES iDEAlS!

p':i!.vms..:'l>:

SRS. PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS

Devido a grande procura de imóveis para
locaçóo nas últimas "emanas, solicitamos
à vossa senhoria que nos contacte o mais
breve possível, pols dispomos de vórlQs

clientes interessados em casas, apto. ,salas
e' casas comerciais. Temos grandes chances
de alugarmos seus Imóveis, oferecemos toda
segurança e pontualidade nos pagamentos.

)\1su:rim<1rQihlletun��c.on1 .. br

Ligue-nos, e Iremos até o senhor, não precisando de'seu deslocamento,
Elabramos toda documentação nessessárla. com toda segurança,

•·······················w
• CRECI Nº 1589 J •

: Barra Sul :
• •

: Imóveis:
• •
• FONE: (0**47) 376'!"0015 •
• V E N D'E •
• •
• TERRENOS •
• 1 - Terreno cl 358,60m2 (14x27,60), Lot. Jardim da Barra, Rua Marcos Girolia - R$ 19.000,00 •
• 2 - Terreno c/608,00m2 - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00 •3 - Terreno cl 383,63m2, Rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$12.0oo,00 (negociável)
• 4 - Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 - R$ 2.000,00, entrada e mais.
• 50x de R$215,00' •
•

5 - Terreno c/303,80m2 (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$ •10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6x)
• 6 - Terreno cl 510,OOm2 - Residenciallmperador, Bairro São Luís - R$15.0oo,00 •
• 7-Terrenoc/26.125,00m2(50X522,50)- Rua Irineu Franzner, Bairro rifaMartins-R$40.0oo,00 •
•

- aceitaparcelamento. •SITIOS

• 1 - Sitio c/1 00 .000,00m2loc�lizado noRio da Luz II, Ribeirão daPrata, edificadocomcasamadeira •
• de 90m2, dois ranchos cl 200m2, uma lagoa, bastante água, energia elétrica, próximo Soco •

Centenário - R$ 45.000,00. .

• 2 - Sitio c/11.265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho com roda •
• d'água, localizadonaEstradáRibeirãoAurora, RioCerro II, distantedo asfalt03 km - R$18.oo0,00 •.
•

- aceita contraproposta. .•CASAS ,

• 1 - Casa em alvenaria cl 157,00m2mobiliada e mais uma c/60,00m" semi-acabada, terreno cl •
.2.013,28m", localizada à Rua Pastor Albert Schneider, sin°. Aceita outro imóvel como parte em •
• pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 130.000,00 •

- Negociável
•. APARTAMENTOS •
I � - Apartamento cl 75m2, 2 quartos,'garagem e demals dependências, Rua Egidio Busarelio, •
•

Area nobre, na Barra - R$ 30.000,00 •

i
• LOCAÇAo' --I
• 1-Salacomercialc/34,62m", RuaReinoldoRau,esquinaGuilhermeWeege, Centro -R$200,00 •
• 2 - Sala comercial c/1 00m", Rua. Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 270,00 •
•

3 - Sala comercial cl 36m", Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270.00 .'4 - Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Ângelo Rubini,1 053, na
• Barra - R$ 280,00

. •
• 5 - Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua João J. AyrGso, 2412 •- R$ 300,00
• 6 - Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 •
•

- R$ 350,00 •
•

7 - Casa mista cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi, 2112 - R$
•180,00

• 8 - Casade alvenariacl03quartos, garagem e deemais dependências, BuaGustavoMarquardt, •
sin° - R$ 220,00

• 9 - Casa mista cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua B, Lot. Lindonor Miranda, .,
• Jaraguá 99 - R$ 200,00

.

. •
•

10- Casa de madeira cl 03 quartos, garagem pl dois carros e demais dependências, Rua Jair •Baumgartei, 59 - R$ 280,00
• 11 - Galpãoemalvenaria pré-moldado com 350m", RioCerro II, próx. Nanete Malhas - R$ 500,00 .'
RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

barrasul@netuno.com.br

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 FORe 371-2357
VENDE

Vende-se caixa de som amplificada
Frahn 45 w. Valor a combinar. Fone

3707798, com Sandra.

Vende-se mesa de cerejeira, 2x I, com 3
- gavetas, acompanha cadeira fixa estofada ..

Valor a combinar. Fone 370-7798, com
Sandra.

Vende-se ap., no Centro, com 148m2, I

suíte, 2 quartos, I sala em "L", copa,
cozinha, 3 banheiros, dep. de empregada.

Fone 370-2434, com Orlino.

Vende-se ap. 2 dormitórios, com suíte,
sacada cl churrasqueira. Ed. Amarillys. Fone

(021) 512264273, com Rose.

Compra-se um terreno na praia (Enseada
ou Barra Velha). Paga-se à vista. Fone 371-

1163.

Vende-se saldo de estoque da Benetton,
inclui confecção em geral e perfumes. Fone
Oxx47 275-0048. Motivo encerramento de

atividades e instalações completas

Vende-se apartamento (quitado).
Residencial Bartel (Baependi), 2 quartos + I

suíte, demais dep. Fica no ap, cozinha
embutida (com granito). Valor R$ 45.000,00 .

Tratar com Mima/Edson, Oxx47-370-0630
ou 9975-2022.

Vendo terreno com casa alvenaria, 150m2,
na Rua João Planinscheck. Tratar 371-2507.

Vendo terreno com 2 casasna Figueira, na
Vila Carolina, 370-4384

Vendo máquina de tricô Elgin,completa.
R$ 1.500,00. 371-3649

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

Vendo celular da Global. R$ .150,00.
275-3887

CRECI 4936

CASA EM ALVENARIA
Com 150m2 (laje), com lote de
645m2 (15x43), 4 quartos e

demais dependênclas;
localizada na Rua José

* ReI'. 150 - CASA ANA PAULA· Casa em alvenaria c/140m'. 3 *Ref. 147 - Ilha da Figueira - Casa de alvenaria com 76m',
qros, sala, cozinha. banheiro. garagem. Rua Apenar Hörongoso. 277 03 quartos, sala, cozo banho Rua Avelino Floriano de
. R$ 40.000.00 (aceita carro) Borba. 325. 17.000.00, negociável

CASAS

* PRECISAMOS AREA DE 5.000 A 1 0.000M2 PROXIMO AO CENTRO.

, 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 - AM 115m2 - 1 suíte. 2 quartos. lat. Bertha Weege R$ 45.000,00
, 151 - CZERNIEWICZ - Alv. 197m2 - 1 suíte, 2 quartos, Rua João B. Rudolf R$ 25.000,00
(+ financ.)

TERRENOS
, 206 - AMIZADE - Com 392m2(14x:?8), rua.Henrique Behling R$ 15.000,00
, 215 - TRÊS RIOS - com 420m2 (15x28). rua Pref. José Bauer R$ 10.000,00
, 216 - BARRA - Com 709m2 (14.9 x 47,4) Lot. Joaquim Girolla R$ 20.000,00
, 219 - BARRA - cQm 305m2 (13X23,5) lat. Bertha Weege R$ 13.000,00
, 224 - AMIZADE - Terreno com 450m2, (15x30) - Rua Ralf A. Ballock R$ 14.000,00
, 230- VILA RAU - com 450m2 (15x30) rua Anna Muller Enke R$ 13.000,00

CHÁCARAS
, 303 - RIO DA LUZ - cl 27.480m2casa.. água nascente, lagoa :. R$ 27,000,00
, 305 - CORUPÁ - cl 75.000.00m2, áQlua. pinus e banana R$ 16.000,00
, 309 - SCHROEDER - cl 37.500m2 - água nascente R$ 17.000,00
, 310- NEREU RAMOS - cl 142.000,OOm2, água nascente e banana R$ 38.000.00
, 312 - GARIBALDI- cl 25.000m2-semiplana, 2 galpões, lagoa R$ 35.000,00
, 316 - AlB. GRANDE - c/79.200m2, casa. rancho, água abundância R$ 45.000,00

, LOCAÇÃO
, FIGUEIRA - 3 quartos. sala, cozinha. banheiro, garagem R$ 250,00
, FIGUEIRA - 1 suite, 2 quartos, sala. cozinha. lavanderia. garagem R$ 300,00
, ÁGUA VERDE - 2 quartos, sala. cozinha, banheiro,.garagem 8$ 230,00

"

Emmendoerier, próximo Pedri
Imóveis. Ótima casa em região
central da cidade, por apenas

R$.45.000,00.
Aceita financiamento

bancário, entrada por troca
de menor valor ou entrada

+ parcelas

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

I

CORREIO DO POVO 370-7919

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

AprO. DE 2 QUARTOS
Áreadoapto.: 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 37.1-9090

Vende-se, 17 x 26,20m com 497,63m2,
localizado na Rua Amabile Tecilla Pradi,
.Jaraquá Esquerdo. R$ 15.500,00.
Contatopelo telefone 371-6310

II

APARTAM ENTO 501

VENDE-SE

APARTAMENTO COM 306,71 m2

• Suíte Master c/ banheira de hidromassagem
• Dois Quartos
• BWCSocial
• Sala Estar/Jantar.
• Lavabo
• Sacada com Churrasqueira
• Cozinha

'

• BWC de serviço
• Dependénclo de empregada
• Lovonderlo ,

• buas Vagas de garagens
• box para bicicletas e armários individuais na

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/Jogos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de corn.)
• Piscina térmica infantil

'

• Souno a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque

Clrcuíto interno deN com câmara na

portaria
• Iluminação de hall social e garagem com

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

• Acebornentos
internos por conta

do cliente.

Valor R$ 125.000,00
neqoclóvel (forma de pagamento

em até 7 parcelas)

VENDAS:

Apartamentos

P: Oxx47-371-8814
CONSTRUÇÄO li PLANEJAMIiNfl) R.EPITÁCIOPESSOA,421-8ALA103-CENTRO

JARAGUÁDOSUL�SC

Casas

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

R.§lf 048 - CENTRO - Casa de Alvenaria com

112m2, terreno de 558m2, na Rua Guilherme

Weege - R$ 115.000\1 111 ó V e i s

Certeza de Bons Negócios!
Creci 2066-J 'próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua

Luiz Sarti - R$ 40.000

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 OÓ4 _ RIO CERRO - 1187m2 na Rua
25 de Julho, entrega abril/2000 - R$ 4.500 + Pe.Aluisio Boening - R$ 10.500
finane.

370-'7798 '

9975-'1827
Rua 25 de Julho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

Horne-page:
www.prernierirnoveis.com.br

Ref 114 - Vila Nova - Terreno de esquina
com 809m2, com casa madeira 96m2 na Rua
25 Julho-R$ 100.000,00

GALINHA MORTA
Lanchonete e Pastelaria, com

moradia, no centro
de Jaraguá do Sul,

ao lado do Banco Itaú.
Tratar no telefone:

371-6180, com Valmor.

Vende-se terreno localizado em

Guaramirim, BR-413, Km 6, 50x 100,
Valor R$ 55.000,00, negociável.

