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GrupoWeg,compra aMorbe daArgentina
e assume posição estratégica noMercosul

.

o Grupo Weg adquiriu o

controle acionário da fábrica de
motores elétricos para lavado

\

ras e secadoras de roupas
Morbe. A empresa argentina é

\
líder de mercado naquele país e

atua também no Chile, Para
guai, Uruguai e Venezuela.

Com a aquisição da empre
sa, o Grupo Weg assume posi-

PFL apresenta
pré-candidatos

, .

oPFL de Jaraguá do Sul apre
sentou os nomes do ex-presidente
daAcijs Eduardo Horn, dos vere
adores Alcides Pavanello e Eli

sabet Mattedi e do ex-presidente
local da legenda AugustoMüller
comopossíveis candidatos oupara
compor a chapamajoritárianuma
eventual coligação com o PSDB
e PPB. Página 4

Futsal defende
a liderança no

. torneio Estadual
Página20

Edson JunkeslGP

ção estratégica no Mercosul,
além de aumentar a participa
ção da empresa no mercado de
motores para eletrodomés
ticos. O presidente-executivo do
Grupo Weg, Décio da Silva,
informou que a Morbe pode
alcançar faturamento deUS$ 5
a US$ 6 milhões, este ano.

Página 14

Nova diretoria
-

,

da CDL de JS
'.

o lojistaHilário Corrêa (Mo-
biliarHaus) foi eleito presidente
da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul.

Corrêa tem como proposta
aumentar o número de associa

dos, reestruturar a entidade e

buscar novos convênios, além de
dar início' a construção da sede

própria, Pág�na 5

Juizado rejeita
redução da

idade penal
Página 13 Salas vazias: professores do Estado paralisam as aulas. Página 15
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.Inda que tarde
, '.

.

I

As diversas reformas propostas pelo governo se arrastam no

Congresso por longos cinco anos, sem que os políticos tenham a

.sensibilidade em aprová-las. Sequerpercebem, ou fmgem, que a

postergação vem causando sérios prejuízos ao País. Dois projetos
em especial se destacam pela importância, as reformas política e

tributária. A primeira, se discutida com a coragem necessária,
eliminando os vícios � os ranças autoritários, além dos privilégios,
poderá contribuir efetivamente para o amadurecimento e

aperfeiçoamento da democracia.
Muitos desses escândalospolitico

administratives que mancham a

imagem do Paíspodem ser evitados .

.

Basta que 'a classe política saiba

separar o público do privado. Go
vernadores, prefeitos, deputados.e
vereadores 'usam a coisa pública
como se suá fosse, não se dão conta

que, como representantes legais e

legítimos do povo, têm a respon-
.

sabilidade em gerenciar os bens e não'
-t

usufruir deles. As centenas de CPIs

apenas levantam e confirmam as

falcatruas e a roubalheira, mas não
têm poderpara julgar os criminosos,
muito menos para puni-los. O

corporativismo é um dos principais fatores para se evitar o

.aprofundamento de discussões inadiáveis. Há alguns focos de

resistências, mas a maioria esmagadora do Parlamento tem

arrepios só em ouvir falar em reformas. Éinadmissívelque, �10I .'

limiar' do terceiromilênio, a classe política utilize-se do ins ti tuto
da imunidadeparlamentarpara acobertar crimes comuns de seus
pares. A imunidade parlamentar é somente para assegurar a
liberdade de opinião, e não para abrigar' e proteger criminosos
travestidos de políticos.
Na outra ponta está a reforma tributária que, na tentativa em

agradar os mais diferentes setores, se perdeu no emaranhado de

emendas. A carga tributária no Brasil é amaior domundo. E a

sonegação diretamente proporciona) ao número de tributos. Das
530 maiores empresas financeiras do País, metade não pagou
um único centavo de imposto em 1998. A outrametade recolheu

somente R$ 3 bilhões, quanto faturouR$ 226 bilhões. Dos 66
,

\

maiores bancos, que produziram receita de R$ 97,14 bilhões,
28 não pagar'am impostos.
A ponta do iceberg revela que existe um grande bloco

I
submerso e que há gente graúda empenhada em escondê-lo. As

falcatruas,maracutaias e roubalheira generalizada divulgadas são
apenas o rabo. O bichano está bem escondido, alguns em PéU'aíSOS
fiscais ou na 'Suíça. As trampas que envolvem políticos,
empresários, representantes do Judiciário está enraizada na

, .
. I '

cultura. Há uma espécie demáfia qU,e dominao cenário e controla
as ações nos poderes, evitando que o picadeiro se incendeie e o

fogo se espalhe para a arquibancada.
.

São essas questões que estão aí a desafiar o conjunto da'
sociedade brasileira. Não há rnais como se omitir diante de tanto
abuso. Épreciso exigir respeito e compromissos, péU'a nãopermitir
que l!ma elite-privilegiada viva às custas da misériado povo.
Enquanto a população não se conscientizar daresponsabilidade
pela escolha dos governantes, o Brasil continuará ostentando o

, ;

pior índice de distribuição de renda domundo,além de campeão
de corrupção. Talvez ainda não seja tarde para se resgatar a

imagem do País. B.asta ação.
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Rodovia do.Arroz - já

Não é novidade para nin

guém o precário estado de

conservação da malha rodo- .

viária do Estado de Santa

Catarina, resultante da falta de

investimentos da União e do

Estado nos últimos aIJOS.

Necessitamos de investi
mentos pesados em nóvas

estradas, duplicações, contor
nos, vias de acesso e na pró
pria manutenção do sistema

atual. Seria, entretanto, prema
turo exigir do governado Esta
do, nomomento atual, os inves
timentos necessários paraessas
obras. Principalmente porque b
governo não dispõe desses

recursos e tem outros proble
mas nãomenos importante.
Está claro, no entanto, que

o Estado deve ter a visão que
necessi ta reduzir drasticamente
suas despesas de custeio para
ter capacidade de investimento.
Somente assim a economia
catarinense vai poder continuar
a se desenvolver em percen-

* Eduardo Ferreira Horn

ruais aceitáveis.
O Norte-catarinense,

terceiro pólo econômico do Sul
do País, necessita continuar o
seu crescimento, até por uma

questão de sobrevivência

estratégica nesse ,munda cada
vez mais globalizado. Dentro
desse contexto de projetos
importantes para o crescimento
do Norte está a Rodovia do

Arroz -=- SC-423. A sua

realização ligando a cidade de

Jaraguá do Sul (terceiro pólo
industrial de Santa Catarina) a,
Joinville (primeiro do Estado),
traria enormes vantagens à

região. Teríamos a redução nos

custos des transportesentre as

duas cidades e entre as cidades
doMédio'Vale, que necessitam
transportatmercadorias para o
centro do País.
Deslocaríamos parte do

tráfego da hoje caótica BR-

280 para a Rodovia do Arroz,
melhorando as condições de

fluxo e, com certeza, salvando

várias vidas. Vale lembrar qu..-

a BR-280 é hoje a terceir

rodovia em volume'de tráfeg
no Estado, e está com sério

problemas de manutenção,
conhecida como. o corredor d

exportação do Oeste eMédi
Vale para o Porto de São Fran
cisco do Sul e é também po
onde passa toda a produçã
industrial e o fluxo turístico d

grande região de Jaraguá d

Sul, SãoBento do Sul, Mafra
etc., ao Centro e Sul do País.
A união de esforços da,

lideranças de Santa Catarin

para a viabilização dess

projeto - Rodovia do Arre
- no âmbito federal é de surn

importância para o Estado

para a região. ,Região est

responsável por mais de 3M
do PIB estad1!�al.

*Membro do Conselho d

Desenvolvimento da Regiã
Joinville-.Jaraguá do Sul

Microrregião 1'1
Nr/igos pa ra Cor/o do Lei/OI; devem ser enviadospera Rua Waller Mcu'qua rdt, 1'./80. As cartas devem con"

n o máxitno 30 linhas, com 70 loques. () endereço ou t elejon e p a ra contato, O jornal se reserva o direito d

sintetizar o texto efaze r as correções o�'lUgrcí!icas e gramaticais necessárias.,
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+- "A Câmara deve se posicionar
sobre as críticas, principalmente da

imprensa, para não correr o risco
de ser acusada de omissa." (Vice
presidente da Câmara de Jaraguá do

Sul, Adernar Possamai - PFL - so

bre a orientação dos vereadores em

não responder as críticas e os comen

tários negativos em relação aos traba
lhos desenvolvidos pela Câmara)

"O senhor Antônio Carlos deson
ra o Senado Federal. Sua biografia

_

está vinculada à corrupção e à violência." (Senador Jáder Barbalho
.-PMDBIPA - iniciando o festival de baixarias na tribuna do Senado)

"É questão de gosto mesmo, porque, quem tem caráter não

gosta de vossa excelência." (Senador Antônio Carlos Magalhães
- PFLIBA - devolvendo a baixaria e justificando porque não gosta
do colega)

"A imprensa sozinha não seria capaz de fazer um estrago tão

grande na imagem do Congresso como fazem os senadores
Jáder Barbalho e Antônio Carlos Magalhães." (Comentarista
político Franklin, Martins rebatendo as críticas dos políticos de que
a imprensa é a principal responsável pelo descrédito do Congresso)

Acontece na Câmara
Informativo Semanal da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

t\J a sessão dos dias 30/03 e 03/04/2000 foram aprovados pelos
vereadores as seguintes indicações e projetos:
Lorita Zanotti Karsten, implantação de campo de futebol de areia na

ruaMarcos Valdir Girolla, Barra do Rio Cerro; solicitação de abertura de
valana estrada JGS-461_
Adernar Possamai, implantação de linha de ônibus Ferj/Centro, de
segunda às sextas-feiras, no horário das 2lh30min; sugestão àAcijs de
estudos sobre "previdência privada" e projeto visando a reabsorção de
aposentados; que a administração faça estudos a fim de construir um
referencial histórico/cultural.
João Prim, implantação de galeria, abrigo de ônibus na rua João Januário
Ayroso, de posto de saúde e creche e abertura de servidão entre as ruas
João Januário Ayroso eHorácio Pradi, no bairro JaraguáEsquerdo.
Moacir Antônio Bertoldi, pedido de informações completas sobre a

quantidade, vínculo e remuneração dos servidoresmunicipais ..

Maria E. Mattedi, reconhece de utilidade a Fundação Logosófica de
Jaraguá do Sul.
Lio Tironi e José Schmitt, denominam a rua 463 como Bertino Petry,
NinraD. dos Santos, denomina a rua 1.028 como Paulo Leoni
Executivo Municipal, autoriza aquisição de imóvel de Sérgio e Serie
Groli; projeto que dispõe sobre o transporte coletivo.
Silvio Bard reassumiu, sua vaga na Câmara, Na ocasião, estiveram na

Câmara também o promotor Alexandre Schimidt dos Santos e a juíza da
vara criminal, Hildemar Meneguzzi de Carvalho, discorrendo sobre a

redução da idade penal.
PALAVRA LIVRE
João Prim teceu comentários sobre sua atuação na vida pública e

agradecimentos aos votos de confiançana campanha de 96.
Lorita Karsten solicitou informações sobre as indenizações' para
abertura da rua Feliciano Bortolini , afirmando não ter qualquer interesse
naregião.
Lio Tironi apresentou os dados sobre indenizações solicitados por Lorita
Karsten.
Pedro Garcia prestou solidariedade a Lorita Karsten e parabenizou a

posse de Silvio Bard.
Moacir Bertoldi solicitou envio de oficio à secretária Clarice Coral a fim
de viabilizar novo acesso aoHospital São José.
José Schmitt agradeceu à votação ao seu projeto de denominação de rua.
Niura dos Santos parabenizou a posse de Silvio Celeste e sua atuação na
Secel,
Silvio Celeste Manifestou-se favorável à diversidade de opiniões como
mStrumento de democracia.

.

, GilmarMenel Pediu solução ao vazamento de gás na empresa SC Gás.
Adernar Possamai agradeceu as atuações de JoãoPrim eRudolfo Gesser.
Maria E. Mattedi apresentou relatório sobre pesquisa para dinamizar os
trabalhos do cartório local. Abaixo-assinado de moradores das ruas José
�0l!lianowski, Domigos Micheluzzi e Erico Negerbon será encaminhado
aVigilância Sanitária.

CÂMARA DE VEREADORES
DE JARAGUÁ DO SUL

Peixer vence a convenção do
I

_

PFL·.e é candidato a.prefeito
Presidente do
diretório obteve
24 dos 46 votos
dos convencionais

Guaramirim - o presidente
do Diretório do PFL, Mário
Sérgio Peixer, o Dêgo, venceu a

convenção municipal do partido,
realizada na noite de sexta-feira

passada, e é candidato a prefeito.
Ele disputou a vaga com o pre
sidente da Câmara de Vereado

res, Valéria Verbinem, e com o

médico José Constâncio de Albu

querque. Peixer recebeu 24 dos
46 votos apurados, contra 15 da

das a Albuquerque e sete de Ver-'
binern. Dêgo é o segundo can

didato lançado oficialmente na re

gião, o primeiro é o do ex-prefeito
de Schroeder Hilmar Hertel.

Em pronunciamento feito logo
após a divulgação dos resultados,
Peixer ma-nifestou a preocupação
em retornar imediatamente as ne

gociações com o PPB, PSDB e

PPS, visando a coligação das le

gendas nas eleições municipais de
outubro.

Na opinião dele. saindo unidos.
os quatro partidos terão boas
chances de derrorar o PMDB, do

prefeito Antonio Carlos Zimmer
mann, que ainda não se decidiu
se disputa a reeleição. Segundo
Dêgo, "a população guaramirense
anseia por mudanças", aprovei
tando para criticar a atual admi

nistração.
As negociações entre o PFL,

PPB, PSDB e PPB estão' inter-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Estratégia: Peixer quer retomaras negociações com as demais legendas

rompidas há semanas, desde que
o PFL decidiu delegar ao diretório
aresponsabi lidade pela escolha do
candidato a prefeito, diante da

existência de três postulantes à

indicação. Os quatro partidos ha
viam acordado que cada um indi
cará pelo menos dois nomes, dos

quais deverão sair os candidatos
a prefeito e vice da aliança.
CORUPÁ _:_ O PFL decidiu

que os candidatos às eleições de

outubro serão definidos na con-

Legislative, que ele considera a

decisão mais coerente que pode
tomar neste momento. Na opi
nião dele, seria muito temerário
o PPB realizar uma eleição interna
para definir o candidato, sob o

risco de provocar a divisão inter
na da sigla. Ele lembra, como
exemplo, a eleição realizada pelo
partido em 1996. quando foi indi
cado para ser candidato a vice

prefeito. "Ficaram constrangi
mentos que até hoje perduram",
comentou. Durante a reunião. o

ex-prefeito Odenir Deretti reite
rou a disposição de sair candidato

pelo partido', apesar da condena
ção por improbidade adrninistra
ti va sofrida pelo Tribunal de Jus-

venção marcada para o dia 25 de

junho. Antes disso, no dia 19 de

maio, os pefelistas farão uma
.

reunião de avaliação final dos no
mes que serão levados à conven

ção.
Na oportunidade, também

serão rat i ficados os nomes de

Kida Salomon e Rornualdo Carva
lho na coordenação das alas fe
rn in in a e jovem do partido,
respecti vamente.
(MILTON RAASCH)

tiça do Estado, no início do mês,
com perda dos direitos políticos
por três anos. Conforme o pre
sidente do Diretório municipal do
PPB, Carrnelino Dolsan, Deretti
teria informado, na ocasião, que
o recurso impetrado por advoga
dos já ingressou no Superior Tri
bunal de Justiça e que por esse fato
"ainda existe esperança". Dolsan
informou que as executivas dos

dois partidos da coligação, PPB e

P.MDB, estarão reunidas terça-feira
(II), na residência de lldebrando

Marche, para analisar a situação.
Uma outra reunião já está prevista
para o próximo dia 17, quando as

duas executivas se reunirão com

o PSDB. (MR)

Vavassori desiste de disputar o Executivo'
Massaranduba - o vice

prefeitoAlfredo Vavassori (PPB)
não irá rnais pleitear a candidatura
a prefeito. Ele comunicou a de

cisão aos correligionários do par
tido durante reunião realizada se

gunda-feira (3), na residência da

secretária de Saúde, Sônia Mar�
tini. Vavassori disse que pretende
-concorrer a uma vaga no Legisla
ti va e que tomou a decisão "em

defesa da unidade interna do par
tido", tendo em' vista que o ex

prefeito Odenir Deretti ratificou
a intenção de disputar a sucessão
do prefeito Mário Sasse (PM
DB). Vavassori anunciou que vai
concentrar a atuação política na

preparação da campanha para o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Divulgação

Encontro: PFL reuniu cerca de 2,5 mil mulheres para discutir política

PFL apresenta quatro nomes
de pré-candidatos a prefeito
Partido insiste
na manutenção
da coligação
comoPSDB

Jaraguá do Sul o
Diretório municipal do PFL

apresentou essa semana os

nomes do ex-presidente da Acijs
(Associação Comercial e' In

du stri a l de Jaraguá do Sul)
Eduardo Horn, dos vereadores
Alcides Pavanello e Elisabet
Mattedi e do ex-presidente
municipal da legenda Augusto
Müller como possíveis candida
tos a prefeito ou para compor a

chapa majoritária numa eventual

coligação com o PSDB e PPB,

Ernbora os partidos estejam ainda
na fase de negociações, há uma

forte tendência para oficializar a

chapa com o atual prefeito Irineu
Pasold (PSDB) e Pavanello.

Essa composição vem sendo

discutida há algum tempo, apesar
das lideranças locais negarem. No

início, a dificuldade era con

vencer o PPB a integrar a co

ligação,já que uma ala do partido
defendia o lançamento de can

didatura própria e o vereador

Moacir Bertoldi insistia em ser o
candidato. Em fevereiro, ainda
sob o comando do ex-vereador

Wigando Meier, o diretório, em
reunião conjunta com a Execu

tiva estadual, decidiu apresentar
a candidatura de Bertoldi.

Dias depois, o ex-vereador
José Carlos Neves, o Gê, é eleito
presidente municipal do PPB e a

orientação do partido mudá-de

rumo, Mais ligado à adminis

tração municipal, Gê tenta incluir
a legenda na coligação Mais
Santa Catarina. O presidente
microrregional, Luiz Antônio

Grubba, que anteriormente disse

que Bertoldi era o candidato do

partido, mudou o discurso e

declarou a um jornal que o PPB

não tem candidato fl prefeito, mas
sim postulante. Uma fonte do PFL
garante que as legendas vão se

unir para disputar as eleições'

deste 'ano. "Está tudo acertado.
Com o Gê as coisas ficaram mais

fáceis", completou.
Pasold não consegue escon

der a preferência por Pavanello.

Ele, entretanto. é cauteloso ao co

mentar a formação da chapa ma

joritária, Já Pavanello politica
mente desconversa. "Estamos

avançando nas negociações.ruas
qualquer precipitação poderá
atrapalhar", declarou.

PFLMULHER - No final de

março, cerca de 2,5 mil mulheres
pefelistas do Estado estiveram
reunidas em Curitibanos no 1° En

contro Estadual do PFL Mulher.
que reuniu a cúpula estadual do
partido e parlamentares do Ceará,
São Paulo e Rio Grande do Sul.

A presidenta do PFL Mulher

de Jaraguá do Sul, vereadora

Elisabet Mattedi, acredita que o

encontro conseguiu desmistificar
a idéia de que política é coisa para
homens. "As mulheres estão
conscientes da responsabilidade
e do compromisso na política",

,

disse. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Caropreso propõe debate sobre DPVAT
Brasília _:_ O deputado fede

ral Vicente Caropreso (PSDB) so
licitou à Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara
Federal que realize audiência pú
blica com representantes de en

tidades e órgãos envolvidos com

a questão' do DPVAT (Seguro
obrigatório, de danos pessoais
causades por veículos automoto
res ou por sua carga à'pessoa
transportada ou não).

Na opinião de Caropreso,rela
torda matéria, a discussão do as

sunto deve ser feita com cautela,
"porque atinge interesse público
e da própria adrninistração pú
blica". Segundo o parlarnentar,,

atualmente, cerca de R$ SOO mil,
provenientes da arrecadação do

seguro, são repassados anual

mente à saúde. "A toda hora che

gam novas e importantes contri
buições que devem ser conside

radas", informou, acrescentando
que as contribuições do Ministério
Público de vários Estados podem
dar ao debate, em vi sta das

inúmeras ações jurídicas que têm
.

sido apresentadas contestando a

cobrança do DPVAT.

CPI - Atendendo ao reque
rimento apresentado por Caro

preso, os deputados que integram
a CPI aos Medicamentos agen
daram para essa semana o depoi-

mento do presidente da Abra
dilan (Associação Brasileira de

Distribuidores de Laboratórios

Nacionais), Wilson Roberto

Gonçalves. Caropreso justificou
a iniciativa afirmando que a en-

'

tidade poderá contribuir nas

investigações sobre a prática de

bonificações (os famosos BOs)
por laboratórios nacionais.

Também nessa semana, es

parlamentares se reuniram com

o presidente Fernando Henrique
Cardoso. Querem. pedi r apoio do
Executivo à nova fase dos traba

lhos, que deverá priorizar as aná
lises das informações já coleta

das desde a instalação da CPI.

JARAGUÁ DO SUL, 8 DE ABRIL DE 2000

O Glyphosate, poderoso inseticida usado pelos americanos para
erradicar as plantações de coca na Colômbia, deixa atrás de si um

deserto.

Segundo autoridades colombianas, o Glyphosate abre enormes

clareiras nas florestas, mata peixes, provoca dores de cabeça,
vômitos e diarréias nas pessoas.

- Nas escolas, as' crianças entram em pânico ao ouvir o ronco dos
,

aviões - disse um ambientalista local.
Tomara que os nossos deputados não apelem para essa perigosa

, "solução" no combate às plantações de coca e de maconha no País.
Temos costume de copiar só o que é ruim, principalmente se for

coisa vinda dos Estados Unidos.

Banco de dados

O vereador Adernar Possamai

(PFL) sugeriu à presidenta da
.Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul),
Christiane Hufenüssler, a

criação de um banco de dados
com os aposentados de mão

de-obra qualificada. O objetivo
é aproveitar a experiência para
trabalhos temporários ou

assessorias às micros e

pequenas empresas.
A Empresa Júnior, da Ferj,
comunicou ao vereador que
tem condições de desen'volver
o projeto.

Furada.
O comandante da 3a Companhia

da Polícia Militar, capitão
Amarildo de Assis, desmentiu

que a instituição esteja engajada
no Projeto DiaMunicipal de
Combate às Drogas, em 1 de

maio, conforme divulgação da

Fundação Jênesis.
- A PM não reconhece essa

fundação como legítima. Os
órgãos municipais envolvidos

nessa questão também
desconhecem a entidade.

Alguém está.usando o nome da
PM para se promover -

afirmou.

Pingos nos "is"

O Hospital São José, de Jaraguá do Sul, é uma entidade particular que
'presta atendimento público através do SUS (Sistema Único de Saúde).

A informação é de um médico, que pediu para não ser

identificado. Ele disse ainda que a confusão é in�entivada para
prejudicar a instituição.

Discurso Queda

disse que' as divergências na

Câmara são importantes, e

que os parlamentares "estão

A desaprovação ao governo
Fernando Hemique subiu de 49%,

em fevereiro, para 51%, em
março. Os dados são da pesquisa
encomendada pela Confederação "

Nacional dos Transportes ao

Instituto Vax Populi.
O índice positivo manteve-se
estável em 16% e o regular

passou de 33% em fevereiro •
�

.

. par� 31 % em março

De volta

No primeiro pronunciamento
como vereador, o ex

secretário de Cultura, Esporte
e Lazer Sílvio Celeste Bard

em sintonia com as aspirações
e anseios cio povo",
Que divergência? Que
sintonia?

Os prefeitos de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB); de
Schroeder, Gregório Tietz (PFL); de Corupá, Luiz Carlos

Tamanini (PMDB), e o de Massaranduba, Mário Sasse (PMDB),
voltaram de férias na segunda-feira.

Eles aproveitaram para analisar o quadro político e, no caso de

Tietz, a candidatura do partido. "

\

i

ijADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�O�O O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ßNDßßf..ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Corrêa é eleito presidente
r da CDL de Jaraguádo .Sul

Metas: Corrêa quer triplicar o número de associados

Nova diretoria

tomaposse
; .

no proximo
dia 27

Jaraguä do Sul - Por

consenso, os lojistas do Mu

nicípio elegeram Hilário Corrêa
(Mobiliar Haus) presidente da
CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas). A escolha aconteceu

na tarde da última quarta-feira, na
Associação Atlética Banco do

Brasil, durante reunião da

categoria.
Ex-vice-presidente da entidade

por dois mandatos, Corrêa tem

como proposta de gestão o

aumento. do número de asso

ciados, a reestruturação interna
da CDL e a busca' de novos

convênios, além de dar início a

construção da sede própria da

entidade, que hoje funciona no

Centro Empresarial deJaraguä do
Sul.

Corrêa, que substituí Alberto

Pacheco da Rosa, disse que para
cumprir as metas traçadas para a

adrninistração 2000/2001 serão

precisos assegurar a credibilidade
da entidade e a representatividade
.da classe. "Para triplicar o

número de sócios, precisamos
convencer o lojista da necessi
dade de estar integrado numa

associação", frisou, acrescentan
do que, a partir do aumento do

quadro' de sócios, será possível
reestruturar a CDL e firmar
convênios. Sobre a reestruturação
interna, Corrêa adiantou que
pretende promover cursos de

aperfeiçoamento, adqui rir
equipamentos e acompanhar os

lojistas. "Nossa proposta é ficar
m ai s perto do associado.
Conhecê-lo melhor e discutir os

possíveis problemas, além de
ouvir as críticas e reclamações",
afirmou, informando 'que a

Câmara tem.hoje 269 associados.
O atual presidente, Alberto

Pacheco da Rosa, futuro diretor

conselheiro, disse que deixa o

cargo com o senrirnento do dever

cumprido. Ao despedir-se lem

brou as principais realizações de

sua gestão. "Acredito que o

resgare da representatividade da

classe lojista numa cidade
Iundamentalrnente industrial seja
o ponto principal", declarou,
apontando ainda a integração ao

Projeto Agenda 21, a moderni

zação do banco de dados e a

interligação do SPC (Serviço de

Proteção ao Crédito) a.os demais
do Estado.
DIRETORIA - Presidente,

Hi lário Corrêa; vice-presidente,
Sandro Alberto Moretti; diretor-

. tesoureiro, Humberto .Wo lf;
diretor-social, Jundir Girardi;
diretora-secretária, Iracy Dolores

Burguer Ferreira; diretor de

Serviços (SPC), Magnus Edwald

Behling; diretor ele Relações PÚ

blicas/Bairros,Waldemar Schroe

eIer, e diretor-conselheiro, Alberto
Pacheco ela Rosa.
A posse da nova diretoria está

marcada para o dia 27 de abril,
n a Recreativa Duas Rodas.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

(J)
Q)
'0
C>
CI)
'i::
Ü
o:::
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REMINISCÊNCIAS'As leituras.de Manoel de Souza

Garibaldl-JGS-
Distrito de Veszprém (012)

;:{I'

A RIQUiEZA PÄULISTA .(86)

Era Martim Francisco Ribeiro de Andrada secretário da
.

-

Fazenda do governo de São Paulo, quando foi espalhada a

nàtícia de que o Tesouro atravessava uma situação delicada,
lutando com dificuldade para satisfazer os seus compromissos,
Alarmados com o boato, alguns credores correram ao

secretário da Fazenda.
- É falso! -_protestouMartim Francisco.

E com seu orgulho de paulista:

\

de pessoas, mas somente duas

conseguiram- se lembrar- de

palavras (uma conhecia alguns
números, o outro a metade de um

praguejar).
Como/acima mencionamos,

os emigrantes fundaram escolas
na base da iniciativa dos

'húngaros para que seus filhos

aprendessem mais rápido a

língua do país acolhedor, o

português. Também era óbvio

que na região que tratamos, a

colon ização alemã era mais forte:
as conseqüências disso podem
ser verificadas até hoje, pois
parte significativa da indústria e

cio comércio está 'nas mãos dos

que falam alemão, e já que a

colonização alemã precedeu a
" húngara, era muito normal que
os Stenger e os Scheuer
consideravam a conservação de
sua língua alemã uma neces

sidade vital. (Perlen ce às idéias
errôneas quêr um dos dirigentes
dos húngaros de São Paulo, o

dr. László Toth tinha anotado, o
que alguns velhos de Jaraguä do
Sul diziam que "o húngaro é um
dialeto do alemão".

Uma pequena amostra para a

adaptação ao ámbiente de língua
alemã é a modificação de nomes

familiares. Por exemplo: Vas,
con forme a fonética alemã se

pronunciaria como "Ias". Logica
mente feria o ouvido dos que
compreendiam o húngaro. As
sim, o nome que inicialmente tor
nou-se Vasch finalmente acabou
sendoWasch. (Fritz von Jaraguá)

Como viviam nos anos 80?
Baseando-se nos dados de

Fischer e nas próprias 'obser
vações, Schmöckel (1987: VIII: 22-
28) escreve o seguinte:

"É uma com�nldade pacata �
ordeira. Alguns ainda estão na

lavoura, outros estabeleceram
serraria e marcenarias. Outros
deram salros maiores, estabele
cidos com florescentes indús
trias. Com a transição do estágio
da agricultura para a indústria

lização, os jovens se empregam
na indústria, no comércio ou

realizam serviços autônomos,
onde pela experiência dos seus

pais se tornam exímios profissio
nais, muito procurados".

"Hoje as coisas se modificam

muito; contudo, nas festas que
se realizam' nas várias cornu-

-

nidades, predomina o espírito
húngaro ou hungarês, como

gostam alguns reconhecer as

pessoas da re rra magiar. A

alimentação é farta, o strudel de

requeijão, de repolho e de
amendoim é uma das especialida
des da região, assim como o

marreco. Nos casamentos que
são sempre muito alegres, a gar
rafa enfeitada com fitas coloridas

passa de mão em mão, estimu
lando a animação reinante".

este trabalho de campo. Mesmo as

sim, gostanamos de chamar a aten
ção para alguns pontos de vista ins
trutivos e umas questões abertas".

"Os iniciantes do movimento
sabiam que seus ancestrais vieram
da Hungria, e por isso parecia lógico,
"se estamos buscando uma iden
tidade, então que seja húngara!"
Mas de fato, o que é que eles
sabiam sobre a Hungria,' sobre as

tradições?
Perguntamos a. várias pessoas

o que sabem sobre a pátria dos

antepassados. Pode-se declarar,
claramente, que praticamente nada:
desconhecem ageografia, a história,
a-cultura da Hungria. Encontramos
uma pessoa idosa, acima, de 80
anos, que, conversando conosco,

perguntou: "Qual é o nome do país
que fica entre a Hungria e a Áustria,
aonde moram os suavios?" (A .sra.
Éva T. Pillér tinha que mostrar no

mapa a localização da Hungria).
Vejamos o papel da língua: 'o

primeiro que constatamos é que em

Jaraguä do Sul e suas redondezas,
aonde presumidamente 1,5 mil

pessoas se declararam descenden
tes de húngaros, ninguém fala

húngaro! Um senhor de idade, em
cuja infância a mãe lia uma Bíblia

. húngara, lembrou-se de apenas
algumas palavras húngaras. No

começo dos anos 40 o cônsul Boglár
ainda falou em húngaro nas aldeias
habitadas por húngaros, mas ele
mencionou que eram mais as

mulheres que falavam a língua
materna.

Nós falamos com várias dúzias

-. São Paulo, para pagar a sua dívida, só precisa de tempo
para contar o dinheiro! .

"

/

j
I

"Correio daManhã", doRio de Janeiro, de 24deabril4e 1927.

INFORMA17IVO PAROQUIAL·_ 8 e 9/4/2000
\

SETOR MATRIZ

SÁBADO·. DOMINGO

1,5hOO-Matriz(Crianças) 07hOO,09hOOe 19hOO- Matriz
I J9hOO-Matriz 08h30-Molha

J 7h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - São Benedito

NOSSA MENSAGEM

Jesus atrai todos a si

Ao ser enterrado e elevado na cruz, Jesus é glorificado. O Pai
,

ressuscita Jesus por causa de sua fiel obediência no amor,
A cruz é desconcertante, porque o s-ofrimento não faz parte do plano

de Deus. O nosso Deus é um Deus defensor da vida, e .Tesus passou toda
a sua trajetória neste mundo curando os doentes, convivendo com as

pessoas vítimas de preconceito, fazendo refeições com gente de má fama,
por que amava a vida. Ele jamais escolheu a cruz, nem Deus lhe exigiu
esse sacrifício como prova de amör, A cruz veio como resultado de sua

conduta. E ele aceitou a cruz para não trair a issão.

,
Vamos, então, para a Páscoa na esperançaãe ver a terra e todos os

seres do universo libertos dos sofrimentos. Que haja paz entre os

povos, respeito entre as raças, diálogo entre as religiões, unidade entre
as igrejas. (.To 12,20-33)

Apolo:

,

Conclusões
I

"Consideramos a pesquisa de
J 997 como um survey de campo
para preparar-urna pesquisa mais

longa e profunda. Esperamosque
em 1998 haverá possibi I idade para

II

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

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

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

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

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

Jornal
Esta foto tem () comentário de Egon Iagnow, do Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmõckel, IW
CORREIO DO POVO, ed. 4.218, pág. 1, do caderno História, Fatos e Tradição, de 25-8-99: "Na semana

que passou, Jaraguá do Sul e,. especialmente, a c(1II11lllidade húngara tiveram a honrosa visita do '

embaixador da Hungria. Segundo informações, cOI1ll/.//fdades de imigrantes húngaras, 110 Brasil, 056
existem duas, uma. aqui e outra em São Paulo. Para cá vieram 110 final do século 19 (1892) e se

fixaram às margens dos rios Garibaldi; Laraguazinho e Iaraguâ".
'

Na lousa, em alemão, "Die Gemeinde Heil. Kreuz - Laraguá 1937. Traduzindo: Comunidade Santa

Cruz - Jaraguá J 937.

,CO.RREIO DOPOVO
JélraguéleYl�� � ha' 80 aY10��

I

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

At. Assinante: 371-1919

Teleassinatura:370-0816/275-0105

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

TRADiÇÃO GAÚCHA - 7
(

Terra & Pampa Academia de Danças
Fundada em maio de 1995 em Jaraguá do Sul,
tem como objetivo contribuir com a Tradição
Gaúcha formando, adeptos com o

'

ensi namento de dançasgauchescas de

salão. Nos primeiros dois anos foram
ministrados dito cursos pelos professores
RobinsonMàrcolla e Regiane Demathe.
'Desde 1997 formam a dupla de professores e

orzanizadores cios cursos Robinson e '

�, '

Lucimara Vicente. Há pouco mais de um ano

houveajunção desta academia com o CTG

Laço Jaraguaense, a qual vem crescendo e

aprimorando seu conhecimento, trazendo
'

cada vez mais pessoas para nosso meio. A
bela, educação e respeito que a tradição
'gaúcha ensina está refletindo dia após dia
em nossos novos admiradores, pois os

fandangos e eventos ligades ao CTG Laço
Jaraguaense está sendo considerados os

mais bonitos do Estado. E lindo ver os

alunos que, ao concluir o curso, fazem

Eliane Katzrowski e Jonas weinningkamp, casal de
namorados que quer aprender a dJnçarpara

participarmais lLOS bailes, casamentos eformaturas,
Eliane, mande um grande abraço, do Marcou, ao

engenheiro Willian Gieburowski'e esposa.

FALTAM 28', dtas
\

'

19° RodeiO
Crioulo CTG Laç10

J.ara�u�...�n�e

questão de pilchar-se a rigor e freqüentar os
'bailes que se realizam em nossa regi-o.
O professar Robinson alerta: "Queremos
que todos entendam que a tradição não é um

comércio e não precisamos fazer
concorrência, pois a partir do momento que
se pensa em te'r lucros, esquece-se de que a

tradição gaúcha tem que vir do coração-e
não da ambição, e muitos tentaram ser'
diferentes, inventaram um jeito novo de ser

gaúho, mudando pilchas e estilosde danças
que mais parecem danças de rua, Sreet

Dance, deixando uma interrogação na cabeça
de alguns. Quando precisarem alguma
informação sobre tradição gaúcha, procurem
um CTG. Nossa academia, Terra & Pampa,
ministra cursos todos os sábados, às 17

horas, no salão de bailes CTG Laço
Jaraguaense, venha nos visitar também.

Agradecemos os 1280 alunôs que jä se

formaram conosco",

Patrão Giovane
Demarchi com os

professores de
dança gaúcha,
Robinson e

Lucimara. O eTG

Laço Iaraguaense
parabeniza a

Academia de

Dança Terra &
'

Pampapelamarca
de 1280

formandos.
Reconhecemos
coma um grattde
trabalho, pois os

cursos de dança
, \ gaúcha, além de

ensinar a dançar, passam para os alustos cultura, único e respeito. E lindo ver os bailes lotados,

comjovens bem vestidos, dançando e 'se divertindo em uma grfnde integração. Aproveitamos este
,

espaço para registrar que está em andamento uma.turma com 2'06 alunos, sendo amaior vista até

III�ie tta região

Maristela
Pires e

Renato,

Nagel são
um dos

103 casais

que estão

real izando
o curso no

eTG/Laço
Jaraguaense.
"Realizar o

curso é
muito

interessante, pois acontecem bastante eventos em Jaraguá 'do �L11 e região, e na

tradição gaúcha tudo é lindo e agradável, a começar pelos trajes."

Ari e Kâtia Ratnthum, casados, dois filhos,
participam do curso de dança gaúcha para poder

melhorar os movimentos e assim divertir-se tnais 110.1'

bailesgaúchos e outros estilos.

Marcou e Gaia/o brilham eI/I São Bento do �1I1. Sábado a tardinha, quando eú fazia
as fotos do curso de dança, eujalei ao patrão Giovane Demarclii: "A página da

próxima�elllana será somente sobre este curso de dança", Giovaue disse: "Não claro,
mas reserve um lugar para os prêmios que virão de São Bento do Sul". Boca stuua,

domingo participamos de 11111 torneio de laço com a gauchada da.serra e, n» braço e no

laço, trouxemos, lá de cima da serra, m'ais um tüula para o Piquete Estampa de Taura e

assimfazer triangular a bandeira da nossa linda [araguá do Sul. Disse UIIl pensador:
"Afelicidade está nas pequenas coisas". Agradecemos a Deus por esta oportunidade,

�

MOINHO JARAGUÁ Agenda gaúcha
.;t;: I

8 e 9 de abril- Rodeio Crioulo de Vaca Motorizada - Sítio Amor e Tradição
16 de abril - Torneio de Laço - CTG Garrão do Pampa - Joinville
20 de abril -'- Quinta-feira 'da Tradição Gaúcha Especial, CTG Laço
Jaraguaense "

5 de maio - Baile do Rodeio Cantos do Sul e Grupo Minuano -'C�G Laço
Jaraguaense
6 de maio - Baile do Rodeio Portal Gaúcho e Grupo Reponte - CTG Laço
Jaraguaense I

5 a 7 de maio � Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense - Jaraguá do Sul
.. ," '\

Cerealista Wille t.tda.

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

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

Gaúcho(a) de
idade-nova
Jaime Eduardo
Mann (8), Valdir
Spreedernann (8),
Ernilene Ropelato
(10), Claudecim

Alves - Nego (15).
- Fabiana Kasten (16),
-

.Ioceli Ropelato -

t »

Preta (17);
- Moacir Garcia (19), -

Luiz Antonio
Murara (19),

DEMARCHICARNES
CARNES

ATACADO E VAREJO
,

FONE (0**47)
371-4547

CTG Laço Jaraguaense
Estamos- "TCfiÊSPERANDO"

de 04 a 07 de maio de 2000

19° RODEIO CRIOULO NACIONAL

E-mail: ·demarchicarnes@netuno.com.br Jaraquá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



i

Fazendo um raio-x da atuação. da Secretaria' de Saúde,

h '1- "." Ih d'c egamos a cone usao que o paczente me orou, em to os os

.

sentidos, pois recebeu um tratamento cujo objetivo maior era

elevar sua qualidade de vidá. Em todo o Municipio, às ações

realizadas tiveram focá principalmente na prevenção e educação

do cidadão, para que este possa projetar seu futuro e aprqveitar
.

(

melhor a vida com ,a família. O destaque vai para a

informatização do. sistema de saúde, que permite diagnósticos

instantâneos e precisos da realidade e a melhor distribuição dos

recursos disponíveis. É um trabalhomuitogratificante, onde tudo

que agentefaz,faz bempara apopulação deJaraguádo Sul.

, ,

Secretaria da Saúde

Prefeitura·Municijlal
de Jaraguá do Sul

/

Tudoque agentefaz,Jaz bem.
---
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A violência está mais perto
dos nossos jovens do que

podemos imaginar. Apesar da
região estar resguardada

neste aspecto se comparada
às demais e, principalmente,
aos grandes centros urbanos,
a violência em todas as suas

nuanças é sentida emuito
bem conhecida, como
mostram os alunos do

Colégio Estadual Professor
José DuarteMagalhães, na

Barra do Rio Cerro.

Semnenhum

constrangimento, os
estudantes apontaram as

principais causas da violência,
destacando o desemprego,
que já é uma violência contra

o homem, as drogas e a

perversa desigualdade social.
Na opinião de Carlos

Eduardo Gibowski, 15 anos,
a violência doméstica tem
dois fatores primordiais: o
alcoolismo e o estresse

decorrente da vida agitada e

das condições sócio
econômicas,

As decisões políticas também
foram apontadas como
geradoras de distúrbios
emocionais, tendo como

conseqüência a violência. "A

pior violência é o governo
fazer coisas ruins e a

ignorância do povo não

V I

HA televisão dita os princípios e incentiva o egoísmo, que gera
violência", Adiel Mittmann

HA falta de punição aos criminosos da classe rica incentiva a

violência", Carlos Eduardo Gibowski

HAs denúncias de Nicéa Pitta encobriram a discussão do salário
minimo. Esse valor é uma agressão a� trabalhador",

Marilane Kraft, IS
.

"Para fugir da realidade, muitos se refugiam nas drogas e no álcool e
acabam cometendo violência", Daiane Stui, IS

--

lÊN

enxergar", definiu Adiel
. Mittimann, 16. Já Greice
Cristina Guimarães acredita

que os privilégios de uma

parcela da população
contribui para a revolta da

população. "Enquanto o

governo decide dar um
saláriomínimo de R$ 151,00,

os juízes, que já ganham
muito bem, vão receber R$ 3
mil de auxílio-moradia",
exemplificou Jean Carlos

Klug,13.

Todos foram unânimes em

apresentar a educação como
um dos caminhos para se .

atenuar as diversas formas de

violência.Mas Alexandre dos

Santos, 14, vai rnais longe e

afirma que somente com a

conscientização a população
poderá ter esperanças de dias
melhores. "Amulher ainda se

sente constrangida em procurar
apoio quando sofre violência,
seja ela doméstica ou por
discriminação", lembrou

Alexandra Viviane Voigt, 16.

Quanto ao futuro, os alunos
demonstram preocupação
justificável. Todavia, dizem

que é preciso mais
informação e menos

maracutaias dos políticos
para diminuir a desigualdade
social, com suas terríveis

conseqüências.

IA
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Fly,One
A Fly One está
realmente
causando

#. •• gl"an<da •• '" • P • �

expectativa em

•
toda cidade e

região. Muitas
cidades
vizinhas já
confirmam I

presença e

certamente
estarão hoje
(8/4/2000) no

.Hcnqcr da
Malwee. Não é
para menos! A
estrutura da
'festa já está
sendo concluída

,

e o visual está de acordo com o proposta "Version BILJe", que a festa está prometendo. Em todo o

Hangar, existirá espaço para ut1\ bar altamente moderno, área vip, tenda exclusivo da Red Buli,
telão, performerse a indiscutível animação do Dj Mau Mau em uma das pistos. situada no heliporto. '"

Tudo isso com um minucioso trabalho de luzes, que oficializa o tema da festa. Segundo os

organizadores, Cristiano Raboch, Marcos Cherevek e Guilherme Weege, a festa irá abrigar cerca de
quatro mil pessoas, tendo boa parte dos ingressos já vendidos. Imperdível!!

•

.Pontos de vendas de ingressos: Posto Mime (R. Reinaldo Rau), Shopping Breithaupt (2° piso) e
Garage Best Audio '

Unhas no melhor'estilo festa
"Além tíe 'C�pr'ichrar no t'i�Lla'l para es

uma roupc.per-feito. maquiagem espe
unhas ganijam espaço e invadem a imn

adeptas a algo mais moderno. Cores,
difer�ntes podem ser aplicadas atraI

tatuagens:Pu até os famosos piercing
porém quelJ'
acr-edito que este trabalho é feito so

moram nos:grandes centros. Delicado
tatuagens 3Ju até mesmo um mix de d
trabalho que a Márcia, uma profissio
salão do Tíão Cabeleireiros, executa
criatividaQe. 'Embora sua agenda est
vale a pena ligar antecipadamente pa
performance e dar ao visual um toque
Confira s�:u trabalho, somente com h

9963-382'5.
"

•

/

Com que roupa que eu.vou?

Alliagi'táção em�tórno (jã testà Fl'ión�e·está'
; •

realmente 'grande. Prova disso é a loucura
do público em torno daquela frase típica:
"Com que roupa que eu vou?". Vaidosas e

vaidosos estão garantido o visuolctrcvés
de algumas peças da Siam, Enfim, A Mulher
do Padre, Accup�ncture e outras. Apesar
destas marcas estarem sendo apenas
comercializadas em grandes centros, como
Curitiba e São Paulo, houve uma pequena
circulação aqui, em Jaraguá do Sul. Aliás,
o Shopping Breithaupt contará, em breve,
em seu mix com A LOJA.com que é a oficial
comercializadora destas marcas. Vale a pena
esperar pois, a proposta destas marcas é
realmente inovadora!

Av, Mal. Floriano, 35

KIBARATOD'ISQUE·
LANCHE ,%

* Confecções em geral "
* Cama - Mesa - Banh'o"

ee

e

QUICK
DOG Com o melhor preço da cidad�

Visite nossa nova loja:
'

CD's - DISCOS - FITAS

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

Um dos aditivos das noit
montadas é a ilumina ão

exemplo, emite um pouc
porcentagem de raios u

i

humano. Quando esses r

cbsorvem os raios, eles
com frequências menor

aqueles efeitos luminoso

,.

Eta ressaca!
Existem pesquisas que j

, que mais deixam ressaca

com um grupo de amig
desti loção de algumas b

impurezas, chamada de

congêneres serem resp
das bebidas, são eles ta
dor de cabeça no dia se

conhaque, a pinga, o vinh
"bandidos" da festa.
moderqção, é claro, vin�
Vale lembrar que esta r

os destilados. 'Como a c

destilada, não existe n

severa que impeça qualq
valer!!!

o Boticário

iELENTREGA

275-0583 - 371-7365'
371-6547
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culturo - lazer - entretenimento'

Descobrindo outros 500
Entre os 34 projetos que recebe

ram do governo do Estado a chancela
do Programa Santa Catarina Brasil
500 Anos, esta semana, um é jara
guaense. Aprovada através da As

sociação Beneficente Fraternitas

Jaraguaense, a Exposição' Brasil bra
sileiros vai fazer parte do programa
oficial das comemorações do desco
brimento. Ela tem lançamento previs
to para o dia 20 de abril, às 20 horas,
no Museu Histórico de Santa Ca

tarina, Palácio Cruz e Sousa; em

t=lorianópolis, onde deve permanecer
por três meses.

Organizada por gr�po de cinco

professor-es, a mostra reúrie textos"
maquetes, réplicas e manequins
humanos em 40 painéis que resumem
os 500 anos de História do Brasil,
através de releituras críticas. O
indivíduo é chàmado para dentro da

exposição e ins+Iqcdo a descobrir
quem é, conhecendo um novo País,
cheio de dívidas sociais com o negro
e o índio, herdeiros de um sistema
colonial que não acabou e carente de
Uma liberdade que nunca teve. .

"A exposição Brasil brasileiros
não tem nada a comemorar, quer ape-

nas que a reflexão sobre os 500 anos

não suma na fLJmaça dos festejos dos
fogos, tornando-se referencial para
os educadores envolvidos no trabalho
de construção da cidadania", explica
a responsável técnica Alcioní Macedo
Canuto.

O trabalho não discute fatos e

personagens institucionalizados pela
História, como a int�ncionalidade do
descobrimento e o mérito de Tira

dentes, mas se utiliza desses per
soncqens para discutir a identidade
do Brasil contemporâneo, formação
e rumos sociais.

A proposta de uma aula para
formar cidadãos tanto agradou que'
a exposição, divulgada em página da
Internet, já foi requisitada por 15
mil pessoas, interessadas na visita

ção da mostra. Se a equipe dispuses
se de mais três réplicas, já estariam
vendidas. Itinerante, Brasil brasilei
ros ainda não teve o trajeto definido,
mas deve percorrer as principais
cidades de Santa Catarina durante
o ano, oferecendo oportunidbde a

todos OS alunos de estudar o próprio
País pelei óticq histórica, geográfica e

culturaL (LEIA MAIS À PÁGINA �)

Arte contextçalirada: ao
e. <:

retratar o cangaço, maçuete
deixa explícita acritica

socialsobre a situação do

Nordeste

Abaixo, maquete retrata
aprimeiramisso
rezadano Brasil

Estofados

·KRAUSE
. Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos tambémmóveis em aço sobmedida como:

corrimãos, meses de centro e canto, escadas, estantes
com grande diversidade. Consulte-nos!

RuaRodolfoHufenüssler, 104 - centro - Jaraguá doSul- SC
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Nova leitura da cartilha" escolar- Posslbllldade de retorno
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.

. Lisan�rea Costa

Cidadania: Favela da Rocinha lembra os problemas sociais do País
I

I

1\ exposição Brasil brasileiros tem de inusitado. além de não

comemorar um aniversário de lalo�. que hislorioamente pouco
ol',sulham a nação. o conceito de acervo e divulS8Ção Nenhuma
i das peças utilizadas é ori8inaL 8ão tod8� réplicas criadas por
altistas. artesãos e professores, baseados no conceito de

que O objeto histórico não deve sei' I'stirado do local d,e
oh8em, mas deve pemmnecel' no contexto. paI'B não perder o
sentido.·

.

fi liistória do País é dividida ea{ quatro fases. Colônia. Império. ,

Qepública e Brasil Contemporâneo. O's fata" recentes são

contados por pe&'ioa" que viveram. escreveram e trabalharam

para modificar a realidade. Para retratar es 20 anos de ditadura
militar. por exemplo, lexLo,'i de dom Ivarislo I\ms e betinho

ilustram, a exposição. "I\creditamos que compreender essa

!'listória como cidadão, é muito mais importante que questionar
se al8uém descobriu o Brasil intencionalmente ou não". propõe
a coordenadora I\lcioní de Hecedo Canulo.

Sábado, 8 de abril de 2000

Manifestações: além da miséria, o Nordeste tem vasta riqueza cultural

Nos painéis e maquelcs. ôpal'ecem retralos de uma inlãncia

perdida. brincadeiras inlanlir. qlle as crianças já não inventam

mais (conquistadas pela lecnolo,sia) indícios de uma identidade

balançada entre choques cullurais O's vários mundos brasileiros
se conliontam 1\0 lado da imponência de Blcasília. slll',se ô Iavela
.da Qocinha. p�['ß lembrar que e","'e é o Paír. da opulência e da
miséria 'Índios e neSI'os ,sanham espaço especial. mcrilo pOl'
uma dívida social que os brasileiros não pretendem pasal'.
visto que continuam exlerminando as populações nativas e

discriminando os ne,sl'Os que or. POltu8ueses trouxeram para
lazer o trabalho pesado. tratados como animais.

O'trabelho visual é recheado de simbolo,sia. em todas a,'i l'e8iàes
do BrasiL De Caruaru vem a arte de mcsíre Vilalino. o artista

que nelhor retrata os problemas 'sociais do Nordeste, "Üli_ando
laia de cansaço. a maquele explora a alte. a ,seosmlla. 8 história
e ainda faz um que,'ilionamenlo social". explica I\lcioni Qu,sendas
e Dcbrel, arlisla� que fizeram. o maior número de obras
retratando o BrasiL dilam 0,'1 rumos da alte. pesquisada e

trabalhada 'para a mostra ..

ôão propostas criticas. qlle ,"ê ôpmveitam das fI,slll'as conhecidas
da ,11istol'io,srafla nacional pará lembrar detalhes da formação
dessa nação. susel'indo outros rumos de trabalho a educadores
e novas leituras aos alunos, saturado que esls o brasileiro de

ouvir falai' nos 500 'ano,3 de Descobrimeoto. translormados em

losos. lesta e 8ôslo de dinheiro público. sem proposta� de
reversão do quadro atual.

O'grupo que desenvolveu a Exposição Brasil
brasileiros tem professores, historiadores,
arquiteta, economista, psicóloga, artista
plástica e sociólöga, reunidos há um ano na

pesquisa e execução do trabalho. O' projeto
custou cerca de R$ 65 mil e o retorno,
lento, deve vir com o pagamento de
inqressos, já que a exposição ainda não
dispõe de patrocinador. Na segunda-feira, o
material será colocado a mostra no Centro
Cultural, para apreciação dos empresários
jaraguaenses. A intenção é de que alguém
que conhece a importância do marketing
cultural se interesse pela exposição.
Se a chancela do qcverno do Estado,
através da inclusão nas comemorações
oficiais, for revertida em algum subsídio

, financeiro, a entrada na exposição deve ter

� preço simbólico de .R,$l,OO. Caso contrário,
custará pouco mais que isso. A intenção é
fazer o preço mais acessível para que o

maior número possível de pessoas conheça
o trabalho, "As crianças que não tiver-em
condições de pagar também terão
oportunidade de conhecer �.' exposição",
garante a responsavel técnica.
Depois dos primeiros três meses de parada
no Palácio Cruz e Sousa, Brasil brasileiros
val percorrer o Estamo. Os coordenadores
estudam a possibilidade de incluir Jaraguá
do Sul lia início do' roteiro. Para viajar

.

outros Estados, a mostra depende das
negociações financeiras. Interessados'
podem conferi.r flashes ela exposição pelo e

mail canuto@netuno,com,br.
.

"

\'\
.

, .

Equipe dc
aoordctisdorcs
faz OrB último»

ejustcs as»

peçarB
(rép!icarB) da

exposição que
estreie ao

'piJ/Bcio Cruz' e

c:ßourBa, 'em

Florisnopolis,
ao die 20
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 8 de abril de 2000

PORTARIA E LIMPEZA
Prestamos serviços de portaria, limpeza

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

Orçamento sem compromisso
371-7354 .. 371-5832

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

ENCADERNAÇÕES JARAGUÁ LTOA - ME

Livros fiscais, revistas, monográficos, fascículos, .

pestes, élbuns e serviços de acabamentos.

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

CenterHouse
Central de Planejamentoda Propriedade

Rua: Fritz Bartei, 77 - Baependi
Fonelfax: (47) 275-0051

PROCURA:

Profissional(is) e/ou empresa(s) para formação
de parceria na(s) área(s): .

.JURIDICA;
TO POGRAFIA;
D E C O RA çÃO;

E STA[\I U EAM E NTO.

PARCERIAS .JÁ CONCRETIZADAS:

IMOBI,LlÁRIA MARIMAR IMÓVí;IS
HEXAGONAL ENGENHARIA (Projetos Estruturais)

RSA CONSTRUTORA

ROGÉRIO SCHNEIDER ARQUITETURA

Jornal

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

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

275-0105

•

OCEANIC
PERFUMES E COSMÉTICOS

Cadastra-se vendedores com ou sem experiência.
Empresa com cinco anos no mercado, excelente

qualidade em seus produtos e uma ótima comissão.
Oferecemos treinamento sobre os produtos e uma

ótima opção de renda extra.
Interessados entrar em contato pelos fones:

376-0049 ou 9981-2388

Vende-se Lanchonete e Restaurante
Mac Male. Fone 370-4887.

Vende-se uma chácara 20,000m2.
com escritura na Ilha da Figueira.
Casa de madeirá com 3 quartos, 3

lagoas, energia elétrica. R$ 23,500.00:
Fone 372-3922.

Vende-se 1 televisão colorida, 14

,

.

polegadas, em ótimo estado.
Tratar 275-2078.

Vende-se televisão preta e branca,
12 polegadas. Valor R$ 50,00.

Fone: 275-2078.

Vende-se 1 casa alvenaria, Rua Vítor

Wítkoski,49, 150m, 3 quartos, sala,
copa, cozinha. área serviço, garagem, 2

banheiros, aceita financiar,
Preso R$ 39,00. Fone: 376-0356,

Vende-se uma casa em alvenaria,
em Nereu Ramos, com telefone,
Entrada mais financiamento.
Fone: 372-4297. com José.