Aceita imóvel em Jaraguá do Sul ou
estuda-se proposta. Contato com

Francisco, fone 370-4499.

Vendo apo no Condomínio Amarillys
(fechado), com I suíte + 1 quarto,
sacada com churasqueira, garagem
fechada, Bem localizado. Fone
9963-3714. Aceito terreno como

parte de pagamento.

Vende-se 2 televisores (cor) de 16'.
Estão em ótimo estado. Fone 275-

2078.

Vende-se casa de alvenaria 120m2,
Rua VictorWotkoski, 50, com 3

quartos e demais dependências.
Valor R$ 37.000,00. Aceita-se

financiamento. Fone 376-0356, com
Rosana.

Vende-se casa com 180m2, tendo I

suíte + 3 quartos, e mais

dependências, churrasqueira,
garagem, dep. de empregada. R$
68.000,00. Fones 275-2634/ 371-

6135

Vende-se uma residência no Bairro
Vila Lalau, com 300m2, 2

pavimentos, 3 quartos + suíte,
portão eletrônico. Aceita-se

proposta. Fone 275�2409.

Vendo casa de alvenaria com 160m2•
Valor R$ 40.000,00. Fone 373-0883
(Guaramirim ).

.

Vendo máquina de fraldas
descartável. Fone 275-2409.

Vendo casa, 156m2, com I suíte e 2

quartos. R$ 35.000,00 e assumir

parcelas, Loteamento Campo San

Piero, lote 49.370-8515, com Jorge.
Vendo toldo, cor bordô. Tamanho

. 2mxO,80. 275-1300 ou 9973-8609.

Vende-se máquina de escrever
marca Olivetti Iínea 98, Valor a
combinar. Fone 370-7798, com

Sandra. ,

PRÓXIMO CONDOMíNIO DAS AZALÉIAS
Terreno c/497,68m2, Rua Amábile Tecila Pradi

(entrada após Móveis Pradi), Jaraquá Esquerdo.
R$16.000,OO. Aceita-se na negociação veículo tipo

Saveiro ou Pick-up Corsa acima do ano 97.
Fone pra cantata: 371-?31 O

Jornal

CORREIO DO POVO
Jaraguaense ha 80 anos

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

\

Teleassinatura:
370-0816
275-0105

Terrenos

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 rn2 na Rua

Luiz Sarti, com Bananal - R$ 180,000
.

Ref 110'· RIO DA LUZ - 480m2 próx. à Ceval
- R$ 6.200 + finane.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



II i':�'BERTIN FERRO PARA CqNSTRUÇÃg'
• Estribos Dobrados' Vigas e Colunas Soldadas

.'Telas Soldadas'AramesRecozido� • 'Kit para Sap�!as
• Espaçadores • Pregos polidos e galvanizadds '

_ �Ferros CA 50/CA 60 barras retas com 12-metros,

Wéjl'd�mos,pêl'ótßfifaÕ;i�'�NSmRtJjf�lRf)1��-��-'<w._,..-t!/."w�-, '.l,.;;.�_ ��.,t!� .. !,!'!o;;_�,���.
�,-:,�r:.-�

�������.�2.���:.1..��.��.�I.�.��.?�?� ,CORREIO DO POVO :
�

�
:�.Lf.'�.�I�:���?�.-.:? I,

AMBIENCE
COZINHAS

• COZIlYlfAS PLAffEJADAS
• ÁREAs DE SERVIÇO

Venda e Manutenção de
Portões Eletrônicos, :vídeo porteiro, .,

alarmes sem fio e interfones

PIERMANN
Material de construção

Disk Conserto - SOS 24 horas

9973-5375 / 9975-2426
� 3 7 1 - 2 O o.e

Rua Maria Umbelina da Silva, 35 - V�:a Lenzi - 8.9251-430
E-mail: pierruann@netuno.com.br

Financiamos sua construção em. até 60 x

CAIXA

• Móveis
• Acessórios
• Produtos

• •
........

Para evitar o retorno do mau cheiro' proveniente das redes de esgoto ou fossa, instale sifões nas pias "7

de cozinha e tanque. Nos banheiros utilize caixas sifonada, não permita que, ao fazer a abertura de alguma ..�
r das entradas da caixa sifonada, se utilize "fogo" ou "martelador'rrecomenda-se para isso o uso de furadeira],
"'

Dica: Instaladorá Hidráulica Ideal.
t .

. w.����:��E��&��:'ql�.�.§:�·?�m�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO
N

DISK INFORMAÇOES?'HUMANA URGENTE

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

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

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

tomo garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos de hoje.

, A HUMANA URGENTE NECESSITA DOS

SEGUINTESPROFISSIONAIS

- 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)

- ALMOXARIFE

- VENDEDOR DE CONFECÇÃO (EXPERIÊNCIA
- 2° GRAU)

- ESTOFADOR

- CORTADOR TECIDO (PARA ESTOFADOS)

- CONTADOR EM GERAL W GRAU)

- SERVIÇOS GERAIS

W GRAU - CARGA/DESCARGA DA

CAMINHÕES)
- ENGEN-I,-lEIRO MECÂNICO (30 GRAU)
- AUXILIAR DE PESSOAL

I - ENGENHEIRO QUÍMICO E/OU ALIMl!NTOS

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

t S'dias por ano na página classificados promocionas

R\elatórios 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

Rua Jórge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000

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

humana@humana.com.br www.humal}a.com.br

FORRO DE PVC TEM NOME!

"PRODUTOS RINO
�ORTA SANrONADA • CANAlm� • DIVI�ORIA� • �ml� INDU�TRIAI� • r�CHADURA�

FÁBRICA - LIGAÇ'ÃO GRATUITA'

0800-47-2628
IJAPEMA-SCRINO INDUSTRIAL LTDA.

,

VENDAS: ,J'a,raguá do Sul e Região -,Fone: (0**47) 371-8602
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

/

SESI - Serviço Social da tnäúetrie
Centro de Atividades de Jaraguá do Sul

O SESI - Jaraguá do Sul, atento à qualidade de vida
dos trabalhadores da indústrie, incentivando a

responsabilidade social, sem perder de viste a

objetividade empresarial, apresenta os seguintes
serviços que podem ser disponibílízados através da
nossa assessoria no próprio local de trabalho:

Prevenção ao Uso de Drogas no Trabalho e na

Família

Prevenção às OST/AIDS na Emprese

Gerenciamento do Estresse Ocupacional

Diagnóstico e Relações Interpessoais

Programas de Gestêo. flexíveis às necessidades \

das empresas.

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 COMERCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

INGLÊS ADULTO Premiação: I bicicleta (aro 24) - cortesia Bike Trilha
2' e 4' - 19h às 20h e 20h às 21 h I bicicleta (aro. 16) - cortesia Pedalando Gostoso
Y e 5' - 8h às 911, 16h às 17h. 18h às 19h e 21 h às 22h
Sábados - 8h às lOh, I Oh às 12h e 14h às .)If�\.
Comerciário/Dependente: 5 parcelas
R$ 32,40

Dependente: 5 parc
Usuário: 5 parcela

ithaupr - às 19h30
HABILIDADES
Para criança de I'

Reforço Escolar, A
brincadeiras.
Matutino e Vesperti
Dependen te: R$ 10,
Usuário: R$ 20,00 rn

10"
ATRO EDANÇA

Dias ISe 16deabril,c
Equipes de 20 a 30 partici
Inscrições abertas: Valor R$.

PASSEIO CICLÍSTICO
Dia I de abri I.

s e Regulamentos poderão ser retirados no SESC
Jaraguä do Sul

Saída do SESC, passeio pela cidade, retornando ao'
<,

para premiação.

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

SE FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

(ff= INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

• Modelagem Avançada
• Costura Indústrial

• Análise de Perigos e Pontos

Críticos de Contrble (APPCC)
-. MOPE (Trein. Espec. Cond. Vefculos

Rodoviários Transportadores de
,

Produtos Perigosos)
• I Segurança na Operação de

Caldeiras

SENA. - CET Jaraguá do Sul ,

Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590- Fone/Fax: 47-370-7722
E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

CURSOS
.:. Análise Engenharia e Gerenciamento do

Valor "Como Reduzir Custos Além 30%"

.:. Secretária com Idiomas e

Informática

.:. Serviços Administrativos
com Informática

.:. Auxiliar de Enfermagem

.:. Inglês/Espanhol

.:. Inforrnátíca

.:. Linux

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

.J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PQOCLAMA& DE CA�AMENTO
MargotAdélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo
seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITALW 22.652 de 22-03-2000
MARCIO SAMIR FRANCENER E CATIA IARA SIEHLSDORFF

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de expedição, natural de Joinville, neste Estado, domicil iado e residente
na Rua Afonso Nicoluzzi, 3.291, nesta cidade, filho de Miguel Francener e Maria José Francener.

Ela, Brasileira, solteira, operadora de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
Victor Rosenberg, 770, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Bruno Ziehlsdorff e Elvira Ehlert Ziehlsdorff.

EDITAL W 22.654 de 22-03-2000
RUDI TIMM ELENIRGIESE

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Benedito Novo, neste Estado, domiciliado e residente em Rio
Cerro II, nesta cidade, filho de Rolando Timm e Anita Timm.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada eresidente em Rio Cerro II, nesta
cidade, filha de Artur Giese e Lorena Giese.

EDIT�LW 22.658 de 27-03-2000

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
IVONEIKARSTEN ECLAUDETEHEFTER

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Pastor
Albert Schneider, nesta cidade, filho de Alvim Karsten e Érica Jordan Karsten.

Ela; brasileira, solteira, balconista, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

31 de Março, 115, Schroeder, neste Estado, filha de Raulino Hefter e Marlene Bier Hefter.

EDITAL N° 22.666 de 28-03-2000
SIDNEI PAVANELLO E CÁTIA SIMONE BLÖDORN

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 429, apo 306, nesta cidade, filho de Alido Pavanello e Estelita Prestini

Pavanello.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, natural de Jaraguá do Sul, residente na Rua Augusto Mielke,
413, nesta cidade, filha de Wigand Blödorn e Irene Gielow Blödorn.

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

II

II Café de Páscoa da AMA
A AMA - Associação de Amigos do Autista - de Jaraguá do Sul promoverá no

próximo dia 12 de abrilo2° Café Beneficente de Páscoa da entidade. O evento está

sendo organizado pela diretoria, pais e voluntários, e a renda será revertida em

benefícios para a escola, bem como a sua manutenção. O anopassado foi um ano

de muitas realizações para a AMA, que conta agora com um espaço mais adequado
para seus alunos. A escola implantou, a partir deste ano, o método Teach de

aprendizagem desenvolvido especialmente para crianças autistas. 'Contando com a

ajuda da comunidade, a AMA tem cçmseg,uido melhorar em muito a qualidade dos

serviços oferecido aos alunos. Porém, para que se possa dar continuidade, é

necessária a realização de promoções, como o café beneficente" cujos convites

estão à venda já a partir desta semana.

II Evento: Café de Páscoa da AMA.
Local: Clube Atlético Baependi.
Data: 12/4/2000. Horário: 15 horas.

Convites: R$ 10,00.
Contatos: 370-1555.

II

EDITAL
ILTON HOFFMANN,Tabelião Designado da Comar
ca deJaraguá doSul,Estado deSantaCatarina, na formada
Leí.etc,
Fazsabera todosquanto este editai, virem que se acham neste
Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Alfredo Ersching - Estrada Garibaldi, s/n" - Nesta;
Alfredo Ersching - Estrada Garibaldi, sin° - Nesta;
Benedito Cunha - R. Adão Norschny, 351 - Nesta;
BJM Transportes Ltda. - R. Joinville, 5020, Centenário - Nesta;
Butzke Extr. e Com. de Areia Ltda. - Estrada Schroeder I

Schroeder;
Danielly Marlarini Gularte - R. PadreMirandinha, 20 - Nesta;
Danielly Marlarini Gularte - R. PadreMirandinha, 20 - Nesta;
Debora Philippi Matos - R. José Francisco Laurindo, 677 -

Nesta;
Djalthur Ltda. ME - R. CeI. Procópio Gomes, 440 - Nesta
DuilioEstefano-R. Professor AntonioE. Ayroso, 461 -Nesta;
Elson de Paiva - R. 250,48, Vila Rau - Nesta;
Floriani Montagens Industriais - R. Victor Rosenberg, 40,
Nesta;
Gielow & Scarawonatto Ltda, ME - R. Ângelo Rubini -

Nesta;
Helena Fernandes Pontes - Av. Dr. Fernando Sarmento, 290
- Nesta;
Heloisa Caetano - R. Reinoldo Rau, 500, s/04 - Nesta;
Industrial Sylver Ltda. - R. Carlos Eggert, 452, Vila Lalau -

. Nesta;
Jaraguá Ind. Com. Maquin. Ltda. - R. Marcelo Barbi - Nesta;
José Roberto da Silva - R. Waldemar Grubba, 2255, Vila Lalau
- Nesta;
Lanch. Dois Irmãos/Bolduan & Cia. - Av. Marechal Deodoro,
437 - Nesta;
Leitzke Emp. e Enfardadoras Ltda. - R. Joinville, de 20721

2073 a 3448/3449 - Nesta;
Lenir Petris - Rodovia SC-416, Km 16, n° 6889 - Nesta;
Luis Aparicio Ribas - R. Alberto Zanella, sin° - Schroeder;
Luiz Antonio Alves - R. José Theodoro Ribeiro, 2708 - Nesta;
Marcelo Adriano Nunes ME - R. Joinville, 4368 - Nesta;
Odair José dos Santos - Condomínio Residencial Jaraguá, 86,
João Pessoa - Nesta;
Panificadora e Confeitaria Gabelot - R. Roberto Martin, 261
- Nesta;
Pedro Francisco de Souza -:- R. Urubici - Estrada Nova -

Nesta;
Renova Ind. de Bebidas - Ltda. R. Leodato Ribeiro, 81

.

.

Schroeder;
Taciana Tecilla - R. Carlos Milz, sino - Nesta;
Vinicius Cardoso Kras - R. Amabile Tecila Pradi, sin° - Nesta;
Volnei Americo +: R. Antonio Bernardo Schmidt, s/n° - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, fazpor intermédio
do presenteEdital, para que osmesmos compareçam neste

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

Jaraguá do Sul, 29 deMarço de 2000.

IItonHoffmann

Tabelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Larissa B. eatr' F
. anIversário hoie

lZ alJgater esta' d:.J , compl e

Ela é filha de Ne
eta 2 aninhos.Rosangela L �. _

Ison Ricardeatrlz Kle'
. o e

rn Fallgater.
Parabéns!

18/3 - Vinicius de Lara

18J3 - Igor da Costa
18/3 - Jordana Wetphal da Costa

21/3 - Nicole Caroline Machado

21/3 - João Gabriel Ronchi
19/3 - Marcos José Largura
21/3 -Rafael ZanottiWolf

18/3 - Shanaya Alexandra SilvaEvangelista
21/3 - Alyson de Avila Pereira

20/3 - Elaine Patricia Mendonça
21/3 - Giovana Benassi

21/3 - Cássia Lopes Cardozo
22/3 - Bruna Cajuk Ewald
21/3 - Helloisa Anac1eto

23/3 - PauloMariano Greffin

22/3 -Cristhian Radünz

23/3 - Isabelle Sayuri Sasse Iwasaki
19/3 - Dayane Machado
18/3 - Paola de Campos Miguel
24/3 - Janderson Köhn

22/3 - Gabryelle Alekssandra Behling
22/3 - Matheus Kürten de Carvalho

23/3 - Pablo Diego Branco
22:/3 - Ismael Grassman

da Silva completou 4 anos

día 29/3. Ele é filho de
Itamar e Márcia, da Itaivan
Imobiliária

A garotinha Karolin Aline Fischer esteve de
aniversário dia 30/3.
Felicidades princesa, cumprimentos dos pais, ,

Flávio e Angela Maria Fischer
.

Convênios
tJNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Dr. Herberto Meldau
I

PI;DIATRA
RuaWalterMarquardt, 2S4

Fones: 371-0101 - 371-0611

\
,
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Celso Luiz Nagel
Sábado, 1 de abril de 2000

RODEIO
O Centro de Tradições Gaú
chas Laço Jaraguaense ofi-

, cializou o 19º Rodeio Crioulo
Nacional para os dias 5, 6 e 7
de maio. O lançamento será
semana que vem, quando os

patrões Augusto Dermarchi \

Junior e Giovane Demarchi
recebem a imprensa com um

I churrasco gordo, no galpão de
festas do CTG, para divul-gar
o evento.

CAFÉ BENEFICENTE
A AMA - Associação de Ami-

I . gas do Autista -, realiza o seu

Café dePáscoa, dia 12 de abril,
às 15 horas, no Clube Atlético

Baependi. A exemplo de anos

anteriores, a promoção deverá
se revestir de sucesso e o

resultado financeiro deverá ser
aplicado em melhorias na

escola e na qualidade dos

serviços prestados. A diretoria
da AMA, pais de autistas e

voluntários organizam a festa.

COQUETEL
A Total Fitness Academy, dos
protessores Jorge e Clarice
Kuhn Souza, passou por total·

reformulação e trocou o es

paço que ocupava no Baepen
di, para ampla sala na esquina
da Rua Jorge Lacerda com

Reinaldo Rau. O coquetel inau
gurai será segunda-feira, reu
nindo alunos e convidados.

FLYONE

Começou a corrida por um

convite para a superfesta Fly
One - Version Blue, que os

bem-lançados Guilherme
Weege, Cristiano Raboch e

Marcos Cherevek promovem
dia 8 de abril, no Hangar
Malwee. Todas as atrações
estão confirma-das, com

destaque para o DJ Mau Mau,
hostess lindíssimas, barthender
e pettormors. Os disputados
convites estão à venda, aqui na
urbe, no Ouios-que do

Shopping Breithaupt, Garage
Best Audio e Postá Mime da
Reinaldo Rau; em Joinville, em
Blumenau, na Loja Colcci

(Shopping Neumarket), e em

Balneário Camboriú, na Loja
Época (Shopping Atlântico e

Avenida Brasil).

Barra do Rio do Cerro
376-1603

o casal Helio Mario e Alzira Modro
Wolf comemora 20 anos de vivência

conjugal, com celebração, hoje, na
Igrejlfl Matriz São Sebastião

Mariana, filha de Sebastião e Eliana

Oliveira, comemorou, ontem, seus 15
anos. A homenagem dos pais: "No seu
aniversário, comemore ser você.
Comemore ser a pessoa especial que
você é, porque o valor .da nossa vida,'
consiste em deixar por onde passamos,
um pouco do que somos. E, é através

.
desses momentos especiais que
aprendemos a mudar, crescer, descobrir
a dádiva preciosa que é existir. "

Foto Nilto

Roberto e Bruno Breithaupt, direfores da empresa Breithaupt, com o gerente de

marketing, Sérgio Kuchenbecker, comemorando prêmio concedido pela Metalúrgica
Menegotti, como maior revendedor de betoneiras 145litros da América Latina

Calçadão
371-5800

Servimos: Almoço - de 3" a Domingo
Jantar - de 3i! a Sábado

Mania de vender barato

Floricultura
Florisa

if (047) 371-8146
if (047) 371-0515�"'TIPOS DE CARNES (Incluindo javali)

Corupá
375-1948 Rua Bernardo Dornbusch, 2433

Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC
RuaWalter Marquardt, 1778

Tel. 047 370-8679

BAEPENDI
As promoções que a diretoria
do Clube Atlético Baependi
havia agendado para o mês
de abril, quando da inaugura
ção do sistema de ar con

dicionado no salão nobre,
.

foram transferidas para o mês
de julho, na semana de ani
versário da cidade. Possivel
mente a diretoria consiga
inaugurar, conjuntamente, o

sistema de refrigeração do
salão nobre e a piscina tér
mica. Antes, porém, dia 10 de

junho, acontece a já tradicio-
.

nal Festa do Espírito Santo.

LANCHE DA PÁSCOA
A dinâmica quituteira Meri
Cordeiro recebe as elegan
tes de Jaraguá do Sul e do
litoral para o Lanche de Pás
coa. O evento, dos mais ba
dalados da orla, servirá para
apresentação de novas

receitas exclusivas de doces
e salgados, e inclusive des
tacados trabalhos das ar

tistas plásticas Vera Triches
e Bere Wiest. Será dia 5 de

abril, às 15 horas, no Sibara
Flat Hotel, em Balneário
Camboriú.

NOTRE
O agito deste final de sema

na tem endereço certo na ci
dade: Boate Notre. O grupo
Art Popular apresenta, hoje,
o show Samba Pop Brasil II,
a partir das 23 horas. Os

pagodeiras Leandro Lehart,
.Denilson, Tcharlinho, Márcio,
Evandro e Mali, prometem
um supershow com muita

ginga e inovações. Ingressos
antecipados na Hobby Vi

deo, O Boticário (Calçadão)
e Nagushi (Shopping Center

Breithaupt) .

SIM
Cintia Simone Viera, diretora
da Escola de Inglês Wisdom,
e o engenheiro Carlos Afon
so Hümmelgen recebem a

bênção nupcial, dia 8 de
abril, na Igreja Senhor Bom
Jesus (Guaramirim) e recep
cionam familiares e convi
dados na Associação Re
creativa Weg.

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Muitas vezes a gente depende da sorte, de

ter uma boa preparação profissional, de

encontrar a pessoa certa para ser feliz. Estas

são as coisas boas da vida. Ruim é quando a

gente depende de produtos químicos para

levar o dia-a-dia. Para a Secretaria da

Família, as pessoas precisam livrar-se da

dependência para se encontrar na vida. Todos

os nossos projetos e programas têm esse

objetivo, de oferecerbem-estarpara aspessoas,

contribuindo para melhorar sua qualidade de

vida.