,

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

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

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

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

mesmo copo durante os trêsdias seguidos, Não faça regirne, pois esta simpatia
é infalível. Tire o número de cópias correspondente aos quilos que deseja
perder e distribua antes de começar esta simpatia, que terá deser exatamente
numa quarta-feira, Mande publicar em um jornal na mesma semana. O.M.

Poços Artesianos, tubulares
e ponteira subterrânea
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

Vende-se ponto comercial com
telefone, dormitório e garagem, situada

na Av, Getúlio Vargas, n" 460,
Fone: 275-2335,

Pedreiro se oferece para trabalhar
em Jaraguá do Sul e região.

Fone: 370-7949, com Matilde
ou Raquel.

Vende-se terreno de 600m2,
(esquina), próximo a Weg II.

R$ 16,500,00, Fone: 275-2369

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
Comunicamos o extravio de Blocos de NF nº 01 a 250, Série única, de

empresa Dianpellnd. e Com. Eie Embalagens Ltda. ME, CNPJ 00.070.344/ "

- I

0001-77 e Inscrição EstaduaI252.769.830, Blocos não usados .

PostoMime 5 Ltda.

Posto Mime 7

PostoMime 3

PostoMime 6

Tecnopan Padaria eConf. Ltda.
Verdureira da Raquel"
VerdureiraFigueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão

Posto Milênio

Panificadora Pão e Vinho

.-.

AQUIVOCEENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

HD Papelaria Papelaria São Luís
HottDistribuidoradeRevistasLtda "Posto Cidade 2

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus

BancaNews

Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real

,
'

Barãol- Videolocadora

Barão II - Videolocadora

Bazar Linete

ComércioMilênio

,

Delizia de Pane Panificadora

Flash Vídeolocadora

FlóriculturaRecanto das Flores

Pink Shop Presentes Ltda.

Locadora Habeas Corpus
·Mada Presentes

Panificadora Pão Brasil

PanificadoraRibeiro
. ,

Panificadora Rio Branco Ltda.

Papelada A Banquinha
PapelariaCultural
PapelariaGrafipel
Papelaria Hott Paper
Papelaria Manipel Ltda,
Papelaria Pena e Pauta
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In termcdí ár la

VENDE: alvenaria cl 120m2,
,

terreno cl 335m2 - Rua Antonio B.

Schmidt, 218 - Preço: R$ 35.000,00

VENDE: (Nova)Alvenoria, d70/X)m�
terreno cl442,OOm2• RuaBenja11linStein

São Luis. Preço:R$30.000,OO.

VENDE: Saio comercial cl42,00m2• Av.'
MàrechalDeodorodaFonseca - Ed:

Menegoai: Preço:R$21.000,00 (Negociável)

ALUGA: contendo 03 dormitórios. Rua
Luts Spézia, 80 (Próx. AcaraO

R$ 500,00

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

Pissioni, 250 - Corupá - (Próximo
Seminário) - Preço: 33.,000,00

VENDE: íÍ1istaci100m2, terreno cl
351m2" Rua E" 877, na328" Santo

Antônio" Preço R$21.500;00

VENDE: Terreno cl 2.655,'001ll? Rua
.

Pres. Epitâcio Pessoa (Práx. Kohlbach)
Preço: R$130.000,00 r

Prédio e/ii alvenaria cl382m2+golpeio cl352m2
em terreno de 480m2" Rua JoséEmmenâoerjer
"Preço: 130.000,00 (super IIegociável)

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

Ruysan, 205 - Ilha da Figueira -

Preço: 45.000,00

VENDE: Sobrado em alvenaria cl

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

Czemiewicz: Preço: R$ 75.000,00

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

Estrada Rio Molha - R$ 18.500;00

VENDE: Apto. 3 quartos, clárea de

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

PARA VOCÊMORARNOCENTRO

Cód. 1156 - Casa em alvenaria cl 230,00m2,
,

.terreno cl 300,00m2• Rua Felipe Frenzel, 53

(Práx: Shopping Breithaupt). Preço:
R$ 85.000,00
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APARTAMENTO - Mal. Deodoro da Fon

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

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

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

Ed. Oianthus - 1 suíte + 2 dorrn + sala + eoz. +

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

garagem cl 2 v�gas - 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 - Sehroeder - área 480m2, eonstr. +Olf-
100,00m2, 2 dorrn., e/-garagem.
R$ 30.000,00

VENDE-SE
. Casa mista, área

" )

construida de 60m2 -

terreno 435,75m2.
Rua 931, nº 62 -

-Jaraquá Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano
Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área

451,71 m2, 3 dorrn., + dep. ernpreqada cl

garagem. R$ 71.000,00

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

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

Schiochet - 1 suíte + 2 dorrn + 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 nº425 -ou -117,00m2,
2 dorrn. + dep. empregada cl garagem. R$
55.000,00

.

Casa alvenaria R. Jorge Buhr, 125 - Água Verde
- área de 450m2 - eonstr. 182m2 - 1 suíte + 3
dorm, cl garagem p/3 carros. Valor: 80.000,00,
ou troca por imóvel em Balneário Camboriú

APTO- Rua:

Jaraguá
com 1 suíte
+ 2 dorrn. +

dep.
empregada, ,

cl garagem -

R$ 450,00

Casa alvenaria R. João Piermann, 126 - área
de 398,40m2 - constr, 255,64m2 - 1 suíte + 2
dorrn. + dep. empregada cl garagem. Valor:
R$ 106.000;00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOS. 03DaRMS.
.

R Dr.WaldemiroMazureehen . R$ 335,00
RWalterMarquardt. R$ 360,00 (cl luz/água)
R JorgeCzemiewicz. R$ 350,00
Ed. DAlzira, Barão Branco/Centro. R$ 300,00
Ed. Neno Pradi/final daMarechal. *R$ 330,00
Ed. SanRaphael,mobiliado. R$ 300,00
Ed. Rebelo (em cimaHSBC). R$ 350,00
Ed. Matedi II,R João Planinscheck.R$ 280,00
cl suíte - R J. Emmendorfer, 1051. R$ 280,00
cl suíte - Ed. D'Alzira, central. R$ 350,00
cl suíte - Ed. Schiochet, R Barão. R$ 600,00
cl suíte - Ed. Maximum Center. R$ 550,00

APTOS.02DORMS.
R Joinville, 4406. R$ 200,00
R. Bernardo Dornbusch, R$ 275,00
R BR-280, próx. Chopp&Club. R$ 240,00

APTOS. 01 DaRM.
R Ana Tecilla Ferreira, 134. R$ 160,00
R Ana Tecilla Ferreira, 134. R$ 180,00

CASASRESIDENCIAIS
Mad., 02 dorms.R J. Planinscheck. R$ 180,00
Mad.,03 dorms. R Adolfo Putjer, R$ 22Ö:00
Mad. 05 dorrns. R. RioMolha, R$ 170,00

ALUGA

Alv. 03 dorms. AdeleMarquardt, 85. R$ 250,00
Mista, 03 dorms., R José Menegotti, 164.
Bairro NovaBrasília. R$ 280,00

CASASCOMERCIAIS-CENTRAL
05 dorrns., 04 salas, 2 bwc's, cozinha,
garagens, + estaco R Carlos Haffermann.
Valor: R$ 1.100,00
03 dorms., 02 salas, bwc's, cozinha, área

serviço, garagem.R JoãoMarcatto, R$ 650,00
suíte, + 02 dorms. 02 salas, bwc, cozinha, lav.,
garagens, estaco R João Zapella. R$ 800,06

.GALPÕES INDUSTRIAIS
360m2 + est.R João Planinscheck. R$ 500,00
350m2, 02 bwc's.R Joãci Marcatto. R$ 800,00

SALASCOMERCIAIS
200,OOm2• R·Exp. C. Hadlich, 35. R$ 660,00
32,00m2. RJoãoJ. Ayroso, 1747. R$ 220,00
20,OOm2.R 25deJulho, 1359. R$ 200,00
80,OOm2.R Joinville, 4406. R$ 225,00
60,001112•R J. Emmendorfeer, 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,OOm2• BR-280- Km 70.R$ 250,00
Salas na Marechal Deodoro da Fonseca

Excelente Chácara cl 107.000m2,
iagoa,8 km centro. R$ 55.000,00

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro CornI. Carlos Vasel

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

CELULAR 973-5097
CRECI1762-J

• Ref. 037 - Sobrado cornl. 130m2, sala cornl., 4 quratos + dep. Vila Lenzi. R$ 180.000,00.
• Ref. 036 - Casa alv., 128m2, 3 quartos + dep. Via Lenzi. R$ 80.000,00.
• Ref. 014 - Sobrado: 1'80m2, I suíte, 2 quartos + dep. Vila Lenzi. R$ 78.000,00.
• Ref. 047 - Casá alv. 175m2, I suíte, 2 quartos +dep, Jaraguá Esquerdo. R$ 58.000,00.
• Ref. 002 - Casa mista, 3 quartos +dep, Figueira. R$ 22.000,00.
• Ref. 004 - Casa mista, 30m2, 2 quartos « dep. Rio Molha. R$ 13.000,00.
• ReI'. 004 -.2 Galpões: 10 alv. 150m2 20 Madeira 50m2. Centro. R$ 80.000,00.
• Ref. 001 - Apto. 114m2• I suíte. I quarto +dep. + churrasqueira.na sacada. Ed. Amarilis, Vila
Nova. R$ 53.000,00.
• Ref. 013 - Apto. 86m2, 2 quartos, Ed. Maguilú. R$ 35.000,00.
• Ref. 081 - Terreno 750m2• Centro. R$ 220.000,00.
• Ref 082 - Terreno 720m2 Centro. R$75.000,00.
• Ref. 070 - Terreno 525m2. Jaraguá Esquerdo. R$ 13.000,00.
• Ref. 017 - Terreno 450m2• Vila Nova. R$ 30.000,00.
• Ref. 022 - Terreno 1.080m2• Jaraguá Esquerdo. R$ 50.000,00.

• Casa de madeira: 3 quartos.sala, copa. cozinha, área serviço, garagem, Rua Adolfo Putjer n" 409-
fundos: Próx. Prefeitura - R$ 180,00

ALUGA

Re]. 005 - Casa alvo 3

quartos + dep. 136m2• Vila
Lenzi. R$ 48.000,00.:

Ref. 065 - Casa alv. I suíte, 2

quartos, 2 BWG's, sala, copa,
coz., área de serviço, dep ernpr.,
escritório, churr., garagem. R$
82.000,00 - Nova Brasília.

Ref, 094- Casa alvo 3

quartos + dep. 100m2• Vila
Nova. R$ 47.000,00.

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 pÇlra
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 OPÇOES A SUA ESCOLHA.

RANCHO
IMOVEIS

CENTRAL DE VENDAS

Barão do Rio Branco, 411 - Centro
.

JARAGUÁ DO SUL

ranchoimoveis.com.br

Cód. 634 - Dois
. apartamentod com 100m2 e

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

Cód. 140- Casa de
alvenaria de 160m2 com

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

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 - Arnizade > 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,OO

Umaparceria correta.

ir 371-B799

ir 373,-0283
-(

28 de Agosto, 1467 - Centro
GUARAMIRIM

Có'd. 633 - Casa de alvenaria de 250m2 na Rua Ana Zacko - Barra do Rio

Cerro, com 4 quartos. Terreno com aproximadamente 500m2. R$ 75.000,00.
(Troca por aparfamento 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· 1'\$ 25.000,00.

Cód. 467 - Terreno com 501,98m2 - Ilha da Figueira - R$1S.000,OO

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 11 0,72m2 num terreno com240,80m2- vila Nova
• R$ 35.000,00. Terreno com 14.118m2, valor R$ 55.000,00 negociável.

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

Temos ainda excetentes imóveis em Jaraguá do Sul,
Massaranduba e RefJião. 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,

Engetee CRECI934-J VENDE Engetee
1 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade
- (à 1 OOmetros 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-CENlRO

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

3-CENTRO
Terreno com 3.400,00m2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica Haboch.
Valor R$ 180.000,00a vista ou em codições a combinar.

4-CENTRO

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

5 - CENTRO

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

6-CENTRO

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

7 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com l'00,OOm2 de área construída em terreno
de 390,OOm2 - R$ 32.000,00 - Negociável

8- CENTRO

.

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

9 - VILA LALAU
Sobrado na Rua Afonso Bartei, 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,OOm2 com Prédio Novo contendo +- 900,OOm2 constituído de salas comerciais e um

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

11 - ITAPOÁ - PRAIA

. Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com garagem, valor R$ 30.000100 em condições:

12 - AMIZADE

Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio Residencial
Amizade - Totalmente quitado - Valor R$ 33.0pO,OO

13 - AMIZADE - Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio
\ Residencial Amizade - R$ 22.500,00 entrada � assumir' saldo de R$ 300,00 mensais

14 - BARRA DO RIO CERRO

Sítio próximo a Malwee, com 170.QOO,00m2 - valor R$ 90.000,00

15 - BARRA DO RIO CERRO

Terreno com 1.636,OOm2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 15.000,00

16 - VILA NOVA

Terreno cl 425m2 próximo ao Fórum

Valor: R$ 33.000,ÕO

17 - VILA LENZI

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

18 - VILAHAU
CENTRO MÉDico ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIOS - sala 803 - (sala de espera, dois

consultórios, banheiro, salinha de apoio e garagem - aproximadamente 100m2),
ENTRADA R$12.000,00 E SALDO EM ATÉ 30 MESES DE R� .1.250,00 ORRIGIDO
PELOCUB.

19 - RUA MAX WILHELM

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

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

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

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

§!.proXimada(11ente 600m2de excelente ecebemento com 4' suites, 3 salas, copa e
r

' _C<__

cozíQf1a grándes; aepenaênde de empreçede, piscina com' aquecimento a gás; com
área em terreno aproximadamente 18. 300m� fazendo frente com 170m para BR-280.

Preço de ocasião, R$ 200�DOO,OO a viste ou parcelado a combinar.

APARTAMENTO SHOP/NG SAß/NO - (ßR;.280 - CENTRO CENTRO
EDIFíCIO DIANTHUS JARAGUÁlqUARAMIRIM - Casa em alvenaria caril 1 Edifício Gardênia,

19 TREVO) suíte, 2 qtos, .dep. apartamento 108,
R$ 100.000,00 Terreno de 26.000m2, fazendo empregada, vista privilegiada bloco 4, contendo 3

(Próx. Beira Rio). Apartamento
frente para a BR-280, c/38 do centro da cidade - (à .. quartos.P bwcs,

metros, cl construção de salas 100metros da sala, copa, cozinha,
no 59 piso, com 1 suíte, 2 qtos, comerciais totalizando 900m2. Av. Mal. Deodoro) - Rua lavanderia/área de

dep. empregada e Florianópolis n° \242 - ,

serviço e garagem2 garagens. Condomínio com piscina,
PREÇO DE OCASI'ÃO: Preço: R$ 48.000,00salão de festa, sauna, II

R$ 100.000,00 sendo
playgrouhd, etc. II R$ 250.000,00 R$ 40.000,00 de entrada e à vista ou em

ACEITA-SE IMÓVEL MENOR
II Aceita-se metade em saldo em até 24 meses condições a

VALOR. imóveis demenor valor. corrigido pela Poupança combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CREC11873-J
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,
,
,

APTOS
EM

,.,

CONSTRUÇAO

CASAS EAPTOS
AVENDA

- Apto. cl 2 qtos. 2 bwc e demais dep.

Centenário - R$ 15.000,00.
- Terrenocl1.245,00m2- Rua Fritz Hasse .

- Centro - R$ 85.000,00.
(semi-novo) - Rua Marina Frutuoso - Ed. - Terreno cl 2.655,00m2 - Rua Preso
Aster - R$ 50.000,00. Epitácio Pessoa, próx. ao Kohlbach - R$
- Casa em alvenaria cl 181 ,00m2, sendo 130.000,00.
120m2 (suíte + 2 quartos, bwc social, sala - Terreno cl 630,00m2 - Rua Joinville, em
e cozinha) + edícula de 61,00m2

.

frente ao Líder Club. R$ 75.000,00 à

vista, troca por outro imóvel ou área
construída.
- Terreno cl 441,oom2 - Rua Hudolto

Sansan - Ilha da Figueira - Perto do Só

Lonas - R$ 21.500,00.
- Terreno cl 497,68m2 - Rua Amábile

Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$
16.000;00.
- Terreno cl 780,oom2 - Condomínio das

Azaléias, Jaraguá Esquerdo - R$
35.000,00.
- Terreno cl 392,oom2 - Rua Alberto

SantosDumont,Vila Lalau - R$·18.000,00.
- Terreno cl área total de 2.000,00m2 (5
lotes) - Rua Júlio Tissi, Nereu Ramos -

Valor total R$ 45.000,00. '

- 2 terrenos cl área total de 6.707,00m2-
Rodovia BR 280, próx. ao Trevo de

Guamiranga - R$ 60.000,00 (cada).
- Terreno cl 43.689,00m2 - Ru .Joinvills,
próx. Persianas Engler.
- Tereno cl 22.892,00m2 - Rua Tepassé,
a 100 metros da Rod. BR 280 - R$
50.000,00.
- Terreno clárea de 102.752,oom2- Rua
WalterMarquardt, próx. ao Posto Cidade
II - R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.0oo,00m2 - Barra do Rio

Molha, a 500 metros da gruta - R$
50.000,00.
- Tereno cl 62.500,00m2 - Rua Luís Sarti,
Nereu Ramos - R$ 50.000,00

(lavanderia, dispensa, churrascaria e

garagem) - Rua Guanabara 529,
Czerniewicz, próx. Colégio.AlbertoBauer
- R$ 80.000,00.
- Casa em alvenaria cl 212,00m2, num
terreno cl 420,00m2 - Rua Luiz Spézia
101, próx. ao Acaraí, Jaraguá Esquerdo
- R$ 120.000,00.
- Casa em alvenaria c; aprox. 260,00m2
- R. Bernardo Dornbusch 1678, Vila Lalau
- R$ 150.000,00.
-.Casa em alvenaria cl 225,00m2, terreno

cl551,00m2(semi-acabada)-RuaEdward
Krisch 320, Água Verde - R$ 110.000,00
- Casa em alvenaria cl 230,00rn2 (sendo
150,00m + 80,00rn de edícula), cl salão
de festa e garagem pl 4 carros num

terreno com, 3.282,00rn2 - Rua 13 de

Maio 684, Czerniewicz - R$ 250,000,00.
- Casa em alvenaria cl4 quartos e demals
dep. - Rua Clemente Baratte - Centro - R$
180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais dep., Rua
BernardoDornbusch, 590,VilaBaependi
- R$ 55.120,00.
- Apto. cl 1 quarto e demais dep., rua

Procópio Gomes de Oliveira - R$
28.000,00 e cl 3 quartos e demais dep.,
- R$ 42.000,000.
- Casa+apto. comárea total de250,00m2,
Rua Jorge Buhr, 329, próx. a Ferj - R$
85.000,00.
- Casa em alvenaria cl 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 cl340,00m2 - terreno

com 2.0oo,00m2 - próx. a Ferj - R$

250.000,00.
- Casa em alvenaria cl suíte + 2 quartos
- área total de 177,00m2, bairro Nova

Brasília - R$ �O.OOO,OO, aceita-se apto.
de menor valor.

Em início de obra -

Residencial Sunflower - R.
José Emmendoerfer (Próx.

,
a Marechal)

- Apto. nº 101, 106 e 206 cl suíte
+ 1 qto e demais dep., sacada cl
churrasqueira. Ent. a partir de R$
4.347,11 e assumir parcelas de
R$ 719,98 corrigidas pelo Cubo

Rua Marina Frutuoso esq.
com Rua Leopoldo Malheiro

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

sacada com churrasqueira.
Entrada a partir de R$

26.448,90 + parcelas a partir de
R$ 800,35 corrigidas pelo cubo

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 Amaranthus
Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

.

- Apto nº 301 e 501 (de pro
priedade do Condomínio), cl
306,00m2', com suíte + 2

quartos, dep. empregada
completa, e demàis dep., cl 2
vagas de garagem. Edifício
com grande área social

(piscinas térmicas, salões de

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

acabamento interno.

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esquina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga de

garagem - Preço: R$ 65.000,00
- Apto nº 1001 e 1101 - suíte + 2

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

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Salas comerciais em diversos locais.
- Apto cl 2 quartos e demais dep. - R�a
Guilherme Hering 70, Ed. Erica, Centro
- R$ 300,00.

•
- Apto. cl2 quartos, 2 bwc's e demais dep.
- Apto. cl 2 qtos e demais dep. - Rua

MarinaFrutuoso, 909- Ed. Aster(Fundos
do Angeloni) - Centro - R$ 300,00.
- Apto cl 2 quartos e demais dep. - Rua

Preso Epitácio Pessoa, 421 , Ed. Emilie -

Centro - R$ 280,00.
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - Rua

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

Residencial Amaryllis.
Vila N.ova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

garagem - suíte + 1 quarto
e demais dep., R$
59.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

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 cl 510,00m2 - Lot.

Renascença - Vila Rau - R$17.oo0,00
-Lotecl362,18m2-Lot. Renascença- Vila
Rau - R$ 15.000,00
-2terrenoscl1.237,50m2cada-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 462,00m2 - Loteamento

Marangoni - R$ 430,00.Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio'

Branco
- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagas de gáragem) - Entrada
de 37,19 Cub's (R$ 19.019,30) e

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.
- Apto nº 501, cl 155,02m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada. de
39,565 Cub's (R$ 20,184,57) e

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.

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

2 quartos e demais dep., sacada cl

churrasqueira, !;Jaragem e box para

depósito - R$ 400,00.
- Apto novo cl 3 quartos e demais dep. -

Rua Pedro A. Fagundes 45, próx. a

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

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

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

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

de 911,18).

Apto cl 2 quartos e

demais dep ..
- Rua Marina

Frutuoso 909 - Centro -

R$ 5300000

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

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

Ilha da Figueira _ Uo Piazera 2 - c/465 m2 -

R$9.000,00

2

CASAS DE ALVENARIA
R�f. 1240 - Centro - sobrado comercial- 4 salas, 2 aptos
RS160.ooo,OO· Parcela
Ret. 1337 - Amizade - c/98m2, 3dorm. próx. ao Theilacker
· RS 28.000,00
Rel.1406- Vieiras· C/124m'- RS 23.500,00+ linanc. RS
103,00 pl mês -19 anos (S.O. 11.400,00).
Rei. 1430· W. Rau· d 160m'· Llo. Renascença- RS 65.000,00 .

+ Financ. RS 270,00-14 anos
Ref.1453 - Nova Brasília - c/260mL c/piscina - 3 darm.
+ 1 suíte- RS 105.000,00
Ref.1489 - Czerniewicz - cl 104m2• 2 dorm. - terreno cl
596m'· RS 38.000,00
Ref. 1491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - c/70m2 (em
coçstrução)· 3 dorm.' R$13.000.00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa c/80m2 + 1 casa c/63m2
· terreno d 45.333m' . RS 58.000,00
Rei. 1497· Vila Rau· c/100m'· 1 suíte. 2 dorm .. RS
9.000,00 + financ. HSBC· RS 374,00·20 anos

• Rei. 1513 ·Jguá Esquerdo·d209m" 5 dorm .. 2 bwe. dep.
emprego c/ bwe . RS 20.000,00 :.. linane. RS 311,00 . 12
anos

Rei. 1524· Vila Nova- e/221m'· 5 dorm .. 2 bwc- RS
65.000,00
Ref. 1531 - Amizade - c/160m2• suíte + 2 dorm. � RS
95.000,00

.

Rel.1543· Vila Lenz!- d50m'· 3dorm.· RS 11.000,00 +

finane.
Ret. 1544 - Vila Lalau - c/115m2• 3 dorm., terreno d 490m2
- RS 55.000,00
Rei, 1551 . Barra d 58m'· Llo. Ouro Verde- RS 19.000,00
Ref. 1566·Centenário· sobrado cl 350m2. suíte + 2 dorrn,
· RS 95.000.00
Ref. 1587 . Vila Lenzi c/149m2. suíte + 2 dorm. - RS
50.000,00
Rei. 1592· Ilha da Figueira· d 112m'· 3 dorm., 2 bwe,
terreno d 400m', Lio. Bruns· R$ 59.000.00
Ret. 1593· Vila Rau - c/221m2 - 4 dorm., terreno c/560m2,
gar. p/4 carros- RS 50.000,00
Ref. 1596· Vila Nova c/98m2. suíte + 2 dorm. -terreno c/
481.50m'· RS60.000,OO
Rei. 1598- João Pessoa e/80m' - 2 dorm. 2 bwe - R$
17.000.00 + linane. R$ 173.00 por mês
Rei. 1602· Jguá Esquerdo e/125.50m'· 2 dorm.> RS
38.000,00
Ret. 1608 - Czerniewicz c/196m2 - suíte cl hidra + 2
dorm .. 2 bwe '. RS 25.000,00 + linanc.
Ref.1610 - Nereu Ramos· c/110m2. 3 dorm. +'easa
mista e/42m' . RS 30.000,00
Ref. 1612 - Jguá Esquerdo c/80m2. 3 dorm., terreno cl
352.50m'· RS 28.000,00 + linane. RS 220,00 p/m
Ref. 1614· São Luiz - sobrado cl 240m2 - "Suíte + 3 dorm.
+ 2 bwc . R$ 68.000.00
Rei. 1617- Barra- e/64m'· 3 dorm. RS 14.000.00 + 18x
de R$ 204.00 p/m
Rei. 1623- Vila äau . sobrado c/162m'· 4 dorm. 2 bwe
· R$ 58.000.00

.

Ref. 1626 - Barra- sobrado e/314,56m2• suíte + 2 darm.
+ 3 bwc . R$ 125.000,00

.

Ret. 1628- Uo. Santo Antonio - c/50m2• 2 darm. ·terreno
e/618m" R$ 15.000,00
Ref, 1629 - Amizade· ell94m2• suíte + 2 dorm.· terreno
420m'· R$ 90.000.00
Ref. 1630 - Vila Baependi . prédio cornl c/360m2 (semi
acabado), sala com! de 130m2 + apto suíte e 2 darm. cl
196m'- R$120.000.00
Rei. 1631 • Água verde- c/200m'· suíte + 2 dorm.' R$
61.000,00
Ref. 1632 - vtetras . c/65m2. 3 dorm.· terreno c/420m2
· R$ 20.500,00
Rei. 1634- João Pessoa· c/ 62m' c/ 2 dorm .. RS
17.000.00
Ref. 1635 - Chico de Paulo - cl 48m2 - 2 dorm. -terreno
com 450m'· RS 15,000,00
Ref.163B - Vila Rau - sobrado c/278m2 - 2 suites + 4
dorm. 2 bwc- R$ 80.000.00
Ret. 1639 - Vila Nove . sobrado.c/ 200m2• suíte + 3
dorm. te�reno c/770m2 - R$ 88.000,00
Rei. 1642 . Amizade· e/90m' . 2 dorm .. terr. e/450m'
· RS 39.000,00
Rei. 1643- Jaraguá Esquerdo: c/140m'· 3 dorm .. 2 bwe
· RS 65.000,00
Ref. 1644 - Czerniewicz - sobrado e/269,30m2• suíte +

2 dorm. terreno e/626m'· R$ 86.00.00
Ref. 1645 - Caemlewlcz . casa c/128,92m2. 1 suíte +

2 dorm., c/ sala, coz., gar., armários embutidos + edícula
cl 75m2, c/ suíte, bwc, salacoz., gar. - R$ 148.000,00
Ref.1650- Vila Lenzi - c/125m2, suíte + 2 dorrn., 1 bwe,
terreno c/392m'· RS 68.000.00
Ref.1651- Vila Lenzi - c/150m2. 03 darm.· 02 bwc
terreno e/450m' - RS 65.000.00
Ret. 1652 - Czemlewicz . c/120m2 - 03 darm.· 02 bwc
·terreno e/430m'· R$ 45.000,00
Rei. 1657 ·lIha da Figueira· c/32m' ·01 dorm. ·Olbwe
- terreno c/360m'· RS 13.000.00
Ref. 1661 -Ilha da Figueria· c/1 05 m2 - suíte + 02 darm.
·02 bwes· R$ 52.000.00
Ref.1663 - Vila Baependi· sobrado cl 200 m2 - suíte +

3 darm .. 02 bwcs ótima localização· R$ 45.000,00 +

financ.
Rel.1665· Amizade· e/l00,34m' - suíte + 02 dorms.
· terreno e/318.50m'· R$ 43.000.00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

ReI. A-72- Ed. Res. B.rtel· Vila Baependi· d 95m2. suite
+ 2 dorm. 1 bwc· R$ 300.00

CASAS
Rei. B ·63· Casa alv. d50m'· V1la Lenzi· 3 dorm.. R$ 200,00
Ref. B-72· Casa mista c/60m2 - Czemiewicz - próx. Centro
Cultural· 2 dorm.· R$ 210,00
ReI. B-75· Casa alv. d80m'· Vila Lenzi· 3 dorm. R$200.00

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOB'ILIÁRIAS LTDA.