Na Casa da Serenidade, prestamos

atendimento de caráterp,reventivo e de apoio
aos dependentes químicos e suas famílias,
atendendo mensalmente cerca de 60 pessoas

entre adolescentes e adultos, em parceria com

os alcoólicos e narcóticos anônimos.

É nos bairros que aspessoaspassam amaior
\

parte das suas vidas, aproveitando bons

momentos com a família e com os amigos.
Viver o bairro e torná-lo cada vez melhor e

mais bonito é o sentimento de todas aspessoas

queadoram o lugar ondemoram.
Osprogramas desenvolvidos nos bairros são

importantespara tornar a cidade mais bonita
e'fazer osmoradores confraternizarem
entre si. Todos os nossos projetos e programas

têm esse objetivo, de oferecer bem-estar para
as pessoas, contribuindo para melhorar sua ,

qualidade de vidá.
O Programa Bairro em Ação atua na

orientação sócio-educativa das comunidades

formadas junto aos loteamentos irregulares,
organizando a população na regularização,
das áreas e instalação da infra-estrutura. No

programa Bairro que Faz, o objetivo é tornar
I

o bairro mais bonito através da limpeza, da

organização e embelezamento.

emocionante, com famílias carentes, idosos, crianças e adolescentes,
,

clubes de mães e dependentes químicos � programas nos bairros, onde

a gente ensina e aprende lições de vida todos os dias.

Secretaria
da Família

u
:>:
u
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Fotos Edson Junkes/CP

Racismo &Discrimacão
.,,:,

A discriminação está tão en
raizada na cultura e na formação
social que o tema causa cons

trangimento ao ser abordado.

Apesar de reconhecerem que
exista discriminação de toda na

tureza, os alunos do Colégio Es
tadual Abdon Batista, de Jara

guá do Sul, tiveram dificuldades
em discutir o assunto. "As pes
soas têm medo de expor sua opi
nião, porque pode ser contrária
a da maioria e gerar outro tipo
de discriminação", explificou
Lidiane Ronchi, 16 anos.

Entretanto, o assunto causa

um certofrisson. Os estudantes
acreditam que a discriminação
é decorrente da falta de conhe

cimento, de conscientização, de
educação e do preconceito
preservado �e geração para
geração. A maioria ainda limita
o tema ao preconceito racial,
esquecendo-se das diferentes
formas de discriminação. "O
assunto ainda não é discutido
como devia, inclusive dentro
de casa. Por isso, tanto

desconforto e discriminação",

destacou Walter Dais, 17.
Na opinião de Josias Bonfim

Lite, 19, a discriminação só vai
acabar quando o homem atingir
a razão e ter consciência de sua

existência. "O homem que en

tende mais a razão da vida
discrimina os demais", con
frontou. Milena Vieira, 14, negra,
disse que se sente ainda como

diferente na região. "As pes
soas ainda me olham de ma

neira diferente", reforçou.
Lidiane atribui à colonização
germânica e italiana a resistên
cia em atenuar o problema.
"Existem pessoas que nela que
rem nem discutir", completa.

Condenando todas as formas
de discriminação, os estudantes
não conseguiram apontar alter
nativas para, pelo menos, reduzir
o número de casos. "Tem discri

minação até IW gosto para

música", disse Patrícia Kluger,
17, acrescentando que o ideal
seria as pessoas não diferenciar
outras pelas características físi-,
cas, culturais, religiosas ou ideo

lógicas. "As pessoas discrimi-

nam sem perceber. É uma coisa
natural do homem", definiu.

Para Emerson Silvano, 16, as
pessoas têm medo do rótulo, por
isso se omitem diante da dis

criminação. "Ninguém quer
ser taxado de gay, por isso
evitam alldar com eles:',
justificou. Já Eduardo Choer, 17,
judeu, vai mais além e acresc

enta: "Se gosta de rock, é

maconheiro, se usa brinco, é
bicha. O rótulo é necessário
na nossa sociedade".

Com relação ao racismo, os
alunos têm opinião formada so

bre o preconceito, condenando
todas as suas formas. "A situa

ção é vergonhosa,'mas infeliz
mente existe e está aí", disse

Aporinan de Araújo, 19. "O

negro foi liberto, mas nela ga
nhou a cidadania", completou
Patrícia.

"A maioria é pelo medo do

diferente".
Aporinan de Araújo
"As pessoas só

compreenderão o que é

discriminação quando
sentirem na pele".
Eduardo Choer

I
.

"A educação poderá
diminuir à discriminação,
mas ela nunca vai acabar".
Walter Dias

"As pessoas se afastam de

você quando descobrem que
você é amiga de
homossexuais ou de um

aidético", Lidiane Ronchi.

1 de abril

NOTRE
Início às 23 horas. A Banda ART POPULAR com o show SAMBA POP
BRASIL II. Ingressos antecipados na Choperia da Praça, Hobby Vídeo

Locadora, O Boticário (Calçadão) e Nagushi (Shopping Center Breithaupt)

CHOPPCLUB
Pista I - Banda Transamérica
Pista 2 - Max Som
Pista 3 - Boate

LÍDER CLUB SUl\TSHINlil
Mississippi Band Show. Início 23 horas. Participando no sábado você ganha
dois convites ..

2 de abril

VITÓRIA
Pista I - Max Som
Pista 2 - Banda Transamérica

LÍDER CLUB SUl\TSHINE

Quem tem convite,não paga ingresso. Das 19h à I da manhã.

Os Garotos do Fandango

E na Sunshine vai rolar muito som, agito e descontração dos melhores DJS!

JARAGUÁ DO SUL
eine J: Beleza americana (14 anos)

Horários: 14h30, 16h4S, 19h, 21 h30
eine 2: O Inferno (14 anos)

Horário: ISh, 17h, 19h1S e 21 hiS
eine 3: Stuart Little

Horários: 13h4S e ISh30
À espera de um milagre

Horários: 17h 1'5 e 20h4S

\

BLUMENAU
C.Ne. eine Neumarkt I: Stuart Little (livre)

Horários: 14h, ISh4S, 16h30, e 18hlS
À espera de um milagre (14 anos)

Horários: 20h30
C.N e. eine Neumarkt 2: O inferno (14 anos)

Horários: 13h30, 1Sh30, 17h30, 19h30
. Regras da vida (14 anos)

Horário: 21 h30
C.Nt. eine Neumarkt 3: Beleza americana (14 anos)

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30
C.N e. eine Neumarkt 4: Ecos do além (14 anos)

Horários: 13h45, ISh45, 17h4S, 19h45 e 21 h45
C.Ne. eine Neuniarkt S: Até que a fulga nos separe (14 anos)

Horários: 14h 1 5, 16h30, 18h45 e 21 hOO
C.Ne. eine Neumarkt 6: Bossa nova (12 anos)

Horários: 13h30, ISh30, 17h30 e 19:30
Hurricante - o furacão (12 anos)

Horários: 21 h30

JOINVILLE
Cine Mueller I: Stuart Little

Horários: 13h30, I Sh 1 5, 17hOO e 181145
À espera de um milagre

Horários: 20h45
eine Mueller 2: Beleza americana (14 anos)

Horários: 14h I O. 16h40, 19h 10,21 h30
Cine Mueller 3: Bossa nova

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h

PROGRAMAÇÃO - 31/2 a 6/3/2000
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ai cultura e novas do momento.:

DE OLHO EM NOSSA CULTURA
efenzncias lnrerneclonats vive. a nossa cultura. As influências

os na rcqlâo são. muitas vezes, mais Importenres do que
e englobam um pensamento ou proposta universal.

mrc. o Shopping Breithaupt abre crspaço pare os arrlstas
,

como Juliano Garcia da Silva. que mostrará seus trabalhos

5 03/04 a 24/04 e Magda Z. Stahlke entre 02/05 a 16/05. :
recente cxpcstção. o artista Adolfo Zlrncrrnenn. mostrou:

. tendo qrande rcpcrcussão cnrr« os vístrentcs. Portanto. "

oportunidades dc visitar os dlfcrcnctedos trabalhos dos artistas
e

I •

Jaraguá do Sul cr eprovclrar pare aprimorar o gosto cultural. M

�

ACO MTV
os cr cscandellzados pelas ,denúncias dc Nicéia Pitta contra

. Celso Pirta, prefeito dc São Paulo, a MTV levou ao ar, no
•

a Barraco MTV. o tema: "Seu 'cx' é um perigo?". O assunto fu

literalmcrntcr. um qrandc barraco!

evido as eternas controvérsias qucr existem entre Homens x '*

es ... O ccnérlo foi marcado por uma disputa acirrada, onde , ',:,
ão sc entendie o que estava sendo dito. Além do "aperto"
J Soninha passou pare conter os participantes. muitas

5 chcqararn a ligar reclamando devido a falta dc compreensão
nto discutido. Ocr qualquer maneira. csrc debate não podcrie
inado dc outro jeito. Pois. basta um homem e uma mulher '

ndo seus pontos dc vlsta. pera que o "circo" se arrnc ... ..

* m t \t.
\ m

------�-

esta última 5a-feira

30/03) inaugurou mais

ma opção na praça dc

limcrntação do

hopping Breithaupr. o
epe Gula. Com cardápio
ucr oferece vários tipos
� pizzas e lanches.
sre novo ponto da praça.
ó vcrn rechear ainda

astronômicas do

úblico jeraquecnsc.
,..--------

"_'B
.,__
z:=

a Mal. Deodoro da �
Fonseca, 1452 V

one/Fax: 372-3306 � .

•
araguá do Sul - se �CAD.

1919·1999

ELCJI9À FlE:TTERS

QUE GLAMOUR,
QUE NADAI
O mercado nacional dc

modelos não sabe mais

racionar scm ter Gisclc

Bündchen como

parâmetro. Na verdade.
não é nada complicado,
pois a moça crstá cada vai:

mais cm evídêncte e, é

claro, com uma conta

bancária àlremcnrc
i nvejadal
No último Morumbi

Fashion, cria reinou

absoluta em três desfiles.
onde cstlrna-sc que sua

renda pare o ano 2000
fica rá crn torno dc 5

rnllhöcs dc dólercs!l Mas,

cnqana-sc quem pense

que cria sonha com uma
!:1 m 'j§ II fi' 11: • ., a li: ßl· S $ � �, ii

vjda dc consranrc glamour
cr dinheiro. Gíscl« quer
mesmo é voltar pare sua

rcrre natal Cf?.io Grande do

SuD. casar e ser fcltz pare

sempre!
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Por que 19 ou 21?
Nada a ver com o código de

operadora de telefonia. '

(Aliás, pensando namoça da
propaganda do "21", que
belo código!). Esse número,
aqui, tem a ver com política.
A pergunta é: por que
aumentou o número de
vereadores em Jaraguá do
Sul? Questiono porque,
primeiro, circulam
comentários de que o número
de vereadores em nosso

município passaria para 19 ou
21. E como nós, eleitores,
ficamos quietos, a Câmara
determinou: a partir de 2001
vamos pagarmais quatro
vereadores. Não me consta

que tenha havido consulta às

bases; nem sei se a

aprovação .se deu por
unanimidade, se houve

polêmica, se o acordo foi
fácil... Isto porque chegamos
a uma população de 100mil
habitantes e adquirimos este
direito. Está na lei.
Tudo bem! Concordo que,
teoricamente, 19 representam
mais do que 15. Mas,
perguntem ao povo, ao eleito:
"Com 19 vereadores você se

sentirámelhor representado"?
Não vou dar resposta: os
interessados e responsáveis
pela decisão deveriam ter

perguntado antes.