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
SALAS COMERCIAIS

Ref. C· 6· Centro MédicoOdontológico· Centro- c/70m2
· RS 380,00
Ref. C-20· Sala comI. c/50m2. Vila l.enzi- R. Exp. Antônio
Carlos Ferreira, 851 'próx, Arte Laje)· R$ 230,00

APARTAMENTO
Ref. 4080 - Ed. Dárnarys- Czerniewiez -tsuúe + dann. - RS
40.000,00
Rei. 4106· Ed. Juliana - centro- 1 suíte + 2 dorrn. RS
52.000,00 i
Ret. 4107· Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi· d 147m'
·3 dorm.' RS 48.000,00
Rei. 4118· Ed. Maquilú- centro- el74m'- 2 dorm. RS
21.000,00 + linanc.· RS 400,00- (10 anos)
Rei. 4119 - Ed. Carvefho . centro- c/198m'· 5° andar -

2 garagens· RS 105.000,00 (mobiliado)
ReI. 4141 . Ed. Mathedi . Nova Brasília· 3 dorm .. RS
38.000,00

.

Rei. 4144 . Ed. Vila Nova d89m'· 3 dorm .. RS 20.000,00
+ finane. RS 540,00 . 10 anos
Rei. 4145- Ed. Dianthus- Centro- d 1 suite + 2 dorm. RS
110.000,00
Rei. 4155 - Ed. Maguillu -Centro- e/63(11" 2 dorm.· RS
33.000,00

.

Rei. 4157· Cond. Res. Aguas cíares- Vila Hau- c/70m'.
2 dorm .. RS12.000,OO + linane. de RS 215,00 p/m
Ref. 4158· Cond. Floresta - Vila Lenzi· c/54m2, 2 darm.
· R$ 18.000.00 + 18 anos R$ 170.00 por mês
Ref. 4161- Ed. Dona Hilda· Centro- Novo· suíte +2 dann.
· RS 85.000.00
Rei. 4162- Ed. San Miguel· Nova Brasilia .. 3 dorm.' R$
46.000.00
Rei. 4164· Ed. Jaraguá· Centro- e/73.90m" 02 dorm.
· RS 40.000.00
Ref. 4168 - Ed. Riviera· Centro- cl 170 ,90m2 . suíte + 02
dorm.· garagem· R$ 80.000.00

SALASCOMERCIAIS'OUTROS:
ReI. 3026 - Chácara e/60.000m'· Ribeirão Grande do
Norte - casa alv. c/ 03 darms.. 02lagoas· 2.000 pés de
banana- R$ 38.000.00
Rel:5017· Sala comi c/29m'· Vila Nova- Cond. Ed.
Alberto Marangoni . RS 12.000,00
Ref. 501B· Sala corni c/67m2. Centro- Ed. Gardênia- RS
35.000,00
Ref. 50119 . Sala coml cl 160m2 � Centro- terreno c/l.4002

: RS 85.000,00
Ref. 7010· Galpão alv. ell44m2• semi acabado- Nereu
Ramos- RS 15.000,00

.

PRAIAS EOUTRASPRA AS:
ReI. 1618- Praia de ltajubas- sobrado e/163.75m' .

5 do rrn. 2 bwc . R$ 25.000,00 + finane. aceita troca
Rei. 2030 - d 288m'· São Francisco do Sul· RS 6.500,00
Rel.2163 . Enseada· d 312.50m'· RS 7.000,00
Rei. 2185· Barra Velha· d280m'· RS4.ooo,OO(parcelai
Ref. 4140· Ed. Caprlsorrento- Praia Itapema - cl 50m2�
semi-mobiliado- RS16.000,OO

CASAMISTA
Rei. 1549· João Pessoa- r:/ 116m'- 3dorm.' RS 27.000,06
Ref. 1624 - Guaramirim· c/48m2 - 2 dorrn. -terreno cl
680m'· R$ 10.000.00
Ref. 1653 - Barra- cl 65m2• 01 darm.· 01 bwc-rerreno cl
367.50m'- R$16.500.00
Rei. 1659· Jguá Esquerdo- c/l 06 m2. 03 dorm. 01 bwe
· RS 25.000.00

TERRENOS
Rei. 2130· C/l.940m" Vila Lenzi- R$ 90.000.00
Rei. 2147· 7.805m'· Centro· Pró•. Kolhaeh· RS195.ooo,OO
!'leI. 2213 . d 450m'· Sehroeder I· R$ 5.000,00
ReI. 2214· d 562m' ·lIha da Figueira - RS 8.000.00
ReI. 2221· d 569.68m'· Centro- R$ 25.000.00
ReI. 2224· d 392m'· Lot. Centenário· R$ 18.000.00
Ret. 2228 . c/500m2. Nova Brasflia . próx. Móveis Gomes
· RS 53.000.00
Rei. 2290· c/392m'· Amizade- R$14.500,OO
Rei. 2232· d 450m'· Sehroeder· R$ 3.000.00
Ref. 2237 - c/439m2 - Uo. Centenário - R$ 7.000.00 + finane .

.ReI. 2238· d 2.598, 75m'· Três Rios do Sul- R$ 25.000.00
Rei. 2246· e/465m' ·lIha da Figueira· Llo.Piazera I- R$
9.000.00

. Rei. 2247· d604m'-lIha da Figueira· R$ 15..000.00
Rei. 2253·d 448mZ - São Luis- Llo. lrnperador- RSl 0.000.00
Ref. 2257 . c/ 3.500m2 • Barra - próx. Seminário· R$
125.000.00
Rel.2263 . d 5.900m" João Pessoa- R$ 27.000,00
ReI. 2268·d900mZ· Centro. prontoparaoonstruir·Schroeder
-: R$12.000.00
Rél. 2273· d343m'· João Pessoa- Llo ltapocuzlnho- R$
12.000.00
Ref. 2274· c/355m2 - Jaraguá Esquerdo· c/ casa alv. até
laje· R$17.000.00
Rei. 2277·d495m'· Loteamento. Blumengarten (Amizade)
· R$ 23.000.00

'

Rei. 2278· Vila Rau d 582m'· Rua Erwino MenegoHi . R$
23.000,00
Rei. 2279 ·c/45Om'· Amizade· Lto. Da. Alzira· R$ 21.000.00
ReI. 2280 - e/311,42m" Centro· R$ 29.000.00
ReI. 2281· c/516m'· Vila Rau· RS16.000.00
ReI. 2283 . C/800m'· Vila Nova· R$ 48.000.00
Rei. 2284· d 12.635m'· Corupá . RS 18.000,00
Rei. 2287 . d 1.224m'· Chico de Paulo· R$ 40.000.00
Rel.2288 - d 300m'· Czerniewicz - R$ 24.000.00
Rel.2291 • d 340m'· Vieiras· R$ 14.000.00
Rei. 2292-d 371m'· Nova Brasília· R$ 40.000.00
Rei. 2293 - d 4,85m'· Barra· Llo. Ouro Verde· RS 8.000.00
Rei. 2294 . c/465m' . Ilha da Figueira· Llo Piazera . R$
9.000.00
ReI. 2295· c/616.35m" Jguá Esquérdo . Uo Campo
Sampiero· R$ 20.000.00

.

Jaraguá Esquerdo - c/'1 06 m2 - 03 darm. -

01 bwc - ótima localização - R$ 25.000,00

Vieiras _ cl 65 m2 - 03 dorrn. - 01 bwc -

terreno c/420 m2'- R$ 20.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

Salas comerciais
Cód. 668 - Sala comI. c/ 60m' - próx. Angeloni - R$ 290,00
CÓd. 670 - Sala comI. cl 70m', carpet, cl divisóriä. 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 parti"
de R$ 180,00' 2' piso
Cód. 687 - Sala comI. cl 90m' (incluindo mesanino) lateral
da Marechal- R$ 650,Oß

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

.

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

R. DOM-INGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0i722Irolla

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 - Novo cl suíte, 2 qtos,
sacada com churrasqueira - R$ 90.000,00

. Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2
qtos, sala, 2 arnbientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3031 - Centro· com suíte + 2 qtos,
sacada com churrasqueira. Entrega em

dezembro/99. - R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwc,
cl garagem - R$ 53.000,00

.

Cód. 3034 - Ed. Barão - suíte, 2 ,quartos, cl
garagem - R$ 55.000,00 - aceita casa de menor

valor na praia de ltapoá
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$ 39.000,00
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suíte,
2 qtos - R$ 40.000,00 ,

Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suíte + !
qtos - R$ 32.000,00 + parco
Cód. 3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwcm
garagem - R$ 22.000,00 + financiamento
Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova -

sistema de condomínio fechado, cl 1 suíte +

2 qtos, sacada cl churrasqueira cl 'elevador
Cód. 3312 - Cond. Ed. Floresta - 2 quartos,
garagem - R$ 16.000,00 + financ.

CASASDE 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
Cód. 1022 - Centro - c/15Om',c! 4qtos - R$ 90.000,00
Cód. 1024 - Centro-c/t Zôrn-; ponto comI. - R$
110.000,00 '

Cód. 1026 - Centro - cl 1 \7m' cl 3 qtos - R$
69.000,00

_

Cód. 1027 - Centro - Rua Angelo Schiochet cl
1.292,00m', edificado cl casa de alvenaria R$
180.000,00
Cód. 1030 - Centro - c/ 230m' - suíte + 2 quartos
_. R$ 110.000,00. •

Cód. 1072 - Amizade - c/ 200m', c/ suíte, 2 quartos,
terreno cl 1.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1113 - Barra - cl 147m', suíte cl clossed, 2
quartos, 'cozinha mobiliada. Aceita troca cl casa
de maior valor cl 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 cl
1.220,00 - R$ 85.000,00

.

Cód. 1177 - Czerniewicz - c/ 170m', sobrado novo

cl suíte + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1178 - Czerniewicz - suíte + 2 quartos - R$
85.000,00 - entrada + carros e terrenos
Cód. 1203 - Figueira - c/ 216m' - suíte + 2 quartos.
Terreno cl 1.680,00m' - R$ 110.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasília - cl 230m', cl suíte, 2
quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1216 - Jaraçua Esquerdo - cl 21'4 m', suíte
cl closet e hidro, 2 quartos, garagem pl 2 carros -

R$ 125.000,00
•

.

Cód. 1.221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1222 - Jquá Esquerdo - 1 suíte + 2 quartos -

R$ 49.000,00
Cód. 1223 - Jaraguá Esquerdo - 70m' - 3 quartos,
1 bwc - R$ 22.000,00 +financiamento
Cód, 1317 - Vila Lenzi - Casa em construçö, com
300m', 2 suítes + 2 quartos - R$,58.ooo,00. Aceita
imóvel menor valor. .

Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m', cl suíte, 2 qtos,
piscina - Fl_$ 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 cl aprox. 160m' - 13$
32.000,00
CM. 1984 - Corupá - cl 298m', c/ suíte + 2 qtos
- R$ 115.000,00 \.

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

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

CRECI, 001367 _ J

Rua Walter .Janssen _ Centro _ Alvenaria cl

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

pare. fixas ou a vista R$ 69.000,00

Baependi _ e/197,8Óm2, suíte + 2 quartos,
escritório, churrasqueira, garagem pl 2

carros _ R$ 128.000,00

Jaraguá Esquerdo, casa de alv, com 70m2, 3
qtos.,1 bwc. R$ 22,000,00 + financ.

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. menorvalor. R$125.000,OO

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro, 375m' - R$ 50.000,00
Cód. 2007 -. Centro - próx. Angeloni cl 1.020m' - R$
60.000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinaldo Rau, c/975m', R$ 280.000,00
Cód. 2014-Cectro-421m'- R$25.000,00
Cód. 2051 ,ÁguaVerde-c!400m'- R$16.000,00
Cód, 2072 - Amizade - 20.570m'- R$ 150.000,00
Cód. 2097 - Próx. futura Preteítura cl 1.018m' - R$ 150.000,00

.

Cód. 2112- Barra - c!300m', R$13.ooo,00- próx. Sup. Breithaupt
Cód -. 2113 - Res. Satler- Barra cl 346,62m'cI asfalto - R$
10.500,00
Cód. 211 ß ' Res. Joaquim Girolla ' Barra, cl 420m' - R$
22.500,00 c! astalte

.

Cód. 2119-,Bana - Res. Joaquim Girollac!420m'- R$15.500,00
Cód, 2151 -Chico de Paula, c!2.500m', próx. Posto MarDOlia
- R$ 60.000,00
Cód. 2175, Czemiewicz - c! 1.141 ,40m', R$ 25.000,00
Cód. 2177 ' R. Roberto Ziemann - área d8.658m'
Cód. 2212 - Cond. Azaléias, c/ 778,68m' - R$ 30.000,00
Cód, 2446 - Estrada Nova - c/ 1.155,00m' - R$ 24.500,00
Cód. 2292, R. Waldemar Grubba - próx. Met. Trapp cl
409,50m' - R$ 50.000,00
Cód. 2358 - Vila Nova, c/ 338m', R$' 29.000,00
Cód. 2360 - Vila Nova - CI 719,20m' - próximo Forum - R$
39.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374, Vila Rau, c!337m', R$13.500,00 aceita parco
Cód. 2375, Vila Rau - Rua Guilherme Schmidt - c!435m', R$
14.000,00.
Cód.2456- TrêsRiosdoSul'-áreade2.500,00m'-R$25.ooo,00
Cód. 2980 - Guararninm ' R. 28 de Agosto c!445m', Entrada
de R$15.000,00+ 12vezesde R$1.000,00
Cód. 2982, Rod. SC-4! 3- Km 10- c!49.872,00m'- R$40.00Q,OO
Cód. 2986 ' Guaramirim : Estrada Rio da Prata cl
135.000,00m' - R$ 50.000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite -9.144,85m"
R$ 35.000,00

.

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 -'Centro - Ed. TowerCenter- 5' andarc!2garagens.
Entrega pl Fevereirol2001 - R$ 28.270,00 - Entrada+ parcelas
Cód. 403, R. Getúlio Vargas - térrea - c! 102m' - acena apto c!
2 quartos c/ parte pagto.
Cód, 4004 - Centro, Ed. Market Place - 4° andar, 44,59m' +

garagem, R$ 35.000,00
Cód. 40� O - Centro - ao lado Beo Brasil- Centro Comercial c!
7 salas - R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
Casas

Cód, 604.'Casa alv. DOm 2 quartos, próx. HospnalJaraguá, R$
275,00
Cód, 606,Casa de alv DOm suíte +3 quartos, dep. empregada
em terrerio c! 1.400m' - R$ 600,00
Cód. 607 - Casa alv. com 3 quartos, próx. Weg 11- R$ 350,00
Cód, 615 ' Casa ótima para fins comerciais - R reinoldoRau.
R$600,OO
Cód, 616-Casa a1v. com 3quartos, Vila Baependi - R$380,00
Cód. 621 - Casa alv. - próx. Cerealista Urbano, R$ 330,00

Apartamentos
Cód. 626 - Apto. c! suite + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho, R$ 450,00
Cód. 628 - Apto. c!suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado- R$480,00

- Cód. 629 - Ouitinete pl 1 pessoa - Nova Brasilia - R$ 120,00
Cód. 630 - Apto. c/ 1 quarto - próx, aWeg 11- R$ 200,00
Cód, 633, Apto com 2 quartos - final da Marechal. R$ 280,00.
Cód. 634 -Apto. com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
Reinoldo Rau - R$ 350,00·

.

Cód. 635, Ouitinete no Ed. Marquardt. a partir de R$ 180,00
Cód. 6;)6 - Apartamento cll quarto - Ed. Florença.- RS
250,00
Cód. 640 - Apto. c! suíte + 2 quartos c/ dep. empregada - Ed.

Jaraguá - R$ 380,00
Cód. 641 -Apto. c! suite, 2 qts - Ed. Centenário - R$ 330,00
Cód. 655 - Apto cl suíte + 2 qtos -Ed, Santa Terezinha - R$
380,00

'

Cód. 660, Apartamento c! 3 quartos no calçadão - R$ 350,00

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

Figueira _ 200m2, s.uíte + 2 quartos,
garagem 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 guartos.
R$ 73.000,00

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

R$ 50.000,00
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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tiirassol
IMÓVEIS

trPABX

CÓO m2 aTOS LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES
m;,a (VENDA)'
1001 60 2 Schroeder - Prox. Cayman 20.000,00 Parcelado/Aceita carro

1002 113 3 Champaghat - R. Irmão Le�o 65.000,00 Troca por apto (-) valor
1003 149 3 Centenário- Próx. Zanotti 40.000,00 Parcela/aceita carro

1004 70 Figueira - R. Avelino Borba 18.000.00 Aceita imóvel (-) valor
1005 70 3 São Luiz- R. Cristina Pereira 36.000,00 Troca- imóvel em Joinyille
100? 115 t.enzi- Rua Elpidio-Martins 55000,00 Negociáveis
1008 300 6 Centro - Próx. Scar (anliga) 130.000,00 Negociáveis
1009 200 3 (suüe) Amizade - Rua Guanabara 125.000.00 Aceila troca (+) valor

Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos, 2 vg. gar., 1010 140 Figl,Jeira - Rua Henrique Krause 58000,00 Troca por imóvel (+) valor Condomínio Azaleias - Lote 26, 694m2-
R$ 55.000,00 1011 280 3(suile) Amizade - Rua Guanabara 100.000,00 Aceita imóvel (-) valer R$ 27.000,00

1013 230 4 Centro - Rua Epitâcio Pessoa 150.000.00 Em frente Posto Mime

1014 70 3 Garibaldi - Próx. Salão 25 3000Ó,00 Troca pl terreno comercial

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

SCHROEDER

(CENTRAL)

Centro - terreno corri 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

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

371·7931 CRECI1741-J

OFERTA ESPECIAL
Casa em alvenaria

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

lote com 600m (esquina),
próximo Cayman Malhas

- R$ 20.000,00

"'2";I,.'M9�jut1 (venda)
2001 96 3

2002 147 3

2004 273 4 (suíte)

Amizade- Res. Amizade v t? andar

Baependi - Res. Cristina

Centro - Ed. Alhenas

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 feito2005 806 3 (suíte)

Ilaihla��'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

Sanla Luzia - Res. Geranium

Centro- R. LeopoldoJanssen
São Luiz- R. Arduino Pradi

Barra Res. Salier (Malwee)
São Luiz - Próx. CAIC

Nereu - R. André Vollolini

Nereu - R. André Voltolini

Condominio Azaléias - l.ote 26

Schroeder - Centro

Figueira - Após Elile Móveis

Jaraguâ Esq. - R. Victório Pradi

Rua Preso Epltácio Pessoa

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

165.000,00 Casa arn'alvenaria - 150m'

11.000,00 Próx. do Arroz Urbano

12.000,00 Parcelado em 36 x

25.000,00 Negociáveis
13.000,00 Parcelado - Centro

12.000,00 Parcelado - Próx. Igreja
27.000,00 Negociáveis/Parcelado
9.000,00 Parcelado em 36 x

35.000,00 Troca por apto (+) valor

27.000,00 Aceila carro/parcelar
65.000,00 Em frenle ao Posto Mime

14x34

66x51

15x30

13x 57

15x58

17x 51

14x28

18x37

15x48

65 x 138

28x30

12x50

CHÁCARAS/síTIOS (venda)
12.5Ha

7.6Ha

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

Nereu - Ribeirão Grande

Massaranduba - Salão Aluisio

4001

4002

125000

76000

1!.Iq·iW
0004 100 3

0021 56 2

0022 130 3

Água Verde - Próx. Shopping
Santa Luzia - Rua 950

Vila Lalau - Próx. Weg II

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

400.00 Casa nova

PROCURAMOS PARA COMPRAR
Chácara com área mínima de 20.000m2, água corrente, energia elétrica e fácil acesso. Não precisa ter moradia. (Preferência por
Nereu, Rio Cerro, Rio da Luz, Corupá e proximidades). Paga-se até RS 20,000,00

Cód.1001

SCHROEDER

(CENTRAL)

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

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

,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aproveitem apartamentos
EDIFÍCIO MÀTHEDI II,
1Í ltimas unidades com 3

quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem, Rua
Ioão Planinchek - Nova

Brasilia. Pagamento direto

com a Construtora.

:�.:.C;.��.��I:'I����� CORREIO DO 'POVO �������.��.'�.��:.�.�.���.���.�.E.�9�.O
-

, I •
'

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

Fone: (047) 275-1594CHäve

Casa' no Jaraguâ
Esquerdo, práx, Iaraguú
Futebol Clube, com 1 suíte,
2 qtos, demais

dependências,
chprrasqueira, área aberta
/lOS fundos, garagem.
Ótima casa para

financiamento - R$
38.000,00 - Negociável

CRECI612-J

VENDE

Últimas unidades, Ed. Klein - Rua Barão do Rio Branco -

Centro, 'com I suíte - sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem, churrasqueira na sacada e coletiva. Condições

de pagamento' direto com a Construtora

Casa Bairro Vieiras com 2 qtos,
dentais dependências. Valor R$

20.000,00, negociável. '

Apto Edifício Virginia, com 2 qtos,
deinais dependências, 4" andar, elltrada

/($ 23.000,00 + financiamento

Casa rua Victor 'Rozembergue/; nova,
COIll 3 qtos, bwc, sala, cozinha,

lavanderia, garagem - R$ 40.000,00
negociável, entrada + parcelamento

, IMOBILIÁRIA A CHAVE A,GORA COM PLANTÃO DE VENDAS - 9975-2.58OU 9975-0900

IM08JlIARIA

MENEGOTII

Imobiliária Menego1ti Ltda.\

J

CREC! W 550-J

luallarãodtJ lIítJ lII'alKlJ,sss·Sala I·JaralllÍdtJSul"

CASA EMMADEIRA CASA ALVENARIA
RUA ERWINO
MENEGOTTI
03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
CONTÉM 01 SALA
COMERCIAL
ANEXA.

R$145.000,OO

r

BARRA DO
RIO CERRO
ÁREA DE

341,00 M2
R$ 150.000,00

CASAMISTA

VILA RAU
01 QUARTO,
SALA,
COZINHA,
BWC.

R$15.000,00

,TERRENO

VILA RAU
ÁREA

420,00,M2
R$ 14.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veículos.

VEíCULOS NOVOS
E USADOS.

I TOD4S AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132 , Jaraguá do Sul, 8 de abril de 2000

BMW ZS terá edição .limitada ..

A primeira
apresentação do BMW
Z8 data de 1997, ainda'
como protótipo, no
Salão de Tóquio. O Z8 já
surge como um

campeão de vendas e

como uma lenda, com
produção limitada a

6.000 unidades durante
os próximos cinco anos.
O objetivomaior é
manter a bem cotada

imagem da marca,

mesclando qualidade e

esportividade. Na -,

carroceria fica
ressaltado o longo capô
dianteiro, disfarçando a

colocação recuada do
motor, à volta as

antigas com peças
cromadas na painel, a
grade dianteira com

.

grandes dimensões e 'a
traseira a estilo Austin

Healey. A BMW produz.
o próprio alumínio para
a produção do roadstar.
Várias razões levaram a

marca a construir o
roadstar em alumínio:

rigidez, segurança,
economia, ecologia,
desempenho e

resistência à corrosão.
No interior o couro e o

-,7'jN" H'�"FRÔN le�4r:&�

1J;;;'_'���I
Telefone; (047) 376-0251

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

I ,

.

novidade, cuja
circulação é assegurada
por efeito centrífugo,
caso a aceleração lateral

visíveis no contagirus e. atinja 19. Os 1.660
indicadores colocados quilos do carro não
ao centro do painel.O' influenciam, pelo jeito,
motor Vßde 400 cv e 32 o carro chega a fazer de
válvulas é o mesmo que O a 100km/h em apenas
equipa o M5, com a. I 4s7, coII1, a velocidade
sonorização domotor
tratada para ser mais

grave em altos regimes.
Totalmente em

\

alumínio, essemotor
conta com a

distribuição variável
VANOS e um sistema

alumínio predominam,
além do grafismo,
utilizado para
instrumentação,

..

de injeção que gerencia
individualmente cada
um dos oito cilindros,
permitindo generosa
entrega de torque desde

.

os mais baixos regimes.
Osistemade

lubrificação também é

máxima
eletronicamente
limitada a 250 km/h. O .

sistema de freios não

poderia sermelhor,
bastàm 35 metros para
frear de 100 a O km/h. É .

composto também de
í

controle de estabilidade

(CBC) para neutralizar
qualquer tendência de
sair de traseira. O valor,
ainda não disponível,
para não deixar ninguém
preocupado, não deve
passar de US$ 150mil.

"

11

Preços vólidostcnqucnto durororn nossos estoques

As melhores marcas: Nestlé, Lacta, .

Garoto, Parma/at, Visconti ..•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - VEíCULOS - JARAGUÁ DO SUl,ß DE ABRil DE 2000 CORRE
.

)

Marcas Créditos Parcela

Corsa Sedan Super 4 P -16V

Pick-UpSlO

, R$ 18.934,00
._ ,J

R$ 24.29"6,00

50X de R$ 454,64

50X de R$ 583,40

Astra,Sedan GLS 2.0 - 4 P - 8 V R$ 32.844,00 50X de R$ 775,05

Fotos '

meramente '1 .'1 UstJatlvas,

"-

CONSÓRCIO ECONÔMICOCHEVROLET
o
Ie\!
o
e\!

2â 60% do Corsa Wirad 1.0 2Peil

�
"

Crédito R$ 9.245,00 (60x) ,

,':::
<l)

'[ Pessoa Jurídica - R,$ 178,74
o I '

l
' Pessoa Física � R$ 186,24

••

EMMENDORFER Co'm.
Av. Jv\al. / Deodoro, da Fonse,cd, 557 - Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:OPOVO JARAGUÁ DO SUL 8 DE ABRil DE 2000 - VEíCULOS - 3

Carros novos'
TCLXCLS 'reciuziciCLS

Veículos
Sul - sc

,_

,

1,99 para todos os mod�los

. [HEVR[]lET
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - VEíCULOS JARAGUÁ DO SUL, 8 DE ABRil DE 2000CORREIO DO POVO

Fa RD

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.

Vende-se Escort 86 GL, álcool,
, prata metálica, ótimo estado.
R$ 3.800,00. Tratar no telefone

- 9101-5807..

,

VOLKSWAGEN

,
Vendo Santana 89, ccpô
elétrico, oro de liga leve,
impecável. R$ 6.000,00.
Contato: 275-2634 /

- 371-6238.
/

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

Vende-se fusca, 75 e 77.,
Ambos em bom estado,

preço q combinar.
Tratar pelo telefone

. 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.
Contato: 9982-3151-.

I

FIAT
,

Vendo Uno 1.6R, ano e

;nodelo 93. R$ 7.200,00 ou a

combinar. Fone 372-3706.
Vende-se uma Fiorino furgão,
ano 8'8. Preço a combinar.
Contato: 9993-6685, com

Poulo.

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

COMPRO

Gol 1000, Corsa,
Palio e Unp.

Fone 9973-5158.

U14eo, .0.0'- FORD
VEicULO ANO COR COMS
KA 9B198 Cinza gasolina

Pt1/la tocftu lU� de:�
Mondeo ClX FD 96/97 Verde gasolina
EscortGl 16v H 96/97 Azul gasolina
Fiesta 9BI98

'

Vermelha gasolina,
\ Escort 1.8i Gl 9BI98 Vermelha gasolina

Em tecido. corvin e couro Escort 1.0 Hobby 95/95 Vermelha gasolina
Fiesta

\
95/95 Vermelha gasolina

Escort l 89/89 Azul gasolina
.. 371-4322 I 9991-4380 Belinal \ 88188 Prata álcool

Pampal 87/87 Prata álcool

Com Agnaldo Corcel ll- 78/79 Azul gasolina
GM

Chevette SUE 87/88 Branca gasolina
Pedalando Gost:oso Chevette 86'88 Vermelha gasolina

R. Venâncio da Silva Porto, 277, próximo Weg I - .Jaraquá do Sul ChevetteL 84184 Azul álcool
VW

Parali Cl 1.8 95/96 Azul gasolina
Kombi Standart 95/95 Branca gasolina
logus Cl 94/94 Azul gasolina

!J[}(]J)[fi)!l:/l?{f)) -, Voyage 85188 Branca álcool
Fusca 1300 L 80/81 .Bege gasolina
Brasília 78/78 Branca gasolinaVeiculos 370-2022 Brasília 77m Marron gasolina
Fusca 1300 74(74 Bege gasolina
Fusca 1300' 68'88 Azul gasolina

FlAT'
Elba Top 94/94 Azul gasolina
Prêmio, 85185

'

Preta álcool
147 Racing 82/82 Cinza gasolina

OUTROS Vende-se um Trompeti
Yamaha, 1 ano de uso.
Tratar pelo telefone

9101-2697.

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

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

Vende-se Caminha0
Mercedes-Benz, modelo
709, ano 91, com baú
97. Aceita carro no

negócio. T rafar

pelo telefone
370-7756 ..

Vende-se jogo de barra
rec de Ipanema.
Valor R$ 180,00.
Tratar pelo telejene

372-0187.

.", RellataKaNnA
'

Motos

.."..
.,.....
RaU

GOL 4P 99 BRANCO
CO'RSA WiND 97 ROXO
GOlMi 97 BRANCO
SIO COMPLETA , 97 BRANCA
GOlCLI 96 BRAt>lCO
CORSA WiND

\
95 VERMELHO

FiESTA . 95 VERMELHO
FiES,TA 1.3 95 VERMELHO
GOL ROlLiNG STONES 95 B.RANCO
MONZA COMPLETO Gl, . 95 PRETO
TiPO COMPLETO 95 AZUL
ESCOR']' oi, 94 BORDÔ
lOGUS. oi. CI TRiO 94 VERMELHO
OMEGA SUPREM)', 94 AZUL'
PAMPA GlS GASOLINA 1.8 9;! PRATA
UNO ElX 4P. 94 VERDE
UNO MillE ElETRONiC 4P 94 VERDE
VERSAilES GUiA COMPLETO 94 PRETO.
PARATi Cl 1.8 93 BORDÔ
MONZA ClASSiC 41' 92 MARROM
OPALA DiPLOMATA 92 AZUL
PARATi 92 VERMELHO
SANTANA GlS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA
NISSAN MÁXiMA V6 COMPLETA 91 PRETA
MONZA SlE COMPLETO C/ RODAS 91 AZUL
VERONA lX i.8 , 91 PRATA
ESCORT Gl 90 AZUL
JEEP JAVALI 90 AZUL
CAMiNHÃO AGRAlE 88 BRANCO
CHEVETE SlE 88 PRATA
E,sCORT. oi, 88 AZUL
CHEVETTE 87 BRANCO

�SCORT Gl I
87 PRATA

PASSAT POiNTER GlS 87 GRAFiTE
VOLKSWAGEN 7.90 87 BRANCO
ESCORT i, 84 BRANCO
JEEP 75 PRETO

MOTOS
XT 600 94 AZUL
-TITAN 99 BORDÔ

'�O.
Uh'hNTHAUA
PARA 30/60DIAS

,CONSÓRCIO
�

A PARTIR,�
,DER$ 61.00

«-»,d Ml�

Rua: Joinville, n2 3573 - Jaraguá do, Sul - sc

, ,

COMPRAMOS
SUA'MOrO
USADA!

. . . . . .. . .

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

. ,

OFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

MARINGA
.UIMCIID 2. IIDIMS
372-3210 I 975-0109

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

�7,1-5600'
Jaraguá do Sul - s'e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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is'Aluguel nunca ma ·

A CONSTRUTORA
.

.

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

Prestações a partir de RS 200,00 mensais

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
""-*,-
CONSTRUTOR.A.

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

oferece a oportunidade

Imbatível.

VENHA·
� CONFERIR!

CON'STRUTORA
•

possut

seu próprio
financiamento,

livre de juros.
• I

• 2 DORMITÓRIOS B
• SACADA B-
• SALÃO DE FESTAS B
• CHURRASQUEIMB.
• PLAYGROUND ß
• AMPLA ÁREA DE LAZERB

Conheça nosso site w.ww.construtorajg.com.br

CONDiÇÕES DE 'PAGAMENTO

ENTRADA

PRESTAÇÕES
R$ 800,00
R$ �OO,OO
• REAJUSTE PELO cUß SINDUSCON-SC.

'"'

INFORMAÇOES E V:ENDAS:

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

I

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

Compra - Aluga

''Vef;':f�6eU��

r

,1

pronta para construir,
com vista parcial para
a BR-280, sentido
Jaraquá/Corupá,
excelente imóvel
com área de

48.QOOm2. Uma barbada
distante 5 (cinco) km do

centro,' com
excelente
acesso e mão
de obra fácil,
pois o bairro
e grande
porte
residencial
Bairro -

Estrada Nova
- R$
250.000,00 -

negociáveis.

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

.

FONES/FAX (047) 275-2�90
- 275-2920

-'
- 275-2777

• BARRA - PastorA. Schneider,�---lote37,50x60m, 2.250m2, com .

casa de doispisos,pIbaixo, 2bwc,
2salas, copa, cozinha, despensa, .

lavanderia, 2 quertos. sala, festa.
Palte de cima, 1 suíte, 2 qtos, 4
salas, 2 bwc, sacada 2 lados + 1

bwc, c/hidrom., móveisemo. (3
roupeiros), ecebeme.L» + 2

galpões de 18x22 = 396,00m2•
Preço R$380.000,00

• Bairro
Czerniewicz, ,

lote 15x30 - casa,
120m2-

R$48.000;00

• Bairro 'Czerniewicz,
lote727m2-

R$135.000,00

• JARAGUÁ
ESQUERDO - R. LI.

Witkoski, lote de
14x25m, c/casa de
alvenaria de 186m2, c/
4 qtos, 2 setes. 3 bwc,
qto costura, garagem
(3 carros), 122m2de
lage,2Iavanderias,
jan. alumínio -

R$40.000,00

• JARAGUÁESQUERDO
Rua VitorWitkoski, 289,
lote 15x25m, com casa

de alvenaria, 2 qtos,
sala, cozinha, bwc,
garagem, área de
serviço, lotemurado.
PreçoR$ 25.000,00

Estamos contratando corretores de Imóveis habilitado

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

� Jaraguá Ltda.cREc,W572-J
VENDAS

> 01 - BARRA RIO CERRO - (PRÓX, PARQUE MALWEE) casa em

alvenaria, cl 140m2, suite + 2 quartos, outras dependências - terreno -

cl 600m2 - Valor R$ 80,000,00
> 02 - GUARAMIRIM (CORTICEIRA) - TERRENO na BR-280, próx.
Weg Quimica, cl 58.000m2, frente cl asfalto, 120m (troca por casa ou

apartamento em Jaraguá)
03 - GIARDINE LENZI - CASA ALVENARIA cl 210m2, '1-suite cl

banheira + 2 quartos, sala, garagem p/2 carros cl portão eletrônico -

toda murada - R$ 65.000,00 (frente ao Colégio)
> 04-- CENTRO - CASA MISTA cl 80m2 - terreno cl 450m2 - 03 quartos,
sala, garagem - R$ 65.000,00
> 05 - CENTENÁRIO - CASA MISTA - cl 100m2 - R$ 28.000,00 ou

parcelamento - próx. Zanotti Elástico
> 06 -,VILA NOVA - SOBRADO EM ALV. cl 200m2 - terreno 778m2-
suite + 2 quartos, 2 salas - R$ 93.000,00
> 07 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO cl 3 quartos +

dep. - R$ 46.000,00 ou c/2 quartos R$ 43.500,00
> 08 - VILA NOVA - ED. AMARILIS - suite + 2 qtos, sala, cozinha,
churrasqueira, sacada - R$ 75.000,00
> 09 - VILA LENZI - ED. SÃO GABRIEL - cl 72m2, 3 qtos, cozinha cl
armário sob medida - R$ 30.000,00 + fino
> 10 -JARAGUÁESQUERDO - TERRENO cl 615m2 - LOTEAMENTO
CAMPO SAMPIERO - R$ 22.000,00
> 11 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO cl 500m2- próx. COLo MARCELINO
GONÇALVES - R$ 16.000,00
> 12 - JARAGUÁ ESQUERDO - LOT. JUVENTUS - Terreno cl 400m2 - Fj$
15.000,00
> 13 - AMIZADE - COND. VERSAILHES - TERRENO cl 420m2 - R$
3.000,00
> 14 - VILA NOVA - TERRENO RESIDENCIAL - morro - cl 4.308m2-
R$110.000,00

LOCAÇÃO
> 01 - VILA LALAU - Apto. Ed, Mariane Cristine - suite + 2 dorm. cl garagem
- R$330,00
> 02 - VILA LALAU - APTO_ Próx. Ljder Club - 2 dorm. cl garagem - R$
250,00
> 03 - VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suite + 2 dorm., cl garagem
- R$ 330,00

-

> 04 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBO - 3 dorm. cl garàgem - R$
330,00

.

> 05 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suite + 2 dorm. + dep. - R$
500,00
> 06 - CENTRO - APTO ED. FLORENÇA - 01 dorm. cl garagem - R$ 230,00
) 07 - CENTRO - ED. ITÁLIA - 2 dorm. cl garagem - R$ 270,00
) 08 - CENTENÁRIO - APTO - Fundos Weg" - 1 dorm., cl garagem - R$
180,00
> 09 - CENTRO - APTO - ED. STA. TEREZINHA - 3 darm., cl garagem - R$
300,00
> 10 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl
estaeio-namento - R$ 800,00
> 11 - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALVENARIA, PRÓX. BOTAFOGO
- 02 dorm. cl garagem - R$ 250,00
> 12 - CENTENÁRIO - CASA MISTA - Próx. Zanotti - 3 dorm., cl garagem - R$
250,00
> 13 - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sata cl 50m2 + bwe - R$
390,00
) 14 - G\.IARAMIRIM - BR 280 - Galpão com. - cl 1200m2 - 5 salas pl eser.
+ estc. pl 30 carros - R$ 1.800,00

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

FOTOLITO & CRIAÇÃO

(0**41) 370-7919

lntorrnativo
Imobiliário

A.IJS

IltRRENO com ,T!�!���", Bairro J",,"' IEsquerdo R$ 30.000.00 .

TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch
Dois TERRENOS no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

I
Am izade R$ 10.000.00

ITERRENO com I.OOOIll2 - Rua João Carlos Stein - Próx.
Juventus .

TERRENO Condomínio Azaléias, com 620.00m2 - R$
27.000.00 .

TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana Paula 11- Lote n°
15 I - R$ 12.500,00

I LOTEAMENTOS IFINANCIAMENTO
,

PROPRIO
ENTRADA + SO MESES

I
RESIDENOALFIRENSE

IOUROVERDE
C1RILO ZANGHELINI
CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II
.\ CONDOMÍNIO FECHADO FLAMBOYANT

I CASA �E ALYENAR��rr���n' - Sito a Ro, Horácio IPradi - Jguá Esquerdo - R$ :mooo,oo '.
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tifa Martins-
Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000.00
CASA DE ALVENARIA com 90m2 - Rua João Franzner

r
R$ 25.000.00 .

CASA -DE ALVENARIA com 60m2, em construção.

I
sito à RUA JOSÉ NARLOCH - Lote 121 .: R$ 23.000.00
CASA DE ALVENARIA - Jaraguá Esquerdo. com 70m2,
na Rua 402, n° 63 - Valor de negociação - R$ 35.000,00

PARCELAMENTO
DESOLO

Estiveram reunidos nas dependên
cias do Restaurante Itajara no dia
03.04.2000 o sr. Osnildo Barteljunta
com a diretoria e os loteadores da

AUS, para discutirem e comentarem a

Lei Federal 9.785 de 29.01.1999.
Segundo a explanação do sr.

Osnildo Barrel, a nova Lei Federal
9.785 de 29.01.1999 vem alterar
diversas leis de parcelamento do solo,
em especial a lei 6766/79.
As alterações basicamente! dão,

maior autonomia municipal no

parcelamento do solo urbano, sendo
beneficiados em especial os lotea
mentos já consolidados. Trata-se

portanto de uma lei que vem auxiliar o

poder público municipal daresolução
do problema de loteamentos clandes
tinos.
A AlJS anseia que esta nova lei traga

mais agilidade e clareza na aprovação
do novos loteamentos.

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News
Banca Vapt Vupt '

Banca Vitamina Real
Barão 1- Videolocadora
Barão 11- Videolocadora
Bazar Linete

/ ComércioMilênio
Delizia de Pane Panificadora
Flash Videolocadora
Floricultura Recanto das Flores
Pink Shop Presentes Ltda.
HD Papelaria

.

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

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

Papelaria São Luis
Posto Cidade 2
Posto Mime 5 LIda.
Posto Mirne Z
PostoMime3
PostoMime6

Tecnopan Padaria e Conf. LIda.
Verdureira da Raquel
Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

AQUIVOCÊENCONTRA
Jornal CORRE�O DO POVO

Jornal

CORREIOOOPOVO

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

275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



322· Chácara c/25 morgos . c/ casa + rancno + ribeirões no três Rios do Sul
323 - laleral da Rua Marina Frutuoso - Centro - RS 40.000,00
324· TRÊS RIOS DO NORTE com área de 3B9.959.00m'
325 - loleamenlo Dona Juliana na BARRA com 599.BBm' - RS 21.000,00
326 -'BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO - área de 625,75m' - RS 65.000,00
327 - Com. 1.092,00m', de esquina - Chico de Paula - R$ 45.00q,00
328· CI 880m2 de área, c/670m2 de área construída na Rua Emilio Stetn . CENTRO
329 - Cr t , 1 80.00m2 - na Rua João Planincheck - RS 45_000,00· Negociável
330· C/l.01B, 17m'· AZALÉIAS· R$ 30.000,00· Negociável
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO - Jguá Esquerdo, c/429.00m' - RS 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. c/ AMAZONAS· área de 1.133,00m' - RS 60.000,00
333 - CHICO DE PAULA/ESQUINA c/4BO.00m' - lOTEAMENTO CORupA - RS 9.600,00
334 - C/1B.000.00m' - na VilA NOVA.com vista espetacular - RS 25.000,00
335 - CONDOMiNIO MARCATTO - Campo Sampiero 11- c/915m' - RS 35.000,00
336 - RUA DONA ANTONIA - NOVA BRASiLlA - c/405.75m' - RS 28.000,00
337 - GARIBAlDi - c/2.254.7Bm' - RS 6.500,.00
338 - Próximo ao Colégio Julius Karslen - RAU - c/449,40m' - RS 16.000,00
339 - Lotes na Praia Erwino/Ubatuba/São Francisco do sut- c/300,OOm2 - AS 3.500,00
340 - CENTRO - Área com 11.3B3.56m' - RS 10,00 o melro quadrado
341 -Três lerrenos com mais de 1.200,00m' CADA - CENTRO
342 - Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, esquina corn-tornaz Francisco de Góes - COM

2.648,25m'
.

\
,
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COMPRA - VENDE -ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), n2 157

Fone: 371-8009

E-mail: habitat@netuno.com.br.
http://www.netu.no.com.br/habitat.

* ATENÇÃO ESTUDANTES:
A Imobililrí? H{#tJjtat pÓ$�ui imóveisR
locação ou 'L�l)da" ,em parceria co

eX���!!ll�!-le�e .Curití
VENDAS

CASAS
102 - Alv. c/270,00m2 - no Alto - CENTRO -.1 suite + 3 quartos + 1 bwc, salas jantar/
estar c/ taretra. permuta c/ apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - Alv. CZERNIEWICZ - lerreno c/42B,33 - RS 55.000,00
104 - Misla - VILA lALAU - c/I DOm' - c/ 3 quartos - it-S 32.000,00
105 - Alv. - SCHROEDER c/l0Bm', terreno c/ 450m' - RS 12.500,00 - OFERTÃO
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA c/2 suiles - bem localizada - RS 57.000,00
107 - Imóvel üestcenctar/ccrnercf e! - Centro - RS 250.000,00 - Negociável.

lOB - 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 - c/3 quartos - no loleamenlo Santo Antonio - RS 10.000,00
,112 - Terreno no alto. e/16.DOOm2 - casa c/320m2 - c/2 suites + 2 quartos
113· Em construção, num terreno de 1.391 ,25m2 - RS 38.000,00
114 - Semi-acabada - Curiliba - PR.- c/260.B7m' - terreno c/B60.00m' - RS 120.000,00
'permuta por casa aqui em Jaraçuá do Sul.
115 - Sobrado !'Novo - na praia de Itajuba - Frente pará o mar· RS, 150.000,00
116 - Jaraguá Esquerdo - próximo CAIC - 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. - eIl suíte + 2 quartos + dep. de empregada - c/268m2 - terreno e/l.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 BO MESES.

201'- C/3 quartos, lot. PIERMANN/VILA lENZI - R$ 22.000.00 + linanciamenlo
202 - Cll suite + 2 quartos na Rua Florianópolis - CENTRO - R$ 65.000,00
203 - JACÓ EMMENDOERFER c/I suile + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - e/2 quartos nó AMIZADE - RS 11.000,00 de entrada rnais financiamento

.

205 - Novos cl suíte + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu - Säo Francisco do Su!
206 - RESIDENCIAL BARTEL - Entrada R$ 17.000.00 + linanciamenlO
207 - SALA COMERCIAL - no MARKET PLACE - c/ vaga de garagem em 24x RS 2,000,00
��

.

20B - "RESIDENCIAl.REINOlDO BARTEL"Próx. Rodoviária c/l suue + 2 quartos
209 - ED. VIRGINIA com 1 quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + financiamento
210 - PiÇARRAS. com I suile + 2 quartos, c/ elevador - RS 53.000,00
211 - AMIZADE c/3 quartos - quilado - RS 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - C/I suile + 2 quartos + dep. - RS 75.000,00
213 - BOUTIQUE - CENTRO - RS 65.000,00 - Negociável
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com B3.00m'
215 - APTO c/ 2 qua rtos . Ed. Asther - R$ 50.000.00

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELlES. MOLHA c/600m' - próx. Prel. Municipal- RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m' - Edilicado com casa anliga
'303 - Áréa de 440.000m' em SANTA lUZIA - RS 120.000,00
304 - CORTICEIRA / GUARAMIRIM - Com 11.000.000" - RS12.000,00
305 - TERRENO c/572.BOm'. nas proximidades do KOHLBACH - FIS 25.000,00
306 - C/469.35m', LOTEAMENl'O PRIMAVERA - BRASÃO - ESTRADA NOVA - R$ 9,000.00
307 - TERRENO c/557.00m' na Julius Verch - CZERNIEWICZ - R$ 22.000.00
30B - PRAINHA/PENHA - de esquina - RS 27.500,00
309 - SCHROEDER c/l.l OO.OOm' - RS B.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 Marquardl 660m2, cl 22m de frente pi asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA. c/5.2BO.00m' edilicado com um galpão de 450m'.
314 - Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00
315 - z terrenos c/453.60m'. no JGUA ESQUERDO RS 15.000,00 cada lote.
316 - ANGELO SCHIOCHET, canil REINaLDO RAU c/550m' - RS 75.000,00/Negociável
317 - 2 lOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357.75m' - RS 17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546,60m2 de área - RS 30.000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU c/420m', NA RUA EUGÉNIO BERTOlDI - RS
15.000,00

.

320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi c/2.B03,50m'
321 - VERS'ALHES c/644,00m' - RS 18.000,00

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

Garagens para visitantes
*

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

Instalação para água quente
* Quadra de Esportes
*

Churrasqueira externa com
2 ambientes

*

Play Ground

TODOSOS APARTÀMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

,

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

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

AL�GUÉIS

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

OFERECENDOPONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS,
PROCURE-NOS!

401 - APTO. eIl suíte + 2 quartos - no Edifieio Carvalho - Centro - AS 550,00
402 - CASA DE MADEIRA COM 02 DORM .. NA ESTRADA NOVA - RS 220,00
403 - GALPÃO NA RUA JOÃO DOUBRAWA - COM 300,M' - RS 800,00
404 - APTO c/I surte + 2 quartos - Ed. Jaraguá - R$ 450,00

\405 - SALA COMERCIAL c/45m' - RUA PRESo JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL - CENTRO
�06 - APTO. c/2 quartos - no Residencial Agala - Cenlro - RS 320,00
407 - APTO. c/3 qua rtos - próximo WEG I - RS 280,00

'

40B - APTO c/2 quarios - SANTA LUZIA - R$ 280.00
409 - APTO eil suite + 1 quarto - novos - Ed. Talismã - Centro. RS 350,00.
410- SALA COMERCIAL c/ Mezanino - c/180m' - na Rua Waldemar Grubba - RS 560,00
·411 - APTO cl 3 quartos. 2 BWC's • semimobiliado - sobre antigo posto de vendas Marisol

- RS 330,00 \
413 - CASA DE MADEIRA C/2 quartos - Loteamento Corupá - CHICO DE PAULA - RS 160,00
415 - APTO. c/ I suile + 2 quartos - mobiliado - CENTRO - RS 800,00
41B - APARTAMENTO c/2 quartos - próx. da Faculdade - RS 280,00
419 - SALA COMERCIAL c/300.00m' - Felipe Schmidl - CENTRO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL c/500,00m' - l' andar - ILHA DA FIGUEIRA - R$
600.00
421 - SALAS COMERCIAIS c/SOm', 120m' e 150m' - na Rua José Emmendoerler - Próx.

Weg I
422 - GALPÃO INDUSTRIAL c/200m' - Irilásico - CENTRO - RS 350,00
424 - SALAS CONJUGADAS· CENTRO - cl mobilia - Para consultório ou escritório
425 - APTO. c/ t suile + 2 quartos - no Ed: Bergamo - Rua Reinaldo Rau - RS 400,00
'426 - APTO c/I suite + 2 quartos - ED. ISABELLA - CENTRO - RS 400,00
430 - APTO no Ed. Hass - Cenlro - c/ 3 quartos - RS 350,00

PROMA
CONSTRUÇÃO EI PLANEJAMENTO

Hf'iilJ ira)
Oxx47·371·8814

CREct1873.J

RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - CENTRO
, I

I JARAGUA DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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In
Endereço: Rua Fritz Bartei, 77 - Sala 03 - Bairro Baependi .

eEP : 89.256-120 - Jaraguá do sul - se

Fone/Fax: (47) 275-0051 Plantão: (47) 9102-1110
E-mail: marimar@netuno.coin.jJr

- ......obiliária - Engenharia
- Arquitetura - Construtora

Vendas
REF.115 RAU - Excelente terreno com 420 m2 (15 x 28) (Ao lado da Recreativa da CEF). R$ 8.000.00. Aceitando carro

como parte de pgto. ou Entrada + Parcelamento. Traga suas propostas.
REF. 219 • BAIRRd SÃO LUIS - Excelente residência em alvenaria com 90 m'. sala ampla. 2 dorrnltórtos com piso
cerâmico em 45<1, escritório com piso cerâmico em 45°, bwc com piso e azulejo até o teto com móveis, cozinha com piso e

azulejo ate o teta, sala jantar, soleira nas portas em granito + área de serviço com 16 m2 com piso antiderrapante, canil.
garagem para 2 carros, Opção para sobrado. Terreno com 453.60 m2 (12 x 37.80), todo murado .. Todas janelas com

venezianas. Aceita Carro como parte pgto.
REF. 220 - FIGUEIRA - Residência em alvenaria com 105 m", 3 quartos, sala, varanda, cozinha com móveis novos,
demals dep. janelas com soleiras em granito. Casa nova. RS 51.00Q.00. Aceita carro como parte pgto.
Ref, 224 - CZERNIEWICZ - Residência em alvenaria com 197 m", 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço, 2 bwc's.
garagem ampla com churrasqueira. Terreno com 458 m2. RS 75,000.00, Aceita troca por casa de igualou menor valer no
mesmo bairro.
Ref. 506 - CZERNIEWICZ - Sobrado com 280. m2, Térreo :cozinha, sala, suite,' 2 quartos, bwc social, área de serviço,
Superior: Igual ao térreo .. Terreno com 357 m2,RS 106,000.00. Aceita Casa de menor valor como parte pgto.

Promoção da Semana
REF. 505 - AGUA VERDE - Próximo FERJ - Rua Jorge Buhr - Sobrado com 271.91 m2, Terreno com 1.824.44 m2 Térreo:
4 quartos, 2 salas amplas, garagem com churrasqueira e bwc, demais dep.; Superior: 2 quartos, sacada, sala, bwc com

opção para hidra. RS 90,000.00 - Aceita Terreno e outras propostas.
Permuta I troca

Ref. S09 - VILA LENZI - Ao lado do posto Cidade, Sobrado com 138 m". 2 quartos amplos, 4 saias e demais

dependências. Valor RS 75.000.00. Permuta por casa de Igualou menor valor com terreno amplo.
Procuramos para Comprar - Imediato

'Telefone Prefixo 370.
Casa de alvenaria nos bairros Rio a Luz ou Garibaldi.
Casa ou Sobrado ampla(o) com no minima 4 quartos demais dependências.

Procuramos para Alugar -Imediato
Casa Centro

Apartamento com 1 ou 2 quartos no centro ou Baependi
Sala Comercial até RS 250.00 � Centro,

Locação - Sala Comercial
(45 dias de aluguel grátis)

Sala comercial, nova, com mezanino, com 120m2,estacionamento amplo, Ao lado da CenterHause.

I·······················W
I CRECI Nº 1589 J I'

i Barra Sul i
: Imóveis:
I I
I FONE: (0**47) 376-0015, I
I I
I I
I VENDE I
I .

TERRENOS I
11 - Terreno cl 358,60m" (14x27,60), Lot. Jardim da Barra, Rua Marcos Glrolla - R$19.000,00 I
I 2 - Terreno c/608,00m" - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00 I

, I 3 - Terreno cl383,63m", Rua 564, Lot. Marquar.dt, lote 28, na Barra - R$12.000,00 (negociável) I
14

- Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 - R$ 2.000,00, entrada e mais
I50x de R$ 215,00 '

15 - Terreno c/30�,80m" (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$ I
110.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6x) I. 6 - Terreno cl 510,00m2 - Residenciallmperador, Bairro São Luís - R$15.000,00
I 7 -Terrenoc/zô. 125,00m"(50x522,50)- Rua Irineu Franzner, BairroTifaMartins-R$40.000,QO I
I - aceitaparcelamento. I
I SITIOS

'

1 - Sítio cl 11.265,00m" edificado com um galpão de madeira com 140,00m", moinho com roda I
I d'água, localizadonaEstrada RibeirãoAurora, RioCerro II, distantedoasfalto 3 km - R$18.000,00 I
I - aceita contraproposta. I
I 'CASAS •
11 - Casa em alvenaria cl 157,00m"mobiliada e mais uma c/60,00m" semi-acabada, terreno cl I
12.013,28m", localizada à RuaPastor Albert Schneider, s/n". Aceita outro imóvel como parte em I
I pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 130.000,00

I- Negociável
I APARTAMENTOS I
I � - Apartamento cl 75m", 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio Busarello, I
I

Area nobre, na Barra - R$ 30.000,00
I

I LOCAÇAo �.
11-Salacomercialc/34,62rn", Rua ReinoldoRau, esquinaGuilhermeWeege,Centro - R$ 200,00 I
I 2 - Sala comercial c/1 00m2, Rua, Pastor A, Schneider, 871, na Barra - R$ 270,00 I
I

3 - Sala comercial cl 36rn", Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00
4 - Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Ângelo Rubini,1 053, na I
I Barra - R$ 280,00 I
I

5 - Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua João J. Ayroso, 2412
•- R$ 300,00 -

I 6 - Apartamento cl 03 quartos, qaraqem e demais dependências, RuaWalter Marquardt, 2820 •
I

- R$ 350,00 ,

I
7 - Casa mista c/02 quartos, garagem e demais dependências, F,1ua Abramo Pradi, 2112 � R$ I
180,00 . I
I 8 - Casa de alvenaria cl03 quartos, garagem e deemaisdependências, RuaGustavoMarquardt, Isin° - R$ 220,00 "I 9 - Casa mista cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua B, Lot. Lindonor Miranda, I
I Jaraguá 99 - R$ 200,00 •110- Casa de madeira cl 03 quartos, garagem pl dois carros e demais dependências, Rua Jair

IBaumgartei, 59 - R$ 280,00
111 - Galpãoem alvenaria pré-moldado com 350rn", RioCerro", próx. Nanete Malhas - R$ 500 ,00 •
RUA ANGELO RUBINI, 1�24 - SALA 09

barrasul@netuno.com.br

VILSON'
CORRETOR DE IMÓVEIS

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

, • PRECIS'AMOS AREA DE 5_000 A 1 0.OOOM2 PROXIMO AO CENTRO_

CASAS
• 139 - VILA 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,bo
• 147 - FIGUEIRA - Alv. 76m2 - 3 quartos, rua Avelino F. de Borba R$ 17.000,00

148 - BARRA - Alv. 115m2 - 1 suite, 2 quartos, lat. Bertha Weege : R$ 45.000,00
1,50' - ANA PAULA - Alv. 140m2; 3 quartos, rua Adenor Horongoso , R$ 35.000,00

• 151 - CZERNIEWICZ - Alv. 197m2 - 1 suite, 2 quartos, Rua João B. Rudolf R$ 25.000,00
.(+ finane.)