"
Pessoalmente, até que alguém
me convença do contrário,
minha convicção é de que
nada existe, entre as nobres e

relevantes atribuições do

poder legislativo municipal, ao
qual muito prezo e defendo,
que o trabalho de 15
vereadores não possa
atender. Damesma forma,
penso que màis de 500
deputados na Câmara
Federal é despropósito e

tremendo desperdício. Sei,
porém, que se um deputado
heróico propusesse a redução
deste número para algo
razoável, talvez 250 ou 300,
seria execrado pelos colegas
de parlamento; mas opovo
iria aplaudir, com certeza.

Vejam! Não é prevenção
contra o aumento em si,
apenas; é que este aumento

na CâmaraMunicipal de
Jaraguá do Sul - e de outros

municípios em condição
.

semelhante - representa
umamentalidade, uma

�, ,

postura a meu ver

equivocada diante da coisa

pública, diante da política.
Um exemplo: hoje existem
críticas, e parece que são

procedentes, de que não

estaria havendo bom

equilíbrio quanto ao número
de deputados por Estado de

Federação. Será porém,
que alguém ousaria propor a

restauração do equilíbrio
pelo caminho da poupànça e

não pela "gastança"? O que
os fatos até hoje
demonstram é uma forte
tendência à "gastança".
Com freqüência vemos,
quando a Lei estabelece um

teto máximo, que este logo
transforma-se em direito ou

obrigação, sem qualquer
bom senso ou mesmo

"vergonha na cara". Não

entendo! Aliás, entendo sim,
e os eleitores também

entendem; por isso ficam
tão "empolgados" (?!) na
hora de votar... ,

O perigo é este: são 15

vereadores, amanhã 19,
depois 21... Por hipótese, '

hoje aCâmara tem cinco

funcionários, amanhã
"precisa" de 10, depois um
para cada vereador, e

depois ... e podemos chegar a
absurdos como vemos em

alguns legislativosmunicipais
onde trabalham mais de 200

funcionários, que daqui a
pouco "precisam" de creche
para seus filhos, e aí
contratam médicos, e depois
engenheiros, emais uma
assessoria jurídica ... (Faz
pouco tempo, na Assembléia

Legislativa de Santa Catarina,
havia uma proposta de se

contratàrmais um assessor

por deputado; não sei se o
"dano" foi consumado).
Mas ... Jaraguá do Sul não é

, assim. Aqui se trabalha com
seriedade e parcimônia. E esta

é a imagem qye tenho,
realmente, domeumunicípio e
de seus vereadores (aomenos
damaioria!). Isto émuito bom!
Vamos segurar a pedra; se
soltarmos, ela despencamorro
abaixo, e aí fica difícil.

João'
Arnoldo.
Gascho

Professor
da

FERJ

JARAGUÁ DO $UL, 1 DE ABRIL DE 2000

Barra Velha confirma
datas de matrícula

O Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul
estará recebendo nos dias 30
e 31 de março as matrículas
dos aprovados nas
provas de vestibular do

Curso de Pedagogia do
.campus de Barra Velha.
As matrículas deverão ser
feitas no campus do

CESJSIFERJ; em
Jaraguá dóSul.

Pré,- inscrições ao FIES

podem ser feitas pela Internet
I

Pela primeira vez, os candidatos ao Financiamento Estudantil

(FIES) poderão fazer sua pré-inscrição pela Internet. De 24 de

abril a 31 de maio - o mesmo prazo para fazer as inscrições neste

financiamento - os interessados poderão acessar a página do MEC
www.mec.gov.br. ir ao ícone FIES e procurar o formulário. O

estudante receberá um comprovante de sua pré-inscrição e, com

ele, irá à faculdade confirmar sua inscrição.
Após ser preenchido pelo estudante, o formulário vai para um

banco de dados e para a faculdade ou universidade por ele indicada .

É imprescindível sua confirmação na instituição, onde receberá
também o protocolo de entrega.

O preenchimento da ficha de pré-inscrição pela Internet, igual
ao modelo de inscrição encontrado nas instituições de ensino

superior (IES), facilitará o trabalho e garantirámenor número de

erros nesses documentos.

No caso dos alunos do CESJS/FERJ, o acesso ao site poderá
ser, feito no Laboratório de Informática. Aqueles que não têm

acesso à Internet podem obter a ficha na instituição onde estudam

ou irão estudar. O resultado da seleção será divulgado em junho e

poderá ser obtido nas IES e pela Internet.
Os financiamentos só serão concedidos a estudantes

regularmente �atriculados nos cursos de graduação que tiverem

sido avaliados pelo ENC - EXAME NACIONAL DE CURSOS

com notas A,B ou C. Menores de 16 anos deverão ser representados
pelo pai, mãe ou responsável legal que assinam o documento de

inscrição. Já os maiores de 16 anos e menores de 21 anos, não

emancipados, serão assist'idos pelo responsávellegal.

FERJ patrocina time de basquete
A Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense (FERJ) as-
.

.sinou contrato para ser uma das.
entidades patrocinadoras das

equipes de basquete masculino/

adulto e dos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina da Associação
Jaraguaense de Basquete, Junto
com a FundaçãoMunicipal de Es
portes, a FERJ está apoiando o pro-I

, jeto da associação que pretende for-
mar. uma equipe competitiva, com

,
base em atletas locais, paradisputar
torneios estaduais e regionais.

Durante a apresentação do ti
me de basquete, feita no dia 24

de março no auditório do ,CESJS/
FERJ, a Vice-Presidente da Ins

tituição, Professora Iria Tancon,
ressaltou a importância do esporte
na formação do jovem, não só

para seu desenvolvimento físico

mas também para o exercício d,�
uma cidadaniamais consciente e

atuante. O Secretário de Esporte,
Cultura e Lazer, Sílvio Celeste,
I

lembrou que o sucesso da moda-

lidade nos Estados Unidos surgiu
após o envolvimento das universi
dades. Celeste citou como exem

plo no Brasil, a Universidade. de
Piracicaba que é um grande ce

leiro de atletas, já tendo revelado
estrelas como a armadora Paula.

A primeira partida aconteceu
na última terça-feira quando o

time de Jaraguá do Sul enfrentou
o de Brusque no ginásio do

Colégio Marista São Luís pelas
seletivas do Torneio Sul Sudeste

que apontará o representante do

Estado na fase final. .
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Prefeitura eCanarinhonegamdesconto de50% a estudantes
'Lei concede
desconto de'}20%
apenasaos
carentes

Jaraguá do Sul '-:- o prefeito
em exercício Afonso Piazera
assinou decreto que concede
20% de desconto nas passagens
de transporte coletivo aos estu

dantes da rede pública do Mu

nicípio, alunos carentes da Fun

dação Educacional Regional Ja
raguaense e dos cursos de Edu

cação de Jovens e Adultos. A rei

vindicação era do presidente do
DCE (Diretório Central dos Es

tudantes) da Ferj, Justino Perei-ra
da Luz. Como a maioria das ci-.
dades do Brasil institui desconto
de 50% para todo e qualquer es
tudante, o presidente do DCE
solicitou que este benefício também
fosse aplicado aos daqui.

O proprietário da Viação
Canarinho, empresa que detém
o monopólio do transporte co

letivo em Jaraguá do Sul, Décio
Bogo, alega que só poderia
conceder desconto de 50% a

todos os estudantes se a empresa
aumentasse o valor da tarifa.
"Existe essa redução para as

linhas intermunicipais, como em

Guaramirirn. A Canarinho já
concedeu 20% de desconto e não

aumentará esse valor", declara -,

Segundo o presidente do

DCE, os estudantes vão conti
nuar esta briga e sempre irão

questionar a falta de concorrên-

,cia para a empresa. "Precisa
acontecer mais liberação decon
cessões para o transporte cole

tivo, só assim poderá acabar esse

monopólio, melhorar a qualidade
do serviço e reduzir os preços
das passagens", reclama o presi-

.

dente do·DCE. Ele diz que o des
conto tem sido reivindicado des
de agosto do ano passado, e só
foi concedido agora por ser ano
eleitoral. "Agora, o que precisa
mos é brigar por mais 30%, co
mo nas outras cidades brasilei

ras, para todos os estudantes, não
apenas para os alunos carentes".

Segundo ele, poucas pessoas
têm consciência dos próprios di
reitos e aquelas que reclamam,
dificilmente levam a briga até o

fim. (FABIANE RIBAS)
I

Papel de troco gera polêmica
O sistema de transporte ur

bano de Jaraguá do Sullibera dia
riamente milhares de papéis,
chamados de fração de passagem,
Com valor de três centavos, co
mo forma de troco. A circulação
de qualquer papel moeda é in

constitucional, já que a única
moeda oficial no Brasil é o Real.
O auxiliar-administrativo da Via
ção Canarinho, Antônio Carlos

Blunk, afirma que as moedas de
um centavo estavam praticamen
te em extinção no mercado e que
existia a necessidade de ,entregar
o troco aos passage,iros. "A
ofientação que a empresa passa
aos cobradores é de dar prioridade
às moedas e, em último caso, en

tregar a fração", justifica-se,
Mas os cobradores também

não concordam com este siste
ma, porque ouvem muita recla-

EXTRAVIODEDOCUMENTOS-'Conf.
Com. Rep. Roupas Valge Ltda, CNPJ
83.188.805/0002-19, IE.252.647.963,
situada na Av. Sta. Catarina, 781 - Barra
Velha - SC, comunica o extravio dos

seguites documentos: Notas Fiscais D-l de
000051 a 000150

mação dos passageiros. "Quando
alguém reclama eu dou o telefone
da Canarinho, para que a empresa
explique o porquê deste sistema,
mas nem todos telefonam e aca

bam desistindo do assunto", la
menta cobrador de ônibus que
prefere não se identificar.

O proprietário diz que a pla
ni lha de custos pretendia um valor
maior e (j único acordo para
redução da tarifa foi de 87 cen

tavos. "Apesar da fração de pas
sagem de três centavos não ser

muito simpática, a empresa não

tinha outra alternativa, baixar
mais o valor seria prejuízo", de
fende-se.

O assessor jurídico Dionei da
Si I va explica que, por ser incons

titucional, o papel-moeda não tem

valor e o usuário pode recusar

se a aceitá-lo,' (FR)

Vale-transporte: estu�antes de Iaraguá do Sul reinvidicam maiores descontos

,

G CORREIODO POVO entrevistou usuários do transporte coletivo
urbano para saber o que pensam sobre a fração de passagem

"Isso é uma palhaçada, ess�
papel não tem valor em outros

lugares e eu acabo jogando
forarSe a gente reclama para
o cobrador ele acha ruim!"