152 - FIGUEIRA - Mad. 90m2, 3 quartos, terreno com 420m2, rua Alagoas R$ 28.000,00

206 - AMI;<:ADE - Com 392m2(14x28), rua Henrique Behling.. .. : R$ 15.000,00
• 215 - TRÊS RIOS - com 420m2, (15x28), rua Pref. José Bauer R$ 10.000,00

219 - BARRA - com 305m2 (13x23.5) lat. Ber:tha Weege R$ 13:000,00
• 230 - VILA RAU - com 450m2 (15x30) rua Anna Muller ·Enke R$ 13.000,00

. .

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

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

3707798, com Sandra.

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

demals dependências,
localizada na Rua José

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

R$ 45.000,QO.
Aceita financiamento

bancário, entrada por troca
de menor valor ou entrada

-parcelas

Rua José Emmendoerfer, 704
.

Fone (047) 371·2507

CORREIO DO POVO 370-7919

Vende-se mesa de cerejeira, 2x 1, 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, 1 sala em "L", copa.
cozi.nha,3 banheiros, dep. ete 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.

:� Ref. 153 - Centro - Casa de alvenaria com 317m1. I suíte. 3 quartos.
3 banheiros. sala de estar. jantar. escritório. churrasqueira. etc:
Garagem para 3 carros. terreno com 900.001112, Rua Rudolfo
Hufenuessler. 500. R$ 220.000.00 (negociáveis)

Negociáveis
TERRENOS

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, dernais dep. Fica no apo cozinha
embutida (com granito). Valor R$ 45.000,00.
Tratar com Mirna/Edson, Oxx47-370-0630

ou 9975-2022.

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

Vendo terrerio com 2 casas na Figueira, na
Vila Carolina, 370-4384

Vendo máquina de tricô Elgin,completa.
R$ 1.500,00.371-3649

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

CRECI 4936

*Rer. 512 - Baependi - Apto com 103m', I suíte, 2 quartos,
'sala de estar, jantar. cozinha, banheiro, garagem, Resid.
Reinoldo Bartel. 3° andar, R$ 45.000,00

CHÁCARAS
'. 303 - RIO DA LUZ - cl 27.480m2 casa, água nascente, lagoa R$ 27.000,00

309 - SCHROEDER'- cl 37.500m2 - água nascente R$ 17'.000,00
.' 312 - GARIBALDI - cl 25.000m2 - semiplana. 2 galpões, lagoa R$ 35.000,00

I LOCAÇÃO
ÁGUA VERDE -: 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 230,00

• ,NEREU RAMOS - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. lavanderia, garagem R$ 150,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GALINHA MORTA.
Lanchonete e Pastelaria, com

moradia, no centro
de Jaraguá do Sul,

'l0 lado do Banco Itaú.
Tratar no telefone:

371-6180; com Valmor.

] � :.�����!�I.C?�.C?�� ,CORREIO DO POVO,··· .e-:' ������� .C?�.���:.� .C?� .���!� .C?� .����

TERRENO PRÓX.
CONO. AZALÉIAS

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

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

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

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

financ. Contato pelo telefone 371-9090

APARTAMENTO 501

VENDE-SE

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

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

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

Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque
• Circuito 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

• Acabamentos

lnternos por conta
do cliente.

Valor R$ 125.000,00
negociável (forma de pagamento

em. até 7 parcelas)

VENDAS:

Oxx47-371-8814�PJRO \

l_� CONSTRUÇÃO E PLANEJAM.ENTO

Imóveis

Certeza de Bons Negócios!
Creci 2066-J

ReI 073 - NEREU RAMOS - Ponto Comercial

próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua
Luiz Sarti .. R$ 40,000

370-7798
9975-1827'
Rua 25 de Julho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

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

Horne-page:
www.premierimoveis.com.br

R.EPfTÁCIOPESSOA,421-SALA 1 03-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

Casas

ReI 048 - CENTRO - Casa de Alvenaria com

112m2, terreno de 558m2. na Rua Guitherme

Weege - R$ 115.000

Apartamentos
Ref 113 - VILA NOVA - Apto com 68m2, 2

quartos no Hesid.Jaroim das Mercedes, Rua
25 de Julho, entrega ãbril/2000 - R$ 4,500 +

linane.

Apartamentos no

Centro e Vila Nova

Entrada + até 48 vezes

Chácaras
ReI 072 - VIEIRAS - Chácara com 16.850m'.
com casa mista com 120m', na Rua Mánoel F,
da Costa· R$ 35.000,00

ReI 116· Rio da Luz - Chácara com 37,000m',
com casa de madeira com 180m' . R$
32.500,00

Vende-se terreno localizado em

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

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

Francisco, fone 370-4499.

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

parte de pagamento.

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

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

Vendo casa, 156m2, com I suíte e 2

quartos. R$ 35.000,00 e assumir'
parcelas. Loteamento Campo San

Piem, lote 49.370-8515, com Jorge.
Vendo toldo, cor bordô, Tamanho
2mxO,80. 275-1300 ou 9973-8609.

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

2078.

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

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

financiamento. Fone 376-0356, com
Rosana.

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

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

proposta. Fone 275-2409.

Vendo máquina de fraldas
descartável. Fone 275-2409.

Vende-se máquina de escrever
marcaOlivetti 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), Jaraguá Esquerdo.
R$16.000,OO. Aceita-se na 'negociação veículo tipo

Saveiro ou Pick-up Corsa acima do ano 97.
Fone pra contato: �71-631 O

Jornal

CORREIO DO POVO

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

Terrenos

ReI 016 - AMIZADE -13.000m2 na Rua Roberto
Ziemann - R$ 150.00'0

.

ReI 090 - AM!ZADE - 378m2 na Rua Roberto
Ziemarm . R$ 15.000

ReI 074 - NEREU RAMOS - 65,000 m2 na Rua
Luiz sarn, com Bananal - R$ 180.000

ReI on - NOVA BRASILlA - 392m2, na Rua
José Emmendorier - R$ 25,000

ReI 004 - RIO CERRO - 1187m2 na Rua
Pe.Aünsio Boening - R$ 10.500

Ref 110 - RIO DA LUZ - 480m2 próx, ii Ceval
- R$ 6.200 + linane.

Teleassinatura:
370-0816
275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMBIENCE
COZINHAS

II ;;':t'BERTIN FERRO PARA·CONSTRUÇÃO
I
I

·1• cozmffAS PLAl'fEJADAS
• ÁREAs ot: SßRVlÇO
• ARMÁRIos PARA CWSßT

• Estribos Dobrados· Vigas e Colunas Soldadas
·'Telas Soldadas· Arames Reco�idol· 'Kit pa:a Sapí1tas

• Espaçadores • Pregos polidos e galvamzados
-

·,Ferros CA 50lCA 60 barras retas éam 12 metros

.MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

, ., I , j.] \� f· S í Fi·!f{·] =r-3

,Venda ê'Manutenção de
Portões E>letrônicos, vídeo porteiro,

alarmes sem fio e interfones

D lnstaladora Hidráulica
-II .E�L

Disk Conserto - sos 24 horas

9973-5375 / 9975-2426

P I E R M A'N N
Material de construção

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

Financiamos sua construção em até 60 x

ou PELO CARTÃO CQNSTRUCARD CAIXA

• Banheiras
• Móveis
• Acessórios
• Produtos

ntes de fazer murosecolçodas, não esqueçode deixareletrodutosl
poro portão e interfone, poro mais tarde não lhe causartranstorno.

�

Dica: Portec AutomatizaçÕes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000

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

humana@humana.coul.br wWw.huulana.coul.br

HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA DOS
SEGUINTES PROFISSIONAIS

- AÇOUGUEIRO

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (30 GRAU -

GUARAMIRIM)

- ENGENHEIRO QUíMICO E ALIMENTOS

- ESTOFADOR (CORTADOR)

- MONTADOR DE MÓVEIS

- AUXILIAR DE COZINHA (2° GRAU OU CURSANDO) .

- PADEIRO

- AUXILIAR DE PESSOAL - PEDREIRO / CARPINTEIRO

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° GRAU. MASCULINO, - REPRESENTANTE COMERCIAL (MATERIAL DE

RAMO METALÚRGICO) CONSTRUÇÃO)
- CHAPEIRO (PARA LAf'lCHONETE) - SERVENTE DE OBRAS

- CONTADOR EM GERAL (3°, GI�AU) - SOLDADOR
I

- COSTUREIRA - TECELÃO (COM PRÁTICA)

- DIGITADOR - VENDEDOR DE ELETRODOMÉSTICOS

- ENCARREGADO DI;<; TINTURARIA - VENDEDOR DE IMÓVEIS

- ENGENHEIRO MECÂNICO - VENDEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

,

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO
,.,

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

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

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

torno garantido. A publicidade recomendada para os tem

pos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
*

Divulgação .ern todo Brasil via internet e em todo estado através

do fone 900·3000 todos os dias inclusive sábados,'dorningos e

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

Inserção do banco de dados doe Internet
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta

15 dias por ano na página classificados promocionas .

Relatórios quadrirnestrais 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

FORRO DE PVC TEM NOME!

PRODUTOS RINO
I

.

.

�ORiA SANrONADA • CANAléiAS ., DIVISORlAS • �éRHS INDUSiRIAIS • réCHADURAS

RINO INDUSTRIAL LTDA.

FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-2628
ITAPEMA-SC

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



JARAGUÁ DO SUL, 8 DE ABRIL DE 2000
....................................................................... SERVIÇOS ............................................................... .; .

FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da Indúetrie
Centro de Atividades de Jaraguá do $,ul

Inástlea na EmDresa
A qualldade 'de Vida no traba'-ho '

• Consciência Corporal
,
Perm ite que o trabalhador aprenda a conhecer melhor seu corpo
e a cuidar dele de maneira adequada e contínua,

• Estímulo à prática esportiva
Favorece a dim inuição de fatores de risco como tabagismo,
alcoolismo, sedentarismo e, obesidade, além de prevenir as

doenças relacionadas ao trabalho, bem como: Cardiopatias,
Hipertensão Arterial e Osteoporose.
• D lrnln u ição de ac identes de traba lho

e doenças profissionais
,

Prepara, a partir da quebra da rotina, a musculatura .do
trabalhador, ativando sua circulação sanguínea e a oxigenação
cetebral, o que contribui para a retomada da concentração
necessária para as atividades diárias.

• Incentivo à integração
Desperta no grupo o espírito de equipe e disciplina, estim ulando
a, manifestação de lideranças e proporcionando a elevação da
auto estim a.

FALE CONOSCO!

(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 CO'MÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

INGLÊS ADULTO .

Inscrições abertas para o segundo semest re de 2000
2� e 4a - Ja e sa. sábados: 0811 às lOh. 1411 às 1611.

Artista: Fabíola. de Aquino Almeida Angulo
Exposição de Pintura em Cerâmica de Baixo Esmalte

INGLÊS INFANTIL
Inscrições abertas parn o segund
la e 4� • 17h às 18h
J� e sa . 09h às l Oh

VALORES:

HABILIDADES I)
Para crianças de 1 a

a

Matutino·
Dependente: R$ I

Usuário: R$ 20,00
Conveniado: R$ I

-

Breithaupt . Das 10 ãs 11 h

testerot. Verificação de

upr - às 1911:\0

GINÁSTICA LO
De segunda a sahad
Comere i íÍ. ri o/depenei
1, sem.n.: R$ I �.OO
USlIârio: 1x semana: R

Conveniado: Zx semana:

ag al hãe s

CAMINHADA ORIENTA
Mais saúde e segurança para a fUi

COlnerciririo/dependente: R$ 6.00
USUário: R$ 12.00 Conveniado: R$

ESPAÇO CULTURAL
Abertu.: 18 de Abril às 1911,10

Inscrições e Regulamentos poderão ser retfmdos no SESC

Jaraguá do Sul

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

CLASSIFICADOS - 19 I

SE FIEse
. SENAI

JARAGUÁ DO SUL

ejj= INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

• MODELAGEM AVANÇADA - Início: 17/04/00

• COSTURA INDUSTRIAL - Início: 24/04/00

• MOPE - Treinamento Específico para

Condutores de Veículos Rodoviários

Transportaderes de Produtos Perigosos

• SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE CALDEIRA -'

Início: 08/05/00

• APPCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos

de Controle - data: 12/04/00

SENAI":" CET .Jaraguá do Sul·
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha-CEP 89259-590 -,Fon�/F'qx: 41.-3.7O-Tl?2

E-mail: jaragu�@;Isenai-sc.ind.br
'

CURSOS
.:. Análise de Crédito e Cobrança para

o Comércio Varejista

.:. Etiqueta, Social e Profissional

.:. Secretária com Idiomas e Informática

.:. Serviços Admínístratívos ,com.-
(

Informátíca

.:. Inglês /Espanhol

.:. Informática

,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FONE: 371-3349

ALUGUEL

DETRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

DROCLAMA� DE CA�AMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se
habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N°22.669 de 29-03·2000
CESAR LUÍSMULLEREJUSSARADA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, transportador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Guilherme

Shuenke, Rio Cerro II, nesta cidade, filho de ValdirMuller e Nadir LaubeMuli�r, Ela, brasileira, solteira,
Controladora de estoque, natural de Itajaí, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Giovani Vicenti,
Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Albertina da Silva.

EDITAL N°22.671 de 31-03-2000

Cópia recebida doCartório deMassaranduba, neste Estado
GELSONLUÍSDESOUZAEJANECRISTINA CRISTOFOLINI

Ele, brasileiro, solteiro, operador de .som, natural de Apiúna, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Alexandre Koeler,3S, nesta cidade, filho de Solano José e Elvira Bernardi de Souza.
Ela, brasileira, solteira, música, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Gustavo Jensen, Massaranduba, neste �tado, filha de Getulio Cristofolini e Aurea Froeklich Cristofolini.

EDITAL N°22.673 de 03-04-2000

Cópia recebida do Cartório de Rio dos Cedros, neste Estado
AIRTONMEGARDA EROSIANEAPARECIDA BONA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Tirnbó, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Henrique
Butzke, Rio Cerro, nesta cidade, filho de Erci Mengarda e Selma Maria Mengarda.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, filha de Amarilio Bona e Violanda
Maria Bona, a contraente domiciliada e na Rua Sete de Setembro, 605, Rio dos Cedros, neste Estado.

I

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.

Prefeitura Municipal de Massaranduba
Gestão 1996 - 2000

Departamento Municipal de Cultura, Turismoe Tributação

Diretor: Vitalino Voelz

Reuniram-se no dia 10 de fevereiro de 2000, com início às 19 horas e 30 minutos: no Gabinete do Prefeito Municipal de
Massaranduba, ossenhores Mário Sasse, prefeito municipal; Vitalino Voelz, diretor municipal de Cultura, Turismo e

Tributação; Horst ,Reck, presidente da SER Onze/União; Ingo Voelz e esposa, ele presidente da SER Ribeirão Gustavo;
Maria Helena Cisz, Lino Oestreich e esposa, todos membros da diretoria da SER Faixa Azul, representando o presidente
Rudibert Krelinke; Hilário Beiz, presidente da SER Rui Barbosa e Armando Sasse (Presidente) e Oslin Borchardt da
Diretoria da SDR Tiro ao Alvo de Massaranduba, onde na oportunidade foram discutidos os seguintes assuntos:
- A 10" Festa do Colono, 8" Festa do Motorista e a 4" Schützen und Volks Fest serão realizadas nos dias 29 e 30 de julho
Ele 2000.

.

- Dia 29 de julho de 2000 será realizado no Salão dos Atiradores, o Baile do Atirador, envolvendo as Sociedades e Clubes
de Caça eTiro.;e das que, participam da Schützenfest em Jaraguá do Sul. Naquele.dla também será realizada a escolha
da Rainh.a do Colono e do Motorista. Cada Sociedade de Caça e Tiro de Massaranduba deverá apresentar uma candidata
para o concurso da Rainha do Colono, e o Departamento Municipal de Cultura ficou responsável pela mobilização das
candidatas a Rainha dos Motoristas.

I .'

- A Prefeitura doará para as sociedades a quantia de R$ 1 mil, para custeio da despesa de contratação de uma banda
musical para o evento do dia 30 de julho. ,

.

'

- A arrecadação do baile do dia 29 de julho ficará para a SDR Tiro ao Alvo Massaranduba e a da festa do dia 30, para a

SER Ribeirão Gustavo, SER Rui Barbosa, SER Faixa Azul e SER Onze/União.
- A programação oficial será discutida em reuniões futuras.
IPTU
Estão a disposição dos contribuintes na Prefeitura os carnês para o recolhimento do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) e dos Alvarás de Localização e Funcionamento do ano 2000. Para o pagamento à vista até o dia 10 de março,
o contribuinte terá direito a 10% de desconto. POderá também optar pelo parcelamento em quatro vezes, sem desconto,
com os segyintes vencimentos: .'

.

- Primeira parcela - pagamento até o dia 10 de março de 2000
- Segunda parcela - pagamento até o dia 10 de abril de 2000
- Terceira parcela - pagamento até o dia 10 de maio de 2000
- Ouarta parcela - pagamento até o dia 10 de junho de 2000
Calendário Festivo
Estão a disposição para distribuição gratuita no Departamento Municipal de Cultura,' Turismo e Tributação, os calendários
festivos' para o ano 2000.

-' ,

Mapa Turístico
Foram confeccionados em janeiro último, mil mapas de Massaranduba,.divulgando os atrativos turísticos do Município.
Turismo

'

De 13 a 17 de dezembro passado, Massaranduba participou da Oficina do PNMT (Programa Nacional de Municipalização
do Turismo III), realizada em São Francisco do Sul. Participaram da oficina, o diretor municipal de Turismo Vitalino Voelz
e o vice-prefeito Alfredo Vavassori.

'

'EDITAL

PATRICIA TAVARES DACUNHAMELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos
contra:

Águia Equipamentos Ltda. - R Reinoldo Rau, 366, sala
l-Nesta;
Alido Uber - R Tifa Terezinha, s/n°, Nereu Ramos
Nesta;
Amarildo Tomazelli ME - R 03 de Outubro, s/n° -I:

,. II

Schroeder;
Ataliba Cozinha Indústrial Ltda. - R Adelia Ficher, 70,
Vila Lahm - Nesta;
CristinaMattos - R Nereu Ramos, fundos pátio da Rede
Ferro - Corupá;
DuriqueMalhas -. R. Alexandre Koeller, 22, sala 2 _' II

Nesta;
Jean GiovaniGiovanella- R. Hedwin Butzke, 610-
Nesta;
Jose Roberto Andriano - BR-280, n° 5249, km 60, sI
34-35 - Nesta;
Kalvester Com. e Repres. Ltda. - Paulo Cramer, 376,
Água Verde-Nesta;
Laurita Air de Souza - R. Fritz Hasse, 68, Centro -

Nesta;
MarMilena Refeições Ltda. - R. Bernardo Dornbusch,

lQ73, VilaLalau-Nesta;
Marcelo Adriano Nunes - R. Joinville, 4368, Vieiras
-Nesta;
Maria Izabel Sell- R. Paulo Guielow, 788 - Nesta;
Osni Pereira-R. Adolfo A. Emmendoerfer, 95, B. Rio
Molha-Nesta;
RCM Metalúrgica Ltda. - R. Joinville, de 3450/3451
aofim - Nesta;
RudibertMathias - R ...Domingos Vieira, s/no- Nesta;
Sidnei da Silva-R. F. Lot. 341, Três Rios doNoite-'
Nesta;

.

Viviane Vieira-R Domingos Vieira; s/no-�esta; II

E, como os dito� devedores não foram encontrados ou
I�

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
.

intermédío do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato naRua: ArthurMüller,
n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 5 de Abril de fOOO.

Patricia Tavares da. CunhaMello
Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A gatinha Isabelle

Krawulski MineI
completa no dia

10/4 seus 2

aninhas. A festa

será na residência
I

•

dos paIs, com

muito paparico em

torno da

aniversariante.
Quem P/Jabeniza ,a
pequena�lsabelle e

sua madrin'ha,
Raquel T.

,

Krawulski, a quem
I •

deseja mUltas

felicidades na vida.

Bebet obrigada
�or v,ocê

existir ...
,

As
princesinhas

'

\ .Emil1j que
anIversariou

cl''''" �.

!�,i3/4, e

Evil1jn' Sasse
Jo�dan, que
aniversaria
día 15/4.

Felicidades.
elas, são
filhas de
Arildo e

Carin Jordan

Gerson Luiz da Cruz Junior completou
1 aninho ontem. Cumprimentos dos

pais, Gerson Luís e Karen Patrícia da

Cruz, e avós paternos, Adão e Isaura
da Cruz,

Felipe M. de Maçaneiro
miversariou dia 2f5/'3,

pletando 4 aninhas.
'Ie é filho de Pedro e Lurdes

Maçaneiro. Felicidades!

Alan Marcelo Pokqwiecki
completou 1:2 anos no dia 7/

4, e estará recepcionando
seus amigos, neste .dorninqo,
na Recreativa Duas Rodas ..

Muitas felicidades é o que
deseja seus pais e irmã

A vascaina ln:lana 'Andressa'

Voegl completa neste dia 7

anos. Desejam-lhe felicidades e
.

que Deus lhe abençõe seus pais,
Miro e Glaci Voegl, e irmão,

Wagner. Parabéns!

Jonathan' Batista
Correia
.J2eus, tirou você da
ll�rra+�as nos deu mais

uma estrelinha no céu.
Foram 4 anos e 7 meses

de muitas alegrias. Seu
. primeiro sorriso, sua

primeira palavra, seus
/ \

passinhos, nos
passeios ...
Tudo,o que
conseguimos

.

por você, o tio, a ia, a
tata e a babi sempre
vão te amar. Não

importa quão longe é o

céu, seu corpo não está,
mas

.

sua presença será
eterna.

Desejo que você seja o

sol e a lua, desejo seu

amor para sempre.
Para o céu Deus me chamou., Para lá eu vou. Mas aqui
ficarei, co� quem me amoulll'

Convidam a t�,: 0� para Missa de 7° dia no 51' f5/4,

que será celebrada às 19 horas na Igreja Nos�m
Senhora das Graças, na Barra do Rio Cerro,

CLrN'CAd� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Rotary Club
äe Jaraguá do
Sul realizará
reunião festiva
na próxima
terça-feira no.

Restaurante

Itajara, às 20
horas.

- No encontro
acontecerá

homenagem
ao empresário
jaraguaense
Wandér

Weege, com o

título de Sócio
Honorário, e
também irão
admitir novos
sócios

Comemora hoje o 1r eniversérto Priscila Rosá (a
terceira, da esquerda para a direita). A aniversarian- .

te recepcionará os convidados em sue residência

Asslmcomo em todos os anos, acontecerá, amanhã,
o 169 encontro da família Cunha, em Jaraguá do Sul

----------

lA/".�•.-�

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800 '

Corupá
375-1948

iNI\1ER
• Felicidades ao sr. Adernar
Wolf, que aniversariou dia
2 de abril.

CAFÉ ciÔlONIAL
Acontece dia 15/4, na Re

,

creativa da Duas Hodas, a
�artir das0.15. horas, IRro

í: moção d@'í·eêntro de �QI
fura Alemã. Cartões à ven
da por R$ 6,00.

"LÁ Ql'Yl CASA"
Ina;ugurou Gntem o "Res
tauraute Lá em Casa'jno
Portal de Jaraguá. � rnais
um ambíente aconche-

If@lante para (você, f�;!\Ia
) família e amigos sabore
arem os pratos caseiros e

, curtir música aö vivo.

Sábado, 8 de abril de 2000

-

Vitório Altair

Lazzaris,
diretor da

Tecelagem
Gumz Uda., de
Jaraguá do Sul,
recebeu o

prêmio Maiores
& Melhores do
setor Moveleiro
Nacional
durante a

realização da
Móvel Sul, dia
22 de março,
em Bento
Gonçalves

Os patrões do CTG Laço Jaraguaense Giovani
Demarchi, juntamente com a primeira prenda,

Vanessa Pedrotti, e Augusto Demarchi Junior, com
a esposa, Cristiane, no lançamento oficial do 19°
Rodeio Crioulo Nacional, que acontecerá de 5 a 7

de maio

Paulo Albus e Renata Issler dos Santos casaram-se
em Santa Cruz do Sul (RS), no dia 19/2, com a

presença de convidados jaragu�enses eäe região

j\ Floricultura
florisa

� (047) 371-8146
� (047) 371-0515

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

"�TIPOS DE CARNES (Incluindo javali)

Servimos: Almoço - de 3C! a Domingo
Jantar - de 36 a Sábado

FLY ONE
É hoje a 'festamais desco
lada da ternporada, Jl(O
moção dO$,dlnâl'T1icoS�l:li
lherrne Weege, Cristiano
Raboch e Marcos Che-:
revek, no Hangar Malwee.

p<i)s,. orgà.�.!:�,�dqres pro
):"metem mUito suceeso

t para esta noite,
.

com am-

biente para cinco mil pes-I..
•

soas, duas pistas de dan- .

!t1ça, hostêss;/ éarthen€!l6?r�
'.

chapelaria, pertomiers,
i lounges, telão e muita

atração.

EXPOSiÇÃO
Artista plástico Edson

Meneghelli está com sua

......prírnelra exposição artesa
íflal pe obj�t�s de.madE3i��,
f na agência âa Caixa Ei;b-,

nômica Federal de. Jara-

..guá do Sul, até dia 17/4.

-Passearíc pelo Brasilde-
'

pois de um ano em Miami,
o no�s? amigo Darton

G,AnacietO çI.�.vará ficar {�f!tl .

•companfl�a da fam'ffia
brasileira e dos amigos
sômente um mês. Esta
mos felizes em revê-lo.

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ro das bootes ou festa
riadà. A luz ne ra, o

z violeta e uma grande
,leta invisíveis ao olho
idem em materiais que
em ao ambiente raios

sondo, desta maneira,
orescentes.

---------

rmam qucis as bebidas
s daquela grande festa
vido ao processo de
,existe um acúmulo de
neres. Apesar destes
is pelo sabor distinto
s "culpados" pela típica
.. Portanto, o uísque, o

'

ou rum são os grandes
icam liberados, com

co, gim e vodca.
ica estabelecida para
a é fermentada e não

contra-indicação tão
rtal de se divertir pra

s festas, através de
cessórios certos, as
o das
ras e figuras
esmaltes, mini
nhas. Engana-se

por pessoas que
nhos de flores, mini
es em cada unha é
e atende junto ao

recisão e

pre lotada
nferir sua

'

letamente moderno!
rcada, no telefone,

o sucesso para poucas
Recentemente foi executada uma investigação sobre a maior agência de modelos do mundo, Elite Model.
Durante um ano, um repórter, disfarçado de fotógrafo de mede, descobriu que boa parte deste mundo não passa
de promessas não cumpridas e de contínua, exploração sexual.

'

O principal acusado destes abusos é Gerald Marie, presidente da Elite Model na Europa, que declarou que as

modelos são tratadas como mercadorias e não como seres humanos. Apesar de várias ex-modelos declararem que o

silêncio só intensifica a prdtico destes atos, a maioria não expõe suas vidas porque buscam apenas o sucesso.
A indústria da moda tornou-se o maior inimigo de qualquer aspirante a modelo, onde são comercializadas. como

prostitutas em boates
situadas principalmente
em Milão. Considerada a

,

cidade mais perigosa da
Europa, Milão abriga
milhares de meninas que,
em busca do sucesso,
acabam se envolvendo em

um mundo violento,
perigoso e de exploração
sexual.

Leitura : tem apliado sua variedade'

Além de estar desenvol- : de livros específicos em

vendo o novo projeto de .: dete;,minadas áreas. Entre
ampliação da área total e m os tirulos de moda, por
oferecer um atendimento m exemplo, tem uma serre

totalmente remodelado, a � chamada "Universo da

papelaria Grafipel também'
,

Moda", que reúne a história

dos principais estilistas do
mundo, como Versace, Cha
nel e Dolce & Gabbana.
Recheados de fotos, estes
I ivros trazem uma versão

completa dos maiores cria
dores do mundo da moda.