Albertina Pedroso de Souza,
funcionária do Lar das Flores, 42"
anos.

Errata
O Baile Gaúcho em

benefício do Hospital
Sagrado Coração de

Jesus será realizado no

dia 29 de abril, e não
neste final de semana
como foi dívulqado na

edição anterior do Jornal
Co.RREIO DO. rovo.

"A empresa deveria arredondar
esse valor porque essa porcaria
fica se acumulando, a gente
esquece e às vezes até joga
fora". Cléria Rosa, auxiliar de

enfermagem, 49 anos.

"Isso não deveria existir, a'

empresa precisa arredondar
para 8S centavos e acabar com
esse incômodo, muitas vezes eu
jogo fora". .Anair Rosa da Cunha,
desempregada, 46 anos,

"Vou guardar-essa besteira e

mostrar que não funciona. Isso
é uma grande perca de di
nheiro" Justino da Luz, estu
dante, 28 anos.

"Não acho correto esse sistema,
eu pego ônibus uma vez ou

outra e esses papéis ficam jo
gados na minha carteira". Iliete
Sanson, dona de casa, 39 anos.
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Massaranduba define projetos
, de incentivo ao setor turístico
Atividade deverá
ser importante
fontede
receitas

Massaranduba o
Conselho Municipal de Turismo
reuniu-se quarta-feira, na Câma
ra' de Vereadores, para discutir

projetos que deverão incremen
tar o turismo no Município. Na
ocasião, definiram-se mais

alguns nomes de representantes
de entidades comunitárias junto
ao conselho e foi discutida a lei
da criação do Fundo Municipal
de Turismo, que movimentará
os recursos financeiros destina
dos ao setor. Uma das primeiras
providências da entidade será a

identificação dos proprietários
interessados em participar do
Plano de Desenvolvimento do

Turismo, oferecendo produtos e

serviços aos turistas.
A intenção é explorar as

opções que o Município oferece
no ramo, como pousadas, pes
que-pagues, alimentos de fa

bricação caseira, artesanato, entre
muitas outras. O conselho está

propondo também a cons-trução
de portais, melhorias de acessos,

e obras e serviços gerais de
embelezamento da cidade.
Conforme o diretor municipal de
Cultura e Turismo, Vitalino Voelz,
a intenção é fomentar a atividade
nos diversos aspectos, rural,
ecológico, esportivo e cultural.
"Conselho e Prefeitura devem
trabalhar em cooperação, na

busca dos mesmos objetivos",
explica. Voelz lembrou ainda que

.

a implementação do Plano de

Desenvolvimento do Turismo exi

girá postura correta da comuni

dade, mostrando-se receptiva
com os visitantes e mantendo as

propriedades e instalações bem

conservadas, limpas e aprazíveis..
Segundo Voelz, o futuro de

Massaranduba pode ser bastante

promissor na realização do
chamado Turismo Rural, desde
que as lideranças e a comunidade

.

consigam implantar adequada
mente os projetos que estão

previstos para o setor. Na opinião
dele, o turismo deverá converter
se na terceira grande fonte de

movimentação de recursos no

município, após a agricultura ea
indústria e comércio.

O Município também espera
contar com o apoio do Governo
do Estado, principalmente no

atendimJnto das reivindicações
feitas no ano passado, através do
Prodetur (Programa de Desen
volvimento Turístico). Mas

saranduba pede a conclusão da

pavimentação da SC-474 (aces
so a São João de Itaperiú) e me

lhorias nas estradas de Santa Lu
zia e Rio Bonito. (MILTON RAASCH)

Pesque-pague recebe dezenas depessoaspor semana
O pesque-pague do Parque da

Sularroz Industrial, na localidade
de Benjamin Constant, a 8 quilô
metros do Centro, é um dos mui
tos recantos naturais, que podem
ser apreciados em Massaran
duba. O pesque-pague possui
seis lagoas em plena produção,
oferecendo as variedades tilápia
e jundiá branco e tem sido bas
tante procurado pelo público nos

finais de semanas. Na maioria, os
visitantes procedem das outras

localidades deMassaranduba e de

Jaraguá do Sul. Num único final,
de semana, 50 pessoas estiveram
no parque, para pescar e almoçar,
diz satisfeito o diretor industrial
da Sularroz, Saulo Eccel.

Eccel considerou válida a

iniciativa da Prefeitura e do
ConselhoMunicipal de Turismo,

na instalação de um plano
destinado ao incentivo à atividade
turística no município. Ele
acredita que o programa poderá
conseguir bons resultados, desde
que .sejam implementados bons

projetos de apoio ao setor. No
caso do Parque da Sularroz In

dustrial, a intenção é investir na
melhoria dos acessos e da infra
estrutura, (MR)

Edson Junkes/CP

Opção: área oferece seis lagoas e dispõe de quiosques e churrasqueiras

� CP···············:········�··························· '
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Palestra-show
O palestrante e ilusionista Carlos Eduardo Hilsdorf faz palestra-show
no Clube Atlético Baependi, no dia 18 de abril. Especialista em

marketing, Hilsdorf exporá o tema "Como reverter a crise em seu

benefício". Os recursos serão destinados à AADAV (Associação
Assistencial do Deficiente Auditivo e Visual). Inscrições pelo telefone
371-7310, como Rosani Promoções e Eventos.

Casa própria
A Polícia Militar está cadastrando interessados em programa de

financiamento pela Caixa Econômica Federal, para construção de

conjunto residencial misto, com integrantes civis e militares. Para

inscrever-se, a família precisa comprovar renda de R$ 900 a $
2.700,00 e não possuir casa própria. O financiamento funciona
através de consórcio associativo, sem entrada e com 20 anos de

prazo para quitar o imóvel. O cadastro depende de aprovação pela
CEF. Interessados podem procurar o capitão Amarildo, pelo telefone
371-9911.

Substituto
A 19a CRE (Coordenadoria Regional de Educação) tem novo

coordenador. O professor Anésio Luiz Alexandre foi apresentado à

imprensa, ontem à noite, no Cejas (Centro de Educação para Jovens
e Adultos) como substituto para Donato Bach, que assumirá outra

função na Secretaria Estadual de Educação.

Linha de ônibus
A Câmara de Vereadores aprovou, na noite de quinta-feira, a indicação
do vereador Adernar Possamai para instalação de uma linha de ônibus

FerjlCentro, de segunda a sexta-feira, no horärio das 21 h30. A medida

precisa agora ser viabilizada pela Viação Canarinho.

Equipamento
O Centro de Cultura Alemã doou ao Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul equipamento (boneco) que será utilizado em

treinamentos de resgate e reanimação de pessoas. A cerimônia de

entrega acontece segunda-feira, às 11 h30, na sede da corporação.

Início das aulas
Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) e Udesc
realizaram ontem, no auditório do Sesi (Serviço Social do Comércio),
às 19 horas, a aula inaugural do Curso de Especialização em Políticas

Públicas, promovido em Jaraguá do Sul através de convênio,

NOTA' DE AGRADECIMENTO
e convite para Missa de 7° Dia

Paula Cidra.! Lima
\

Os familiares enlutados, ainda profun
damente consternados com seu fale

cimento, ocorrido no último dia 25 de março (sábado),
Com a idade de 88 anos, agradecem a todos os amigos
e parentes pelas palavras e gestos de conforto e

amizade neste momento tão difícil para todos.

Agradecem em especial a administração e funcionários
do Lar das, Flores pela atenção e carinho, e o

profissionalismo que sempre dispensaram à dona
Paula.
Convidam a todos para a Missa de r Dia, que será
celebrada na Capela do Lar das Flores, hoje, às 15:30

horas.

Agradecem Euclair, Waldeburg Hinsching
e demais familiares.
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Fotos: Edson Junkes/CP

Portariaregulamenta idadepara
freqüência em casas noturnas

I '

Normasdo

�statuto não são
cumpridas pelos
comerciantes

lescentes tenham passe livre em

bares, boates e similares,
Cada Comarca tem autono

mia para estabelecer limites de ida
de. Em Guararnirim, a faixa etária
regulamentada para freqüência
em casas noturnas é 16 anos. A

juíza Hildemar Meneguzzi de

Carvalho, titular da Vara Criminal
e Infância e Juventude, justifica
que optou por faixa mais baixa

porque Jaraguá do Sul oferece

poucas opções de lazer aos

jovens. "�e impedirmos os ado

lescentes de freqüentar bares e

boates, eles ficam sem opção",
defende. Ela garante que as nor

mas serão cumpridas, porque as

polícias e o Conselho Tutelar tra�
balharão em conjunto, na fiscali
zação. Oito comissários de meno
res foram nomeados para a ativi
dade, cargo �m que o juizado não

dispunha de ninguém atuando.
A medida responde a solicita

ções dos próprios pais, Oll denún-

cias da comunidade. "Sabemos

que a educação é obrigação dos'
pais. Não temos a finalidade de

proibir, mas de fixar limites de

idade, porque muitos pais não têm
controle sobre a saída dos filhos",
lembra Hildemar. Ela associa a

, liberação dos adolescentes ao

crescimento da criminalidade
nessa faixa etária e do consumo

de álcool. Todos os proprietários
de estabelecimentos do ramos

das diversões estão sendo cha

mados pela juíza para que estejam
cientes das novas normas.

Adolescentes que forem sur

preendidos em situação irregular
serão encaminhados, à delegacia.
,"Na primeira vez, fazemos um

cadastro e acionamos os pais e o

Conselho Tutelar. Na segunda
'vez, o caso vai para o Ministério

Público", explica o comandante
da Polícia Militar, capitão Ama

rildo de Assis Alves. (L1SANDREA
COSTA)

Jaraguá do Sul - Para coi
bir o consumo de bebidas alcóoli
cas entre crianças e adolescentes

-

e regulamentar a freqüência em

casas noturnas, a Comarca local

editou a Portaria 46, que reforça
a legislação já prevista no Estatuto
da Criança e do Adolescente, que
não vinha sendo cumprida. Apes
ar de prorneterern rigor na fisca

lização, as novas normas são

consideradas benevolentes,
porque estabelecem que menores

de 12 a 14 anos podem freqüentar
casas noturnas, desde que
acompanhados. De 14 a 18 anos,

basta autorização dos pais ou

responsáveis para que os ado-COfl!iiUI1l0: algumas casas exigem a identidade na hora da venda

Grupo constrói centro de recuperação
Corupá - o Grupo Desafio

Jovem Encontro com Deus pre
tende fundar a primeira casa de

recuperação para drogados e al

cóolatras da região. Na segunda
feira, à Prefeitura envia projeto à
Câmara de Vereadores para aqui
sição do terreno 011de a entidade
será construída. A área, distaute
cinco quilômetros do centro de

Corupá, tem 25 mil metros qua
drados e custará à Prefeitura R$
7 mil. A construção do prédio,
Com alojamentos e refeitório para
20 pessoas, depende da doação
de recursos pelos empresários

. da região.
,O contrato de construção,

através de pré-moldados, já foi

firmado com a construtora, que
espera verba para iniciar a obra.
"As doações são encaminhadas
diretamente para a empreiteira",
explica o coordenador da entida
de. Edilson Regis. Algumas em-

presas de Jaraguá do Sul ace
naram com a possibilidade de au
xiliar na obra. Outras, garantiram'
auxílio na manutenção. O centro

terá médico, psicólogo e odon

tólogo a disposição dos pa
cientes, sem Custos para as fa
mílias. "A maioria é carente, não
tem condições de arcar com o '

tratamento", explica Regis, ex
drogado que se reabilitou num
centro de recuperação. Ele tem

apoio da Igreja Assembléia. de
Deus.

O prefeito licenciado Luiz
Carlos Tamanini defende a cria-

, ,

ção da entidade para facilitar o
tratamento de drogados e al

cóolatras na região. "Ternos
muitos problemas que poderão
ser resolvidos aqui mesmo". A

construção do centro, em Coru-
o pá, é o primeiro passo do traba

lho, chamado de fase de desinto

xicação. (LC)

I

SEJA COMPETITIVONES�f.E:oMEReADõ�GfoBALIZÄf)Ó
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Quadrilha especializada em roubo e

desmanche de veículos é descoberta
Outras carcaças
deveículos
estão sendo
identificadas

Jaraguá do Sul - Foi des
mantelada quadrilha especializada
em roubo e desmanche de auto

móveis, na última terça-feira, em
Joinville. No local utilizado pelos
quadrilheiros foi encontrado
Monza roubado em Jaraguá do
Sul. O veículo foi identificado

graças, a intervenção do delegado
lIson José da Silva, que informou
que a descoberta da quadrilha
aconteceu depois do furto da

FlOOO, placa LYU-1468, de pro
priedade do empresário José

Dales.Puccini, no centro de Join
ville. A Polícia Militar perseguiu

os ladrões, que abandonaram a

camionete, no Bairro Espinheiros,
num espaço utilizado para des

manche. No local, foi detida ape
nas Giane Adão, 32 anos, esposa
de um dos integrantes da qua
drilha conhecida como Irmãos
Metralha. Também foram encon

tradas partes: do Monza, placa
BMI-6747, ano 84, cor vermelha,
de propriedade de Marcelo César

Pereira, furtado no último dia 20
do estacionamento do Hospital
Jaraguã, Marcelo Pereira infor
mou que o veículo não tinha se

guro. "Eu acreditava que nin

guém iria querer roubar um carro

velho, nie enganei", lamentou

Pereira, residente em Rio Ne

grinho. Estão sendo identificadas
outras carcaça de veículos, que
foram encontradas com Giane
Adão. (AGOSTINHO DE OLIVEIRA)

Ladrões pulammuro de 3metros
Jaraguá do Sul- Apesar do

muro de 3 metros de altura, la
drões roubaram aparelho de CD
de propriedade da empresária
Maria Valnaide Garcia, residente
no Bairro Nova Brasília. Segundo
a empresária, os ladrões usaram

o suporte de uni dos portões e

"conseguiram pular o muro de 3
metros e nem a presença de um

cachorro' pequeno intimidou os

marginais", disse Maria. Ela des-

tacou também que, estava indig
nada, pois "não contentes em rou

bar um aparelho de CD, danifica
ram um Gol e uma S-I O, que es

tavam na garagem. Em 24 anos

de Jaraguá do Sul, é a primeira vez
que isso me acontece", reclamou
a empresária. Os veículos que ar

rombados foram o Gol, placa
LZH-3028 e a S-lO, placa MAO-
8575,. Foi roubado um aparelho de

CD, marca Pionner e 35 CDs. (AO)

"
. Ladrões trocammoto velhapornova

Jaraguá do Sul - Dois as

saltantes entraram na empresa
Hilgernberg Veículos e roubaram
uma motocicleta Honda, CBX
750 cc, placa LXE-2684, de Ita
perna-Se, ano 1994, cor azul, e

abandonaram a CG-125, com a

placa fria, MAI-8936. Duas pes
soas com uma motocicleta CG
l25 haviam pedido informações
para o pintor José Carlos Quadros
sobre duas camionetes que esta

vam à venda na empresa. A partir
daí\ segundo o pintor, também

pediram informações sobre a

CBX 750 cc. Quando voltou para
o trabalho, o pintor escutou o.ba
rulho da 750cc e viu um dös ra

pazes fugindo na contra-mão, pela
rua Waldernar Grubba. O pintor
comunicou à PolíciaMi litar, mas
a motocicleta não foi recuperada.
A placa original da CG-125
abandonada pelos ladrões no

local, é LXN-80n, Navegantes, .

e havia sido roubada do seu

proprietário Alvacir João

Ferreira, em Joinville,

Ilson Joséda Silva: veículo é identificado com a intervenção do delegado

Assaltante fere mãe e filha no

Município de Guaramirim
Guaramirim -Assaltante

armado invade a casa, dispara
vários tiros contra duas mu

lheres, na 4ltima quinta-feira, no
Bairro Figueirinha em Guara
mirim. A senhora Clara Rozza, 75
anos, foi atingida de raspão no

peito e a bala ficou alojada no bra

ço. Outra bala atingiu a face de

sua filha Isolda Rozza, 45 anos.

Ao bater na porta da família Roz

za, o assaltante foi atendido por
Clara que logo percebeu que se

tratava de úrn assalto. A filha
Isolda gritou ao perceber a ação
do assaltante. Antes de fugir sern
levar nada, o assaltante atirou no

peito da senhora Clara e na face
da filha. Quando o esposo de Cla-

ra, Arno Rozza, escutou os dis

paros, saiu pela porta dos fundos

para pedir socorro ao filho que
rnora nas proximidades. Em se

guida, encaminharam as duas se
nhoras para o Hospital Municipal
Santo Antonio, em Guaramitim.

Depois dos primeiros atendimen
tos, as pacientes foram trans

feridas para o hospital de Jaraguá
do Sul. Já recuperada, Clara pas
sou por cirurgia ainda na manhã

de quinta-feira, enquanto sua filha
Isolda ainda internada espera
diminuir o inchaço da boca, de
vido ao tiro, para que a bala alo

jada na face seja retirada. A de
legada Jurema Wulf está co

mandando as investigações. (AO)

Av.. Mal. Deodoro da Fonseca, '961

)

Rapaz tentou entrar na
casa da vizinha

Ouaramirim - Por volta
das 15h 15 de terça-feira pas
sada, a Polícia Militar foi acio
nada em Gu aramiri m por
populares. Na SC-413, a PM

prendeu Idalécio de Souza, 30
anos, que estava apenas de zor
ba e toalha tentando entrar na

residência da menor J.B, de

apenas 13 anos.

Prostituta furta R$ 600,00
Massaranduba - Às 3h50

de quarta-feira, Alcir Otto es

tava na Whiskeria Floresta, em
Massaranduba, acompanhado
de Marineuza Patricia Correia

Felipe, 28 anos, e foi vítima do
furto ge R$ 600,00. Percebendo
a falta do dinheiro, acionou a

PolíciaMilitar, que prendeu Ma
rineuza. Ela confessou o furto,
mas devolveu apenas R$
245,00. O restante ela havia di
vidido com uma companheira
não identificada.

�ega Sena (sábado)
.

concurso: 212
06 - 1.5 - 29 - 45 - 57 - 59

Super Sena'(sábado/quarta)
ococurso.ast

1ªfaixa:
0,1- 04-07 -11 - 4()'-4.1

2ªfaixa:
07 - 08 - 12.. 21- 44 - 47

concurso: 382
�!!faixa: '

OB-11-18!"22-35-46
2�faixa:

08-14-22.28-29�33

concurso: 678
13 - 38 - 40 - 64 - 71

concurso: 679
26 - 33 - 48 - 58 - 77

Loteria Federal

(�badQ/quartq)
ronc,3443 cmc.3444 concurso: 25
1'.36.787: 1"-12.901 03 .. 04-05-13
2'-56.2541:; 2'-07.313' :.,;,15-'19,-27 -30'
3",04,876 3'-04.661 32-33-42�48

j,4',62,065 4' -07.n5 ':' (A9. 51- 53 - 66":'
5'-58.999.. ·5:;56.914{. 78 -B1 'B8-.92

Lctcrnanla
(sábaco)

CORREIODOPOVO
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Varzeano

Depois da rodada inaugural do Campeonato Varzeano Taça "Raul
Valdir Rodrigues" seis equipes lideram o campeonato com três

pontos: Aut. Pradi, Água Verde, Santa Luzia, Atlético Paraná,
Kiferro e Nova Aliança. O ataque mais positivo é do Aut. Pradi,

que marcou cinco gols na vitória sobre a equipe da Estrada Nova,
ficando na frente no saldo de gols. Os jogos de hoje, com início

previsto para às 13h45, serão: no estádio da Vila Lalau: Amizade x

Figueira e Vila Lalau x Kiferro, estádio do Santo Antônio: Santo
Antônio x Nova Aliança e Flamengo x Vitória, estádio do Caxias:
Tranze o Pé x Água Verde e Atlético PR x Bangu, estádio do João
Pessoa: Independente x Aut. Pradi e estrada Nova x Santa Luzia.

Wizard, Streetball/Secel
Será realizado hoje e amanhã o 4°
Wizard Streetball/Secel, na Praça
Ângelo Piazera. As duplas
participantes serão divididas em

quatro categorias, no masculino
e no feminino. O patrocinador do
evento, Luís Póvoas, promete
muitas surpresas. Entre elas, a

presença de jogadores da NBA
que estão de férias no Brasil.

Futsal infantil
A equipe Infantil de Futsal do

IE Jangada estará disputando a

Copa Apama de Futsal, este
fim de semana, em Blumenau.
Além da equipe jaraguaense,
também estarão a Hering e

AABB/Rotesma de Chapecó.
Este quadrangular servirá de

preparação para o Estadual,
que inicia no próximo dia 14.

)

Avaí perde classificação em casa

Mesmo jogando em casa e apoiado pela torcida, o Avaí
decepcionou e perdeu a vaga na seqüência da Copa do Brasil. Um

empate sem gols classificaria o clube catarinense que empatou o

primeiro jogo em 1 a 1 com o Caxias, no Rio Grande do Sul. No

entanto, a derrota para o Caxias/RS, por 3 a l , na última quarta
feira, tirou o Avaí da competição já na primeira fase. O Caxias vai

jogar na próxima fase da Copa do Brasil com o Sergipe/SE.

Rápidas _

* Inaugurado ontem o Jaraguá Kart Indoor, na garagem G2 do

Shopping Breithaupt. O funcionamento será diário e com amplo
espaço e lanchonete.
* Jaraguá Futebol Clube estréia na 28 Divisão com o Tiradentes,
em Tijucas, no próximo dia 9. Por enquanto, a equipe não definiu
seu técnico. Paulinho Criciúma, com falta de patrocínio, não
retornou do descanso.