___lW&IIJr. _

Rua Mal. Deodoro da ��
Fonseca, 1452 V l:::iIFone/Fax: 372·3306 :5:

C -'OIJaraguá do su- SC � AI I
, O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 8 DE ABRIl:. DE 200012 - GERAL

Centro Universitário pode
sair na próximaterça-feira

PÓS-GRADUAÇÃO:
o Currículo Escolar na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental

por Projetos de Trabalho"
Um sonho do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá
do Sul- CESJSIFERJ poderá
ser realizado ainda neste

semestre: a transformação
em Centro Universitário.

Es ta transformação foi

aprovada por unanimidade

pela Comissão de Ensino

Superior do Conselho

Estadual de Educação (CEE),
no último dia 21. Aguarda-

se agora, que esta seja
consolidada pela votação
do plenário do referido

órgão, marcada para o dia

11 de abril.

A partir da aprovação,
Jaraguá do Sul será a

primeira cidade de Santa

Catarina a contar com um

Centro Universitário.

A presidente da FERJ e

Diretora Geral do CESJS,

Professora Carla Schreiner,
afirma estar otimista com o

desfecho da votação, que
acontecerá na 3a feira. "E

neste dia levaremos à

Florianópolis um grupo de

lideranças da região para

acompanhar a votação. É
ummomento histórico para
o Ensino Superior de

Jaraguá do Sul e região",
concluiu.

o curso de especialização "O Currículo Escolar na

Educação Infantil e Ensino Fundamental por Projetos de

Trabalho" objetiva o planejamento, a organização, a

implementação e a avaliação das práticas pedagógicas de

forma crítica, criativa e cooperativa de modo a transgredir a IIvisão disciplinar e fragmentada de currículo na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental. I
Período de Inscrições: 03 a 19 de abril de 2000

Maiores informações podem ser obtidas junto à

Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa ou na horne page

http.z/www.ferj.rct-sc.br

Cursos de Especialização estão

com inscrições abertas
Formatura de Ciências Contábeis

O Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul e os formandos de 1999 do Curso de Ciências

Contábeis, participaram na noite"de sexta-feira da solenidade de colação de grau realizada no

Clube Atlético Baependi. O paraninfo da turma foi o Professor Jorge Harry Harzer, enquanto que
Aldo Salai foi o patrono. O Professor Edson JameI Beitel foi considerado o "Professor Amigo dá
Turma". Os formandos foram:

Os desafios de um cenário

econômico cada vez m ai s

competitivo e globalizado têm

exigido atualização constante

dos profissionais de todas as

áreas. A graduação, muitas

vezes.' não constitui rnais um

diferencial necessário para

garantia de uma boa colocação
dentro-do mercado de trabalho.

Assim, obter um título de pós
graduação colabora para a

cornpetitividade individual e

sucesso profissional.
Neste contexto, o Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do
Sul - CESJS/FERJ,

_

em

convênio com o Instituto

Brasileiro de Estudos e

Pesquisas Sócio-Econômicos.

está oferecendo três cursos de

especialização Lato Sensu:

Comportamento Organizacional
e Logística de Recursos

Humanos; Marketing, Propa
ganda e Vendas e Gestão de

Negócios e Finanças. As aulas

serão realizadas às sextas-feiras

à noite e aos sábados pela
manhã. Maiores informações
podem ser obtidas junto à

Coordenação de Pós-Gra

duação e Pesquisa ou na horre

page http://www.ferj.rct-sc.br

Alexandro Cabreira Emerson Lenzi Roberto Henn
Andreia Sborz Eneias Medeiros Roberto Volkmann

Angie Maurissens Eraldo Parizone Roniclei Poglia
Charles Back Fabio Ronchi Roseli Garcia
Claudinei Gielow Gilrnar Siefert Sandro Bastos
Denise Fagundes Iracema Cruz Tarcisio Schneider
Dirce Schreiber José Everaldo Vieira Thiana Rausis
EdnaMuniz Julien Souza Valdir de Souza
Eduardo Rekowksy Lediane Porto Valmir Pereira'
Eliane Wurmli

.

Lenir Krueger Vanderlei Vieira
EI iete Bruch Reginalclo Decker Vania Bosse

Pedágio Cidadão .cntrcga cestas

básicas neste sábado

120 cestas com produtos
alimentícios de primeira
necessidade serão entregues
por cerca de 5�_estudél.ntes
dos mais variades cursos.
"Isto vai possibilitar às
famílias carentesminimizar as

necessidades mais urgentes,

principalmente de crianças e

idosos, de alimentação.
Isto prova que o meio

acadêmico está muito

solidário com a atual

si tuação".

O Pedágio Cidadão,
organizado pelo DCE e

Diretórios Acadêmicos do

Centro de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul, recolheu
1.300 quilos de alimentos que
começam a ser distribuídos

neste sábado, a partir das 9
horas, entre as famílias '.

carentes do bairros Três Rios

doNorte e Vila Rau

(comunidade Santa Clara).
Segundo o presidente do
DCE, Justino Pereira da Luz,Formandos do Curso de Ciências Contábeis
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Vara da Infância eAdolescência
é contra redução da idade penal
Juizado defende
o 'Cumprimento
da legislação
existente

Jaraguá do S,!I - "O

sistema carcerário brasileiro não

tem conseguido resolver a

situação dos adultos. Conse

guiria resolver a dos adoles
centes?" . A interrogação re

sume a opinião da Comarca de

Jaraguá do Sul a respeito da

redução da idade penal, conjunto
de 14 propostas que tramitam na

Câmara e no Senado e, que
defendem a redução da idade

penal de I 8 par� 16, .I 4 e até 12
anos de idade. O folder da

campanha desencadeada em

Santa Catarina contra a

aprovação das propostas foi
considerado pouco atrativo e

reformulado, com dados que
rebatem os argumentos dos que
pretendem jogar os-adolescentes
nas ,penitenciárias, a vala
comum do crime no Brasil.

Fotos: Edson Junkes

A prornotoria alega que
colocar um adolescente num

depósito de presos, junto com

maiores, bandidos de todos os

níveis, é jogar fora muito cedo a

capacidade de recuperação de
um ser humano 'em formação.
"Concordamos que a Febern- é
outro depósito, mas a Febem só
funciona nos Estados que não

•
I

aplicaram o ECA (Estatuto da

Criança e do Adolescente). De
lá, saem apenas criminosos",
argumenta o promotor da Vara
Criminal Leonardo Henrique
Lehmann.

Pelas normas do estatuto, o

adolescente não deve ser

simplesmente penalizado, mas
tem o direito à reabilitação,
através de assistência psico
lógica, medidas sócioedu
cativas e atividades profis
sionalizantes, c?isas que não

existem nas instituições do tipo
Febern, mas que já são

aplicadas na maioria dos

Estados, cama Santa Catarina,
por exemplo.
Crimes considerados graves

são punidos com internação em

centros de recuperação, onde a

média de reincidência é de

apenas ,8%, enquanto que a

média de reincidência nas

penitenciárias brasileiras chega
a 70%.

. Dados da Secretaria da
Família e da Vara da Infância e

Adolescência provam que rrrais
de 95% das infrações cometidas

, por adolescentes são furtos, uso
de entorpecentes e direção sern

habilitação, crimes considerados'
leves. Mais de 80% dos

infratores são dependentes
químicos eagem para sustentar

o vício.

Apenas 5% cometem infra

ções graves, como estupros e

assassinatos. "Há mais de três
anos não registramos nenhum

casograve na região", revelao
promotor Alexandre Schmitt dos
Santos. "Por que então jogar
nossos adolescentes em

penitenciárias que já estão

superlotadas e .são inefi

cientes?", pergunta.
,(LISANDREA COSTA)

•
Entorpecentes: mais de 80% dos infratores agem para sustentar o vício

Secretariadafamfliacumpre oECA
o exemplo de Jaraguá do Sul no

rrahálho com adolescentes

infratores 'prova que a redução
'penàl é desnecessária. Nos

programas Prestação de serviços à

comunidade e Liberdade assistida,
coordenados pela Secretaria da

Família, foram atendidos, em pouco
mais de um ano, 'I 03 adolescentes,
envolvidos em diversas infrações
- furto (29%), uso de drogas (2:8%)
e dirigir sem habilitação (21%)-;
com apenas 7,8% de reincidência.

A coordenação dos programas é da

secretaria, mas cabe ao Juizado

determinar o encaminhamento dos

adolescentes.

O Programa Prestação de

serviços � comunidade cumpre o

artigo I 17 do ECA e estabelece

como pena a execução de tarefas

gratuitas, de acordo com ,'a
habilidade de cada adolescente,

que são cumpridas em escolas,
entidades assistenciais e

programas c?munitários, num

'período máx imo de seis meses.

"Esse programa não pode
prejudicar a freqüência na escola e

no trabaltio, por isso tem jornada
.

.

aos sábados, domingos e

feriados", explica a diretora da

Divisão de Assistência à Criança,
Adolescente e Programas.Lucrécia
Lunelli.

A secretaria' dispõe de

psicóloga, pedagoga e assistente

social para o trabalho de
. reintegração e socialização dos

adolescentes infratores, As famílias

também são assistidas, através de

visitas domiciliares e reuniões

quinzenais, com o acompanha
mento do rendimento escolar de

cada adolescente,

No Programa Liberdade

Assistida" de acordo com. o artigo
I 18 do ECA, o adolescente recebe

acompanhamento com maior

freqüência dos técnicos, participan
do de grupos terapêuticos. Nesse
programa não há prestação de

serviços, mas assistência e orien

tação familiar e acompanhamento
do desempenho escolar, O prazo
mínimo de duração é de seis meses

e pode ser prorrogado ou

substituído por outra medi_da sócio
educativa, com a intenção de

estabelecer limites extern�s e auxílio
ao grupo familiar, (Le)semanal de oito horas, cumprida
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GrupoWeg adquireo controle
acionário da argentina Morbe

Nova-fábfica de-motores
em Jaraguá do-Sul

Um dos grandes investi
mentosdo Grupo Weg é a nova

fábrica de motores para
eletrodomésticos, instalada TIO

parque fabril da Weg II, em

Jaraguá do Sul, que deverá
entrar, em operação ainda este

mês. Totalmente automatizada,
a nova unidade exigiu inves

timentos d� ordem de R$ >'17
milhões e tem capacidade para
produzir dez mil mç>tores por
dia.

'1;1iciaJmente, a 'fábrica vai

produzir 2,5 mi I motores/dia. A'
previsão é aumentar a produção
gradati vamente até atingir a

capacidade projetada, gerando"
cerca de 150 novos postos de

.1

trabalho.
Contrariandoas previsões

pessimistas para a economia
brasileira no' ano passado, e

Grupo 'Weg fechou o" ano com

'faturameate consolidado de R$
753,4imilhões, 20% acima dos
índices do ano anterior,"q:uindo
a empresa aferiu R$ 628, I

-milhões.
'

Segu,nao o presidente
executivo da empresa, Décio

Silva, a meta-do grupo é atingir
a cifra do bilhão neste ano.

"lE�tamos rnuito'perto.disso. Se
os ventos for�m favoráveis,
,com certeza entraremos' no
clube das empresas bilionárias
já em 2000�', declarou'.

,

motor: a fábrica na A;:gentina,
com capacidad� para produzir
700 mil motores/ano; a unidade
de Guarulhos, em São Paulo,
com três mi Ihões de motores por
ano, e a nova fábrica de motores

- de Jaraguá dci Sul, que está na

fase de início de operações e vai
ter capacidade de produzir dois
milhões de-motores por ano.

A estratégia para essa empresa da
Argentina é atender os clientes
mundiais do segmento de eletro- '

domésticos. "A partir de agora todas
as nossas açõesno segmento de

eletrodomésticos levarão em conta a

logística e o nível de atividade das
três unidades", reforça.

Compra consolida
posição
estratégica
noMercosul

presidente-executivo da-Weg,
Décio da Silva, diz ql;le a Morbe

pode alcançar um faturamento de

US$ 5 a US$ 6 milhões neste ano,
o que terá um resultado de US$
23 milhões na Argentina. "Nossa
confiança no Mercosul é grande
,e nossa presença será m ai s
intensa". Fundada em 1950, a

Morbe é líder de mercado na

Argentina e atua também no Chi Ie,
Paraguai, Uruguai eVenezuela.
Toda-estrutura da ern pres a,
inclusi ve a diretoria, será mantida
pela Weg.

,

Desta forma a Weg passa a

contar com três plantas indus
triais especializadas neste tipo de

Jaraguá do Sul - O Grupo
Weg aompn;>u fábrica de motores
elétricos para 'lavadoras e

secadoras de roupa Morbe, si
tuada em Córdoba, na Argentina.
Com a aquisição a Weg tem

possibilidade de assumir posição
estratégica noMercosul, além de

aumentar a participação da

empresa no mercado de motores

para eletrodomésticos. O

Prefeitura distribui bombonas de, coleta Ampliação da telefonia será

.debatida em,GuaramirimJaraguá do Sul - Desde a hábito, da mesma ma,
semana passada, a Secretaria de neira que separam o lixo

Agricultura e Meio Ambiente de que não é lixo", explica.
Jaraguä de Sul já' distribuiu Quando as bombonas
aproximadamente 30 bornbonas ficam cheias, a Pre-
para coleta de pi lhas e baterias feitura é avisada e vai até
usadas por toda a cidade. Esse o local retirar o con-

projeto esta sendo desenvolvido teúdo para encaminhá-lo
conforme Resolução n° 257 do aos fabricantes e im-
Conama (Conselho Nacional do- portadores.
Meio Ambiente), onde torna-se Na fabricação de
obri gatória a coleta e entrega 'Ri I h as e bateri as são
desses materiais aos forne- utilizados metais pesa�
cedores e fabricantes, a partir do dos como chumbo,
dia 22 de julho desse ano. Com cádmio e mercúrio,
lotai de 60 pontos de coleta, as .Quando esses cornpo-
bombonas foram instaladai nentes são mal condicio-

preferencialrnente em lugares nados podem contami-

próximos de empresas fa- nar rios, poluir solos, ar'
bricanres desse material. Os e acabar provocando
consumidores devem separar danos a organismos
todas as pilhas e baterias usadas vi vos, 'representando Arrecadação; 6{) pon tos em todo Municipio
em caixas ou sacos de lixo e 'perigo para peixes, aves e ao ,nervoso central e no �istema
encaminhá-I�s a algum dos próprio homem. Em contato respiratório,
pontos de entrega. -com as pessoas, o chumbo O secretário' d iz q·ue a

O secretário de Agricultura e provoca alterações no sangue e Prefeitura está distribuindo
,

Meio Ambiente, Werner Schus- na urina, podendo causar in- panfletos que explicam sobre
ter, diz que a Prefeitura resolveu validez total' e irreversível; o o projeto, o périgo de manter
antecipar a coleta para evitar que mercúrio pode afetar o sistema em casa esses m a te r'i a i s e

metais pesados contaminem a nervoso central, provocando onde ,a comunidade j ar a-
populaçãoeo meio arnbiente, "1\s lesões no córtex e na capa gra- guaense pode encontrar as

pessoas precisam torn�r anular docérebro, e o cádmio pro- bornbonas de coleta. (FABIANE
separação de pilhas e baterias urn voca alterações no sistema RIBAS)

\

comitiva de lideranças guararni
renses, com a partici pação do

prefeito Antonio Carlos Zirn

merrnann, esteve reivindicando
em Florianópolis. Ein audiência
com o/presidente da Ce lese,
Francisco Küster, foi solicitada a

execução com urgência das obras

previstas pelo programa Luz no

Campo eapoio na implantação do

Distrito Industrial, próximo à BR-

280. A comunidade reclama

também por maior agilidade
operacional da' empresa no

atendimento das solicitações de

serviços.
Junto ao di retor-adrninis

t r a t i v o da Casan, Edelmo

Naschenweng, foi solicitada
urgência na solução do im'

passe que envolve a aquisição
de um terreno junto à Estação
de Trat a me n t o , em fase de

construção, em Guaramirim
Uma divergência com o pro·
prietásio na definição do valor
do imóvel está atrasando a

conclusão das obras de arn

pliação do complexo de abas

tecimento de água da cidade,
(MILTON RAA'Sç:H) "

Guaramirim - Lideranças
aguardam o gerente Territorial da
Telesc (Telecomunicações do

Estado de Santa Catarina), Luís
Antônio da Silva, para discutir as
condições de ampliação da
telefonia noMunicípio. Silva está

sendo esperado desde a semana
\

passada para urnà reunião na

comunidade, mas a data da visita
ainda não foi confirmada. O
vereador Altair Aguiar disse que
a audiência faz parte das rei

vindicações conjuntas que

empresários, lideranças políticas
e Prefeitura estão fazendo na

tentailva de solucionar algumas
das principais brências de infra-

.

estrutura no Município.
Conforme o vereador, a

rei vindicação junto à Telesc

refere-se a i nstalaçãode terrninais
telefônicos já confirmados para
a comunidade, mas ainda não

viabilizados. Existe também

grande carência de telefonia rural
na cidade. "As famílias 'rurais

estão praticamente desprovidas
desse benefício", afirma o

vereador.
No dia 14 de março, uma

SEJA COMPETITrVO'NESTE�-MERC.ÄDO-6EBBAftiÄÔõ
FAÇA PLÄNEJAMENTO TRIBUTÁRIO

.
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Professores paralisam as aulas para discutir baixas salariais
Fotos: Edson Junkes/CP

Rede estadual
I

'

nãorecebe
reajustes
há cinco anos

doria Regional da Educação)
com as reivindicações da classe,
que serão encaminhadas ao go
verno do.Estado. Em Florianó

polis, líderes dos professores
estiveram reunidos, na manhã de

ontem, em assembléia estadual

para debater a situação do

professorado.
A principal reivindicação é a

,

aplicação do Plano de Cargos e

Salários, implementado pela Lei
do Fundef (Fundo de Desenvol-

.

vimento da Educação), que
estabelece em 60% a verba para

pagamento de professores. "Se
.

o governo Esperidião Amin

cumprisse a lei, o piso salarial da

categoria subiria para R$
744,00", explica um dos coor

denadores regionais do Sinte-SC
(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação na Rede Estadual de

Ensino do Estado de Santa,

Catarina), Luiz Cezar Schörner.
É por esse piso que os profes
sores pretendem brigar.

Dados da Secretaria da
Fazenda dão conta de que o

governo tem utilizado os recur
sos do Fundef para pagar salários
de inativos e construir ginásios
de esportes. "O' governo diz que

Jaraguá do Sul - Para tra

balhar 40 horas semanais, com
a lun o s de l." a 4 a

s é r i e, u m

professor do Estado recebe R$
277,00 mensais, equivalente a R$
1,72 por hora/aula. Com as

mesmas qualificações, o profes
sor municipal ganha cerca de-Rf
3,50 por aula, Em protesto pelas
perdas salariais - há cinco anos

não recebem aumento, desde o

governo Kleinübing - mais de
200 professores paralisaram as

aulas ontem, acompanhando
campanha nacional. Pelo menos

sete escolas da região paralisa
ram totalrnente as aulas. Do mo

virnento, pode surgir o indicativo
de greve na rede estadual, a partir
de segunda-feira.

Os professores se reuniram
na sede po' Sindicato do Ves
tuário. Comissão foi designada,
no início da tarde, a entregar
documento na CRE (Coordena-

Discussões: professores se reuniram na sede do Sindicato do Vestuário, na manhã de ontem
� . , I

e na qualidade de ensino, pela absoluta dos professores aderiu

falta de motivação dos profes- ao movimento. "Os alunos foram
dispensados, 'alguns forarnpara
a biblioteca, outros foram cuidar

de suas 'atividades;', explica a

diretora do Colégio Estadual
Abdon Batista, Alvina Bosham

I,
mer. (LiSANDREA COSTA)

tem feito cursos ,de capacitação,
mas nenhum de ·nossos profes
sores participou de tais cursos",
lembra outro diretor da entidade"
Emerson Alexandre Gonçalves.
A baixa salarial tem reflexos nos

sores,
\ Nos colégios Abdon Batista,

Julius Karsten- Euclides da

Cunha, Elza Granzone Ferraz,
Concursos da rede estadual" que

apresentam déficit de inscrições,
Giardini Lenzi e a Escola Básica
São José, ,de Corupá, a maioria'

Vavassori propõe instalação'
demuseu emMassaranduba

Mobilização discute rumos da escola pública
, '

,

ciIj1a,'quanto desvalorizou o sa

Iário dos professores.
A paralisação também dis

cutiu a possibilidadede pri vati
zação do ensino público. Pelas
novas leis, os recursos do Fun

def devem ser utilizados apenas
pelo Ensino fundamental, mas
o governo tem emprestado di-·
nheiro do Fundef e do Bird

(Banco Interamericang do De

senvolvimento) para subsidiar
.

o Ensino Médio. Esse acordo
tem data de vencimento em

2002. "De onde o governo vai,

Professöres de praticamente
todas as escolas aderiram ao

tirar dinheiro para pagar a dí
vida e financiar o Ensino Médio
a partir de 2002, se ele já não

.

consegue fazê-lo agora?",
alertamos dirigentes sindicais.

O Si nte denuncia q ue a

criação de escolas específicas
para o Ensino Médio é parte da

proposta de privatização do
Estado. "O governo vai refor
mar e equipar essas escolas pa
ra depois entregá-Ias' à iniciativa
privada", opina Gonçalves .

O coordenador da 19a CRE,
Anésio Luiz Alexandre, escla
recê que está disposto a re

ceber as solicitações da catego
ria e encaminhar ao governo do

Estado. "É preciso dizer que o

governo tem se empenhado,
nesse último ano, para regula
rizar a situação financeira, pa
gando em dia as folhas de paga
mento", esclarece. Ele confir

ma que a classe não recebe
aumentos ,há cinco anos.

Os professores prometem
repassar aos alunes os motivos

que os levaram a paralisar as

aulas.justificando a possibiliçla
de de urna greve, para que as

famílias não s� posicionem
EIlZerSlJll GOllçalves: ''A classe não.tem aumento há cinco anos" centra o movimento. (Lt)

movimento. Cerca de 300 pro
fessores não entraram em .sala

usados pelos colonizadores.
móveis e trajes típicos.

Outra providência, de acor

do coril o vice-p�efei to, seri a a

tomada de todos os dados e

relatos ide conteúdo histórico.
f

.
.

junto aos remanescentes dos

antigos colonizadores. Por fim,
a definição de um local para a

instalação do museu, com todas

as condições para a visitação.
O vice-prefeito considera

,

oportuna a divulgação dessa

proposta neste momento, pelo
fato de que está em plena dis
cussão na comunidade a

formulação dó Plano Münicipal
de Dese,nvolvin�ento do Tu

rismo. Segundo ele, com a ins

talação, do museu a população
local contaria cqm mais UI;1él

opção para os visitantes, e

justamente, numa esfera de

reconhecida importância-que é

a divulgação de Massaranduba,
do ponto de vista da formação
histórica da comunidade.Alérn
disso, para desenvolver o

turismo, a cidade precisa
oferecer atrações culturai s.
(MILTON RAASCH)

, '

Massaranduba - O vice

prefeito Alfredo Vavassori está

propondo a instalação de um

museu para a preservação da
memória histórica e cultural do

Município. Va va s sori apre
sentou a sugestão durante a

reunião do Conselho Municipal
do Turismo, realizada na quar
ta-feira da semana passada .....
Conforme o vice-prefeito,
desde a fundação do Município,
a comunidade acumula diversos
o bj e tos e d o c u m e n tos, que

compõem o legado histórico
herdado da colonização, ainda
não resgatado e preservado.,.

(
Vavassori sugere que as

providências para a criação do
m u s eusei amt o m a das em

etapas. A primeira seria a de

conscientização da comunidade
sobre a importância de resgatar
os elementos formadores da

memória m a s s aran du he n s e.

Isso pode ser feito pelo
recolhimento de todo o tipo ele
material de reconhecida con

tribuição histórica disponível,
fotografias e documentos

antigos, máquinas e utensflios '

de aula, mas o número .ainda é
considerado pequeno, diante
dos 1:5 mil professores de qlle,

fi. a rede estaduasdispõe na-região.
"Infelizmente, nossa classe não"
é unida, todos· deY�riam estar

paFadös", lamenta o professor
de 1° e 2°Graus,' Arno Deretti.
Ele propõe que se taça um

cálculo da.inflação dos últimos
cin'co anos, pata saber, por

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Conferência de Saúde discute
,

novas propostas de prevenção
Secretaria espera
pelo menos
150 participantes,
hoje
Jaraguá' do Sul -' o

secretário estadual de Saúde, Eni
Voltolini, o prefeito de Jaraguä do
'Sul e dernais autoridades abriram

ontem, às 19 horas, no CPL

(Centro Integrado de Profissio
nais Liberais) a 2" Conferência

Municipal de Saúde. O evento,
prossegue hoje, nas dependências
da Ferj (Fundação Educacional

.Rcgion al Jaraguaense), com

participação de representantes de
instituições públicas e privadas.
A temática do encontro explora
a prevenção e o atendimento
primário como forma de reverter
o atual modelo de saúde, além do

,

atendimente emergencial.
A conferência insiste na

proposta da prevenção como

melhor forma de trabalhar a

questão da saúde nos municípios,
reduzi ndo os custos e o número
de internamentos: "Temos um

novo conceito de saúde, que é
I

prevenir e orientar para evitar que
as doenças proliferem ou se

agravem ", recorda a secretária de

Arquivo/CP: Edson Junkes

Nanci: poderpúblico discute meios de reduzir custos com a saúde

Saúde, Nanci Zimm�rmann.
Cada grupo deve levar novas

"-

propostas ao plenário, para que
sejam discutidas e votadas pelos
,>, .

delegados de cada entidade.
Nanci esper� que pelo menos 150

pessoas, ligadas às di versas
entidades de saúde e voluntárias,
participem do encoritro, hoje.

O trabalho de prevenção inclui
os diversos programas e agentes,
da secretaria, além dos setores de

vigilância- sanitária e vigilância'
epiderniológica, Nesse contexto,
a informação é apontada pela
secretária como um dos prin-

cipais fatores que diminuem a

incidência de doenças entre a

população. "O trabalho de

informação é um dos que nos traz

melhores resultados", assegura
Nanci.

A conferência no Município
precede as conferências estadual
e federal, que devem ser

realizadas até o mês de junho e

traz a Jaragua do Sul agentes de

saúde de toda a região. Alguns
temas discutidos na sede da Ferj
serão levados ao plenário nas

outras esferas adrninistrativas.

(LiSANDREA COSTA)

Nova direção da Apae promete concluir sede,
Guaramirim - A nova diretoria

da Apae (Associação dos Pais e

Amigos dos Excepcionais) tomou
posse terça-feira à noite, no

auditório da Aciag (Associação
, Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim), A conclusão da obra
da sede própria, em construção no

Bairro Avaí, é a principal meta de
trabalho do advogádo Osnildo
Barte l , que foi reconduzido à

presidência da entidade, onde irá

cumprir o segundo mandato, até o

ano 2002. A segunda etapa da obra,
iniciada em março, prevê a execução
de 256 metros quadrados de área

construída, exigindo. investimento

de R$ 60 mil. Na primeira etapa,
concluída no ano passado, foram
executados 286 metros quadrados.
A área construída total será de 1,2
mil metros quadrados.Bartel espera
concluir o projeto até o final da

gestão, ou artes ainda, "depen
dendo do apoio financeiro".

Ele pediu mais apoio da comu

nidade, e em especial dos empre
sários, na realização da campanha
do Consórcio Nacional Ford, que
está sendo realizada em conjunto
com a Moretri Automóveis, de

Jaraguá do Sul, e que prevê a

doação de um automóvel Ka zero

quilômetro à entidade, desde que

seja fechado' o número mínimo de
120 quotas, A diretoria está

sol icitando audiência com o

prefeito Antonio Carlos Zimmer
m an n para reivindicar maior

participação financeira da Prefei
tura no custeio da Apae, que hoje
atende 82 crianças, jovens e adul
tos portadores de deficiências na

comunidade. As despesas mensais
da entidade são estimadas em R$
14 mil. Outra solicitação ao prefeito,
será a doação de um imóvel

focalizado, aos fundos da futura

sede própria onde a Apae devei-á
insialar as oficinas de produção
dos alunos. (MILTON RAASCH)

,

�n CP.: : ; ..
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Escola pela tevê
O Ceia (Centro de Educação de Jovens e.Adultos) inicia as aulas no

dia 17 com 600 alunos matriculados no Programa de Telessalas,
através do Telecurso 2000. Na primeira etapa, duas telessalas
funcionarão na v= do Ceja, em Jaraguá do Sul; outras duas no

Município de Schroeder, nas localidades de Schroeder I e Vila
Amizade; e uma quintá será instalada no Colégio Estadual São Pedro,
em Guaramitim. Há previsão ainda de que uma turma seja atendida
no Colégio Roland Dornbusch, em Jaraguä do Sul. No segundo
semestre, há previsão de instalação de rnais cinco.telessalas,

formação de professores
O Colégio Divina Providência convida educadores e interessados a

participar de palestra, -no dia 13, M 19h30, com o professor Joe

Garcia, de Curitiba, doutor em Educação. O encontro tem como

tema principal a indisciplina e problemas relacionados à escola,
buscando melhor formação e preparo dos educadores.