Jeep Club,4'" io
,

I

*A reunião festiva alusiva aos 10 anos realizada no dia 27, segunda
feira, estava ótima.
Entre os convidados o secretário Silvio Celeste, que fez elogio ao

clube no que tange aos serviços prestados à comunidade.

Igualmente o sr. Afonso Piazera Neto, prefeito em exercício de Jaraguá
do Sul, e o deputado federal Vicente Caropreso, que falou da

importância dos jeeps clubes do Estado que muito ajudaram nas

grandes enchentes em 1983.
Recebemos telegrama do governador do Estado, Esperidião Amin
Helou Filho, parabenizando o clube pela passagem dos J O anos de

fundação.
'

* Igualmente recebemos telegrama do nosso associado e amigo Luis
Carlos Rodrigues, que mora em Maringá. Ele, o Morcego, é sub
gerente do Bradesco naquela cidade.
* Nosso presidente, Silvino Lessmann, agradeceu a todos os

convidados e amigos presentes ao evento e que todos se sentissem
em suas casas. "

* Em nome do Jeep Club, um/agradecimento especial ao sr. OsniWinter,
popular Q-suco, por ter cedido gentilmente a máquina para assar o

porco no rolete, que foi feito pelo sr. Wilson Müller e o Moise, que
todos aprovaram.
* O aniversariante da semana é o sr. Claudio Finta, dia 30.
* A próxima reunião é ordinária para sócios no dia 04 de abril, e o

responsável pelo bar será o jipeiro Antonio Hessmann (Cebola).

Futsal de Jaraguá do Sul busca
a segunda vitória no Estadual

Maneca treina
os jogadores para
corrigir os erros
das flnallzações

Jaraguá do Sul- A equipe
de Futsal FME/Breithaupt/
Caraguá joga com a AABB/

Rotesma de Chapecó, hoje, às

20h30, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller, jogo válido pela
segunda rodada do Catarinense.

Depois do susto do último sába

do, quando Jaraguá do Sul deixou
a Agroeste empatar o jogo e só
confirmou a vitória no final, o

técnico Manoel Dalpasquale
procurou corrigir os erros nas fi

nalizações .. Segundo Maneca,
quando vencia por 4 a I, a equipe
cometeu vários erros nos passes
e na finalização de gol. Aprovei
tando-se dos erros da FME/Brei

thaupt/Caraguá, a Agroeste en

costou no placar fazendo contra
ataques. O técnico Maneca vai

contar com a participação dos jo
gadores Alexandre e Dedé, que
desde a semana passada treina
vam com bola, mas foram poupa
dos do jogo da estréia. Além deles"

.

o goleiro Paulinho, que estava re

cuperando-se de um problema no

ombro direito, foi liberado pelo

Edson Junkes/CP

Futsal: time jaraguaense joga com o Chapecô no Arthur Müller

Departamento Médico, voltou a

treinar com bola desde o início da

semana, e ficará na reserva. A

equipe inicia jogando com Ninho;
Chico, James, Tick e Altair. Os

jogadores Marcelo. Gédson, Éca,
Paulinho e Rafael estarão atuando
na preliminar, por isso não serão

aproveitados no time principal

outras competições, Gérson afir
ma que a prioridade para as es

colinhas é "exatamente pzra que
as crianças ganhem oportunidade
e, através do esporte, consigam
alcançar o objetivo de vencer na

vida". O técnico já competiu no

Jasc, ficando em 1° lugar nos 100
rnetros com barreira, e agora
pretende dedicar-se ao novo

cargo. Gérson também estava

preocupado com a perda de

atletas para o Vasco da Gama, do -

Rio de Janeiro, que levou

Ivanildo, Jaqueline Jacob, Diego

na secretaria somente até o

próximo dia 10. O valor é R$
10,00. A competição será nas

seguintes categorias: classe Vip,
classe 40A (a cima de 40anos),
classe A40 (até 40 anos), classe
30B (a cima de 30 anos), classe
B30 (até 30 anos), classe 14 (até

contra Chapecó. Apesar dos cinco
desfalques, Manoel Dalpasquale
acredita que não terá problemas na

falta de jogadores com a volta dos
atletas que estavam lesionados.
"Posso utilizar um destes atletas
nas duas partidas", informou
Maneca. O valor do ingresso é R$
5,00. (AGOSTINHO DE OLIVEIRA)

Fernandez, Luis Paulo e Ciornara
dos Santos. Márcio André da

Conceição, que foi campeão dos

Joguinhos ano passado no Lan

çamento de martelo, desistiu de
ir para a equipe carioca, pre
ferindo continuar treinando em

Jaraguá do Sul. Outros atletas
comoMarinaldo Ademir Batista,
20 anos, que está treinando para
o Decatlo, e Antonio Fábio de

Matos, vice-campeão do Ar

remesso 'de martelo nos Jasc em

1999, foram rei ntegrados à.
equipe. (AO)'

Novo técnico doAtletismoprioriza trabalho comescolinhas �

Jaraguá do Sul - Gérson
José dos Santos é o novo técnico
do Atletismo de Jaraguá do Sul e

pretende priorizar o trabalho com
as escolinhas. Com esta preocu

pação, o técnico acredita que logo
estará descobrindo novos valores

para o Atletismo, que hoje conta

com quase 40 crianças, número
que deve aumentar com o início
de competições, como Meeting
e Campeonato Escolar. Apesar de
saber que será cobrado, se não

conseguir medalhas nos Jogui
nhos, Campeonato Estadual e

Clube Atlético Baependi realizará torneio de Tênis
Jaraguá do Sul- O Clube

Atlético Baependi, através do

Departamento de Tênis realiza

rá, de 14 a 16 de abril, Torneio
Início de Tênis de Campo,
individual. O diretor de Tênis.
do clube, Hilton Faria, diz que
as inscrições podem ser feitas

14 anos), classe 12.(até 12

anos), classe 10 (até lO anos)
e classe F16 (feminino até 16 e

a cima de 16). Faria informa

que somente tenistas do Bae

pendi e do Beira Rio Clube de
, Campo poderão disputar a

competição. (AO)'
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FIA pede explicações
I

para as 'placas voadoras'
Treinossão

interrompidos
trêsvezes
em Interlogos

São Paulo - O episódio das

placas publicitárias que se des

pregaram no treino de clas

sificação para o GP do Brasil não
vai passar em branco. A Fede

ração Internacional de Automo
bilismo convocou os organiza
dores da corrida para dar expli
cações no próximo .dia 6, em Pa

ris, antes da reunião do Conselho
Mundial da entidade. No sábado,
em Interlagos, a sessão foi

interrompida três vezes porque
painéis da Marlboro soltaram-se
e caíram na pista. Um deles atin

giu o carro de Jean Alesi, parando
o treino no momento em que
Rubens Barrichello fazia sua

melhor volta e poderia ganhar
alguma posição no grid.

Naquele mesmo dia, a orga
nização do GP divulgou um co

municado culpando o vento pelo
-incidente, No domingo: Tamas
Rohonyi, da International Promo
tions, disse que o culpado foi um
caminhão de serviço que teria
esbarrado nas placas no intervalo
dos treinos livres, pela manhã.
"Houve uma pequena negli
gência", falou.

O circuito também foi res

ponsabilizado por duas equipes
que tiveram problemas na corrida:
Sauber e McLaren.

A primeira nem participou da

prova, depois de quatro quebras
de aerofólios nos carros de Pedro
Paulo Diniz e Mika Salo. Sem

poder analisar bein as causas das
quebras, a Sauber decidiu não

correr. Quinta-feira, o time suíço
condenou as ondulações da reta

dos boxes. "A pista foi repavimen
tada, mas estava ainda mais on

dulada na reta principal, onde os

carros superam os 270 km/h.
Essa ondulação resultou em car

gas de impacto mais elevadas do

que aquelas para as quais foram
projetados os carros", diz a nota

da Sauber.
Já aMcLaren teve seu segun

do piloto, David Coulthard, des
classificado depois de terminar a

prova em segundo lugar. Havia
ema diferença de 7 mm entre a

altura permitida da asa dianteira
e aquela que foi detectada depois
da corrida. A equipe também atri
buiu ao asfalto ondulado "danos
estruturais ao chassi", que fize
ram o aeorofólio girar sobre seu

próprio eixo. AMcLaren recorreu
da desclassificação e o Tribunal
de Apelações da FIA vai julgar o
caso na próxima segunda-feira,
também em Paris.
(FLÁVIO GOMES)

Figueirense lidera o
, 'I Campeonato Catarinense
Florianópolis - O Cam

peonato Catarinense de Futebol
teve seqüência no final de se

mana com os seguintes jogos:
o Joinville venceu o Atlético
Alto Vale por 3 a 1. O resultado
manteve o JEC na segunda po
sição do estadual, com 13

pO,ntos. O Figueirense, em

Fraiburgo, empatou em O a O
com a equipe local e manteve a

liderança isolada do Catari
nense. No clássico do sul deu

Tigre, Alessandro fez o único

gol do jogo dando a vitória para
o Criciúma sobre o Tubarão,
em Criciúma. Ainda' não foi
desta vez que a Chapecoense
conseguiu sua primeira vitória.
Mesmo jogando, em Chapecó
com novas contratações pe
didas pelo novo técnico, em

patou com. o Kindermann, em
3 a 3. O Marcílio Dias, depois

daquela derrota para o Figuei
rense na estréia, continua con

quistando bons resultados.
Desta vez derrotou o Lages, por
3 a 2, no estádio Vidal Ramos

Júnior. Depois destes jogos a

classificação é a seguinte: Fi
gueirense, 14 pontos; Joinville,
13 pontos; Marcílio Dias, 12

pontos; Criciúma, 10 pontos;
Tubarão, 10 pontos; Atlético/
AV, 8 pontos; Avaí, 5 pontos;
'Lages, 5 pontos; Kindermann,

,

5 pontos; Brusque, 4 pontos;
Fraiburgo, 4 pontos e Chape
coense, 2 pontos.
.

Jogos que acontecerão

hoje: Marcílio Dias x Avaí e

Kindermann x Brusque. Ama
nhã: Tubarão x Joinville, Fi
gueirense x Criciúma, Cha

pecoense x Fraiburgo e Atléti
co/AV xLages, (AGOSTINHO DE

OLIVEIRA)

Haug está firme Badoer testando
Norbert Haug, diretor-esportivo da Mercedes,

está garantido no cargo, mesmo depois das que
bras de motores nos carros de Hakkinen e Coul
thard em Melbourne e Interlagos. Quem garantiu
foi o presidente da empresa, Jurgen Hubbert, ao
desmentir boatos publicados pelo "Bild" de que
Haug seria substituído pelo ex-piloto Niki Kauda
na função.

Luca Badoer fez ontem o segundo dia de testes
com a Ferrari F399 em Piorano, pista particular
da equipe. Chovia, e ele completou 25 voltas,
apenas, a melhor delas em lmin07s755. Fez
testes de largada e desenvolveu alguns E
componentes mecânicos. Hoje quem testa é �

Schumacher, Rubens Barrichello ainda está no

Brasil e só volta à Europa no fim da semana.
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