;

Discussões sociais
A Secretaria da Família realiza, nos dias 13 e 14 de abril, o Seminário
ele Avaliação do Atendimento aos Direitos Sociais em Jaraguá do

Sul, no Centro de Treinamento da Weg, parque fabril I. Educação,
saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência, assistência social e

moradia serão dos direitos sociais discutidos.

Vestibular de inverno

Continuam abertas, até o dia 14, as inscrições para o vestibular do

segundo semestre ,da Ferj. A instituição oferece 315 vagas nos

cursos de Adrninistração, Arquitetura e Urbanismo.I'Ciências
Contábeis, Direito, Pedagogia e Tecnologia em Mecânica. As provas
acontecem no dia 18 de junho,

Vacinação
A Secretaria da Saúde pretende vacinar contra a gripe 6.749 idosos,
todos cadastrados nos clubes de terceira idade. A vacinação
acontece ele 17 a 28 ele abri L, nos postos da Reinoldo Rau, Santo
Estêvão, Pama II (Barra do Rio Cerro), Caie, João Pessoa, Três
Rios do Norte e Cohab. Além de imunização contra a gripe, a yacina
garante proteção em situações especiais. No ano passado, a

secretaria vacinou cerca de cinco mil idosos.
f

Propaganda
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já começou a

distribuição do novo Guia Jaraguá do Sul, folder desenvolvido em

parceria com o comércio, onde constam os eventos, programação
cultural e informações turísticas sobre a cidade:.

, Leilão d.f jóias'
A Caixa Econômica Federal fechou o resultado do primeiro leilão
de jóias, realizado na semana passada, com saldo de R$ 28 mil. As

,

jóias foram penhoradas em Jaraguá do Sul no último ano, totalizando
120.lotes. Oito lotes foram resgatados pelos proprietários no dia do

leilão. Cerca de três quilos de ouro foram vendidos, excedendo em

R$ 3,2-mil 'o valor das dívidas. O saldo 'excedente será restituído
pela CEF aos clientes, que têm prazo de cinco anos para retirar os

valores,

Toda linha de louças sa�it:árias ,Nascomprasacima de R$150,OO,

rParat:iJ ruriane] ,l:ont:E!!mporary I�ivr:-1IiJL_Loga!ia LI�eal 'Herwy ':;ellt:�

[DE! "illE!-l:ar�ara]-_----Oeca-'---___'-
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Operações Especiais recebe
visor da Malwee Malhas

Equipamento
permite visão
noturna com
nitidez.

Jaraguá do Sul - A Polí

cia Militar do município pass,a a

contar com mais um equipamen
to para o Grupo de Operações
Especiais. AMalweeMalhas do
ou para a corporação um visar

que funciona com raios infra-ver
melhos. O tenente Fabiano Dias

Perfeito, comandante do Opera
ções Especiais, informou que o

.

visor é equipado com raios infra

vermelhos, permitindo visão

noturna com nitidez. O visar foi
recebido pelo capitão Amarildo
de Assis Alves, comandante da'

3a CompanhiadaPolíciaMilitar,
no último dia 3. A entrega fez par
te da complementação do projeto
de rearmamento da PM de Jara

guá do Sul, iniciado no final do
ano passado, com' a entrega de

dez pistolas 9 milímetros. A ação
mobiliza a classe empresarial de
Jaraguá do Sul, com o objetivo
de-dotar a PM de equipamentos
de precisão, melhorando as con

dições de e�trutlira e, desta ma

neira, possibilitarque á instituição
possa zelar pela segurança da

comunidade.
Nilton Roque Zen, vice-pre-

"Como reverter a crise em seu benefício"

Pela primeira vez estará em Jaraguá do Sul o palestrante e

ilusionista Carlos Eduardo HilsdoJi, reconhecido pelo excelente
trabalho apresentado na região.
Economista, pesquisador de temas relacionados ao rnarketinq,
único brasileiro contratado pela Hollywood Academy of Magicai ..

e considerado o melhor ilusionista da América Latina.
Utilizando Gomo ilustração suas habilidades de ilusionismo,
apresenta de forma prática, descontraída e participativa os temas
abaixo, envolvendo toda a platéia.

Data: 18 de abril de 2000
Local: Clube Atlético Baependi
Horário: 19h30min

Informações' e inscrições:
Rosani Promoções - fone 371-731 O
e-mail rosanieventos@netuno.com.br
Senac - fone 370-0251, com Micheie
AADAV - fone 275-0211, com Luciana

sidente de Segurança da Acijs,
informa que numa etapa futura a

3a Cia. receberá fuzis automá
ticos. Os recursos serão de doa

ções de empresas, a exemplo do

v_isor e das pistolas. O· visor é

idêntico ao utilizado pela Swat e
forças especiais de defesa dos Es
tados Unidos. O custo é equiva
lente a um CUlTO zero-quilômetro,
revelou o diretor da Malwee

Malhas, Raul Driessen. Ele disse

que a- doação está dentro do es

pírito comunitário da empresa e

fez votos de que o equipamento
sejautilizado omínimo possível, de
monstrando receio de atos violen
tos contra o patrimônio e as pes
soas. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Briga em danceteria

Jaraguá do Sul - Dois jo
vens envolvidos em briga na saída
do Chopp & Club se apresenta
ram na última quarta-feira. A
apresentação aconteceu um dia

após o geometrista Amilton Ado
lar Kuhn, 28 anos, ter se apresen
tado com a esposa, M.G.B.S., 25
anos, afirmando serem vítimas da
confusão. O menor M.F.S., 17

anos, afirmou que a confusão co

meçou com ele, mas que na ver
dade foi Kuhn que o provocou.
Neste instante, Dabnei Albino, 18
anos, o menor L.S., IS anos, e o

menorCristiano, foram em socor

ro de M.F.S. Albino afirma que
durante a briga amulher de Kuhn

pegou a faca e o acertou na per
na, no abdome de L.S., além de

atingir de raspão as costas de
Cristiano. Segundo a delegada
Fedra Konell, o inquérito foi
instaurado "pois existem três
vítimas leves e uma grave." (AO)

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA IDOSOS
"LAR DAS FLORES"

CNPJ. sob nr. 83784413/0001-31
Rua Luiz Kienen, 253

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação Assistencial para Idosos "Lar das Flores", convida
todos os Associados para participarem da Assembléia Geral

Ordinária, conforme dispõe o artigo 13 e seus respectivos parágrafos
do Estatuto Social, a ser realizada no dia 26 de abril de 2000. A

-

Assembléia terá início em primeira convocação às 18h, e em

segunda e última convocação, trinta minutos após a primeira, na

sede social, à Rua Luiz Kienen, 253, nesta cidade e estado, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Exame, discussão e votação das contas dos

�dministradores e das Demonstrações Financeiras/

Contábeis, Balanço Geral encerrado em 31.12.1999.
2. Eleição dos Membros do Conselho Curador, gestão çOOO/2002.
3. Eleição dos rylembros (ja Conselho Fiscal para o período de um

ano.

4� A�álise do Relatório de Atividades do ano de 1999.
5. Outtos assuntos de interesse geral da Associação.

Jaraguá do Sul(SC), 05 de abril de 2000.

. GERO EDGAR BAUMER
Presidente do Conselho Curador-

* Particularidades de uma crise
* Desenvolvendo visão de longo prazo
* Providências imediatas
* Análise de nichos a ser descoberto '

* Os perigos da canibalização dos preços
* Os efeitos da globalização durante momentos de

desaceleração da economia
*

Ações de reversão dos problemas e dificuldades.

Obs.: A renda do evento será revertida à AADAV - Associação
Assistencial dos Deficientes Auditivos e Visuais.

Ir'} CP '
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Jovem morto

I

Jaraguá do Sul - O estu

dante de Medicina jaraguaense
Eduardo Almeida Oppermann,
20 anos, foi encontrado morto

na tarde da última quinta-feira,
num terreno baldio, no Alto Rio
Molha.

Pela manhã, o jovem saiu de

casa com destino ignorado.

PM fica sem moto

Jaraguá do Sul- Por volta
das 12 horas de quintá-feira, a

Polícia Militar foi comunicada
do furto da motocicleta CBX-

750, placa LWT-2030, Guara
mirim, ano 1987, cor branca,
que estava na empresa Regata
Motos para ser revendida. Uma

pessoa interessada na compra
deixou um Fiat Uno placa LXB-
4695, Gaspar, �a empresa, en

quanto testava a motocicleta
não voltando mais. O Uno havia

sido furtado em Curitiba e esta

va depenado, já a motocicleta
era de propriedade do Policial

Militar, Tarciso Fischer.

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 213

03·09-23-30-32-35

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 383

1�faixa:
14-25-26-27-32-37

2!!faixa:
01-18-21-00-29-31

concurso: 384
l'faixa:

09 - 17 - 26 - 42 - 43 - 46
2ªfaixa:

0·1-09-12-16-17-35

Quina (quinta/sábadollerça)
concurso: 680

35,-36-00-63-71
concurso: 681

15 - 24 - 00·65·66
concurso: 682

33-40- 51 - 59-79

lotomania
(sábado)

loteria Federal
(sábado/quarta)

cone, 3445 'cone, 000
1°.22.471. 1°·()()
2° -ss752 2' - O
;3"-41.483 3°·0
4°-19.731 4°_0
5°-04.387 -5°_Q

concurso: 27
01-03-06-16-19
21-31·32-39-56
58-59·61·-71·75
82 -84 - 86 - 91·98

CORREIODOPOVO

Av. Mal .. Deodoro da Fonseca, 961
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FIA mantém desclassificação de David Coulthard
Confirmado o

segundo lugar
para Fisichella,
em Interlogos

São Paulo - O Tribunal de

Apelações da FIA (Federação
Internacional de Automobilismo)
não aceitou as justificativas da
McLaren e manteve a

desclassificação de David
Coulthard do GP do Brasil de

Fórmula J. O resultado do

julgamento foi anunciado quarta
feira em Paris. Assim.ya equipe
inglesa continua com zero-ponto no

Mundial. Giancarlo Fisichella, da,
Benetton, foi confirmado .corno

segundo colocado na prova de

Interlagos. A decisão-é definitiva.
Coulthard havia terminado a

prova brasileira, segunda etapa do

campeonato, na segunda posição,
Seis horas depóis 'da corrida, os

comissários responsáveis pela
vistoria técnica informaram que a

asa dianteira do McLaren do
escocês estava a' 43 mm do solo,
quando o mínimo permitido é de 50

mm, com tolerância de 5 mm,
A McLaren 'alegou que as

ondulações de Interlagos foram

responsáveis pelos danos

Mcl.aren: equipe inglesa ficou com zero ponto 110 Grande Prêmio do Brasil

estruturais ao seu chassi, e que a

asa se moveu sobre seu próprio
eixo, originando a diferença da

altura, O argumento foi rechaçado

pelos cinco juízes encarregados do
caso. "É obri gação das eq u i pes

provar q ue seus carros estão dentro
do regulamento durante toelo um

fim de semana ele GP", diz o

comunicado da FIA. "O argumento
(da McLaren) ele que o circuito é o

culpado não tem fundamento já que

todos os outros competidores
. foram sujeitos aos rigores ela pista
em questão desde o primeiro treino
e tiveram tempo para lidarcom tais
dificuldades,"

,O resultado não surpreendeu o

time prateado, Ron Dennis, chefe
da Mcl.aren, já dizia que seus

carros não são "suficientemente
vermelhos" para ganhar apelos no

tribunal, referindo-se ao, que
considera um tratamento

pri vilegiado da ri val Ferrari por
parte dos dirigentes da F- I - no

ano passado, a equipe italiana
reverteu na corte a desclassificação
de Irvine e Schumacher no GP da

Malásia.
"O resultado não foi bom para

mim, mas já estou concentrado em

Imola, O circuito é um' dos meus

favoritos, já venci lá uma vez, em

98", disse Coulthard,jogando suas

esper�nças para a prova de

domingo, o GP de San Marino. Em
nota divulgada à imprensa, a

McLaren alegou mais uma vez que
os problemas que teve em

Interlagos "fugiam do controle da

equipe",
"Estamos desapontados, mas

não podemos relaxar no

campeonato", acrescentou o

diretor-comercial da equipe Martin
Whitmarsh. (Flávio Gomes)

McLaren tem pior começo desde 1994 DIÁRIODEÍMOLA � � _

São Paulo - A desclassificação
definitiva de Coulthard deixa a

McLaren com zero ponto em duas

corridas, algo que não acontecia
desde 94. Naquela temporada, o '

time viva um momento delicado;
Havia perdido Ayrton Senna pa!'a
a Williams e estreava os motores

Peugeot, que ficaram na equipe
apenas um ano. Seus pilotos eram

Mika Hakkinen 'eMartin Brundle,
, -Nos GPs do Brasil e do Pacífico,
aMcLaren não fez nada. Só marcou
seus primeiros pontos ém Ímola, na
corrida em que Senna morreu. Mika
terminou em terceiro. Em,95, a

eqüipe pontuou já na primeira
J

prova, com Hakkinen em quarto e

Mark Blundell em sexto, no Brasil.
Em 96, Mika ficou-em quinto na

abertura do Mundial, na Austrália,
A partir do ano seguinte, os

resu I tados foram ai nda mel hores,

,Coulthard ganhou em Melbourne,
primeira corrida de 97. Hakkinen foi
o terceiro, Em 98, Mika e David

fizeram dobradinha na Austrál ia,
também ria prova de abertura do

campeonato.
No ano passado, a equipe

prateada passou em branco em

Melbourne, 'mas já na etapa
seguinte, em Interlagos, vencia com
Hakkinen, (FG)

"Pista nos favorece"
Passado o desgosto pela eliminação de Coulthard. Ron Dennis voltou a empinar o queixo para falar de sua McLaren. "Em

Ímola vamos estar mais forres do que nunca. O circuito. liso e seletivo. nos favorece. Não vencemos no Brasil por azar. Se

nossos carros não tivessem quebrado. faríamos uma dobradinha. Nossa estratégia de uma 'parada era a correta", disse o

dirigente.
O mais jovem
Jensan Burton J'oi confirmado como sexto colocado emlnterlagos e agora é, oficialmente, o piloto maisjovern da histórias

pontuar: 20 anos. dois meses e sete dias de idade. Superou o mexicano Ricardo Rodriguez, que tinha 20 anos e quatro meses

quando chegou em quarto em Spa/62.
.

Todos querem Jacques'
.

E quem garante éo próprio Villeneuve: "Não é a época ruais adequada para se fala� no futuro, mas posso garantir que a BAR
não é a única equipe que me quer", disse o canadense. campeão mundial de.97, "Quando se negocia um contrato, é'preciso
estudar todos os detalhes e ver qual time lhe dará as melhores condições de vencer." Os boatos' na Europa indicam que
Mcl.aren, Benetton e Arrows estariam interessados em Jacques.
'Schumi' quer briga
Sehnmacher. líder do Mundial com 20 pontos. disse esperar que a Mcl.aren não quebre em Ímola. "Sei que temos condições
de vencei' novamente, mas espero que eles sejam confiáveis. Seria sensacional ganhar deles na pista", falou o alemão dn

Ferrari. Sobre a vantagem no campeonato. o piloto evitou grande euforia. "É uma diferença boa para início'de temporada, mas
se levarmos em conta que ainda há 150 pontos emjogo, não significa nada."

NO mundo elos

negócios, é
fundamental contar
com um parceiro
ágil e experiente.
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Basquetebol perde três jogos
seletivos para a-Copa Caixa Sul
Jogadores
sentiram a falta
de ritmo de jogo
na Seletiva

Jaraguá do Sul- A estréia
do Basquetebol Adulto da Ajab/
Ferj/FME (Fundação Municipal
de Esportes), de Jaraguá do

Sul, em competições não foi
boa. Foram três jogos disputa
dos e três derrotas na Seletiva

para a Copa Caixa Sul/Sudeste.
Para o técnico Milton Mateus,
faltou ritmo de competição para
seus jogadores, que apesar de

serem jovens, equilibraram os

jogos nas derrotas para o Ban
deirantes de Brusque. O re

sultado com o Bandeirantes foi
84 a 73, em Jaraguá do Sul, e

92 a 71, em Brusque.
O pior jogo do time na

Seletiva foi contra a Abaf, de

Florianópolis, na noite da última

terça-feira, com a derreta por
85 a 59. Neste jogo, "foi a

nossa pior apresentação, o time
não soube marca. no seu

garrafão e no ataque perdemos
os rebates", reclama Mateus.
No primeiro jogo com o Ban

deirantes, o ala Christian,
cestinha do time. na partida com

27 pontos, quebrou a m ão ,

passou por cirurgia e ficou três
semanas afastado das quadras.
O técnico destacou ainda a

presença do toréedor que
compareceu e acompanhou os

Fotos: Edson Junkes/CP

Próximo confronto: jogadores treinam para torneio em SBS

jogos disputados no Ginásio de

Esportes dd Colégio São Luís.
"Isso nos �l1ostra que pode
remos contar com os torce

dores para o Estadual", afirmou
Mateus. Desclassi ficado da

Seletiva, a Ajab intensifica os

treinos visando um torneio em

São Bento do Sul, em data a ser

confirmada.

Enquanto o Bandeirantes

disputa a Copa, a Abaf disputa
torneio classi ficatório.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaqueline Jacob vence prova
Jaraguá do Sul - A atleta

Jaqueline Jacob, do Vasco da Ga
ma/Cosmos Turismo, disputou a

I a

Etapa Taça Cidade do Rio de

Janeiro, no último final de sema

na; no Rio de Janeiro. Com e�ce
lente performance e ainda com

idadejuvenil, Jaqueline disputou
na categoria Adulta nos 100 me

tros com barreira. A atleta conse

guiu sua melhor marca, I 5s37,
na prova disputada na-pista da .

Urea e, com este resultado, ficou
em primeiro lugar na categoria
'Juvenil. Ela se prepara agora para
a segunda etapa da competição,
que acontecerá no próximo dia
15, na mesma pista. Segundo Ja,

queline.inesta etapa ela vai parti
cipar da prova de Salto.triplo e a

preocupação agora é conseguir
índice para a Olimpíada. O técni
co Ivanildo de Souza Pinto, que
por muitos anos comandou o

Atletismo de Jaraguá do Sul,
acredita que, Jaqueline pode me

lhorar o seu ternpo "e porque não

conseguir índice bem melhor?";
indagou. Além de Jaqueline
Jacob, participaram ainda das

Iàqueline vence 1001ll com barreira

provas Luiz Paulo, que ficou em

2° lugar na categoria Adulta, nos
I 10 metros com barrei ras, com
a marca de I 5s52. Apesar de não

figurarem entre os primeiros
colocados, Diego Fernandes, 16

anos, e Ciomara dos Santos, 18.

partici param da Taça Cidade do

Rio de Janeiro. Todos são exa

tletas de Jaraguá do Su I e agora
são contratados do Clube de Re

gatas Vasco da Gama. (AO)

Quatro equipes dividem'
\

a liderança do Varzeano
Jaraguá doSul- Depois da

segunda rodada disputada no

Campeonato Varzeano Taça Raul .,

Valdir Rodrigues quatro equipes
dividem a liderança da compe
tição: Santa Luzia, Aut. Pradi,
Amizade e Kiferro, com seis

pontos cada. enquanto Indepen
dente, Estrada Nova e Vila Lalau

são os últimos colocados, com
zero. A rodada de hoje .tern os

seguintes jogos: Ki Cerro x Nova

Aliança e ludependente x Estrada

Nova, no Estádio João Pessoa;
Amizade x Tranze o Pé e Santo
Antônio x Vi Ia Lalau, no Estádio
Santo Antônio; Água Verde x

Figueira e Vitória x Bangu, no

Estádio da Arsepurn, Atlético x:

Flamengo e Santa Luzia x Aut.

Pradi, no Estádio da Vila Lalau.
(AO)

Se você não tem faculdade
Cotoque um diploma no currículo e garanta seu luqar no mercado de trabalho. ,

• Adrriinistração (matutino 50 v;gas)
• Administração (noturno 50 vagas)
•Arguitetura e Urbanismo (vespertino 40 vagas)
• qên.cias Contábeis (noturno 50 vagas)
• Direito (matutino 40 vagas)
• Pedagogia (matutino45 vagas)
• Tecnologia em Mecânica (noturno 40 vagas)

Yestlb ulur delnverno
)
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/ Rapidez: Manoel Dalpasquale pretende deixar o time mais consistente na quadra defensiva

FMFJBreithaupt/Caraguá defende
.

\

liderança dó Estadual de Futsal
Alexandre
volta-à equipe
na partida
em Curitibanos

Jaraguá doSul- A equipe
de Putsal PME/Breithaupt/
Caraguá joga hoje, às 20h30,
com a Gaboardi/Fogo de Chão/

PMEC, no ginásio de esportes
de Curitibanos, pelo Cam

peonato Catarinense de Futsal.

Alexandre, capitão da equipe
que voltou na última partida com
vitória sobre á AABB/Rotesma
de Chapecó, comprovou que
está totalmente recuperado do '

recente' choque tér�ico na

face., Segundo informação do

técnico Manoel Dalpasquale, o
capitão do time deve iniciar a

partida de hoje ao lado do goleiro
Ninho, James', Tick e Altair. O

.

objetivo "é deixar o time mais

consistente na quadra defensiva,
mas mantendo a rapidez no

ataque", diz Dalpasquale. A
delegação viaja hoje, às 13 ho

ras, para Curitibanos.
A equipe treinou quarta-feira

à tarde no Arthur Müller ,e o

técnico aproveitou para tirar as

últimas dúvidas, principalmente I

com relação à saída de Chico,
,

que deixa a equipe para a

entrada de AlexaEdre. Quanto
ao comportamento do time na

vitória sobre Chapecó,
Dalpasquale salientou que
"detectamos alguns. erros na

equipe, que vêm 'se repetindo
desde a Taça Brasil, mas prefiro
não revelar, para que os

adversários não possam utilizar

.estainformação para os jogos",
informou Dalpasquale. O

. técnico fez questão de informar
.

que o time não jogou mal diante

da AABB/Rotesma por causa

da entrada de jogadores mais

jovens como Gédson e Rafael,
que, na análise de Dalpasquale,
comportaram-se muito bem.

'0 jogo entre Gaboardi/Pogo
t .

de Chão/PMEC e PME/Brei-

thauptiCaraguá terá arbitragem
de Jorge Luiz Plaúde, de Lages,
e José Acácio dos Santos, de

Florianópolis. Enquanto a equipe
de Jaraguä do Sul lidera o

Campeonato Catarinense de

Putsal com seis pontos, Cu
ritibanos aparece na quinta
posição, com três.

Demais jogos desta noite,
todos programados para 20h3b:
Agroeste x Taschibra/Uni

cardio/FlvlD, em Palmitos;
Seara Alimentos/Águia Segu
ros x Tuper/Planor/Flascor e

AABB/Rotesma/CoL Marista x

Unoesc/São Miguel.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

.Jaraguá 'Futebol Clube estréia em 'Concórdia
iÓ, I

Jaraguá _do Sul - o Cam

peonato Catarinense da Segunda
Divisão .de Santa Catarina 'iniciará
neste sába�o! com ABF e

Catarinense, de Gaspar, em

Blumen�lU. 'Para amanhã, cinco
jogos

.

estão programados:
Concórdia x Jaraguá, ein Con

córdia; Curitibanos x Internacional,
de Lages, em Curitibanos; Santa

Catarina xCamboriú, emBlumenau;
Timbó x Tiradentes, de Tijucas, e
Joaçaba x Guarani, de Palhoça, em
Joaçaba. A Federação Catarinense
de Futebol mudou a ordem dos

jogos com o Jaraguá Futebol Clube
jogando amanhã, no Oeste do

. Estado. Na próxima quarta-feira, o
Jaraguá joga no Estádio João

Marcatto com o Timbó, a partir das

20h30. Segundo o diretor-executivo
do Jaraguá Futebol Clube, José
Roberto Carmo, a equipe será
comandada tecnicamente, nos

primeiros jogos, pelo supervisor do
clube, Sérgio Carvalho. O dirigente I

afirma 'ainda que os jogadores
iniciarão ácompetição com apenas
60% de sua real capacidade física..
(AO)

Copa do Brasil
Depois da desclassificação do Avaí ainda na primeira fase da Copa do

. \

Brasil, foi a vez do,Figueirense decepcionar o seu torcedor. Não saiu
do empate com o Guarani de Campinas, no Orlando Scarpelli, em
Florianópolis. Na próxima semana os clubes voltam a se enfrentar,

desta vez no Estádio Brinco de Ouro da Princesa; em Campinas. Com
empate em O a Ö ou vitória do Guarani, classifica-se o time paulista. A
situação não é tão difícil para o Figueirense, pois empate a partir dos 2

a 2, ou vitória do clube catarinense, significa classificação para o

Figueirense. Se o placar de 1 a 1 da última quarta-feira se repetir, a
decisão vai para os pênaltis.\ ,.J

Deivid

O jogadorDeivid, levado para o
Santos 'pelo presidente do

Jaraguá Futebol Clube, José
Roberto do Carmo, vem
valorizando-se a cada gol. Na
noite da última quarta-feira, fez
dois gols na vitória do Santos

sobre o Serra, por 3xO. O jogo foi
válido pela Copa do Brasil.

Eotricolor
Estréia amanhã, em Concórdia,
enfrentando a equipe local que
volta ao futebol profissional. O

time do Jaraguá é uma

incógnita. Sem técnico definido,
treinando sem comando e com

.
base em jogadores Juniores,

deve lutar para não ficar entre
os últimos.

Chapecoense
Depois de segurar a lanterninha desde as primeiras rodadas do

Campeonato Catarinense de Futebol, finalmente a Chapecoense
conquistou sua primeira vitória na competição, 2 a 1 sobre o

Criciúma, em pleno Estádio Heriberto Hülse. Demais resultados da 8"

rodada: Fraiburgo 3 x 2 Kindermann, Lages 1 x 1 Tubarão, Avaí 1 x O

Alto Vale, e Brusque O x 1 Marcílio Dias. O Figueirensemanteve a

liderança com 20 pontos conquistados. Hoje acontecerá o jogo. entre
Criciúma e lGnderma,nn. Demais jogos programados para amanhã:

. Joinville X, Fraiburgo, Lages x Chapecoense, Brusque x Tubarão,
Maccílio Dias x Alto Vale, às 16 horas. Já Avaíx Figueirense, que
fazem o primeiro clássicó do Estadual, jogam a partir das 17h30.

Rápidas \

* Nesta semana as equipes do futebol amador de Jaraguá do Sul. se

reuniram na Liga Jaraguaense de Futebol. O assunto em pauta foi a

definição do Torneio Integração, reunindo equipes de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá e Schroeder.
* Christian foi a grata surpresa da Associação Jaraguaense de

Basquetebol na Seletiva para a Copa Caixa Sul/Sudeste. Jogou apenas
a partida contraBrusque,mas assinalou 27 pontos. É a esperança de

umaboaaunpanhano�duru.

Jeep Clu� ..�
10

* Recebemos correspondência do Jeep Clube de Florianópolis,
que realiza o seu 12° Jeep Raid nos dias 14, 15 e 16 de abril.
* O sr. Ildefonso Bechtoldt esteve em nossa reunião
fazendo um convite para a prova de Mountain Bike e

Motovelocidade nos dias 21 e 22 de abril, em Schroeder.
* Recebemos a agenda e eventos da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul para o ano de 2000.
*_ Nosso tesoureiro, Valderes Kuchenbecker, apresentou
o balancete das contas do Clube referente ao mês de

, t -

março.
* Sábado, dia 8, com saída na Praça Ângelo Piazera, às 8 horas,
a primeira Incerta dó ano, sob o comando do nosso diretor de

Trilhas, Àlexandre Katcharowski.
* O jipeiro Cláudio Finta, que aniversariou no dia 30,
patrocinou a caixa de número 1 na terça-feira.
* O sr. Osmar Cattoni pediu o seu desligamento <;l,o' clube na

reunião de terça-feira:
* Na próxima terça-feira, o responsável pelo bar é o

Benício Giacomozzi.
* aniversariantes da semana: dia 5, Dario Schutze; dia 7, Isaías
C. da Silva.
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